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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 

 

Η παρούσα διδακτορική διατριβή ασχολείται με την μετανάστευση στον ελλαδικό 

χώρο και την κοινωνικοπολιτική κατασκευή της ως κίνδυνο ασφάλειας με βάση τις 

παραδοχές του κονστρουκτιβισμού. Στοχεύει να απαντήσει στα ερωτήματα αν έχει 

ασφαλειοποιηθεί η μετανάστευση στην Ελλάδα, ποιοι είναι εκείνοι οι μηχανισμοί που 

συντελούν σε αυτό και ποια  είναι τα κριτήρια που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να 

οδηγηθούμε σε απαντήσεις. Το βασικό ερώτημα δηλαδή δεν έχει να κάνει με το αν οι 

μετανάστες και οι πρόσφυγες αποτελούν έναν αληθινό ή ένα φαντασιακό κίνδυνο για την 

Ελλάδα και για την ΕΕ. Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία για τη διατριβή είναι το γεγονός ότι 

η δημιουργία συνάρτησης μετανάστευσης και ασφάλειας συνεπάγεται έναν συγκεκριμένο 

τρόπο οργάνωσης των κοινωνικοπολιτικών σχέσεων, μέσα από τον οποίο φανερώνονται 

μορφές κυβερνητικότητας και μέθοδοι πρόσληψης και αντιμετώπισης του «Άλλου». Για την 

απάντηση των ερευνητικών ερωτημάτων χρησιμοποιούνται συνδυαστικά παραδοχές δύο 

κυρίαρχων σχολών των Κριτικών Σπουδών Ασφάλειας. Εστιάζουμε στην ανάλυση του λόγου 

και των πρακτικών, είτε αυτές εκφράζονται μέσω νομοθεσίας ή δημόσιας πολιτικής και 

κυβερνητικών τεχνικών, μέρος των οποίων προκύπτει από την συμμετοχή της Ελλάδας στους 

ευρωπαϊκούς θεσμούς.  

Η μελέτη έρχεται να καλύψει το ερευνητικό κενό και να εμπλουτίσει την εργογραφία 

πάνω στην ασφαλειοποίηση της μετανάστευσης στην Ελλάδα μεταξύ της περιόδου 2000-

2014. Επίσης, αποτελεί χρήσιμη συμβολή στην εργογραφία επί του μεταναστευτικού 

ζητήματος στην Ελλάδα συνολικά σε αυτήν την περίοδο. Ρίχνει φως στην εποικοδομητική 

επίδραση των λόγων και των πράξεων σε μια ιστορικοποιημένη και πολυεπίπεδη ανάλυση 

της ασφαλειοποίησης. Επιπλέον, θέτει ως καθοριστικό πλαίσιο ανάλυσης την ΕΕ και τη 

διαδικασία εξευρωπαϊσμού για την βαθύτερη κατανόηση των αλλαγών στη μεταναστευτική 

πολιτική και γενικότερα στην ελληνική κοινωνία στην εξεταζόμενη περίοδο.  
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ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

 

«Μια εμπειρία είναι ένα πράγμα από το οποίο βγαίνει κανείς με μεταμορφωμένο τον ίδιο 

του τον εαυτό. Αν έπρεπε να γράψω ένα βιβλίο για να μεταδώσω αυτό που είχα ήδη 

σκεφτεί πριν ακόμη αρχίσω τη συγγραφή, δε θα είχα ποτέ το κουράγιο να το επιχειρήσω. 

Γράφω ένα βιβλίο αποκλειστικά και μόνο διότι δεν γνωρίζω ακόμα τι ακριβώς σκέφτομαι 

για το θέμα με το οποίο θέλω τόσο πολύ να ασχοληθώ. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, το βιβλίο 

με μεταμορφώνει και επίσης μεταμορφώνει αυτό που σκέφτομαι...»  

Michel Foucault, Επιλογή από τα Dits et écrits 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

«Όλα τα σύνορα - οι γραμμές και τα σύμβολα σε ένα χάρτη, τα περίτεχνα σχέδια των 

τοίχων και φρακτών, και συχνά ο πολύπλοκος τρόπος με τον οποίο οργανώνουμε τη ζωή 

μας - είναι επεξηγήσεις ταυτότητας. Κατασκευάζουμε σύνορα, κυριολεκτικά και 

μεταφορικά, για να οχυρώσουμε την αίσθηση του ποιοι είμαστε, και τα διασχίζουμε στην 

αναζήτηση του ποιοι μπορούμε να γίνουμε» 

 

Frances Stonor Saunders ‘Where on Earth are you?’  

London Review of Books, Μάρτιος 2016 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1. Το αντικείμενο και ο σκοπός της μελέτης  

Η παρούσα επί διδακτορία μελέτη αναλύει το ζήτημα της ασφαλειοποίησης της 

μετανάστευσης στην Ελλάδα εντάσσοντάς το στο ευρύτερο ευρωπαϊκό κανονιστικό και 

πολιτικό πλαίσιο. Η έρευνα στην σημειολογία των πολιτικών και μηντιακών ελίτ αφενός και 

των πολιτικών πρακτικών αφετέρου κατά την περίοδο 2000-2014, θέτει στο επίκεντρο την 

προβληματοποίηση της σχέσης μεταξύ της μετανάστευσης και της ασφάλειας.  Ο σκοπός της 

διατριβής είναι να απαντήσει πρωταρχικά στο ερώτημα εάν η μετανάστευση στην Ελλάδα 

έχει «ασφαλειοποιηθεί 1 », δηλαδή αν έχει διατυπωθεί ως κίνδυνος ασφαλείας και 

δευτερευόντως ποιοι είναι εκείνοι οι μηχανισμοί που συντελούν στην ασφαλειοποίηση της 

μετανάστευσης, δηλαδή πώς συντελείται η ασφαλειοποίηση. 

Αρχικά για την θεωρητική πλαισίωση της διατριβής γίνεται αναφορά και ανάλυση των 

διαφορετικών ρευμάτων των Διεθνών Σχέσεων σε σχέση με την προσέγγιση τους στη 

μετανάστευση. Μετά τίθενται οι θεωρητικές βάσεις για την ανάλυση του συμπλέγματος 

μετανάστευσης – ασφάλειας και αναπτύσσεται η θεωρία της «ασφαλειοποίησης», η οποία 

οικοδομήθηκε καταρχήν από τη Σχολή της Κοπεγχάγης και μετά αναπτύχθηκε υπό 

διαφορετικά πρίσματα από άλλες σχολές κριτικών σπουδών ασφάλειας. Ο τρόπος έρευνας 

και ανάλυσης θα εξηγηθεί αναλυτικά στο μέρος της μεθοδολογίας.  

Σήμερα, η ασφαλειοποίηση αποτελεί έναν από τους πιο δυναμικούς τομείς έρευνας 

στις Σπουδές Ασφάλειας. Όσο δύσκολο βρίσκουν οι επιστήμονες να συναινέσουν σε έναν 

ορισμό της «ασφάλειας», άλλο τόσο δυσκολεύονται να συναινέσουν στον ορισμό της 

«ασφαλειοποίησης» (Bourbeau 2015).  Ένας από τους αρχικούς ορισμούς της 

ασφαλειοποίησης προήρθε από το  Copenhagen Peace Research Institute. Η «θεωρία της 

ασφαλειοποίησης» αποτέλεσε μια από τις πιο καινοτόμες προτάσεις στον τομέα των 

Σπουδών Ασφαλείας και τον ευρύτερο τομέα των Διεθνών Σπουδών, η οποία γεννήθηκε ως 

απόρροια της ανάπτυξης νέων εννοιών προς την κατανόηση των εξελισσόμενων γεγονότων 

σχετιζόμενων με την ασφάλεια στην Ευρώπη. Αυτή η προσέγγιση ορίζει την ασφάλεια ως 

                                                           
1  Η λέξη «ασφαλειοποίηση» είναι νεολογισμός και προέρχεται από τον αγγλικό όρο ‘securitisation’. Στις 
Διεθνείς Σχέσεις, ορίζεται ως η διαδικασία, όπου κρατικοί φορείς μετατρέπουν συγκεκριμένα ζητήματα σε 
ζητήματα «ασφάλειας». Συνιστά μια μορφή ακραίας πολιτικοποίησης, που επιτρέπει τη χρησιμοποίηση 
ακραίων μέτρων στο όνομα της ασφάλειας (Buzan, Wæver, & De Wilde 1998).  
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«πράξη λόγου» (speech act) και υποστηρίζει ότι τα θέματα ασφάλειας είναι το πολιτικό 

αποτέλεσμα της προσλεκτικής ισχύοs 2  των δρώντων ασφάλειας και ότι ο πιο 

αποτελεσματικός τρόπος ανάλυσης των ασφαλειακών ζητημάτων είναι μέσα από πρακτικές 

λόγου (Wæver 1995; Buzan, Wæver and De Wilde 1998). Η Σχολή της Κοπεγχάγης βασίζεται 

στην ιδέα ότι ο κόσμος, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλειακών απειλών αποτελούν 

κοινωνική κατασκευή και εκεί έγκειται η δυσκολία της κρίσης εάν αυτές οι απειλές είναι 

πραγματικές ή όχι. Άλλοι επιστήμονες, κυρίως εκπρόσωποι της Σχολής του Παρισιού έριξαν 

φως στη σημασία των πολιτικών πρακτικών για την εξέταση της διαδικασίας 

ασφαλειοποίησης. Έχει υποστηριχτεί ότι είναι δυνατόν να συνδυαστούν αυτές οι δύο ιδέες 

των δύο προσεγγίσεων για την ανάλυση του λόγου αφενός και των πρακτικών 

ασφαλειοποίησης αφετέρου (Léonard 2010, 236). Αυτή η επιλογή μπορεί να καταδείξει 

ενδιαφέρουσες διαφορές στις καθημερινές πρακτικές από την μια πλευρά και τον επίσημο 

λόγο και πολιτικές από την άλλη (Bigo 1998, 2001 στο Léonard 2010, 236).  

Η διατριβή στοχεύει να συνδυάσει αυτές τις δύο μεταθετικιστικές προσεγγίσεις πάνω 

στην ασφαλειοποίηση, δηλαδή τη Σχολή της Κοπεγχάγης, όπου το μέσο ανάλυσης είναι οι 

«πράξεις λόγου» ή απλούστερα ο «λόγος» και την κοινωνιολογική προσέγγιση (Σχολή του 

Παρισιού) που αντιλαμβάνεται την ασφαλειοποιητική διαδικασία μέσω των «πρακτικών». 

Έτσι, θα επικεντρωθούμε αφενός στην ανάλυση του λόγου και αφετέρου των πρακτικών, 

είτε αυτές εκφράζονται μέσω του δικαίου  ή της δημόσιας πολιτικής και των κυβερνητικών 

τεχνικών, μέρος των οποίων προκύπτει από την συμμετοχή της Ελλάδας στους ευρωπαϊκούς 

θεσμούς. Αυτός ο συγκερασμός των θεωριών είναι θεμιτός, όπως έχει υποστηριχτεί και από 

εκπροσώπους της κοινωνιολογικής προσέγγισης και μπορεί να προσφέρει διαφορετικά και 

χρήσιμα στοιχεία αφενός για το λόγο και αφετέρου για την πρακτική (Léonard 2010).  

Είναι σημαντικό να γίνουν δύο διασαφηνίσεις σχετικά με την οντολογία του όρου 

«ασφάλεια» - δηλαδή με το χωροχρονικό τρόπο νόησης της και τον ορισμό της. Η πρώτη 

διασαφήνιση σχετίζεται με την πλαισίωση της ασφάλειας. Με την πρώτη ματιά η έννοια του 

όρου «ασφάλεια» είναι εύκολη γιατί είναι μια λέξη που είναι ευρέως χρησιμοποιούμενη. 

                                                           

2  Από τον αγγλικό όρο ‘illocutionary act’ («προσλεκτική πράξη»), δηλαδή η πράξη που επιτελείται όταν λέγεται 

κάτι και ‘illocutionary force’ («προσκλεκτική ισχύς»), δηλαδή πόση ισχύ έχει αυτό που λέγεται. Βλ. Austin, J. L. 

1962. How To Do Things With Words. Oxford: Clarendon Press. 

 



 

3 
 

Παρόλ’αυτά μετασχηματίζεται ανάλογα με τη νοηματοδότηση της ανά εποχή και με την 

πλαισίωση της. Η ασφάλεια συνιστά μια ρευστή έννοια και σε πολλές περιπτώσεις 

κατασκευασμένη από τους κοινωνικούς και πολιτικούς φορείς ανάλογα με την εκάστοτε 

κοινωνική, πολιτική και οικονομική κατάσταση που επικρατεί. Άρα έχει σημασία να 

εξετάσουμε το πλαίσιο μέσα στο οποίο ξεδιπλώνεται και χρησιμοποιείται ο όρος ασφάλεια. 

Να ελέγξουμε τις περιστάσεις στις οποίες η ασφάλεια όχι μόνο όπως χρησιμοποιείται στο 

δημόσιο λόγο αλλά και πώς μεταφράζεται σε πολιτικές επιλογές. Η δεύτερη διασαφήνιση 

επικεντρώνεται στον ορισμό της ασφάλειας. Τι σημαίνει ασφάλεια και ποιοι παράγοντες 

δημιουργούν ανασφάλεια; Ασφάλεια σημαίνει απουσία κινδύνου. Το κρίσιμο ερώτημα είναι 

ασφάλεια για ποιόν ή τί – για το άτομο, το κράτος, την κοινωνία; Αντίκειται η ασφάλεια του 

ατόμου στην κρατική ασφάλεια ή είναι συνώνυμη;  

Τα δύο παραπάνω σημεία έρχονται σε σημείο σύζευξης με τη συνειδητοποίηση ότι ο 

ορισμός της ασφάλειας ή της απουσίας αυτής προέρχεται από τον τρόπο με τον οποίο 

πραγματοποιείται η πλαισίωση. Εν προκειμένω, ο τρόπος της πλαισίωσης της ασφάλειας σε 

σχέση με τη μετανάστευση με συγκεκριμένους όρους λεκτικούς ή μη, ορίζει στην ουσία το 

ζήτημα αυτό καθ’ αυτό (το σύμπλεγμα μετανάστευσης-ασφάλειας) ή την πρόσληψη αυτού. 

Σε αυτή την αναζήτηση τίθεται ως βάση η θεωρητική πλαισίωση των κριτικών σπουδών 

ασφαλείας. Οι κριτικές σπουδές ασφάλειας ενδιαφέρονται για τη λειτουργία των 

αναπαραστάσεων ή των λόγων (discourses) της ασφάλειας, όπου συγκεκριμένες πολιτικές 

πραγματοποιούνται και οι φορείς αυτών των πολιτικών δρουν ως πάροχοι ασφάλειας 

(Browning and McDonald 2011, 236).   

1.2. Η προβληματοποίηση της μετανάστευσης ως ασφαλειακής πρόκλησης 

Η μετανάστευση ιδιαιτέρως τα τελευταία είκοσι χρόνια έχει προκαλέσει ανησυχία στα 

κράτη του δυτικού κόσμου και σε πολλές περιπτώσεις αντιμετωπίζεται ως μια νέα 

ασφαλειακή πρόκληση. Ο καινοτομικός χαρακτήρας αυτής της πρόκλησης δεν 

προσδιορίζεται από τη μαζική μετακίνηση των ανθρώπων, που σε τελική ανάλυση δεν είναι 

καινούριο φαινόμενο, αλλά από το γεγονός ότι η μετανάστευση ως κίνδυνος ασφάλειας 

εμπεριέχεται σε επίσημα κρατικά έγγραφα, αποτυπώνεται έμπρακτα στις πολιτικές των 

κρατών και των διεθνών/περιφερειακών οργανισμών και εκφράζεται με αρνητικές 

υποδηλώσεις στον δημόσιο και πολιτικό λόγο. Η σύνδεση της μετανάστευσης με την 

τρομοκρατία και το οργανωμένο έγκλημα επιφορτίζει την αρνητικότητα επί του θέματος.  
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Πολλοί επιστήμονες που ασχολούνται με το θέμα της μετανάστευσης ασπάζονται την 

κοινή παραδοχή ότι έχει σχηματιστεί ένας νέος οντολογικός και επιστημολογικός χάρτης 

σχετικά με την προβληματοποίηση της μετανάστευσης και πολλές φορές την πλαισίωση 

αυτής με όρους ασφάλειας ιδιαιτέρως μετά την 11η Σεπτεμβρίου. Έτσι η εποχή μετά την 

επίθεση στους δίδυμους πύργους θεωρείται ως μια καμπή στη διαδικασία ασφαλειοποίησης 

της μετανάστευσης στο δυτικό κόσμο. Η ανακοίνωση του «πολέμου εναντίον της 

τρομοκρατίας» από τον G.W.Bush 3  ήταν το πρώτο ορατό σημείο απαρχής της 

ασφαλειοποίησης της μετανάστευσης στη σύγχρονη εποχή και της συνδεδεμένης με τα 

γεγονότα ενοχοποίησης του μουσουλμανικού κόσμου. Ως εκ τούτου άρχισε να καλλιεργείται 

και η αντίληψη ότι οι μουσουλμάνοι αποτελούν εν δυνάμει τρομοκρατικό κίνδυνο. Για τον 

Buzan, ο «πόλεμος εναντίον της τρομοκρατίας» αντικατέστησε τον Ψυχρό πόλεμο ως 

κατασκευή απειλής στα πλαίσια της μακρο-ασφαλειοποίησης4 (Buzan 2006). Υποστηρίζει δε 

ότι η σχετική επιτυχία του «πολέμου εναντίον της τρομοκρατίας» σχετίζεται με άλλες 

ασφαλειακές ανησυχίες, ιδιαιτέρως το έγκλημα, το εμπόριο ναρκωτικών και τις τεχνολογίες 

όπλων μαζικής καταστροφής (ibid). Βέβαια, υπάρχουν και αντίθετες απόψεις, που 

απορρίπτουν την άποψη ότι η 11/9 ενθάρρυνε την ασφαλειοποίηση της μετανάστευσης 

(Boswell 2007).  

Όπως στην Αμερική, έτσι και στην Ευρώπη, που ως ευρύτερος χώρος και δομικό 

πλαίσιο απασχολεί την παρούσα διδακτορική διατριβή, υπάρχει μια σκιά φόβου σε σχέση 

με τη μετανάστευση. Οι επιθέσεις στη Μαδρίτη στις 11 Μαρτίου 2004 και στο Λονδίνο στις 

7 Ιουλίου 2005 ενίσχυσαν τους φόβους σχετικά με τη σύνδεση μετανάστευσης και 

τρομοκρατίας στην Ευρώπη (Adamson 2006, 166), συνετέλεσαν στην αύξηση ελέγχων και 

τόνισαν την ασφαλειακή παράμετρο της μετανάστευσης. Πολλές επιστημονικές αναλύσεις 

υποστηρίζουν ότι μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις, η μετανάστευση άρχισε να πρωτοστατεί 

ως θέμα στην συζήτηση περί αντιτρομοκρατίας. Οι πολιτικοί και τα ΜΜΕ ενίσχυσαν και 

δραματοποίησαν τον συσχετισμό μεταξύ μετανάστευσης και ασφάλειας στο δημόσιο 

διάλογο (Faist 2004, 3). Τρομερά και λαϊκιστικά σενάρια συνδέθηκαν με τη διεθνή 

μετανάστευση, χρησιμοποιώντας τον «Άλλο» ή τον «Ξένο» ως πηγή απειλής για τις θέσεις 

                                                           
3 http://www.presidentialrhetoric.com/speeches/09.20.01.html 

 
4 Ο Buzan με την μακρο-ασφαλειοποίηση ('macro-securitisation') εννοεί την ασφαλειοποίηση η οποία στοχεύει 
στην επιτυχία πλαισίωσης ζητημάτων ασφάλειας, agendas και σχέσεων σε συστημικό επίπεδο (Buzan 2006).  

http://www.presidentialrhetoric.com/speeches/09.20.01.html
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εργασίας «μας», τη στέγαση και τα σύνορα, αλλά και ως πηγή πιο εκτεταμένων οντολογικών 

απειλών για τα σύνορα των κυρίαρχων κρατών, τη σωματική ασφάλεια, τις ηθικές αξίες, τις 

συλλογικές οντότητες και την πολιτισμική ομοιογένεια (ibid). 

Επίσης, προκλήσεις, όπως διεθνείς οικονομικές πιέσεις, η πολυπολιτισμικότητα, η 

ξενοφοβία και ο ρατσισμός, οδηγούν σε μια αυξανόμενα αρνητική εικόνα της 

μετανάστευσης, που αποτελεί κίνδυνο για την δημόσια τάξη, την πολιτιστική ταυτότητα, και 

την σταθερότητα της εσωτερικής αγοράς εργασίας (Huysmas 2000, 753). Η μετανάστευση σε 

συνδυασμό με προβλήματα στην αγορά εργασίας και με τις αντιλήψεις περί εθνικής 

ταυτότητας συνιστά ένα από τα σοβαρότερα θέματα που απασχολούν τους Ευρωπαίους. 

Σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο (Άνοιξη 2014), υπάρχει μια αυξητική τάση ανησυχίας για τη 

μετανάστευση, η οποία απασχολεί περισσότερο από το 1/5 των Ευρωπαίων (δηλαδή το 21%, 

+5 ποσοστιαίες μονάδες από τον φθινόπωρο του 2013 και 12 ποσοστιαίες μονάδες από το 

φθινόπωρο του 2011. Η ανησυχία για το συγκεκριμένο θέμα έφτασε στα ίδια επίπεδα που 

είχε φτάσει την άνοιξη του 2011 (20%), πριν οι Ευρωπαίοι αρχίσουν να εστιάζουν στην 

οικονομική κρίση. Σε εθνικό επίπεδο, μετά την ανεργία, η μετανάστευση είναι το ζήτημα που 

ανησυχεί αυξητικά τους Ευρωπαίους 5 . Ενδεικτικά, το φθινόπωρο του 2005 15% των 

ερωτηθέντων θεωρούσαν τη μετανάστευση ένα από τα δύο σημαντικότερα ζητήματα της 

χώρας τους6. 

Συν τοις άλλοις, η Αραβική άνοιξη, ο πόλεμος στη Συρία και η συνολική έκρυθμη 

κατάσταση στην περιοχή ήρθαν να προστεθούν ως παράγοντες που ενέτειναν τη 

μετανάστευση και κυρίως την παράνομη μετανάστευση προς την Ευρώπη. Πολλά είναι 

εκείνα τα στοιχεία που δηλώνουν την περιρρέουσα ατμόσφαιρα φοβίας στις 

ακολουθούμενες ευρωπαϊκές πολιτικές. Δηλαδή, παρατηρείται σταθερά επίμονη ενίσχυση 

των συνοριακών ελέγχων, θέσπιση αυστηρότερων όρων εισόδου και αύξηση περιπτώσεων 

κράτησης και απέλασης σε χώρες της ΕΕ. Εκτός από τις πολιτικές πρακτικές που συνοδεύουν 

την ασφαλειοποίηση της μετανάστευσης παρατηρείται και συναφής λόγος στο δημόσιο, 

πολιτικό και μηντιακό κατεστημένο. Αυτό μας κάνει να αναρωτηθούμε και να ερευνήσουμε 

αν και πώς η μετανάστευση θεωρείται και αποτυπώνεται ως κίνδυνος ασφάλειας με 

επιπτώσεις στην οικονομική, κοινωνική και πολιτική σταθερότητα σε εσωτερικό, 

περιφερειακό και διεθνές επίπεδο.  

                                                           
5 http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb81/eb81_publ_en.pdf  
6 http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb64/eb64_first_en.pdf 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb81/eb81_publ_en.pdf
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb64/eb64_first_en.pdf
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Οι γεωπολιτικές αλλαγές συνέβαλαν στην μετατόπιση των ακαδημαϊκών συζητήσεων 

στις Διεθνείς Σχέσεις. Μέσα στις γενικότερες διαφοροποιήσεις των θεμάτων και πλαισίων 

ανάλυσης, η μετανάστευση τέθηκε ως ένα νέος τομέας μελέτης στις Διεθνείς Σπουδές και σε 

πολλές περιπτώσεις, κυρίως για τις μεταδομικές θεωρίες αποτέλεσε ένα από τα κύρια 

θέματα ανάλυσης σε συσχέτιση με την ασφάλεια. Η εννοιολογική πλαισίωση της 

ασφαλειοποίησης, όπου συντελείται μέσα σε συγκεκριμένα πολιτικά συμφραζόμενα 

σχετιζόμενα με τη μετανάστευση, αποδεικνύεται ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα για πολλούς 

αναλυτές της σύγχρονης διεθνούς πολιτικής. Ιδίως μετά το 2001 πολλές αξιόλογες μελέτες  

έχουν γραφτεί στο θέμα της ασφαλειοποίησης της μετανάστευσης τις οποίες θα εξετάσουμε 

στην παρούσα διατριβή.  

1.3. Επιλογή θέματος και η Ελλάδα ως περιπτωσιολογική μελέτη 

Στην Ελλάδα, η μετανάστευση κατατάσσεται στα εξαιρετικά ευαίσθητα κοινωνικό-

πολιτικά ζητήματα, όχι μόνο λόγω των δημογραφικών, οικονομικών και κοινωνικών 

μεταβολών που προκύπτουν αλλά και λόγω της στενής συνάφειας του με την θεματική της 

εθνικής και πολιτιστικής ταυτότητας. Οπωσδήποτε το ζήτημα της μετανάστευσης επηρεάζει 

και επηρεάζεται από τον δημόσιο διάλογο και κατέχει μια ιδιάζουσα θέση στον κόσμο των 

ΜΜΕ. Η απότομη είσοδος μεταναστών από τα Βαλκάνια, την Ανατολική Ευρώπη και εν 

συνεχεία από την Αφρική και τη Μέση Ανατολή προκάλεσαν σοκ σε όλους τους τομείς της 

ελληνικής κοινωνίας. Η ανικανότητα των ελληνικών εκάστοτε κυβερνήσεων να θέσουν υπό 

έλεγχο το μεταναστευτικό ζήτημα, και ιδιαιτέρως το ζήτημα της παράτυπης μετανάστευσης 

σε συνδυασμό με τα χρόνια πολιτικά και οικονομικά προβλήματα του τόπου δημιούργησαν 

νέα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά προβλήματα. Η μετακίνηση μεταναστών και 

προσφύγων προς την Ελλάδα από το 1990, η οποία επηρέασε τα δημογραφικά, κοινωνικά, 

πολιτικά και οικονομικά δεδομένα της χώρας, αποτέλεσε και αποτελεί καίριο και πάντα 

σημαντικό θέμα συζήτησης στα ΜΜΕ, τη Βουλή και τον δημόσιο διάλογο στην Ελλάδα στο 

σύνολό του.  

Κατά τη διάρκεια των πρώτων χρόνων της μεταναστευτικής μετακίνησης προς την 

Ελλάδα, η συζήτηση και οι αναλύσεις, ακαδημαϊκές και μη, στράφηκαν κυρίως γύρω από τις 

επιπτώσεις της μετανάστευσης στον οικονομικό τομέα. Υπάρχει πληθώρα μελετών πάνω 

στην οικονομική διάσταση της μετανάστευσης προς τον ελλαδικό χώρο, η οποία και 

σηματοδότησε μια νέα εποχή για το οικονομικό και κοινωνικό γίγνεσθαι της χώρας. Κατά τη 
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διάρκεια της πρώτης δεκαετίας της αυξημένης μετανάστευσης προς την Ελλάδα, τα ΜΜΕ 

κράτησαν σε γενικές γραμμές αρνητική στάση με τη γνωστή «δαιμονοποίηση» των 

μεταναστών στο δημόσιο διάλογο. Ο λόγος περί του «Άλλου», του «Ξένου» στα ελληνικά 

ΜΜΕ αποτύπωσε την ανάγκη της ελληνικής κοινωνίας να προστατευτεί από το μαζικό κύμα 

μετανάστευσης και έβγαλε στην επιφάνεια στοιχεία κοινωνικής παθογένειας, όπως 

ρατσισμό και ξενοφοβία.  

Από τη δεύτερη δεκαετία και μετά, όχι μόνον η δημογραφία, αλλά και οι δομές της 

ομοιογενούς μονο-πολιτισμικής ελλαδικής κοινωνίας άρχισαν να υφίστανται σημαντικές 

μεταβολές. Ο λόγος περί πολυπολιτισμικότητας ξεκίνησε με δειλά βήματα να 

ενσωματώνεται σε νομικά κείμενα και κυβερνητικές δράσεις (π.χ. πολυπολιτισμική ή 

διαπολιτισμική εκπαίδευση), αν και σε γενικές γραμμές δεν υπήρξε ξεκάθαρη στάση του 

επίσημου κράτους ως προς το μοντέλο οργάνωσης που θα μπορούσε να υιοθετηθεί σχετικά 

με την ενσωμάτωση των μεταναστών στις κοινωνικο-πολιτικές δομές της χώρας. Θα 

μπορούσε να χαρακτηριστεί ως παράδοξο το γεγονός ότι η ελληνική κοινωνία στέκεται 

αντιμέτωπη με το θέμα της μετανάστευσης πλέον δύο δεκαετιών, αλλά ουσιαστικός 

επίσημος και δημόσιος διάλογος περί ενσωμάτωσης δεν είχε υπάρξει μέχρι το Νέο 

Μεταναστευτικό Κώδικα (2014) και κυρίως τον νέο Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 

(2010/2014). Αυτό το παράδοξο σχετίζεται άμεσα με την  απουσία της προνοητικότητας της 

ελληνικής κοινωνίας για την ενσωμάτωση των μεταναστών, δηλαδή έλλειψη ικανότητας 

αντιμετώπισης της παγκοσμιοποιημένης πραγματικότητας. Επιπρόσθετα, οι προσφυγικές 

ροές τα τελευταία χρόνια υπογράμμισαν τα άλυτα ζητήματα σε σχέση με τη διαχείριση του 

ασύλου στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη γενικότερα.  

Τα αλλεπάλληλα γεγονότα με επίκεντρο το μεταναστευτικό και μετέπειτα προσφυγικό 

ζήτημα ιδιαιτέρως στην Ευρώπη και πιο συγκεκριμένα στη Μεσόγειο καθιστούν το 

επιλεγμένο θέμα της παρούσας διδακτορικής διατριβής ιδιαιτέρως ενδιαφέρον αλλά και 

απαιτητικό. Η δυσκολία του θέματος συνίσταται στις διαφορετικές παραμέτρους που θέτει 

η μετανάστευση υπό εξέταση (οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές, πολιτιστικές και 

πολιτισμικές), και η ανάγκη εξεύρεσης ερείσματος σε περισσότερες από μια επιστημονικές 

κατευθύνσεις. Αυτά τα χαρακτηριστικά όμως είναι που κάνουν το θέμα πιο συναρπαστικό 

και ενδιαφέρον προς ανάλυση για έναν ερευνητή των κοινωνικών και πολιτικών επιστημών. 

Κάποια από τα κοινωνικά θέματα, που άπτονται του μεταναστευτικού φαινομένου, από 

μόνα τους αποτελούν αντικείμενα μιας ξεχωριστής διδακτορικής διατριβής, όπως είναι η 



 

8 
 

πολυπολιτισμικότητα ή ο πολυεπίπεδος χαρακτήρας ανάλυσης ταυτοτικών ζητημάτων, 

συνιστούν δύσκολα και προκλητικά αντικείμενα προς ανάλυση.  

Για την μελέτη της ασφαλειοποίησης και των τρόπων εξέλιξης και επί μέρους 

εκφάνσεων της, η Ελλάδα θα εξεταστεί ως  μελέτη περίπτωσης. Μέσα στο γενικότερο 

πλαίσιο της επικαιρότητας της μετανάστευσης και της πολυπολιτισμικότητας ως θεμάτων 

που εντάσσονται στο επίκεντρο του πολιτικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος σε όλο τον 

κόσμο, η Ελλάδα αποτελεί μια ενδιαφέρουσα περίπτωση για ποικίλους λόγους. Καταρχήν, η 

μετατροπή της από χώρα αποστολής σε χώρα υποδοχής μεταναστών αλλάζει άρδην το 

σκηνικό όσον αφορά την αντιμετώπιση από την κοινωνία συνολικά. Στη δεκαετία του ’90, «ο 

μετανάστης, ως κίνδυνος για τη διατήρηση του κυριάρχου συστήματος αξιών καθώς και της 

κοινωνικής συνοχής αλλά και ως παραβάτης ή εγκληματίας, αποτελεί την κυρίαρχη 

αναπαράσταση» (Κουντούρη 2008, 46). Ο πολιτικός και δημόσιος διάλογος πλέον 

περιλαμβάνει το μεταναστευτικό ως ένα από τα κυριότερα οικονομικά, πολιτικά και 

κοινωνικά ζητήματα, ιδιαιτέρως κατά τη δεκαετία του ’90 που παρατηρείται αυξημένο 

μεταναστευτικό ρεύμα προς την Ελλάδα, κυρίως από άλλες χώρες των Βαλκανίων. Κατά 

δεύτερον, λόγω της γεωγραφικής της θέσης η Ελλάδα αποτελεί ένα από τα πρώτα σημεία 

εισόδου μεταναστών και εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης. Αυτό το γεγονός σε συνδυασμό με 

τα χερσαία και αχανή θαλάσσια σύνορα της χώρας επιτείνουν το πρόβλημα της 

μετανάστευσης, και ιδιαιτέρως της παράτυπης μετανάστευσης, δεδομένης της δυσκολίας 

της Ελλάδας να ανταποκριθεί οικονομικά, οργανωτικά και πρακτικά. Σε σχέση με τις άλλες 

χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα «κουβαλά» ένα δυσανάλογο φορτίο στην 

αντιμετώπιση της μετανάστευσης και του ασύλου.  

Το πιο δύσκολο κομμάτι του έργου προς την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής 

ήταν η αποστασιοποίηση μου ως Ελληνίδας αναλύτριας και επιστήμονα από το επιλεγμένο 

θέμα. Κατέληξα στο συμπέρασμα ότι είναι θεμιτό το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας 

αφού είναι αδύνατον για οποιονδήποτε επιστήμονα να δράσει εκτός του ταυτοτικού του 

πλαισίου. Άλλωστε σε αυτό το σημείο εντοπίζεται η πρόκληση - στην παραδοξότητα του 

γεγονότος ότι η εγγύτητα σε ένα αντικείμενο λόγω της ιδίας ταυτότητας επιβάλλει 

περισσότερη απομάκρυνση προς όφελος της παρατήρησης.  

Είναι σημαντικά τα ερωτήματα που προκύπτουν από το παγκόσμιο μεταναστευτικό 

ζήτημα, όπως διαμορφώνεται στη σημερινή εποχή και με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που 

τη συνοδεύουν, όπως για παράδειγμα η σύνδεση της τρομοκρατίας με τη μετανάστευση. 
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Πώς πρέπει τα κράτη να διαχειριστούν θέματα σχετιζόμενα με τους μετανάστες και τους 

πρόσφυγες; Ποιά είναι η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στο εθνικό και οικονομικό κρατικό 

συμφέρον και τον σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα; Οι απαντήσεις σχετίζονται με 

«αληθινά προβλήματα που συναντώνται στο σύγχρονο κόσμο» (Van Evera 2001, 157) και το 

θέμα τοποθετημένο στην Ελλάδα, όπου τα τελευταία χρόνια είναι ενταγμένο στον πολιτικό 

και δημόσιο διάλογο είναι κάθε άλλο παρά «πολιτικά άσχετο», όπως θα σχολίαζε ο Hans 

Morgenthau.  

1.4. Η Δομή της διατριβής  

Το Κεφάλαιο 1 που ολοκληρώνεται με την παρουσίαση της συμβολής και 

καινοτομικότητας της διατριβής, συνιστά την εισαγωγή. Τίθεται το ζήτημα και οι στόχοι της 

μελέτης σε γενικές γραμμές. Συγκεκριμένα παρουσιάζονται τα ερευνητικά ερωτήματα, η 

θεωρητική και θεματική πλαισίωση και οι λόγοι επιλογής της Ελλάδας ως περιπτωσιολογικής 

μελέτης.  

Το Κεφάλαιο 2 αποτελεί το θεωρητικό και εννοιολογικό πλαίσιο της διατριβής. Ο 

σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι να οριοθετήσει το ερευνητικό υπόβαθρο της εργασίας 

μέσα στα πλαίσια των Διεθνών Σπουδών. Η σχετικά καινοτόμος θεώρηση του φαινομένου 

της μετανάστευσης μέσα στον τομέα των Διεθνών Σχέσεων βοηθάει τον ερευνητή να 

εξηγήσει την ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ του κράτους και συλλογικών ταυτοτήτων κι αυτό 

αποκτά μια ιδιαίτερη σημασία στον παγκοσμιοποιημένο διεθνές περιβάλλον. Με την 

παρουσίαση των διαφόρων θέσεων και ρευμάτων των Διεθνών Σπουδών επί της 

μετανάστευσης σε αυτό το κεφάλαιο, προκύπτει σχεδόν φυσικά η ανάγκη πλαισίωσης της 

παρούσας διατριβής πάνω σε μεταθετικιστικές διεθνολογικές αναλύσεις και ιδιαιτέρως της 

κονστρουβιστικής θεωρίας, η οποία υπογραμμίζει την κοινωνική κατασκευή της 

πραγματικότητας και φωτίζει τη σημασία της ταυτότητας και της θεώρησης του «Άλλου» και 

εν προκειμένω του μετανάστη. Κατόπιν, προχωρώντας σε μια «στενότερη» πλαισίωση, το 

κεφάλαιο αναλύει το «σύμπλεγμα  μετανάστευσης – ασφάλειας» που βρίσκεται στο 

επίκεντρο του ενδιαφέροντος των Κριτικών Σπουδών Ασφάλειας. Η ανάλυση των θεωριών 

ασφαλειοποίησης από διάφορα παρακλάδια των Κριτικών Σπουδών Ασφάλειας 

συνεισφέρουν στην θεωρητική θεμελίωση και στην τεκμηρίωση μέσω των δεδομένων της 

εμπειρικής έρευνας. Τέλος, η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας παρουσιάζει τα κυριότερα 

έργα πάνω στα οποία βασίστηκε εν μέρει η διατριβή με σκοπό την ανάδειξη του ζωντανού 
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ενδιαφέροντος της ακαδημαϊκής κοινότητας για το θέμα της ασφαλειοποίησης της 

μετανάστευσης αλλά και τα ερευνητικά κενά που καλούνται οι νέοι επιστήμονες να 

καλύψουν.  

Το Κεφάλαιο 3 πραγματεύεται το νομικό πλαίσιο και τη μεταναστευτική πολιτική στην 

ΕΕ. Η σημασία της δομικής αυτής πλαισίωσης συνίσταται στην υποχρεωτική παράλληλη 

πορεία της ελληνικής μεταναστευτικής πολιτικής με την ευρωπαϊκή. Αυτό το κεφάλαιο 

επικεντρώνεται στην ανάλυση του συμπλέγματος μετανάστευσης – ασφάλειας μέσα στην 

ΕΕ, αναδεικνύοντας αφενός τις αντιθετικές τάσεις που παρατηρούνται μεταξύ του 

εκπεφρασμένου λόγου των γραφειοκρατών της ΕΕ από τη μια πλευρά και της πολιτικής 

πρακτικής από την άλλη και αφετέρου τις εκφάνσεις της ασφαλειοποίησης της 

μετανάστευσης, όσον αφορά κυρίως τη διαχείριση των συνόρων. Τέλος, παρουσιάζει την 

ελληνική μεταναστευτική πολιτική κυρίως μέσα από το νομοθετικό έργο, αναδεικνύοντας 

παραλλήλως την συσχέτιση της με την ευρωπαϊκή πορεία. Η παρουσίαση του ευρωπαϊκού 

και ελληνικού νομικού πλαισίου για τη μετανάστευση έχουν ιδιαίτερη σημασία, αφού 

συνιστούν στην ουσία πολιτικές πρακτικές και μέσω αυτών αναδεικνύεται ο τρόπος 

πλαισίωσης και αντιμετώπισης ενός θέματος.   

Στο Κεφάλαιο 4 αρχικά παρατίθενται κάποια γενικά χαρακτηριστικά για τη 

μετανάστευση στην Ελλάδα. Μετά παρουσιάζονται τα κύρια σημεία της μετανάστευσης στη 

δεκαετία του ’90 όσον αφορά τη δημόσια πρόσληψη και την αντιμετώπιση του θέματος από 

τις πολιτικές και μηντιακές ελίτ. Αυτό το υποκεφάλαιο βασίζεται κυρίως σε υπάρχουσες 

μελέτες και εξυπηρετεί την ιστορική πλαισίωση του θέματος. Κατόπιν, εξετάζονται οι 

πολιτικές πρακτικές και ο πολιτικός λόγος σε χρονολογική σειρά από το 2000 μέχρι το 2014 

με βάση το πρωτογενές ερευνητικό υλικό. Αυτό στοχεύει στην ανάδειξη της ιστορικής 

αλληλουχίας των γεγονότων και της μεταναστευτικής πολιτικής αφενός και της πορείας της 

ασφαλειοποίησης της μετανάστευσης αφετέρου.   

Το Κεφάλαιο 5 παρουσιάζει τέσσερις θεματικές ενότητες, οι οποίες συνιστούν τους 

άξονες μέσω των οποίων διαπιστώνεται η πορεία της ασφαλειοποίησης της μετανάστευσης. 

Αυτοί οι άξονες είναι η δημόσια υγεία, η δημόσια τάξη, η ταυτότητα και η οικονομία. 

Προέκυψαν από την συνολική έρευνα πρωτογενών και δευτερογενών πηγών, και ιδιαιτέρως 

από την διεξαγωγή της εμπειρικής έρευνας στον πολιτικό και μηντιακό λόγο μεταξύ της 

περιόδου 2000-2014. Με βάση αυτούς τους άξονες αναλύονται συγκεκριμένα ζητήματα και 

γεγονότα με παραδείγματα από τις συνεδριάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου και από τον 
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ελληνικό Τύπο (ΤΑ ΝΕΑ, ΤΟ ΒΗΜΑ και Η Καθημερινή) με σκοπό την εξέταση της στάσης των 

ελίτ και την ανάδειξη των κυρίαρχων κοινωνικοπολιτικών θεμάτων του τόπου. Η παράλληλη 

εξέταση των πολιτικών και μηντιακών παραγόντων δίνει τη δυνατότητα αποτύπωσης μιας 

συνολικής εικόνας της πρόσληψης της μετανάστευσης από τις ελίτ και ανακάλυψης κοινών 

λεκτικών μοτίβων μεταξύ των δύο δρώντων.  

Το Κεφάλαιο 6 έχει ως στόχο την παρουσίαση των κύριων ερευνητικών 

αποτελεσμάτων και την παράθεση διαπιστώσεων. Εν πρώτοις, γίνεται σχολιασμός της 

πολιτικής ατζέντας με βάση τα ερευνητικά στοιχεία από την διεξαγωγή συνεντεύξεων. 

Επίσης, κρίνεται η πορεία της ασφαλειοποίησης της μετανάστευσης συνολικά στην ελληνική 

πολιτική σκηνή και αναλύονται οι κυριότεροι λόγοι που έπαιξαν αποφασιστικό ρόλο στη 

διαφοροποίηση της έντασης της ασφαλειοποίησης. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο σχολιάζεται ο 

δυνητικός και κανονιστικός ρόλος της αποασφαλειοποίησης, σύμφωνα με τους θεωρητικούς 

των Κριτικών Σπουδών  Ασφάλειας και παρουσιάζονται τα αντι-πλαίσια προσέγγισης του 

μεταναστευτικού. Επίσης, παρουσιάζεται μια εμπεριστατωμένη και σφαιρική εικόνα της 

στάσης των μήντια, και συγκεκριμένα των επιλεγμένων εφημερίδων επί του θέματος της 

μετανάστευσης για την χρονική περίοδο 2000-2014.  

Το Κεφάλαιο 7 συνιστά τον Επίλογο της διατριβής, όπου γίνεται μια γενική 

ανασκόπηση του θέματος της μετανάστευσης και των κεντρικών προβλημάτων στον 

ελλαδικό χώρο και μια ανακεφαλαίωση των στόχων της διατριβής. Ακόμη, παρουσιάζονται 

οι παράγοντες της επιστημονικής συμβολής και τα στοιχεία της καινοτομικότητας της 

διατριβής σε θεωρητικό, μεθοδολογικό και ερευνητικό επίπεδο. Τέλος, με βάση την 

παρούσα μελέτη γίνεται αναφορά στις διαφορετικές διόδους δυνητικής μελλοντικής 

έρευνας.  

 

1.5. Συμβολή και καινοτομικότητα διατριβής  

Η παρούσα διδακτορική διατριβή προσφέρει μια σπουδή επί της μετανάστευσης και 

της κοινωνικής κατασκευής της ως ασφαλειακής πρόκλησης. Απεικονίζει πώς η ρητορική έχει 

τη δυνατότητα να συμβάλλει στην πραγμάτωση αλλά και στην επικύρωση κυβερνητικών 

τεχνικών και πολιτικών με την επίκληση μιας «φαντασιακής» ενότητας, που απειλείται από 

εξωτερικούς παράγοντες με βάση αυτό θα ονομάσουμε ταυτοτική διχοτόμηση. Η συμβολή 

και η καινοτομικότητα της διατριβής μπορούν να εντοπιστούν και να εξεταστούν σε τρία 

επίπεδα: το θεματικό, το θεωρητικό-μεθοδολογικό και το εμπειρικό-αναλυτικό.  
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Στο θεματικό επίπεδο, η μελέτη έρχεται να καλύψει το ερευνητικό κενό και να 

εμπλουτίσει την εργογραφία πάνω στην ασφαλειοποίηση της μετανάστευσης στην Ελλάδα 

μεταξύ της περιόδου 2000-2014. Επίσης, αποτελεί χρήσιμη συμβολή στην εργογραφία επί 

του μεταναστευτικού ζητήματος στην Ελλάδα συνολικά σε αυτήν την περίοδο. Ρίχνει φως 

στην εποικοδομητική επίδραση των λόγων και των πράξεων σε μια ιστορικοποιημένη και 

πολυεπίπεδη ανάλυση της ασφαλειοποίησης. Επιπλέον, θέτει ως καθοριστικό πλαίσιο 

ανάλυσης την ΕΕ και τη διαδικασία εξευρωπαϊσμού για την βαθύτερη κατανόηση των 

αλλαγών στη μεταναστευτική πολιτική και γενικότερα στην ελληνική κοινωνία στην 

εξεταζόμενη περίοδο. Μέσα από την παρουσίαση του νομικού πλαισίου και κοινής 

μεταναστευτικής πολιτικής στην ΕΕ, δεν επιχειρείται μόνο η οικοδόμηση της 

επιχειρηματολογίας για την σταδιακή ασφαλειοποίηση της μετανάστευσης στο ευρωπαϊκό 

πεδίο και για την έκθεση επιπτώσεων για την ελληνική μεταναστευτική πολιτική λόγω της 

υποχρεωτικής σύμπλευσης με την ευρωπαϊκή. Παράλληλα, υπογραμμίζεται η διάσταση των 

αντικρουόμενων τάσεων μεταξύ φιλοσοφίας από τη μια πλευρά και πρακτικής από την άλλη 

στην ΕΕ.   

Όσον αφορά το θεωρητικό-μεθοδολογικό επίπεδο, ο τρόπος αντιμετώπισης 

συνίσταται στην καινοτόμο συνθετική προσέγγιση της θεωρητικής υποδομής, όπου δύο 

μεταθετικιστικές θεωρίες των Κριτικών Σπουδών Ασφάλειας χρησιμοποιούνται συνδυαστικά 

για να αναδειχτεί η συνέχεια της ασφαλειοποίησης ως πορείας που συντελείται παράλληλα 

σε λεκτικό και πρακτικό επίπεδο. Επίσης, στα πλαίσια της κονστρουβιστικής θεώρησης, δίνει 

έμφαση στην αλληλεξάρτηση μεταξύ δομής και δρώντων, στην κοινωνική κατασκευή της 

πραγματικότητας και την διαμεσολαβητική επιρροή της γλώσσας στην παραγωγή γνώσης 

και μορφών κυβερνητικότητας. Επιπλέον, η παράλληλη εξέταση και παρουσίαση της 

συμβολής δύο διαφορετικών δρώντων του συστήματος (πολιτικής και μηντιακής ελίτ) στο 

θέμα της ασφαλειοποίησης της μετανάστευσης στην Ελλάδα συνιστά μια μη συνηθισμένη 

τακτική, μιας και συνήθως εξετάζονται οι δύο τομείς ξεχωριστά. Επίσης, αποτελεί έναν 

χρήσιμο τρόπο προσέγγισης του θέματος για δύο λόγους: α) υποδηλώνει την από πάνω προς 

τα κάτω διαδικασία που πραγματώνεται μέσω λεκτικών και μη-λεκτικών δράσεων και β) 

προσφέρει μια λεπτομερή εξήγηση της πρόσληψης της μετανάστευσης σε διαφορετικά 

κοινωνικοπολιτικά επίπεδα μέσω ενός διττού πρίσματος. Επιπροσθέτως, η ανάδειξη των 

τεσσάρων επιπέδων  (υγεία, δημόσια τάξη, ταυτότητα και οικονομία) εκδήλωσης της 

ασφαλειοποίησης που προέκυψαν μέσα από την έρευνα, μπορεί να αποτελέσει μια 
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επιπλέον συμβολή στην θεωρητικοποίηση του αντικειμένου και να χρησιμεύσει ως 

πλατφόρμα ανάλυσης για μεταγενέστερες μελέτες.  

Στο εμπειρικό-αναλυτικό επίπεδο η συμβολή έγκειται στην πολύπλευρη εξέταση του 

συμπλέγματος μετανάστευσης-ασφάλειας μέσω της πρωτογενούς έρευνας νομικών 

κειμένων, σημειολογίας και πολιτικών πρακτικών. Η συμβολή σε αυτό το επίπεδο 

αναδεικνύεται στα συμπεράσματα και τις «εκπλήξεις» που προκύπτουν από τη συνολική 

έρευνα (βλ. αναλυτικά Κεφάλαιο 6 και 7).  
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ΜΕΡΟΣ Α: ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΛΑΙΣΙΩΣΗ  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

2.1. Εισαγωγή 

Η κατανόηση και ανάλυση της μετανάστευσης στην Ελλάδα δεν μπορεί να είναι 

ολοκληρωμένη εάν δεν τεθεί μέσα στο γενικότερο πλαίσιο της διεθνούς μετανάστευσης και 

των συσχετισμών που αυτή θέτει στις διεθνείς σχέσεις. Άλλωστε «δεν είναι δυνατόν να 

κατανοηθεί ένα κράτος έξω από το περιβάλλον του, δεν υφίσταται εννοιολογικά, ένα 

μεμονωμένο κράτος» (Κωστής 2013, 897). Είναι αναγκαία η συνολική ανάλυση του 

φαινομένου σε διεθνές επίπεδο, όπως και η θεωρητική πλαισίωση του στον τομέα των 

Διεθνών Σχέσεων για την άρτια θεμελίωση της διατριβής. Η οργάνωση του παρόντος 

κεφαλαίου έχει γίνει ως εξής. Καταρχήν, θα αναλυθούν οι λόγοι της καινοτομίας θεώρησης 

της μετανάστευσης από των τομέα των Διεθνών Σπουδών και θα παρουσιαστούν οι θέσεις 

των διεθνολογικών προσεγγίσεων πάνω στη μετανάστευση. Μετά θα επικεντρωθούμε σε 

μία από τις μεταθετικιστικές προσεγγίσεις των Διεθνών Σχέσεων, τον κονστρουκτιβισμό, ο 

οποίος αποτελεί σημαντικό υποδομικό εργαλείο για την εξήγηση των παραμέτρων που είναι 

καθοριστικοί για την εξέταση της πλαισίωσης της μετανάστευσης υπό όρους ασφαλείας στον 

ελλαδικό χώρο. Επίσης, ο κονστρουκτιβισμός αποδεικνύεται χρήσιμη θεωρία για την 

ενδοσκόπηση της ταυτότητας ως κατασκευής, αλλά και μέσα από αυτό της κατασκευής του 

«Άλλου». Κατόπιν θα εξεταστεί το σύμπλεγμα «μετανάστευσης – ασφάλειας» (‘migration-

security nexus’), το οποίο μπορεί να διερευνηθεί μέσω του παραδοσιακού πρίσματος, όπου 

η ασφάλεια θεωρείται ως επιθυμητό αποτέλεσμα σε σχέση με τη μετανάστευση, ή μέσω 

μιας κριτικής και μετανεωτερικής ματιάς, όπου η ασφάλεια θεωρείται ως κοινωνική 

κατασκευή. Ακολούθως, θα ασχοληθούμε με την ανάπτυξη των προσεγγίσεων των κριτικών 

σπουδών, όπως και με τις κύριες γραμμές αντιγνωμίας αυτών με τις παραδοσιακές 

ρεαλιστικές προσεγγίσεις περί ασφάλειας. Οι κριτικές σπουδές ασφάλειας θα συνεισφέρουν 

στην θεωρητική θεμελίωση και  μετέπειτα στην τεκμηρίωση της εμπειρικής έρευνας. Η 

φιλοσοφική τους βάση, η σχεσιακή αντίληψη που καταθέτουν μεταξύ ασφάλειας και 

μετανάστευσης και οι μέθοδοι που προτείνουν για την εξέταση και αξιολόγηση της 
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ασφαλειοποίησης θεωρούμε ότι προσφέρουν χρήσιμα επιχειρήματα και εργαλεία ανάλυσης 

της παρούσας μελέτης.  Το τελευταίο μέρος του θεωρητικού και εννοιολογικού πλαισίου 

συνιστά την ανασκόπηση βιβλιογραφίας, όπου θα αναλυθούν κάποιες μελέτες που 

θεωρούνται χρήσιμες για την θεωρητική πλαισίωση και την εξέταση των αποτελεσμάτων  της 

εμπειρικής έρευνας.   

 

2.2. Η μετανάστευση ως νέο θέμα στη Θεωρία Διεθνών Σχέσεων  

Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί σχεδόν παράξενη η απουσία της συστηματικής 

εξέτασης των μεταναστευτικών μετακινήσεων, ενός διεθνούς φαινομένου, από τις Διεθνείς 

Σπουδές. Το θέμα δεν υφίσταται καν στα σημαντικά διεθνολογικά εγχειρίδια. Αυτό το τοπίο 

απουσίας σπουδής και ανάλυσης της  μετανάστευσης αλλάζει με το τέλος του Ψυχρού 

Πολέμου. Η αδιαφορία των διεθνολόγων για τη μετανάστευση συνδεόταν με την ανάλυση 

της σε σχέση με τα κοινωνικά, ανθρωπιστικά ζητήματα και τις αγορές εργασίας, θεωρούμενη 

ως θέμα «χαμηλής πολιτικής». Στην ουσία, η απουσία σπουδής του μεταναστευτικού 

θέματος από τις Διεθνείς σχέσεις οφειλόταν και σε αυτό καθ’ αυτό το δίπολο χαμηλής – 

υψηλής πολιτικής, βασικό εργαλείο πολλών διεθνολογικών αναλύσεων.  

Η μετανάστευση αναδύθηκε πρόσφατα ως τομέας σπουδών στους ακαδημαϊκούς 

κλάδους σχετιζόμενους με την πολιτική επιστήμη, δημόσια πολιτική και οργάνωση και τις 

διεθνείς σχέσεις (Hollifield 2008, 183). Η ενσωμάτωση του θέματος της μετανάστευσης στο 

αντικείμενο των Διεθνών Σχέσεων μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εφαλτήριο για την ανάλυση 

και εξήγηση των σχέσεων που δημιουργούνται μεταξύ κρατών και συλλογικών ταυτοτήτων, 

ιδιαιτέρως μέσα στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης, η οποία συμβολίζει την σημερινή 

εποχή. Η παγκοσμιοποίηση και οι επιπτώσεις της ή τα χαρακτηριστικά της έχουν γίνει το 

αντικείμενο θεωρητικής ανάλυσης στις πολιτικές και κοινωνικές επιστήμες σε σχέση με τον 

τρόπο που έχουν επηρεάσει τον παραδοσιακό δρώντα της διεθνούς κοινωνίας, που είναι τα 

κράτη. Ο 19ος και ο 20ος αιώνας χαρακτηρίστηκαν από την άνοδο του «κράτους εμπορίου» 

όπως το ονόμαζε ο Rosecrance (1986), το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα χαρακτηρίστηκε από 

την άνοδο του «κράτους μετανάστευσης», όπως γράφει ο Hollifield (2004).  

Πριν ακόμα η μετανάστευση αποτελέσει ζωτικό ζήτημα για πολιτικούς και 

διεθνολόγους, οι υπέρμαχοι του ρεαλισμού άρχισαν να εκφράζουν ανησυχίες σχετικά με τη 

μετανάστευση και τις επιπτώσεις της. Οι ιδέες του Samuel Huntington περί των διαφορών 

των πολιτισμών, οι οποίες αφ’ ότου αποτυπώθηκαν στα άρθρα του στο περιοδικό Foreign 
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Affairs έγιναν αντικείμενο συζητήσεων και συγκρούσεων, χαρακτηρίζονται πλέον 

παρωχημένες από το μεγαλύτερο μέρος της ακαδημαϊκής κοινότητας. Σε ένα από τα άρθρα 

του ‘Η Δύση: Μοναδική, όχι παγκόσμια’ παρουσιάζει μια σειρά προτάσεων προς όφελος της 

συνοχής, μεταξύ των οποίων είναι η διατήρηση του δυτικού πολιτισμού στο δυτικό κόσμο 

και ο προσδιορισμός των ορίων της Δύσης, για τον οποίο απαιτείται ο έλεγχος της 

μετανάστευσης από τις μη-Δυτικές χώρες και η αφομοίωση των μεταναστών στο Δυτικό 

πολιτισμό (Huntington 1996). Η παραπάνω ρητορική περί διαφύλαξης του Δυτικού 

πολιτισμού μπορεί να ακούγεται ως παραδοξολογία στο σημερινό παγκοσμιοποιημένο 

διεθνές περιβάλλον, παρόλα ταύτα υπάρχουν ενδείξεις ότι η διαχείριση της 

μεταναστευτικής πολιτικής στην Ευρώπη υπό όρους ασφαλειοποίησης κινείται σε 

παρόμοιες γραμμές.  

Στο ρεύμα του ρεαλισμού, το έθνος-κράτος ως βάση έχει την ικανότητα να διαχειριστεί 

τη διεθνή μετανάστευση με τον έλεγχο του εγχώριου εδάφους (Zollberg 1999). Η εφαρμογή 

του πολιτικού ρεαλισμού στο θέμα της διεθνούς μετανάστευσης αποτυπώνεται εκτενώς από 

τον Weiner, ο οποίος τοποθετώντας τη μετανάστευση στα θέματα «υψηλής πολιτικής» 

υπογραμμίζει τη σημασία της ως θέμα ασφάλειας και ενδυναμώνει το πολιτικό έναντι του 

οικονομικού στοιχείου στη συζήτηση περί διεθνούς μετανάστευσης και στην ουσία θέτει 

έναν στενό συσχετισμό μεταξύ μετανάστευσης και ασφάλειας (1992-93). Αναφέρεται στους 

πολλαπλούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα κράτη από τη μετανάστευση, όπως τον 

πολιτικό και πολιτιστικό κίνδυνο, τα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα, τις έκρυθμες 

σχέσεις μεταξύ αποστέλλουσας και λαμβάνουσας χώρας των μεταναστών και τον κίνδυνο οι 

μετανάστες να χρησιμοποιηθούν ως όργανο ή απειλή εναντίον της αποστέλλουσας χώρας 

(π.χ. μετανάστες ως όμηροι όπως στην επέμβαση στο Κουβέιτ το 1990) (Weiner 1992-93).  

Στον ίδιο συλλογισμό, όπου τα έθνη-κράτη απειλούνται από την παγκοσμιοποίηση από 

πάνω και από την πολυπολιτισμικότητα από κάτω, κινούνται και οι Schlesinger και Brimelow, 

οι οποίοι εκφράζουν το φόβο ότι η μετανάστευση και η πολυπολιτισμικότητα θα 

προκαλέσουν την διαίρεση της Αμερικής (Hollifield 2012, 186). Άλλωστε, υπάρχει στενός 

συσχετισμός μεταξύ της κρατο-κεντρικής προσέγγισης των μεταναστευτικών σπουδών και 

των συμβατικών σπουδών ασφάλειας (security studies).  Οι σπουδές ασφάλειας 

κυριαρχούνται από την κρατο-κεντρική προσέγγιση επηρεασμένη από τους ρεαλιστές, 

νεορεαλιστές, φιλευλεύθερους και νεοφιλεύθερους (Guild 2009, 2). O Weiner, ως  κύριος 

εκφραστής της κρατοκεντρικής προσέγγισης, αναλύει τη μετανάστευση συσχετίζοντας την 
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με την κρατική ασφάλεια και την ορθολογική επιδίωξη του κρατικού συμφέροντος και 

παραθέτει τους κινδύνους της «διεθνούς μεταναστευτικής κρίσης» (Weiner 1995), όπως τις 

δυσκολίες απορρόφησης μεταναστών, τις εντάσεις στις διεθνείς σχέσεις λόγω της 

μετανάστευσης και τα ηθικά διλήμματα που προκύπτουν μεταξύ εθνικού συμφέροντος και 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Διαχωρίζει την ατομική ηθικότητα από την εφαρμογή της 

ηθικότητας στην δημόσια πολιτική, γράφοντας ότι η προσωπική ηθική δεν είναι η σωστή 

βάση για δημόσιες επιλογές, αφού δεν λαμβάνουν υπόψην τους το κόστος που μπορεί να 

έχουν αυτές οι πολιτικές επιλογές στους άλλους (1996, 193).  

Η ρεαλιστική σκέψη επηρέασε διάφορους μελετητές στην ανάλυση της συνάφειας 

μεταξύ διεθνούς μετανάστευσης και εξωτερικής πολιτικής των κρατών. Για παράδειγμα, ο 

Teitelbaum  αναλύει την επιρροή των αμερικανικών συμφερόντων σχετιζόμενων με την 

ασφάλεια στη μεταναστευτική πολιτική (1984), ο Weiner επιδεικνύει τις επιπτώσεις στις 

διακρατικές σχέσεις από τη διεθνή μετανάστευση (1985), και οι Loescher και Scanlan 

υπογραμμίζουν τον καθοριστικό ρόλο της εξωτερικής πολιτικής στην διαχείριση προσφύγων 

στις ΗΠΑ (1986).  

Ο φιλελευθερισμός βασιζόμενος σε καντιανές παραδοχές και την καλή βούληση, 

βλέπει με θετική ματιά τη συνεργασία μεταξύ των κρατών όχι μόνο σε θέματα πολιτικής και 

ασφάλειας, που θεωρούνται κατεξοχήν θέματα υψηλής πολιτικής, αλλά και σε θέματα 

χαμηλής πολιτικής σε τομείς όπως η οικονομία και ο πολιτισμός. Η συνεργασία και όχι το 

διεθνές άναρχο σύστημα έχει σημασία, όπου υπάρχει απόλυτο κέρδος για όλα τα κράτη 

μέσω της αλληλεξάρτησης και της συνεργασίας. Ο νεοφιλελευθερισμός που στέκεται 

απέναντι στο νεορεαλισμό, θέτει ως βάση την «σύνθετη αλληλεξάρτηση» των κρατών η 

οποία δεν βασίζεται μόνο σε διακρατικές σχέσεις, αλλά και σχέσεις στο γενικότερο διεθνικό 

επίπεδο, όπου δημιουργούνται άλλου είδους δεσμοί, όπως οικονομικοί. Σε αυτή τη βάση, 

υφίσταται μια πληθώρα προτεραιοτήτων στην ατζέντα των κρατών που δεν είναι 

κατ’ανάγκην συνυφασμένες με θέματα εξωτερικής πολιτικής. Έτσι η δημιουργία δεσμών 

μεταξύ κρατών που έχουν συμφέρον από αυτή την αλληλεξάρτηση δεν επιτρέπει τη χρήση 

στρατιωτικής ισχύος (Keohane and Nye 1989). Ο νεοφιλελευθερισμός τονίζει τη σημασία του 

διεθνούς εμπορίου και της διεθνούς οικονομίας μέσα στο διεθνοποιημένο περιβάλλον, 

όπου τα κράτη λαμβάνουν περισσότερα κέρδη από τη συνεργασία τους.  

O Hollifield ανήκει στο φιλελεύθερο ρεύμα και τονίζει τη σημασία του σημερινού 

φιλελεύθερου χαρακτήρα του κράτους στον αναπτυγμένο και βιομηχανοποιημένο κόσμο, 
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συνθήκη η οποία συνοδεύεται αναγκαστικά από την αυξανόμενη μετανάστευση. Η 

παγκόσμια ολοκλήρωση των αγορών για αγαθά, υπηρεσίες και κεφάλαιο συνεπάγεται και 

υψηλότερα επίπεδα διεθνούς μετανάστευσης, γι’αυτό τα κράτη αν θέλουν να προάγουν πιο 

ελεύθερο εμπόριο και επενδύσεις, πρέπει να είναι έτοιμα να διαχειριστούν την αυξημένη 

ροή της μετανάστευσης (Hollifield 2004, 904). Υπογραμμίζει τον καταλυτικό ρόλο των 

δυνατών φιλελεύθερων κρατών, τα οποία θα δημιουργήσουν προηγούμενο για τα άλλα 

κράτη με τον τρόπο που θα διαχειριστούν τη μετανάστευση και ότι τα δικαιώματα των 

μεταναστών πρέπει να είναι σεβαστά και τα κράτη να συνεργάζονται στην δημιουργία ενός 

διεθνούς μεταναστευτικού καθεστώτος για να αποφευχθούν οι εγχώριες πολιτικές 

αντιδράσεις έναντια στη μετανάστευση (Hollifield 2004, 905). Αναφερόμενος δε στο θέμα 

της ασφάλειας, επισημαίνει ότι η διεθνής ασφάλεια και σταθερότητα εξαρτώνται από την 

ικανότητα των κυρίαρχων κρατών να διαχειριστούν τη μετανάστευση.  

Ο αναπτυξιακός οικονομολόγος της «φιλελεύθερης – αριστερής ελίτ», Paul Collier 

(2013), που θεωρεί ότι η μαζική διεθνής μετανάστευση είναι η απάντηση στην ακραία 

παγκόσμια ανισότητα (2013, 271) επικεντρώνεται στα οφέλη που έχει η μετανάστευση για 

τις κύριες ομάδες που εξετάζει (τους μετανάστες, τις κοινότητες της χώρας υποδοχής και 

αυτούς που μένουν πίσω στις χώρες αποστολής, οι οποίοι τον απασχολούν περισσότερο 

απ’όλους) και στον τρόπο με τον οποίο οι πολιτικές πρέπει να τα εξισορροπήσουν με τα 

προβλήματα (Collier, 2013). Θεωρεί ότι αποτελεί ηθική υποχρέωση των πλούσιων χωρών να 

επιβάλλουν μεταναστευτικούς ελέγχους ως τρόπο βοήθειας των φτωχών χωρών, αφού λέει 

ότι η «διαρροή εγκεφάλων» υπερτερεί ως συνέπεια των εμβασμάτων που στέλνουν οι 

μετανάστες στην πατρίδα τους (φέρνοντας ως παραδείγματα τη Γκάνα, το Βιετνάμ, το Λάος, 

το Μαυρίκιο, κ.α.) (ibid).  

Η μαρξιστική θεωρία τοποθετεί τη μετανάστευση μέσα στο πλαίσιο της οικονομικής 

διαπάλης (Guild 2009, 4). Ασχολείται με τις πολιτικές  για τους μετανάστες εργάτες και για 

παράνομους μετανάστες (Meyers 2000, 1247). Οι μαρξιστές θεωρούν ότι η καπιταλιστική 

άρχουσα τάξη επωφελείται από τη μετανάστευση, η οποία είναι διαρθρωτικό στοιχείο του 

καπιταλισμού (Meyers 2000, 1248). Άλλωστε, όπως διαφαίνεται στα πονήματα του Castles, 

ο οποίος συσχετίζει τον καπιταλισμό με τη μετανάστευση και την εργασία, η Ευρώπη 

επωφελήθηκε από τη μετανάστευση κατά τη μεταπολεμική περίοδο αφού καλύφθηκαν 

ελλείμματα σε θέσεις εργασίας, αυξήθηκε η συσσώρευση κεφαλαίου και μειώθηκαν οι 

πληθωριστικές πιέσεις (Castles 1984).  
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Η κομμουνιταριστική/κοινοτιστική προσέγγιση στις διεθνείς σχέσεις και την εξωτερική 

πολιτική, που εκφράζεται από τον Etzioni, κύριο εκπρόσωπο του ιδεολογικού κοινοτισμού, 

ασχολείται με τη σχέση ατόμου και κοινότητας καθώς και με το ρόλο μιας παγκόσμιας 

Κοινωνίας των πολιτών  (Etzioni 2004). Με την φιλελεύθερη και νεοσυντηρητική ματιά του, 

ο Etzioni επιχειρηματολογεί υπέρ της ισορροπίας δυτικών και ανατολικών αξιών, που μαζί 

θα συμβάλλουν στη δημιουργία της νέας παγκόσμιας «αρχιτεκτονικής». Υποστηρίζει ότι τα 

κράτη δεν είναι σε θέση να διαχειριστούν τα αυξανόμενα διεθνικά προβλήματα και ότι το 

ρόλο αυτό μπορούν να παίξουν οι διεθνείς πολιτικοί θέσμοί. Τα δομικά στοιχεία αυτής της 

νέας τάξης εμφανίζονται στον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας, τις ανθρωπιστικές επεμβάσεις 

και τους διεθνικούς θεσμούς, όπως η διακυβέρνηση του διαδικτύου. Μόνο με την 

συνεργασία μπορούν να λυθούν παγκόσμια κοινωνικά προβλήματα, θέματα που σχετίζονται 

με τα ανθρώπινα δικαιώματα και το περιβάλλον και πάνω σε αυτή τη βάση επιβάλλεται να 

δημιουργηθούν παγκόσμιες αρχές (Etzioni 2004).  

Με την σχέση ατόμου, κοινότητας και πολιτείας ασχολείται και ο Kymlicka, ένθερμος 

και συνεπής υποστηρικτής της λογικής παραχωρήσης συλλογικών δικαιωμάτων σε 

κοινότητες που διαφοροποιούνται εθνικά, εθνοτικά, πολιτισμικά ή θρησκευτικά από το 

κυριάρχο πολιτιστικό πλαίσιο μέσα στο οποίο ζουν. Το αυξανόμενο πολυπολιτισμικό τοπίο 

των σημερινών κοινωνιών φέρνει στην επιφάνεια θέματα που αφορούν την αναγνώριση και 

την υποστήριξη της πολιτισμικής ταυτότητας των εθνικών και εθνοτικών μειονοτήτων, τα 

οποία είναι συμβατά με τις φιλεύθερες δημοκρατικές αξίες (Kymlicka 1995).  

Οι θεωρητικοί του κονστρουκτιβισμού, ιδιαιτέρως οι Buzan, Weaver και Kelstrup, οι 

οποίοι θεωρούν τις ταυτότητες και τα συμφέροντα των διεθνών δρώντων ως κεντρικά 

ζητήματα των Διεθνών Σχέσεων, επικεντρώθηκαν στο θέμα της συνάφειας μεταξύ 

μετανάστευσης και ασφάλειας (Guild 2009, 4). Η σχολή της Κοπεγχάγης εστιάζει στην 

ανάλυση της έννοιας της «κοινωνικής  ασφάλειας» (‘societal security’), όπου τα κοινωνικά 

θέματα είναι όλο και πιο βαρυσήμαντα σε σύγκριση με την κρατική κυριαρχία και προτείνει 

έναν επαναπροσδιορισμό που φωτίζει τη σχέση ασφάλειας και ταυτότητας. Αφενός 

υφίσταται η κρατική ασφάλεια άρρηκτα συνδεδεμένη με την κυριαρχία, όπου σημασία 

έχουν η πολιτική κυριαρχία και το απαραβίαστο των συνόρων, και αφετέρου η κοινωνική 

ασφάλεια που συνδέεται με απειλές ενάντια στην ταυτότητα (Wæver, Buzan, et al. 1993). 

Για τον Buzan, οι κίνδυνοι ενάντια στις κοινοτικές ταυτότητες και κουλτούρες, καθίστανται 

ως προτεραιότητες στα κυβερνητικά θέματα ασφαλείας και ως εκ τούτου η διεθνής 
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μετανάστευση γίνεται αντιληπτή ως κίνδυνος ασφαλείας (Buzan 1991, 447). Επίσης από τη 

σχολή της Κοπεγχάγης εξετάζεται η κοινωνικά κατασκευασμένη εικόνα των ξένων ως 

κινδύνου ασφαλείας (Wæver, Buzan, et al. 1993). Άλλωστε, οι Buzan και Wæver 

επισημαίνουν ότι δεν είναι σε θέση να κρίνουν ποιά είναι τα θέματα ασφαλείας, αλλά να 

αναλύσουν την κοινωνική κατασκευή αυτών (Buzan and Weaver 1997, 246). Θα αναλύσουμε 

διεξοδικά παρακάτω τις κονστρουβιστικές θεωρήσεις της ασφάλειας και όλα τα παρακλάδια 

των κριτικών σπουδών ασφάλειας.  

Η Sassen τοποθετώντας το ζήτημα της μετανάστευσης μέσα στο 

κονστρουκτιβιστικό/κανονιστικό πλαίσιο, επικεντρώνεται στη σχέση μεταξύ δομής και 

δρώντων και της λειτουργίας μηχανισμών και θεσμών. Σημείο εκκίνησης είναι η 

παγκοσμιοποίηση, τοποθετημένη όμως όχι στο κράτος αλλά στην πόλη (Guild 2009, 4). Η 

παγκοσμιοποίηση του εμπορίου, της παραγωγής και των χρηματοοικονομικών διαδικασιών 

στα πλαίσια της οικονομικής ολοκλήρωσης, καθώς και τα νέα δίκτυα συνεργασίας μεταξύ 

αναπτυγμένων και αναπτυσσόμενων οικονομιών συμβάλλουν στη δημιουργία νέων 

εργασιακών και ως εκ τούτου μεταναστευτικών ευκαιριών (Sassen 1998).  Η διανοούμενη 

κοινωνιολόγος που εισήγαγε τον όρο ‘global city’ («παγκόσμια πόλη»7), στην ανάλυση της 

για τον καθοριστικό και ληστρικό ρόλο του παγκόσμιου κεφαλαίου έναντι της εργασίας και 

της μετανάστευσης, αναφέρεται στην διείσδυση του παγκόσμιου κεφαλαίου σε 

περιφερειακές χώρες που είναι πλούσιες σε εργατικά χέρια.  

Η κριτική προσέγγιση στο θέμα της μετανάστευσης εκφράζεται μέσα από τα 

επιχειρήματα του Habermas, που συζητάει για το αίσθημα του ανήκειν σε μια κοινότητα, το 

οποίο κατασκευάζεται μέσω της ενεργής συμμετοχής σε αυτή την κοινότητα. Πιο 

συγκεκριμένα, η κοινότητα των πολιτών δεν χρειάζεται απαραίτητα να ομοφωνεί σε 

σταθερές αξίες, πρακτικές, να έχει την ίδια γλώσσα ή θρησκεία. Μια κοινότητα βασισμένη 

στην «ιθαγένεια του πολίτη» σέβεται τον πλουραλισμό και οι πολίτες δεν είναι 

υποχρεωμένοι να ενσωματώνονται στον κοινωνικό ιστό στη «βάση των κοινών αξιών», αλλά 

«στις πρακτικές εξάσκησης των δικαιωμάτων και ελευθεριών» τους (Habermas 1996).  

Η μετανάστευση ως γεγονός αναλύεται όπως είδαμε παραπάνω με οικονομικούς και 

γεωπολιτικούς όρους, αλλά και σε σχέση με τις κοινότητες και τα συνολικά δικαιώματα 

                                                           
7 «Παγκόσμιες πόλεις» είναι τα στρατηγικά σημεία της παγκόσμιας λόγω της συγκέντρωσης διοικητικών λειτουργιών και 

εταιρείες υπηρεσιών υψηλού επιπέδου προσανατολισμένες στις διεθνείς αγορές. Γενικότερα είναι οι πόλεις με υψηλά 
επίπεδα διεθνοποίησης της οικονομίας τους και της γενικότερης κοινωνικής δομής τους (Sassen, The Global City: New York, 
London, Tokyo 1991).  
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αυτών. Στη θεώρηση της φεμινιστικής θεωρίας, οι γεωπολιτικές ή οικονομικές δυναμικές δεν 

αναλύονται σε συσχετισμό με το φύλο,  δίνοντας έτσι στις πολιτικό-οικονομικές αλλαγές και 

την αλληλένδετη σημασία της μετανάστευσης χροιά παραδοχών ανδροκρατούμενου 

κόσμου (Nagar, et al. 2002). Για το φεμινισμό, η κοινωνικά διαφοροποιημένη 

μεταναστευτική διαδικασία δεν είναι μόνο αποτέλεσμα των έμφυλων διαδικασιών, αλλά 

αναπόσπαστο κομμάτι των ευρύτερων κοινωνικών και οικονομικών διαδικασιών. Με άλλα 

λόγια είναι ζωτικής σημασίας για το φεμινισμό να απαντάει σε ερωτήματα που συσχετίζουν 

τη μετανάστευση ως πολιτική διαδικασία με τις σχέσεις εξουσίας, τον οικονομισμό, τα 

συμφέροντα που εξυπηρετούνται από συγκεκριμένες μεταναστευτικές ροές και από 

συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες. Για παράδειγμα, μετανάστριες των αναπτυσσόμενων 

χωρών καλύπτουν εργασιακές ανάγκες των πατριαρχικών δομών του αναπτυγμένου 

κόσμου, όπως οικιακή βοήθεια, φροντίδα ηλικιωμένων και παιδιών, αλλά και τη ζήτηση στη 

βιομηχανία της πορνείας (Ehrenreich and Hochschild 2003).  

 

2.3. Η θεωρία της ασφαλειοποίησης και η ταυτότητα υπό το κονστρουκτιβιστικό πρίσμα 

Ο κονστρουκτιβισμός χρησιμοποιείται ως βασική θεωρία πολλών σύγχρονων 

διεθνολογικών μελετών στο γενικότερο μεταμοντερνιστικό και σχετιστικό κοινωνικό και 

ακαδημαϊκό περιβάλλον. Ο κονστρουκτιβισμός ως θεωρία εισάχθηκε στον τομέα των 

Διεθνών Σπουδών μέσω του Onuf (1989) που έδωσε βάρος στη δύναμη της δράσεως των 

λόγων. Η θεωρία αυτή προτάσσει τρεις οντολογικές θέσεις: 1) Οι κανονιστικές και οι ιδεατές 

δομές είναι σημαντικές και έχουν την ίδια σημασία, αν όχι περισσότερη, από τις υλικές 

(πραγματικές) δομές. 2) Δίνει ιδιαίτερη σημασία στην ταυτότητα. Οι ταυτότητες 

δημιουργούν συμφέροντα, τα οποία δίνουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που 

ενεργούν και συμπεριφέρονται οι δρώντες καθώς και για τους στόχους που επιδιώκουν. 3) 

Οι δρώντες και οι δομές συγκροτούνται με αμοιβαίο τρόπο. Η επικέντρωση στον τρόπο που 

οι δρώντες διαμορφώνουν τον κόσμο και στον τρόπο που ο κόσμος διαμορφώνει τους 

δρώντες σημαίνει ότι οι ανθρώπινες σχέσεις είναι εγγενώς κοινωνικές και ότι δημιουργούμε 

τον κόσμο στον οποίο ζούμε και αυτός μας επηρεάζει (Agius 2016, 71).   

Κάποιοι αναλυτές θεωρούν τα όρια του κονστρουκτιβισμού τόσο διαπερατά, ώστε 

οποιαδήποτε εναλλακτική άποψη (ρεαλισμός, μεταμοντερνισμός, φιλελευθερισμός), μπορεί 

εύκολα να υπαχθεί στις θεμελιώδεις παραδοχές του (Balzacq 2010, 56). Με βάση αυτήν την 

κριτική, ο κονστρουκτιβισμός δεν αποτελεί καν θεωρία (Wendt 1999, Ruggie 1998). 
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Αντιθέτως, ο Adler (1999) υποστηρίζει ότι επειδή ο κονστρουκτιβισμός βρίσκεται ακριβώς 

ανάμεσα στον ορθολογισμό/ρασιοναλισμό (rationalism) και τον αναστοχασμό (reflectivism) 

συνιστά ξεχωριστή θεωρία των Διεθνών Σχέσεων (Balzacq 2010, 56). Για τον Weber (1999, 

439-440) ο κονστρουκτιβισμός είναι μια «εκκένωση της πολιτικής», «ανακαινίζοντας» το 

νεορεαλισμό μέσω της κατασκευής της ταυτότητας, ενώ η Zehfuss (2002, 262) ισχυρίζεται 

ότι είναι απολιτικός (apolitical) και περιορίζει το χώρο της κριτικής σκέψης, επειδή λαμβάνει 

την πραγματικότητα ως δεδομένη και αποκλείει τις εναλλακτικές (Agius 2016, 84). H Zehfuss 

(2002) βασίζοντας τα επιχειρήματά της σε μεταστρουκτουραλιστικές παραδοχές, 

υπενθυμίζει ότι, αν και πρέπει να ξεκινήσουμε από κάπου, οι μεθοδολογικές επιλογές μας 

δεν είναι αθώες, αλλά βαθιά πολιτικές.  

Εντούτοις, η έμφαση του κονστρουκτιβισμού στην διϋποκειμενική φύση της 

κοινωνικής πραγματικότητας, στην κατασκευή των ταυτοτήτων και των συμφερόντων αλλά 

και στις ιδεατές δομές ενός συστήματος, συνιστά το κατάλληλο πλαίσιο για την παρούσα 

μελέτη. Επίσης, η θεωρία της ασφαλειοποίησης συνιστά ένα από τα σημαντικότερα 

παρακλάδια του κονστρουκτιβισμού (Balzacq 2010, 57) και o κονστρουκτιβιστικός (ή αλλιώς 

εποικοδομιστικός) τρόπος σκέψης έχει εξελιχθεί σε μία από τις επικρατέστερες προσεγγίσεις 

για την εξέταση πρακτικών ασφάλειας  και οι Buzan και Wæver επιμένουν στον 

εποικοδομιστικό χαρακτήρα της θεωρίας της ασφαλειοποίησης (ibid, 56). Η θεωρία της 

ασφαλειοποίησης συγγενεύει με τον κοινωνικό κονστρουκτιβισμό, ιδιαιτέρως στις μελέτες 

που ερευνούν το ρόλο της γλώσσας, το καθεστώς της πρακτικής και τη δύναμη του 

επιχειρήματος  στην παγκόσμια πολιτική (Balzacq et al. 2015, 499).  

Η χρησιμοποίηση της διεθνολογικής προσέγγισης του κονστρουκτιβισμού στη διατριβή 

γίνεται για διαφόρους λόγους, οι οποίοι εν μέρει αφορούν την οντολογική και 

επιστημολογική συσχέτιση του κονστρουκτιβισμού και της θεωρίας της ασφαλειοποίησης. 

Καταρχήν,  για να δοθεί έμφαση στην κοινωνική κατασκευή της πραγματικότητας όπως και 

της γνώσης. Αυτή η κατασκευή συνίσταται στην συνδιαλλαγή  και τις κοινωνικές πρακτικές. 

Κατά δεύτερον, για να υπογραμμιστεί η σχέση μεταξύ δρώντων και δομής, που αποτελούν 

αλληλοεπηρεαζόμενες οντότητες με «ισάξιο οντολογικό status» (Wendt 1987, 339). Οι 

λεκτικές εκφράσεις για την ασφάλεια πρέπει να σχετίζονται με τα ευρύτερα πλαίσια λόγου, 

μέσα από τα οποία νοηματοδοτούνται και ο παράγων ασφαλειοποίησης και η επιτελεστική 

δύναμη του εκπεφρασμένου γραπτού ή προφορικού λόγου (Stritzel 2007, 360). Η 

κονστρουβιστική θεώρηση υπογραμμίζει ότι οι γλωσσικές εκφράσεις παράγονται πάντα σε 
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συγκεκριμένα πλαίσια και ότι οι κοινωνικές ιδιότητες αυτών των πλαισίων προσδίδουν στις 

πράξεις λόγου ένα διαφορετικό αξιακό σύστημα (Bourbeau 2011, 2). Τρίτον, επειδή φωτίζει 

τη σημασία της ταυτότητας, δηλαδή τον τρόπο που οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται τον εαυτό 

τους σε σχέση με τους άλλους – ή μάλλον σε αντιδιαστολή με τους «Άλλους». Στη 

μεταπολεμική περίοδο βλέπουμε την ασφαλειοποίηση στον κοινωνιακό τομέα γύρω από 

θέματα ταυτότητας...που εν πολλοίς στο τοπικό και εθνικό επίπεδο επικεντρώθηκε σε 

ζητήματα μετανάστευσης, μειονοτήτων και πολυπολιτισμικότητας (Buzan 2006, 6).  

Σύμφωνα με τον Wendt, η καθημερινότητα της διεθνούς πολιτικής είναι μια συνεχής 

διαδικασία των κρατών θεώρησης ταυτοτήτων προς τους «Άλλους», τοποθετώντας τους σε 

αντίστοιχες αντι-ταυτότητες (Zehfuss 2002, 41). Δηλαδή η ταυτότητα βρίσκεται στο 

επίκεντρο της κονστρουβιστικής ανάλυσης. Η ταυτότητα σχετίζεται με το διϋποκειμενικό 

στοιχείο των δομών και γι’ αυτό το λόγο η σημασία της έγκειται στην μετατόπιση της από 

υλιστικά επιχειρήματα στον ισχυρισμό ότι η πραγματικότητα είναι κατασκευασμένη (ibid, 

41). Ο Wendt θεωρεί ότι οι πράξεις των δρώντων προωθούν την αναπαραγωγή και την 

μετάπλαση της κοινωνίας, δημιουργημένης από τις κοινωνικές σχέσεις και τις 

αλληλεπιδράσεις αυτών (Wendt 1987, 338).  

Η θεωρία του κοινωνικού κονστρουκτιβισμού δίνει έμφαση στην συμβολή του 

ανθρώπινου παράγοντα στην κατασκευή και αναπαραγωγή της σύγχρονης 

πραγματικότητας. Υποστηρίζει δε ότι οι παράγοντες διαμόρφωσης της πραγματικότητας 

αλληλεξαρτώνται σε σχέση με το κοινωνικό περιβάλλον και τα κοινά σημεία «συνάντησης» 

μέσα σε αυτό. Ο ανθρώπινος παράγοντας δημιουργεί, αναπαράγει και αλλάζει τον πολιτισμό 

μέσω των καθημερινών πρακτικών. Γι’ αυτό και σύμφωνα με τις κονστρουκτιβιστικές 

υποθέσεις, θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι έννοιες που μοιράζονται οι συλλογικότητες είναι 

επιρρεπείς σε αλλαγές μέσω του ανθρώπινου παράγοντα. Οι πρακτικές, οι στρατηγικές και 

οι τακτικές που ακολουθούν τα κοινωνικά υποκείμενα και οι κοινωνικές ομάδες και 

αναδεικνύουν πολλαπλές και διαρκείς διαδικασίες αμφισβήτησης και διαπραγμάτευσης της 

καθημερινής ζωής, δημιουργούν ένα ευρύτερο και προσφορότερο πλαίσιο για την 

κατανόηση της ανθρώπινης δράσης αλλά και της πολιτικής (Διαμαντούρος 2000, 25).  

Κάτω από αυτό το πρίσμα μπορούμε να αντιληφθούμε όχι μόνο την διαμόρφωση του 

λόγου περί συσχετισμού ασφάλειας και μετανάστευσης, αλλά και τη διαμόρφωση της 

εθνικής και πολιτιστικής ταυτότητας και την συνεχή επαναδιαπραγμάτευση της. Αυτό το 

θέμα αποκτά ξεχωριστό ενδιαφέρον εάν λάβουμε υπόψιν μας την επαναδιαπραγμάτευση 
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της ελληνικής κοινωνικής πραγματικότητας με την πρόσθεση των μεταναστών στη χώρα. 

Επιπρόσθετα, η εξέταση των ταυτοτικών ζητημάτων σε σχέση με τη μετανάστευση και ο 

τρόπος αντιμετώπισης της μετανάστευσης από διαφορετικούς κοινωνικούς δρώντες εκθέτει 

την προσλαμβανόμενη εικόνα του ‘Άλλου’ και την αυτοεικόνα ενός κοινωνικού συνόλου.  

Ως θεωρία μπορεί να περιγράψει με ακρίβεια την έννοια της κατασκευής της 

ταυτότητας, αλλά και την κοινωνική εξελικτικότητα που διαπραγματεύεται νέα δεδομένα, 

όπως οι αλλαγές που επιφέρει η μετανάστευση σε μια κοινωνία. Άλλωστε, όπως σημειώνει 

η Epstein, η συζήτηση του θέματος της ταυτότητας στη σπουδή των διεθνών σχέσεων είναι 

συνυφασμένη με την ανοδική πορεία του κονστρουκτιβισμού (2011, 327).  

Η μετανάστευση φέρνει πολλές φορές στο προσκήνιο και επιβάλλει τη συζήτηση επί 

του θέματος της ταυτότητας. «Ποίοι είμαστε;» αναρωτιόταν ο Samuel Huntington. Ποιά είναι 

εκείνα τα χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν την ταυτότητα ενός ανθρώπου, ενός έθνους, 

ενός κράτους - και επεκτείνοντας το ερώτημα - τι προσδιορίζει τη διαχωριστική γραμμή του 

‘Εμείς’ και οι ‘Άλλοι’ και στην συγκεκριμένη περίπτωση του μετανάστη ‘Άλλου’; Η κατοχή 

μιας ταυτότητας θεωρείται αυτόματα και κατοχή μιας θέσης για τα άτομα και τις κοινωνικές 

ομάδες στην κοινωνία σε σχέση με άλλα άτομα και άλλες κοινωνικές ομάδες. Ταυτόχρονα 

σημαίνει συγκεκριμένους τρόπους ενεργείν και συμπεριφέρεσθαι. «Οι ταυτότητες είναι οι 

φακοί μέσω των οποίων οι άνθρωποι βλέπουν και αντιλαμβάνονται τον εξωτερικό κόσμο. 

Με άλλα λόγια, όπως υποστηρίζει ο κονστρουκτιβισμός οι άνθρωποι με βάση τις ταυτότητές 

τους κατασκευάζουν την κατανόηση του κόσμου» (Hasan 2004, 98). 

Η εθνική ταυτότητα είναι μια συλλογική ταυτότητα, πράγμα που σημαίνει ότι 

κατασκευάζεται από τα μέλη της ομάδας που αντιπροσωπεύουν αυτήν την ταυτότητα. Είναι 

σημαντικό να σημειωθεί ότι οι συλλογικές ταυτότητες γίνονται αντιληπτές με διαφορετικό 

τρόπο από τα άτομα που ανήκουν στην ομάδα και από τα άτομα που δεν ανήκουν σε αυτήν. 

Σύμφωνα με τον κονστρουκτιβισμό, οι εθνικές ταυτότητες κατασκευάζονται και ανα-

κατασκευάζονται συνεχώς από τους ανθρώπους, τα κοινωνικά σύνολα και άλλες 

πληθυσμιακές κατηγορίες. Ο Alexander Wendt σημειώνει ότι οι κρατικές ταυτότητες και τα 

κρατικά συμφέροντα είναι σε σημαντικό μέρος κατασκευασμένα από κοινωνικές δομές και 

όχι δοσμένα στο σύστημα εξωτερικά από την ανθρώπινη φύση ή την εσωτερική πολιτική 

(1994, 385).  

Χρησιμοποιώντας τον κονστρουκτιβισμό ως θεωρία-εργαλείο μπορεί να αναλυθεί η 

δημιουργία της εικόνας του Άλλου σε αντιδιαστολή με τον Εαυτό. Η έννοια του Εαυτού 
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εισήχθηκε από άλλες επιστήμες στις Διεθνείς Σχέσεις για την σπουδή και ανάλυση της 

ταυτότητας. Η επιστήμη της κοινωνικής ψυχολογίας έχει ασχοληθεί διεξοδικά με αυτό το 

ζήτημα και ιδιαιτέρως με τη δημιουργία και διατήρηση στερεοτύπων μεταξύ των κοινωνικών 

ομάδων. Η δημιουργηθείσα εικόνα του Άλλου και στην προκειμένη περίπτωση του 

μετανάστη είναι παράγωγο μιας κοινωνικής κατασκευής. «Οι συλλογικές ταυτότητες 

ορίζονται αρνητικά, που σημαίνει σε αντίθεση με κάτι άλλο. Εμείς αναγνωρίζουμε «εμάς» 

επειδή είμαστε διαφορετικοί από τους «Άλλους». Εάν δεν υπήρχαν οι Άλλοι δεν θα υφίστατο 

ανάγκη να αναρωτηθούμε ποιοι είμαστε «Εμείς»... Οι συλλογικές ταυτότητες βασίζονται όχι 

στα κοινά των μελών τους – μπορεί να έχουν πολύ λίγα κοινά, εκτός από το ότι δεν είναι οι 

«Άλλοι» (Hobsbawm 1996, 40).  

Οι δρώντες κάθε κοινωνικού συστήματος βλέπουν και αντιλαμβάνονται τα πράγματα 

μέσα από το πρίσμα της ιδίας ταυτότητας, μορφοποιημένης μέσα σε κοινωνικοπολιτιστικές 

αξίες και εμπειρίες. Η θεωρία της κοινωνικής σύγκρισης μιλάει για την φυσική τάση των 

ανθρώπων να συγκρίνουν τους εαυτούς τους με τους άλλους για σκοπούς αυτο-

αξιολόγησης. Αυτό βασίζεται σε έναν θεωρητικό ισχυρισμό στα 1900 από κοινωνικούς 

επιστήμονες, ο οποίος όριζε ότι οι έννοιες για το Εαυτό βασίζονται πάνω στο πώς τα άτομα 

συγκρίνονται με άλλους σε ψυχολογικά και εξωτερικά χαρακτηριστικά.  Αυτή η θεωρία έχει 

επεκταθεί από τον ψυχολόγο Leon Festinger στη δουλειά του πάνω στην κοινωνική σύγκριση 

το 1954 (Luther, Ringer-Lepre and Clark 2012, 17).  

Η στάση της ελληνικής κοινωνίας ως σύνολο και του κάθε ατόμου ξεχωριστά απέναντι 

στην μετανάστευση κατά την τελευταία εικοσαετία αντικατοπτρίζει την αυτοεικόνα. «Η 

ταυτότητα της ομάδας εσωτερικά κρίνεται σε σχέση με μια άλλη συγκεκριμένη ταυτότητα 

και υπάρχει μεγάλο κέρδος όταν τονίζεται η σχεσιακή δυναμική στον αυτοπροσδιορισμό. Η 

αναγνώριση του γεγονότος ότι η σταθερότητα στην ταυτότητα δεν κληρονομείται, αλλά 

αποτελεί προϊόν σταθερότητας μέσα σε συγκριτικό πλαίσιο, είναι ένα σημαντικό βήμα 

απομάκρυνσης από την ουσιοκρατική συζήτηση, η οποία ασχολείται πολύ με την εθνική 

ταυτότητα» (Hopkins and Murdoch 1999, 334).  

Η άποψη ότι η εθνική ταυτότητα έχει στατικό χαρακτήρα σε έναν κόσμο όπου δεσπόζει 

το έθνος-κράτος και ιδιαιτέρως στην Ευρώπη έχει ατονήσει και δίνει τη θέση της στην άποψη 

η οποία υποστηρίζει ότι η κοινωνία είναι μια δυναμική οντότητα όπως και οι πτυχές της, 

όπως είναι η εθνική ταυτότητα. Αυτό υπερτονίζεται και από το γεγονός ότι η δύναμη έχει 

μετατοπιστεί από τα έθνη-κράτη σε οικονομικά συμφέροντα, εταιρείες και πολιτικά και 
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οικονομικά ισχυρά lobbies. «Η ταυτότητα γίνεται πλέον αντιληπτή ως διαπραγμάτευση 

μεταξύ δυνάμεων μέσα και έξω από το έθνος...» (Rusciano 2003, 361).  

Από την μία πλευρά είναι αποδεκτό ότι οι κοινωνίες, τα έθνη και οι ταυτότητες δεν 

είναι στατικές έννοιες, αλλά δυναμικές – δηλαδή αναπροσαρμόζονται ανάλογα με το 

πλαίσιο, τις ενίοτε ιστορικές συνθήκες και την συμβολή των κοινωνικών δρώντων. Ο 

κοινωνικός κονστρουκτιβισμός εξηγεί πώς δημιουργούνται νέοι κανόνες μέσω της 

ανθρώπινης επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης και πώς νέα δεδομένα συμπεριλαμβάνονται 

αμαγαλματοποιημένα σε νέες δομές. Από την άλλη πλευρά όμως παρατηρείται και μια 

έξαρση του εθνικισμού διεθνώς και ιδιαιτέρως στην Ευρώπη, που δηλώνει μη αποδοχή των 

νέων κοινωνικών δεδομένων και στατικότητα. Αυτή η αντίθεση εξηγείται από την έλλειψη 

ετοιμότητας κάποιων κοινωνιών να αποδεχτούν τα μεταβαλλόμενα δεδομένα, 

χαρακτηριστικό έλλειψης παιδείας και αναποτελεσματικών κρατικών πολιτικών. Επίσης, το 

συγκεκριμένο παράδοξο μπορεί να εξηγηθεί και από το φόβο των ανθρώπων οι οποίοι έχουν 

την ανάγκη αγκίστρωσης σε καθιερωμένους θεσμούς και παλιές παραδόσεις. Ο φόβος μιας 

νέας πραγματικότητας δημιουργεί ανασφάλεια και επιστροφή σε σταθερές αξίες.  

Οι παγκόσμιες αλλαγές που συντελούνται δεν μπορούν να αφήσουν ανέπαφες τις ήδη 

μορφοποιημένες ταυτότητες. «Τα έθνη του κόσμου γίνονται ολοένα και πιο πολυπολιτισμικά 

και πολυεθνικά και αυτό συντελείται παρόλη την αναβίωση του εθνικιστικού 

συναισθήματος» (White 2005, 167). Ο πολιτισμός ενός έθνους μεταμορφώνεται σύμφωνα 

με την συμβολή των πολιτών, οι οποίοι στην περίπτωση της Ελλάδας, δεν έχουν πλέον το 

ίδιο πολιτισμικό, εθνικό και θρησκευτικό υπόβαθρο. Αυτή η πραγματικότητα είναι 

περισσότερο εμφανής στον τομέα της κουλτούρας και ιδιαιτέρως της εκπαίδευσης. Τα 

παιδιά των μεταναστών – η δεύτερη πλέον γενιά μεταναστών – μιλούν την ελληνική γλώσσα 

ως γηγενείς και συμμετέχουν όσο είναι επιτρεπτό από τα κοινωνικά δεδομένα στις τέχνες 

και τις επιστήμες. Τα παραδείγματα από την υπόλοιπη Ευρώπη δείχνουν ότι ο 

μεταναστευτικός πληθυσμός τείνει να συμμετάσχει στον πολιτισμό και να δημιουργεί νέα 

κοινωνικά και πολιτιστικά δεδομένα. Η διαφορετικότητα μπορεί να ανθίσει μόνο σε ένα 

δυναμικό, ρευστό και συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Εάν θεωρήσουμε το έθνος ως 

μια αρχαϊκή και αιώνια κοινότητα, η οποία συνεχίζει να έχει λίγο-πολύ την ίδια μορφή μέσα 

στην ιστορία, τότε αποκλείεται ο ρόλος της διαφορετικότητας στην διαμόρφωση του 

χαρακτήρα του έθνους (Siapera 2010, 28). Από την άλλη πλευρά, όπως υποστηρίζει ο Collier 

(2013) η διαφορετικότητα δημιουργεί κοινωνικά προβλήματα και υπονομεύει την κοινωνική 



 

27 
 

συνοχή. Επίσης, βασιζόμενος σε άλλες έρευνες υπογραμμίζει ότι η πολλή διαφορετικότητα 

καταστρέφει τον «αμοιβαίο σεβασμό» και τη θέληση για αναδιανομή του εισοδήματος (ibid, 

85) και συνεργασία (ibid, 107).  

 

2.4. Το «σύμπλεγμα μετανάστευσης – ασφάλειας» στις Διεθνείς Σχέσεις  

Η θεώρηση της μετανάστευσης από την διεθνή πολιτική έχει αλλάξει κατά την 

τελευταία εικοσαετία και ιδιαιτέρως μετά την 11η Σεπτεμβρίου, ημερομηνία-ορόσημο αφού 

αποτελεί το συνδετικό κρίκο μεταξύ της μετανάστευσης ως αντικειμένου μελέτης και του 

τομέα των Διεθνών Σχέσεων. Όπως γράφει ο Christopher Hill, καθηγητής στο πανεπιστήμιο 

του Cambridge, «για εμάς που σπουδάζουμε τις Διεθνείς Σχέσεις, είναι πνευματικό και ηθικό 

καθήκον να προσπαθήσουμε να βγάλουμε νόημα από την 11 Σεπτεμβρίου» (Hill 2002, 257). 

Ο ισχυρισμός του Weiner ότι «τα θέματα μετανάστευσης και προσφύγων αποτελούν 

ζητήματα υψηλής διεθνούς πολιτικής και απασχολούν τους αρχηγούς κρατών, των 

υπουργικών συμβουλίων και υπουργείων σχετιζόμενων με την άμυνα, την εσωτερική 

ασφάλεια και τις εξωτερικές σχέσεις» (Weiner, 1992-93, 91) δικαιώνεται μέχρι και σήμερα 

αφού το μεταναστευτικό ζήτημα θεωρείται θέμα «υψηλής πολιτικής». Αυτή η εξίσωση 

γίνεται πιο ξεκάθαρη όταν προστεθεί ο παράγοντας ασφάλεια, που είναι ένα από τα 

κεντρικά ζητήματα γύρω από το οποίο περιστρέφεται η διεθνολογική ανάλυση της 

μετανάστευσης. Ο Faist ονομάζει το  συσχετισμό της διεθνούς μετανάστευσης από τη μία 

πλευρά και της ανθρώπινης και κρατικής ασφάλειας από την άλλη ως «σύμπλεγμα 

μετανάστευσης-ασφάλειας» (‘migration-security nexus’) (Faist 2004, 3).  

Η ανάδυση της μετανάστευσης ως θέματος ασφάλειας συνδέεται με τις γεωπολιτικές 

αλλαγές που συντελέστηκαν με το τέλος του Ψυχρού Πολέμου αλλά και τις 

κοινωνικοπολιτικές αλλαγές που επιφέρει η συνειδητοποιημένη πλέον παγκοσμιοποίηση. 

Μάλιστα υφίσταται η άποψη ότι το τέλος του Ψυχρού Πολέμου και της διπολικότητας 

συνέβαλε στην αλλαγή της φύσης και της λειτουργίας των εθνικών συνόρων, όπου εντάθηκε 

η αστυνόμευση των εθνικών συνόρων και κατά συνέπεια η ασφαλειοποίηση της 

μετανάστευσης (Anderson and DenBoer 1994). Η ανάλυση της συνάφειας μεταξύ 

μετανάστευσης και ασφάλειας δίνει έμφαση στον πολυδιάστατο και αντισυμβατικό ρόλο 

των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα κράτη. Η μετανάστευση αποτελεί μια από τις 

προκλήσεις ασφάλειας, που «αν και δεν αμφισβητούν άμεσα τη βιωσιμότητα του κράτους 

με παραδοσιακούς όρους, μπορεί να υπονομεύουν την κυριαρχία του, μειώνοντας την 
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ικανότητά του να ελέγχει τη διαπερατότητα των συνόρων του, και οξύνοντας τις σχέσεις 

μεταξύ ομάδων στο εσωτερικό του, αλλά και διακρατικά σε περιφερειακό ή παγκόσμιο 

επίπεδο» (Ξενάκης και Υφαντής 2009, 48). Η συζήτηση μέσα σε αυτό το πλαίσιο επί των 

μεταναστευτικών ζητημάτων αντανακλά τις αλλαγές στο διεθνές κοινωνικοπολιτικό και 

οικονομικό τοπίο, στη μεταναστευτική κινητικότητα και επίσης καταδεικνύει τις 

συνοδευόμενες αλλαγές στον τρόπο σκέψης και έκφρασης επί του ζητήματος. Ενώ πριν 

αναγνωριζόταν ως ένα κοινωνικό-οικονομικό φαινόμενο που άνηκε κυρίως στα γνωστικά 

πεδία της ανθρωπολογίας και της κοινωνιολογίας, η μετανάστευση πλέον τώρα αποτελεί 

θέμα ζωτικής σημασίας της διεθνούς πολιτικής (Castles and Miller 2003; Castles and 

Davidson, 2000).  

Οι απόψεις επί της σχέσης μεταξύ μετανάστευσης και ασφάλειας διίστανται, όπως 

υπάρχουν και οι διαφορετικές αντιλήψεις των θετικών ή αρνητικών επιπτώσεων της 

μετανάστευσης. «Οποιαδήποτε προσπάθεια ταξινόμησης τύπων απειλής προερχόμενων 

από τη μετανάστευση θα έρθει αντιμέτωπη με τις διακρίσεις μεταξύ «αληθινών» και 

«προσλαμβανόμενων» απειλών, ή με παραλόγως παρανοϊκές έννοιες της απειλής ή μαζικές 

ανησυχίες που μπορούν να περιγραφούν κάλλιστα ως ξενοφοβικές και ρατσιστικές» (Weiner 

1992-93, 104). Πάντως έχει σημασία να παρατηρήσει κανείς τις πηγές των ορισμών της 

μετανάστευσης και της ασφάλειας και την συσχέτιση αυτών αφού ο τρόπος που ορίζονται 

ενέχει το χαρακτηριστικό της υποκειμενικότητας και το σημείο εκκίνησης διαφέρει.  

Στο μεταψυχροπολεμικό τοπίο, το τέλος του διπολισμού δημιούργησε την ανάγκη 

επαναπροσδιορισμού της έννοιας της ασφάλειας στις διεθνείς σχέσεις. Η ανάλυση 

πολύπλοκων ζητημάτων που υπερέβαιναν τα κρατικά σύνορα δεν μπορούσε να είναι 

ολοκληρωμένη μέσα από τις παραδοσιακές ρεαλιστικές παραδοχές των Διεθνών Σχέσεων. 

Αυτή η ανάγκη καλύπτεται από τις μεταθετικιστικές προσεγγίσεις των Διεθνών Σχέσεων, 

όπου και εντοπίζεται η ανάγκη θεώρησης της  ασφάλειας υπό ένα διαφορετικό πρίσμα. 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η ασφάλεια δεν ορίζεται μόνο υπό στρατιωτικούς όρους. Στη 

μεταψυχροπολεμική περίοδο, «η έννοια της ασφάλειας γίνεται όλο και πιο δύσκολο να 

καθορισθεί, ενώ περισσότερο από ποτέ επηρεάζει τη σχέση τοπικού και παγκόσμιου» 

(Ξενάκης και Υφαντής 2009, 49). Έτσι η αλλαγή του διεθνούς τοπίου, των προβλημάτων και 

των αναγκών υποχρεωτικά μετατόπισαν και τη φύση της επιστημονικής συζήτησης στη 

μεταμοντέρνα εποχή και έθεσαν τη μετανάστευση στα σημαντικά διεθνολογικά ζητήματα 

προς ανάλυση.  
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Καταρχάς, η ρεαλιστική προσέγγιση διερεύνησε την επιρροή ζωτικών εθνικών 

συμφερόντων από τις επιπτώσεις της διεθνούς μετανάστευσης. Για παράδειγμα η Adamson, 

που θεωρεί ότι η μετανάστευση αποτελεί πολύ μεγαλύτερο ασφαλειακό κίνδυνο για τα 

αδύναμα κράτη σε σχέση με τα αναπτυγμένα μεταβιομηχανικά κράτη, βλέπει τουλάχιστον 

τρεις παραμέτρους της εθνικής ασφάλειας που έχουν επηρεαστεί από τις μεταναστευτικές 

ροές: α) την κρατική ικανότητα και αυτονομία, όπου θεωρεί σημαντικό τα κράτη να είναι 

ικανά να ελέγχουν άρτια τα σύνορα τους, αφού σε αντίθετη περίπτωση πολιτικά 

οργανωμένοι μη-κρατικοί παράγοντες μπορεί να εισέλθουν στη χώρα και να 

χρησιμοποιήσουν πληθυσμιακές ομάδες για πολιτική κινητοποίηση. Επίσης, αναφέρεται 

στην ανάδυση κυκλωμάτων οργανωμένου εγκλήματος ως σημαντική πρόκληση για τον 

κρατικό έλεγχο και τις κρατικές αρχές, β) την ισορροπία ισχύος, όπου η μεταναστευτική 

πολιτική μπορεί να αποτελέσει εργαλείο εξάσκησης εθνικών συμφερόντων, και γ) τις βίαιες 

συγκρούσεις, όπου το οργανωμένο έγκλημα με το εμπόριο λευκής σαρκός και η εμφάνιση 

διεθνικών εγκληματικών δικτύων θέτουν σοβαρές απειλές στην εθνική ασφάλεια ενός 

κράτους (Adamson 2006, 168).  

Το «σύμπλεγμα μετανάστευσης-ασφάλειας» αναλύεται είτε μέσω της παραδοσιακής 

αντίληψης, όπου η ασφάλεια είναι μια αξία επιτεύξιμη, είτε μέσω της κριτικής ματιάς, όπου 

η ασφάλεια προσλαμβάνεται ως γνώση, λόγος (ως discourse), τεχνολογία ή πρακτική 

(Huysmans and Squire 2010, 170). Το υποπεδίο των κριτικών ασφαλειακών σπουδών στις 

Διεθνείς Σχέσεις παρεκκλίνοντας από τις παραδοσιακές ανησυχίες της κυρίαρχης τάσης των 

ασφαλειακών σπουδών, συμπεριέλαβε θέματα πιο κοινωνιολογικής και ανθρωπιστικής 

υφής, όπως για παράδειγμα οι μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές, η φτώχια και η 

ανεργία.  Μέσα στο πλαίσιο αυτό, η ασφάλεια διαφοροποιείται όταν γίνεται λόγος για την 

συλλογική ασφάλεια αφενός και για την ατομική ασφάλεια αφετέρου. Η λήψη μέτρων για 

τη συλλογική ασφάλεια έχει επιπτώσεις στο άτομο, η περιφρούρηση ενός ατόμου 

(ιδιαιτέρως σε περίπτωση που είναι ξένος/μετανάστης) μπορεί να αποτελέσει πρόκληση στο 

κυρίαρχο πλαίσιο της συλλογικής ασφάλειας (Guild 2009, 6).   

Για το γεγονός ότι το θέμα της σύνδεσης μεταξύ μετανάστευσης και ασφάλειας έχει 

γίνει δημοφιλές, ο Bigo (2002, 63) γράφει: «Η μετανάστευση όλο και συχνότερα ερμηνεύεται 

ως πρόβλημα ασφαλείας. Αυτό το πρίσμα της ασφαλειακής ανάλυσης είναι ιδιαίτερα 

σημαντικό για τους πολιτικούς, για την αστυνομία, την αστυνομία, τους τελωνειακούς, τις 

συνοριακές περιπόλους, τις μυστικές υπηρεσίες, του στρατούς, τους δικαστές, κάποιες 
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κοινωνικές υπηρεσίες (υγεία, νοσοκομεία, σχολεία), ιδιωτικές επιχειρήσεις (τραπεζικούς 

αναλυτές, πάροχους τεχνολογικής παρακολούθησης, ιδιωτική αστυνομία), πολλούς 

δημοσιογράφους (ιδιαιτέρως της τηλεόρασης και των πιο αισθησιοκρατικών εφημερίδων) 

και μια μεγάλη μερίδα της ευρείας κοινής γνώμης, ιδιαιτέρως αυτών που ενδιαφέρονται για 

«την τάξη και ασφάλεια»» και αυτό είναι το αποτέλεσμα δημιουργίας ανησυχίας και 

απειλής, όπου «διαφορετικοί δρώντες ανταλλάσσουν τους φόβους τους και τις απόψεις τους 

ενώ δημιουργούν μια επικίνδυνη κοινωνία γεμάτη με ρίσκο».  

 

2.5. Εννοιολογικές Βάσεις για την Ασφαλειοποίηση της Μετανάστευσης  

Η χρησιμοποίηση της ασφαλειακής γλώσσας σε πολιτικά πεδία μη συναφή με 

στρατηγικά/στρατιωτικά θέματα άρχισε να τίθεται υπό αμφισβήτηση στις αρχές του ’90. Ο 

Huysmans περιγράφει τη δυσφορία που του άφηνε κάθε φορά η κουβέντα που έκανε με ένα 

συνάδερφο του, όταν το θέμα της μετανάστευσης αναλυόταν μέσω του ασφαλειακού 

πρίσματος (Huysmans 2006, xi). Αυτή η δυσφορία που περιγράφει ο Husymans σχετίζεται με 

την πολιτικοποίηση της μετανάστευσης και του ασύλου, όπου η πολιτική εκφοβισμού και 

καχυποψίας θεμελιώνεται με βάση το πλαίσιο και τα ερωτήματα που τίθενται. Για 

παράδειγμα, πλαισιώνοντας το προσφυγικό ως ανθρωπιστικό ζήτημα δημιουργεί 

διαφορετικές σχέσεις με τους πρόσφυγες απ’οτι αν πλαισιωθεί ως ασφαλειακό ζήτημα 

(Huysmans 2006, xii).  

Ο στενός ορισμός της έννοιας της ασφάλειας που είχε να κάνει με την απειλή χρήσης 

κρατικής ισχύος κατά την ψυχροπολεμική περίοδο αντικαταστάθηκε με έναν ευρύτερο 

ορισμό για να καλυφθούν νέα αντικείμενα αναφοράς και νέους κινδύνους. Μέσα σε αυτό το 

πλαίσιο αναδύθηκαν οι κριτικές σπουδές ασφάλειας που σήμαναν την περαιτέρω 

εμβάθυνση της συζήτησης και έθεσαν ερωτήματα για τη σχέση μεταξύ παραδοσιακών 

θεωριών / μεθόδων των σπουδών ασφάλειας και κρατικών πρακτικών ασφάλειας (Fierke 

2007, 1).  Οι παραδοσιακές ασφαλειακές σπουδές που έχουν ως βάση το ρεαλισμό και το 

νεο-ρεαλισμό και χαρακτηρίζονται ως «θεωρίες επίλυσης προβλημάτων», αποδέχονται τον 

κόσμο / την κατάσταση όπως τον προσλαμβάνουν, ενδιαφέρονται να λειτουργήσει και με 

αυτό τον τρόπο στην ουσία συμβάλουν στην αναπαραγωγή της ήδη υπάρχουσας 

κατάστασης (Cox 1981). Ο ρεαλισμός αναδύθηκε ως η κύρια προσέγγιση των Διεθνών 

Σχέσεων μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο και κυριάρχησε κατά την ψυχροπολεμική 

περίοδο με επίκεντρο στην ανάλυση της ασφάλειας και συγκεκριμένα της εθνικής 
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ασφάλειας και την επιβίωση του έθνους-κράτους μέσα στο άναρχο διεθνές περιβάλλον. Η 

διεθνής αρένα με κύριο χαρακτηριστικό την αναρχία, είναι το πλαίσιο στο οποίο οι σχέσεις 

των κρατών είναι κατά βάση ανταγωνιστικές και συγκρουσιακές, τα κράτη αντιμετωπίζουν 

«διλήμματα ασφαλείας» και ο κυρίαρχος στόχος κάθε κράτους είναι η κατοχύρωση της 

ασφάλειας του (Πλατιάς 1999, 57). Οι απειλές προς τα κράτη και τους πολίτες των κρατών 

στο πλαίσιο του διεθνούς περιβάλλοντος έρχεται σε αντίθεση με την τάξη που επικρατεί στο 

εσωτερικό των κρατών (Waltz 1979). Έτσι η στατική συστημική ανάλυση δεν λαμβάνει 

υπόψιν τις τυχόν αλλαγές στο διεθνές σύστημα και στις απορρέουσες απαραίτητες αλλαγές 

στην σύλληψη των κινδύνων και της αντιμετώπισης αυτών, όπως για παράδειγμα την ανάγκη 

διεθνούς διακυβέρνησης για συγκεκριμένα διεθνικά προβλήματα, όπως η μετανάστευση, η 

τρομοκρατία και το οργανωμένο έγκλημα. Αυτή η προσέγγιση των παραδοσιακών 

ασφαλειακών σπουδών που δε λαμβάνει υπόψιν το συμφραζομένο πλαίσιο σχετίζεται με 

τον στόχο για συμμόρφωση στην επιστήμη μέσω της συνηγορίας σε θετικιστικές και 

αντικειμενιστικές γενικεύσεις (Fierke 2007, 16-17).  

Επίσης, η ακολουθούμενη λογική της συστημικής ανάλυσης της παραδοσιακής 

προσέγγισης δημιουργεί μια διαχωριστική γραμμή μεταξύ διεθνούς και εσωτερικής 

πολιτικής, γεγονός το οποίο δεν εξυπηρετεί την ανάλυση σε ακαδημαϊκό επίπεδο αλλά και 

διαχείριση του διεθνούς μεταναστευτικού φαινομένου σε επίπεδο πολιτικής. Άλλωστε η 

αλληλεξάρτηση είναι το βασικό στοιχείο της παγκοσμιοποίησης, όπου το διεθνές γίνεται 

εσωτερικό και το εσωτερικό διεθνές. Η Sassen αναλύει την οικοδόμηση του «παγκόσμιου» 

στο «εθνικό» με την έννοια της «αποεθνικοποίησης» και αναφέρεται στην επέκταση της 

παγκόσμιας πολιτικής που περιλαμβάνει άλλους δρώντες και φορείς εκτός του έθνους-

κράτους. Η παγκοσμιοποίηση, εννοούμενη ως αποεθνικοποίηση συνεχίζει να 

διαμορφώνεται και να διοχετεύεται μέσω θεσμών και δικτύων που βασίζονται στη λογική 

των εθνών-κρατών, όπως το κράτος δικαίου. Αυτό που υπογραμμίζει η Sassen είναι ότι το 

παγκόσμιο εν μέρει οικοδομείται μέσα στο εθνικό και αυτή η διαδικασία συνεπάγεται την 

αποεθνικοποίηση αυτού που ιστορικά οικοδομήθηκε ως εθνικό (Sassen, 2006).  

Στις παραδοσιακές ασφαλειακές σπουδές είναι σχεδόν ακατόρθωτο να εντοπιστεί 

μελέτη που να πραγματεύεται το σχεσιακό σύμπλεγμα μετανάστευσης – ασφάλειας και 

φυσικά αυτό ήταν αναμενόμενο από τη στιγμή που η παραδοσιακή σχολή εντρυφεί στην 

υψηλή πολιτική των στρατιωτικών κινδύνων προς το έθνος-κράτος και όχι σε θέματα 

χαμηλής πολιτικής, όπως αρχικά θεωρούνταν η μετανάστευση. Στις αναλύσεις τους, οι 
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παραδοσιακοί μιλούν για εσωτερικές ή διεθνείς συγκρούσεις λόγω της ανεξέλεγκτης μαζικής 

μετακίνησης ανθρώπων  (Weiner 1992-93) και για «επερχόμενη αναρχία» προκαλούμενη 

από τη μαζική μετανάστευση (Kaplan 1994).  Οι αλλαγές στο παγκόσμιο γίγνεσθαι και 

παγκόσμια προβλήματα με διεθνικές επιπτώσεις που υπερέβαιναν το έθνος – κράτος 

επηρέασαν τον τρόπο σκέψης σε ακαδημαϊκό και πολιτικό /πρακτικό επίπεδο. Οι αλλαγές 

επηρέασαν ιδιαιτέρως τον τομέα των Διεθνών Σπουδών και των Σπουδών Ασφάλειας και 

προκάλεσαν αμφισβήτηση στην πρωτοκαθεδρία της παραδοσιακής σχολής και των θεωριών 

της.  

Αυτή η αλλαγή σκηνικού ήταν η απαρχή μιας νέας ακαδημαϊκής συζήτησης για τον 

επαναπροσδιορισμό του όρου ‘ασφάλεια’  (Buzan 1991; Wæver 1995), που δεν θα 

αναλωνόταν μόνο στα στενά πλαίσια ανάλυσης της στρατιωτικής ισχύος, αλλά θα 

αποτελούσε χρήσιμο στοιχείο στην ενδοσκόπηση κοινωνικών ζητημάτων, όπως της 

μετανάστευσης. Το εννοιολογικό άνοιγμα του όρου της ασφάλειας άνοιξε διόδους και για 

περαιτέρω ακαδημαϊκές συζητήσεις, οι οποίες επικεντρώθηκαν στον τρόπο πλαισίωσης της 

ασφάλειας που επιτυγχάνεται μέσω της ρητορικής των ελίτ, παρά στην απειλή (εναντίον της 

ασφάλειας), που σε τελική ανάλυση είναι κατασκευασμένη. Η επιστημολογική συζήτηση επί 

της χρησιμοποίησης ασφαλειακών όρων σε μη στρατιωτικά ζητήματα και το αποτέλεσμα 

χρήσης αυτών που μπορεί να οδηγούσε σε μια συγκεκριμένη λογική ανάλυσης γέννησε τη 

νέα ακαδημαϊκή συζήτηση, η οποία στάθηκε ως αφορμή για τη δημιουργία νέων 

μεταδομικών προσεγγίσεων/σχολών, τις κριτικές σπουδές ασφάλειας. Κατά τον Ole Wæver, 

έναν από τους θεμελιωτές της Σχολής της Κοπεγχάγης, στη μελέτη σπουδών ασφαλείας 

υφίσταται ο περαιτέρω εξής διαχωρισμός στις προσεγγίσεις ή σχολές: η σχολή της 

Κοπεγχάγης, η σχολή των Παρισίων και η σχολή του Αμπερίσγουιθ (Wæver 2004), που θα 

αναλυθούν παρακάτω. 

Μια ομάδα επιστημόνων, η C.A.S.E. 8  με ζωντανό ενδιαφέρον στο μεταβαλλόμενο 

τοπίο των θεωριών ασφάλειας στην Ευρώπη και επηρεασμένοι από τον Wæver και τον 

διαχωρισμό μεταξύ των σχολών ξεκίνησαν μια πρωτοβουλία στο Παρίσι το 2005 σε ένα 

workshop με τίτλο ‘Critical Approaches to Security in Europe’ [Κριτικές Προσεγγίσεις πάνω 

στην Ασφάλεια στην Ευρώπη] και κατόπιν εξέδωσαν ένα μανιφέστο με τον ίδιο τίτλο. H 

C.A.S.E. αποτελούνταν από ομάδες που εξέδωσαν λεπτομερή ανάλυση της μεταβαλλόμενης 

                                                           
8 Αυτοαποκαλούμενοι και υπογράφοντας το μανιφέστο ως ‘CASE Collective’ (δηλαδή τα αρχικά του ‘Critical 
Approaches to Security in Europe’.  
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εννοιολόγησης της ασφάλειας με επίκεντρο την Ευρώπη (Collective 2006, 443). Εκεί 

διαφαίνονται τα διαφορετικά παρακλάδια των προσεγγίσεων στις κριτικές σπουδές 

ασφαλείας και φανερώνουν ότι υπάρχει ανομοιογένεια μεταξύ τους όσον αφορά τις 

φιλοσοφικές βάσεις και θεωρίες και τον τρόπο με τον οποίο εξετάζουν την εκδήλωση της 

ασφαλειοποίησης. Οι βασικότερες σχολές είναι οι τρεις, παρ’όλα ταύτα μέσα στο μανιφέστο 

γίνεται μνεία σε άλλους ανεξάρτητους ερευνητές, των οποίων οι απόψεις έχουν 

συμπεριληφθεί (ibid, 446). Οι Σχολές του Αμπερίσγουιθ και της Κοπεγχάγης έχουν βαθιές 

ρίζες στην πολιτική θεωρία, όπως και στις συζητήσεις στον τομέα των Διεθνών Σχέσεων και 

της αντιμετώπισης της έρευνας για την ειρήνη και τις στρατηγικές σπουδές. Η σχολή του 

Παρισιού έχει ρίζες στην πολιτική θεωρία και την κοινωνιολογία της μετανάστευσης και 

αστυνόμευσης στην Ευρώπη (ibid, 446). 

Η σχολή της Κοπεγχάγης πήρε το όνομα της από την ομάδα που συνεργαζόταν στο 

Copenhagen Peace Research Institute (COPRI) από το 1985 μέχρι το 2004 και οφείλει την 

τιτλοποίηση της στο άρθρο “Identity and Security: Buzan and the Copenhagen School” του 

McSweeney, ο οποίος είναι γνωστός για την κριτική του έναντι της σχολής της Κοπεγχάγης 

(McSweeney 1996). Εκεί γεννήθηκε η ιδέα και θεωρία της ‘ασφαλειοποίησης’ 

(securitisation), που αποτελεί ίσως τη σημαντικότερη συνεισφορά της συγκεκριμένης σχολής 

στις κριτικές προσεγγίσεις στο θέμα της ασφάλειας. Η διεύρυνση του όρου ‘ασφάλεια’ σε 

μη-συμβατικούς τομείς είναι το κύριο χαρακτηριστικό της Σχολής της Κοπεγχάγης. Το κράτος 

παραμένει σημαντικό αντικείμενο αναφοράς και ενώ η Σχολή εστιάζει στις στρατιωτικές 

απειλές, περιλαμβάνει κι άλλους προβληματισμούς ασφάλειας διαφορετικών τομέων. Ο 

Buzan επισημαίνει ότι η έννοια της ασφάλειας ήταν «στενά θεμελιωμένη» και ότι ο σκοπός 

του είναι γι’ αυτό το λόγο να προσφέρει ένα «ευρύτερο πλαίσιο ασφάλειας», 

συμπεριλαμβάνοντας έννοιες που δεν θεωρούνταν πριν μέρος του ασφαλειακού γρίφου, 

όπως η περιφερειακή ασφάλεια και η κοινωνιακοί τομείς της ασφάλειας (Buzan 1991, 

14/20). Χωρίς να απορρίπτεται η βασική παραδοσιακή έννοια της ασφάλειας που συνδέεται 

με τη στρατιωτική απειλή, ο όρος «ανοίγει» συμπεριλαμβάνοντας πολιτικές, οικονομικές, 

κοινωνικές, περιβαλλοντικές και θρησκευτικές απειλές (Buzan, Wæver and De Wilde 1998). 

Η προσέγγιση αυτή συγκεράζει ρεαλιστικές και νεορεαλιστικές παραδοχές για την αναρχία, 

αλλά η ανάλυση της είναι κονστρουβιστική, από τη στιγμή που δεν αποδέχεται τίποτα ως 

δεδομένο. 
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Επίσης, μια βασική έννοια που μοιράζεται η Σχολή της Κοπεγχάγης με τις 

παραδοσιακές σπουδές ασφάλειας είναι η ελευθερία από την απειλή και την επιβίωση. Ο 

Buzan (1991, 432-433) γράφει χαρακτηριστικά: «Η ασφάλεια έχει να κάνει με την επιδίωξη 

για ελευθερία από την απειλή και την ικανότητα των κρατών και των κοινωνιών να 

διατηρούν την ανεξάρτητη ταυτότητα και την  λειτουργική ακεραιότητα τους εναντίον 

δυνάμεων αλλαγής, τις οποίες κρίνουν ως επιθετικές. Σε τελική ανάλυση η ασφάλεια είναι 

επιβίωση, αλλά περιλαμβάνει λογικά μια σημαντική σειρά από ανησυχίες για τις συνθήκες 

ύπαρξης. Στο σημείο που αυτές οι ανησυχίες παύουν να έχουν την επείγουσα ετικέτα της 

«ασφάλειας» (που θεωρεί τις απειλές τόσο σημαντικές που να αιτιολογεί επείγουσα δράση 

και εξαιρετικά/ασυνήθιστα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ισχύος) και γίνονται 

μέρος των καθημερινών ανησυχιών της ζωής έγκειται μία από τις δυσκολίες της θεωρίας 

αυτής».   

Η προσέγγιση της συγκεκριμένης σχολής είναι ενδιαφέρουσα και θέτει ένα χρήσιμο 

θεωρητικό πλαίσιο που θα σταθεί αρωγός στην ανάλυση των εμπειρικών δεδομένων της 

διατριβής. Αυτό γιατί η ασφάλεια παρατηρείται από πολλές οπτικές γωνίες και θέτει επί 

τάπητος τα κοινωνικά στοιχεία της ασφάλειας και τον τρόπο με τον οποίο οι κοινωνίες και οι 

άνθρωποι οικοδομούν ή αλλιώς ασφαλειοποιούν κινδύνους.  

Η κατασκευή της ασφαλειοποίησης μέσω του λόγου έχει περιγραφεί εκτενώς από 

σχολή της Κοπεγχάγης (Buzan and Wæver, 2003). Όταν η κανονική πολιτική δεν είναι 

επιτυχής, τότε η πολιτική ασφαλείας παίρνει τη θέση της και νομιμοποιεί ασυνήθιστα μέτρα 

και πολιτικές ασφάλειας (π.χ. στρατολόγηση, μυστικότητα) προς την επιβίωση μιας 

πολιτικής κοινότητας, και έτσι  το κράτος με τη δικαιολογία της έκτακτης ανάγκης ζητά το 

δικαίωμα να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε μέτρο για την διακοπή κάποιας απειλητικής 

εξέλιξης (Buzan, Wæver and De Wilde 1998, 21-23). Δηλαδή η ασφαλειοποίηση ορίζεται ως 

μια ακραία μορφή πολιτικοποίησης (ibid, 23).  Αυτό που είναι το κύριο στοιχείο αυτής της 

θεωρίας είναι ο εστιασμός στην επιτελεστική δύναμη της γλώσσας. Δηλαδή, η εκφορά του 

λόγου με όρους ασφάλειας αποτελεί σημαντικό στοιχείο στην ασφαλειοποιητική 

διαδικασία, στην ουσία αποτελεί την ασφαλειοποιητική κίνηση. Ο τρόπος συγκρότησης της 

ρητορικής με συγκεκριμένους όρους, όπως π.χ. επιβίωση, επείγον λειτουργεί ως εργαλείο 

για την εξεύρεση ασφαλειακής δράσης σε άλλους τομείς εκτός του στρατιωτικού, όπως του 

περιβάλλοντος και της μετανάστευσης (Waever 2003). Η ακαδημαϊκή ανάλυση της πολιτικής 

που συνδέει την μετανάστευση με την ασφάλεια βασίζεται στο υπονοούμενο μήνυμα ότι η 
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μετανάστευση δεν αποτελεί θέμα ασφάλειας και μετατρέπεται σε τέτοιο από το λόγο αυτών 

που διαμορφώνουν πολιτική και που χρησιμοποιώντας αυτό τον συνειρμό μέσω του λόγου 

ως ένα «κυνικό τέχνασμα» προκαλούν φόβο για τη μετανάστευση (Koslowski 2009, 3).  

Ο Buzan προσδιορίζει τους τομείς ασφάλειας, προσθέτοντας εκτός του πολιτικού και 

στρατιωτικού τομέα, τον οικονομικό, τον κοινωνιακό (societal) και τον περιβαλλοντικό (ως 

οικολογικό). Ο πιο ενδιαφέρων τομέας αλλά και ο πιο κατάλληλος για την πλαισίωση της 

μετανάστευσης είναι ο κοινωνιακός, που είναι δύσκολο να διαχωριστεί από τον πολιτικό. Σε 

αυτό τον τομέα, όπου φωτίζεται το κοινωνικό στοιχείο, τοποθετείται άλλωστε η ανάλυση της 

μετανάστευσης  από τη Σχολή της Κοπεγχάγης. Οι κοινωνιακές απειλές σχετίζονται με την 

ταυτότητα. Η κοινωνιακή ασφάλεια (societal security9) καλύπτει τομείς, όπως η πολιτικές 

ταυτοτήτων και αφομοίωσης, και ιδιαιτέρως θέματα γλώσσας, πολιτισμού, θρησκείας και 

εθνικής ταυτότητας (Smith 2005).  

Έτσι, σε αυτό το πλαίσιο οι μετανάστες, που εισέρχονται σε μια χώρα 

προσλαμβάνονται ως ‘Άλλοι’ και είναι ‘Ξένοι’ προς την εθνική ταυτότητα μπορούν να τη 

διαβρώσουν και να απειλήσουν την ίδια την ύπαρξή της. Οι διάφοροι πολιτικοί  παράγοντες 

όπως και άλλοι δρώντες του συστήματος μπορούν δια μέσου του δημόσιου λόγου να 

αναφερθούν σε συγκεκριμένα θέματα και επίσης να τα πλαισιώσουν με συγκεκριμένο 

τρόπο. Αυτός ο λόγος ή οι «πράξεις λόγου» είναι ασφαλειοποιητικές κινήσεις στο βαθμό που 

γίνονται αποδεκτές από το κοινό ως τέτοιες και αυτό εξαρτάται από τη μορφή της πράξης 

λόγου, τη στάση του ασφαλειοποιητικού δρώντα και τις συνθήκες που συνδέονται με την 

απειλή στην οποία γίνεται αναφορά  (Weaver 2000, 253).  Για παράδειγμα, η συνεχής και 

εντατική ανακύκλωση λόγου περί πλημμύρας μεταναστών μπορεί να αλλάξει την 

δεσπόζουσα γλώσσα αντιμετώπισης της μετανάστευσης. Τέτοιου τύπου αλλαγές 

συμβαδίζουν με θεσμικές αλλαγές της μεταναστευτικής πολιτικής, δηλαδή η γλώσσα της 

πλημμύρας νομιμοποιεί σκληρότερη γραμμή για τους συνοριακούς ελέγχους και 

αποφασιστικότερη θέση της αστυνομίας συνόρων (Huysmans and Squire 2010, 10).  

Στην αποδοχή από το κοινό έγκειται η επιτυχής ασφαλειοποίηση ενός θέματος, το 

οποίο μεταφέρεται από τη σφαίρα της κανονικής πολιτικής στη σφαίρα της πολιτικής 

ασφάλειας, όπου απαιτούνται ξεχωριστά μέτρα. Αυτή η αποδοχή από το κοινό που 

                                                           
9 Η κοινωνιακή ασφάλεια (societal security) διαφέρει από την κοινωνική ασφάλεια (social security). Η κοινωνική 
ασφάλεια συνδέεται με τα άτομα και συνήθως με οικονομικές ανησυχίες. Η κοινωνιακή ασφάλεια αφορά τα 
κοινωνικά σύνολα και την ταυτότητα τους (Buzan et al. 1998:120).   
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διευκολύνει την ασφαλειοποιητική διαδικασία ανοίγοντας δημοκρατικές διόδους για τους 

πολιτικούς δρώντες προϋποθέτει τις παραδοχές του Χάμπερμας (Huysmans 1998), όπου 

στην δημόσια σφαίρα που διακατέχεται από όρους διαφάνειας, υφίσταται ενεργή 

συμμετοχή των πολιτών και κράτος δικαίου (Habermas 1989 [1962]). Η επιρροή του 

Χάμπερμας εμφανίζεται και σε άλλες μελέτες για την θεωρία της ασφαλειοποίησης. Η 

«αποασφαλειοποίηση» για τον Diez και τον Higashino ενέχει το χαμπερμασιανό στοιχείο από 

τη στιγμή που ανοίγει τη δημόσια συζήτηση («ιδεατή κατάσταση διαλόγου»), όπου η 

συμπεριφορά επιχειρημάτων σε σχέση με την συμπεριφορά στρατηγικής υπερέχει (Taureck 

2006, 58). Η στρατηγική της αποασφαλειοποίησης είναι επιθυμητή και τα ζητήματα έχουν 

μεταφερθεί από την «αλληλουχία φόβου – άμυνας στην συνηθισμένη δημόσια σφαίρα», 

λαμβανομένου υπόψιν ότι «η ασφάλεια πρέπει να θεωρηθεί ως κάτι αρνητικό, ως μια 

αποτυχία διαχείρισης θεμάτων κανονικής πολιτικής» (Buzan, Wæver and De Wilde 1998, 29).  

Για τη Σχολή του Αμπερίσγουιθ ή Σχολή της Ουαλίας (η οποία αναφέρεται και ως 

«Κριτικές Σπουδές Ασφάλειας») δεν υπάρχει ακριβής ορισμός της ασφάλειας και είναι κατά 

βάση μια αμφισβητούμενη έννοια. Μέσα στο χώρο των κριτικών σπουδών ασφάλειας, η ίδια 

«η έννοια της ασφάλειας είναι αντικείμενο αντιπαράθεσης επειδή δεν είναι δυνατόν να 

αποδοθεί ουδέτερος ορισμός» (Smith 2005, 27). Άλλωστε, δεν αποδέχεται ότι το σύστημα 

και οι δρώντες είναι προκαθορισμένα στοιχεία, αλλά αποτελούν και αυτά μέρος της 

κοινωνικής οικοδόμησης. Οι αναζητήσεις των εκπροσώπων της σχολής του Αμπερίσγουιθ 

είναι επηρεασμένες από την γκραμσιανή κριτική θεωρία και την κριτική κοινωνική θεωρία 

(Σχολή της Φρανκφούρτης).  

Επίσης, μεγάλη είναι η επιρροή του Robert Cox, ο οποίος επιβεβαιώνει ότι η 

προσέγγιση τους «δεν λαμβάνει τους θεσμούς και τις κοινωνικές σχέσεις ισχύος ως 

δεδομένες, αλλά τις θέτει υπό αμφισβήτηση και ανησυχεί για τις απαρχές τους και για το 

πώς και αν μπορεί να βρίσκονται σε τροχιά αλλαγής» (R. Cox 1996, 89). Οι προσεγγίσεις της 

συγκεκριμένης σχολής έχουν τις ρίζες τους στο μαρξιστικό παράδειγμα και επιθυμούν την 

ανάπτυξη μιας κοινωνικής θεωρίας με σκοπό την κοινωνική μεταμόρφωση 

αποσαφηνίζοντας τις δυνατότητες της ανθρώπινης χειραφέτησης (Wyn Jones 2001). Η 

ασφάλεια μέσα από το πρίσμα της Σχολής της Ουαλίας θέτει την ανάγκη προσανατολισμού 

(λόγω της σημαντικότητας την «χειραφέτησης») προς τη χαμπερμασιανή έννοια των 

«συγκεκριμένων ουτοπιών» που θα βασίζονται σε πρακτικές προϋπάρχουσας 

συμπεριφοράς (για επιστημολογικούς και καθαρά πρακτικούς λόγους) και θα αποτελούν 
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πραγματοποιήσιμα και όχι θεωρητικά οράματα προς όφελος μιας προοδευτικής αλλαγής  

(Wyn Jones 1999, 77). Στέκονται κριτικά απέναντι στη ρεαλιστική κατανόηση της ασφάλειας 

ως «ισχύος» και «τάξης», η οποία δεν μπορεί να οδηγήσει σε «πραγματική» ασφάλεια. 

Ενάντια στην αντικειμενική και θετικιστική σύλληψη της ασφάλειας των παραδοσιακών, η 

έννοια ασφάλεια είναι κοινωνική κατασκευή (Fierke 2007). Δεν ενδιαφέρονται μόνο να 

αντιτάξουν τα επιχειρήματα τους απέναντι στην ρεαλιστική κρατοκεντρική προσέγγιση, αλλά 

και να μεταβάλλουν το εννοιολογικό πλαίσιο των σπουδών ασφάλειας βάζοντας την 

ανθρώπινη χειραφέτηση στο επίκεντρο - στην ουσία η ανθρώπινη χειραφέτηση και η 

ασφάλεια είναι έννοιες συνώνυμες (Booth 1991). Για τη χειραφέτηση ο Booth γράφει ότι η 

έννοια αυτή «διαμορφώνει στρατηγικές και τακτικές αντίστασης, προσφέρει μια θεωρία 

εξέλιξης για την κοινωνία και μια πολιτική ελπίδας για την ανθρωπότητα», έτσι 

απελευθερώνει τους ανθρώπους, ως άτομα και σύνολα από ενδεχόμενη δομική 

καταδυνάστευση (Booth 2005, 181).  

Η Σχολή του Αμπερίσγουιθ με την κριτική ματιά της απέναντι στην παραδοσιακή 

σύλληψη  και αντικειμενική προσέγγιση της ασφάλειας μας δίνει χρήσιμες ιδέες για την 

αμφισβήτηση του δεδομένου και κατασκευασμένου πλαισίου. Αυτό αποκτά μεγάλη 

σημασία στην έρευνα και την κατανόηση των δομών που επηρεάζουν τη μετανάστευση. Η 

κριτική για παράδειγμα απέναντι στην προϋπόθεση πρωτοκαθεδρίας του κράτους που 

θεωρείται προστάτης των πολιτών και έχει θεμιτό δικαίωμα πάνω στον συνοριακό έλεγχο, 

άρα και το δικαίωμα διαφοροποίησης μεταξύ νόμιμων και μη νόμιμων πολιτών, ανοίγει τον 

ορίζοντα της συζήτησης, θέτει διαφορετικές αληθειακές δομές αλλά στην ουσία αμφισβητεί 

τη δημοκρατικότητα των κατεστημένων κρατικών θεσμών. Για τον Booth, εκπρόσωπο αυτής 

της σχολής, πολλά κράτη όχι μόνο αποτύγχαναν στην παροχή ασφάλειας, αλλά υπονόμευαν 

και την ευημερία των πολιτών τους. Αυτό καταδεικνύει τα όρια δυνατοτήτων των 

παραδοσιακών προσεγγίσεων που παραμελούν τέτοιου είδους θέματα και την πιθανότητα 

τα κράτη να έχουν προνομιακή θέση μέσα στα παραδοσιακά πλαίσια (Browning and 

McDonald 2011, 244). Επίσης, υπονοεί μια στάση κριτικής απέναντι στις προσπάθειες 

«επαναπροσδιορισμού» της ασφάλειας που επικεντρώνεται βασικά στο ερώτημα ποιά 

θέματα πρέπει να συμπεριληφθούν στην ατζέντα της ασφάλειας, ενώ θα έπρεπε να 

επικεντρώνεται στο πιο ζωτικό ερώτημα ποιανού η ασφάλεια είναι σε κίνδυνο (ibid, 244).  

Μια από τις κυριότερες κριτικές ενάντια στη Σχολή της Κοπεγχάγης που εμπεριέχονται 

στις θεωρητικές αναζητήσεις της Σχολής του Παρισιού είναι η στενή εστίαση του 
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ενδιαφέροντος στην λεκτική πράξη που συνιστά την ασφαλειοποίηση (McDonald 2008). Η 

προσέγγιση της Σχολής της Κοπεγχάγης στις ασφαλειοποιητικές διαδικασίες ρίχνει όλο το 

βάρος στην εξέταση των πράξεων λόγου, ενώ η Σχολή του Παρισιού με πρωτοπόρο τον Bigo 

επισημαίνει τον ρόλο των πρακτικών (Léonard 2010, 236). Η Σχολή της Κοπεγχάγης ενώ 

θεωρεί δεδομένο το αναλυτικό εργαλείο της γλώσσας, δεν επικεντρώνεται στον παράγοντα 

ή δρώντα ασφαλειοποίησης, πράγμα με το οποίο ασχολείται η σχολή του Παρισιού, η οποία 

αντίστοιχα δεν επικεντρώνεται στη πρακτική ασφαλειοποίησης.  

Οι επαγγελματίες της ασφάλειας, όπως τους ονομάζει ο Bigo, ισχυρίζονται ότι 

ανταποκρίνονται στις νέες απειλές, οι οποίες χρήζουν εξαιρετικών (ασυνήθιστων) μέτρων 

πέρα των κανονικών απαιτήσεων της καθημερινής πολιτικής. Αυτός ο μετασχηματισμός της 

ασφάλειας και της επακόλουθης τοποθέτησης των μεταναστών στο επίκεντρο συνδέεται με 

συμφέροντα, καθώς και με την αλλαγής των τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται 

(μηχανογραφημένα τραπεζικά στοιχεία, χρησιμοποίηση τεχνολογίας για την κατασκευή 

προφίλ (profiling), παρακολούθηση τηλεφωνημάτων) (Bigo 2002, 64). Στην ουσία δηλαδή, η 

ασφαλειοποίηση χρησιμοποιείται ως πρίσμα μέσα από το οποίο διάφοροι φορείς 

αντανακλώντας τους φόβους τους, βρίσκουν νομιμοποίηση για τις πράξεις τους, οι οποίες 

έχουν αντίκτυπο στην κοινωνία. Ο Bigo ασχολείται διεξοδικά με τους «επαγγελματίες 

μάνατζερ της ανησυχίας» ή αλλιώς γραφειοκράτες και τις πρακτικές παρακολούθησης και 

συνοριακού ελέγχου που εφαρμόζουν. Η παρισινή σχολή στην ουσία καταπιάνεται με τις 

πρακτικές ασφάλειας, διευκρινίζοντας πώς η ασφάλεια και η ανασφάλεια είναι αλληλένδετα 

μέσα από την γνώση των ελίτ και των γραφειοκρατικών πρακτικών. Αυτές οι πρακτικές με τη 

σειρά τους μορφοποιούν τον τρόπο με τον οποίο τα άτομα και οι ομάδες συμπεριφέρονται 

απέναντι σε συγκεκριμένα θέματα, άτομα και συγκεκριμένες ομάδες (Browning και 

McDonald 2011, 240). 

Αν και οι πρακτικές και οι φορείς αυτών των πρακτικών είναι το κύριο στοιχείο της 

ανάλυσης του για τη διαδικασία ασφαλειοποίησης, ο Bigo αποδέχεται και την σημαντική 

συμβολή του λόγου ως ασφαλειοποιητικού μέσου. Θεωρεί σημαντική τη σύζευξη των δύο 

στοιχείων για τη πληρέστερη απεικόνιση της ασφαλειοποίησης. «Η ασφαλειοποίηση της 

μετανάστευσης αναδύεται μέσα από τη συσχέτιση μεταξύ αφενός κάποιων επιτυχημένων 

πράξεων λόγου πολιτικών αρχηγών (με την κινητοποίηση που προκαλούν προς όφελος ή 

εναντίον κάποιων ομάδων) και ενός συγκεκριμένου πλαισίου των επαγγελματιών της 

ασφάλειας» (Bigo 2002, 65). Φυσικά, ο λόγος είναι μόνο ένα χαρακτηριστικό, αλλά όχι το 
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καθοριστικό – τα καθοριστικά στοιχεία είναι οι πρακτικές και το τεχνικό κομμάτι της 

ασφαλειοποίησης. Σύμφωνα με τον Bigo, η μετατροπή ζητημάτων σε ασφαλειακά ζητήματα 

ή απειλές δεν γίνεται απαραίτητα με συγκλονιστικές παρεμβάσεις – για παράδειγμα η 

κατασκευή των μεταναστών ως απειλή ασφάλειας, μπορεί να γίνει με την ενσωμάτωση 

μεταναστευτικών θεμάτων στην δικαιοδοσία των επαγγελματιών ασφάλειας, όπως η 

αστυνομία και ο στρατός (McDonald 2008, 576). Ο Huysmans κινείται στις αναλύσεις του για 

την ασφαλειοποίηση στην ΕΕ στις ίδιες γραμμές, ξεκινώντας από το δεδομένο ότι «η 

ανασφάλεια είναι ένα φαινόμενο πολιτικά και κοινωνικά οικοδομημένο» (Huysmans 2006, 

2). Επισημαίνει ότι η πλαισίωση με όρους ασφάλειας συνδέει φαινόμενα όπως η 

μετανάστευση με παραδοσιακά ασφαλειακά φαινόμενα μέσω λεκτικών ή διοικητικών 

τρόπων. Ένα από τα πολλά παραδείγματα είναι η συσχέτιση της μετανάστευσης με την 

τρομοκρατία καταγράφοντας και τις δύο ως λόγους για την εισαγωγή ταυτοτήτων στην ΕΕ 

χωρίς να υφίσταται λογική ή εμπειρική εξήγηση για τη σύνδεση μεταξύ τους (Huysmans 

2006, 4). 

Ξεχωριστή και σημαντική θέση κατέχει η δουλειά του Foucault στις αναλύσεις της 

σχολής του Παρισιού, αφού ο λόγος γίνεται πράξη και μάλιστα πράξη εξουσίας, όπου 

δημιουργείται συγκεκριμένη «αλήθεια» και «γνώση» (Foucault 1980). Ως προέκταση του 

Foucault, ο Bigo στηλιτεύει τη μορφή της κυβερνητικότητας στις μεταμοντέρνες κοινωνίες 

γράφοντας ότι «η ασφαλειοποίηση της μετανάστευσης, το σκηνικό περιοριστικών κανόνων, 

οι πρακτικές απόρριψης και κράτησης στα σύνορα, η ενδυνάμωση του «κράτους εσωτερικής 

ασφάλειας» εις βάρος του κράτους κοινωνικής πρόνοιας, συνιστούν σημάδια ενός 

γενικότερου μετασχηματισμού, στα πλαίσια του οποίου μια μορφή κυβερνητικότητας που 

βασίζεται στη δυσπιστία και την ανησυχία αντικαθίσταται από μια καθησυχαστική και 

ειδυλλιακή δύναμη» (Bigo 2002, 82). Μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο, η μετανάστευση 

ασφαλειοποιείται με την εφαρμογή συγκεκριμένων τεχνολογικών πρακτικών 

γραφειοκρατίας.   

Επίσης, το κράτος γίνεται αντικείμενο κριτικής για την παρισινή σχολή (όπως και για τη 

Σχολή του Αμπερίσγουιθ), η οποία αμφισβητεί το δεδομένο γεγονός του ότι το κράτος έχει 

το δικαίωμα να έχει τον έλεγχο των συνόρων και να διαχωρίζει τους πολίτες από τους 

αλλοδαπούς και να τους συμπεριφέρεται διαφορετικά (Bigo 2005). Άρα παράλληλα 

αμφισβητείται η λογική του κράτους που κινδυνεύει από τη μετανάστευση. Η πλαισίωση του 

κράτους ως θεσμού που κινδυνεύει από τους μετανάστες είναι μια πολιτική αφήγηση, η 
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οποία ενεργοποιείται για λόγους πολιτικών παιχνιδιών έτσι ώστε να επιτρέπει στον κάθε 

πολιτικό να αποστασιοποιείται από άλλους πολιτικούς, όμως πάντα μέσα στο πλαίσιο των 

ίδιων κανόνων του παιχνιδιού. Είναι μια χρήσιμη κοινωνική οικοδόμηση για την 

πολιτικοποίηση της μετανάστευσης (Bigo 2002, 68) και σύμφωνα με τον Foucault «τίποτα 

δεν είναι πολιτικό, οτιδήποτε δύναται να πολιτικοποιηθεί, οτιδήποτε μπορεί να μετατραπεί 

σε πολιτικό. Η πολιτική δεν είναι τίποτα παραπάνω, ή λιγότερο, απ’ ό,τι εκείνο το οποίο 

γεννιέται με την αντίσταση στην κυβερνητικότητα, η πρώτη εξέγερση, η πρώτη 

αντιπαράθεση» (Foucault 2009, 390).  

Μια από τις κυρίαρχες συζητήσεις μέσα σε αυτόν τον κλάδο αναπτύχθηκε μεταξύ της 

Σχολής της Κοπεγχάγης και της Σχολής του Παρισιού. Οι πρωτοστάτες της Σχολής της 

Κοπεγχάγης προσέφεραν μια ρηξικέλευθη ματιά πάνω στην ασφάλεια, «ανοίγοντας» την 

εννοιολογικά και συσχετίζοντας την με άλλα θέματα, όπως τη μετανάστευση και το 

περιβάλλον, πέραν των παραδοσιακών στρατιωτικών θεμάτων. Η βασικότερη αρχή της 

σχολής αυτής είναι ότι μόνο η λεκτική άρθρωση αποτελεί πράξη. Πρώτιστης σημασίας 

γεγονός είναι ο χαρακτηρισμός ενός θέματος ή οντότητας (κοινωνική ομάδα) ως υπαρξιακής 

απειλής που χρίζει επείγουσας δράσης (Buzan, Wæver and De Wilde 1998). Η γλώσσα και ο 

τρόπος χρησιμοποίησης της παίζει το βασικότερο ρόλο στην κοινωνική κατασκευή της 

ασφάλειας και παράλληλα τα εξαιρετικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την 

αντιμετώπιση του ασφαλειακού κινδύνου. Απέναντι σε αυτή τη λογική της εξαίρεσης10 έχει 

θεμελιωθεί η λογική της ρουτίνας11, η οποία βλέπει την ασφαλειοποίηση ως μια διαδικασία 

χορήγησης σημασίας μέσω της κυβερνητικότητας και των πρακτικών (Bourbeau 2014, 190). 

Οι εκπρόσωποι της  Σχολής του Παρισιού αντέτειναν στην σημασία της διαλεκτικής, την 

σημασία της πρακτικής εφαρμογής. Η ασφαλειοποίηση συντελείται μέσα από αλλαγές στο 

διοικητικό μηχανισμό και με επαναλαμβανόμενες διαδικασίες ρουτίνας, οι οποίες 

εκτελούνται από γραφειοκράτες και επαγγελματίες της ασφάλειας (Bigo 2001a, 2002, 

Huysmans 2011). O Bigo, κύριος εκφραστής της «λογικής της ρουτίνας», λέει ότι η ασφάλεια 

είναι «μια προσπάθεια ανασφαλειοποίησης της καθημερινής ζωής από τους επαγγελματίες 

της ασφάλειας και μια αύξηση της δύναμης της αστυνομίας για δράση» (Bigo 2001b, 111).  

 

 

                                                           
10 Logic of exception 
11 Logic of routine 
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2.6. Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας 

Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας περιέχει την παρουσίαση και ανάλυση των κύριων 

έργων, στα οποία εν μέρει βασίστηκε η διδακτορική διατριβή και έχει σκοπό να θέσει μια 

ασφαλή θεωρητική και εννοιολογική βάση. Επίσης, ανατρέχει σε μελέτες που σχετίζονται όχι 

μόνο με το θεωρητικό, αλλά και το εμπειρικό μέρος της διατριβής. Οι στόχοι είναι να 

καταδείξει τη σπουδαιότητα του τομέα υπό σπουδή και ανάλυση και να οδηγήσει στην 

επιλογή της κατάλληλης προσέγγισης των ερευνητικών ερωτημάτων. Η συστηματική 

εξέταση των παρακάτω μελετών θα συμβάλλει επιπρόσθετα και στην διαπίστωση κενών στις 

προσεγγίσεις, που θα οδηγήσει στην πιο ξεκάθαρη προβολή της επιστημονικής συμβολής 

της παρούσας διατριβής.  

Αρχικά, θα αναλυθούν οι μελέτες, οι οποίες σχετίζονται με τις θεωρητικές βάσεις της 

διατριβής και πραγματεύονται τις μεταθετικιστικές και κριτικές προσεγγίσεις της ασφάλειας 

στις Διεθνείς Σχέσεις και συγκεκριμένα  ορίζουν την «ασφαλειοποίηση». Συγκεκριμένα, 

αποτελούν προσεγγίσεις  αφενός οι οποίες θεωρούν το λόγο ως πράξη, μέσα από την οποία 

πραγματώνεται η ασφαλειοποίηση και αφετέρου οι οποίες θεωρούν τις πολιτικές πρακτικές 

ως τους κύριους συντελεστές της ασφαλειοποίησης. Δηλαδή χρησιμοποιούν ως όχημα για 

την επίδειξη της τέλεσης της ασφαλειοποίησης, είτε το λόγο ως πράξη, είτε τις τεχνοκρατικές 

και γραφειοκρατικές πρακτικές. Επίσης, θα παρουσιαστεί το θέμα της σύνδεσης μεταξύ 

μετανάστευσης, ασφάλειας και τρομοκρατίας λόγω της τεράστιας αλλαγής του πλαισίου 

συζήτησης στην Ευρώπη αλλά και παγκοσμίως μετά την 11/9. Στην συνέχεια θα 

παρουσιάσουμε μια μελέτη μέσω της οποίας αποδεικνύεται η ασφαλειοποίηση της 

μετανάστευσης στον Καναδά. Η σημασία αυτής της μελέτης για την παρούσα διατριβή είναι 

η μηντιακή κατασκευή των μεταναστών ως κινδύνου ασφάλειας.   

Υπάρχουν πολλές μελέτες οι οποίες αναλύουν την ασφαλειοποίηση, είτε ως θεωρία, 

είτε ως πράξη μέσα σε διάφορα πλαίσια και αρκετές μελέτες, οι οποίες αναλύουν την 

ασφαλειοποίηση μέσα στην ΕΕ και τη συνδέουν με την πορεία ολοκλήρωσης της ΕΕ. 

Άλλωστε, ο εξευρωπαϊσμός της μεταναστευτικής πολιτικής συνδέεται άμεσα με τη 

ασφαλειοποίηση της μετανάστευσης λόγω της ενσωμάτωσης της μεταναστευτικής πολιτικής 

μέσα στο εσωτερικό ευρωπαϊκό πλαίσιο ασφάλειας (Huysmans 2000). Εμείς θα 

παρουσιάσουμε μελέτες, οι οποίες καταδεικνύουν το ρόλο κάποιων ευρωπαϊκών θεσμών 

και πρακτικών στην ασφαλειοποίηση της μετανάστευσης στην Ευρώπη. Στη συνέχεια θα 



 

42 
 

επικεντρωθούμε σε μία μελέτη για την ασφαλειοποίηση στην Ελλάδα κατά τη δεκαετία του 

1990.  

Η σειρά παρουσίασης των παρακάτω έργων αντικατοπτρίζει την θεματοποίηση που 

διατρέχει τη διατριβή. Δηλαδή, στην αρχή τίθεται το θεωρητικό και εννοιολογικό πλαίσιο, 

ακολουθεί ο ερευνητικός σχεδιασμός με τη μεθοδολογία,  η εξέταση των παραγόντων που 

συντείνουν ή όχι στην πλαισίωση της μετανάστευσης ως ζητήματος ασφάλειας – 

συμπεριλαμβανομένης της ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής, που μέσω του 

εξευρωπαϊσμού παίζει κύριο ρόλο στην οικοδόμηση των επιχειρημάτων – και τέλος έπεται 

η ανάλυση του πολιτικού και δημόσιου λόγου καθώς και οι πολιτικές πρακτικές στην Ελλάδα.  

Πολλές εμπειρικές μελέτες για θέματα ασφαλείας έχουν βρει θεωρητικό έρεισμα στη 

σχολή της Κοπεγχάγης και συγκεκριμένα στο πιο γνωστό έργο των κύριων εκφραστών της 

σχολής Buzan, Wæver και De Wilde ‘Security: A New Framework for Analysis’ [Ασφάλεια: Ένα 

νέο πλαίσιο ανάλυσης] (Buzan, Wæver and De Wilde, 1998).  Στο συγκεκριμένο βιβλίο 

παρουσιάζεται μια νέα θεώρηση των ασφαλειακών σπουδών, όπου η ασφάλεια καλύπτει 

ένα πλατύτερο πεδίο θεμάτων, περικλείοντας οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά 

ζητήματα. Δηλαδή οι συγγραφείς ξεφεύγουν από τη στενή ορολογία που αποδίδουν οι 

παραδοσιακοί στην ασφάλεια, η οποία επικεντρώνεται μόνο σε πολιτικά και στρατιωτικά 

θέματα. Βέβαια ενσωματώνουν κατά βάση και την παραδοσιακή άποψη, καταρρίπτοντας 

έτσι τα βασικά εμπόδια μεταξύ των δύο προσεγγίσεων. Μέσω του κονστρουβιστικού 

παραδείγματος, αναλύεται η θεωρία της ασφαλειοποίησης και καταδεικνύεται ο λόγος ως 

ασφαλειακή πράξη. «Η «ασφάλεια» λοιπόν είναι μια αυτοαναφορική πρακτική, αφού μέσα 

σε αυτή την πρακτική μετατρέπεται ένα θέμα  σε «ασφαλειακό ζήτημα» - και όχι κατ’ 

ανάγκην λόγω ύπαρξης πραγματικού υπαρξιακού κινδύνου, αλλά λόγω της παρουσίασης 

του θέματος ως τέτοιου κινδύνου» (ibid, 24). Η παρουσίαση ενός θέματος ως υπαρξιακού 

κινδύνου αποτελεί μια «ασφαλειακή κίνηση» (ibid, 25). Το προτεινόμενο θέμα 

αντιμετωπίζεται στην πρόσληψη και στην παρουσίαση του από κάποιον «δρώντα 

ασφαλειοποίησης» ή αλλιώς «παράγοντα εξουσίας 12 » ως ο «απόλυτος κίνδυνος» και 

τιτλοποιείται ως «θέμα ασφάλειας».  

                                                           
12 Μτφ. από το αγγλικό πρωτότυπο για τη φράση ‘securitizing actors’. Οι δρώντες ασφαλειοποίησης ή αλλιώς 
παράγοντες εξουσίας είναι εκείνοι οι δρώντες, οι οποίοι ασφαλειοποιούν ζητήματα, ανακηρύσσοντάς κάτι – 
το «αντικείμενο αναφοράς» υπαρξιακό κίνδυνο. Τα «αντικείμενα αναφοράς» είναι εκείνα που θεωρούνται ότι 
βρίσκονται σε υπαρξιακή απειλή και έχουν θεμιτή απαίτηση επιβίωσης (Buzan, Waever και De Wilde 1998, 36).   
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Η ασφαλειοποίηση επιτυγχάνεται όταν το κοινό αποδέχεται το προτεινόμενο θέμα ως 

υπαρξιακό κίνδυνο. Η ασφαλειοποίηση βασίζεται στην προϋπόθεση ότι η εκφορά της 

ασφάλειας αυτής καθ’ αυτής δημιουργεί μια νέα κοινωνική τάξη πραγμάτων, όπου ο δρων 

ασφαλειοποίησης ελπίζει στην εξαγωγή του θέματος από το πεδίο της κανονικής πολιτικής 

(‘normal politics’) στο πεδίο της ασφαλειακής πολιτικής (‘security politics’) – διατεινόμενος 

ότι δεν είναι δυνατόν το εν λόγω ζήτημα να αντιμετωπιστεί με συμβατικούς τρόπους, έτσι 

ώστε να νομιμοποιήσει μια αλλαγή, δηλαδή να υπερβεί τους κανόνες και η επίκληση του να 

γίνει αποδεκτή από το κοινωνικό σύνολο και με αυτό τον τρόπο να καταφέρει να κάνει χρήση 

εξαιρετικών μέσων (ibid, 27). Η αποδοχή αυτή από το κοινωνικό σύνολο δεν σημαίνει 

απαραίτητα ότι συντελείται με πολιτισμένη συζήτηση, απαλλαγμένη από εξουσιακή σχέση 

– μπορεί να βασίζεται είτε σε εξαναγκασμό ή συγκατάθεση. Επειδή η ασφαλειοποίηση όμως 

δεν μπορεί να επιβληθεί, υφίσταται η ανάγκη της επιχειρηματολογίας (ibid, 25). 

Η αποδοχή του λόγου (της «πράξης λόγου13») που εμπεριέχει τους ισχυρισμούς του 

ασφαλειακού δρώντα στην προσπάθεια ασφαλειοποίησης ενός θέματος από το κοινό 

αναδεικνύει τον διϋποκειμενικό χαρακτήρα της διαδικασίας και την ανάγει σε μια σχεσιακή 

κοινωνική πράξη. Το αποτέλεσμα (η ασφαλειοποίηση ενός θέματος) εξαρτάται και 

αποδεικνύεται από την άρθρωση του λόγου αυτή καθ’ αυτή για τη Σχολή της Κοπεγχάγης και 

όχι από την αλληλεπιδραστική σχέση του παράγοντα εξουσίας και του κοινού.  

Ο Balzacq (2005) ο οποίος επικεντρώθηκε μεταξύ άλλων στο ρόλο του κοινού στο 

σημαντικό άρθρο του ‘The Three Faces of Securitization: Political Agency, Audience and 

Context’ [Τα τρία πρόσωπα της ασφαλειοποίησης: Πολιτική Δομή, Κοινό και Πλαίσιο], 

αναγνωρίζει τη σπουδαία συμβολή της Σχολής της Κοπεγχάγης μεν, αλλά προσθέτει  

περαιτέρω στοιχεία για την ενδυνάμωση της θεωρητικής βάσης για την κατανόηση της 

ασφαλειοποίησης. Η αποτελεσματική ασφαλειοποίηση γι’ αυτόν εξαρτάται από το πλαίσιο, 

το κοινό και το χαρακτηριστικό της ισχύος (Balzacq 2005, 179). Προχωρά ένα βήμα παρακάτω 

και ξεφεύγει από την μονομανία επικέντρωσης στη βασική θεωρία της λεκτικής εκφοράς, η 

οποία θεμελιώνεται στην γλωσσολογική θεωρία της λεκτικής πράξης του John Austin14, με 

                                                           
13 Μτφ. από τον αγγλικό όρο ‘Speech act’ που δίνουν οι συγγραφείς (Buzan, Waever and De Wilde, Security: A 
new framework for analysis 1998). 
14 Ο Austin αναπτύσσει στο βιβλίο ‘How to Do Things With Words’ τις λεκτικές πράξεις, όπου αναφέρεται στη 
χρήση της γλώσσας. Η θεωρία του αφορά στα  είδη των εκφορών λόγου, το νόημά τους, τη χρήση και την 
αξιολόγησή τους. Βλ. Austin J.L.(2003). Πώς να κάνουμε πράγματα με τις λέξεις, μτφρ. Αλ. Μπίστης, επιμ. Χ. 
Χρόνης. Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της Εστίας [How to do Things With Words. Oxford: Oxford University Press, 1962, 
1975]. 
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βάση την οποία συγκεκριμένες δηλώσεις / διατυπώσεις κάνουν περισσότερα από το να 

περιγράφουν μια δεδομένη πραγματικότητα μόνο, τόσο που δεν είναι δυνατόν να κριθούν 

ως λανθασμένες ή σωστές. Τουναντίον αυτές οι εκφορές λόγου πραγματοποιούν μια 

συγκεκριμένη πράξη, πράττουν – είναι «επιτελεστικές» σε αντίθεση με τις «διαπιστωτικές», 

οι οποίες δηλώνουν τις καταστάσεις των σχέσεων και έτσι υπόκεινται σε εξέταση αν είναι 

σωστές ή λάθος (ibid, 175).  

Ο μονοδιάστατος χαρακτήρας της ασφαλειακής πράξης των δρώντων 

ασφαλειοποίησης, εχόντων εξουσία και θεσμική νομιμότητα, που συντελείται μόνο 

διαμέσου του λόγου, είναι ένα από τα κύρια σημεία ένστασης του Balzacq με τη Σχολή της 

Κοπεγχάγης. Προτιμά να θεωρεί ότι η ασφαλειοποίηση αναλύεται καλύτερα ως μια 

απολεκτική πράξη λόγου, παρά ως μια ελλεκτική πράξη, όπου δίνεται έμφαση στις συνέπειες 

που προξενούν επίσημες διαδικασίες εκφοράς συγκεκριμένων λέξεων. Ένα από τα 

βασικότερα στοιχεία της ανάλυσης του Balzacq είναι η προνομιακή τοποθέτηση των 

πρακτικών έναντι των λόγων (discourses). Επίσης, θεωρεί ότι ο ρόλος του κοινού στις 

αναλύσεις της Σχολής της Κοπεγχάγης δεν έχει αναλυθεί και προσδιοριστεί επαρκώς. Ο ίδιος 

θεωρεί ότι «η ασφαλειοποίηση μπορεί να κατανοηθεί καλύτερα ως μια στρατηγική 

(ρεαλιστική) πρακτική, η οποία προκύπτει μέσα και ως μέρος της διαμόρφωσης των 

περιστάσεων, συμπεριλαμβανομένου του πλαισίου, της ψυχο-πολιτισμικής προδιάθεσης  

του κοινού, και της φερόμενης δύναμης από την επικοινωνία μεταξύ του ομιλητή και του 

ακροατή» (ibid, 172). Ξεχωρίζει τρία στοιχεία σημαντικά για την πρόσληψη του μηνύματος 

από το κοινό  - το αναφορικό πλαίσιο του κοινού, την ετοιμότητα του να πεισθεί, το οποίο 

εξαρτάται από το αν πιστεύει ότι ο δρων ασφαλειοποίησης γνωρίζει το θέμα και ότι είναι 

φερέγγυος, και από την ικανότητα του να παραχωρήσει ή να αρνηθεί την επίσημη 

εξουσιοδότηση στους δημόσιους λειτουργούς (ibid, 192). Επιπρόσθετα, δίνει ιδιαίτερη 

βαρύτητα στη σημασία του πλαισίου για την ανταποδοτικότητα του κοινού και στα 

επιχειρήματα του δρώντα ασφαλειοποίησης, δηλαδή πώς επηρεάζεται το κοινό από το 

πνεύμα των καιρών, αλλά και πως προσλαμβάνει τα λεγόμενα του δρώντα με βάση την 

κοντινή κατάσταση που επικρατεί γύρω του (ibid, 192). Τέλος, η αποτελεσματικότητα της 

ασφαλειοποίησης κρίνεται από την ικανότητα του δρώντα ασφαλειοποίησης να 

χρησιμοποιεί κατάλληλες λέξεις και πειστικά αναφορικά πλαίσια για να υποστηρίξει την 

στοχευμένη ομάδα για να κερδίσει υποστήριξη για πολιτικούς σκοπούς (ibid, 192).  
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O Faist (2004) στη μελέτη του για την διεθνή μετανάστευση ‘The Migration – Security 

Nexus. International Migration and Security before and after 9/11’ [Το Σύμπλεγμα 

Μετανάστευσης – Ασφάλειας. Διεθνής Μετανάστευση και Ασφάλεια πριν και μετά την 9/11], 

όπου συγκρίνει την περίοδο πριν και μετά την 9/11, αναλύει το σύμπλεγμα μετανάστευσης 

– ασφάλειας (migration-security nexus), όπως αποκαλεί το συσχετισμό μεταξύ διεθνούς 

μετανάστευσης από τη μια πλευρά και ανθρώπινης και κρατικής ασφάλειας από την άλλη 

(Faist 2004, 3). Θέτει το ερώτημα γιατί η μετανάστευση όλο και περισσότερο εξελίσσεται σε 

ζήτημα ασφάλειας. Με γνώμονα την ιστορική αναδρομή, ξεκινά την ανάλυση του με το τέλος 

του Ψυχρού Πολέμου που έδρασε ως ερέθισμα στην εξάπλωση του φόβου χωρίς 

αντικείμενο, αν και στην πολιτική η διεθνής μετανάστευση συνδεόταν με ζητήματα 

ασφάλειας τα τελευταία 150 χρόνια (ibid, 5). Αυτή η ιστορική αλλαγή που σήμανε την 

εξαφάνιση ενός ισχυρού εξωτερικού κινδύνου για την ασφάλεια της Δύσης, αλλά και την 

απώλεια ενός σημαντικού λόγου συνεκτικότητας μεταξύ ποικίλων ομάδων που συνιστούσαν 

το Δυτικό κόσμο. Αυτό έδωσε χώρο στην εμφάνιση των άλλοτε περιθωριοποιημένων 

ταυτοτήτων στην Κεντρική Ευρώπη και στην Κεντρική και ΝΑ Ασία, γεγονός το οποίο 

συνέβαλε στην δημιουργία ενός νέου πλαισίου, όπου τα κυρίαρχα κράτη άρχισαν να 

βλέπουν την ασφάλεια ως συλλογική διαχείριση των εσωτερικών και διεθνικών κινδύνων, 

της αστυνόμευσης των συνόρων και του εσωτερικού χώρου, και όχι μόνο ως άμυνα έναντι 

εξωτερικού κινδύνου.  

Στην Ευρώπη, η προσλαμβανόμενη αναζωπύρωση του Ισλάμ ως πολιτικής δύναμης 

συζητιόταν στις πολυεθνικές κοινωνίες σε σχέση με τους μετανάστες, αλλά πάνω απ’ όλα σε 

σχέση με τη διασπορά15 (ibid, 5). Ένα από τα κύρια επιχειρήματα του Faist είναι ότι η 9/11 

ενδυνάμωσε την τάση ασφαλειοποίησης της μετανάστευσης, όμως δεν τη δημιούργησε από 

το μηδέν. Επίσης, η μετανάστευση συνήθως είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των 

προσλαμβανόμενων κινδύνων.  Η 9/11 σε συνδυασμό με τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο 

Λονδίνο και τη Μαδρίτη συνέβαλαν στην εμφάνιση της μετανάστευσης μέσα στη συζήτηση 

περί της αντιτρομοκρατίας. Η αντίδραση των πολιτικών και των ΜΜΕ ενίσχυσαν και 

                                                           
15  «Η διασπορά, ως ένας συγκεκριμένος τύπος διεθνικής κοινότητας, υποδηλώνει εθνοτικές και θρησκευτικές 
ομάδες που εγκαταστάθηκαν σε έναν άλλο τόπο διαφορετικό από τον τόπο προέλευσης, που παρέμειναν ή 
εξελίχθηκαν σε μειονότητα, και συνήθως αντιστέκονται στην αφομοίωση και αγωνίζονται για την επιστροφή 
τους στην (φαντασιακή) πατρίδα τους, συνήθως έχοντας εμπειρία αναγκαστικού διασκορπισμού» (π.χ. 
Εβραίοι, Αρμένιοι, Παλαιστίνιοι) (Faist 2004, 6).  
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δραματοποίησαν τον συσχετισμό μεταξύ μετανάστευσης και ασφάλειας στο δημόσιο 

διάλογο. Η διεθνής μετανάστευση ταυτίστηκε στην Ευρώπη και γενικά στο Δυτικό κόσμο με 

την απειλή ενάντια  στις δουλειές μας, το εισόδημα μας, τα σπίτια και την κουλτούρα μας 

(ibid, 8). Πολλές φορές τα σενάρια ήταν τόσο ολέθρια που ο «Άλλος» αποτελούσε οντολογικό 

κίνδυνο για τα σύνορα, την σωματική ακεραιότητα και την πολιτισμική ομοιογένεια και 

ταυτότητα (ibid, 3).  

Επίσης, ο Faist επιχειρηματολογεί υπέρ της αύξησης τάσης προς την ασφαλειοποίηση, 

λέγοντας ότι από την 11/9 και μετά οι εσωτερικοί και εξωτερικοί έλεγχοι έχουν αυξηθεί και 

ότι λόγω των αυστηρότατων συνοριακών ελέγχων, η άτυπη (ανεπίσημη) μετανάστευση έχει 

γίνει πιο ορατή. Η ανάγκη όμως για την παρουσίαση αποτελεσμάτων από τις κυβερνήσεις 

(σε σχέση με τους συνοριακούς ελέγχους) και για τη δικαιολόγηση των αυξημένων πόρων 

που έχουν διατεθεί, δημιουργεί τη μετα-πολιτική (meta-politics), η οποία κατά τον Faist 

«συνδέει τα κοινωνικά προβλήματα και τις ασφαλειακές ανησυχίες με τους φόβους που 

προκαλούνται από τη διεθνή μετανάστευση» (ibid, 9). Έτσι, η μετανάστευση χρησιμοποιείται 

ως εξήγηση από τους πολιτικούς για πολλά κοινωνικά, οικονομικά και ασφαλειακά 

προβλήματα, όπως η ανεργία, η στέγαση, το έγκλημα, χωρίς να παρατίθενται αποδεικτικά 

στοιχεία, αφού η εμπειρική εξακρίβωση των επιπτώσεων της μετανάστευσης με σιγουριά 

είναι υπερβολικά δύσκολη (ibid, 9).   

Η κινδυνολογία και η δημιουργία εγκληματικού προφίλ των μεταναστών καθώς και η 

δημιουργία απόστασης με συγκεκριμένες εθνοτικές ομάδες, έτσι ώστε να θεωρούνται οι 

«Άλλοι», είναι μερικές από τις παλιές πάγιες τακτικές ασφαλειοποίησης των μεταναστών. 

Στην καυστική ανάλυση της ‘The Securitization of Migration: A Racial Discourse’ [Η 

Ασφαλειοποίηση της Μετανάστευσης: Ρατσιστικός Λόγος], η Ibrahim (2005) φτάνει στο 

σημείο να χαρακτηρίσει τη συζήτηση περί ασφαλειοποίησης της μετανάστευσης ως την πιο 

σύγχρονη μορφή ρατσισμού. Αναφέρεται στο γεγονός ότι οι λέξεις ρίσκο και ασφάλεια 

μπαίνουν στην ίδια κατηγορία με τα μεταναστευτικά φαινόμενα (Ibrahim 2005, 163). 

Παρατηρεί στην έρευνα της ότι η απεικόνιση στον Τύπο, 599 μεταναστών που φτάνουν στη 

δυτική ακτή του Καναδά, μέσα από πρακτικές λόγου μετατρέπονται σε παράγοντες που 

απειλούν την ανθρώπινη ασφάλεια (ibid, 163). Μάλιστα, η κουβέντα έχει μετατοπιστεί τόσο 

προς την άποψη ότι οι μετανάστες αποτελούν κίνδυνο που έχει ξεχαστεί και δεν αναφέρεται 

καν η παλαιότερη σκέψη ότι οι μετανάστες είναι απαραίτητοι για την καπιταλιστική 

επέκταση. Βασίζεται στη θεωρία του Foucault σχετικά με το σύμπλεγμα ισχύος – γνώσης, 
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όπου η μια επηρεάζει την άλλη. Γι’ αυτό η παραγωγή μιας αλήθειας ή η δημιουργία γνώσης 

μέσα από το λόγο, αποτελεί άσκηση εξουσίας. Έτσι, φτάνει στην διαπίστωση ότι η 

ασφαλειοποίηση της μετανάστευσης μπορεί να εξεταστεί ως λόγος, μέσω του οποίου 

ασκούνται σχέσεις εξουσίας. Άλλωστε, οι νόμοι και οι πολιτικές των κυβερνήσεων είναι το 

αποτέλεσμα λόγου και επαναδιαβεβαιώνουν το λόγο (ibid, 164).  

Η παρατήρηση της μετατόπισης λόγου από τις έννοιες της βιολογικής ανωτερότητας 

στον αποκλεισμό με βάση την πολιτισμική διαφορετικότητα («νέος ρατσισμός»), μας 

βοηθάει να καταλάβουμε ότι η αφήγηση του μετανάστη ως κινδύνου ξανα-υλοποιεί το 

ρατσιστικό λόγο (ibid, 164). H Ibrahim λοιπόν σε αυτή τη μελέτη αποδεικνύει πώς 

συντελείται η μεταμόρφωση ενός μεταναστευτικού περιστατικού (599 ανθρώπων από μια 

επαρχία της Κίνας) σε μια κρίση από τον Καναδικό Τύπο το καλοκαίρι του 1999. Οι κυρίαρχες 

απειλές στον ντόπιο πληθυσμό, όπως έγιναν αντιληπτές, ήταν κίνδυνοι για την υγεία, την 

αυξημένη εγκληματικότητα και πιθανή κατάρρευση του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας – 

οι οποίες σε συνδυασμό με τις αρνητικές συμπεριφορές ή τις προκαταλήψεις απέναντι στους 

μετανάστες που περιγράφονταν στον Τύπο, δημιούργησαν ένα πλαίσιο ασφαλειοποίησης 

της μετανάστευσης (ibid, 174). Η επανάληψη της λέξης «Κινέζοι» για τους μετανάστες 

δημιούργησε και τη διχοτόμηση «Καναδοί» - «Κινέζοι» υπογράμμισε το αντιθετικό «Εμείς» 

και οι «Άλλοι», όπου τονίστηκε η πολιτισμική διαφορά. Επίσης, πριν την ταυτοποίηση τους, 

οι μετανάστες είχαν σχέση με την παρανομία και το οργανωμένο έγκλημα και μάλιστα το 

γεγονός ότι η μεταφορά τους έγινε με βάρκα και όχι μέσω νόμιμων διόδων τους 

ποινικοποίησε (ibid, 175). Η επανάληψη της λέξης «παράνομοι» για τους μετανάστες 

μετέτρεψε το περιστατικό σε παράνομο μεταναστευτικό φαινόμενο απειλητικό για την 

Καναδική ασφάλεια (ibid, 176). Η πλαισίωση ενός γεγονότος με ένα συγκεκριμένο τρόπο και 

στην παρούσα μελέτη με όρους «νέου ρατσισμού» έχει τη δυναμική να μετατοπίσει τη 

συζήτηση ή να την μεταμορφώσει εντελώς, όπως κατέδειξε η Ibrahim στη μελέτη της. Με τη 

σειρά τους οι κυβερνητικές πολιτικές συνιστούν τα αποτελέσματα της παραγωγής γνώσης 

μέσω της λειτουργίας του λόγου. Στην περίπτωση του Καναδά, η κυβέρνηση μέσα από την 

νέα Πράξη για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες (Immigration and Refugee Protection 

Act (IRPA)), επαναδιαβεβαίωσε την ασφαλειοποίηση της μετανάστευσης βάζοντας 

φράγματα στους μετανάστες και τους πρόσφυγες, ακολουθώντας την τάση της «Ευρώπης – 

Φρούριο» (‘Fortress Europe’) (ibid, 179).  
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Σχετικά με την ασφαλειοποίηση στην Ευρώπη, o Van Munster (2009) στο ‘Securitizing 

Immigration: The Politics of Risk in the EU’[Ασφαλειοποιώντας τη Μετανάστευση: Πολιτικές 

Ρίσκου στην ΕΕ], με έρεισμα τη θεωρία «ασφαλειοποίησης» της Σχολής της Κοπεγχάγης, 

εστιάζει στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ γραφειοκρατικών και πολιτικών διαδικασιών και την 

κατασκευή του φόβου. Αναλύεται το παράδοξο χάσμα μεταξύ της ΕΕ ως ενός φιλελεύθερου 

συστήματος από τη μια πλευρά και της βαρύτητας των νέων ασυνήθιστων ασφαλειακών 

πρακτικών αυτού του συστήματος από την άλλη. Η πλαισίωση της μετανάστευσης με όρους 

ασφάλειας έχει επιπτώσεις σε σημαντικά πολιτικά ζητήματα, όπως η ευρωπαϊκή ιθαγένεια, 

η σχέση μεταξύ των Ευρωπαίων και πολιτών τρίτων κρατών και οι τρόποι με τους οποίους η 

ΕΕ σχετίζεται με το εξωτερικό περιβάλλον. Με βάση τις γραφειοκρατικές πρακτικές και τον 

πολιτικό λόγο που αναλύει από τα τέλη του 1970, ο συγγραφέας  εξηγεί πώς η μετανάστευση 

σταδιακά έγινε κεντρικό θέμα ασφαλείας στην πολιτική της ΕΕ, όπου απαιτούνται νέες 

μορφές ελέγχου. Αυτή η εξέλιξη, δηλαδή η ασφαλειοποίηση της μετανάστευσης έχει 

σοβαρές επιπτώσεις για την ΕΕ, όπως η κυριάρχηση της ανησυχίας και του φόβου για τη 

μετανάστευση.   

Η έννοια της ασφαλειοποίησης υπονοεί ότι οι κίνδυνοι δεν είναι πραγματικοί, αλλά 

κατασκευασμένοι από τους κοινωνικούς δρώντες. Μιλάει επίσης για την εμμονή των 

πολιτικών, των ΜΜΕ αλλά και αυτών που χαράσσουν πολιτική κατά τη δεκαετία του ’90 να 

επισημαίνουν τον αυξημένο αριθμό των μεταναστών και των αιτούντων άσυλο, 

σχολιάζοντας ότι τελικά δεν υφίσταται προφανής σχέση μεταξύ του αριθμού των 

μεταναστών και του πλαισίου της ασφάλειας. Άλλωστε κατά τις δεκαετίες του ’50 και του 

’60, οι χώρες του Δυτικού κόσμου προσλάμβαναν μεγάλους αριθμούς μεταναστών για 

οικονομικούς λόγους χωρίς να πυροδοτούν προβληματισμούς ανασφάλειας, που 

χαρακτηρίζουν τη σημερινή συζήτηση επί της μετανάστευσης. Αντιθέτως, σε χώρες, όπως η 

Γαλλία, η Γερμανία, η Ολλανδία και το Βέλγιο, οι ελίτ που ασκούσαν πολιτική θεωρούσαν το 

ξένο εργατικό δυναμικό ως χρήσιμο μέσο στήριξης της οικονομικής ανάπτυξης και της 

κοινωνικο-πολιτικής σταθερότητας (Van Munster 2009, 1).  Εξετάζοντας τις θεσμικές αλλαγές 

για τη μετανάστευση μέσα στην ΕΕ, ο Van Munster ξεχωρίζει τα σημεία όπου διαφαίνεται η 

τάση προς ασφαλειοποίηση. Για παράδειγμα, η πρώτη συμφωνία Σένγκεν είναι το πρώτο 

επίσημο κείμενο, όπου η κατάργηση των εσωτερικών συνόρων συνδέεται λεκτικά με την 

ανάγκη λήψης αντισταθμιστικών μέτρων στον τομέα της εσωτερικής ασφάλειας και 
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μετανάστευσης 16 . Αν και τότε αυτή η σκέψη δεν ήταν η κεντρική ανησυχία των 

ενδιαφερομένων μελών, ήταν σημαντική παρόλ’αυτά η συνάφεια που καθιέρωνε μεταξύ 

ασφάλειας και μετανάστευσης γιατί παρείχε την ευκαιρία στους επαγγελματίες/υπαλλήλους 

που ήταν υπεύθυνοι για την ασφάλεια να συμμετέχουν στη διαχείριση της ελεύθερης 

μετακίνησης στην Ευρώπη και γιατί άλλαζε την προοπτική για τη μετανάστευση. Αυτός ο 

συνειρμός μεταξύ ελεύθερης μετακίνησης στην Ευρώπη και ασφάλειας έγινε μια 

συνηθισμένη πηγή αναφοράς και παραπομπής σε μελλοντικά έγγραφα για την ελεύθερη 

μετακίνηση. Έτσι από τότε και στο εξής δεν ήταν πλέον μόνο ζήτημα ελεύθερης μετακίνησης 

αλλά συνδυασμένο με απαραίτητα μέτρα (ibid, 21). Εκτός από τη Συνθήκη του Μάαστριχτ 

που επί της ουσίας συμπεριέλαβε τις διατυπώσεις και δομές της προ-Μάαστριχτ εποχής από 

ομάδες, όπως η Trevi17, συμβάλλοντας έτσι στην έννοια της ασφαλειοποίησης, η Συνθήκη 

του Άμστερνταμ ήταν αυτή που τροποποίησε τις διαδικασίες απόφασης στον τομέα της 

εσωτερικής ασφάλειας με τη μεταφορά των θεμάτων της μετανάστευσης και ασύλου από 

τον τρίτο πυλώνα στον πρώτο, πράγμα που μπορεί να σημαίνει την ενδυνάμωση της 

ασφαλειοποιητικής πρόθεσης, μιας και τα ζητήματα ασφάλειας μεταφέρθηκαν από την 

περιφέρεια του τρίτου πυλώνα στον κορμό του πρώτου πυλώνα του ευρωπαϊκού σχεδίου 

ολοκλήρωσης  (ibid, 65). 

Μια ακόμα πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη σε σχέση με την ασφαλειοποίηση της 

μετανάστευσης στην ΕΕ είναι το άρθρο της Léonard (2010) ‘EU border security and migration 

into the European Union: FRONTEX and securitisation through practices’ [Συνοριακή 

                                                           

16 Συνθήκη Σένγκεν, Άρθρο 7 (Van Munster 2009, 21).  

Άρθρο 17, Συνθήκη Σένγκεν: «Τα μέρη θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια να συντονίσουν το συντομότερο 
δυνατό τις πολιτικές τους στον τομέα των θεωρήσεων για να αποφευχθούν οι αρνητικές συνέπειες που 
θα μπορούσε να έχει η ελάφρυνση των ελέγχων στα κοινά σύνορα όσον αφορά την μετανάστευση και την 
ασφάλεια. Λαμβάνουν, πριν από την 1η Ιανουαρίου 1986, ει δυνατόν, τα απαραίτητα μέτρα για να 
εφαρμόσουν τις διαδικασίες τους σχετικά με τη χορήγηση των θεωρήσεων και την είσοδο προσώπων στο 
έδαφός τους, λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει ανάγκη προστασίας του συνόλου των εδαφών των πέντε 
κρατών κατά της παράνομης μετανάστευσης και των δραστηριοτήτων που θα μπορούσαν να θέσουν σε 
κίνδυνο την ασφάλεια» (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/NOT/?uri=CELEX:42000A0922(01)). 

17 «Η διακυβερνητική συνεργασία όσον αφορά τη μετανάστευση, το δικαίωμα ασύλου και την αστυνομική και 
δικαστική συνεργασία αναπτύχθηκε προοδευτικά από το 1975. Πρώτο βήμα αποτέλεσε η συγκρότηση της 
ομάδας Trevi με τη συμμετοχή των Υπουργών Εσωτερικών, η οποία είχε ως στόχο να καταπολεμήσει την 
τρομοκρατία και να συντονίσει την αστυνομική συνεργασία στην Κοινότητα για το πρόβλημα αυτό. Οι Υπουργοί 
Εσωτερικών εξέταζαν θέματα δημόσιας τάξης και τρομοκρατίας και υπό την αιγίδα αυτής της ομάδας 
συστάθηκαν διάφορες ομάδες και επιμέρους ομάδες εργασίας. Ωστόσο, τα κοινοτικά όργανα δεν συμμετείχαν 
στη διαδικασία αυτή, η οποία ακολουθούσε τους κανόνες της διακυβερνητικής συνεργασίας» 
(http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/amsterdam_treaty/a11000_el.htm). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/NOT/?uri=CELEX:42000A0922(01)
http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/amsterdam_treaty/a11000_el.htm
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Ασφάλεια στην ΕΕ και μετανάστευση προς την ΕΕ: FRONTEX και ασφαλειοποίηση μέσω 

πρακτικών], το οποίο συμβάλλει στην «κοινωνιολογική» προσέγγιση της ασφαλειοποίησης.  

Η Léonard υποστηρίζει ότι οι δραστηριότητες της FRONTEX συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό 

στην ασφαλειοποίηση της μετανάστευσης και του ασύλου στην ΕΕ. Επίσης, υπογραμμίζει ότι 

ήδη το άσυλο και η μετανάστευση είχαν ασφαλειοποιηθεί πριν τη δημιουργία της FRONTEX 

και ξεκαθαρίζει ότι το άρθρο ασχολείται με την συμβολή της FRONTEX στη διαιώνιση της ήδη 

υπάρχουσας ασφαλειοποίησης του ασύλου και της μετανάστευσης στην ΕΕ (Léonard 2010, 

232). Στην ουσία υποστηρίζει ότι ακόμα και αν ένα θέμα δεν παρουσιάζεται ρητά ως ένας 

ασφαλειακός κίνδυνος και αν δεν συνοδεύεται από τη συγκατάνευση του κοινού, ο τρόπος 

διαχείρισης του με όρους και λογική ασφάλειας  το καθιστά ως ένα ασφαλειακό πρόβλημα. 

Αναφέρεται σε τρεις παράγοντες που συνέβαλλαν στην προθυμία ενδυνάμωσης 

συνεργασίας μεταξύ των μελών της ΕΕ πάνω στους ελέγχους των εξωτερικών συνόρων – στην 

αυξανόμενη ανησυχία για τις μεταναστευτικές ροές μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, 

στους προβληματισμούς περί υποτιθέμενης ανικανότητας των μελλοντικών μελών της ΕΕ να 

ελέγξουν αποτελεσματικά τα νέα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ κατά τη διεύρυνση της ΕΕ το 2004 

και στην ενίσχυση των εξωτερικών συνόρων που θεωρήθηκε ως σημαντική συμβολή στην 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 

(Léonard 2010, 234).  

Η Léonard μετατοπίζει την ανάλυση από τις πράξεις λόγου (της Σχολής της Κοπεγχάγης) 

στις πρακτικές για την κατανόηση και επεξήγηση των διαδικασιών ασφαλειοποίησης, 

βασιζόμενη στη θεωρητική προσέγγιση του Didier Bigo18. Παρατηρεί λοιπόν ότι υφίστανται 

δύο τύποι πρακτικών, οι οποίες όταν αναπτύσσονται, υποδηλώνουν έντονα την ύπαρξη 

ασφαλειακού κινδύνου που πρέπει να αντιμετωπιστεί και γι’ αυτό μπορούν να θεωρηθούν 

ως «πρακτικές ασφαλειοποίησης». Ο πρώτος τύπος αναφέρεται σε πρακτικές που 

χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση προβλημάτων που θεωρούνται κίνδυνοι 

ασφάλειας, όπως μια ξένη ένοπλη επίθεση. Για παράδειγμα η χρησιμοποίηση στρατευμάτων 

και στρατιωτικού εξοπλισμού (π.χ. τάνκς) μεταφέρει το μήνυμα ότι το εν λόγω ζήτημα είναι 

ασφαλειακή απειλή και πρέπει να αντιμετωπιστεί επειγόντως. Ο δεύτερος τύπος 

αναφέρεται σε «εξαιρετικές» (δηλαδή ασυνήθιστες) πρακτικές, οι οποίες υποδηλώνουν ότι 

το ίδιο το πρόβλημα είναι εξαιρετικό / ασυνήθιστο και δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με 

                                                           
18 Εκπρόσωπος της Σχολής του Παρισιού στον τομέα των Σπουδών Ασφάλειας.  
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κανονικά και συνήθη μέτρα. Έτσι μέσω αυτών των δύο περιπτώσεων πρακτικής 

«κατασκευάζεται» το ζήτημα ως ασφαλειακή απειλή (ibid, 237). Ο ασυνήθιστος και 

εξεζητημένος χαρακτήρας των επιχειρήσεων της FRONTEX, δηλαδή η συγκέντρωση ειδικών 

πληροφοριών (πριν την έναρξη των επιχειρήσεων), ο αριθμός των συμμετεχόντων κρατών, 

συμπεριλαμβανομένων των χωρών προέλευσης των μεταναστών και των 

διαμετακομιστικών (τράνζιτ) χωρών, η ύπαρξη του κεντρικού μητρώου διαθέσιμου τεχνικού 

εξοπλισμού (CRATE) και η αυξημένη διάρκεια των επιχειρήσεων, τις καθιστά μοναδικές στο 

είδος τους (ibid, 240). Επισημαίνει ακόμα ότι υπάρχουν πολλά στοιχεία στις κοινές 

θαλάσσιες επιχειρήσεις που είναι προκλητικά από νομική άποψη και ότι η πιο προβληματική 

διάσταση τους είναι ότι δε γίνεται σεβαστή η «αρχή της μη επαναπροώθησης» (‘non-

refoulement’) που είναι ο ακρογωνιαίος λίθος του καθεστώτος  διεθνούς προστασίας (ibid, 

240). Εκτός από τις από κοινού επιχειρήσεις, τα χαρακτηριστικά άλλων δραστηριοτήτων της 

FRONTEX σχετιζόμενων με την εκπαίδευση των φυλάκων εθνικών συνόρων, την διεξαγωγή 

αναλύσεων ρίσκου και την συμπληρωματική έρευνα για τη συνοριακή ασφάλεια, όπως τους 

ελέγχους των εξωτερικών συνόρων και την οργάνωση επιχειρήσεων επιστροφής, 

επαληθεύουν τον ασφαλειοποιητικό χαρακτήρα των πρακτικών της FRONTEX (ibid, 247). 

 Ένα από τα πιο σημαντικά επιχειρήματα του άρθρου είναι ότι με τη έντονη συμμετοχή 

κάποιων κρατών μελών της ΕΕ με επικεφαλής την FRONTEX σε προηγμένες πρακτικές 

ασφαλειοποίησης της μετανάστευσης και του ασύλου, έχουν αυξηθεί γενικά οι πρακτικές 

ασφαλειοποίησης απέναντι στους μετανάστες και τους αιτούντες άσυλο στην ΕΕ. Κάποια 

κράτη μέλη χωρίς εμπειρία ή οικονομικά μέσα να διαχειριστούν τη μετανάστευση 

βοηθήθηκαν από τη FRONTEX με αποτέλεσμα να συμμετέχουν σε πρακτικές 

ασφαλειοποίησης (ibid, 247). 

Ο Karyotis (2011) στο ‘The Fallacy of Securitizing Migration: Elite Rationality and 

Unintended Consequences’ [Η πλάνη της ασφαλειοποίησης της μετανάστευσης: Η λογική των 

ελίτ και οι αθέλητες συνέπειες] ασχολείται με τις συνέπειες μετά τη διαδικασία της 

ασφαλειοποίησης με παραδείγματα από την ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή. Επιχειρηματολογεί 

υπέρ της προσέγγισης του ότι η ασφαλειοποίηση είναι κοινωνικά κατασκευασμένη, αλλά και 

ότι δεν αντιστοιχεί αναλογικά στους κινδύνους που θέτει η μετανάστευση. Επίσης, αποτελεί 

μια πολιτική η οποία δημιουργεί ένα πλαίσιο τελείως αντιπαραγωγικό για την διαχείριση της 

μετανάστευσης, αφού επιτείνει τους πραγματικούς κινδύνους για την ταυτότητα και τη 

δημόσια τάξη. Επικεντρώνεται στους δρώντες που συμβάλλουν στην πλαισίωση της 



 

52 
 

μετανάστευσης ως κινδύνου ασφάλειας. Η υπόθεση του είναι το γεγονός ότι οι πολιτικές 

ελίτ είναι ορθολογικά όντα και επιθυμούν τη μεγιστοποίηση των στόχων τους και ότι η 

απόφαση τους να προβούν σε ασφαλειοποίηση είναι μια ορθολογική απόφαση για να 

προωθήσουν την πολιτική τους αξιοπιστία (Karyotis 2011, 18). Παρόλ’αυτά η 

ορθολογικότητα αυτή τίθεται υπό αμφισβήτηση σε αυτό το άρθρο, από τη στιγμή που οι 

πράξεις των ελίτ αποδεικνύονται να έχουν ανυπολόγιστες επιπτώσεις και κρυμμένα κόστη 

που συνδέονται με την ασφαλειοποίηση. Για παράδειγμα, μία από τις επιπτώσεις είναι ότι 

τελικά παρακωλύει την ικανότητα των ελίτ να υποστηρίξουν κάποιους αντιφατικούς 

στόχους, όπως για παράδειγμα την συσχέτιση της ανάγκης για εργατικά χέρια με τη 

μετανάστευση (ibid, 21). Ο συγγραφέας επιθυμεί να αποστασιοποιηθεί από επιταγές 

κανονιστικού τύπου που υποδεικνύουν την αποασφαλειοποίηση, η οποία συνήθως 

συζητιέται στα πλαίσια της προσέγγισης για την ανθρώπινη ασφάλεια. Καταλήγει στο 

συμπέρασμα ότι η ασφαλειοποίηση τελικά αποσκοπεί σε βραχυπρόθεσμες ανάγκες και 

παράλληλα έχει αρνητική επίπτωση σε μακροπρόθεσμα συμφέροντα δρώντων οι οποίοι 

ενίσχυσαν τον ασφαλειακό λόγο. Επίσης, υπογραμμίζει το γεγονός ότι τελικά η 

ασφαλειοποίηση της μετανάστευσης ως πολιτική επιλογή έχει περισσότερα αρνητικά 

επακόλουθα απ΄ ότι θεωρείται (ibid, 19) . Ο βασικός άξονας της επιχειρηματολογίας είναι 

ότι δεν πρόκειται για ένα φιλοσοφικό ζήτημα, σχετιζόμενο με την ηθική και την 

ανθρωπότητα και μία συζήτηση μεταξύ υπερασπιστών της ασφάλειας από τη μια πλευρά 

και της ελευθερίας από την άλλη. Είναι θέμα επιπτώσεων και είναι αν μη τι άλλο συμφέρον 

για τις πολιτικές ελίτ να αποσυνδέσουν τη μετανάστευση από την ασφάλεια (ibid 24). Οι 

επιπτώσεις της ασφαλειοποίησης  περιλαμβάνουν μείωση της ασφάλειας όχι μόνο των 

μεταναστών και των αιτούντων άσυλο, αλλά και αυτών που υποτίθεται ότι πρέπει να 

προστατευτούν (ibid, 24).  

Το άρθρο ‘The Securitization of Migration: Greece in the 1990s’ [Η Ασφαλειοποίηση της 

μετανάστευσης στην Ελλάδα] των Swarts and Karakatsanis (2012) είναι μία από τις λίγες 

μελέτες που ασχολούνται με την ασφαλειοποίηση της μετανάστευσης στην Ελλάδα, 

χρησιμοποιώντας  ως θεωρητικό υπόβαθρο τις κριτικές σπουδές ασφάλειας. Το άρθρο 

υποστηρίζει ότι οι επίσημες πολιτικές της Ελλάδας και επίσημες ανακοινώσεις των πολιτικών 

συνετέλεσαν στην ενθάρρυνση και τη διαιώνιση της ερμηνείας της μετανάστευσης ως 

απειλής και φόβου, δημιουργώντας συσχετισμούς μεταξύ μετανάστευσης, 

εγκληματικότητας και ασφάλειας (Swarts and Karakatsanis 2012). Με βάση στοιχεία από την 
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κοινή γνώμη και τον πολιτικό λόγο,  προβάλλουν την άποψη ότι η ελληνική κοινή γνώμη 

καθώς και η ρητορική της ελίτ χαρακτηριζόταν από την αίσθηση του κινδύνου και της 

απειλής, αφενός έναντι της ελληνικής εθνικής κουλτούρας και της ατομικής ασφάλειας των 

ατόμων αφετέρου. Η εμπειρία της απρόσμενης και μαζικής μετανάστευσης προς την Ελλάδα 

επηρέασε την ελληνική κοινή γνώμη και χαρακτηρίστηκε ως κίνδυνος για την κοινωνική και 

ατομική ασφάλεια. Οι πολιτικές ελίτ, καθώς και οι επίσημες πολιτικές του ελληνικού κράτους 

βοήθησαν στην κατασκευή της μετανάστευσης ως θέμα ασφάλειας και αστυνόμευσης κατά 

τη δεκαετία του 1990. Συνδέουν την έννοια της κοινωνιακής ασφάλειας (societal security) με 

την ταυτότητα για να δείξουν την κατασκευή της απειλής. Η διαλεκτική του «εμείς» και 

«αυτοί» - με τους μετανάστες να αντιπροσωπεύουν το «αυτοί» υποδηλώνει την ύπαρξη 

πιθανού κινδύνου για «εμάς», επειδή είναι αυτοί που εισάγουν διαφορετικά έθιμα, 

συμπεριφορές, αξίες, γλώσσες, θρησκείες και άλλα πολιτισμικά χαρακτηριστικά (ibid, 34). 

Θεωρούν ότι η σημασία του ανήκειν δεν μπορεί να υποτιμηθεί, ιδιαιτέρως λαμβανομένου 

υπόψιν ότι η κοινή ταυτότητα είναι δημιουργημένη και αναπαραγόμενη από την ίδια την 

κοινωνία  - δηλαδή οι κοινωνιακές ταυτότητες είναι κοινωνικές κατασκευές (ibid, 35). 

Με βάση την Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα [European Social Survey (ESS)] το 

2002/2003, η Ελλάδα σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες ήταν η χώρα που 

αντιτασσόταν πιο έντονα στη μετανάστευση. Με βάση τα ερωτηματολόγια των συγγραφέων, 

οι Έλληνες έδειχναν συνεχώς εχθρικές συμπεριφορές προς τους μετανάστες και οι 

απαντήσεις σε ερωτήσεις για την πολιτισμική ακεραιότητα και προσωπική ασφάλεια στις 

ερωτήσεις ενέπιπταν στην ευρύτερη έννοια της ασφαλειοποίησης (ibid, 37). Επίσης, η 

συσχέτιση της μετανάστευσης και του εγκλήματος ήταν ιδιαίτερα έντονη στα στατιστικά 

στοιχεία που παρατίθενται στην έρευνα. Εκτός της κοινής γνώμης, η ασφαλειοποίηση της 

μετανάστευσης καταδεικνύεται μέσω των δημόσιων πολιτικών στην Ελλάδα. Για 

παράδειγμα, ο νόμος που υιοθετήθηκε 1975/1991, που είχε ως στόχο την καταπολέμηση της 

μετανάστευσης και που αφορούσε μετανάστες που δεν είχαν πιστοποιητικά (στην ουσία της 

παράνομης μετανάστευσης), αποτύπωνε τη λογική της ασφαλειοποίησης. Η αίσθηση της 

απειλής οδήγησε στην κατασκευή της μετανάστευσης όχι ως ζήτημα κοινωνικής 

ενσωμάτωσης και συνοχής, αλλά ως δικαιοσύνης και αστυνόμευσης ενάντια στο έγκλημα 

(ibid, 41).  

Επιπρόσθετα, στο άρθρο γίνεται ανάλυση των λεγομένων των πολιτικών ελίτ, που 

συνέβαλαν στην ασφαλειοποίηση της μετανάστευσης. Αναφέρουν το ακραίο σχόλιο του 
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βουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ., Στέλιου Παπαθεμελή (ο οποίος έγινε Υπουργός Δημόσιας Τάξης 

αργότερα που σημαίνει υπεύθυνος για την αστυνόμευση της μετανάστευσης), ο οποίος είπε 

ότι οι αστυνομικοί στα σύνορα πρέπει να πυροβολούν όσους μετανάστες έχουν απελαθεί 

και προσπαθούν να γυρίσουν στη χώρα (ibid, 43). Οι συγγραφείς συζητούν για τις 

ξενοφοβικές αποτυπώσεις των μεταναστών, με διάφορα παραδείγματα πολιτικού λόγου 

από τα κόμματα του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και της Ν.Δ., τα οποία εκμεταλλεύτηκαν μεταναστευτικά 

θέματα για πολιτικό κέρδος, χρησιμοποιώντας γλώσσα ασφαλειοποίησης και δίνοντας 

έμφαση στους κινδύνους της μετανάστευσης και ιδιαιτέρως στη σύνδεση μετανάστευσης 

και εγκλήματος (ibid, 43).Τέλος, ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες 

ασφαλειοποίησης της μετανάστευσης ήταν τα ΜΜΕ, που κάλυπταν τα μεταναστευτικά 

ζητήματα με αισθησιοκρατικό και σοβινιστικό τρόπο και τα αντιμετώπιζαν σχεδόν εξ 

ολοκλήρου μέσα στο πλαίσιο της απειλής ασφάλειας. Η κατασκευή της μετανάστευσης με 

ασφαλειακούς όρους συνέβαλε στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος, όπου η αστυνομία, τα 

δικαστήρια και άλλοι κρατικοί φορείς να βλέπουν έμμεσα τους μετανάστες (και ιδιαιτέρως 

τους παράνομους) ως εγκληματίες και ως πηγή προβλημάτων για τη δημόσια τάξη και όχι 

ως ευαίσθητα μέλη της κοινωνίας που έχρηζαν κρατικής προστασίας (ibid, 44).  

 

2.7. Μεθοδολογία  

Ο μεθοδολογικός σχεδιασμός της εργασίας είναι ίσως το πιο δύσκολο μέρος της 

διδακτορικής διατριβής. Μέσω αυτού ξεκαθαρίζει ο ερευνητικός σκοπός και το ίδιο το 

αντικείμενο σπουδής. Στην ουσία η παρουσίαση της μεθοδολογίας της έρευνας και της 

συγγραφής είναι ένας τρόπος να οδηγηθεί ο αναγνώστης αλλά και ο ίδιος ο συγγραφέας στο 

μονοπάτι της οργάνωσης της ύλης και της σκέψης. Συνίσταται στην επίδειξη των 

ερευνητικών εργαλείων και των λόγων της χρησιμοποίησης τους και στην επεξήγηση της 

φιλοσοφίας της ερευνητικής διαδρομής, που οδηγεί στους στόχους του πονήματος. Ο 

μεθοδολογικός δρόμος που ακολουθείται απαντά σχεδόν κατά το ήμισυ στο ερώτημα που 

τίθεται στη διδακτορική διατριβή. Με άλλα λόγια η μεθοδολογία απαντά στο ερώτημα πώς 

θα φτάσω στις απαντήσεις, αφού έχω θέσει το θέμα και τις υποθέσεις εργασίας.  

Η παρούσα διατριβή βασίζεται στη μελέτη και ανάλυση πρωτογενών και 

δευτερογενών πηγών. Οι δευτερογενείς πηγές, δηλαδή οι θεωρητικές και εμπειρικές μελέτες 

πάνω στις οποίες βασίστηκε η διατριβή,  η ελληνική νομοθεσία, οι διεθνείς συμβάσεις και 

το θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ, θέτουν ένα στέρεο εννοιολογικό, θεωρητικό και μεθοδολογικό 
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υπόβαθρο πάνω στο οποία βασίζεται η εμπειρική και πρωτογενής έρευνα. Οι πρωτογενείς 

πηγές, δηλαδή οι συνεδριάσεις στο ελληνικό κοινοβούλιο, τα άρθρα των επιλεγμένων 

εφημερίδων και το υλικό των συνεντεύξεων, είναι αυτές που εμπλουτίζουν την έρευνα στο 

υπό μελέτη αντικείμενο. Στην πρωτογενή έρευνα κρύβεται η έκπληξη ή οι εκπλήξεις και είναι 

αυτή που δίνει την πνοή στη διδακτορική διατριβή.  

 

2.7.1. Ερευνητικά ερωτήματα και μεθοδολογική πλαισίωση  

Τα δύο αλληλένδετα κινητήρια ερωτήματα της παρούσας μελέτης επικεντρώνονται 

στην μελέτη της συνάρτησης μεταξύ μετανάστευσης και ασφάλειας. Το πρώτο υπό εξέταση 

ερώτημα είναι αν έχει ασφαλειοποιηθεί η μετανάστευση στην Ελλάδα, δηλαδή αν η 

μετανάστευση έχει παρουσιαστεί ως κίνδυνος ασφάλειας και το δεύτερο ερώτημα ποιοι 

είναι εκείνοι οι μηχανισμοί που συντελούν στην ασφαλειοποίηση της μετανάστευσης, 

δηλαδή πώς συντελείται η ασφαλειοποίηση. Η εξέταση των διόδων της πραγμάτωσης της 

ασφαλειοποίησης θα μας δώσει και τις απαντήσεις στο πρώτο ερώτημα και θα μας βοηθήσει 

να δούμε παράλληλα πώς έχει εξελιχθεί το μεταναστευτικό φαινόμενο στον ελλαδικό χώρο.  

Για την απάντηση αυτών των ερωτημάτων, η μελέτη εδραιώθηκε στο πλαίσιο 

μεταθετικιστικών θεωριών του κλάδου των Διεθνών Σπουδών. Η ανάγκη να φωτιστεί η 

κοινωνική κατασκευή της πραγματικότητας και η σημασία του λόγου σε αυτήν, καθώς και η 

εξέχουσα σημασία των ταυτοτικών ζητημάτων στη μελέτη της μετανάστευσης έδωσε το 

έναυσμα για την θεωρητική εδραίωση της μελέτης μέσα στα πλαίσια της διεθνολογικής 

προσέγγισης του κοινωνικού κονστρουκτιβισμού19. Η έννοια της κοινωνικής κατασκευής 

τονίζει την διαμεσολαβητική επιρροή της γλώσσας στην αντίληψη και κατανόηση των 

κοινωνικών δεδομένων και στην παραγωγή της γνώσης. Επιπρόσθετα, μέσω της έρευνας 

αποδεικνύεται η ανάγκη της αλληλεξαρτώμενης σχέσης δομής και δρώντων που συνιστά την 

πεμπτουσία της κονστρουβιστικής θεώρησης. Μια τέτοια θεώρηση στέκεται αρωγός στην 

πιο ολοκληρωμένη κατανόηση εκείνων των μηχανισμών που συμβάλλουν στην 

ασφαλειοποιητική διαδικασία. Έτσι μας δίνεται η δυνατότητα να φωτίσουμε τις πτυχές 

αλληλεξάρτησης μεταξύ ΕΕ-κρατών και την σημασία αυτής της σχέσης για τις εγχώριες 

                                                           
19 Για τη θεωρία του κοινωνικού κονστρουκτιβισμού ενδεικτικά βλ. (Wendt, The Agent/Structure Problem in 
International Relations 1987); (Wendt, Collective Identity Formation and the International State 1994); (Adler 
1997), (Zehfuss 2002).  
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πολιτικές και σε δεύτερο επίπεδο να ελέγξουμε το ρόλο των πολιτικών και μηντιακών ελίτ 

στο προτσές της ασφαλειοποίησης της μετανάστευσης.  

Ανεξάρτητα από το γεγονός ότι η θεωρητική πλαισίωση της διατριβής βρίσκεται μέσα 

στο πλαίσιο των Διεθνών Σπουδών, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι χρησιμοποιήθηκαν 

μελέτες και εργαλεία και από άλλους γνωστικούς τομείς, όπως της Νομικής, της 

Επικοινωνίας και ΜΜΕ και της Κοινωνιολογίας. Η πολυπλοκότητα του φαινομένου της 

μετανάστευσης και των πολλαπλών θεωριών που αναπτύσσονται συνεχώς γύρω από αυτό, 

χρίζουν αναπόφευκτα και απαραίτητα μιας διεπιστημονικής ανάλυσης.  

Η προηγούμενη ανάλυση των διαφόρων σχολών μέσα στις Διεθνείς Σπουδές μας 

έδωσε τη δυνατότητα να ξεχωρίσουμε ότι οι Κριτικές Σπουδές Ασφάλειας είναι αυτές που 

προσφέρουν μια ακριβή μεθοδολογία για την ενδελεχή ανάλυση του συμπλέγματος 

μετανάστευσης – ασφάλειας. Με βάση αυτό το θεωρητικό πλαίσιο μπορούμε να βρούμε τον 

τρόπο για να απαντήσουμε στα ερευνητικά ερωτήματα που θέσαμε. Οι κλασσικές 

διεθνολογικές θεωρίες αντιλαμβάνονται τη μετανάστευση ως έναν αντικειμενικό κίνδυνο 

και ως εκ τούτου εξ ορισμού επιβεβαιώνουν την ασφαλειοποιητική διαδικασία χωρίς να την 

αναλύουν. Ο στόχος να αναλυθεί το σύμπλεγμα μετανάστευσης – ασφάλειας επιβάλλει την 

θεωρητική οριοθέτηση στον τομέα των Κριτικών Σπουδών Ασφάλειας.  

Η διατριβή επιχειρεί μια καινοτόμο θεωρητική προσέγγιση που συνίσταται στον 

συγκερασμό των δύο θεωριών (δηλαδή της Σχολής της Κοπεγχάγης και της Σχολής του 

Παρισίου) για την πιο ολοκληρωμένη και ευκρινή ανάλυση του επιλεγμένου θέματος. Η 

επιλογή της συνδυαστικής αυτής θεώρησης δηλώνει την αποδοχή της χρήσιμης συμβολής 

και των δύο θεωριών, όπου η καθεμία μόνη της δεν ήταν δυνατόν να θέσει στέρεη 

θεωρητική βάση για την εξήγηση των μηχανισμών ασφαλειοποίησης της μετανάστευσης 

στην Ελλάδα. Η χρήση διαφορετικών θεωρητικών προσεγγίσεων για την ερμηνεία των 

δεδομένων αποτελεί τη λεγόμενη «θεωρητική τριγωνοποίηση», «η οποία μπορεί να 

επιτρέψει μια βαθύτερη κατανόηση της έρευνας, αφού ο ερευνητής μπορεί διερευνήσει 

διαφορετικούς τρόπους για να νοηματοδοτήσει τα δεδομένα. Οι εντάσεις που ενδέχεται να 

προκύψουν μεταξύ των θεωρητικών εξηγήσεων των ιδίων δεδομένων μπορεί να 

προσδώσουν μια νέα εικόνα στις πτυχές του ερευνητικού προβλήματος» (Given 2008, 893). 

Η επιλογή της τριγωνοποίησης στηρίχτηκε στην ερευνητική υπόθεση ότι μια από τις δύο 

μεθόδους/σχολές δεν ήταν δυνατόν να αντικατοπτρίσει το πολυδιάστατο και πολυεπίπεδο 

ζήτημα της ασφαλειοποίησης της μετανάστευσης.  
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Έχει υποστηριχτεί από τους εκπροσώπους της παρισινής σχολής ότι είναι δυνατός ο 

συγκερασμός των δύο θεωριών για την σπουδή αφενός του λόγου και αφετέρου των 

πρακτικών της ασφαλειοποίησης (Léonard 2011). Δηλαδή για παράδειγμα, η φράση «Οι 

πόλεις μας έχουν καταληφθεί από παράνομους μετανάστες, εμείς θα τις ανακαταλάβουμε» 

που δηλώνει μέσω της σημειολογικής ανάλυσης την επικινδυνότητα της κατάστασης στην 

Ελλάδα συμπληρώνεται από την πρακτική των επιχειρήσεων «σκούπα». Δεν είναι δυνατόν 

να αντιληφθούμε την κοινωνική κατασκευή της μετανάστευσης ως απειλής και κίνδυνου 

ασφάλειας αν δεν χρησιμοποιήσουμε τις δύο θεωρίες σε συνδυασμό. Πρακτικά αυτή η 

συνθετική προσέγγιση θα επιχειρηθεί να αντικατοπτρίζεται στον τρόπο της συγγραφής της 

διατριβής. Δηλαδή, στο εμπειρικό μέρος της διατριβής παρουσιάζονται αλλεπάλληλα τα 

στοιχεία της σημειολογικής ανάλυσης – στον Τύπο και στη Βουλή – μαζί την παρουσίαση 

πρακτικών, που μπορεί να έχουν τη μορφή δημόσιας πολιτικής ή πράξεις νομοθετικού 

περιεχομένου. Ακόμα και ο Bigo παραδέχεται ότι τελικά οι διαφωνίες μεταξύ αυτών των 

επιστημολογικών και φιλοσοφικών θέσεων, που αποτυπώνονται σε μεταμοντέρνες 

επιγραφές κρύβουν έναν «ρομαντικό πλουραλισμό», ιδιαιτέρως όταν το ζήτημα είναι ότι 

«όλοι αυτοί που μπορούν να ασφαλειοποιήσουν, χρειάζεται να ασφαλειοποιήσουν» (Bigo 

2001b, 95). Θεωρούμε ότι η κοινωνική κατασκευή της μετανάστευσης ως ασφαλειακού 

κινδύνου χρειάζεται για να παρατηρηθεί τη συμβολή των δύο θεωριών, έτσι ώστε αφενός 

να αναλυθούν ο εποικοδομητικός χαρακτήρας του λόγου και αφετέρου οι καθημερινές 

πρακτικές. Αυτό μπορεί να αλληλοσυμπληρώσει τα κενά που παρουσιάζει η κάθε θεωρία και 

να πάει ένα βήμα πέρα από τη στεγανότητα μιας μονολιθικής άποψης. Η συνθετική αυτή 

προσέγγιση μπορεί να προσδώσει μια πιο ενδιαφέρουσα εικόνα της ελληνικής 

πραγματικότητας. Επιπρόσθετα, η δυναμικότητα αυτής της προσέγγισης έγκειται στο ότι 

μπορεί να συγκροτήσει μια ολοκληρωμένη απεικόνιση της διαδικασίας της 

ασφαλειοποίησης, ρίχνοντας φως και στις δύο βασικές αρχές των δύο θεωριών, δηλαδή στην 

αρχή της εξαίρεσης και στην αρχή της ρουτίνας. Άλλωστε η διατριβή ενδιαφέρεται για τον 

τρόπο και τη διαδικασία με την οποία έχει συντελεστεί η ασφαλειοποίηση και θεωρεί 

χρήσιμες και τις δύο αρχές για την επιτέλεση του στόχου. Σύμφωνα με την 

επιχειρηματολογία του Bourbeau (2014, 193/194), η «λογική της εξαίρεσης» και η «λογική 

της ρουτίνας» μοιράζονται δύο κοινά χαρακτηριστικά: την εκτέλεση (δηλαδή το πώς γίνονται 

τα πράγματα) και την εξάρτηση της  διαδρομής, όπου η ασφαλειακή κατανόηση ενός 
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θέματος τείνει να κυριαρχεί σε κρίσιμες στιγμές, και από τη στιγμή που αυτό θα 

λειτουργήσει είναι δύσκολο να τροποποιηθεί το ασφαλειοποιητικό μονοπάτι.  

 

2.7.2. Η ΕΕ ως δομικό πλαίσιο και ο ρόλος του εξευρωπαϊσμού της ελληνικής 

μεταναστευτικής πολιτικής  

Η ανάδειξη του ρόλου της ΕΕ θεωρήθηκε αναγκαία, γι’ αυτό παρουσιάστηκε η 

ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική και το σύμπλεγμα μετανάστευσης-ασφάλειας μέσα 

στην ΕΕ. Η υποχρεωτική προσαρμογή της ελληνικής μεταναστευτικής πολιτικής στις επιταγές 

της ΕΕ  (κανονισμούς, οδηγίες, νομοθεσία, πρακτική) συνιστά από μόνη της μια σταθερά 

αλλά και μια αναγκαία προϋπόθεση για να αναπτυχθεί το επιλεγμένο θέμα. Έτσι κρίνεται 

αναγκαία η συζήτηση των παραγόντων εξευρωπαϊσμού της ελληνικής μεταναστευτικής 

πολιτικής. Ο κύριος λόγος είναι για να κατανοηθεί καλύτερα ο τρόπος με τον οποίο 

επηρεάζεται η εγχώρια πολιτική από την πολιτική της ΕΕ. Ο δεύτερος λόγος είναι για να 

αναδειχθεί το πώς επηρεάζεται η ασφαλειοποίηση της μετανάστευσης στην Ελλάδα από τις 

ασφαλειοποιητικές διαδικασίες στην ΕΕ (π.χ. στρατιωτικοποίηση των ευρωπαϊκών 

συνόρων). Ο τρίτος λόγος σχετίζεται με τη γενικότερη θεωρητική προσέγγιση της διατριβής, 

δηλαδή του κονστρουκτιβισμού, και συνίσταται στην  υπογράμμιση της σχέσης δυναμικής 

μεταξύ δομής και δρώντων (ΕΕ – κρατών) αλλά και της διαδικασίας που χαρακτηρίζεται από 

την διϋποκειμενικότητα και την αλληλεπίδραση.  

Άλλωστε, η φιλοσοφία της παρούσας διατριβής βασίζεται στην εξελικτική διαδικασία 

των πολιτικών και κοινωνικών φαινομένων και την αλληλεπίδραση τους. Δηλαδή εξετάζεται 

η  αλλαγή της εγχώριας πολιτικής στο μεταναστευτικό φαινόμενο ως εξέλιξη λόγω εγχώριων, 

ευρωπαϊκών και παγκόσμιων πιέσεων, αλλά και η εξελικτική πορεία αυτών ίδιων των 

πιέσεων, όπως για παράδειγμα του εξευρωπαϊσμού. Εδώ δίδεται έμφαση στη σημασία του 

εξευρωπαϊσμού ως διαδικασία (process) και παράλληλα του εξευρωπαϊσμού της ελληνικής 

μεταναστευτικής πολιτικής που εν μέρει μας απασχολεί εδώ. Με την ενσωμάτωση της 

θεωρίας του εξευρωπαϊσμού στη συγκεκριμένη μελέτη δίνεται η δυνατότητα να ελεγχθεί 

κατά πόσο και με ποια μορφή επηρεάζεται η μεταναστευτική πολιτική στην Ελλάδα από τις 

ευρωπαϊκές πολιτικές. Υπάρχει πλούσια βιβλιογραφία και για την αμφίδρομη σχέση ΕΕ-

κρατών μελών όσον αφορά την ανταλλαγή εμπειρίας και στρατηγικής πάνω σε διάφορα 

θέματα. Παρόλη την πληθώρα ερευνών πάνω στον εξευρωπαϊσμό στην Ελλάδα και στο 
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εξωτερικό σε σημείο που να γίνεται λόγος για «εννοιολογική επέκταση»20 (Radaelli 2000), το 

ενδιαφέρον της ακαδημαϊκής κοινότητας για το συγκεκριμένο όρο και πλέον τομέα 

σπουδών, παραμένει ζωντανό ακριβώς λόγω της εξέλιξης του μαζί με την θεσμική και 

πολιτική εξέλιξη της ΕΕ και παράλληλα των Ευρωπαϊκών Σπουδών. Άλλωστε θα μπορούσε 

να πει κανείς ότι η έννοια του εξευρωπαϊσμού είναι συμφυής με την αλλαγή ή τον 

μετασχηματισμό, αφού ο εξευρωπαϊσμός συνδέεται με την συνεχή εξέλιξη της ευρωπαϊκής 

ολοκλήρωσης.  

Ο εξευρωπαϊσμός ασχολείται μεταξύ άλλων και με την επιρροή την οποία ασκούν οι 

πολιτικές της ΕΕ στην εγχώρια πολιτική. Ένας ευρύτερα αποδεκτός ορισμός είναι αυτός που 

δίνει ο Ladrech στην έρευνα του για τον εξευρωπαϊσμό της εσωτερικής πολιτικής στη Γαλλία, 

που αναφέρει ότι είναι «μια σταδιακή διαδικασία αναπροσδιορισμού της κατεύθυνσης και 

της μορφής της πολιτικής στο βαθμό που οι πολιτικές και οικονομικές δυναμικές της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας γίνονται μέρος της οργανωσιακής λογικής των εθνικών πολιτικών 

και χάραξης πολιτικής» (Ladrech 1994, 71,72). 

Πολλές έρευνες πάνω στη θεωρία του εξευρωπαϊσμού οι οποίες αναλύουν την 

επίδραση της ΕΕ στα κράτη μέλη και τους θεσμούς τους, καταδεικνύουν την 

διαφορετικότητα της επίδρασης αυτής από χώρα σε χώρα, αλλά κάνουν λόγο και για τον 

διαμεσολαβητικό (mediating) ρόλο των εγχώριων θεσμών (Ladrech 1994, Börzel 1999, 

Bulmer και Burch 1998). Τα κράτη-μέλη προσαρμόζονται σε διαφορετικά επίπεδα και 

διαφορετικό βαθμό στην επίδραση της ΕΕ και των πολιτικών της, ανάλογα με τους 

διαθέσιμους εγχώριους μηχανισμούς.  Όπως σχολιάζει ο Cowles μεταξύ άλλων, η εγχώρια 

προσαρμογή των κρατών-μελών που επιδέχονται τις ίδιες πιέσεις από την ΕΕ γίνεται με 

«εθνικά χρώματα», όπου τα εθνικά χαρακτηριστικά συνεχίζουν να παίζουν ρόλο στην 

διαμόρφωση αποτελεσμάτων (Risse, Cowles and Caporaso 2001, 1). Το κρίσιμο σημείο αυτής 

της προσαρμοστικής διαδικασίας είναι η αβέβαιη θεσμική αλλαγή που θα επιφέρουν οι 

συνέπειες του εξευρωπαϊσμού στη χώρα (Risse, Cowles and Caporaso 2001).  

Μεγάλος όγκος βιβλιογραφίας επάνω στην ανάλυση της θεωρίας του εξευρωπαϊσμού 

επαφίεται σε θεωρίες ιστορικού θεσμισμού21, όπου ο εξευρωπαϊσμός είναι «η εμφάνιση και 

                                                           
20 Μετάφραση από τον αγγλικό όρο ‘conceptual stretching‘. 
21 Μετάφραση από τον αγγλικό όρο historical institutionalism. Η κύρια λογική του ιστορικού θεσμισμού είναι 
ότι για να κατανοηθούν οι πράξεις των πολιτικών παικτών ενός συστήματος,  πρέπει να αναλυθεί η ιστορική 
εξέλιξη ενός θεσμού, όπως και η ξεχωριστή κουλτούρα και τα προβλήματα του (Rhodes, Binder and Rockman 
2006, 39). 



 

60 
 

η ανάπτυξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο διακριτών δομών διακυβέρνησης, δηλαδή πολιτικών, 

νομικών και κοινωνικών θεσμών, σχετιζόμενων με την πολιτική επίλυση προβλημάτων που 

επισημοποιούν τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των φορέων και των δικτύων της πολιτικής που 

ειδικεύονται στη δημιουργία των έγκυρων ευρωπαϊκών κανόνων» (Risse, Cowles and 

Caporaso 2001, 3). Μέσα στο πλαίσιο του ιστορικού θεσμισμού σημαντική παράμετρο 

αποτελεί η ιστορική πορεία (path dependency), δηλαδή οι επιλογές των δρώντων του 

συστήματος διαμορφώνονται με βάση προηγούμενη εμπειρία, έτσι αποκτά ιδιαίτερη 

σημασία και η χρονική στιγμή πολιτικών επιλογών και στρατηγικών καθώς και 

αναδιαμόρφωση θεσμών.  

Ενδιαφέρον όμως ενέχει η μετατόπιση του επιχειρήματος από τη σημασία του ρόλου 

των επίσημων θεσμών στο ρόλο των ανεπίσημων, όπως προτύπων και αξιών. Αυτό 

αποτυπώνεται στη λεγόμενη «δεύτερη γενιά» των αναλύσεων του εξευρωπαϊσμού. Οι Dyson 

και Goetz (2003) παραθέτουν μια ενδελεχή ανάλυση των δύο γενεών της έρευνας πάνω στον 

εξευρωπαϊσμό. Η πρώτη γενιά, αυτή του ιστορικού θεσμισμού, ξεκινάει γύρω στη δεκαετία 

του ’70 και αναλύει τη δυναμική «από πάνω προς τα κάτω» εξηγώντας τις εγχώριες 

αντιδράσεις σε πιέσεις άνωθεν, δίνει έμφαση στην αντιδραστική και ακούσια φύση της 

προσαρμογής και θεωρεί ότι υπάρχει αναντιστοιχία μεταξύ ευρωπαϊκών και εγχώριων 

νομικών, θεσμικών και διαδικαστικών επιπέδων. Η δεύτερη γενιά, του κοινωνικού 

θεσμισμού, τονίζει τις «από πάνω προς τα κάτω», αλλά και «από κάτω προς τα πάνω», 

κάθετες και οριζόντιες διαστάσεις, όπου ρόλο παίζουν οι αξίες, ιδέες, πεποιθήσεις και τα 

συμφέροντα, δηλαδή η καταλληλότητα της πολιτικής δυναμικής. Σε αυτή την περίπτωση 

δίνεται έμφαση στην εκούσια προσαρμογή μέσω μεταφοράς πολιτικών και γνώσης.  

Η αμοιβαιότητα στο χαρακτήρα του εξευρωπαϊσμού, όπου συντελείται μεταφορά 

πολιτικής «από πάνω προς τα κάτω» και «από κάτω προς τα πάνω» εκφράζεται και στον 

ορισμό του Radaelli, όπου ο «ο εξευρωπαϊσμός αναφέρεται σε διαδικασίες α) δόμησης β) 

διάχυσης γ)  θεσμοθέτησης τυπικών και άτυπων κανόνων, διαδικασιών, παραδειγμάτων 

πολιτικής, στυλ, πρακτικών, κοινών πεποιθήσεων και κανόνων που πρώτα ορίζονται και 

σταθεροποιούνται στη διαδικασία χάραξης πολιτικής στην ΕΕ και κατόπιν ενσωματώνονται 

στην λογική των εγχώριων λόγων (discourse), πολιτικών δομών, και δημόσιων πολιτικών» 

(Radaelli 2000).  
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Ο εξευρωπαϊσμός εξελίσσεται σε ευρωπαϊκό αλλά και σε κρατικό επίπεδο και κατ’ 

αυτήν την έννοια υπογραμμίζεται η αμφίδρομη σχέση που δημιουργείται μεταξύ πολιτικών 

της ΕΕ και των κρατών-μελών. Επίσης, η μεταφορά πολιτικών ή έστω η επίδραση της ΕΕ προς 

τα κράτη-μέλη οδηγεί σε αλλαγές σε γνωσιακό (cognitive) επίπεδο (Knill and Lehmkuhl 

1999) 22  και σε επίπεδο ιδεών (ideational). Μια αυξανόμενα πολιτική ΕΕ έχει ιδεακές 

επιπτώσεις σε εγχώριες αρχές και κανονιστικά πλαίσια.  (Lavenex 2001, 852) 

 

2.7.3. Η φιλοσοφία της έρευνας  

Η διατριβή επικεντρώνεται στην έρευνα της στάσης των ελληνικών πολιτικών και 

μηντιακών ελίτ απέναντι στη μετανάστευση αλλά και στον τρόπο που συσχετίζεται η 

ασφάλεια με τη μετανάστευση.  

Αυτό γίνεται για να αναδειχθεί η από πάνω προς τα κάτω διαδικασία της 

ασφαλειοποίησης, η οποία πραγματώνεται μέσα από τις λεκτικές ή τις μη-λεκτικές δράσεις. 

Με βάση τη θεωρία, οι ελίτ σε μια κοινωνία έχουν τη δυνατότητα να διατυπώσουν ένα θέμα, 

στην προκειμένη περίπτωση τη μετανάστευση, ως κίνδυνο ασφάλειας. Η θεωρία της 

ασφαλειοποίησης ερευνά και αποτυπώνει αυτήν τη δυναμική των ελίτ αφενός να 

πλαισιώνουν ένα θέμα ως ζήτημα ασφάλειας και αφετέρου να το αντιμετωπίζουν και ως 

τέτοιο. Το αποτέλεσμα των ασφαλειοποιητικών δράσεων εξαρτάται από την ικανότητα των 

δρώντων να παρουσιάσουν ισχυρισμούς για συγκεκριμένους κινδύνους που να έχουν 

κοινωνική ισχύ (Williams 2003, 514). Θεωρείται ότι «οι κάτοχοι της εξουσίας μπορούν πάντα 

να χρησιμοποιήσουν το όργανο της ασφαλειοποίησης για ένα θέμα για να αποκτήσουν 

έλεγχο πάνω σε αυτό. Εξ ορισμού, κάτι μετατρέπεται σε ζήτημα ασφάλειας όταν το 

δηλώσουν οι ελίτ» (Wæver 1995, 52).  Η ασφαλειοποίηση βοηθάει στη δικαίωση της λήψης 

των «έκτακτων μέτρων» παραβιάζοντας τους κανόνες της πολιτικής διαβούλευσης και 

απαξιώνουν προβληματισμούς που άπτονται νομικών, οικονομικών, και ηθικών ζητημάτων  

(Buzan, Wæver and De Wilde 1998, 5 & 24).  

Η επιλογή να γίνει σημειολογική ανάλυση στη Βουλή και στα ΜΜΕ και συγκεκριμένα 

στον Έντυπο Τύπο εντάσσεται στη συνολική φιλοσοφία της μελέτης να ασχοληθεί με την 

                                                           
22 Σύμφωνα με τους Knill and Lehmkuhl «Οι αλλαγές σε εγχώριες πεποιθήσεις μπορούν να έχουν επίδραση στις 

στρατηγικές και τις προτιμήσεις των εγχώριων δρώντων, που δυνητικά μπορούν να οδηγήσουν σε αντίστοιχες 

θεσμικές προσαρμογές. Έτσι, η επίδραση των ευρωπαϊκών πολιτικών βασίζεται σε γνωσιακή λογική».  
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στάση των ελίτ της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στη μετανάστευση. Η πρωτογενής έρευνα 

αφορά την χρονική περίοδο 2000-2014. Το 2000 σηματοδοτεί την απαρχή των αργών 

αλλαγών που συντελέστηκαν στο νομικό πλαίσιο και την δημόσια πολιτική όσον αφορά τη 

μετανάστευση στην Ελλάδα. Δηλαδή τότε αρχίζουν να μπαίνουν οι βάσεις για την 

νομιμοποίηση των μεταναστών. Πριν η μετανάστευση απλά συνέβαινε χωρίς την ενεργή 

συμμετοχή του κράτους. Γι’ αυτό το λόγο η έρευνα ξεκινάει από αυτό το σημείο, όπου 

υπάρχει ένας πιο ουσιαστικός διάλογος για το μεταναστευτικό σε πολιτικό και κοινωνικό 

επίπεδο. Επίσης, η δεκαετία του 1990 έχει αναλυθεί σε άλλες μελέτες και άρα η 

επιστημονική συμβολή για την επόμενη δεκαετία έρχεται να καλύψει το ερευνητικό κενό 

ιδιαιτέρως πάνω στην ασφαλειοποίηση της μετανάστευσης. Το 2014 είναι η τελευταία 

χρονιά της έρευνας, που επέτρεπε ένα χρονικό περιθώριο με σκοπό την απόσταση για 

κριτική ανάλυση. Επίσης, κατόπιν έπρεπε να αναλυθεί το υλικό και σε συνδυασμό με τις 

συνεντεύξεις που έγιναν μέσα στο 2015, να ολοκληρωθεί η συγγραφή και συναχθούν τα 

αποτελέσματα. Επιπρόσθετα, μέσα σε αυτό το χρονικό πλαίσιο συντελέστηκαν πολλές 

αλλαγές όσον αφορά την ευρωπαϊκή και την ελληνική μεταναστευτική πολιτική, που έχρηζαν 

παρατήρησης και συστηματικής εξέτασης. Αυτές οι αλλαγές αφορούν βεβαίως και την 

πρόσληψη και αντιμετώπιση της μετανάστευσης και του ασύλου (ιδιαιτέρως την τελευταία 

πενταετία) σε σχέση με την ασφάλεια, γεγονός που αποτυπώνεται στο νομοθετικό έργο, τον 

πολιτικό λόγο και τις πολιτικές πρακτικές.  

Οι πολιτικές ελίτ αποτελούν σημαντικούς δρώντες του κοινωνικού συστήματος και σε 

συνδυασμό με άλλους δρώντες, όπως τα ΜΜΕ συμβάλλουν στην σύσταση, διατήρηση και 

αναπαραγωγή των ισορροπιών ή αλλιώς σχέσεων εξουσίας μέσα στην κοινωνία. Ο λόγος που 

παράγουν αυτοί οι δρώντες μελετάται με σκοπό την παρατήρηση του ρόλου τους στην 

αλλαγή της πολιτικής ατζέντας, τη διακρίβωση των μεταξύ σχέσεων αυτών των δρώντων και 

την δυναμική τους στην δημιουργία νέων πολιτικών. Ο πολιτικός λόγος περιλαμβάνει μεταξύ 

άλλων τον κοινοβουλευτικό λόγο, στον οποίο βασίζεται μέρος της παρούσας έρευνας. Μέσω 

των συζητήσεων στην Ελληνική Βουλή μπορούν να αντληθούν πληροφορίες για την πορεία 

της νομοθεσίας που αφορά το μεταναστευτικό, την εφαρμογή των μεταναστευτικών 

πολιτικών και τα σημεία τριβής μεταξύ των κομμάτων μέσα από τις θέσεις τους πάνω στο 

ζήτημα. Το εμπειρικό υλικό που συλλέγεται από τις συνεδριάσεις της Βουλής αντικατοπτρίζει 

τη θέση των πολιτικών ελίτ της χώρας και παράλληλα δίνει την ευκαιρία σύγκρισης και 

αντιπαραβολής με άλλους φορείς, που συνιστούν τη γενικότερη εικόνα της κοινωνίας, όπως 



 

63 
 

η κοινή γνώμη και τα ΜΜΕ. Η παράθεση αυτούσιου κοινοβουλευτικού λόγου μέσα σε 

εισαγωγικά γίνεται για λόγους αμεσότητας, αλλά και για να αποδεικνύεται το επιχείρημα με 

ξεκάθαρα και απτά παραδείγματα.  

Αυτό που είναι σημαντικό στην ανάλυση πολιτικού λόγου είναι ο ρόλος διαφορετικών 

φορέων στην εξάσκηση εξουσίας και επιρροής, και εν μέρει ο ρόλος τους σε αυτό καθ’ αυτό 

τον ορισμό της πολιτικής και των πολιτικών θεσμών (Chilton and Schäffner 2002, 21). Ο 

πολιτικός λόγος μας αφορά για τον σκοπό της ανάλυσης της στάσης της ελληνικής κοινωνίας 

απέναντι στο μεταναστευτικό, και πιο συγκεκριμένα της στάσης των ελίτ, αφού συνιστά 

άρθρωση πολιτικής σκέψης και επί της ουσίας πολιτικής πράξης, συνθέτοντας το γενικότερο 

παζλ της πολιτικής πραγματικότητας της χώρας. Το σημαντικότερο στοιχείο είναι ότι η 

κοινοβουλευτική συζήτηση είναι προγραμματισμένη, σταθερή και στην πραγματικότητα 

διατυπωμένη εκ των προτέρων (Van Dijk 1993, 66) και άρα είναι σχεδιασμένη πολιτική 

πράξη.  

Τα μηντιακά συστήματα δεν είναι δυνατόν να γίνουν κατανοητά ξεχωριστά από τα 

πολιτικά και πολιτισμικά συστήματα από τα οποία πλαισιώνονται (Hallin and Mancini 2004). 

Τα ΜΜΕ δημιουργούν αναπαραστάσεις με σκοπό την παραγωγή ενός κοινού σημαινόμενου 

(Hall 1997). Τα ΜΜΕ όχι μόνον αποτυπώνουν την πραγματικότητα, αλλά δημιουργούν μια 

πραγματικότητα και κανονικοποιούν συγκεκριμένες ιδεολογίες και απόψεις. Οι 

αναπαραστάσεις της πραγματικότητας συνίστανται από την πρόσληψη όχι μόνο των 

κοινωνικοπολιτικών συνθηκών, αλλά και της εικόνας του εαυτού μας και των άλλων. 

Φανερώνουν πτυχές της αλληλεπίδρασης μεταξύ των κοινωνικών ομάδων και στην 

περίπτωση των γηγενών/μεταναστών της ενδο-ομάδας και εξω-ομάδας (Ingroup/Outgroup).  

Η ανάλυση λόγου στα ΜΜΕ είναι μια διαδεδομένη μέθοδος που έχει χρησιμοποιηθεί 

από όλες τις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες. Ο μηντιακός λόγος συγκροτεί την πιο 

σημαντική επιρροή για το σχηματισμό και την εξάπλωση κυρίαρχων ιδεολογιών (Van Dijk 

1996). Πολλοί επιστήμονες ακολούθησαν τα βήματα του Edward Said (1981) για να 

εξηγήσουν μέσω της ανάλυσης άρθρων στον Τύπο, τηλεοπτικών προγραμμάτων κ.α. την 

διχοτόμηση του Εμείς και οι Άλλοι – αυτό που θα ονομάσουμε στην παρούσα διδακτορική 

διατριβή ταυτοτική διχοτόμηση. Όπως υπογραμμίζει ο Van Dijk, ειδικό στην ανάλυση λόγου 

με εκτενές έργο πάνω στη αναπαραγωγή ρατσιστικού λόγου από τις «συμβολικές ελίτ» 

(όπως τις ονομάζει), ο Τύπος παίζει κυρίαρχο ρόλο στην υποστήριξη της υπερίσχυσης 

πολιτικών στάσεων σε θέματα μετανάστευσης και μειονοτήτων (Van Dijk 1993, 3). Επίσης, 
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αποτελεί μια από τις κύριες πηγές ενημέρωσης, διαμόρφωσης λόγου και πράξεων για τις 

ελίτ (Van Dijk 1993). Επιπρόσθετα, «η δυνατότητα των μέσων να προσεγγίζουν ένα ευρύ 

κοινό, αλλά και να συμμετέχουν στη διαδικασία διαμόρφωσης της κοινής γνώμης, τα 

καθιστά φορείς ιδιαίτερης ισχύος και κρίσιμους παράγοντες για την αποκατάσταση της 

εμπιστοσύνης στα δημόσια πράγματα και ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσεων» (Παναγιώτου 

2005, 198).  

Σύμφωνα με διάφορες μελέτες, ο Τύπος συμβάλλει μεταξύ άλλων φορέων στο 

σχηματισμό του δημόσιου λόγου και της πολιτικής ατζέντας (Van Dijk 1996, McCombs 2004, 

Hallin and Mancini 2004). «Η εστίαση στον κρίσιμο διαμεσολαβητικό ρόλο των κοινωνικών 

φορέων όσον αφορά την κατασκευή της κοινωνικής πραγματικότητας επέδρασε και στις 

μεθόδους έρευνας, μετατοπίζοντας το ενδιαφέρον από τις ατομικές αξίες και πεποιθήσεις 

στα νοηματικά συστήματα, τους νοητικούς χάρτες και στις κοινές πεποιθήσεις που 

αρθρώνονται από τα κοινωνικά υποκείμενα, τις ομάδες ή τις συσσωματώσεις και 

χρησιμοποιούνται ως αποτελεσματικοί μηχανισμοί, μέσω των οποίων γίνεται αντιληπτή 

αλλά και επηρεάζεται η εξωτερική πραγματικότητα» (Διαμαντούρος 2000, 25,26).  

Επιπρόσθετα, οι Hallin and Mancini (2004, 98) αναφέρουν ότι οι ελληνικές εφημερίδες ήταν 

πάντα πολιτικοί μηχανισμοί, με βαθιές πολιτιστικές ρίζες σε ιδεολογικές διαιρέσεις και 

προσκολλημένες  στο κράτος και/η τα κόμματα, τα οποία παρείχαν επιδοτήσεις, βοήθεια 

στην διανομή και άλλες μορφές αρωγής.  

Η επιλογή των συγκεκριμένων κυρίαρχων (mainstream) εφημερίδων εξυπηρετεί τους 

σκοπούς που αναφέραμε παραπάνω. Οι κύριοι παράγοντες της επιλογής των συγκεκριμένων 

εφημερίδων ήταν τρεις: Κύρος/Αξιοπιστία, Δημοφιλία και Συνέχεια. Οι εφημερίδες που 

επιλέχθηκαν να γίνουν αντικείμενο ανάλυσης (δηλαδή «Η Καθημερινή», «ΤΟ ΒΗΜΑ» και «ΤΑ 

ΝΕΑ» μαζί με τις αντίστοιχες κυριακάτικες) θεωρούνται ευρέως οι πιο σημαντικές και 

αξιόπιστες εφημερίδες και ανήκουν στον κεντροδεξιό και κεντροαριστερό τομέα. Η 

αδιάκοπη παρουσία τους στην ελληνική σκηνή των έντυπων ΜΜΕ ήταν καθοριστικό στοιχείο 

για την επιλογή τους στην παρούσα έρευνα με δεδομένο μια μακριά περίοδο ανάλυσης (14 

χρόνια). Οι αναφορές σε συγκεκριμένα άρθρα στο εμπειρικό μέρος της διατριβής είναι μόνο 

ένα μέρος της συνολικής εξεταστέας ύλης, στην οποία βασίστηκε η δημιουργία μιας 

συνολικότερης εικόνας της στάσης των συγκεκριμένων εφημερίδων. Ακολουθήθηκε 

ποιοτική ανάλυση λόγου των άρθρων σε δύο διαδοχικά επίπεδα. Στο πρώτο επίπεδο έγινε 

έρευνα με βάση τις λέξεις – λήμματα «μετανάστευση», «μετανάστες», «μεταναστευτικό» 



 

65 
 

«πρόσφυγες». Η έρευνα ακολούθησε συστηματικά τη χρονολογική πορεία και οριζόντια 

ανέλυε όλες τις εφημερίδες. Αυτό έδωσε το πρώτο στίγμα και τη γενικότερη εικόνα των 

θεμάτων στα οποία επικεντρώθηκαν οι εφημερίδες στην χρονική περίοδο 2000-2014. Η 

χρονολογική ανάλυση μπορεί να επικουρήσει στη θεώρηση της ασφαλειοποίησης της 

μετανάστευσης ως μιας πορείας, που όπως θα δούμε υπόκειται σε ρωγμές και διακυμάνσεις. 

Στο δεύτερο επίπεδο έγινε έρευνα με πιο συγκεκριμένα λήμματα τα οποία αφορούσαν 

συγκεκριμένες υποθέσεις που άπτονταν των πτυχών του μεταναστευτικού θέματος, όπως 

για παράδειγμα «λαθρομετανάστες», «Υπατία», «Τσενάι», «υγειονομική βόμβα», «κέντρα 

κράτησης». Η έρευνα για την ανάλυση του μηντιακού λόγου στις εφημερίδες στο δεύτερο 

επίπεδο έγινε σε συνδυασμό με την έρευνα στο ελληνικό Κοινοβούλιο και τις συνεντεύξεις 

για την ανακάλυψη εκείνων των θεμάτων που μπορούσαν να ρίξουν φως στην ανάλυση της 

σχέσης «μετανάστευση – ασφάλεια».  

 Σε πολλές περιπτώσεις με βάση την ανάλυση λόγου των μήντια και συγκεκριμένα των 

εφημερίδων αλλά και των πολιτικών ελίτ διαπιστώνεται η πεποίθηση της ελληνικής 

κοινωνίας ότι η μετανάστευση θέτει σοβαρούς κινδύνους για διάφορες πτυχές του 

κοινωνικοπολιτικού γίγνεσθαι. Όπως θα δούμε παρακάτω, αυτοί άπτονται της κοινωνικής 

ασφάλειας, οικονομικής σταθερότητας, υγειονομικής κατάστασης και εθνικής ταυτότητας.  

Η συγκεκριμένη στάση των διαφόρων δρώντων που επηρεάζουν (και επηρεάζονται από) ένα 

συγκεκριμένο ζήτημα και στην προκειμένη περίπτωση το μεταναστευτικό συμβάλλουν στη 

διαμόρφωση ενός ηγεμονικού δημόσιου λόγου και σε τροχιά ενός φαύλου κύκλου 

συμβάλλουν στη διάπλαση μεταναστευτικών πολιτικών που βασίζονται σε αυτήν ακριβώς 

τη ρητορική και διατηρώντας τις υπάρχουσες ακλόνητες σχέσεις εξουσίας μέσα στο 

κοινωνικοπολιτικό σύστημα. 

 

2.7.4. Η σημειολογική ανάλυση ως μεθοδολογικό εργαλείο 

Η γλώσσα και ο λόγος (discourse) είναι τα πιο σημαντικά συστατικά της ανθρώπινης 

επικοινωνίας και συνιστούν εν δυνάμει μέσα με τα οποία κατασκευάζονται οι κοινωνικές 

αναπαραστάσεις. Αυτές χρησιμεύουν στην κατανόηση του κόσμου και στο σχηματισμό 

αξιακών συστημάτων, μέσα στα οποία τα άτομα μπορούν να δρουν και να 

αλληλοσχετίζονται. Ο λόγος διαμορφώνει συμπεριφορές και σχέσεις εξουσίας των δρώντων 

που ασκούν κοινωνικές πρακτικές. Ο λόγος έχει τη δυναμική να γίνει εργαλείο ισχυρών 

κοινωνικών ομάδων για την διατήρηση και τη νομιμοποίηση της υπεροχής έναντι άλλων 
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κοινωνικών ομάδων. Ακόμα ένα βήμα παραπέρα, ο λόγος δεν συνιστά μόνο αναπαράσταση 

της εξουσίας, είναι η επιθυμητή μορφή εξουσίας (Φουκώ 1990).  Λαμβάνοντας υπόψιν τα 

παραπάνω, είναι ενδιαφέρουσα η ανακάλυψη της συμβολής του λόγου πάνω στο 

μεταναστευτικό ζήτημα προς παρατήρηση όχι μόνο της αντιμετώπισης του συγκεκριμένου 

θέματος στην ελληνική κοινωνία, αλλά και των ισορροπιών δυνάμεων μέσα σε αυτήν. 

Άλλωστε, «η αλληλεπίδραση μεταξύ της κοινής γνώμης, των ΜΜΕ και των κυβερνήσεων, σε 

συνδυασμό με τον αυξανόμενο αριθμό των μεταναστών που διασχίζουν τα σύνορα του 

κόσμου έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή της μετανάστευσης ως υπόθεση ασφάλειας» 

(Buonfino 2004, 24).  

Η ανάλυση λόγου αποτελεί μια μέθοδο ποιοτικής έρευνας, η οποία επιχειρεί μια εις 

βάθος εξήγηση μιας κατάστασης ή στάσης. Δεν στέκεται μόνο στο περιγραφικό επίπεδο, 

αλλά προσπαθεί να διεισδύσει στην ουσία των πραγμάτων και να διαβάσει πίσω από τις 

λέξεις. Κατ’ αυτόν τον τρόπο η ανάλυση λόγου έχει τη δυναμική να επεξηγήσει κριτικά τα 

κείμενα και στην προκειμένη περίπτωση τα δημοσιογραφικά, πολιτικά και νομικά κείμενα, 

και να τα τοποθετήσει στο γενικότερο πολιτικό και κοινωνικό πλαίσιο που τα παράγει και 

έτσι να αποκρυπτογραφήσει την εμφανή - ή μη- ιδεολογική τους χροιά. Η Κριτική Ανάλυση 

Λόγου (Critical Discourse Analysis) θεωρεί ότι η επιστημονική έρευνα πρέπει να έχει ως στόχο 

όχι μόνο την ανάπτυξη της θεωρητικής γνώσης, αλλά και την εξεύρεση στρατηγικών για την 

αλλαγή των κοινωνικών φαινομένων (Van Dijk 2001). Ο λόγος κατά τον Fairclough, τον 

κυριότερο εκπρόσωπο της Κριτικής Ανάλυσης Λόγου, είναι μια μορφή κοινωνικής πρακτικής, 

δηλαδή αποτελεί κοινωνικό προϊόν και όχι μόνο μια ατομική δραστηριότητα (Fairclough 

1989, 1992).  Πολλοί επιστήμονες έχουν χρησιμοποιήσει την Κριτική Ανάλυση Λόγου για να 

παρατηρήσουν και να εξηγήσουν το διαχωρισμό της ενδο-ομάδας από την εξω-ομάδα, που 

πολλές φορές αποτελείται από μετανάστες, πρόσφυγες, μειονοτικές ομάδες, κτλ. Ισχυρίζεται 

ότι ο λόγος (discourse) έχει καθοριστική λειτουργία στον επαναπροσδιορισμό, την 

επανδιαμόρφωση και τη διάδοση των συμπεριφορών, πεποιθήσεων και γνώσεων 

(Khosravinik 2010, 3). Με αυτό ως δεδομένο, μπορούμε να παρατηρήσουμε τις ζυμώσεις 

μέσα στην ελληνική κοινωνία στο θέμα της μετανάστευσης και μέσα από το πρίσμα του 

λόγου και να κατανοήσουμε αφενός τα κυρίαρχα ζητήματα και τις στρατηγικές, ελέγχοντας 

σύμφωνα με την (Wodak 2011, 38) και τις (Wodak and Boukala 2015, 93) τρεις παραμέτρους: 

το περιεχόμενο ή τα θέματα, τις λεκτικές στρατηγικές και τα γλωσσολογικά μέσα.   
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Η παραδοχή ότι ο λόγος απότελεί κοινωνικό φαινόμενο και διαμορφώνεται κοινωνικά 

(Fairclough and Wodak 1997) αλλά και επίσης τα κοινωνικά φαινόμενα μπορούν να 

ειδωθούν ως προϊόντα της συμβολής του λόγου (Fairclough 1992) μπορεί να συνεισφέρει 

στην κατανόηση της δυναμικής της γλώσσας ως μέσου και πρακτικής στην επιβολή 

κυριαρχίας εντοπίζοντας τα κοινωνικά και πολιτικά αποτελέσματα και τις σχέσεις ηγεμονίας 

στην διαδικασία της ασφαλειοποίσης.  

 

2.7.5. Οι συνεντεύξεις ως μεθοδολογικό εργαλείο  

Η Judith Bell είχε γράψει ότι «το κύριο πλεονέκτημα των συνεντεύξεων είναι η 

προσαρμοστικότητα τους»,  με την έννοια του ότι μπορούν να δώσουν πληροφορίες που ο 

γραπτός λόγος θα μπορούσε να κρύψει (Bell 1999, 135).  

Διεξήγα τις συνεντεύξεις μέσα στο 2015 αφού είχα ολοκληρώσει το μεγαλύτερο μέρος 

της έρευνας μου στην πολιτική σημειολογία και πρακτική επί της ασφαλειοποίησης της 

μετανάστευσης. Οι συνεντεύξεις έρχονται να καλύψουν κάποια κενά κυρίως των πολιτικών 

πρακτικών αλλά και της πολιτικής και μηντιακής επιχειρηματολογίας και να επικυρώσουν 

την ορθότητα των προηγούμενων δεδομένων ή να προσφέρουν μια διαφορετική ματιά στα 

πράγματα.  

Επέλεξα να κάνω ημι-δομημένες εις βάθος συνεντεύξεις, οι οποίες αποτελούν μια 

ποιοτική μέθοδο συλλογής πληροφοριών και ανάλυσης. Αυτός ο τρόπος δίνει στον ερευνητή 

τη δυνατότητα να έχει προετοιμάσει ένα ερωτηματολόγιο εκ των προτέρων αλλά παράλληλα 

του δίνει τη δυνατότητα να κάνει μια πιο ευέλικτη συζήτηση και να εμβαθύνει σε κάποιες 

πτυχές του θέματος ανάλογα με τις απαντήσεις και τη γενικότερη ανταπόκριση του 

συνομιλητή. Σε πολλές περιπτώσεις άλλαξα τη σειρά των ερωτήσεων και ανάλογα με την 

περίπτωση και τις διευκρινιστικές ερωτήσεις προς χάριν μιας ομαλής κουβέντας. Στην ουσία, 

η αλληλεπίδραση του συμμετέχοντα με την ερευνήτρια καθόριζε τον τρόπο διεξαγωγής της 

συνέντευξης. Υπήρχαν ανοιχτές ερωτήσεις, όπου οι ερωτώμενοι μπορούσαν να απαντήσουν 

ελεύθερα χωρίς περιορισμούς και επίσης συναφείς με τις ανοιχτές ερωτήσεις ήταν και οι 

ερωτήσεις γνώμης, όπου ζητούσα την άποψη τους. Οι δομικές ερωτήσεις είχαν ως στόχο να 

διερευνήσουν τον τρόπο που είχαν σχηματιστεί συγκεκριμένες απόψεις. Οι ερωτήσεις 

σχετίζονταν με την μεταναστευτική πολιτική, τις πολιτικές πρακτικές, την πολιτική και 

μηντιακή επιχειρηματολογία, το ρόλο της ΕΕ και τους εξωγενείς παράγοντες που θα 
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μπορούσαν να επηρεάσουν την εξέλιξη της πρόσληψης και της πορείας του 

μεταναστευτικού φαινομένου στην Ελλάδα.  

Συζήτησα με εκπροσώπους από διάφορους τομείς της ελληνικής κοινωνίας για να 

καταλάβω όχι μόνο τις θέσεις των ατόμων, αλλά και τις θέσεις των τομέων πάνω στο θέμα, 

γεγονός που είχε τη δυναμικότητα να αποκαλύψει αν υπήρχε συγκεκριμένο μοτίβο 

ανταπόκρισης του κάθε τομέα πάνω στο ζήτημα. Μίλησα με εκπροσώπους του 

ακαδημαϊκού, του πολιτικού, του δημοσιογραφικού κλάδου καθώς και με εκπροσώπους από 

μη κυβερνητικές οργανώσεις, με ακτιβιστές και με μετανάστες. Κάποιοι από τους 

συνομιλητές δεν επιθυμούσαν να γίνει αναφορά στο όνομα τους. Έτσι για λόγους συνέπειας, 

συνοχής και ομοιομορφίας, οι συνεντεύξεις είναι κωδικοποιημένες με λατινικούς 

χαρακτήρες.  

Οι συνεντεύξεις ως επιπρόσθετο εργαλείο μαζί με την έρευνα στον ελληνικό Τύπο και 

στη Βουλή συμβάλουν στην τριγωνοποίηση των δεδομένων, ούτως ώστε να εξασφαλισθεί η 

εγκυρότητα της ποιοτικής έρευνας. Η μέθοδος της τριγωνοποίησης αναζητά πολλαπλές 

πηγές δεδομένων και χρησιμοποίηση πολλαπλών τεχνικών συλλογής πληροφοριών (Given 

2008, 139). Έτσι, η μεθοδολογική τριγωνοποίηση μας δίνει τη δυνατότητα να ερευνήσουμε 

ένα πολυσύνθετο και πολυσχιδές φαινόμενο, όπως είναι η μετανάστευση και η συσχέτιση 

αυτής με την ασφάλεια.  

Τα αποτελέσματα των συνεντεύξεων παρατίθενται παράλληλα με το υπόλοιπο 

ερευνητικό υλικό, δηλαδή την σημειολογική ανάλυση των συνεδριάσεων της Βουλής και των 

εφημερίδων, για να αποδοθεί μια πλήρης εικόνα με βάση μια προσέγγιση σύνθεσης 

πληροφοριών.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΕ 

 

3.1. Εισαγωγή  

Για τη θεώρηση και ανάλυση της ασφαλειοποίησης στην Ελλάδα επιβάλλεται να 

εξεταστεί η πορεία της ΕΕ σε σχέση με το μεταναστευτικό ζήτημα. Η σημασία αυτής της 

πλαισίωσης στην παρούσα διδακτορική διατριβή έγκειται στην υποχρεωτική σύμπλευση και 

συνεργασία της Ελλάδας με την ΕΕ και τα όργανα της για την διαχείριση του 

μεταναστευτικού αλλά και των τεράστιων προβλημάτων που ανακύπτουν γύρω από αυτό. Η 

ένταση της συνεργασίας της Ελλάδας με την ΕΕ στο μεταναστευτικό ακολουθεί μια ανοδική 

πορεία από το 1990 μέχρι σήμερα – αυτό συνδέεται με την σταδιακή οργάνωση της 

μεταναστευτικής πολιτικής στην Ελλάδα που πριν το 1990 (και πολύ αργότερα επί της 

ουσίας) ήταν ανύπαρκτη, με την εντατικοποίηση πολιτικών και νομοθεσιών στους κόλπους 

της ΕΕ αλλά και με την στενότερη συνεργασία Ελλάδας και ΕΕ που επιβλήθηκε από τα 

αυξανόμενα προβλήματα στα θέματα μετανάστευσης και ασύλου, ιδιαιτέρως τα τελευταία 

χρόνια με τις ανακατατάξεις  στο γεωπολιτικό χάρτη.  

Για την εξέταση των ασφαλειοποιητικών τάσεων στον τομέα της μετανάστευσης στην 

Ευρώπη οφείλει κανείς να κάνει μια αναδρομή στην θεσμική ιστορία της ΕΕ και να 

υπογραμμίσει τα σημεία της πορείας στη ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική που 

αποδεικνύουν την τοποθέτηση της μετανάστευσης σε ασφαλειακό πλαίσιο. Η «Ευρώπη – 

φρούριο», όρος που συχνά χρησιμοποιείται στο δημόσιο λόγο, συνιστά μια εικόνα η 

δημιουργία της οποίας δεν συντελέστηκε από τη μια μέρα στην άλλη. Το παζλ 

συναρμολογείται εδώ και χρόνια και οι διαδικασίες που έχουν ωριμάσει σήμερα, έχουν 

μακρά ιστορία εμπεδωμένη στις επιδιώξεις της Ένωσης για ουσιαστική ενοποίηση, αλλά και 

στους φόβους της για αυτή την ολοκλήρωση. Στην ουσία η μεταναστευτική πολιτική σήμερα 

αντικατοπτρίζει πλήρως το πρόσωπο της ΕΕ, ενός οικονομικοπολιτικού μορφώματος με 

προβλήματα αναζήτησης ταυτότητας και συγκρουόμενων τάσεων μεταξύ φιλοσοφίας και 

πρακτικής.   

 

3.2. Νομικό Πλαίσιο και Μεταναστευτική πολιτική στην ΕΕ  

3.2.1. Τα πρώτα βήματα κοινής μεταναστευτικής πολιτικής  

Από τα μέσα του 1980 υπάρχει μια ανοικοδόμηση της μεταναστευτικής πολιτικής στο 

ευρωπαϊκό πλαίσιο πολιτικών, το οποίο κυριαρχείται από τις ανησυχίες περί ασφάλειας 
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(Geddes 2003, 2).  Οι πρώτες ανησυχίες ασφάλειας σε σύνδεση με τη μετανάστευση 

εντοπίζονται με την ένταξη του ζητήματος της μετανάστευσης στην ευρωπαϊκή ατζέντα. 

Ακόμα και στα πρώτα βήματα αντιμετώπισης θεμάτων μετανάστευσης στην Ευρώπη το θέμα 

της ασφάλειας συνδέεται άρρηκτα με αυτά. Στα ευρωπαϊκά fora συζητιούνται αυτά τα 

θέματα και στην ουσία δημιουργούνται τα προσχέδια για την μεταναστευτική πολιτική, 

παρόλο που δεν είναι μέρος της ευρωπαϊκής πορείας προς την ολοκλήρωση.  

Διακρατικές ομάδες όπως το TREVI ανοίγουν το δρόμο για τις αλλαγές που θα 

επέλθουν αργότερα. Η ομάδα TREVI23 δημιουργείται το 1975 από 12 ευρωπαϊκά κράτη για 

την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας 24  και για την αστυνόμευση στην Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας, λειτουργεί σε διακυβερνητική βάση και αποκλείει από τις διαδικασίες κύριους 

κοινοτικούς θεσμούς, όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (Bunyan 

1993, 1). Στις συναντήσεις συμμετέχουν εκτός από τους υπουργούς, αξιωματούχοι της 

αστυνομίας και υπάλληλοι υπηρεσιών ασφάλειας (Bunyan 1993, 1). Δημιουργείται μεν για 

τον συντονισμό των προσπαθειών ενάντια στην τρομοκρατία, αλλά από το 1980 και μετά 

αναπτύσσεται εντάσσοντας την παράνομη μετανάστευση και το άσυλο (Guild 1998, 622). Για 

πρώτη φορά θέτει τη μετανάστευση ως σημαντικό ζήτημα και την συνδέει με κάποιες 

αναφορές στην ασφάλεια. Αποτελεί μια κανονιστική και έμπρακτη παραδοχή των 

μεταναστευτικών ζητημάτων ως ασφαλειακών ανησυχιών (Geddes 2003, 11). Η ομάδα Trevi 

αφομοιώθηκε μετέπειτα από τον τρίτο πυλώνα (Αστυνομική και Δικαστική Συνεργασία σε 

Ποινικές Υποθέσεις) με την υπογραφή της συνθήκης του Μάαστριχτ.  

Αυτή η θεσμική σύνδεση μεταναστευτικών πολιτικών με το έγκλημα στην ομάδα Trevi 

συνεχίζεται και στην Ad Hoc ομάδα Ασύλου και Μετανάστευσης (Ad Hoc Group on Asylum 

and Immigration), η οποία δημιουργείται το 1986 (20 Οκτωβρίου) και συγκροτείται από τους 

υπουργούς που συμμετέχουν στην ομάδα Trevi. Σε αυτή την ομάδα Ad Hoc συναντιούνται 

για να συζητήσουν ανεπίσημα θέματα εναρμόνισης πολιτικών μετανάστευσης και ασύλου 

                                                           
23 Το όνομα TREVI μπορεί να παραπέμπει στον Ολλανδό υπουργό Fonteyn (που σημαίνει συντριβάνι), το όνομα 
του συντριβανιού στη Ρώμη, την περιοχή Trevi στη Ρώμη. Ως ακρωνύμιο αντιστοιχεί στο either `Terrorisme 
radicalisme et violence' ή στο terrorism, radicalism, extremism and international violence (Bunyan 1993).  

24  Η δημιουργία της ομαδα TREVI παρακινείται από τις τρομοκρατικές ενέργειες κατά τη διάρκεια των 
Ολυμπιακών Αγώνων του Μονάχου το 1972. Στη λεγόμενη «Σφαγή του Μονάχου» η τρομοκρατική οργάνωση 
«Μαύρος Σεπτέμβρης» απήγαγε μέλη της Ισραηλινής αποστολής και σύμφωνα με απόρρητα έγγραφα που 
ήρθαν στη δημοσιότητα το 2012 Γερμανοί νεοναζί είχαν βοηθήσει την τρομοκρατική οργάνωση να εκτελέσουν 
το σχέδιο τους (Latsch and Wiegrefe 2012) και όχι ακραίες αριστερές ομάδες, όπως ήταν κοινώς παραδεκτό τα 
τελευταία σαράντα χρόνια.  
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(Faist 2004, 8). Η ομάδα είχε έξι υπό-ομάδες: για το άσυλο, τα εξωτερικά σύνορα, τα πλαστά 

έγγραφα, τις εισόδους και τις απελάσεις. Υπήρχαν και δύο άλλες συναφείς ομάδες, η 

Οριζόντια Ομάδα για την επεξεργασία πληροφοριών είχε την πρωταρχική λειτουργία 

παραγωγής του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών που σκόπευε στην καταπολέμηση 

σοβαρών μορφών εγκλήματος και στην ενδυνάμωση των ελέγχων εξωτερικών συνόρων και 

της αστυνομικής συνεργασίας για τη μάχη ενάντια στα δίκτυα παράνομης μετανάστευσης 

μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών. Επιπρόσθετα, η Ομάδα Αμοιβαίας Συνδρομής ήταν 

επιφορτισμένη με το συντονισμό των τελωνείων και την ανταλλαγή άλλων πληροφοριών για 

την ενδυνάμωση των ελέγχων των εξωτερικών συνόρων (Guild 1998, 622). Η βασική μέριμνα 

της Ad Hoc ομάδας για τη μετανάστευση που σχηματίστηκε από τους υπουργούς 

εσωτερικών της ομάδας Trevi στο Λονδίνο, ήταν η βελτίωση των ελέγχων στα εξωτερικά 

σύνορα, ο συντονισμός των πολιτικών βίζας και η καταπολέμηση της απάτης στα 

διαβατήρια. Οι ενέργειες της ομάδας αυτής βασιζόταν στην «απειλή» που έθεταν οι 

αιτούντες άσυλο, οι διεθνείς μετανάστες και οι διεθνικές εγκληματικές ενέργειες και 

επικεντρωνόταν στην ασφαλειοποίηση της μετανάστευσης (Theo, Bentley and Buofino 2003, 

104). Άλλωστε, η δημιουργία αυτής της ομάδας προήρθε από την αιτιώδη συνάφεια που 

θεωρήθηκε ότι υπήρχε μεταξύ τρομοκρατίας και συνοριακών ελέγχων/πολιτικών 

μετανάστευσης (Bunyan 1993, 11). Οι εργασίες της οδήγησαν στην υιοθέτηση της συνθήκης 

που καθορίζει τη χώρα η οποία είναι υπεύθυνη για την εξέταση των αιτήσεων ασύλου αυτών 

που έχουν βρει κατάλυμα σε μια από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, δηλαδή τη 

Συνθήκη του Δουβλίνου25 (1990) (Kaunert and Leonard 2012, 7).  

                                                           
25 «Η Κοινοτική νομοθεσία «Δουβλίνο»: Το σύστημα του «Δουβλίνου» αποβλέπει στον καθορισμό του Κράτους 
Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), το οποίο είναι υπεύθυνο να εξετάσει μια αίτηση ασύλου που 
υποβάλλεται σε ένα από τα Κράτη Μέλη από υπήκοο τρίτης χώρας. Ο Κανονισμός του Δουβλίνου θεσπίζει την 
αρχή ότι μόνο ένα Κράτος Μέλος είναι υπεύθυνο να εξετάσει μία αίτηση ασύλου. Ο στόχος είναι να αποτραπεί 
η μεταφορά αιτούντων άσυλο από τη μία χώρα στην άλλη, αλλά και να αποφευχθεί η κατάχρηση του 
συστήματος με την υποβολή περισσοτέρων αιτήσεων ασύλου από ένα άτομο. Το Κράτος Μέλος που έχει 
οριστεί ως υπεύθυνο για την αίτηση ασύλου οφείλει να αναλάβει την ευθύνη του αιτούντος και την εξέταση 
της αίτησης. Εάν ένα Κράτος Μέλος, στο οποίο υπεβλήθη μια αίτηση ασύλου, θεωρεί ότι άλλο Κράτος Μέλος 
είναι υπεύθυνο, δύναται να καλέσει αυτό το Κράτος Μέλος να αναλάβει την ευθύνη της αίτησης. Σε περίπτωση 
που το Κράτος αυτό αποδέχεται να αναλάβει ή να πάρει πίσω το εν λόγω άτομο, αποστέλλεται στον αιτούντα 
αιτιολογημένη απόφαση στην οποία αναφέρεται ότι η αίτηση είναι απαράδεκτη στο Κράτος όπου υπεβλήθη 
και ότι υφίσταται υποχρέωση μεταφοράς του αιτούντος άσυλο στο Κράτος Μέλος που είναι υπεύθυνο» Πηγή: 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. 
http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Dublin_ELL.pdf  
 

http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Dublin_ELL.pdf
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Ο νέος ευρωπαϊκός χώρος χωρίς εσωτερικά σύνορα που οραματίζονταν οι Ευρωπαίοι 

ερχόταν με το τίμημα του φόβου για τα εξωτερικά σύνορα και έτσι πρωταρχικός σκοπός ήταν 

η συνεργασία για την φύλαξη, την ασφάλεια και την αστυνόμευσή τους. Στα επίσημα 

κείμενα και τις διακηρύξεις η λέξη μετανάστευση μπαίνει δίπλα στις λέξεις τρομοκρατία, 

αστυνόμευση, και εμπόριο ναρκωτικών. Τα τρία έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν από την 

ομάδα Trevi, το έγγραφο Πάλμα (`Palma Document', Μαδρίτη, Ιούνιος 1989); η διακήρυξη 

των υπουργών της ομάδας Trevi (`Declaration of Trevi Group Ministers' (Παρίσι, 15 

Δεκεμβρίου 1989) και το Πρόγραμμα Δράσης (`Programme of Action', Δουβλίνο, Ιούνιος 

1990) δείχνουν την ανάπτυξη των πολιτικών ενάντια στην τρομοκρατία, το εμπόριο 

ναρκωτικών και την διασύνδεση μεταξύ αστυνόμευσης και μεταναστευτικών ελέγχων. Η 

ουσιαστική όμως πρόοδος για την προετοιμασία του εδάφους για τις νέες δομές 

παρουσιάζεται στην έκθεση της Συντονιστικής Ομάδας πάνω στο (απόρρητο) έγγραφο 

Πάλμα (Coordinators' Group report on the Palma document, Εδιμβούργο, Δεκέμβριος 1992) 

προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όπου απεικονίζεται η αλληλεξάρτηση μεταξύ αστυνομίας, 

τελωνείων, μετανάστευσης και υπηρεσιών ασφάλειας (Bunyan 1993, 4). 

Πέρα όμως από τη σύνδεση της μετανάστευσης με το θέμα της ασφάλειας, 

ξεκαθαρίζεται και κάτι ακόμη – το γεγονός ότι η μετανάστευση περνάει στην ατζέντα των 

θεμάτων υψηλής πολιτικής από αυτά της χαμηλής πολιτικής. Η αντιμετώπιση δε θεμάτων 

μετανάστευσης συνδέεται με τα μέτρα εκείνα που είναι απαραίτητα να παρθούν έτσι ώστε 

να υπάρχει σταθερότητα και ασφάλεια με το άνοιγμα των εσωτερικών ευρωπαϊκών 

συνόρων. Οι νέες αυτές δομές αποτελούν τον προάγγελο της επερχόμενης Συνθήκης του 

Μάαστριχτ. Επίσης, σε αυτά τα fora μπαίνουν τα προκαταρκτικά θεμέλια της διαμόρφωσης 

της μεταναστευτικής πολιτικής στην ΕΕ. Η ομάδα Trevi, η Ad Hoc για τη Μετανάστευση και 

ύστερα η ομάδα Σένγκεν συμβάλλουν σημαντικά στη σταδιακή ενσωμάτωση της 

μεταναστευτικής πολιτικής στη θεσμική κατασκευή της ΕΕ (Huysmans 2000, 755).  

 

3.2.2. Η πορεία προς τη Συνθήκη του Σένγκεν και η σημασία της για την ασφαλειοποίηση 

της μετανάστευσης στην Ευρώπη 

Οι γεωπολιτικές αλλαγές στις αρχές της δεκαετίας του ’90 διαγράφουν έναν 

διαφορετικό μεταναστευτικό χάρτη και δείχνουν το δρόμο για την υιοθέτηση νέων 

αναγκαίων μέτρων στην ΕΕ. Τα πρώτα σημαντικά βήματα για την κατάργηση των εσωτερικών 

συνόρων μέσα στην Ευρώπη και το συντονισμό μιας ευρωπαϊκής πολιτικής μετανάστευσης 
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και ασύλου έγιναν με την υπογραφή της συνθήκης Σένγκεν και Δουβλίνου26. Η σημασία της 

συνθήκης του Σένγκεν εστιάζεται και στο γεγονός ότι αποτελεί βασικό στοιχείο στο 

ευρωπαϊκό κεκτημένο στον τομέα της μετανάστευσης, αφού ενσωματώνεται αργότερα στη 

συνθήκη του Άμστερνταμ.  

Η θέσπιση της εσωτερικής αγοράς με την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη (ΕΕΠ) (1986) 

σήμανε την αρχή μιας νέας λογικής, όπου «κοινοτικές πολιτικές συνέδεσαν την υποβάθμιση 

των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα με την ανάγκη της ενδυνάμωσης των ελέγχων στα 

εξωτερικά σύνορα» (Huysmans 2000, 759). «Έτσι η αναπόδεικτη υπόθεση ότι η ελεύθερη 

κυκλοφορία των προσώπων στην ΕΕ θα οδηγούσε αναπόφευκτα σε ένα σοβαρό έλλειμμα 

ασφάλειας παρουσιάστηκε ως το αδιαμφισβήτητο προφανές και έγινε αιτία για τη 

δημιουργία του χώρου Σένγκεν, η λειτουργία του οποίου περιστέλλει την αρχή της 

ελεύθερης μετακίνησης των προσώπων που θεσπίστηκε με την ΕΕΠ» (Tsoukala 2005, 165).  

Η διακυβερνητική συνεργασία των κρατών μελών της Κοινότητας παρήγαγε την 

Συνθήκη Σένγκεν27 (1985), τη Σύμβαση Εφαρμογής της Συμφωνίας του Σένγκεν (1990)  και τη 

Σύμβαση του Δουβλίνου ή Σύμβαση περί καθορισμού του κράτους που είναι υπεύθυνο για 

την εξέταση αίτησης παροχής ασύλου η οποία υποβάλλεται σε ένα από τα κράτη μέλη των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων28 (1990). Αυτές οι συμφωνίες υπογράφτηκαν μεταξύ των κρατών 

και εκτός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Η πρώτη συνθήκη Σένγκεν υπογράφτηκε από τις 

χώρες της Benelux, τη Γαλλία και τη Δυτική Γερμανία. Με αυτή τη συνθήκη με σκοπό την 

σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα, καθιερώνεται μια κοινή γραμμή των 

συμβεβλημένων μελών στην αντιμετώπιση θεμάτων αδειών εισόδου και διαμονής υπηκόων 

τρίτων χωρών29. Η επίτευξη του σκοπού της κατάργησης των εσωτερικών συνόρων από τα 

                                                           
26 Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ευρωπαϊκή νομοθεσία βλ. http://eur-lex.europa.eu/  
 

27 Η συμφωνία Σένγκεν, που υπογράφηκε στις 14 Ιουνίου 1985 μεταξύ της Γερμανίας, του Βελγίου, της Γαλλίας, 

του Λουξεμβούργου και των Κάτω Χωρών, αποσκοπεί στην προοδευτική κατάργηση των ελέγχων στα κοινά 

σύνορα και θεσπίζει καθεστώς ελεύθερης κυκλοφορίας όλων των υπηκόων των κρατών τα οποία την έχουν 

υπογράψει, των άλλων κρατών της Κοινότητας ή τρίτων χωρών. Η σύμβαση Σένγκεν συμπληρώνει τη συμφωνία 

και καθορίζει τις προϋποθέσεις εφαρμογής και τις εγγυήσεις για την εφαρμογή αυτής της ελεύθερης 

κυκλοφορίας. Μολονότι υπογράφηκε στις 19 Ιουνίου 1990 από τα εν λόγω πέντε κράτη μέλη, άρχισε να ισχύει 

από το 1995. (βλ.http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/schengen_agreement_el.htm) 

28 Για το πλήρες κείμενο Σύμβασης βλ. 
 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:41997A0819(01)  
29 Βλ. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:42000A0922(02)  

http://eur-lex.europa.eu/
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πρώτα μέλη της Σένγκεν έπρεπε με κάποιο τρόπο να συνάδει και με το πρότζεκτ της 

ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, που θα συμπεριελάμβανε όλα τα μέλη και κάτω από το κοινό 

σπίτι της Κοινότητας. Γι’ αυτό και στο προοίμιο της Σύμβασης Εφαρμογής της Συμφωνίας 

Σένγκεν υπενθυμίζεται ο στόχος της ΕΕΠ που «προβλέπει ότι η εσωτερική αγορά 

περιλαμβάνει ένα χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα» - για να υπογραμμιστούν οι κοινοί στόχοι 

των μελών Σένγκεν με την Κοινότητα. Βέβαια, η πιο πειστική απάντηση στο γεγονός ότι τα 

μέλη του Σένγκεν δεν ακολούθησαν την κοινοτική οδό για τη συγκεκριμένη συμφωνία 

δόθηκε μέσω της εννοιολόγησης του Σένγκεν ως πειράματος της ΕΚ. Αυτός όρος μαζί με 

άλλους συναφείς, όπως δοκιμή, πειραματισμός, τεστ εμφανίζονταν σε εσωτερικά και 

δημόσια έγγραφα και λόγους σε σχέση με το καθεστώς Σένγκεν μετά το ξεκίνημα της 

πρωτοβουλίας (Zaiotti 2011, 75). Εξάλλου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαρακτήρισε το Σένγκεν 

ως μια «παράλληλη και αξιοσημείωτη άσκηση» που θα λειτουργούσε ως «πεδίο δοκιμής» 

για το τι θα γίνει στην ΕΕ και ο Ντελόρ υποστήριξε ότι «οι λύσεις που προκύπτουν από την 

ομάδα Σένγκεν αποτελούν εμπνέουν τους κοινοτικούς οργανισμούς» (Zaiotti 2011, 75).  

Με την επέκταση της συνθήκης Σένγκεν (σχεδόν) σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη, οι 

εσωτερικοί έλεγχοι αφαιρέθηκαν και τα κράτη μέλη από το 1986 μέχρι το 1991 

δημιούργησαν πάνω από είκοσι διακυβερνητικούς οργανισμούς επικεντρωμένους σε 

εσωτερικούς ελέγχους, άσυλο, μετανάστευση, εξωτερικούς συνοριακούς ελέγχους και 

εμπόριο ναρκωτικών (Monar 2001, 754). Επίσης, οι συνθήκες Σένγκεν καθιέρωσαν νέες 

επιχειρησιακές διαρθρώσεις  προκειμένου να εξασφαλιστεί, μεταξύ άλλων, η συνεργασία 

ανάμεσα στις αστυνομίες όπως και στα τελωνεία (σύστημα πληροφοριών του Σένγκεν-SIS) 

(Eur-Lex 2001). Η κατάργηση των εσωτερικών συνόρων σε συνδυασμό με το νέο τοπίο στο 

μεταναστευτικό χάρτη προς την Ευρώπη συνετέλεσαν στην επιτάχυνση αντιμετώπισης της 

μετανάστευσης συνολικά. Για την ακρίβεια, με τη συνθήκη του Σένγκεν (1985) η κατάργηση 

των εσωτερικών συνόρων συνδέεται και με την ανάληψη μέτρων για την ασφάλεια μέσα 

στην Ευρώπη. Άλλωστε, όπως γράφει ο Bigo, η έννοια της ελεύθερης κυκλοφορίας 

προσώπων δημιούργησε τη διάκριση μεταξύ εσωτερικών συνόρων (εθνικών συνόρων 

μεταξύ των χωρών της ΕΕ) και των εξωτερικών συνόρων (εθνικά σύνορα που αποτελούν και 

σύνορα της ΕΕ). Η Συνθήκη του Σένγκεν και η σύμβαση της εφαρμογής της  θεσμοποίησε 

επισήμως αυτή τη διάκριση όταν εφαρμόστηκαν το 1995 με την αφαίρεση των εσωτερικών 

συνόρων μέσα στην Ένωση και ταυτόχρονα την ενίσχυση των εξωτερικών συνόρων (Bigo 

2009, 580). Η Σύμβαση εφαρμογής της Συνθήκης του Σένγκεν συνδέει την μετανάστευση και 
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το άσυλο με τον συνοριακό έλεγχο και την τρομοκρατία (Huysmans 2000) και θέτει 

αυστηρούς κανονισμούς για τα θέματα βίζας, απέλασης και επανεισδοχής, όχι μόνο για 

μετανάστες αλλά και για πρόσφυγες  (Lavenex 2001).  Επιπρόσθετα, η λογική της 

ασφαλειοποίησης αποτυπώνεται στην δημιουργία του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν 

(SIS)30 και μετέπειτα ανάπτυξη του με το σύστημα πληροφόρησης Σένγκεν δεύτερης γενιάς 

(SIS II), όπου τονίζεται η αστυνόμευση και η ασφάλεια. Υπογραμμίζεται δε η σημασία της 

ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των χωρών (για παράδειγμα τα κράτη θα ανταλλάσσουν 

πληροφορίες σχετικά με καταζητούμενους ή μετανάστες που τους έχει απαγορευτεί η 

είσοδος στην ΕΕ) με τη δημιουργία εθνικών γραφείων S.I.RE.N.E 31. Είναι προφανές ότι το 

ενδιαφέρον των κρατών φανερώνεται από τη βαρύτητα που δίδεται σε συγκεκριμένα 

θέματα και αυτά είναι η ανταλλαγή πληροφοριών, η συνεργασία για την ασφάλεια και την 

περιφρούρηση του ευρωπαϊκού χώρου και παρεμπιπτόντως για την ελευθερία κίνησης 

ατόμων, αγαθών και υπηρεσιών. Άλλωστε, δηλώνεται ξεκάθαρα στη συνθήκη ότι «τα μέρη 

θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια να συντονίσουν το συντομότερο δυνατό τις πολιτικές τους 

στον τομέα των θεωρήσεων για να αποφευχθούν οι αρνητικές συνέπειες που θα μπορούσε 

να έχει η ελάφρυνση των ελέγχων στα κοινά σύνορα όσον αφορά την μετανάστευση και την 

ασφάλεια» (Άρθρο 7, Κεκτημένο του Σένγκεν, EU 2000).  

Η σύνδεση της έννοιας «ασφάλεια» με την καταπολέμηση της παράνομης 

μετανάστευσης 32  είναι σπουδαία για την μετέπειτα στάση της ΕΕ στη μεταναστευτική 

                                                           
30  Το SIS είναι ένα σύστημα πληροφοριών, συγκεκριμένα ένα μέσο έρευνας το οποίο συμβουλεύονται οι 
αστυνομικές αρχές, οι αρχές που είναι αρμόδιες για τους συνοριακούς ελέγχους, οι τελωνειακές αρχές και οι 
αρχές που είναι επιφορτισμένες με την έκδοση θεωρήσεων εισόδου και αδειών διαμονής, στο οποίο κάθε αρχή 
έχει πρόσβαση στις κατηγορίες δεδομένων που είναι απαραίτητες για να εκπληρώσει επιτυχώς το ειδικό της 
καθήκον. Η εισαγωγή δεδομένων στο SIS υπάγεται στην άμεση αρμοδιότητα κάθε κράτους Σένγκεν και οι 
σημάνσεις του SIS διέπονται από το εθνικό δίκαιο των κρατών Σένγκεν που τις εισάγουν, εκτός αν προβλέπονται 
πιο αυστηροί όροι από το κεκτημένο Σένγκεν. Βλ. http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/?uri=celex:52001DC0720  

31 Κάθε κράτος μέλος του χώρου Σένγκεν, οφείλει να συγκροτήσει κεντρική αρχή, η οποία θα λειτουργεί ως 
ενιαίο σημείο επαφής και συντονισμού για την ανταλλαγή συμπληρωματικών πληροφοριών σχετικά με 
δεδομένα του SIS. Το εν λόγω σημείο επαφής, καλείται «υπηρεσία S.I.RE.N.E», από τα αρχικά των 
λέξεων Supplementary InformationREquest at the National Entries (Αίτηση Συμπληρωματικών Πληροφοριών 
για Εθνικές Καταχωρίσεις). Σε εθνικό επίπεδο, το 3ο Τμήμα S.I.RE.N.E. της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής 
Συνεργασίας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας έχει την ευθύνη της διαχείρισης των πληροφοριών που 
είναι καταχωρημένα στο SIS. Βλ. 
http://www.hellenicpolice.gr/index.php?option=ozo_content&lang=%27..%27&perform=view&id=26982&Ite
mid=898&lang=  

32 Άρθρο 17, Συνθήκη Σένγκεν (1985).  
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex:52001DC0720
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex:52001DC0720
http://www.hellenicpolice.gr/index.php?option=ozo_content&lang=%27..%27&perform=view&id=26982&Itemid=898&lang
http://www.hellenicpolice.gr/index.php?option=ozo_content&lang=%27..%27&perform=view&id=26982&Itemid=898&lang
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πολιτική, η οποία πλαισιώνεται με όρους ασφαλειοποίησης. Από την συνθήκη του Σένγκεν 

και μετά η σύνδεση μεταξύ ελεύθερης κυκλοφορίας και ασφάλειας καθιερώνεται σε όλα τα 

κείμενα πολιτικής για την ελεύθερη κυκλοφορία. Από κει και πέρα δεν θα τίθεται μόνο του 

το θέμα της ελεύθερης κυκλοφορίας αλλά θέμα ελεύθερης κυκλοφορίας και με την συνοδεία 

των απαραίτητων μέτρων (Van Munster 2009, 21). Αυτή η ανάπτυξη της ασφαλειοποίησης 

μετά την κατάργηση των εσωτερικών συνόρων συνδέεται με την πρόοδο και εντατικοποίηση 

της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης (Huysmans 2000). 33  Γι’ αυτό το λόγο μπορούμε να 

θεωρήσουμε ότι υφίσταται στενός δεσμός μεταξύ των διαδικασιών εξευρωπαϊσμού και 

ασφαλειοποίησης που θα αναλύσουμε παρακάτω.  

 

3.2.3 Η σημασία της Συνθήκης του Μάαστριχτ 

Με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ (1991)34 για πρώτη φορά τα θέματα μετανάστευσης, 

ασύλου και θεωρήσεων βίζας ενσωματώνονται στην κοινή ευρωπαϊκή πολιτική, στον τρίτο 

πυλώνα (τον Πυλώνα Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων), ο οποίος έχει 

διακυβερνητικό χαρακτήρα, που σημαίνει ότι τα κράτη-μέλη διατηρούν την κυριαρχία τους 

στα συγκεκριμένα θέματα. Ο τρίτος πυλώνας κάλυπτε τους εξής τομείς:  

• κανόνες και ενίσχυση των ελέγχων κατά τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων της 

Κοινότητας· 

• καταπολέμηση της τρομοκρατίας, της σοβαρής εγκληματικότητας, της διακίνησης 

ναρκωτικών και της διεθνούς απάτης· 

• δικαστική συνεργασία σε ποινικές και αστικές υποθέσεις· 

• δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Eurοpοl) εφοδιασμένης με 

ένα σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των εθνικών αστυνομικών δυνάμεων· 

• καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης· 

• κοινή πολιτική ασύλου (Novak 2015)  

 

                                                           
33 Πολλοί επιστήμονες έχουν αναπτύξει ή συζητήσει τη συσχέτιση της θεωρίας ασφαλειοποίησης (Σχολή της 

Κοπεγχάγης με την πρόοδο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης process (βλ. Van Munster 2009, Tsoukala 2005, Diez 

2006, Bigo 2005).  

34Ιδρυτική Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/treaties_maastricht_en.htm 

http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/treaties_maastricht_en.htm
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Αυτό σήμαινε ότι η μετανάστευση έμπαινε δίπλα στους ελέγχους, την καταπολέμηση 

της τρομοκρατίας, εμπορίας ναρκωτικών και εγκλήματος – αυτόματα δηλαδή νοηματικά και 

πρακτικά έμπαινε στην κατηγορία θεμάτων που έχρηζαν ασφαλειακής αντιμετώπισης. Στην 

ουσία δηλαδή η νοηματοδότηση της μετανάστευσης ως κίνδυνο ασφάλειας δεν άλλαζε σε 

σχέση με πριν, έμπαινε σε ένα πιο ξεκάθαρο ασφαλειακό πλαίσιο. Σε αυτό το σημείο, η 

μεταναστευτική πολιτική και πολιτική ασύλου της Ευρώπης περιοριζόταν στην ουσία σε 

αμυντικές πολιτικές και ήταν θέματα που έχρηζαν κοινή αντιμετώπιση των κρατών της 

Ένωσης, αλλά σε διακυβερνητικό επίπεδο. Επιπρόσθετα, η συνθήκη του Μάαστριχτ θεσπίζει 

την «ευρωπαϊκή ιθαγένεια», η οποία συμπληρώνει την εθνική ιθαγένεια. Αυτή η κίνηση 

δείχνει σημάδια διάθεσης προς την ολοκλήρωση του ευρωπαϊκού πρότζεκτ, που θα ήταν μια 

οικονομική και πρωτίστως πολιτική ένωση, στην οποία οι πολίτες της θα είχαν μια κοινή 

ευρωπαϊκή συνείδηση και ταυτότητα.  

Με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ προωθήθηκαν αλλαγές στο καθεστώς ασύλου, όπου το 

1992 υιοθετήθηκαν τα λεγόμενα «ψηφίσματα του Λονδίνου35» σε συνέχεια της Συνθήκης 

του Δουβλίνου, όπου α) προσδιορίζονται οι περιπτώσεις όπου μια αίτηση ασύλου μπορεί να 

θεωρηθεί προδήλως αβάσιμη ή καταχρηστική εάν για παράδειγμα ο αιτών κάνει κατάχρηση 

των διαδικασιών ασύλου β) καθορίζονται τα κριτήρια για το εάν μια χώρα, στην οποία ο 

αιτών για άσυλο έχει μείνει ή περάσει πριν έρθει σε χώρα της ΕΕ, είναι ασφαλής χώρα και 

τους κανονισμούς που θα εφαρμοστούν για την επιστροφή του αιτούντα άσυλο (εάν είναι 

ασφαλής χώρα τότε ο αιτών θα στέλνεται σε αυτή την τρίτη χώρα και θα κάνει αίτηση εκεί) 

και γ) καθορίζονται τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία μια τρίτη χώρα είναι ασφαλής. Τα 

ψηφίσματα περιλαμβάνουν εγγυήσεις που θα εφαρμόζονται σε σχέση με τις διαδικασίες 

ασύλου στα κράτη-μέλη. Βασίζονται στη Σύμβαση της Γενεύης (1951) και στο Πρωτόκολλο 

για το Καθεστώς των Προσφύγων (1967) και στην αρχή της μη-επαναπροώθησης36 (Ericsson 

2000).  

Επίσης, στα πλαίσια της συνθήκης του Μάαστριχτ τέθηκε η ιδέα της δημιουργίας της 

Europol. Η ιδέα για την συνεργασία στην αστυνόμευση είχε αρχίσει να καλλιεργείται από τα 

                                                           
35Βλ. http://www.europarl.europa.eu/workingpapers/libe/pdf/108_en.pdf  
36Η αρχή της μη επαναπροώθησης (non-refoulement) απαγορεύει την απέλαση, επιστροφή, έκδοση, εκτοπισμό 
ή οποιαδήποτε άλλη μορφή απομάκρυνσης οποιουδήποτε προσώπου με οποιονδήποτε τρόπο σε μια χώρα ή 
επικράτεια όπου θα αντιμετώπιζε πραγματικό κίνδυνο δίωξης ή σοβαρής βλάβης. Αυτή η αρχή διατυπώνεται 
στη Σύμβαση του 1951 σε σχέση με το Καθεστώς των Προσφύγων και σε πολλές άλλες διεθνείς νομικές πράξεις. 
Επιπλέον, η αρχή της μη επαναπροώθησης (non-refoulement) θεωρείται ευρέως ως κανόνας του εθιμικού 
διεθνούς δικαίου (Διεθνής Αμνηστία 2010). 

http://www.europarl.europa.eu/workingpapers/libe/pdf/108_en.pdf
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χρόνια της ομάδας Trevi, της οποίας οι κύριοι προβληματισμοί ήταν η καταπολέμηση της 

τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Η πρώτη 

αναφορά σε μια ευρωπαϊκή αστυνομική δύναμη αποδίδεται στον Χέλμουτ Κόλ. Το 1991 στην 

Ευρωπαϊκή Σύνοδο στο Λουξεμβούργο, ο Γερμανός καγκελάριος πρότεινε τη δημιουργία 

μιας ευρωπαϊκής αστυνομικής υπηρεσίας στη φιλοσοφία του FBI. Θεσμοθετήθηκε το 1995 

και άρχισε να λειτουργεί το 1998. Οι πρώτες προκλήσεις με τις οποίες έπρεπε να έρθει 

αντιμέτωπη η υπηρεσία ήταν το οργανωμένο έγκλημα και η παράνομη μετανάστευση 

(Europol 2016). Έτσι, η λειτουργία της Europol και η αστυνόμευση συνδέεται με τη 

μετανάστευση σε επίπεδο θεσμικό και λειτουργικό.  

Επιπρόσθετα, με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ, εγκαινιάστηκε το Eurodac37. Το EURODAC 

είναι το πρώτο Ηλεκτρονικό Σύστημα Αναγνώρισης Δακτυλικών Αποτυπωμάτων (AFIS) στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση 38 . Ο στόχος του ήταν η δημιουργία ενός συστήματος σύγκρισης 

δακτυλικών αποτυπωμάτων των αιτούντων άσυλο και ορισμένων κατηγοριών παράνομων 

μεταναστών. Προοριζόταν για να διευκολύνει την εφαρμογή του κανονισμού «Δουβλίνο ΙΙ», 

ο οποίος παρείχε τη δυνατότητα προσδιορισμού της χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που 

είναι αρμόδια για την εξέταση μιας αίτησης ασύλου (EUR-Lex 2010). Αυτό το σύστημα 

αποδεικνύει την λογική της ασφαλειακής πλαισίωσης της μετανάστευσης στην Ευρώπη. 

Πέραν των επενδύσεων σε ανεπτυγμένες τεχνολογίες για την περιφρούρηση του 

ευρωπαϊκού χώρου, είναι προφανείς οι συνειρμοί που δημιουργούνται με τη λήψη των 

δακτυλικών αποτυπωμάτων, που η μόνη άλλη περίπτωση που συμβαίνει κάτι τέτοιο είναι η 

εξιχνίαση εγκληματικών πράξεων από την αστυνομία. Δηλαδή, το καθεστώς ασύλου 

διαπνέεται από κανονισμούς ίδιους με το έγκλημα. Αξιοσημείωτο αποτελεί δε το γεγονός ότι 

οι αιτούντες άσυλο, δηλαδή οι πρόσφυγες, μπαίνουν στο ίδιο καθεστώς διαχείρισης με τους 

παράνομους μετανάστες. Επίσης, ο Κανονισμός αριθ. 2725/2000 του Συμβουλίου της 11ης 

                                                           
37 Συντομογραφία του European Dactyloscopy.  

Το σύστημα Eurodac παρέχει στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) τη δυνατότητα να βοηθάνε στην 
ταυτοποίηση των αιτούντων άσυλο, καθώς και των ατόμων που έχουν συλληφθεί για παράνομη διέλευση των 
εξωτερικών συνόρων της Ένωσης. Μέσω της σύγκρισης των δακτυλικών αποτυπωμάτων, οι χώρες της ΕΕ 
μπορούν να προσδιορίσουν κατά πόσον ο αιτών άσυλο ή ο αλλοδαπός υπήκοος που βρίσκεται παράνομα σε 
μία χώρα της ΕΕ έχει ήδη υποβάλει αίτηση σε άλλη χώρα της ΕΕ, ή εάν ο αιτών άσυλο έχει εισέλθει παράνομα 
στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σύστημα αυτό αποτελείται από μια κεντρική μονάδα την οποία 
διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων με δακτυλικά αποτυπώματα και 
ηλεκτρονικά μέσα διαβίβασης μεταξύ των χωρών της ΕΕ και της κεντρικής βάσης δεδομένων. Βλ. http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=URISERV%3Al33081  

 
38 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-03-37_el.htm  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=celex:32000R2725
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=URISERV%3Al33081
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=URISERV%3Al33081
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-03-37_el.htm
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Δεκεμβρίου 2000 σχετικά με τη θέσπιση του «Eurodac» για την αντιπαραβολή δακτυλικών 

αποτυπωμάτων αναφέρει ότι «για τους αιτούντες άσυλο, τα στοιχεία διατηρούνται για 

10 χρόνια, εκτός αν το άτομο λάβει την ιθαγένεια χώρας της ΕΕ, οπότε τα στοιχεία του πρέπει 

να διαγράφονται αμέσως μετά την απόκτηση της ιθαγένειας» (EUR-Lex 2010). Σε περίπτωση 

δηλαδή που κάποιος πρόσφυγας για διαφόρους λόγους δεν μπορεί να λάβει ιθαγένεια 

κάποιας χώρας της ΕΕ (π.χ. στην περίπτωση της Ελλάδας λόγω γραφειοκρατικών κωλυμάτων 

ή νομοθετικής ανεπάρκειας) τα δακτυλικά του αποτυπώματα φυλάσσονται για μια δεκαετία, 

χωρίς στην ουσία να έχει διαπράξει κάποια παρανομία, γεγονός το οποίο έρχεται σε ευθεία 

σύγκρουση με κάθε σύμβαση που υπάρχει για τα ανθρώπινα δικαιώματα.  

 

3.2.4. Η σημασία της Συνθήκης του Άμστερνταμ 

Με τη Συνθήκη του Άμστερνταμ39, που αναφερόταν μεταξύ άλλων και στην ελεύθερη 

κυκλοφορία, τη μετανάστευση και την πολιτική ασύλου, συντελείται η μεταφορά θεμάτων 

μετανάστευσης, ασύλου, δικαιωμάτων ατόμων από τρίτες χώρες, παροχής θεωρήσεων βίζα, 

ελέγχων εξωτερικών συνόρων, διοικητικής συνεργασίας επί αυτών των θεμάτων και 

δικαστικής συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις από τον πυλώνα Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 

Υποθέσεων (τρίτο πυλώνα) στον κύριο κορμό της κοινοτικής νομοθεσίας (πρώτος πυλώνας). 

Αυτό σημαίνει ότι η λήψη αποφάσεων σε θέματα μετανάστευσης μεταφέρεται από τα 

κυρίαρχα ευρωπαϊκά κράτη στην Κομισιόν. Αυτή η περίοδος και με ορόσημο την Συνθήκη 

του Άμστερνταμ χαρακτηρίζεται από αυξανόμενη κοινοτικοποίηση (Faist and Ette 2007, 6). 

Η πρώτη ένδειξη «κοινοτικοποίησης» είναι η κατάργηση της απαιτούμενης ομοφωνίας για 

λήψη αποφάσεων και η εφαρμογή της αρχής της πλειοψηφίας (Παπαδοπούλου 2013). 

Παρόλα ταύτα, δεν κοινοτικοποιήθηκαν εντελώς οι διαδικασίες απόφασης στον τομέα του 

ασύλου (Kaunert and Leonard 2012, 9). 

Ο στόχος της ήταν «να διατηρήσει και να αναπτύξει  την Ένωση ως Χώρο Ελευθερίας, 

Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (ΧΕΑΔ), μέσα στον οποίο εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία 

των προσώπων, σε συνδυασμό με κατάλληλα μέτρα όσον αφορά τους ελέγχους στα 

εξωτερικά σύνορα, το άσυλο, τη μετανάστευση και την πρόληψη και καταστολή της 

εγκληματικότητας» (Α.1/π.5), δηλώνει την εξέχουσα σημασία που έχει το θέμα της 

μετανάστευσης για την ΕΕ. «Ο στόχος της διαμόρφωσης της ΕΕ (και) ως Χώρου Ελευθερίας, 

                                                           
39 Υπογράφτηκε το 1997 και τέθηκε σε ισχύ 1999, Βλ.http://europa.eu/eu-law/decision-
making/treaties/pdf/treaty_of_amsterdam/treaty_of_amsterdam_el.pdf  

http://europa.eu/eu-law/decision-making/treaties/pdf/treaty_of_amsterdam/treaty_of_amsterdam_el.pdf
http://europa.eu/eu-law/decision-making/treaties/pdf/treaty_of_amsterdam/treaty_of_amsterdam_el.pdf
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Ασφάλειας και Δικαιοσύνης, με σκοπό την πρόληψη και καταστολή της, διασυνοριακής 

κυρίως, εγκληματικότητας, την κατάργηση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα (εξαιρέθηκαν 

με Πρωτόκολλο το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία) και μια κοινή πολιτική μετανάστευσης 

και ασύλου, αποτέλεσε τη σημαντικότερη θεσμική καινοτομία της Συνθήκης του 

Άμστερνταμ...» (Chalmers, Davies and Mondi 2010 στο Παπαδοπούλου 2013). Οι στόχοι της 

συνθήκης του Άμστερνταμ σε σχέση με θέματα μετανάστευσης και ασύλου υλοποιήθηκαν 

στη συνέχεια από τα Συμβούλια του Τάμπερε (1999-2004), της Χάγης (2004-2009) και της 

Στοκχόλμης (2009-2014). 

Αν και η Συνθήκη του Άμστερνταμ διαχώρισε τα θέματα ασύλου και μετανάστευσης 

από τα θέματα του οργανωμένου εγκλήματος (Bigo 2005), μιας και η μετανάστευση και το 

άσυλο ενσωματώθηκαν στον πρώτο πυλώνα, στην ουσία θεσμοποίησε την ασφαλειοποίηση 

της μετανάστευσης, αφού συνέδεσε ευθέως τη μετανάστευση και το άσυλο με τα ζητήματα 

ασφάλειας. Στο κεφάλαιο που  τιτλοφορείται «Θεωρήσεις, άσυλο, μετανάστευση και άλλες 

πολιτικές σχετικές με την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων» καθορίζεται ότι: 

«Για την προοδευτική εγκαθίδρυση ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και 

δικαιοσύνης, το Συμβούλιο θεσπίζει: 

Εντός πέντε ετών από την έναρξη ισχύος της συνθήκης του Άμστερνταμ, μέτρα για την 

εξασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων σύμφωνα με το άρθρο 7 Α, σε συν-

δυασμό με άμεσα συνδεόμενα με αυτήν συνοδευτικά μέτρα για τους ελέγχους στα εξωτε-

ρικά σύνορα, το άσυλο και τη μετανάστευση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 Ι 

σημεία 2 και 3, και του άρθρου 73 Κ σημείο 1 στοιχείο α) και σημείο 2 στοιχείο α), καθώς και 

μέτρα για την πρόληψη και την καταστολή της εγκληματικότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου Κ.3 στοιχείο ε) της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση...» (Συνθήκη του 

Άμστερνταμ 1997).  

Επίσης, η συνθήκη του Άμστερνταμ επισφράγισε την ασφαλειοποιητική διαδικασία 

στον τομέα της μετανάστευσης, που ξεκίνησε από τα πρώτα βήματα για την αστυνόμευση 

της Κοινότητας και θεσμοθετήθηκε με την Συνθήκη του Μάαστριχτ (τρίτος πυλώνας).  

Ενσωματώνοντας το κεκτημένο Σένγκεν (με το πρωτόκολλο για την ενσωμάτωση του Σένγκεν 

στο πλαίσιο της ΕΕ (Συνθήκη του Άμστερνταμ 1997)) επιβεβαιώθηκε η συνέχιση της 

ασφαλειοποίησης της μετανάστευσης στην ίδια τροχιά. Πλέον με τη συγκεκριμένη συνθήκη 

η ασφάλεια και η συνεργασία των κρατών-μελών για την ασφάλεια δεν συνιστά απλώς ένα 

συμπληρωματικό μέτρο, όπως αναφέρεται στις προηγούμενες συνθήκες, παρά αποτελεί 
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σημαντική προϋπόθεση για την εξασφάλιση του δικαιώματος της ελευθερίας με στην ΕΕ. 

Άλλωστε αυτό αποδεικνύεται και φραστικά στο Πρόγραμμα δράσης του Συμβουλίου και της 

Επιτροπής όσον αφορά την άριστη δυνατή εφαρμογή των διατάξεων της συνθήκης του 

Άμστερνταμ40, όπου αναφέρεται ότι: 

«Η ελευθερία, υπό την έννοια της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση, παραμένει θεμελιώδης στόχος της συνθήκης, για την επίτευξη του 

οποίου καθοριστική θα είναι η συμβολή των συνοδευτικών μέτρων που συνδέονται με τις 

έννοιες της ασφάλειας και της δικαιοσύνης. Η συνθήκη τον Σένγκεν έδειξε το δρόμο και 

παρέχει μία βάση στην οποία μπορούμε να στηριχθούμε. Ωστόσο, η συνθήκη του 

Άμστερνταμ ανοίγει επίσης το δρόμο ώστε η «ελευθερία» να αποκτήσει νόημα και πέραν 

της ελεύθερης κυκλοφορίας προσώπων εντός των εσωτερικών συνόρων. Σημαίνει και την 

ελευθερία του πολίτη να ζει σε ένα ευνομούμενο περιβάλλον, πεπεισμένος ότι οι αρχές 

χρησιμοποιούν όλη την ατομική και συλλογική τους ισχύ (σε εθνικό επίπεδο, σε επίπεδο 

Ένωσης και πέραν αυτών) για την καταδίωξη και την πάταξη όσων προτίθενται να 

απαρνηθούν ή να καταχραστούν αυτή την ελευθερία. Η ελευθερία πρέπει επίσης να 

συμπληρώνεται από όλο το εύρος των θεμελιωδών ανθρώπινων δικαιωμάτων, 

περιλαμβανομένης της προστασίας από οιαδήποτε μορφή διάκρισης όπως προβλέπεται στα 

άρθρα 12 και 13 της ΣΕΚ και στο άρθρο 6 της ΣΕΕ» (Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

1998).  

Η υπερ-πολιτικοποίηση της μετανάστευσης και του ασύλου εμφαίνεται στην Συνθήκη 

του Άμστερνταμ μεταξύ άλλων στον τρόπο αντιμετώπισης των συγκεκριμένων θεμάτων στο 

πλαίσιο ανάλυσης του ρόλου του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, το οποίο μπορούσε να 

αποφασίσει για την απαγόρευση εισόδου ή απέλαση πολιτών χωρών μελών, αλλά δεν είχε 

αυτό το δικαίωμα στην περίπτωση υπηκόων τρίτων χωρών. Σε γενικές γραμμές, ο ρόλος του 

ΔΕΚ ήταν συρρικνωμένος σε θέματα ασύλου και μετανάστευσης και σε αυτό συνέβαλε και η 

ανησυχία των κρατών μελών σε σχέση με την μετακίνηση πολιτών προερχομένων από τρίτες 

χώρες. Συνιστούσε περιορισμό στη δικαστική προστασία η έλλειψη αρμοδιότητας του ΔΕΚ 

«...να ελέγχει το κύρος ή την αναλογικότητα επιχειρησιακών δράσεων της αστυνομίας ή 

άλλων υπηρεσιών επιβολής του νόμου ενός κράτους ή την άσκηση των ευθυνών που φέρουν 

τα κράτη για την τήρηση της δημόσιας τάξης και τη διαφύλαξη της εσωτερικής ασφάλειας 

                                                           
40 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:31999Y0123(01)  
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(άρθρο 35§5 ΣΕΕ-Ά), σε αντίθεση με ό,τι ίσχυε για την κοινοτικοποιημένη συνεργασία του 

τίτλου IV της ΣΕΚ (άρθρο 68§2) και το κεκτημένο Σένγκεν (άρθρο 2 του σχετικού 

Πρωτοκόλλου)» (Παπαδοπούλου 2013, 10). Επίσης, παρόλη την επέκταση δικαιοδοσίας του 

ΔΕΚ σε μεταναστευτικά θέματα, φαίνεται η έλλειψη βούλησης των κρατών να 

παραχωρήσουν εντελώς την κυριαρχία τους σε σχετικά θέματα από ένα ακόμα κενό 

προστασίας που δημιουργούσε το άρθρο 68§2 ΣΕΚ. Αυτό  «εξαιρούσε από την αρμοδιότητα 

του ΔΕΚ τα μέτρα ή τις αποφάσεις που λαμβάνονταν βάσει του άρθρου 62 σημ. 1 και 

αφορούσαν την τήρηση της δημόσιας τάξης και τη διαφύλαξη της εσωτερικής ασφάλειας» 

(Παπαδοπούλου 2013, 10). «Η εξαίρεση αυτή ήταν ένα ακόμη ρήγμα στη συνταγματικής 

υφής προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε ενωσιακό επίπεδο, την οποία καταρχήν 

επέβαλε το άρθρο 6§2 ΣΕΕ-Ά/Ν» (Fennely 2000 στο Παπαδοπούλου 2013, σ. 10).  

Σε επέκταση της Συνθήκης του Άμστερνταμ στο γενικότερο πλαίσιο της μετανάστευσης 

και ειδικότερα στο θέμα θεωρήσεων βίζας, το Συμβούλιο για τα θέματα Δικαιοσύνης και 

Εσωτερικών Υποθέσεων υιοθετεί το 2001 λίστες χωρών των οποίων οι υπήκοοι οφείλουν να 

είναι κάτοχοι βίζας προκειμένου να εισέλθουν στην ΕΕ με τον σημαντικό Κανονισμό (ΕΚ) 

539/200141. Με αυτό τον κανονισμό εναρμονίζονται αφενός οι πολιτικές βίζας των κρατών 

μελών και αφετέρου δημιουργείται μια διάκριση μεταξύ των τρίτων χωρών που οι υπήκοοί 

τους χρειάζονται βίζα για να εισέλθουν στην ΕΕ και αυτών που δεν χρειάζονται. Δηλαδή 

δημιουργούνται λίστες τύπου άσπρη και μαύρη λίστα, με βάση διάφορα κριτήρια, όπως η 

δημόσια τάξη και ασφάλεια, επιβεβαιώνοντας την λογική της ασφαλειοποίησης της 

μετανάστευσης και του ασύλου. Όπως αναφέρεται στον Κανονισμό, «ο καθορισμός των 

τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης και των τρίτων 

χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή γίνεται μέσω 

σταθμισμένης, κατά περίπτωση, αξιολόγησης διαφόρων κριτηρίων που συνδέονται ιδίως με 

την παράνομη μετανάστευση, με τη δημόσια τάξη και την ασφάλεια, καθώς και με τις 

εξωτερικές σχέσεις της Ένωσης με τις τρίτες χώρες, λαμβάνοντας επίσης υπόψη λόγους 

περιφερειακής συνοχής και αμοιβαιότητας» (Συμβούλιο της Ευρώπης 2001). Οι υπήκοοι των 

χωρών που περιλαμβάνονται στη λίστα απαγορεύεται να εισέλθουν χωρίς τα αναγκαία 

                                                           
41 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 539/2001 του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2001, περί του καταλόγου τρίτων χωρών 
οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των 
κρατών μελών, και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση αυτή (Συμβούλιο της Ευρώπης 2001). 
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ταξιδιωτικά έγγραφα. Συνήθως τα αιτήματά τους κρίνονται με συνοπτικές διαδικασίες ή 

κρατούνται σε σημεία αναμονής με ενδεχόμενο απομάκρυνσής τους χωρίς να έχει κριθεί το 

αίτημα τους. Ο κανονισμός καλλιεργεί το καθεστώς των διακρίσεων, ποινικοποιώντας επί 

της ουσίας υπηκόους συγκεκριμένων χωρών  και επηρεάζει το καθεστώς αιτήσεων ασύλου, 

αφού δεν γίνεται καμία μνεία σε πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο, κάποιοι εκ των οποίων 

υπόκεινται στους ίδιους κανονισμούς με τους υπόλοιπους υπηκόους χωρών που βρίσκονται 

στη λίστα. Έτσι, μέσα σε όλα τα γεωγραφικά οράματα για τον κόσμο, η ΕΕ επιγράφει μια 

ξεκάθαρη διαχωριστική οριογραμμή  του πλανήτη, διαχωρίζοντας τον σε χώρες άσπρης και 

μαύρης λίστας, σε χώρες των οποίων οι κάτοικοι είναι κατά βάση ανεπιθύμητοι και αυτών 

που είναι ευπρόσδεκτοι (Van Houtum 2010, 963). Κάποιος θα μπορούσε να υποθέσει ότι τα 

κριτήρια που χρησιμοποιούνται για ένα κράτος να βρίσκεται στη λίστα της βίζας σχετίζονται 

με την προσλαμβανόμενη πιθανότητα της παράτυπης κατοίκησης μετά την είσοδο στον 

Ευρωπαϊκό χώρο, η προσλαμβανόμενη επιρροή στην δημόσια ασφάλεια και οι διεθνείς 

σχέσεις μεταξύ των χωρών της ΕΕ και της τρίτης χώρας που τίθεται υπό αμφισβήτηση (Guild 

2001 in Van Houtum 2010, 964).  

 

3.2.5. Τα Ευρωπαϊκά Συμβούλια Τάμπερε, Χάγης και Στοκχόλμης  

Με το Συμβούλιο του Τάμπερε (1999), του οποίου κύρια αποστολή ήταν η εφαρμογή 

της συνθήκης του Άμστερνταμ, αποφασίστηκε η συνεργασία με τις χώρες προέλευσης των 

μεταναστών, κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου, δίκαιη μεταχείριση υπηκόων τρίτων χωρών 

και πλαίσιο νόμιμης μετανάστευσης αλλά και λήψη μέτρων κατά της παράνομης. Ένα από 

τα σημεία έμφασης του Συμβουλίου ήταν η σύναψη σχέσεων με τρίτες χώρες προέλευσης 

μεταναστών. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Τάμπερε όρισε ένα πρόγραμμα πέντε ετών για 

τα βασικά μέτρα μια κοινής ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής. Πέντε χρόνια μετά, τον 

Ιούνιο του 2004, η Επιτροπή δημοσιοποίησε μια τελική αξιολόγηση για το αρχικό πρόγραμμα 

του Τάμπερε, όπου αναφερόταν η ουσιαστική πρόοδος σε θέματα δικαιοσύνης και 

εσωτερικών υποθέσεων (Faist and Ette 2007, 6). 

Η κύρια απόφαση του Συμβουλίου στο Τάμπερε ήταν η ανάπτυξη της Ένωσης ως ενός 

χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης αξιοποιώντας τη Συνθήκη του Άμστερνταμ. 

Στα συμπεράσματα της Προεδρίας αναφέρεται ότι «το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στέλνει ισχυρό 

πολιτικό μήνυμα για την επιβεβαίωση της σημασίας το στόχου αυτού και συμφώνησε όσον 

αφορά μια σειρά πολιτικών κατευθύνσεων και προτεραιοτήτων που θα κάνουν γρήγορα 
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πραγματικότητα τη δημιουργία του χώρου αυτού. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα τοποθετήσει 

και θα διατηρήσει τον στόχο αυτόν στην πρώτη θέση του πολιτικού θεματολογίου του» 

(Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 1999). Με το Τάμπερε υιοθετούνται μέτρα για την ενσωμάτωση των 

μεταναστών και για την προστασία των δικαιωμάτων των μεταναστών και προσφύγων. 

Επίσης, μνεία γίνεται στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ με τρίτες χώρες στο πλαίσιο 

αντιμετώπισης θεμάτων μετανάστευσης. Αναφέρεται δε η ανάγκη υιοθέτησης μιας 

σφαιρικής προσέγγισης της μετανάστευσης «βάσει της οποίας θα αντιμετωπίζονται 

ζητήματα πολιτικής, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ανάπτυξης στις χώρες και περιοχές 

καταγωγής και διέλευσης. Τούτο απαιτεί την καταπολέμηση της φτώχειας, τη βελτίωση του 

βιοτικού επιπέδου και των ευκαιριών απασχόλησης, την πρόληψη συγκρούσεων και την 

εδραίωση δημοκρατικών καθεστώτων καθώς και το σεβασμό των ανθρώπινων 

δικαιωμάτων, ιδίως δε των δικαιωμάτων των µειονοτήτων, των γυναικών και των παιδιών» 

(Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 1999). Παρόλ’αυτά, στο Συμβούλιο εξακολουθεί να επικρατεί η 

λογική του ελέγχου και του περιορισμού της μετανάστευσης του ασύλου (Huysmans 2006, 

68), γεγονός το οποίο επιβεβαιώνει τη γενική τάση των Συμβουλίων (Peers 2002 in Huysmans 

2006, 68).  

Δημιουργείται επίσης ένα καινούριο θεσμικό σχήμα για την συνεργασία σε αστυνομικό 

και νομικό επίπεδο, η λεγόμενη Eurojust με «στόχο την ενίσχυση της καταπολέμησης των 

σοβαρών µορφών οργανωμένου εγκλήματος» που θα αποτελείται από «εισαγγελείς, 

δικαστές, αξιωματικούς αστυνομίας που έχουν ανάλογες αρμοδιότητες, αποσπώμενους από 

κάθε κράτος µέλος σύμφωνα µε το νομοθετικό του σύστημα» (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 1999). 

Δίδεται έμφαση στην καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης, ζήτημα το οποίο 

υπογραμμίζεται σε συνδυασμό με την δημιουργία κοινής πολιτικής ασύλου. Καλείται η 

Ένωση να αναπτύξει «κοινές πολιτικές ασύλου και  μετανάστευσης λαμβάνοντας συγχρόνως 

υπόψη της την ανάγκη συνεχούς ελέγχου των εξωτερικών συνόρων προκειμένου να παύσει 

η παράνομη μετανάστευση, την καταπολέµηση εκείνων που την διοργανώνουν και την 

διαπράττουν, καθώς και των σχετικών µε αυτήν διεθνών εγκλημάτων» (ibid). Εκτός του 

συνδυασμού της παράνομης μετανάστευσης με το άσυλο στην ίδια παράγραφο, η λογική 

της ασφαλειοποίησης παρουσιάζεται στην ανάγκη ύπαρξης ειδικών δυνάμεων στα 

εξωτερικά σύνορα («Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τονίζει τη σηµασία του αποτελεσματικού 

ελέγχου των μελλοντικών εξωτερικών συνόρων της Ένωσης από ειδικά εκπαιδευμένες 

δυνάμεις» (ibid)), όπως επίσης και  της υπογράμμισης των θεμάτων «επανεισδοχής». Όπως 
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αναφέρεται «Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συνιστά να βοηθηθούν περαιτέρω οι χώρες 

καταγωγής και διέλευσης προκειμένου να διευκολυνθεί ο εθελοντικός επαναπατρισμός 

καθώς και να βελτιωθεί η ικανότητα των αρχών των χωρών αυτών να καταπολεμούν 

αποτελεσματικά την εμπορία ανθρώπων και να αντιµετωπίζουν τις υποχρεώσεις 

επανεισδοχής που έχουν αναλάβει έναντι της Ένωσης και των κρατών µελών της» (ibid).  

Η επανεισδοχή και οι σχετικές συμφωνίες που έχουν υπογραφτεί είναι ένα 

αμφιλεγόμενο ζήτημα και αποτελεί κύριο μέρος της ευρωπαϊκής πολιτικής επιστροφής. Οι 

συμφωνίες επανεισδοχής είναι συμφωνίες με τις γείτονες χώρες για την επανεισδοχή 

παράνομων μεταναστών που βρίσκονται σε έδαφος κράτους μέλους. Μέχρι στιγμής ισχύουν 

17 συμφωνίες επανεισδοχής, ενώ υπάρχουν κι άλλες υπό διαπραγμάτευση (European 

Commission 2016). Η υποχρέωση ενός κράτους να πάρει πίσω τους πολίτες του, εφόσον 

διαπιστώνεται ότι βρίσκονται παράνομα στην επικράτεια ενός άλλου κράτους είναι 

καθιερωμένη αρχή του διεθνούς δικαίου. Παρόλ’ αυτά οι συμφωνίες επανεισδοχής της ΕΕ 

προχωρούν περαιτέρω απαιτώντας από τους υπογράφοντες να παίρνουν πίσω υπηκόους 

τρίτων χωρών ή απάτριδες εάν οι τελευταίοι διήλθαν από το έδαφος τους καθοδόν προς την 

ΕΕ (Carrera, Radescu, & Reslow 2016 , 19).  

Πολλές φορές αυτές οι συμφωνίες αναλύονται υπό το πρίσμα της εξωτερίκευσης των 

πολιτικών της ΕΕ για τον έλεγχο της μετανάστευσης. Σε πρόταση ψηφίσματος του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την «ανάπτυξη και τη μετανάστευση» (2005/2244 

(INI)) αναφέρεται ότι η επικέντρωση στην άμυνα και την ασφάλεια οδηγεί στην 

εξωτερίκευση της μεταναστευτικής πολιτικής (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2006). Η 

εξωτερίκευση των μεταναστευτικών πρακτικών με στόχο να απομακρύνουν ή να προλάβουν 

την είσοδο ανεπιθύμητων μεταναστών (όπως επιβεβαιώνουν μεταξύ άλλων οι μαύρες 

λίστες της ΕΕ) συμβάλλουν στην ασφαλειοποίηση της μετανάστευσης και αποτυπώνουν την 

περισταλτική και ασφαλειοποιητική προσέγγιση στη μεταναστευτική πολιτική της ΕΕ. Η 

εξωτερίκευση των μεταναστευτικών ελέγχων συμβαδίζει με την πολιτική της 

ασφαλειοποίησης ή θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι απόρροια της ασφαλειοποιητικής 

προσέγγισης της μεταναστευτικής πολιτικής που ακολουθεί η ΕΕ. Το Συμβούλιο του Τάμπερε 

θεσμοποίησε πρακτικές με τις οποίες μετέτρεψε τις κυβερνήσεις του Τρίτου Κόσμου σε 

μεταναστευτική αστυνομία της Δυτικής Ευρώπης – παρόμοιες δομές προϋπήρχαν με τα 
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λεγόμενα “buffer states42” της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (Fekete 2009, 24). Η 

επίπτωση του “buffer zone” είναι ότι το σύνορο είναι μια γεωστρατηγική, η οποία 

προσλαμβάνει ένα συγκεκριμένο χώρο ως μια ζώνη ασφάλειας, διαχωρίζοντας τον κόσμο 

από το εξωτερικό χάος, είναι δηλαδή μια ζώνη ασφάλειας που κρατά την αταξία (πέρα από 

την Ανατολική Ευρώπη) σε απόσταση (Browning and Joenniemi 2008, 527). Άλλωστε, αυτή η 

ευρωπαϊκή στρατηγική της απομάκρυνσης ανεπιθύμητων επισκεπτών εμφανίζεται πιο 

γλαφυρά και έμπρακτα με τις αναθεωρήσεις των Συνθηκών του Λομέ43. Στα πλαίσια αυτών 

των συνθηκών το 1999, την τελευταία στιγμή (δύο μήνες πριν την υπογραφή), 

συμπεριλήφθηκαν δρακόντεια μέτρα για τον επαναπατρισμό/ απέλαση των ανθρώπων που 

ήταν «παρανόμως παρόντες» στην ΕΕ, όρους που οι χώρες της ΑΚΕ δεν είχαν άλλη επιλογή 

παρά να αποδεχτούν, αφού το πακέτο συμφωνίας περιείχε 8.5 δις αρωγής και εμπορικών 

συναλλαγών (Statewatch 2000). Όπως γράφει η Wicht, η ΕΕ εδώ και χρόνια χρηματοδοτεί 

στρατόπεδα εκτόπισης σε τρίτες χώρες, υπογράφοντας συνθήκες με «χώρες μαξιλάρια» για 

την απέλαση μεταναστών. Η πρόθεση είναι να μαζευτούν οι πρόσφυγες πριν φτάσουν στα 

Ευρωπαϊκά σύνορα (Wicht 2010, 1). Με την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας 

(European Neighbourhood Policy (ENP)) το 2004, σχεδιάστηκαν ελαφρύνσεις σχετικά με το 

καθεστώς βίζα και εμπορίου για τα γειτονικά κράτη της ΕΕ – σε αντάλλαγμα η ΕΕ απαίτησε 

από τους γείτονες αξιόπιστους συνοριακούς ελέγχους και σεβασμό στις συμφωνίες 

επανεισδοχής. Για παράδειγμα από τα 494 εκ.ευρώ που έλαβε η Ουκρανία από το 2007 μέχρι 

το 2010, τα 30 εκ. προορίζονταν για δημιουργία κέντρων κράτησης (Wicht 2010, 2).  

                                                           
42 Θα μπορούσαμε να τα ονομάσουμε ενδιάμεσα κράτη ή κράτη σε ρόλο προφυλακτήρα.  
43 Συνθήκες που υπεγράφησαν μεταξύ της ΕΕ και των χωρών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού 
(ΑΚΕ) στα πλαίσια της πολιτικής ανάπτυξης και συνεργασίας και των εξωτερικών δράσεων της ΕΕ.  Ρύθμιζαν 
κυρίως τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και των ΑΚΕ από το 1975 μέχρι το 2000. Από κει και πέρα ίσχυσε η 
Συνθήκη του Κοτονού (23 Ιουνίου 2000) Βλ. http://ec.europa.eu/development/body/cotonou/index_en.htm    
(Ευρωπαϊκή Επιτροπή). Πλέον, η ΕΕ έχει συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ) με περιφέρειες στην 
Αφρική, στην Καραϊβική και στον Ειρηνικού (ΑΚΕ). Οι ΣΟΕΣ αποτελούν συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών με 
πολυεπίπεδες αναπτυξιακές συνιστώσες που είναι συμβατές με τα πρότυπα του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου (ΠΟΕ). Οι ΣΟΕΣ έχουν αντικαταστήσει διατάξεις των συμβάσεων Κοτονού και Λομέ. Οι εν λόγω 
συμφωνίες θα διέπουν την οικονομική σχέση μεταξύ της ΕΕ και των χωρών της Ασίας, της Καραϊβικής και του 
Ειρηνικού (ΑΚΕ). Σε αντίθεση με τις συμβάσεις του Κοτονού ή της Λομέ, που πρόκειται να αντικατασταθούν 
από τις ΣΟΕΣ, οι συμφωνίες αυτές συμμορφώνονται με τις αρχές του ΠΟΕ και καλύπτουν ουσιαστικά όλο το 
εμπόριο προϊόντων (τουλάχιστον το 80%) καθώς και υπηρεσιών, επενδύσεις και ρυθμίσεις για το εμπόριο. Οι 
ΣΟΕΣ θα ενισχύσουν την ενσωμάτωση των ΑΚΕ στην παγκόσμια οικονομία και θα προωθήσουν τη βιώσιμη 
ανάπτυξη των χωρών. 
Βλ. http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/el/displayFtu.html?ftuId=FTU_6.2.3.html (Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο). 
 

http://ec.europa.eu/development/body/cotonou/index_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/el/displayFtu.html?ftuId=FTU_6.2.3.html
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Παρόλη την ασφαλειοποιητική τάση της διαχείρισης της μετανάστευσης στην ΕΕ, 

μπορούμε να παρατηρήσουμε και κινήσεις προς την αντίθετη κατεύθυνση, δηλαδή της 

διασφάλισης των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Το Συμβούλιο του Τάμπερε για παράδειγμα 

προώθησε το σεβασμό στο άσυλο και εισήγαγε το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου και 

έκανε αναφορά στη διατήρηση της αρχής της μη-επαναπροώθησης. Συγκεκριμένα 

αναφέρονται τα εξής: 

«Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαιώνει εκ νέου τη σηµασία την οποία αποδίδουν η 

Ένωση και τα κράτη µέλη στον απόλυτο σεβασμό του δικαιώματος ασύλου. Έχει συμφωνηθεί 

να αρχίσουν εργασίες µε σκοπό την καθιέρωση ενός ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου, που 

θα βασίζεται στην απεριόριστη και καθολική εφαρμογή της σύμβασης της Γενεύης, ώστε να 

εξασφαλίζεται ότι ουδείς επαναπροωθείται στη χώρα όπου διατρέχει τον κίνδυνο να 

υποστεί εκ νέου διώξεις, δηλαδή να διατηρηθεί η αρχή της µη επαναπροώθησης» 

(Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 1999). Εκτός από τη ρητή πρόθεση για τη δημιουργία κοινού 

καθεστώτος ασύλου, γίνεται λόγος για δίκαιη και ίση μεταχείριση των πολιτών τρίτων χωρών 

και επιπρόσθετα λαμβάνοντας υπόψιν τις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ για τους «ιστορικούς 

και πολιτιστικούς δεσμούς» με τις (τρίτες) χώρες καταγωγής πολιτών. 

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να διασφαλίζει µια δίκαιη µεταχείριση των πολιτών 

τρίτων χωρών που διαμένουν νοµίµως στο έδαφος των κρατών µελών της. Μια σθεναρότερη 

πολιτική κοινωνικής ένταξης θα πρέπει να έχει ως στόχο την παροχή δικαιωμάτων και 

υποχρεώσεων συγκρίσιμων µε εκείνα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (ibid).  

«...Κατά την λήψη αυτών των αποφάσεων θα πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη όχι 

µόνον η ικανότητα υποδοχής κάθε κράτους µέλους, αλλά και οι ιστορικοί και πολιτιστικοί 

του δεσµοί µε τις χώρες καταγωγής» (ibid). 

Το Συμβούλιο της Χάγης (2004) έθεσε προτεραιότητες, όπως μεταξύ άλλων την 

ενίσχυση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της ιθαγένειας, τον καθορισμό μιας νέας 

ισόρροπης αντιμετώπισης της διαχείρισης της νόμιμης και παράνομης μετανάστευσης, τη 

διαμόρφωση ολοκληρωμένης διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης με τη 
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βοήθεια του Οργανισμού FRONTEX 44 , θέσπιση κοινής διαδικασίας ασύλου 45 . Στη Χάγη 

συνεχίστηκε η ασφαλειακή αντιμετώπιση του μεταναστευτικού και το άσυλο, η 

μετανάστευση, η τρομοκρατία και το έγκλημα ομαδοποιήθηκαν στην ίδια κατηγορία. Όπως 

αναφέρεται στο κεφάλαιο περί των Συστημάτων Βιομετρίας και πληροφοριών «Η διαχείριση 

μεταναστευτικών ροών, καθώς και η καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης, θα 

πρέπει να ενισχυθεί με τη θέσπιση αδιάλειπτης σειράς μέτρων ασφαλείας που συνδέουν 

αποτελεσματικά τις διαδικασίες αίτησης θεώρησης με τις διαδικασίες εισόδου και εξόδου 

στα σημεία διέλευσης των εξωτερικών συνόρων» (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 2005). 

Σε αυτή τη φάση το θέμα της τρομοκρατίας μπαίνει σε τελείως άλλη διάσταση και 

εμβαθύνει τις διαδικασίες ασφαλειοποίησης και μοιραία συνδέεται στενότερα με την 

μετανάστευση, και δη την παράνομη μετανάστευση. Αυτό αποτυπώνεται στην εισαγωγή του 

Προγράμματος της Χάγης:  

«Η ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της έχει γίνει πιο επείγον 

ζήτημα, κυρίως ύστερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στις 

Ηνωμένες Πολιτείες και της 11ης Μαρτίου 2004 στη Μαδρίτη. Οι ευρωπαίοι πολίτες δικαίως 

ελπίζουν ότι, παράλληλα με την εξασφάλιση της τήρησης των θεμελιωδών ελευθεριών και 

δικαιωμάτων, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα υιοθετήσει αποτελεσματικότερη κοινή προσέγγιση 

για τα διασυνοριακά προβλήματα, όπως η παράνομη μετανάστευση, η εμπορία ανθρώπων 

και η οργανωμένη λαθραία μετανάστευση, η τρομοκρατία και το οργανωμένο έγκλημα 

καθώς και για την πρόληψή τους» (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 2005). 

Το πρόγραμμα της Χάγης έθεσε τους στόχους του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος 

Ασύλου της δεύτερης φάσης, και παράλληλα παρότρυνε οι διαδικασίες αξιολόγησης ασύλου 

να γίνονται εκτός της ΕΕ, επεκτείνοντας έτσι την πολιτική εξωτερίκευσης των 

μεταναστευτικών μέτρων και κρατώντας σε απόσταση τους αιτούντες άσυλο. Το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή να υποβάλλει μελέτη, όπου «θα εξετάζει τα πλεονεκτήματα, 

τη σκοπιμότητα και το εφικτό της από κοινού διεκπεραίωσης των αιτήσεων ασύλου εκτός 

                                                           
44 European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member 
States of the European Union. 

45 Το πρόγραμμα της Χάγης: 10 προτεραιότητες για την προσεχή πενταετία, στο 

http://europa.eu/legislation_summaries/human_rights/fundamental_rights_within_european_union/l16002_

el.htm 

http://europa.eu/legislation_summaries/human_rights/fundamental_rights_within_european_union/l16002_el.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/human_rights/fundamental_rights_within_european_union/l16002_el.htm
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της επικράτειας της Ένωσης, συμπληρωματικά προς το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου 

και τηρουμένων των σχετικών διεθνών προτύπων» (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 2005). Επίσης, 

γίνεται πρόταση για την δημιουργία ενός ευρωπαϊκού γραφείου παροχής στήριξης για τη 

συνεργασία των κρατών μελών στη βάση των δομών της κοινής διαδικασίας ασύλου (ibid).  

Επίσης, στη Χάγη επαναλαμβάνεται η ανάγκη χρησιμοποίησης βιομετρικών 

συστημάτων στο πλαίσιο σειράς μέτρων για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και 

την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης. Στα Συμβούλια του Λάκεν (2001), της 

Σεβίλλης (2002) και της Θεσσαλονίκης (2003) επισημαίνεται η αναγκαιότητα χρήσης 

βιομετρικών συστημάτων, όπως για παράδειγμα του Eurodac, χωρίς όμως να εμφανίζονται 

οι ακριβείς λέξεις, όπως «βιομετρία», «βιομετρικά συστήματα» κτλ. Στη Χάγη αποτελούν 

πλέον τίτλο κεφαλαίου για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ρευμάτων και συνιστούν 

απαιτούμενο μέτρο για τα κράτη μέλη στο πλαίσιο μέτρων ασφάλειας στις διαδικασίες 

αίτησης θεώρησης, διαδικασίες εισόδου και εξόδου και στα σημεία διέλευσης των 

εξωτερικών συνόρων και θεωρούνται σημαντικά για την «πρόληψη και τον έλεγχο του 

εγκλήματος, και ειδικότερα της τρομοκρατίας» (ibid).  

Το Συμβούλιο της Στοκχόλμης (2010) καθόρισε τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (ΕΕ) για τον χώρο δικαιοσύνης, ελευθερίας και ασφάλειας για την περίοδο 2010-14. 

Οι προτεραιότητες που έθεσε ήταν η μεταμόρφωση της ευρωπαϊκής ιθαγένειας «από 

αφηρημένη ιδέα σε απτή πραγματικότητα», «η διευκόλυνση της πρόσβασης των πολιτών 

στη δικαιοσύνη, ώστε τα δικαιώματά τους να ενισχύονται καλύτερα εντός της ΕΕ, η ανάπτυξη 

μιας στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας για την ΕΕ, με στόχο τη βελτίωση της προστασίας 

των πολιτών και την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας, η 

περαιτέρω ανάπτυξη ολοκληρωμένου χαρακτήρα πολιτικών για τη διαχείριση των συνόρων 

και τις θεωρήσεις, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ασφάλεια των πολιτών της, όπου θα 

απαιτούνται ισχυροί έλεγχοι των συνόρων για την καταπολέμηση της παράνομης 

μετανάστευσης και του διασυνοριακού εγκλήματος, ενίσχυση του ρόλου του FRONTEX, 

ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης και ευέλικτης μεταναστευτικής πολιτικής». Αυτή η «κοινή 

μεταναστευτική πολιτική πρέπει να περιλαμβάνει μια αποτελεσματική και βιώσιμη πολιτική 

επιστροφής, ενώ θα πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες για την πρόληψη, τον έλεγχο και 

την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης. Πρέπει επίσης να ενισχυθούν ο διάλογος 

και οι εταιρικές σχέσεις με τρίτες χώρες (διέλευσης και καταγωγής), ειδικότερα μέσω της 
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περαιτέρω ανάπτυξης της Παγκόσμιας Προσέγγισης της Μετανάστευσης46 47». Η Παγκόσμια 

Προσέγγιση της Μετανάστευσης, ενώ αποσκοπούσε να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στη 

νόμιμη μετανάστευση και στα δικαιώματα των μεταναστών σε σχέση με τον προκάτοχό της, 

επικράτησε μια προσέγγιση προσανατολισμένη στον έλεγχο σε σχέση με τα είδη 

προτεραιοτήτων πολιτικής και αποτελεσμάτων, που χαρακτηρίζουν την εξωτερική 

μεταναστευτική πολιτική της ΕΕ (Carrera, Radescu, & Reslow 2016, 15). Η διάσταση των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων πάσχει από έλλειψη κατάλληλης ανεξάρτητης παρακολούθησης 

και αξιολόγησης και έχει παραμεληθεί σε σύγκριση με τις προτεραιότητες επί της ασφάλειας  

(ibid, 16).  

Είναι πιο εύκολο για τα κράτη να «μεταφέρουν» τις μεταναστευτικές πολιτικές από το 

ευρωπαϊκό στο εσωτερικό πλαίσιο, αλλά πολύ πιο δύσκολο να δημιουργήσουν τις θεσμικές 

δομές για την εφαρμογή και την υλοποίηση αυτών των πολιτικών – γι’ αυτό το λόγο το 

πρόγραμμα της Στοκχόλμης θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως απογοητευτικό, αφού 

επικεντρώθηκε στην αναμόρφωση της ήδη υπάρχουσας νομοθεσίας παρά στην ανάπτυξη 

νέων πλαισίων πολιτικής (Collett 2014). Επίσης, το πρόγραμμα της Στοκχόλμης συστάθηκε 

στη σκιά των επιπτώσεων της μεγάλης παγκόσμιας οικονομικής κρίσης που άρχισε να 

φαίνεται το 2008 έντονα. Οι αρχηγοί κρατών και οι Ευρωπαίοι γραφειοκράτες ήταν 

απορροφημένοι από τις σοβαρές δυσλειτουργίες στον οικονομικό τομέα σε όλη την Ευρώπη. 

Για πολλούς πολιτικούς οι στόχοι της μείωσης της ανεργίας και η προσέλκυση νέων 

οικονομικών μεταναστών ήταν ασύμβατοι μεταξύ τους ή τουλάχιστον δύσκολο να 

εξηγηθούν στους προβληματισμένους πολίτες (ibid).  

Ένα από τα βασικότερα ζητήματα στα οποία δόθηκε βάρος στο Πρόγραμμα της 

Στοκχόλμης ήταν οι βάσεις δεδομένων και η ενοποίηση αυτών. Αναφέρεται στο Σχέδιο 

Δράσης για το Πρόγραμμα της Στοκχόλμης ότι «η Επιτροπή θα λάβει μέτρα για να αναπτύξει 

περαιτέρω την ενοποιημένη προσέγγιση για τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ. 

Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν νομοθετικές προτάσεις για την τροποποίηση του FRONTEX, 

                                                           
46 
http://europa.eu/legislation_summaries/human_rights/fundamental_rights_within_european_union/jl0034_e
l.htm 
 
47 Ο όρος Global Approach of Migration έχει μεταφραστεί στα επίσημα κείμενα της ΕΕ με τρεις διαφορετικούς 
τρόπους: «Παγκόσμια Προσέγγιση της μετανάστευσης», «Συνολική Προσέγγιση της Μετανάστευσης» και 
«Σφαιρική Προσέγγιση της Μετανάστευσης».  

http://europa.eu/legislation_summaries/human_rights/fundamental_rights_within_european_union/jl0034_el.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/human_rights/fundamental_rights_within_european_union/jl0034_el.htm
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του κώδικα συνόρων του Σένγκεν και του ευρωπαϊκού συστήματος επιτήρησης των συνόρων 

(Eurosur)» (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 2010).  

Η ατζέντα της Στοκχόλμης για ασφάλεια και δικαιοσύνη για την περίοδο 2010-14, 

προώθησε την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ υπηρεσιών και κρατών, ένα από τα κυριότερα 

θέματα που συμφωνήθηκαν.  Με στόχο πάντα την «διαλειτουργικότητα», όπως αναφέρεται 

σε διάφορα σημεία του Προγράμματος, την εισροή των πληροφοριών θα διαχειρίζεται μια 

διοικητική υπηρεσία υπό την εποπτεία της Ευρωπόλ και της FRONTEX (Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο 2010). Η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εθνικών υπηρεσιών ασφάλειας θα 

διευκολυνθεί και με βάση την «αρχή της διαθεσιμότητας» που επιδοκιμάστηκε από το 

Πρόγραμμα, οι εθνικές βάσεις δεδομένων θα συνδέονται με την ΕΕ και θα είναι ελεύθερα 

προσβάσιμες από τις αρχές των κρατών μελών (Wicht 2010, 1). Με στόχο την προστασία των 

συνόρων από τους πρόσφυγες, το Πρόγραμμα της Στοκχόλμης σχεδίασε να δίνει σε 

υπηρεσίες ασφαλείας πρόσβαση σε Ευρωπαϊκές βάσεις δεδομένων, που μέχρι τότε 

χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά και μόνο από την αστυνομία (Wicht 2010, 2).  

Με τη συνθήκη της Λισαβόνας (ή αλλιώς Μεταρρυθμιστική Συνθήκη) (2007), όπου 

ισχυροποιείται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως νομοθετικό όργανο, η μετανάστευση θα 

αποτελέσει έναν από τους τομείς, οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο της διαδικασίας της 

«συναπόφασης», σύμφωνα με την οποία το Κοινοβούλιο έχει τα ίδια δικαιώματα με το 

Συμβούλιο 48 . Έτσι, με τη διαδικασία συναπόφασης, κοινοτικοποιείται περαιτέρω η 

μεταναστευτική πολιτική.  

 

3.2.6. Ο Κανονισμός του Δουβλίνου 

Ο Κανονισμός του Δουβλίνου, που έχει αναθεωρηθεί δύο φορές, πλέον Κανονισμός 

Δουβλίνο ΙΙΙ,  καθορίζει το κράτος που είναι αρμόδιο για την εξέταση αιτημάτων ασύλου με 

βάση τη Σύμβαση του 1951 για τους Πρόσφυγες (Σύμβαση για το καθεστώς των 

Προσφύγων) 49 . Το Δουβλίνο ΙΙ θέσπισε τα κριτήρια και τους μηχανισμούς για τον 

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

                                                           
48http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/el/0042423726/%CE%A4%CE%BF-
%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF-
%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7-%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7-
%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%9B%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B2%CF%8C%CE%BD%CE%B1%CF%82.html 
 
49 Βλ. πλήρες κείμενο Σύμβασης  
http://www.unhcr.org/protect/PROTECTION/3b66c2aa10.pdf (UNHCR) 

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/el/0042423726/%CE%A4%CE%BF-%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7-%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%9B%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B2%CF%8C%CE%BD%CE%B1%CF%82.html
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/el/0042423726/%CE%A4%CE%BF-%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7-%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%9B%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B2%CF%8C%CE%BD%CE%B1%CF%82.html
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/el/0042423726/%CE%A4%CE%BF-%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7-%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%9B%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B2%CF%8C%CE%BD%CE%B1%CF%82.html
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/el/0042423726/%CE%A4%CE%BF-%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7-%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%9B%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B2%CF%8C%CE%BD%CE%B1%CF%82.html
http://www.unhcr.org/protect/PROTECTION/3b66c2aa10.pdf
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υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 2003). Μια 

από τις γενικές αρχές του Κανονισμού ήταν ότι μόνο ένα κράτος μπορεί να εξετάζει την 

αίτηση ασύλου, που υποβάλλεται από υπήκοο τρίτης χώρας. Με αυτόν τον τρόπο η ΕΕ 

προσπαθούσε να εξασφαλίσει την κατάχρηση του συστήματος και την αποφυγή της 

υποβολής διαφορετικών αιτήσεων ασύλου από ένα άτομο. Το Δουβλίνο ΙΙ παρουσίαζε 

διάφορες αδυναμίες ιδιαιτέρως στην απουσία υποστηρικτικών μηχανισμών για τους 

αιτούντες άσυλο και αυτό φάνηκε στην υπόθεση M.S.S κατά Βελγίου και Ελλάδας (Tsitselikis 

2013, 5). Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θεώρησε ότι οι συνθήκες 

ασύλου στην Ελλάδα, οι νομικές και πραγματικές εγγυήσεις για το άσυλο ήταν τόσο άσχημες, 

που όχι μόνο η Ελλάδα παραβίασε την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του 

Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), αλλά και το Βέλγιο που έστειλε τον αιτούντα άσυλο πίσω στην Ελλάδα50. 

Η συνέπεια αυτής της καταδικαστικής απόφασης – ορόσημο ήταν η αναστολή επιστροφών 

αιτούντων άσυλο από το σύνολο των Ευρωπαϊκών χωρών πλην ελάχιστων εξαιρέσεων. Από 

τότε και μετά αυξήθηκε η χρήση της οικογενειακής επανένωσης ως ένα από τα ελάχιστα 

διαθέσιμα πια μέσα για να φτάσουν αιτούντες άσυλο και ασυνόδευτοι ανήλικοι στον 

πραγματικό προορισμό τους (Φωτιάδης 2014).  

 

3.2.7. Το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο  

Με το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο (2008), το οποίο ήταν 

ευθυγραμμισμένο με την σφαιρική προσέγγιση της μετανάστευσης, η ΕΕ παρουσίασε τα 

θετικά της μετανάστευσης απέρριψε την επιδίωξη της μηδενικής μετανάστευσης, 

                                                           

50  Στις 21 Ιανουαρίου, το Τμήμα Μείζονος Συνθέσεως του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρώπινων 

Δικαιωμάτων (ΕΔΔΑ) αποφάνθηκε, κατά πλειοψηφία, για την υπόθεση M.S.S. κατά Βελγίου και Ελλάδας (Αρ. 

Αίτησης 30696/09), ότι το Βέλγιο και η Ελλάδα είχαν παραβιάσει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία 

των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (ΕΣΔΑ). Πηγή: Διεθνής Αμνηστεία. 

https://www.amnesty.gr/news/articles/article/6752/eyropaiko-dikastirio-anthropinon-dikaiomaton-

proaspizei-ta-dikaiomata-ton 

Επίσης βλ. Ενημέρωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής (CASE OF M.S.S. v. Belgium and Greece, Application no. 

30696/09) 

https://ec.europa.eu/anti-trafficking/legislation-and-case-law-case-law/case-mss-v-belgium-and-greece-
application-no-3069609_en  
 

 

https://www.amnesty.gr/news/articles/article/6752/eyropaiko-dikastirio-anthropinon-dikaiomaton-proaspizei-ta-dikaiomata-ton
https://www.amnesty.gr/news/articles/article/6752/eyropaiko-dikastirio-anthropinon-dikaiomaton-proaspizei-ta-dikaiomata-ton
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/legislation-and-case-law-case-law/case-mss-v-belgium-and-greece-application-no-3069609_en
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/legislation-and-case-law-case-law/case-mss-v-belgium-and-greece-application-no-3069609_en
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χαρακτηρίζοντάς την ως «μη ρεαλιστική και επικίνδυνη» (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 2008). Το 

Σύμφωνο αποτελούσε ένα πολιτικό κείμενο, γεγονός που σήμαινε ότι δεν ήταν νομικά 

δεσμευτικό, και το οποίο έθετε τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές και αρχές για τις 

μελλοντικές πολιτικές της ΕΕ πάνω στη μετανάστευση, το άσυλο και την διαχείριση συνόρων 

(Carrera and Guild 2008, 1).  Ένα από τα βασικά σημεία του Συμφώνου ήταν η παρότρυνση 

των κρατών μελών για θέσπιση πολιτικών για την ενσωμάτωση των μεταναστών, οι οποίες 

θα δίνουν έμφαση στο σεβασμό των εθνικών ταυτοτήτων των κρατών μελών και των 

θεμελιωδών αξιών της ΕΕ (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 2008). Παρόλ’αυτά, η τάση της 

επικέντρωσης της ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής στην ασφάλεια κατέστη σαφής με 

το Σύμφωνο (Τάκης 2015, 11).  «Από τη μια μεριά επιβεβαίωνε ως βασική μέριμνα την 

κοινωνική ένταξη των μεταναστών και την ενίσχυση των δικαιωμάτων τους. Από την άλλη, 

μετέθετε το βάρος της κοινής προσπάθειας στην καταπολέμηση της παράνομης 

μετανάστευσης» (ibid). Συνεχίστηκε η χρησιμοποίηση του όρου «παράνομη μετανάστευση», 

ένας όρος που δεν προτιμούνταν στους διεθνείς κύκλους, όταν συζητούνταν το θέμα της 

μετανάστευσης (Carrera και Guild 2008, 3). «Το πλαίσιο της καταπολέμησης της παράνομης 

μετανάστευσης συνδέθηκε στρατηγικά με την πρόβλεψη μέτρων κατά της απασχόλησης 

παράνομων μεταναστών και την αποτελεσματική αστυνομική δίωξη και ποινική μεταχείριση 

της διακίνησης ανθρώπων, του λαθρεμπορίου και της τρομοκρατίας ...αυτή η σύνδεση 

αποτελεί τη δημόσια πολιτική αιτιολόγηση των μέτρων στρατιωτικοποίησης της συνοριακής 

επιτήρησης (Τάκης 2015, 14).  

Η ασφαλειακή προσέγγιση του Συμφώνου ήταν εμφανής στις προτάσεις για τη 

διαχείριση των συνόρων. Υπήρχαν απαιτήσεις για βελτίωση ελέγχων στα σύνορα, για τη 

βιομετρική βίζα, η οποία έπρεπε να είναι έτοιμη μέχρι τον Ιανουάριο του 2012 και για 

ενίσχυση της FRONTEX. Επίσης, για ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και ηλεκτρονικών 

συστημάτων στην είσοδο και την έξοδο, όπως και η συνεργασία μεταξύ των κρατών για την 

ενίσχυση των συνοριακών ελέγχων και η βελτίωση της συχνότητας  των αξιολογήσεων για 

τους συνοριακούς ελέγχους στην Σένγκεν. Επιπρόσθετα υπήρξε σκληρότερη στάση στο θέμα 

της οικογενειακής επανένωσης και παρότρυνση για φρένο στις μαζικές νομιμοποιήσεις. 

Όπως γράφει χαρακτηριστικά ο Ανδρέας Τάκης: «Άλλο να νομιμοποιείς παράνομους 

γείτονές σου και άλλο αν πρόκειται για μουσουλμάνους Κεντρασιάτες» (Τάκης 2015, 12).  
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3.3. Πρακτικές ασφαλειοποίησης στην ΕΕ 

3.3.1. Το σύμπλεγμα ασφάλειας – μετανάστευσης στην ΕΕ 

Η κατάργηση των εσωτερικών συνόρων σε συνδυασμό με τις νέες μεταναστευτικές 

ροές προς την Ευρώπη συνέβαλαν στην επιτάχυνση της αντίδρασης στη μετανάστευση 

συνολικά. Η ΕΕ έχει θεσμοθετήσει και αναπτύξει διάφορα εργαλεία και πρακτικές που 

ενσωματώνουν τα θέματα της μετανάστευσης στο ασφαλειακό πλαίσιο. Το γεγονός ότι η 

ευρωπαϊκή πολιτική μετανάστευσης επηρεάζεται σήμερα όλο και περισσότερο από μια 

ασφαλειακή συλλογιστική, η οποία παρουσιάζεται ως η πλέον ενδεδειγμένη αντίδραση στη 

σοβαρότητα της μεταναστευτικής απειλής, δεν θα πρέπει να διαχωριστεί από την 

αυξανόμενη πολιτικοποίηση του θέματος της μετανάστευσης στην Ευρώπη, η οποία το έχει 

τοποθετήσει στην καρδιά της πολιτικής συζήτησης ... » (Tsoukala 2005, 163).  

Πολλές είναι οι εκφάνσεις της ασφαλειοποίησης της μετανάστευσης στην ΕΕ. Αυτές 

εντοπίζονται στα νομοθετικά κείμενα και στις συμβάσεις, όπως αναλύσαμε παραπάνω, αλλά 

και στις πρακτικές και τον τρόπο αντιμετώπισης συγκεκριμένων θεμάτων που άπτονται της 

μετανάστευσης. Για την κατανόηση της ασφαλειοποίησης της μετανάστευσης, επιβάλλεται 

η θεώρηση του ως ενός πολυδιάστατου ζητήματος και η αναζήτηση παραγόντων  

επιτάχυνσης και ενδυνάμωσης της σε ένα συνονθύλευμα πολιτικών, διοικητικών και 

οικονομικών λόγων. Επίσης, πρέπει να ληφθεί υπόψιν το γενικότερο κλίμα αβεβαιότητας – 

οικονομικής (πρώτα με την παγκόσμια οικονομική κρίση το 2008 και αργότερα με την κρίση 

χρέους στην Ευρώπη και ειδικά στις μεσογειακές χώρες) και γεωπολιτικής (π.χ. πολιτική 

αστάθεια στη Λιβύη, πόλεμος στη Συρία, Ισλαμικό κράτος), το οποίο τα τελευταία πέντε 

χρόνια έχει επιδεινωθεί. Επίσης, η ανάδυση και ενίσχυση των ακροδεξιών κομμάτων στην 

Ευρώπη δίνει πρόσφορο έδαφος για την αντιμετώπιση της μετανάστευσης ως ενός καθαρά 

ασφαλειακού προβλήματος. Δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος, όπου όσο ενδυναμώνεται 

η ακροδεξιά, τόσο περισσότερο ενισχύεται η ασφαλειακή ατζέντα της μετανάστευσης με 

αποτέλεσμα να επικρατούν οι πολιτικές του φόβου και έτσι να κερδίζει έδαφος η ακροδεξιά. 

Παρ ‘όλα ταύτα δεν υπάρχει σπουδαίος πολιτικός αντίλογος σε αυτήν την πορεία που έχει 

χαράξει η ΕΕ – δηλαδή στην περαιτέρω ασφαλειοποίηση της μετανάστευσης και την 

στρατιωτικοποίηση των συνόρων. Η συντηρητική στροφή πρέπει να θεωρηθεί ως παράγωγο 

«μιας διακομματικής και πολυσυλλεκτικής δυναμικής στις ευρωπαϊκές χώρες, η οποία 

ταυτίζεται άμεσα τόσο με την ανάλυση εθνικών και υπερεθνικών ελίτ για το πώς εξελίσσεται 

η κρίση όσο και με τη διεύρυνση της επιρροής ξενοφοβικών αφηγήσεων σ ’ένα μεγάλο μέρος 
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των ευρωπαϊκών κοινωνιών» (Φωτιάδης 2015, 164). Επιπρόσθετα, η προσφυγική κρίση, η 

οποία άρχισε να εντείνεται από το 2012 και να γίνεται ιδιαίτερα αισθητή στα παράλια της 

Μεσογείου και πλέον να καταλαμβάνει την πρώτη θέση στην ευρωπαϊκή ατζέντα από το 

2013 και μέχρι σήμερα (2016), συνέβαλλε στην περαιτέρω σκλήρυνση της πολιτικής 

περιφρούρησης των ευρωπαϊκών συνόρων.  

Η σύνδεση της ασφάλειας με τη μάχη ενάντια στην παράνομη μετανάστευση 

φανερώνεται σε όλα τα κείμενα που μιλούν για ελεύθερη μετακίνηση (Van Munster 2009). 

Άλλες μορφές ασφαλειοποίησης αποδεικνύονται μέσω των εφαρμοσμένων πρακτικών, 

όπως φαίνεται σε επαγγελματικές δεξιότητες (Bigo, 2002), στην ανταλλαγή πληροφοριών 

(Balzacq, 2008), στην αλληλεπίδραση μεταξύ των γραφειοκρατικών και πολιτικών 

διεργασιών (Van Munster, 2009), καθώς και σε ορισμένες δραστηριότητες, βλ. FRONTEX 

(Léonard 2010). 

Οι τρομοκρατικές επιθέσεις στην Νέα Υόρκη και μετέπειτα στη Μαδρίτη και το 

Λονδίνο, επέτειναν τις ασφαλειοποιητικές τάσεις της μεταναστευτικής πολιτικής στην 

Ευρώπη και τις έθεσαν πλέον ως μονόδρομο στην αντιμετώπιση των μεταναστευτικών και 

προσφυγικών ροών. Ο Bigo λέει χαρακτηριστικά ότι οι τρομοκρατικές επιθέσεις έριξαν «νερό 

στο μύλο» για όλους αυτούς που ήδη είχαν κάνει έκκληση για μια προληπτική αντιμετώπιση 

που θα βασιζόταν στην αποτροπή, στην συλλογή πληροφοριών και σε μια πιο παρεμβατική 

και ολοκληρωμένη επιτήρηση (Bigo 2009, 588). H Boswell (2007, 601), από μια διαφορετική 

οπτική γωνία, λέει ότι παρατηρούνται διάφοροι σύνδεσμοι μεταξύ των πρακτικών της 

μεταναστευτικής πολιτικής και της αντιτρομοκρατικής ατζέντας. Συγκεκριμένα, αναφέρεται 

στην χρησιμοποίηση εργαλείων μεταναστευτικής πολιτικής – όπως βάσεις δεδομένων για 

ξένους υπηκόους, πληροφορίες επιβατών από αεροπορικές εταιρείες και ελέγχους στα 

διεθνή σύνορα - από υπηρεσίες σχετιζόμενες με αντιτρομοκρατικές αρμοδιότητες για την 

επιτήρηση ύποπτων ή δυνητικών τρομοκρατών (ibid).  

 

3.3.2. Αντιθετικές Τάσεις στην ΕΕ   

Το μεταναστευτικό ζήτημα στη Μεσόγειο και ιδιαιτέρως στην Ελλάδα αποτελεί μια 

καλή αφορμή να αναλυθούν οι αντιθέσεις μεταξύ της φιλοσοφίας και του εκπεφρασμένου 

λόγου της ΕΕ από τη μια πλευρά και των πρακτικών στα πλαίσια της κοινής μεταναστευτικής 

πολιτικής από την άλλη. Επίσης, μέσα από αυτές τις αντιθέσεις μπορούν να αναλυθούν 

πτυχές της ασφαλειοποίησης της μετανάστευσης. 
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Η ρητορική της ΕΕ εν μέρει βασίζεται στον σεβασμό και την προάσπιση των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών, Αντζελίνο Αλφάνο, είχε πει 

μιλώντας για τα σχέδια δημιουργίας κέντρων προσφύγων σε τρίτες χώρες, όπως η Αίγυπτος, 

το Σουδάν και η Νιγηρία, ότι «πρόκειται για μια ανθρωπιστική αποστολή που θα επιτρέψει 

στην Ευρώπη να διεξάγει την ταυτοποίηση και διαλύσει την τεράστια αγορά εμπορίας 

ανθρώπων» (Pancevski 2015). Παρόλ’αυτά, οι μεταναστευτικές πολιτικές της ΕΕ και των 

κρατών-μελών της παρουσιάζουν αντιφάσεις. Η πρόσληψη και παρουσίαση των μεταναστών 

και των προσφύγων ως κίνδυνο ασφάλειας αντίκειται στην ανθρωπιστική ρητορική της ΕΕ. 

Συγκεκριμένες ασφαλειοποιητικές πρακτικές παρουσιάζονται ως μοναδικές λύσεις για τους 

κινδύνους που θέτουν οι μετανάστες και οι πρόσφυγες ενάντια στη δημόσια τάξη, την 

ασφάλεια και τη σταθερότητα. «Οι μετανάστες, οι αιτούντες άσυλο και οι πρόσφυγες 

πλαισιώνονται ως ένα πρόβλημα ασφάλειας, το οποίο διαφέρει από μια προσέγγιση με μέσα 

πολιτικής, που θα τονίζει το ότι το άσυλο είναι υπόθεση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και που 

θα προτείνει εργαλεία ανθρωπιστικού περιεχομένου για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα 

(Huysmans 2000, 757).   

Ο ευρωπαϊκός οργανισμός για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα 

εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, FRONTEX 51  έχει δεχτεί 

σφοδρή κριτική για τον τρόπο που διεξάγει τους συνοριακούς ελέγχους από ακτιβιστές 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οργανισμούς υπέρ των δικαιωμάτων των μεταναστών 

(Léonard 2010, 232). Η επιλογή συγκεκριμένων ασυνήθιστων πρακτικών για την 

αντιμετώπιση της μετανάστευσης «μεταφέρει το μήνυμα ότι το ζήτημα αυτό αποτελεί 

απειλή για την ασφάλεια και πρέπει να αντιμετωπιστεί επειγόντως, κατασκευάζοντας έτσι 

κοινωνικά το θέμα αυτό ως απειλή για την ασφάλεια» (Léonard 2010, 237). Για παράδειγμα, 

«η πολυπλοκότητα των επιχειρήσεων που συντονίζονται από την FRONTEX, ιδίως όσον 

αφορά τις πληροφορίες που συγκεντρώνονται πριν από τις επιχειρήσεις, ο αριθμός των 

κρατών που συμμετέχουν από την πλευρά της ΕΕ, η συμμετοχή ορισμένων κρατών 

                                                           
51 Ο ευρωπαϊκός οργανισμός για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των 
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συστάθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ)  2007/2004 του Συμβουλίου 
(26.10.2004, ΕΕ L 349/25.11.2004). 
Βλ. http://europa.eu/about-eu/agencies/regulatory_agencies_bodies/policy_agencies/FRONTEX/index_el.htm 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004R2007:EL:NOT&locale=EL
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004R2007:EL:NOT&locale=EL
http://europa.eu/about-eu/agencies/regulatory_agencies_bodies/policy_agencies/frontex/index_el.htm
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προέλευσης και διέλευσης μέσω διαφόρων συμφωνιών, η ύπαρξη του CRATE52 και η αύξηση 

της διάρκειας των επιχειρήσεων, τις κάνει μοναδικές στο είδος τους (Léonard 2010, 240). 

Επίσης, ειδικά οι θαλάσσιες επιχειρήσεις, απεικονίζουν τη λογική των ασυνήθιστων 

μέτρων, αφού οι καταστάσεις αντιμετωπίζονται ως πολεμικά γεγονότα. Η 

στρατιωτικοποίηση των συνόρων και των συνοριακών ελέγχων, παράλληλα με το 

στρατιωτικό status των εμπλεκόμενων δρώντων (π.χ. την Guardia Civil στην Ισπανία ή την 

Guardia di Finanza στην Ιταλία (Lutterbeck 2006, Léonard 2010)) δηλώνουν την πλαισίωση 

της μετανάστευσης ως ασφαλειακού ρίσκου. «Στις νοτιοευρωπαϊκές χώρες η 

εκλαμβανόμενη ως ανάγκη της αναβάθμισης προστασίας των μεσογειακών συνόρων έχει 

οδηγήσει σε αυξανόμενη κινητοποίηση στρατιωτικών και παραστρατιωτικών δυνάμεων 

ασφάλειας, όπως επίσης και σε προσφυγή σε αυξανόμενο αριθμό εργαλείων στρατιωτικού 

τύπου για την πρόληψη παράτυπης μετανάστευσης και διασυνοριακού εγκλήματος» 

(Lutterbeck 2006, 64).  

Έχει υποστηριχτεί ότι οι συγκεκριμένες πρακτικές αντίκεινται στα ανθρώπινα 

δικαιώματα αφενός, αλλά εμμέσως βάζουν σε κίνδυνο τη ζωή χιλιάδων ανθρώπων, που δεν 

έχουν άλλη επιλογή, παρά τη μετανάστευση.  Όπως λέει ο Cuttitta, o «αυξημένος αριθμός 

θανάτων στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ μπορεί να εξηγηθεί και από το γεγονός ότι οι 

μετανάστες υποχρεώνονται να αλλάζουν τις διαδρομές τους για να ξεφύγουν από τους 

ελέγχους» (Cuttitta 2014, 197). 

Επίσης, εκτός από τις συνοριακές πρακτικές, οι συνθήκες διαβίωσης στα κέντρα 

υποδοχής/κράτησης έχουν δεχθεί κριτική στο πλαίσιο  του δικαίου των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων. «Οι τομείς στους οποίους ανακύπτουν παραβιάσεις των δικαιωμάτων των 

μεταναστών και αιτούντων άσυλο, σχετίζονται συχνά με το πολιτικό άσυλο, την απέλαση και 

τις συνθήκες κράτησης στα ειδικά κέντρα «υποδοχής»» (Tsitselikis 2013, 423). Επιπρόσθετα, 

η κράτηση λειτουργεί ως κύρωση, έτσι ώστε να αποτραπούν οι μετανάστες. «Κατά γενική 

ομολογία ανάμεσα σε μελετητές και ΜΚΟ, η υλοποίηση του μέτρου της κράτησης και η 

                                                           
52 Σύντμηση του Centralised Record of Available Technical Equipment. Η FRONTEX δημιούργησε το  κεντρικό 
μητρώο του διαθέσιμου τεχνικού εξοπλισμού (CRATE) για τον έλεγχο και την επιτήρηση των συνόρων που 
ανήκει στα κράτη μέλη, τα οποία εκουσίως και μετά από αίτημα άλλου κράτους μέλους, προτίθενται να 
διαθέσουν τον εξοπλισμό αυτό στο εν λόγω κράτος μέλος προσωρινά. Η βάση δεδομένων CRATE περιλαμβάνει 
προς το παρόν πάνω από εκατό σκάφη, περίπου 20 αεροσκάφη και 25 ελικόπτερα και μερικές εκατοντάδες 
εξαρτήματα εξοπλισμού ελέγχου συνόρων, όπως κινητές μονάδες ραντάρ, οχήματα, θερμικές κάμερες και 
κινητούς ανιχνευτές. Η CRATE παρόλο που αρχικά προοριζόταν να χρησιμοποιηθεί σε διμερή βάση μεταξύ 
κρατών μελών, παρέχει απογραφή εξοπλισμού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε κοινές επιχειρήσεις. 
Βλ. http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-08-84_el.htm  

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-08-84_el.htm
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πειθαρχική και τιμωρητική διάσταση του, είναι ένα σύνηθες φαινόμενο που αυξάνεται στις 

ευρωπαϊκές χώρες (Triandafyllidou, Angeli, & Dimitriadi, 2014, p. 2). Στην Ελλάδα, για 

παράδειγμα, η μεταναστευτική πολιτική επαφίεται σημαντικά στην κράτηση σύμφωνα με 

την έκθεση του Συμβουλίου της Ευρώπης (Επιτροπή για τη Μετανάστευση, τους Πρόσφυγες 

και τους Εκτοπισμένους) (Strik 2013, 1). Οι πρακτικές κράτησης στην Ελλάδα έχουν επικριθεί 

σκληρά κατά καιρούς. Για παράδειγμα, ο εκπρόσωπος του Ανώτατου Επιτρόπου των 

Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες είχε πει σχετικά με την Ελλάδα ότι πρόκειται για «μια 

ανθρωπιστική κρίση, η οποία δε θα έπρεπε να υπάρχει στην ΕΕ» (UNCHR 2010). 

Επιπρόσθετα, εκθέσεις και κείμενα δημόσιας πολιτικής (policy briefs) απεικονίζουν τα 

σοβαρά λειτουργικά προβλήματα και τις ανησυχητικές συνθήκες στα κέντρα κράτησης, όπως 

για παράδειγμα στην Αμυγδαλέζα (Angeli and Triandafyllidou 2014)) και στα αστυνομικά 

τμήματα (Strik 2013, 11).  

Στα αγγλικά υπάρχει ένα νέος όρος, ο οποίος συνδέει τη μετανάστευση με το έγκλημα, 

και συγκεκριμένα το εγκληματικό δίκαιο με το μεταναστευτικό δίκαιο, το ‘crimmigration’53. 

Αυτός ο νεολογισμός που υποδηλώνει τη σύγκλιση μεταξύ της ποινικής δικαιοσύνης και των 

συστημάτων ελέγχου μετανάστευσης, αν και αναδύθηκε στις ΗΠΑ, είναι σχετικός με τα 

θέματα κράτησης των μεταναστών στην ΕΕ και στα κράτη-μέλη αυτής. Οι μελετητές νομικών 

θεμάτων και ιδιαιτέρως των θεμάτων που άπτονται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν 

επισημάνει την αύξηση του μέτρου κράτησης των μεταναστών κατά την τελευταία δεκαετία 

με βάση το διοικητικό δίκαιο. Όπως έχει γραφεί «η θεσμοποιημένη πρακτική της κράτησης 

μεταναστών έχει γίνει αναπόσπαστο μέρος ενός πακέτου πολιτικής, η οποία ως κύριο στόχο 

έχει να αποτρέψει μελλοντικούς μετανάστες και να απομακρύνει αυτούς που είναι ήδη σε 

εθνικό έδαφος και όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά» (Cornelisse 2010). Για παράδειγμα, 

η Οδηγία της ΕΕ για τις επιστροφές54 είχε  αντίκτυπο στην περίοδο κράτησης σε διάφορες 

χώρες  και στην ουσία συνέβαλλε στην παράταση της κράτησης στο μέγιστο δυνατό. «Παρά 

                                                           
53 Πιο συγκεκριμένα βλ. σχετική βιβλιογραφία: Juliet Stumpf (2006) ‘The Crimmigration Crisis: Immigrants, 

Crime, and Sovereign Power’, American University Law Review 56(2), pp.368-419; Maria João Guia, Maartje van 

der Woude, and Joanne van der Leun (eds.) (2013) Social Control and Justice: Crimmigration in the Age of Fear’, 

The Hague: Eleven International Publishing.  

54 Οδηγία 2008/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά 

με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων 

υπηκόων τρίτων χωρών. Βλ.ολόληρο το κείμενο της οδηγίας στο http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:348:0098:0107:EL:PDF  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:348:0098:0107:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:348:0098:0107:EL:PDF
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το γεγονός ότι θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι η οδηγία για την επιστροφή συνέβαλε στη 

σύγκλιση - και συνολικά στη μείωση - της μέγιστης διάρκειας κράτησης σε όλη την ΕΕ, η 

εφαρμογή των νομικών μέτρων που προβλέπονται στην οδηγία είχε σημαντικό αντίκτυπο 

στην παράταση της περιόδου κράτησης πέραν των έξι μηνών, και έχει επιφέρει την επέκταση 

των ανώτατων χρονικών ορίων της κράτησης σε δέκα κράτη μέλη, σε σύγκριση με τη 

νομοθεσία που ίσχυε πριν από τη μετατόπιση της οδηγίας για την επιστροφή» (Manieri and 

LeVoy 2015, 10). 

Γενικά, οι εξελίξεις όπως «η σταθερή ενίσχυση των συνοριακών ελέγχων, η θέσπιση 

αυστηρότερων όρων εισόδου, η επέκταση  δεξιοτήτων για κράτηση και απέλαση, και ο 

πολλαπλασιασμός των ποινικών κυρώσεων για μεταναστευτικά αδικήματα μπορούν να 

θεωρηθούν ότι συνιστούν μια οριστική στροφή της ΕΕ προς τη λεγόμενη «ποινικοποίηση της 

μετανάστευσης» (Parkin 2013).   

 

3.3.3. Εκφάνσεις ασφαλειοποίησης στις πρακτικές της ευρωπαϊκής μεταναστευτικής 

πολιτικής  

Σε συνδυασμό με τις θεσμικές σταδιακές αλλαγές σχετικά με το μεταναστευτικό, είναι 

ενδιαφέρον να αναλυθούν οι πρακτικές της ΕΕ για να ελεγχθεί αν και πώς συνέβαλλαν και 

συνεχίζουν να συμβάλλουν στην ασφαλειοποίηση της μετανάστευσης και της πολιτικής 

ασύλου. Αυτές οι πρακτικές μπορούν να συζητηθούν και να αναλυθούν σε διαφόρων ειδών 

ομαδοποιήσεις. Εδώ θα μιλήσουμε αρχικά για την συμβολή των διαφόρων διαστάσεων στην 

ασφαλειοποίηση, όπως για το ρόλο των διοικητικών οργάνων της ΕΕ (Bigo 2002), τη 

διαχείριση των συνόρων, όπου θα διερευνηθούν οι διαφορετικές πτυχές, όπως για 

παράδειγμα η εξωτερίκευση της μεταναστευτικής πολιτικής (Wolff, 2008; Triandafyllidou, 

2014; Booth, et al., 2014), η τεχνολογικοποίηση και στρατιωτικοποίηση των συνόρων, 

συμπεριλαμβανομένου του πρωταρχικού ρόλου της FRONTEX (Léonard, 2010; Booth, et al., 

2014), οι πρακτικές επιτήρησης με βιομετρικά συστήματα (Muller 2011) και οι πρακτικές (μη) 

ενσωμάτωσης και οι πρακτικές απομάκρυνσης. Αυτή η ομαδοποίηση θα ακολουθηθεί σε 

γενικές γραμμές και στην ανάλυση των μεταναστευτικών πρακτικών στην εσωτερική 

πολιτική της Ελλάδας. Έτσι μπορούν να γίνουν οι παραλληλισμοί μεταξύ ευρωπαϊκής και 

ελληνικής πολιτικής. Βέβαια, στην περιπτωσιολογική μελέτη της Ελλάδας θα προστεθούν και 

ιδιαίτερες πτυχές που αφορούν την ελληνική πολιτική και άπτονται ιδιαίτερων πολιτικών και 

κοινωνικών θεμάτων της χώρας.  
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Όπως αναλύσαμε μέσα από τη νομοθετική πορεία της ΕΕ στο θέμα της μετανάστευσης, 

έχουν γίνει αργά και σταθερά βήματα στην οικοδόμηση ενός στεγανού συστήματος 

ασφάλειας το οποίο είναι πλέον άρρηκτα συνδεδεμένο με το μεταναστευτικό και 

προσφυγικό ζήτημα. Όπως αναφέρει ο Φωτιάδης «τέλη του 2014 με αρχές του 2015, η 

δημιουργία μιας νέας αρχιτεκτονικής στα σύνορα της Ευρώπης συμπλήρωνε ήδη μια 

δεκαετία αργής αλλά αδιάκοπης εξέλιξης...Το εντυπωσιακό ήταν ότι, παρόλο το τεράστιο 

μέγεθος των αλλαγών και την ιδιαίτερη σημασία τους, οι διαθέσιμες πληροφορίες ήταν 

ελάχιστες και ο δημόσιος διάλογος γι’ αυτές ήταν ουσιαστικά ανύπαρκτος» (Φωτιάδης 2015, 

23).  

Ένας από τους παράγοντες συμβολής στην ασφαλειοποίηση της μετανάστευσης είναι 

ο ρόλος του διοικητικού και γραφειοκρατικού συστήματος της ΕΕ και των κρατών μελών με 

τη συνδρομή της πολιτικής ελίτ. Οι διάφορες διαδικασίες και οι πολύπλοκοι μηχανισμοί 

γύρω από την θεμελίωση του ασφαλειοποιητικού καθεστώτος της μετανάστευσης και του 

ασύλου συνθέτουν μια εικόνα ετερογενών θεσμών, αρχών και λογικών, μέρους μιας νέας 

κυβερνητικότητας. O Bigo μιλούσε για τη σημασία μιας νέας θέσης, δηλαδή του αξιωματικού 

συνδέσμου (liaison officer), στην αστυνόμευση των οργανισμών στην Ευρώπη, 

υπογραμμίζοντας το γεγονός ότι είναι «ενδεικτικός των αντιλήψεων μας για το μέλλον της 

Ευρώπης και τις σχέσεις μας με την ασφάλεια» (Bigo 2000, 67). «Η σημασία τους έγκειται 

στο γεγονός ότι καλύπτουν κύριες θέσεις για τη διαχείριση και την ανταλλαγή πληροφοριών, 

συμβάλλουν στη συγκρότηση ενός δικτύου, στο οποίο τα έγγραφα πολιτικής προερχόμενα 

από την ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και άλλους θεσμούς, αναφέρονται ως «εσωτερική 

ασφάλεια». Εγγυώνται ότι τα κέντρα πληροφοριών, όπως το πληροφοριακό σύστημα 

Σένγκεν, η SIRENE και η Europol» είναι τα νέα κέντρα εξουσίας, που είναι υπεύθυνα για την 

επιτήρηση των Ευρωπαίων...» (Bigo 2000, 68).  

Η δημιουργία ενός ολόκληρου συστήματος γύρω από την ασφάλεια και εν τέλει 

(άν)ασφάλεια των Ευρωπαίων εγείρει ερωτήματα σχετικά με τη δημοκρατικότητα του 

θεσμού της ΕΕ, που μεταμορφώνεται ιλιγγιωδώς σε ένα μόρφωμα μετανεωτερικής 

κυβερνητικότητας, όπου το μεγαλύτερο ρόλο παίζουν οι «επαγγελματίες της 

ανασφάλειας»55. Η ασφάλεια πλέον ως όρος διαπερνά όλους τους τομείς και μετατρέπεται 

σε ιδεολόγημα.  «Οι διαφοροποιήσεις μεταξύ χαμηλής και υψηλής αστυνόμευσης χάνουν 

                                                           
55 Όρος που μεταχειρίζεται ο Didier Bigo.  
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όλο και περισσότερο το νόημα τους στο ασφαλειοποιημένο περιβάλλον της Δυτικής 

Ευρώπης...Στην ΕΕ συντελέστηκε μεταψυχροπολεμικά μια ιδεολογική συγχώνευση (μεταξύ 

των προβλημάτων εγκληματικότητας που επανατιτλοφορούνται ως προβλήματα 

ασφάλειας, μια εργαλειακή συγχώνευση (οι αστυνομικές αρχές δανείζονται όλο και 

περισσότερο εργαλεία και τακτικές από το ασφαλειακό και πληροφοριακό σύστημα)  και μια 

θεσμική συγχώνευση (όπου οι θεσμοί επιβολής του νόμου και οι θεσμοί  ασφάλειας έχουν 

επικαλυπτόμενες αποστολές )» (Andreas and Nadelmann 2006, 189). Επίσης, από τότε που 

ξέσπασε η προσφυγική κρίση σε όλα τα κείμενα των οργάνων της ΕΕ, «παρατηρείται όχι μόνο 

μια έντονη κανονιστική επιβεβαίωση του ελέγχου των εξωτερικών συνόρων αλλά και η 

επιστροφή στον έλεγχο των εσωτερικών συνόρων ως πρόταγμα της «ασφάλειας», μιας 

έννοιας που τελικά αποκαλύπτεται ολοένα και πιο αμφίσημη: αφενός για τους πρόσφυγες, 

ειδικά προς το εύλογο αίτημα διάσωσης τους, αφετέρου για τα σύνορα, όπου ευνοείται μια 

σειρά επιχειρήσεων και ειδικών οργάνων που δημιουργήθηκαν με στόχο την επιτήρηση – 

κυρίως των θαλάσσιων – συνόρων, νότια και νοτιοανατολικά» (Ελληνική Ένωση για τα 

Δικαιώματα του Ανθρώπου 2016 , 3).  

Έτσι η ασφάλεια είναι το μόνο ζητούμενο και στον τομέα της μετανάστευσης. Η 

ασφάλεια υφίσταται αυτοαναφορικά και μονοσήμαντα. Μιλάμε πλέον για την ασφάλεια του 

κράτους έναντι της ασφάλειας των ανθρώπινου όντος. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο σκέψης, η 

συστηματοποίηση της ασφαλειοποίησης της μετανάστευσης και η νέα ευρωπαϊκή 

αρχιτεκτονική των συνόρων έχει δημιουργήσει ένα εκτεταμένο δίκτυο επαγγελματιών και 

τεχνικών που αναπαράγουν μια φοβική ρητορική και ασφαλειακές πρακτικές προς όφελος 

διατήρησης ενός πολύπλοκου μηχανισμού. «Οι δρώντες στον τομέα της ασφάλειας θα 

μπορούσαν να ονομαστούν επαγγελματίες της διαχείρισης της απειλής και παραγωγοί μιας 

γνώσης-εξουσίας βασισμένη στην (αν)ασφάλεια» (Bigo 2000, 93). Τα γραφειοκρατικά δίκτυα 

της ΕΕ, τα οποία αποτελούν ένα βασικό στοιχείο της διαδικασίας εξευρωπαϊσμού στον τομέα 

της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στις 

διαδικασίες ασφαλειοποίησης. Ο λόγος είναι, όπως το τοποθετεί ο Bigo (2002), ότι οι 

γραφειοκρατικοί παράγοντες και γενικά οι «επαγγελματίες της ασφάλειας», συμβάλλουν 

στην θεώρηση της μετανάστευσης  μέσα από το πρίσμα της ασφάλειας. «Οι επαγγελματίες 

στον τομέα της διαχείρισης των κινδύνων και φόβου μεταφέρουν τη  νομιμότητα που 

κερδίζουν από τους αγώνες ενάντια στους τρομοκράτες, εγκληματίες, κατασκόπους και 

παραχαράκτες προς άλλους στόχους, κυρίως ενάντια σε διακρατικούς πολιτικούς ακτιβιστές, 
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σε ανθρώπους που διασχίζουν σύνορα ή σε άτομα που έχουν γεννηθεί στη χώρα, αλλά με 

ξένους γονείς (Bigo 2002, 63).  

 

3.3.3.1. Διαχείριση Συνόρων  

Μια από τις κυριότερες εκφάνσεις ανάλυσης της διαδικασίας ασφαλειοποίησης είναι 

η εξέταση του τρόπου χειρισμού των εξωτερικών συνόρων, ο οποίος τα τελευταία χρόνια 

χαρακτηρίζεται από την χρησιμοποίηση των πιο εξελιγμένων τεχνολογιών. Η διεθνικοποίηση 

των κινδύνων, η εγγύτητα της Ευρώπης σε πολιτικά ασταθείς περιοχές, καθώς και οι νέες 

θεσμικές αλλαγές στο εσωτερικό της ΕΕ κατέστησαν απαραίτητη την  διαχείριση των 

συνόρων και τη δημιουργία οργάνων για το σκοπό αυτό. Τα κράτη μέλη της ΕΕ, ιδιαιτέρως 

στη Μεσόγειο γίνονται κοινωνοί των νέων ασφαλειακών στρατηγικών, μέρος των οποίων 

αποτελούν οι εξελιγμένες μέθοδοι επιτήρησης. Αυτές οι πρακτικές συνθέτουν μια 

αναθεωρημένη αντιμετώπιση, όχι μόνο των συνοριακών ελέγχων, αλλά του 

μεταναστευτικού φαινομένου στο σύνολο του και παράλληλα βάζουν τα θεμέλια μιας 

μονόδρομης ασφαλειακής και επιτηρησιακής κυβερνητικότητας τεχνολογικής αιχμής. 

Επίσης, αναπροσδιορίζουν την σημασία των συνόρων και των ατόμων και όπως γράφει ο 

Muller, «οι στρατηγικές της ασφάλειας και επιτήρησης, που έχουν επιταχυνθεί και 

εμβαθυνθεί συμβάλλουν άμεσα στην ανάδυση εικονικών συνόρων και διακινδυνευμένων 

ανακατηγοριοποιήσεων των μεταναστών και των πολιτών σε γενικευμένα δίκτυα υποψίας 

και ελέγχου, που περιθάλπονται από κρατικούς και μη-κρατικούς φορείς» (Muller 2011, 94).  

Η διαχείριση των εξωτερικών συνόρων περιλαμβάνει εκτός της δραστηριότητας των 

ιδίων οργάνων και υπηρεσιών και την συμμετοχή τρίτων χωρών (εξωτερίκευση 

μεταναστευτικής πολιτικής). Επίσης, περιλαμβάνει αυξανόμενη στρατιωτικοποίηση των 

συνόρων και των ελέγχων. Ο σημαντικότερος φορέας της στρατιωτικοποίησης των συνόρων 

είναι η FRONTEX, η υπηρεσία που είναι επιφορτισμένη με τη φύλαξη των εξωτερικών 

συνόρων της ΕΕ. Οι δραστηριότητες της συμπληρώνονται από τα κέντρα ad hoc, τα οποία το 

καθένα εξειδικεύεται σε ένα στοιχείο της διαχείρισης των συνόρων, η Γερμανία για τα 

χερσαία σύνορα, η Ελλάδα και η Ισπανία για τα θαλάσσια σύνορα, η Ιταλία για τα 

αεροδρόμια, η Φινλανδία για την ανάλυση ρίσκου, η Αυστρία για την εκπαίδευση και το 

Ηνωμένο Βασίλειο για έλεγχο και τις τεχνολογίες επιτήρησης (European Parliament 2006, 

στο (Wolff 2008)).  
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Παρακάτω, θα αναλύσουμε τις διάφορες συνιστώσες της διαχείρισης των συνόρων, ως 

μέρους της μεταναστευτικής πολιτικής της ΕΕ, η οποία συμπίπτει σε διάφορα σημεία με την 

πολιτική της ΕΕ ενάντια στην τρομοκρατία και το οργανωμένο έγκλημα – ταύτιση ενδεικτική 

της ασφαλειοποίησης. Καταρχήν, θα σταθούμε στην εξωτερική ασφαλειοποίηση της 

μετανάστευσης, δηλαδή στην εξωτερίκευση των μεταναστευτικών πολιτικών. Μετά θα 

εξετάσουμε τη στρατιωτικοποίηση των συνόρων και το ρόλο της FRONTEX και κατόπιν θα 

αναλύσουμε την τεχνολογικοποίηση των ελέγχων με έμφαση στη βιομετρικοποίηση.  

 

3.3.3.1.1. Η εξωτερίκευση της μεταναστευτικής πολιτικής  

Η ΕΕ έχει μακρά ιστορία στη διαχείριση της μετανάστευσης μέσω οικοδόμησης 

εξωτερικών διακρατικών μηχανισμών. Η εξωτερική διάσταση της μεταναστευτικής πολιτικής 

εντοπίζεται στις αρχές του 1990, στην προσπάθεια της ΕΕ να δημιουργήσει πολιτικές 

γειτονίας. Μια από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες ήταν η περίφημη Ευρωμεσογειακή 

Συνεργασία (European Mediterranean Partnership – EMP) ή Διαδικασία της Βαρκελώνης 

(1995) 56, που αποτελούσε ένα πολυμερές πλαίσιο συνεργασίας, ώστε να δημιουργηθεί στη 

λεκάνη της Μεσογείου μια περιοχή διαλόγου, η οποία θα βασιζόταν στην αλληλεγγύη και τη 

συνεργασία. Η εταιρική σχέση θα κάλυπτε σε γενικές γραμμές τον τομέα της ασφάλειας, τον 

οικονομικό/χρηματοπιστωτικό τομέα και τον κοινωνικό/ανθρωπιστικό/μορφωτικό τομέα. 

Άλλωστε αποτελούσε συμφέρον της ΕΕ να επενδύει στην σταθερότητα και τη συνεργασία 

στη γειτονιά της και δη στη Μεσόγειο λόγω της στρατηγικής της θέσης (Wallace 2003, 19). Η 

μετανάστευση αποτελεί από τότε θέμα που ενσωματώνεται στα τρία κύρια ζητήματα της 

διακήρυξης (στο τρίτο σκέλος) (Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2008). Αν και η ασφάλεια της περιοχής 

είναι το κυριότερο ζήτημα στην Ευρωμεσογειακή συνεργασία, αποκτά διαφορετική 

διάσταση μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις. Η θεώρηση της τρομοκρατίας ως εσωτερικής 

απειλής και η επιλογή συγκεκριμένων μεθόδων για την αντιμετώπιση της στην ΕΕ ανέτρεψαν 

τους στόχους της  Ευρωμεσογειακής Συνεργασίας «από την προώθηση αμοιβαίων 

οικονομικών και πολιτικών ενδιαφερόντων, σε προώθηση δράσεων καταπολέμησης «της 

κοινής απειλής», της διεθνούς τρομοκρατίας. Έτσι, η παραπάνω διαδικασία και αλλαγή 

                                                           
56  Περιλαμβάνονται φορείς από 43 χώρες. Μετέχουν όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι χώρες-εταίροι και οι χώρες-παρατηρητές της ευρωμεσογειακής εταιρικής σχέσης 
(Μαυριτανία, Μαρόκο, Αλγερία, Τυνησία, Αίγυπτος, Ιορδανία, Παλαιστινιακή Αρχή, Ισραήλ, Λίβανος, Συρία, 
Τουρκία και Αλβανία), καθώς και άλλα μεσογειακά παράκτια κράτη (Κροατία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, 
Μαυροβούνιο και Μονακό) (Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2008).  
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στάσης επηρέασε και την προσέγγιση του ζητήματος της μετανάστευσης περισσότερο ως 

ενός φαινομένου στα πλαίσια της ενίσχυσης της «ασφάλειας» της Ευρώπης, 

υποβαθμίζοντας τον ρόλο των δημοκρατικών αρχών και της προστασίας των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων στις πολιτικές επαφές και συνεργασίες μεταξύ των Μεσογειακών χωρών» 

(Νικολακοπούλου-Στεφάνου 2009, 84).  Εν συνεχεία, η συνεργασία με τρίτες χώρες κατέχει 

ιδιαίτερη θέση στο Συμβούλιο του Τάμπερε, όπως εκτενώς αναλύσαμε στο θεσμικό μέρος. 

Παρά τη φιλόδοξη και δυναμική προσέγγιση του Τάμπερε, οι εξωτερικές σχέσεις 

θεωρήθηκαν κυρίως μέσα από το πρίσμα της εξωτερίκευσης της διαχείρισης των συνόρων 

και τη δημιουργία μιας ζώνης – ανάχωμα (buffer zone) (Papagianni 2013, 284). Η διαχείριση 

των εξωτερικών συνόρων άλλωστε για την καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης 

στην ΕΕ ήταν ένα ζήτημα πρώτης προτεραιότητας πριν την διεύρυνση του 2004, όπως και η 

ενδυνάμωση της συνεργασίας και της αμοιβαίας εκπαίδευσης στις περιπολίες των συνόρων 

στην Ευρώπη των 27 και ο εφοδιασμός των νέων κρατών μελών της Κεντρικής και Ανατολικής 

Ευρώπης με εξελιγμένο εξοπλισμό και προηγμένη τεχνογνωσία (Triandafyllidou 2014, 7).  

Ο Walters (2004, 253) εξηγώντας τους αναπροσδιορισμούς της εδαφικότητας και της 

νέας πραγματικότητας επιτήρησης και ελέγχων, σημειώνει ότι υπάρχει ανάγκη η μελλοντική 

έρευνα να εξετάσει τους νέους τόπους που έχουν δημιουργηθεί και τις επιπτώσεις τους στην 

κατανόηση της εθνικής κυριαρχίας, εδαφικότητας, κ.α. Έτσι αναλύει ότι μεταξύ της έννοιας 

αφενός των συνόρων και αφετέρου των ελέγχων με τον τρόπο που έχουν διασκορπιστεί και 

τοποθετηθεί σε άλλα κράτη, διακυβερνητικούς οργανισμούς, ιδιωτικούς φορείς, όπως 

αεροπορικές εταιρείες και κινητές μονάδες εργασίας, υφίστανται νέοι σχηματισμοί 

δύναμης, νέων αντιλήψεων της εδαφικής επικράτειας και του ελέγχου - Schengenland, 

Homeland, ζώνες εμπιστοσύνης, «ευφυή σύνορα», περιοχές ελευθερίας, ασφάλεια και 

δικαιοσύνη, περίμετροι, και εξωεδαφικές ζώνες. Αυτή η επανεδαφοποίηση είναι πράγματι 

άξια έρευνας και ανάλυσης και λαμβάνει ξεχωριστή θέση στα πλαίσια της εξέτασης της 

εξωτερίκευσης των ελέγχων της ΕΕ.  

Όπως αναλύσαμε στο θεσμικό μέρος, η εξωτερίκευση των μεταναστευτικών ελέγχων 

αποτυπώνεται στη μεταφορά ευθυνών της διαχείρισης της μετανάστευσης και ασύλου από 

την ΕΕ σε τρίτες χώρες. O McNamara (2013, 327), που στοιχειοθετεί τα κύρια χαρακτηριστικά 

της εξωτερίκευσης της μετανάστευσης, αναφέρει ότι είναι η μερική εξαγωγή της διαχείρισης 

των συνόρων σε τρίτες χώρες και συνιστά τη μεταφορά του συνόρου προς τα έξω, 

δημιουργώντας έτσι ένα «μεταφορικό» σύνορο σε ένα τρίτο κράτος, μέσω του οποίου το 
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κράτος μέλος της ΕΕ μπορεί να εφαρμόσει τον συνοριακό του έλεγχο κατευθείαν σε αυτό το 

τρίτο κράτος, το οποίο σημαίνει ότι έχει και τον έλεγχο. Το κράτος μέλος της ΕΕ έχει άμεσο 

έλεγχο μέσω των υπαλλήλων υπευθύνων για τη μετανάστευση και/ή μέσω κάποιου 

αναπληρωτή φορέα που θα διεξάγει τον μεταναστευτικό έλεγχο. Η εξωτερίκευση για 

παράδειγμα αποτυπώνεται στην οδηγία σχετικά με την υποχρέωση των μεταφορέων να 

κοινοποιούν τα στοιχεία των επιβατών 57  και στη δουλειά των αξιωματικών συνδέσμων 

μετανάστευσης58 (Immigration Liaison Officers ("ILOs")) να επιθεωρούν τα έγγραφα πέραν 

του εδάφους της ΕΕ (McNamara 2013, 327).  

Οι φορείς που εμπλέκονται στην εξωτερική διάσταση της μετανάστευσης στην ΕΕ, 

εκτός από τους προφανείς, όπως το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, η Κομισιόν, το Συμβούλιο, το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, είναι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 

Εξωτερικής Δράσης, ευρωπαϊκές υπηρεσίες, όπως η FRONTEX, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 

Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO), αλλά και οι αντιπροσωπείες της ΕΕ και οι διπλωματικές 

αποστολές των κρατών μελών σε τρίτες χώρες (Papagianni 2013, 286). Όσον αφορά στα 

εργαλεία της εξωτερικής διάστασης της μεταναστευτικής πολιτικής της ΕΕ, τα οποία είναι 

συχνά καινοτόμα, εκτός από τα κλασσικά νομικά εργαλεία, όπως π.χ. η επανεισδοχή, η 

έκδοση βίζας, απελευθέρωση καθεστώτων βίζας και αμοιβαιότητα συμφωνιών βίζας, οι 

ρήτρες μετανάστευσης στις συμφωνίες συνεργασίας και συνδέσμων της ΕΕ, οι 

διακανονισμοί για την εργασία που έχουν συναφθεί από τη FRONTEX με μια σειρά τρίτων 

χωρών, η ΕΕ έχει αναπτύξει μια σειρά εργαλείων, με χαρακτήρα λιγότερο νομικό και 

περισσότερο πολιτικής πρακτικής, που είναι προσανατολισμένα στη λειτουργικότητα. Το πιο 

σημαντικό είναι οι εταιρικές σχέσεις κινητικότητας (ΕΣΚ) (mobility partnerships) (Papagianni 

2013, 289), οι οποίες είναι βασικό εργαλείο της Συνολικής Ευρωπαϊκής Προσέγγισης της 

Μετανάστευσης (GAMM), μιας στρατηγικής που ενώ επιδιώκει να διευκολύνει και να 

οργανώσει την νόμιμη κινητικότητα των υπηκόων τρίτων χωρών και να διασφαλίσει ότι 

αυτοί οι υπήκοοι θα λαμβάνουν την διεθνή προστασία, όταν θα τη χρειάζονται, στοχεύει και 

                                                           

57 Βλ. Οδηγία  2004/82/ΕΚ του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 σχετικά με την υποχρέωση των μεταφορέων 

να κοινοποιούν τα στοιχεία των επιβατών, http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/?uri=CELEX:32004L0082  

58Βλ. Κανονισμό  ΕΕ αριθ. 493/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011 
, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 377/2004 του Συμβουλίου για τη δημιουργία δικτύου 
αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης   
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32011R0493  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32004L0082
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32004L0082
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32011R0493
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στην ενδυνάμωση των συνοριακών ελέγχων (Maroukis and Triandafyllidou 2013). Οι ΕΣΚ 

ξεκίνησαν ως Γαλλογερμανική πρωτοβουλία για μια νέα «Ευρωπαϊκή μεταναστευτική 

πολιτική» με στόχο τη μείωση της παράνομης μετανάστευσης59 (Hernández i Sagrera and 

Carrera 2009). ΕΣΚ έχουν υπογραφεί με τη Μολδαβία (2008), το Πράσινο Ακρωτήρι (2008), 

τη Γεωργία (2009) και την Αρμενία (2011). Οι διαπραγματεύσεις με τη Σενεγάλη που 

ξεκίνησαν το 2008 αλλά δεν προχώρησαν, ενώ με τη Γκάνα συνεχίζονται από το 2010. Επίσης, 

μάλλον θα συναφθούν συμφωνίες με το Μαρόκο, την Αίγυπτο και την Τυνησία. Οι ΕΣΚ είναι 

επιλεκτικές με την έννοια ότι συνάπτονται με τρίτες χώρες μόνο όταν υπάρχουν 

συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως συνεργασία στην παράνομη μετανάστευση και «ύπαρξη 

αποτελεσματικών μηχανισμών για επανεισδοχή» (European Commission 2006) (Maroukis 

και Triandafyllidou 2013, 2). Ο ασφαλειοποιητικός χαρακτήρας των ΕΣΚ κυριαρχεί αφού 

δίνεται έμφαση στον έλεγχο της παράτυπης μετανάστευσης μέσω των συμφωνιών 

επανεισδοχής, των συνοριακών ελέγχων, την ασφάλεια των ταξιδιωτικών εγγράφων και την 

ανταλλαγή πληροφοριών μέσω των αρχών.  Οι ΕΣΚ αποτελούν συμφωνίες ασφάλειας όχι 

μόνο για τους παραπάνω λόγους, αλλά επειδή ευνοούν μία πολιτική κινητικότητας μόνο 

εκείνων των υπηκόων τρίτων χωρών που είναι χρήσιμοι ή προσοδοφόροι για την οικονομική 

ασφάλεια του κράτους υποδοχής  λόγω των ικανοτήτων τους ή της ικανότητας τους να 

καλύψουν τα ελλείμματα της αγοράς εργασίας (Hernández i Sagrera and Carrera 2009, 2).  

Ένα από τα κυριότερα εργαλεία της εξωτερίκευσης των εξωτερικών συνόρων είναι οι 

συμφωνίες επανεισδοχής, οι οποίες αποτελούν πολιτική προτεραιότητα για το Συμβούλιο 

και συγκεκριμένα κράτη μέλη για την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης 

(Hernández i Sagrera and Carrera 2009, 6) και οι οποίες έχουν δεχτεί κριτική για την αρνητική 

επίπτωση τους στα ανθρώπινα δικαιώματα και σε περιπτώσεις, όπου γίνονται παραβιάσεις 

αυτών στις τρίτες χώρες (Billet 2010). Οι συμφωνίες επανεισδοχής στοχεύουν στην επιβολή 

αμοιβαίας υποχρέωσης των συμβαλλόμενων μερών να δέχονται, κατόπιν αιτήσεως και 

χωρίς καμία άλλη διατύπωση, τους υπηκόους τους, αν δεν πληρούν (πλέον) τους όρους 

εισόδου, παρουσίας ή διαμονής στο έδαφος του αιτούντος κράτους (Hernández i Sagrera 

and Carrera 2009). Η επανεισδοχή των παράτυπων μεταναστών και προσφύγων αποτελεί 

την μεγαλύτερη πρόκληση για τις τρίτες χώρες-εταίρους, που έχουν δεχτεί μεγάλους 

                                                           
59 “Νέα Ευρωπαϊκή Μεταναστευτική πολιτική», ένα Γαλλογερμανικό σχέδιο που παρουσιάστηκε από τον 

Νικολά Σαρκοζί και τον Βόλφγκανγκ Σόιμπλε στη συνάντηση των υπουργών μετανάστευσης G6 στο Ηνωμένο 
Βασίλειο, 26 Οκτωβρίου 2006 (Hernández i Sagrera and Carrera 2009, 11). 
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αριθμούς μεταναστών (συμπεριλαμβανομένων δικών τους υπηκόων) και δυνητικούς 

αιτούντες άσυλο (Maroukis και Triandafyllidou 2013, 5). Ένα παράδειγμα προβληματικής 

εκτέλεσης συμφωνίας επανεισδοχής είναι αυτό μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Μεταξύ 2006 

και 2010, η Ελλάδα παρουσίασε 3.431 αιτήσεις επανεισδοχής στην Τουρκία με βάση αυτό το 

Πρωτόκολλο, σε σχέση με 62.816 ανθρώπους. Από αυτούς 7.359 έγιναν αποδεκτοί για 

επανεισδοχή από τις τουρκικές αρχές, αλλά μόνο 1.281 επανεισήχθησαν στην ουσία (ibid).  

Η εξωτερίκευση των μεταναστευτικών ελέγχων ως πρακτική έχει δεχτεί κριτική κυρίως 

λόγω των συνεπειών στους μετανάστες. Τα γεγονότα στη Θέουτα και Μελίγια (Ceuta και 

Melilla)60 έγιναν σύμβολο των ορίων της κατασταλτικής προσέγγισης (Papagianni 2013, 284) 

και η σφαιρική αντιμετώπιση της μετανάστευσης θεωρήθηκε ως μόνο μια ρητορική για την 

επιβολή της εξωτερίκευσης της ευρωπαϊκής πολιτικής με αρνητικές επιπτώσεις (Hernández 

i Sagrera and Carrera 2009).  Αν και μετανάστες έχασαν τη ζωή τους πριν και μετά από τα 

επεισόδια στη Θέουτα και στη Μελίγια σε αυτήν την περιοχή και γύρω από τη Μεσόγειο, 

αυτά τα γεγονότα υπογράμμισαν μια σημαντική και μια καλά προβεβλημένη αποτυχία της 

σταδιακής εξωτερίκευσης της μεταναστευτικής πολιτικής και πολιτικής ασύλου στην ΕΕ 

(Collyer 2012, 520). Το τείχος στη Θέουτα, το οποίο έχει συγχρηματοδοτηθεί από την ΕΕ και 

την ισπανική κυβέρνηση, είναι για την προστασία των ισπανικών θυλάκων στην άκρη της 

Βόρειας Αφρικής από τους μετανάστες που θέλουν να μπουν στην ΕΕ. Τίποτα δεν περιγράφει 

καλύτερα την υλοποίηση ανόρθωσης τείχους (Walters 2004, 692)61.  

Η πολιτική της εξωτερίκευσης της μεταναστευτικής πολιτικής είναι κατεξοχήν 

δηλωτική της ασφαλειοποιητικής αντιμετώπισης του μεταναστευτικού στην Ευρώπη, από τη 

στιγμή που το «ξεκαθάρισμα» των μεταναστών και προσφύγων γίνεται πριν αυτοί φτάσουν 

στις πόρτες της Ευρώπης. Η διατήρηση των μεταναστών σε απόσταση με τη μέθοδο της 

                                                           
60Η Θέουτα και η Μελίγια έχουν απόσταση μεταξύ τους περίπου 300 χιλιόμετρα και βρίσκονται πάνω στη 

μεσογειακή ακτή του Μαρόκου. Οι ισπανικές αυτές πόλεις χωρίζονται από το Μαρόκο με ένα διπλό σιδερένιο 
φράχτη ύψους έξι μέτρων με συρματόπλεγμα στην κορυφή.  Στις 29 Σεπτεμβρίου 2005, αξιωματούχοι των 
συνοριακών ελέγχων, χρησιμοποιώντας πυρομαχικά, πυροβόλησαν και σκότωσαν πέντε μετανάστες από την 
Υποσαχάρια Αφρική που προσπαθούσαν να περάσουν το φράχτη προς τη Θέουτα. Την επόμενη εβδομάδα έξι 
ακόμη μετανάστες έχασαν τη ζωή τους ενώ προσπαθούσαν να περάσουν τη Μελίγια. Αμέσως μετά από αυτά 
τα γεγονότα, οι αρχές συνέλαβαν μεγάλο αριθμό παράτυπων μεταναστών στη μαροκινή πλευρά του φράχτη 
και στη συνέχεια τους μετέφεραν στα απομακρυσμένα σύνορα της ερήμου με την Αλγερία, κοντά στο χωριό 
Ain Chouettar, περίπου 350 χιλιόμετρα νότια της Oujda (Collyer 2012, 514).  
61 Σε αυτό το άρθρο ο Walters χρησιμοποιεί για τη λέξη σύνορο τη λέξη lime, που παραπέμπει στις λίμες, τις 
εγκαταστάσεις της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας που χρησίμευαν στην υπεράσπιση και την οριοθέτηση των 
συνόρων. Όπως αναφέρει ο ίδιος στο άρθρο του, χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη αρχαϊκού τύπου για να καταδείξει 
ότι οι μετασχηματισμοί των συνόρων της ΕΕ και αλλού δεν είναι ένα καινούριο φαινόμενο (Walters 2004, 678).  
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εξωτερίκευσης σε συνδυασμό με την επικέντρωση στον έλεγχο των εξωτερικών της 

συνόρων, είναι πηγή πολλών και πλέον επιβεβαιωμένων παραβιάσεων των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων (Booth, ElDardiry, και συν. 2014, 88). Παράλληλη διαδικασία ή μέρος της 

ασφαλειοποίησης, η εξωτερίκευση ως εργαλείο, αποτελεί ένα βασικό συστατικό της 

διαχείρισης της μετανάστευσης. Η εξωτερίκευση σε συνδυασμό με τις απαγορευτικές 

πολιτικές βίζας και των ασφαλών τρίτων χωρών, όπως και της τεχνολογικοποιημένης 

επιτήρησης των συνόρων συνθέτουν τη γενικότερη εικόνα της ασφαλειοποιητικής 

αντιμετώπισης του μεταναστευτικού στην Ευρώπη.  

 

3.3.3.1.2. Η Στρατιωτικοποίηση των ευρωπαϊκών συνόρων  

Ένα από τα κεντρικά ζητήματα που εξετάζονται μέσα στα πλαίσια της εντατικοποίησης 

και ανάπτυξης της συνοριακής αστυνόμευσης είναι η στρατιωτικοποίηση – ένα ζήτημα, το 

οποίο έχει αναλυθεί σε μεγάλο βαθμό σε σχέση με την σκλήρυνση των πρακτικών στα 

σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού. Σε αυτή την περίπτωση γίνεται λόγος για την πρωτοφανή κλιμάκωση 

της αστυνόμευσης των συνόρων που διαδραματίζεται σε μια εποχή που καθορίζεται από το 

άνοιγμα των συνόρων λόγω της  Συμφωνίας Ελεύθερου Εμπορίου Βόρειας Αμερικής 

(NAFTA) 62  – γεγονός που υπογραμμίζει την αντίθεση μιας οικονομίας χωρίς σύνορα με 

οδοφράγματα στα σύνορα (Andreas 2009). Επισημαίνεται δε σε διάφορες αναλύσεις επί των 

αμερικανικών συνόρων η αποτυχία της μεθόδου της στρατιωτικοποίησης των συνόρων 

(Walters 2010, Lutterbeck 2006, Dunn 1996) (δηλαδή εφαρμογή τεχνολογιών στρατιωτικού 

τύπου και απασχόληση στρατιωτικού προσωπικού για τους σκοπούς της αστυνόμευσης), 

αφενός λόγω του ότι δεν αναχαιτίζουν επί της ουσίας την παράνομη μετανάστευση (αφού 

οι μετανάστες βρίσκουν άλλες διόδους με μικρότερη επιτήρηση και οι διακινητές εξελίσσουν 

τις μεθόδους τους (Andreas 1999, 2000 στο Lutterbeck 2006))  και αφετέρου γιατί θέτουν σε 

κίνδυνο την ασφάλεια και τα δικαιώματα αυτών που προσπαθούν να περάσουν τα σύνορα 

(Lutterbeck 2006, 60).  

Παρόλο που το ζήτημα της στρατιωτικοποίησης των συνόρων στην Ευρώπη είναι 

σχετικά καινούριο, αυξάνονται οι αναλύσεις που εμβαθύνουν στην συγκεκριμένη τακτική 

αστυνόμευσης για την καταπολέμηση της παράνομης  μετανάστευσης (Lutterbeck 2006, 

Wolff 2008, Léonard 2010, Φωτιάδης 2015). Για το θέμα της στρατιωτικοποίησης, θα 

                                                           
62 Βλ. http://www.naftanow.org/ 
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επικεντρωθούμε γεωγραφικά στη Μεσόγειο γιατί καταρχήν αφορά άμεσα την συγκεκριμένη 

μελέτη για την Ελλάδα και επειδή αποτελεί την πιο συχνή δίοδο των μεταναστών προς την 

Ευρώπη. Η αυξανόμενη αγωνία της Ευρώπης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών 

έχει οδηγήσει μεταξύ άλλων στην αναβάθμιση της ασφάλειας και την εντατικοποίηση της 

αστυνόμευσης των συνόρων στη Μεσόγειο. Εκτός της αύξησης και της αναβάθμισης των 

διαφόρων δυνάμεων ασφάλειας για την αστυνόμευση στη Μεσόγειο, υπάρχει και 

εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών βόρεια και νότια της Μεσογείου για την 

επιβολή της νομοθεσίας (Lutterbeck 2006, 60). Οι μεταναστευτικές διαδρομές στη 

Μεσόγειο, π.χ. μέσω Μαρόκου και των Στενών του Γιβραλτάρ στην Ισπανία (που ξεκινούν 

π.χ. από την Υποσαχάρια Αφρική) από την Αλβανία στην Ιταλία μέσω της Αδριατικής (που 

ξεκινούν π.χ. από την Τουρκία, το Ιράκ, το Αφγανιστάν, το Πακιστάν και την Κίνα) είναι 

μερικές από τις πιο σημαντικές που επιλέγουν οι λαθραίοι μετανάστες ή οι λαθρέμποροι. Κι 

ενώ η λαθραία μετανάστευση στη Μεσόγειο έχει καταλήξει να είναι πλαισιωμένη ως 

ασφαλειακή πρόκληση - και ιδιαιτέρως λόγω της σύνδεσης της με το διασυνοριακό έγκλημα 

και την τρομοκρατία – αποτελεί επίσης ένα σοβαρό ανθρωπιστικό πρόβλημα (Lutterbeck 

2006, 63). Από τις αρχές του 1990 οι δύο σημαντικότερες πύλες εισόδου κατά μήκος των 

νότιων ναυτικών συνόρων της ΕΕ, οι οποίες αποτελούν και τις μικρότερες διαδρομές για να 

διασχίσει κανείς τη Μεσόγειο θάλασσα από τα νότια, είναι τα Στενά του Οτράντο και τα 

Στενά του Γιβραλτάρ, όπου η παράτυπη μετανάστευση πλέον θεωρείται ζήτημα παράνομης 

διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων και συνεπώς άμεσα συνδεδεμένο με το διεθνικό 

οργανωμένο έγκλημα (Lutterbeck 2006, 61). Τα επαναλαμβανόμενα ναυάγια με τους 

χιλιάδες μετανάστες (και στην ουσία πρόσφυγες) με το ναυάγιο κοντά στο ιταλικό νησί 

Λαμπεντούζα να αποτελεί ορόσημο στην ιστορία της Ευρώπης, έδωσαν ώθηση στη 

δημιουργία της Ομάδας Δράσης για τη Μεσόγειο (Task Force Mediterranean 63 ) με 

αντικείμενο την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης στην Μεσόγειο και την 

καλύτερη επιτήρηση των θαλάσσιων συνόρων της Ευρώπης. Η ανακοίνωση της Επιτροπής 

επί του έργου της Ομάδας Δράσης για τη Μεσόγειο  (European Commission 2013), ανέφερε 

τα πέντε σημεία που θα επικεντρωνόταν οι δράσεις, τα οποία ήταν: 1) Δράσεις σε 

συνεργασία με τρίτες χώρες 2) Περιφερειακή προστασία, επανεγκατάσταση και ενισχυμένες 

                                                           
63 Task Force for the Mediterranean: Actions on migration and asylum 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/2014/20140527_01_en.htm    

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/2014/20140527_01_en.htm
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νόμιμες δίοδοι προς την Ευρώπη 3) Kαταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, του 

λαθρεμπορίου και του οργανωμένου εγκλήματος 4) Eνισχυμένη συνοριακή επιτήρηση για 

την ενίσχυση της θαλάσσιας εικόνας της κατάστασης και για την προστασία και την διάσωση 

της ζωής των μεταναστών στη Μεσόγειο 5) Βοήθεια και αλληλεγγύη με τα κράτη μέλη που 

είναι αντιμέτωπα με υψηλή μεταναστευτική πίεση. Η ανακοίνωση επικεντρώνεται στη  

δημιουργία των ασφαλειακών δομών και  οι επιχειρήσεις επιτήρησης, όπου υπηρεσία 

FRONTEX και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Επιτήρησης Συνόρων (Eurosur) θα έχουν κεντρικό ρόλο. 

«Το κείμενο δεν ξεφεύγει από την αντιμετώπιση της μετανάστευσης ως θέματος ασφάλειας 

των ευρωπαϊκών συνόρων, δόγμα που προωθείται την τελευταία πενταετία στις Βρυξέλλες 

από τις εθνικές δομές ασφάλειας, τα λόμπι της στρατιωτικής βιομηχανίας αλλά και το 

μηντιακό κατεστημένο πολλών ευρωπαϊκών χωρών, και το οποίο η Επιτροπή Μπαρόζο 

υιοθέτησε εξ ολοκλήρου, διαμορφώνοντας πάνω σ ’αυτό την ευρωπαϊκή μεταναστευτική 

πολιτική της (Φωτιάδης 2015, 55).  

Το σημαντικότερο όργανο των συνοριακών ελέγχων είναι η FRONTEX, που επί της 

ουσίας καθιέρωσε το καθεστώς διαχείρισης των εξωτερικών ευρωπαϊκών συνόρων. 

Συστάθηκε στα πλαίσια της ευρωπαϊκής αντιτρομοκρατικής πολιτικής και μεταμορφώθηκε 

σε σώμα για την προστασία των συνόρων από την παράνομη μετανάστευση.  Στο Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο της Θεσσαλονίκης μπήκαν τα πολιτικά θεμέλια της δημιουργίας της FRONTEX. 

Εκεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε την Κομισιόν να δημιουργήσει νέους θεσμικούς 

μηχανισμούς, «συμπεριλαμβανομένης και της πιθανής δημιουργίας μιας κοινοτικής 

επιχειρησιακής δομής, προκειμένου να ενισχυθεί η επιχειρησιακή συνεργασία για τη 

διαχείριση των εξωτερικών συνόρων» (Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2003, 4). Με τον 

κανονισμό Νο 2007/2004 (Council of the European Union 2004) μπήκαν τα θεμέλια της 

FRONTEX, η οποία άρχισε να λειτουργεί ένα χρόνο μετά με έδρα τη Βαρσοβία. Οι πρακτικές 

της FRONTEX έχουν δεχτεί πολλές φορές κριτική για τον τρόπο διαχείρισης των συνόρων, 

δηλαδή για παράδειγμα για τις θαλάσσιες επιχειρήσεις (Léonard 2010) αλλά και για τον 

τρόπο αντιμετώπισης μεταναστών στα κέντρα υποδοχής (Human Rights Watch 2011). Η 

FRONTEX συνεργάζεται με τους συνοριακούς φύλακες των κρατών μελών για τις λεγόμενες 

κοινές δράσεις ή επιχειρήσεις (joint operations), που υποστηρίζονται και από το σύστημα 

CRATE, το οποίο απαριθμεί τα στοιχεία επιτήρησης και τον εξοπλισμό ελέγχου που θέλουν 

να διαθέσουν τα κράτη μέλη για κάποιο κράτος μέλος για προσωρινό χρονικό διάστημα 

(Léonard 2010, 239). Οι κοινές επιχειρήσεις, που αυξάνονται συνεχώς (και κυρίως οι 
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επιχειρήσεις επιστροφής), σύμφωνα με το αρχείο των επιχειρήσεων του οργανισμού 

(FRONTEX) και έχουν στρατιωτικό χαρακτήρα, είναι αυτές που έχουν απασχολήσει 

περισσότερο τους αναλυτές ως προς τον ρόλο τους στη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων 

(Wolff 2008, Lutterbeck 2006, Léonard 2010). Οι πρακτικές της στρατιωτικοποίησης των 

συνοριακών ελέγχων σημαίνουν την εμπλοκή ασφαλειακών οργάνων ή και σε κάποιες 

περιπτώσεις παραστρατιωτικών σωμάτων με οπλισμό για τη φύλαξη των συνόρων έναντι 

της μετακίνησης ανθρώπων. Η στρατιωτικοποίηση στη Μεσόγειο για παράδειγμα στην 

Ιταλία και την Ισπανία αποτυπώνεται στην αυξανόμενη χρησιμοποίηση ημιστρατιωτικών 

ασφαλειακών δυνάμεων, δηλαδή αστυνομικών δυνάμεων με στρατιωτικό καθεστώς 

(στρατιωτικά χαρακτηριστικά σε σχέση με την οργάνωση και τον εξοπλισμό), όπως η ιταλική 

Guardia di Finanza και η Ισπανική Guardia Civil για την αντιμετώπιση της παράτυπης 

μετανάστευσης (Lutterbeck 2006, 66). Η κινητοποίηση στρατιωτικών σωμάτων, ο ασυνήθης 

χαρακτήρας αυτών των επιχειρήσεων όπως και η αμφίβολη νομιμότητα τους (παραβιάσεις 

της αρχής της μη-επαναπροώθησης), δηλώνουν τη συμβολή τους στην ασφαλειοποίηση της 

μετανάστευσης και του ασύλου (Léonard 2010, 240).  Στην περίπτωση της επιχείρησης Mare 

Nostrum με επικεφαλής την Ιταλία, το γεγονός της εμπλοκής των στρατιωτικών και 

αμυντικών φορέων, οι οποίοι δεν εμπίπτουν στο νομικό πλαίσιο της Σένγκεν  (που έχει 

κυρίως πολιτικό χαρακτήρα), αποτελούσε εμπόδιο σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης 

(Search and Rescue Operations – SAR) (Carrerra, Gros, & Guild, 2015, p. 2).  

Τον Μάιο του 2015 το Συμβούλιο της ΕΕ αποφάσισε την έναρξη μιας νέας στρατιωτική 

επιχείρησης, ‘EUNAVFOR MED’ ή όπως μετονομάστηκε «επιχείρηση Sophia», της οποίας 

στόχος είναι ο εντοπισμός πλοιαρίων και η σύλληψη λαθρεμπόρων και δουλεμπόρων 

μεταναστών στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας της ΕΕ να διακόψει το «επιχειρηματικό 

μοντέλο» των δικτύων ανθρώπινης διακίνησης και εμπορίας στη νότια και κεντρική 

Μεσόγειο64. Στις επιτυχίες της επιχείρησης έχουν καταγραφεί η διάσωση 14.800 ανθρώπων 

κατά τη διάρκεια του πρώτου χρόνου της ισχύος της, η παράδοση 71 ατόμων ως πιθανών 

διακινητών στις ιταλικές αρχές και η απομάκρυνση 127 πλοιαρίων από παράνομες 

οργανώσεις  (European Union External Action 2016). Παρόλ’αυτά η εν λόγω επιχείρηση έχει 

δεχτεί κριτική για την συμβολή της στην αυξανόμενη στρατιωτικοποίηση των συνόρων και 

                                                           
64Βλ. ιστοσελίδα ‘EUNAVFOR MED operation SOPHIA’,  
https://eeas.europa.eu/csdp-missions-operations/eunavfor-med/36/about-eunavfor-med-operation-
sophia_en  

https://eeas.europa.eu/csdp-missions-operations/eunavfor-med/36/about-eunavfor-med-operation-sophia_en
https://eeas.europa.eu/csdp-missions-operations/eunavfor-med/36/about-eunavfor-med-operation-sophia_en
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στην «στρατιωτικοποίηση μιας ανθρωπιστικής κρίσης» (Rettman, 2016). Στα πλαίσια της 

συγκεκριμένης επιχείρησης προβλέπεται η εκπαίδευση και η ενίσχυση της λυβικής 

ακτοφυλακής, παρ’όλες τις επιθέσεις της τελευταίας σε βάρος μεταναστών(Scherer, 2016 ). 

Εξάλλου, το «επιχειρηματικό μοντέλο» του λαθρεμπορίου που προσπαθεί να πατάξει η ΕΕ 

με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Μεσόγειο, υφίσταται επειδή δεν υπάρχουν ασφαλείς 

και νομικές δίοδοι για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες. Επίσης, σύμφωνα με την 

Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (2016, 5) «η απόφαση του ΝΑΤΟ στις 11 

Φεβρουαρίου 2016 ύστερα από πρόταση της Ελλάδας, της Τουρκίας και της Γερμανίας, να 

«συνδράμει» με ναυτικές δυνάμεις μέσω της μετάδοσης πληροφοριών, στον εντοπισμό των 

κυκλωμάτων διακίνησης, έφερε ριζική μεταστροφή στην αντιμετώπιση του προσφυγικού: 

υψώνεται ένας θαλάσσιος φράχτης στρατιωτικού χαρακτήρα, ακυρώνοντας το δικαίωμα για 

κάθε είδους διέλευση σε κάθε άνθρωπο, ανεξάρτητα νομικής κατάστασης και ανάγκης. Τα 

νατοϊκά πλοία θα εντοπίζουν το πλεούμενο και θα ειδοποιούν τις ελληνικές ή τουρκικές 

αρχές και την FRONTEX με στόχο την επιστροφή του στην Τουρκία. Η απόφαση αυτή 

εγκαινιάζει την μεγαλύτερη επιχείρηση συλλογικής επαναπροώθησης προσφύγων σε μια 

υποτιθέμενα ασφαλή τρίτη χώρα, χωρίς εξατομικευμένη κρίση, κατά παράβαση της αρχής 

της μη επαναπροώθησης, όπως αυτή κατοχυρώνεται ρητά στη Σύμβαση της Γενεύης του 

1951, και χωρίς να υπάρχει κανένας έλεγχος από όργανα επιτήρησης των δικαιωμάτων του 

ανθρώπου». Επιπρόσθετα, ας σημειωθεί ότι είχε προηγηθεί η Απόφαση 2240 (2015) του 

Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών με την οποία εξουσιοδοτήθηκε η ΕΕ να 

ασκήσει ένοπλη βία στην κεντρική Μεσόγειο κατά των διακινητών, χωρίς καμία μέριμνα για 

την ασφάλεια των διακινούμενων μεταναστών και προσφύγων (Ελληνική Ένωση για τα 

Δικαιώματα του Ανθρώπου 2016, 5).  

 

3.3.3.1.3. Η Βιομετρικοποίηση ως συνιστώσα της τεχνολογικοποίησης των ελέγχων  

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα και καινούρια στοιχεία της διαχείρισης των συνόρων 

είναι ο τεχνολογικοποιημένος τρόπος ταυτοποίησης προσώπων, δηλαδή η 

βιομετρικοποίηση 65 , η οποία όπως έχει παρατηρηθεί, κερδίζει έδαφος συνεχώς (Muller 

                                                           
65 Ως βιομετρικοποίηση θα ορίσουμε την διαδικασία, όπου οι συνοριακοί έλεγχοι γίνονται με τη χρήση της 

βιομετρικής τεχνολογίας.   

Σύμφωνα με εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφάλειας, «ως βιομετρικός έλεγχος ορίζονται οι τεχνικές 
πιστοποίησης της ταυτότητας των ατόμων μέσω ανάλυσης σταθερών χαρακτηριστικών τους. Οι βιομετρικές 
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2011), όχι μόνο ως σύστημα ελέγχου υπηκόων τρίτων χωρών, αλλά και όλων των Ευρωπαίων 

(Φωτιάδης 2015). Τα βιομετρικά συστήματα, σύμφωνα με την ΕΕ «έχουν αναδειχθεί σε μια 

από τις πλέον αποδοτικές λύσεις στον τομέα της ασφάλειας» (Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2014). 

Το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, όπως είδαμε παραπάνω, συνέβαλε στη 

διαδικασία ασφαλειοποίησης, και μεταξύ άλλων προώθησε τη βιομετρική τεχνολογία ως 

μέσο για την διαχείριση των μεταναστευτικών ροών (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 2008, 8). Η 

γενικότερη τεχνολογικοποίηση των ελέγχων εμπίπτει στη διαδικασία, όπου τα ζητήματα 

ασφάλειας ξεφεύγουν από το καθαρό στρατιωτικό πεδίο και γίνονται μέρος 

κοινωνικοπολιτικών θεμάτων, όπως τα σύνορα, η μετανάστευση, η τρομοκρατία κτλ. (Buzan 

1991). Οι μετανάστες που εισέρχονται στην ΕΕ, παράτυπα, νόμιμα, ή ως αιτούντες άσυλο 

μπαίνουν σε ένα «αυξανόμενα ψηφιοποιημένο δωμάτιο εξέτασης,  ένα μηχανισμό 

σχεδιασμένο να ακούει, να ελέγχει, να κάνει βιομετρική σάρωση, να φωτογραφίζει, να 

παίρνει δακτυλικά αποτυπώματα και να αξιολογεί κάθε κινούμενο σώμα» (Van Houtum 

2010, 970).  

Στην διαδικασία της τεχνολογικοποίησης, τα βιομετρικά συστήματα γίνονται αποδεκτά 

ως ο σιγουρότερος τρόπος ταυτοποίησης των ανθρώπων. Στα πλαίσια της  διαμόρφωσης 

ολοκληρωμένης διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων του προγράμματος της Χάγης, η ΕΕ 

όρισε ρητά ότι μία από τις βραχυπρόθεσμες προτεραιότητες ήταν η εισαγωγή βιομετρικών 

δεικτών στις ταυτότητες και τα διαβατήρια, που θα αύξαναν την ασφάλεια των εγγράφων 

αυτών (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 2005). Η διαδικασία της τεχνολογικοποίησης της ασφάλειας, 

δηλαδή η χρησιμοποίηση της τεχνολογίας ως βασικού στοιχείου των συστημάτων 

ασφάλειας και η πρόσληψη της ως απόλυτου κομιστή ασφάλειας, ξεκίνησε στις ΗΠΑ κατά 

τη δεκαετία του ’80 και εξαπλώθηκε στην ΕΕ και σε σχεδόν όλες τις αναπτυγμένες χώρες 

(Ceyhan 2008, 103). Τα πρώτα δείγματα βιομετρικοποίησης των συνοριακών ελέγχων 

εντοπίζονται στο σύστημα Eurodac και στα βιομετρικά διαβατήρια, που πλέον εκδίδουν οι 

περισσότερες χώρες66. Η ενσωμάτωση της βιομετρικής τεχνολογίας στα διαβατήρια έχει 

                                                           
μέθοδοι μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο κατηγορίες: α) στις τεχνικές που στηρίζονται στην ανάλυση φυσικών 
ή γενετικών χαρακτηριστικών (όπως δακτυλικών αποτυπωμάτων, γεωμετρίας της παλάμης, ανάλυσης της 
κόρης του ματιού, των χαρακτηριστικών του προσώπου, του DNA) και β) στις τεχνικές που στηρίζονται στην 
ανάλυση συμπεριφοράς, όπως υπογραφής, φωνής, τρόπου πληκτρολόγησης». http://www.manifest-
security.gr/viometrika-systimata  

66 Στην Ελλάδα, τα βιομετρικά διαβατήρια άρχισαν να εκδίδονται από το 2006 με ψηφιακή φωτογραφία.  
O I.C.A.O. (International Civil Aviation Organisation) έχει ορίσει την αναγνώριση προσώπου ως το πρωτεύον 
βιομετρικό χαρακτηριστικό. Η αναγνώριση του δακτυλικού αποτυπώματος, έχει οριστεί ως εφεδρική και μη 

http://www.manifest-security.gr/viometrika-systimata
http://www.manifest-security.gr/viometrika-systimata
http://www.icao.int/
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αναπροσδιορίσει και επηρεάσει καθοριστικά τη φύση των μεταναστευτικών ελέγχων και σε 

μερικά χρόνια δε θα αποτελεί έναν ιδιόρρυθμο νεωτερισμό, αλλά μια αποδεκτή 

πραγματικότητα. Τα κράτη και οι αστυνομικές αρχές τους μεταφέρουν οικειοθελώς τα 

καθήκοντα ασφάλειας σε ιδιωτικές εταιρείες, χωρίς να υπάρχει ουσιαστικός δημόσιος 

διάλογος και χωρίς οι κυβερνώσες πολιτικές ελίτ να συνειδητοποιούν τις μεγάλες αλλαγές 

που συντελούνται στον τρόπο επιτήρησης των συνόρων, που εν τέλει επεκτείνεται σε όλο το 

κοινωνικό φάσμα. «Η ενσωμάτωση της βιομετρίας και η διαδεδομένη χρήση διαφόρων 

ειδών ταυτοτήτων επιβεβαιώνουν την γενικευμένη ασφαλειοποίηση (και 

εγκληματικοποίηση) της μετανάστευσης και της ιθαγένειας...» (Muller 2011, 93). Όπως 

εύστοχα γράφει ο Van Houtum, «όσο περισσότερο φόβο έχει η κοινωνία για τον ξένο, τόσο 

περισσότερο θα θέλει η πολιτική τάξη να είναι σίγουρη για την ταυτότητα του. Ιδιαιτέρως 

μετά τον ηθικό πανικό κατόπιν της 11/9, η μέτρηση και ο προσδιορισμός της ταυτότητας του 

πολίτη μέσω της σάρωσης (scanning) της ίριδας, της αναγνώρισης προσώπου, του ελέγχου 

της οστικής ηλικίας, των δακτυλικών αποτυπωμάτων, εισέρχεται όλο και περισσότερο στο 

πραγματικό σώμα του ξένου» (Van Houtum 2010, 970).  

Με την αποδοχή της βιομετρικοποίησης των ελέγχων ως ενός θεμιτού μέτρου για την 

ασφάλεια στην ΕΕ και κατ’επέκτασην σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, εγκαθιδρύεται ένα 

ηγεμονικό καθεστώς τεχνολογικοποίησης της ταυτοποίησης, όπου το σώμα και τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά των ανθρώπων (ίριδα, δακτυλικά αποτυπώματα, κτλ.) βρίσκονται στη 

διάθεση των αστυνομικών και συνοριακών αρχών, χωρίς (πλέον) να υφίσταται ζήτημα 

ποινικά κολάσιμης πράξης. Η ανθρώπινη ύπαρξη και τα χαρακτηριστικά αυτής γίνονται 

πληροφορία, η οποία μπορεί εύκολα να αποθηκευτεί και να γίνει αντικείμενο έρευνας 

οποιαδήποτε στιγμή από την Europol, την Eurojust και από τις τοπικές αρχές των 

ευρωπαϊκών χωρών, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να ανταλλάσσουν πληροφορίες με βάση 

τις αρχές του συστήματος Σένγκεν και την «αρχή της διαθεσιμότητας». Επίσης, στην εποχή 

μετά την 11/9 αυξάνεται η χρησιμοποίηση εξελιγμένων τεχνολογιών για τη διαχείριση της 

μετανάστευσης και οι αλλαγές που επέρχονται φαίνονται στην έμφαση που δίδεται στην 

αυξημένη διαλειτουργικότητα και στην πρόσβαση που έχουν στις βάσεις δεδομένων οι 

υπηρεσίες ασφάλειας. Μεγάλη ώθηση στην ανάπτυξη, στη χρησιμοποίηση και την 

                                                           
υποχρεωτική αναγνώριση (Ελληνική Αστυνομία) Βλ. http://www.passport.gov.gr/npc-periexomeno/npc-
periexomeno/viometrika-xaraktiristika-diavatiriou.html 
 

http://www.passport.gov.gr/npc-periexomeno/npc-periexomeno/viometrika-xaraktiristika-diavatiriou.html
http://www.passport.gov.gr/npc-periexomeno/npc-periexomeno/viometrika-xaraktiristika-diavatiriou.html
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διαλειτουργικότητα των βάσεων δεδομένων SIS II, VIS και Eurodac δόθηκε ιδιαιτέρως μετά 

τις επιθέσεις και στη Μαδρίτη το 2004, που θεωρήθηκαν από το Συμβούλιο της Μαδρίτης το 

2004, τα κυριότερα μέρη του πολιτικού προγράμματος για την αντιτρομοκρατική στρατηγική 

(Boswell 2007, 602). Στην ΕΕ, οι έλεγχοι πλέον δεν διεξάγονται μόνο από υπηρεσίες 

ασφάλειας και ιδιωτικές εταιρείες, όπως οι αεροπορικές, αλλά και από διεθνείς τράπεζες 

βάσεων δεδομένων, όπως το μητρώο ονόματος επιβάτη (PNR-Passenger Name Record), 

όπου τα προφίλ των ταξιδιωτών αποθηκεύονται και επεξεργάζονται για να εκτιμηθεί εάν 

αποτελούν ασφαλειακό κίνδυνο (Mitsilegas 2005 στο Ceyhan 2008, 105).  

Η επιλογή της βιομετρίας ως ασφαλειακού dispositif67 της ηγεμονικής διαχείρισης της 

επιτήρησης, εκτός του αναπροσδιορισμού της θεώρησης του ελέγχου, των συνόρων, της 

μετανάστευσης, αλλά και του ατόμου, έχει ως συνέπεια τη δημιουργία μιας νέας 

βιομηχανίας με αυξανόμενους δείκτες ανάπτυξης, ζήτησης και κερδών. Η ανάπτυξη των 

διαχειριστικών συστημάτων ταυτοποίησης επαφίεται στην ιδιωτική επιχειρηματικότητα και 

επενδυτικότητα. Στην ανάλυση του για τη βιομετρικοποίηση των συνόρων του Ηνωμένου 

Βασιλείου, ο Vaughan-Williams λέει ότι «η αλλαγή στην ένταση και στο πεδίο εφαρμογής 

των ασφαλειακών μέτρων στα σύνορα, αναδύθηκαν νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες γύρω 

από την άμυνα, δημιουργώντας μια βιομηχανία δισεκατομμυρίων». Αναφέρει παγκόσμιες 

πολυεθνικές εταιρείες, όπως η BT, η Thales, η Detica, και η  Raytheon, οι οποίες υπέγραψαν 

συμβόλαια για το σχεδιασμό της τεχνολογικής υποδομής του κυβερνητικού προγράμματος 

για την αναδιαμόρφωση των βρετανικών συνόρων (Vaughan-Williams 2010, 1074).  

Η διαδικασία ανάπτυξης της βιομετρικότητας στην αντιμετώπιση του μεταναστευτικού 

εγείρει το ερώτημα, ποιανού ασφάλεια προστατεύεται; Μήπως το τίμημα της 

μεγιστοποίησης της ασφάλειας στην ΕΕ και στα κράτη μέλη της – που οδηγούν μοιραία στην 

ασφαλειοποίηση της μετανάστευσης – είναι η ανασφαλειοποίηση και ανελευθεροποίηση 

του ατόμου; Εάν λάβουμε υπόψιν ότι η ασφάλεια και η ελευθερία είναι συμπληρωματικές 

έννοιες, όχι μόνο υπό το αναλυτικό πρίσμα της φιλοσοφίας και της ψυχολογίας, αλλά και 

βάσει των συνθηκών και προγραμμάτων της ΕΕ (όπως είδαμε παραπάνω), γιατί η αύξηση 

της ασφάλειας συνεπάγεται αύξηση της ανελευθερίας των ατόμων;  «Η ελευθερία είναι μια 

από τις βασικές αξίες της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων, που έχουν σχεδιαστεί για την προστασία της ελευθερίας του ατόμου μέσα 

                                                           
67 Μηχανισμός, σύμφωνα με τον Foucault.  
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στην κοινωνία, ενώ αντιθέτως η ασφάλεια αυτή καθ’ αυτή δεν είναι αξία...» (Carrera και 

Guild 2008, 8).  

Η χρήση των βιομετρικών τεχνολογιών, όπως έχει προσληφθεί από την ΕΕ, τις αρχές 

και ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας, είναι ένα ασφαλές και αποτελεσματικό μέσο για την 

εξασφάλιση της ασφάλειας. Δηλαδή ο άνθρωπος ακούσια μεταβάλλεται σε ένα συστατικό 

εργαλειακό στοιχείο για την επικράτηση της ευνομίας και της ασφάλειας, που στην ουσία 

υποτίθεται ότι αφορά αυτόν και μόνο αυτόν. Παρ’ όλα ταύτα, απολύει τη δική του ασφάλεια, 

αφού ο ίδιος μετατρέπεται σε είδος ως πληροφορία. Η εκτενής νέα τεχνολογία της 

βιομετρικής συμπεριφέρεται στο σώμα ως «κωδικό πρόσβασης» (password) και εξακριβώνει 

ποιος έχει ή όχι τα προσόντα να εισέλθει σε επικράτειες και χώρους, όπου προσφέρονται 

πόροι, ευκαιρίες απασχόλησης και δικαιώματα (Muller 2004). «Η βιομετρική αναπαράσταση 

του σώματος το αποσυνδέει από την συνείδηση και την υποκειμενικότητα και το μετατρέπει 

σε ένα αναγνώσιμο κείμενο που απαρτίζεται από σημεία και κώδικες» (Ceyhan 2008, 118). 

Είναι αυτό που ονόμαζε ο Foucault «αναδοχή της ζωής από την εξουσία», όπου η άσκηση 

εξουσίας επί του ανθρώπινου όντος συνιστά μια «κρατικοποίηση» της βιολογικής 

κατάστασης (Foucault 2002, 294). Η αυξανόμενη έμφαση στην διαχείριση της ταυτότητας 

των ατόμων με την χρήση των νέων βιομετρικών τεχνολογιών κανονικοποιούν ένα νέο δόγμα 

συνοριακών ελέγχων, όπου αναπροσαρμόζεται η πρόσληψη της έννοιας των συνόρων και 

των ανθρώπων που τα διασχίζουν. Η ταυτότητα του πολίτη μεταφέρεται και εκδηλώνεται 

από το σώμα του: το σώμα ως διαβατήριο (Van Houtum 2010, 970). Το αποτέλεσμα της 

μετρικής βιοπολιτικής είναι ότι ο έλεγχος στα σύνορα μπορεί να ασκείται σε πολλαπλά 

επίπεδα στο ίδιο άτομο (ibid). Οι νέες τεχνολογίες επιτήρησης και ταυτοποίησης 

μεταβάλλουν το εννοιολογικό υπόβαθρο των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Οι νέες 

επαναστατικές και εξελιγμένες βιομετρικές τεχνολογίες συμβάλλουν σε μια ολική 

μεταμόρφωση της θεώρησης του ατόμου.  Γινόμαστε κοινωνοί μιας «μετατόπισης από την 

ιδιότητα του πολίτη στην διαχείριση της ταυτότητας απέναντι στις βιομετρικές τεχνολογίες», 

μια μετατόπιση που είναι αναγνωρίσιμη στη δημόσια σφαίρα, συμπεριλαμβανόμενης και 

της συνοριακής αλλά και της εσωτερικής πολιτικής (Muller 2004, 287).  

 

3.4. H ελληνική μεταναστευτική πολιτική στα πλαίσια της ΕΕ  

Το παρόν υποκεφάλαιο αποσκοπεί αφενός στην παρουσίαση της ελληνικής 

μεταναστευτικής πολιτικής  και αφετέρου στην ανάδειξη του αλληλένδετου χαρακτήρα 
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ευρωπαϊκής και ελληνικής πολιτικής, ο οποίος θα παρουσιαστεί με την ανάλυση του 

εξευρωπαϊσμού της ελληνικής μεταναστευτικής πολιτικής. Η σπουδή της επιρροής της ΕΕ 

στην ελληνική μεταναστευτική πολιτική μπορεί να υποβοηθήσει στη μελέτη της 

ασφαλειοποίησης της μετανάστευσης. Υπό αυτήν την έννοια, ο εξευρωπαϊσμός μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως το πρίσμα υπό το οποίο θα μελετηθεί ο ρόλος των πολιτικών της ΕΕ στην 

εσωτερική μεταναστευτική πολιτική. Επιπρόσθετα, επιτρέπει την επισταμένη έρευνα του 

ρόλου της Ελλάδας και της θέσης της μέσα στο ευρωπαϊκό σύστημα καθώς και την εν 

δυνάμει επιρροή της στον μετασχηματισμό του λόγου για τη μετανάστευση στους κόλπους 

της ΕΕ. Οι αλλαγές στην ελληνική  πολιτική και κοινωνική σφαίρα, η στάση των ΜΜΕ και των 

πολιτικών ελίτ (και οι όποιοι μετασχηματισμοί αυτών) απέναντι στη μετανάστευση δεν 

μπορούν να ιδωθούν εκτός ΕΕ. Άλλωστε μπορούμε να έχουμε μια βαθύτερη κατανόηση των 

αλλαγών στην ελληνική κοινωνία μόνο εάν τις παρατηρήσουμε μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο 

των εξευρωπαϊστικών διαδικασιών. Η ΕΕ έχει θεσμοποιήσει και αναπτύξει διάφορες 

πρακτικές και εργαλεία, τα οποία ενσωματώνουν το μεταναστευτικό ζήτημα στο 

ασφαλειακό πλαίσιο. Για παράδειγμα, με τη Συνθήκη Σένγκεν και την κατάργηση των 

εσωτερικών συνόρων, η μετανάστευση άρχισε να μετατρέπεται σε ζήτημα ασφάλειας. 

Εξάλλου, όπως έχει υποστηριχτεί, η εξέλιξη της ασφαλειοποίησης συνδέεται με την πρόοδο 

και εντατικοποίηση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης (Huysmans 2000).  

Η ανάπτυξη της μεταναστευτικής πολιτικής είναι εν μέρει αποτέλεσμα πιέσεων εκ της 

ΕΕ προς την Ελλάδα, η οποία είναι υποχρεωμένη να τηρεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις ως 

κράτος-μέλος. Με τη μέθοδο του spillover effect, του φαινομένου της «υπερχείλισης», 

μεταναστευτικές πολιτικές από χώρες που έχουν βιώσει τα μεταναστευτικά κύματα 

παλαιότερα, μεταφέρονται στην Ελλάδα, μια χώρα η οποία δέχεται κύματα μεταναστών 

σχεδόν τα τελευταία εικοσιπέντε χρόνια (Mavrodi 2007). Με την ανάλυση των συζητήσεων 

στην Βουλή μεταξύ του 1991 και 2005, η Μαυροδή ανακαλύπτει σπουδαία επίδραση της ΕΕ 

και σε επίπεδο τυπικών υποχρεώσεων προερχόμενων από το σύστημα Σένγκεν, αλλά και σε 

επίπεδο εθελούσιας προσαρμογής (Mavrodi 2007).  

Επιπρόσθετα, η επιταγή της ΕΕ προς τα κράτη μέλη να καταρτίζουν Εθνικά Σχέδια 

Δράσης κάθε δύο χρόνια υπογραμμίζει τη σημαντική επίδραση της ΕΕ στην εσωτερική 

πολιτική της χώρας. Η κατάρτιση των Εθνικών Σχεδίων Δράσης για την Κοινωνική 

Ενσωμάτωση  (ΕΣΔΕν) των μεταναστών ως ευπαθούς ομάδας πληθυσμού «αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος της ελληνικής στρατηγικής για τη σύγκλιση με την ΕΕ» (Βουρνά 2010, 3) 
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και καταδεικνύουν την εκ των άνω πίεση για εξευρωπαϊσμό και ανάπτυξη της ελληνικής 

μεταναστευτικής πολιτικής. Αν και ενώ η πλειοψηφία των Εθνικών Σχεδίων Δράσης για την 

Κοινωνική Ενσωμάτωση ήταν περισσότερο αναφορές,  στις οποίες απαριθμούνται και 

συσχετίζονται οι υφιστάμενες πολιτικές, παρά σχέδια δράσης... δεν πρέπει να παραβλεφθεί 

η προσφορά των ΕΣΔΕν σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο γιατί η ύπαρξη μιας κοινής 

στρατηγικής λειτούργησε ως καταλύτης για δραστηριοποίηση και αξίζει μεγαλύτερης 

δέσμευσης από τα κράτη μέλη (Βουρνά 2010, 27,28).  

Μία παράμετρος που πρέπει να τονιστεί, ιδιαιτέρως στην περίπτωση της Ελλάδας είναι 

ο διαχωρισμός μεταξύ «ήπιων» και «σκληρών» πολιτικών της ΕΕ. Οι σκληρές πολιτικές 

χρήζουν την εφαρμογή της σχετικής ευρωπαϊκής νομοθεσίας, ενώ οι ήπιες είναι αυτές που 

απλώς δημιουργούν δομές ευκαιριών για αλλαγή σε εθνικό επίπεδο. Το εάν οι εγχώριοι 

φορείς θα αδράξουν την ευκαιρία εξαρτάται από το εγχώριο θεσμικό και πολιτικό πλαίσιο 

(Gemenis και Lefkofridi 2013, 11). Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα, η οποία 

υιοθετεί όλους τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, αλλά παρουσιάζει δυστοκία στην εφαρμογή 

αυτών, λόγω εσωτερικών κολλημάτων, όπως γραφειοκρατία, κτλ. Όσον αφορά τη μεταφορά 

πολιτικής από το ευρωπαϊκό στο εγχώριο επίπεδο, η λογική της «ήπιας πλαισίωσης» μπορεί 

να διευκολύνει τον εξευρωπαϊσμό. Ο Radaelli αναφέρει ότι στις περιπτώσεις των οδηγιών 

και άλλων άτυπων κανονισμών μπορεί να μη λειτουργεί η καταναγκαστική μεταφορά 

πολιτικής, παρόλ’αυτά προετοιμάζεται το έδαφος για τις επερχόμενες αλλαγές (Radaelli 

2000).  

Σε γενικές γραμμές η ήπια ισχύς που ασκείται από την ΕΕ μέσω των αρχών και των 

μοντέλων που προασπίζει και προωθεί μπορεί να συμβάλλει στη μεταβολή της ελληνικής 

μεταναστευτικής πολιτικής – αυτό βέβαια μπορεί να σημαίνει συμμετοχή της Ελλάδας σε 

ένα περισσότερο ασφαλειοποιημένο ευρωπαϊκό χώρο, μια «Ευρώπη-φρούριο». Επίσης, στο 

πλαίσιο του ήπιου εξευρωπαϊσμού μπορούν να τοποθετηθούν και όλες οι δράσεις εντός ΕΕ 

και γύρω από αυτήν (όπως για παράδειγμα δράσεις των ΜΚΟ), που δεν ανήκουν στο 

κανονιστικό πλαίσιο, αλλά παρόλ’αυτά αποτελούν μέρος της διαλογικής διαδικασίας που 

διαμορφώνει και μετασχηματίζει την μεταναστευτική πολιτική και την περιρρέουσα 

ιδεολογία περί μετανάστευσης.  
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3.5. Εθνική νομοθεσία και Εξευρωπαϊσμός της Ελληνικής Μεταναστευτικής Πολιτικής 

Οι αυξανόμενες πιέσεις συνιστωσών όπως η παγκοσμιοποίηση, το διεθνές 

μεταναστευτικό ρεύμα αλλά και η υποχρεωτική υιοθέτηση των ευρωπαϊκών πολιτικών 

μετανάστευσης αποτελούν κάποια από τα στοιχεία που κατέστησαν αναγκαία την 

υιοθέτηση μιας μεταναστευτικής πολιτικής στην Ελλάδα. Η ανάλυση της μεταναστευτικής 

πολιτικής της Ελλάδας σε συνδυασμό με την ευρωπαϊκή πολιτική μετανάστευσης, η 

αλληλεπίδραση των δύο, αλλά και ο εξευρωπαϊσμός της ελληνικής μεταναστευτικής 

πολιτικής έχει ενδιαφέρον καθότι δίνει έμφαση στην σημασία της γεωγραφικής θέσης της 

Ελλάδας, στο ρόλο της Ελλάδας ως κράτος-μέλος της ΕΕ και στη σχέση Ελλάδας-ΕΕ. Η 

μεταναστευτική πολιτική της Ελλάδας έχει ιδιαίτερη σημασία και για την χώρα ως μέλος της 

ΕΕ, αλλά και για την ίδια την ΕΕ. Η παρουσίαση του ελληνικού νομοθετικού έργου για τη 

μετανάστευση επιβάλλεται από τη στιγμή που δείχνει τον τρόπο που πλαισιώνεται και 

αντιμετωπίζεται το ζήτημα. Η νομοθεσία είναι αυτή που προσδιορίζει αυτά που πρέπει να 

αντιμετωπιστούν ως κοινωνικά προβλήματα, που χρήζουν ρύθμισης, επιτήρησης και 

αστυνόμευσης και αυτό επιτυγχάνεται με τον ορισμό των (νόμιμων) ταυτοτήτων, όπως 

πολίτες και μη-πολίτες, και με την παραγωγή (νόμιμων) συνόρων και χώρων για την 

εφαρμογή των συγκεκριμένων νόμων (Balzacq, Basaran, et al. 2010, 10).  

Σε σύγκριση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η Ελλάδα, μια χώρα αποστολής, παρά 

υποδοχής μεταναστών, δεν είχε εμπειρία διαχείρισης της μετανάστευσης και βρέθηκε μετά 

το τέλος του Ψυχρού Πολέμου και τις γεωπολιτικές αλλαγές ανέτοιμη να ανταποκριθεί στις 

νέες προκλήσεις. Η πιεστική ανάγκη της νέας μεταναστευτικής πραγματικότητας στην 

Ελλάδα που βρήκε απροετοίμαστη τη χώρα ανάγκασε τις εκάστοτε κυβερνήσεις να 

δημιουργήσουν νέο νομοθετικό πλαίσιο. Πριν από τις αρχές του ’90 η μετανάστευση δεν 

αποτελούσε κομμάτι της εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής της χώρας και ούτε υπήρχε 

στις προτεραιότητες των κυβερνήσεων. Δεν υπήρχε προηγούμενη νομοθετική ρύθμιση, 

εκτός από το νόμο 3275 “περί εγκαταστάσεως και κινήσεως αλλοδαπών εν Ελλάδι”,  που 

ψηφίστηκε στα 1925 και ίσχυσε μόλις δύο χρόνια: από το 1927 που κυρώθηκε έως το 1929. 

Ο νόμος 4310/1929 “περί εγκαταστάσεως και κινήσεως αλλοδαπών εν Ελλάδι, αστυνομικού 

ελέγχου, διαβατηρίων, απελάσεων και εκτοπίσεων”, ο οποίος τον  αντικατέστησε, ίσχυσε για 

περισσότερο από 60 χρόνια, έως τις αρχές της δεκαετίας του 1990. (Καψάλης και Κατσορίδας 

2004, 10). Στη δεκαετία του 1980 έγινε φανερό ότι η εφαρμογή  του παραπάνω νόμου, ο 

οποίος εισήχθηκε προκειμένου να ρυθμίσει τον ερχομό των προσφύγων από τη Μικρά Ασία, 
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αδυνατούσε να ρυθμίσει το φαινόμενο της  μετανάστευσης και ειδικότερα αυτό της εισροής 

αλλοδαπών στην Ελλάδα. (Μπαγκαβός και Παπαδοπούλου 2002, 95).  

Ο νόμος 1975/1991 («Είσοδος – έξοδος, παραμονή, εργασία, απέλαση αλλοδαπών, 

διαδικασία αναγνώρισης αλλοδαπών προσφύγων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 184, τ. Α΄)) 

(www.synigoros.gr 1991) είναι μια πρώτη απόπειρα της ελληνικής πολιτείας να διαχειριστεί 

το θέμα της μετανάστευσης, και ιδιαιτέρως της παράτυπης μετανάστευσης. «Ο 

συγκεκριμένος νόμος είχε σκοπό να ευθυγραμμίσει την Ελλάδα με τους Ευρωπαίους 

εταίρους, οι οποίοι συνυπέγραψαν την σύμβαση του Δουβλίνου (η οποία επικυρώθηκε με 

το νόμο 1996/1991) και τα με τα μέλη της συνθήκης του Σένγκεν, στην οποία η Ελλάδα είχε 

θέση παρατηρητή εκείνη την εποχή» (Triandafyllidou 2009, 160). Η πολυπλοκότητα των 

διαδικασιών, για παράδειγμα σχετικά με την απόκτηση προσωρινής άδειας και άδειας 

παραμονής που απαιτούνταν από το συγκεκριμένο νόμο, η επικέντρωση στην αστυνόμευση 

και η αποκλειστική διαχείριση του θέματος της μετανάστευσης από το Υπουργείο Δημόσιας 

Τάξης εκείνη την εποχή έδειχναν την μονομέρεια και προσωρινότητα στην αντιμετώπιση της 

μετανάστευσης αλλά και άγνοια ή εθελοτυφλία σχετικά με τα επικείμενα σωρευτικά 

προβλήματα που θα ακολουθούσαν.  «Η συγκεκριμένη πολιτική, η οποία ευθυγραμμίζεται 

με την αντίστοιχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης της εποχής, αντανακλά μια αμυντική και εχθρική 

στάση απέναντι στα μεταναστευτικά ρεύματα προς της χώρα» (Λαμπράκη, Φατούρου και 

Χαϊνάς 2010, 123). Άλλωστε οι πολιτικές μετανάστευσης στην Ελλάδα όφειλαν να είναι 

συμβατές με το γενικότερο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Για τη συμμετοχή στο σύστημα Σένγκεν, η 

Ελλάδα έπρεπε να εφαρμόζει συγκεκριμένους νομικούς όρους σχετικά με τους συνοριακούς 

ελέγχους, την πολιτική βίζας και την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης (Faist 

and Ette 2007, 23).  

Το πρώτο πρόγραμμα νομιμοποίησης, που πραγματοποιήθηκε την άνοιξη του 1998 με 

τα δύο προεδρικά διατάγματα αποτελεί την πρώτη απόπειρα καταγραφής και 

νομιμοποίησης των μεταναστών στη χώρα. Η πεποίθηση της ελληνικής κοινωνίας και 

πολιτείας για την προσωρινότητα της διαμονής μεταναστών στην Ελλάδα αποδεικνύεται και 

από τον τρόπο χειρισμού του θέματος μέχρι και το 1997,  όταν πραγματοποιήθηκε η 

νομιμοποίηση, η οποία αποτελεί ορόσημο στην ελληνική μεταναστευτική πολιτική.  

Συγκεκριμένα, το πρώτο Π.Δ. (358/1997) ρύθμιζε τα εξής θέματα: ποιους αφορούσε η εν 

λόγω καταγραφή, τον τρόπο χορήγησης της Κάρτας Προσωρινής Άδειας Παραμονής 

Αλλοδαπού (η οποία επείχε και θέση προσωρινής άδειας εργασίας και ίσχυε μέχρι 
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31/12/1998) και την υποχρέωση των εργοδοτών να δηλώσουν «τους αλλοδαπούς που 

απασχολούν παράνομα». «Η τότε υπουργός Βάσω Παπανδρέου προώθησε το νόμο ως μέσον 

καταπολέμησης της παράτυπης (irregular) μετανάστευσης, μέριμνας των αναγκών της 

ελληνικής αγοράς εργασίας και γενικά προστασίας της ελληνικής κοινωνίας από την 

απορρυθμιστική κατάσταση της μαζικής παράτυπης (undocumented) μετανάστευσης...Ο 

νόμος ήταν μια απάντηση στις διεθνείς και κυρίως ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της Ελλάδας 

αλλά και αναγνώριση του διεθνούς χαρακτήρα του μεταναστευτικού φαινομένου». 

(Triandafyllidou, Maroufof and Nikolova 2009, 60). Το δεύτερο Π.Δ. (359/1997) αναφερόταν 

στα εξής ζητήματα: ποιοι μετανάστες και με ποιο τρόπο δικαιούνται την Κάρτα 

Περιορισμένης Χρονικής Διάρκειας (Πράσινη Κάρτα) η οποία λειτουργούσε, αν και δεν 

ορίζεται ρητά, ως κάρτα εργασίας, και τη χρονική διάρκεια αυτής (από ένα ως τρία χρόνια 

με δυνατότητα παράτασης). 

Συνολικά, 371.641 μετανάστες έκαναν αίτηση για τη λεγόμενη Λευκή Κάρτα, που ήταν 

το πρώτο βήμα για την περαιτέρω αίτηση για την προσωρινή διαμονή η Πράσινη Κάρτα 

(διάρκειας 1, 2 ή 5 χρόνων). Μόνο 212.860 μετανάστες έκαναν αίτηση για Πράσινη Κάρτα. Ο 

λόγος ήταν ότι ενώ το πρώτο πρόγραμμα νομιμοποίησης ήταν φιλόδοξο στη σύλληψή του 

και κατά κάποιο τρόπο ‘ανοιχτό’ στους όρους, συνάντησε τεράστιες οργανωτικές και 

πρακτικές δυσκολίες (Gropas and Triandaffylidou 2005, 3)  

Καταρχήν, οι δημόσιες αρχές που ήταν υπεύθυνες για τη διαχείριση του προγράμματος 

ήταν απροετοίμαστες να λάβουν και να επεξεργαστούν χιλιάδες αιτήσεις. Επιπρόσθετα, η 

αναγκαία προϋπόθεση απόδειξης νόμιμης εργασίας δεν καλυπτόταν από πολλούς αιτούντες 

λόγω της απροθυμίας των εργοδοτών να πληρώσουν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. 

Το αποτέλεσμα ήταν ότι ένας σημαντικός αριθμός αιτήσεων δεν έγιναν δεκτές για να 

περάσουν στη δεύτερη και αναγκαία φάση της αίτησης για Πράσινη Κάρτα και παρόλες τις 

αλλεπάλληλες παρατάσεις των προθεσμιών (Gropas and Triandaffylidou 2005). Όπως 

αναφέρεται σε έρευνα της VPRC του 2006 68  Αυτό είχε ως συνέπεια η πλειονότητα των 

μεταναστών που συμμετείχαν στην παραπάνω διαδικασία να υποπέσουν και πάλι σε 

καθεστώς παρανομίας. (Λαμπράκη, Φατούρου και Χαϊνάς 2010) 

                                                           
68  VPRC, 2006, Η διαμόρφωση της μεταναστευτικής πολιτικής στην Ελλάδα. Ιστορική αναδρομή του 
νομοθετικού πλαισίου, Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΞΕΝΙΟΣ ΔΙΑΣ, έργο: Οι διαστάσεις της ξενοφοβίας και η 
προώθηση πολυ-πολιτισμικών προτύπων.   
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Το δεύτερο πρόγραμμα νομιμοποίησης ξεκινάει με το νόμο 2910/2001 «Είσοδος και 

παραμονή αλλοδαπών στην ελληνική επικράτεια – κτήση της ελληνικής ιθαγένειας με 

πολιτογράφηση και άλλες διατάξεις». Η ριζική αναμόρφωση του δικαίου των αλλοδαπών 

που ξεκίνησε το 2001 και τροποποιήθηκε πέντε φορές μέχρι το 2003 ήταν η απαρχή της 

θεσμοθέτησης της ελληνικής μεταναστευτικής πολιτικής. Δηλώνει δε μια πρώτη προσπάθεια 

αποασφαλειοποίησης της μετανάστευσης από το κράτος, όπου η ισορροπία άρχιζε να 

ταλαντεύεται προς την ένταξη των μεταναστών, παρά τον αποκλεισμό και τον έλεγχο (Swarts 

and Karakatsanis 2013, 102). «Η βασική τομή που επιχειρήθηκε το 2001 ήταν η 

ορθολογικοποίηση του συστήματος αδειών παραμονής και εργασίας των αλλοδαπών, με τη 

μεταφορά αρμοδιοτήτων από τις αστυνομικές αρχές (Ν.1975/91) στις περιφερειακές 

υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Παράλληλα 

επιχειρήθηκε η νομιμοποίηση της παραμονής του μεγάλου αριθμού αλλοδαπών που ζούσαν 

και εργάζονταν παράνομα στην Ελλάδα» (Χατζή 2004, 234). Σε αυτή τη φάση, όπου 370.000 

μετανάστες έκαναν αίτηση για να νομιμοποιηθούν μέσα στο νέο πλαίσιο, είναι εμφανής η 

πρόθεση της ελληνικής πολιτείας να νομοθετήσει και να διαχειριστεί τη μετανάστευση, 

παρόλ’αυτά γραφειοκρατικά και οργανωτικά προβλήματα δυσκολεύουν την ομαλή 

εφαρμογή του προγράμματος. Οι άδειες παραμονής και εργασίας που διαρκούν μόνο ένα 

χρόνο (παρατείνονται σε δύο χρόνια μετά το 2004 με την Πράξη 3202/2003) δημιουργούν 

μεγάλο όγκο δουλειάς. Στην περιοχή της Αθήνας τα τέσσερα ειδικά γραφεία μετανάστευσης 

για την συλλογή και επεξεργασία των αιτήσεων δεν μπορούν να διαχειριστούν το φόρτο 

εργασίας που αντιμετωπίζουν με κόστος χρόνου και χρήματος «έτσι τη στιγμή που κάποιος 

μετανάστης τελείωνε με την έκδοση των απαραίτητων αδειών, έπρεπε την ίδια στιγμή να 

ξεκινήσει να κάνει αιτήσεις για την ανανέωση» (Gropas and Triandaffylidou 2005). Όπως 

γράφει ο Παύλου «το 2001 σήμανε μια σειρά από μεταβολές τόσο για την κατάσταση των 

μεταναστών, όσο και για το ρόλο του κράτους. Από την εκμετάλλευση της δεκαετίας του ’90 

των αόρατων για τη διοίκηση μεταναστών («χωρίς χαρτιά»), οι οποίοι δεν απολάμβαναν 

ούτε την αναγνώριση στοιχειωδών δικαιωμάτων μετά την εφαρμογή του Ν.2910/2001 και 

των «προγραμμάτων νομιμοποίησης» έχουμε εισέλθει στη φάση μιας διαρκούς και 

ιδιότυπης ομηρίας των ημινόμιμων μεταναστών που βρίσκονται σε μια συνεχή διαδικασία 

σχεδόν σουρεαλιστικής κούρσας για την ανανέωση του πρόσκαιρου δικαιώματος 

παραμονής στη χώρα» (Παύλου 2004, 66,67). Η πρόθεση κατάρτισης μιας πιο 
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ολοκληρωμένης μεταναστευτικής πολιτικής με σκοπό την ενσωμάτωση των μεταναστών 

καταδεικνύει την επίδραση του Συμβουλίου του Τάμπερε.  

Το τρίτο πρόγραμμα νομιμοποίησης ξεκινάει με το νόμο 3386/2005 με τίτλο «Είσοδος, 

διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» όπου 

τίθεται η βάση για μια νέα προσπάθεια νομιμοποίησης των μη νόμιμων αλλοδαπών στην 

Ελλάδα. Επίσης, τότε εισάγεται με τα άρθρα 65 και 66 και το «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα 

Δράσης για την κοινωνική ένταξη των αλλοδαπών» (πρόγραμμα «ΕΣΤΙΑ») το οποίο αποτελεί 

μια σύνθεση πολιτικών ενσωμάτωσης υλοποιήσιμα από τα αρμόδια υπουργεία (Dimitriadi 

and Triandafyllidou 2009, 27). Το 2008 σε μια προσπάθεια συμμόρφωσης με την ευρωπαϊκή 

οδηγία 2008/115/ΕΚ 69  προστέθηκαν αλλαγές στο νόμο 3386/2005 για την διάρκεια και 

συνθήκες κράτησης των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών.  

Ο νόμος 3536/2007 με τίτλο «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής 

και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 

Αποκέντρωσης» προσπαθεί να μειώσει τα γραφειοκρατικά ζητήματα σχετιζόμενα με τις 

άδειες παραμονής. Επίσης, τα άρθρα 67-69 ενσωματώνουν την ευρωπαϊκή οδηγία για την 

κατάσταση των μακροχρόνια κατοικούντων στην ελληνική έννομη τάξη (Triandafyllidou, 

Maroufof and Nikolova 2009, 39).  

Ο νόμος 3838/2010 με τίτλο «Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την 

πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και άλλες ρυθμίσεις» 

αποτυπώνει τη διάθεση της ελληνικής πολιτείας για αλλαγή σελίδας στην μεταναστευτική 

πολιτική. Με το νόμο αυτό μεταξύ άλλων αποδίδεται ελληνική ιθαγένεια στα παιδιά των 

μεταναστών (δεύτερη γενιά μεταναστών) με την προϋπόθεση ότι οι γονείς των παιδιών 

μένουν μόνιμα και νόμιμα για πέντε έτη και θεσμοποιείται η συμμετοχή των μεταναστών 

                                                           
69 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:348:0098:0107:EL:PDF 
Εδώ παρατίθενται τα άρθρα που αναφέρονται στην κράτηση: Άρθρο (16): «Η χρήση της κράτησης με σκοπό την 

απομάκρυνση θα πρέπει να είναι περιορισμένη και να υπόκειται στην αρχή της αναλογικότητας όσον αφορά 

τα χρησιμοποιούμενα μέσα και τους επιδιωκόμενους στόχους. Η κράτηση δικαιολογείται μόνο για την 

προετοιμασία της επιστροφής ή για την εκτέλεση της διαδικασίας απομάκρυνσης και εφόσον δεν αρκεί η 

εφαρμογή λιγότερο αναγκαστικών μέτρων. (17) Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που τίθενται υπό κράτηση θα πρέπει 

να τυγχάνουν ανθρώπινης και αξιοπρεπούς μεταχείρισης, με σεβασμό των θεμελιωδών τους δικαιωμάτων και 

σύμφωνα με το διεθνές και εθνικό δίκαιο. Με την επιφύλαξη  της αρχικής σύλληψης από τις αρχές επιβολής 

του νόμου, που ρυθμίζεται από την εθνική νομοθεσία, η κράτηση θα πρέπει κατά κανόνα να γίνεται σε ειδικές 

εγκαταστάσεις κράτησης». 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:348:0098:0107:EL:PDF
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στις δημοτικές εκλογές.  Αυτή η διάθεση αλλαγής όμως δεν θα έχει μακροχρόνια ισχύ καθώς 

το Φεβρουάριο του 2013 με απόφαση 460/2013 του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ οι 

διατάξεις των άρθρων 14-21 του Ν. 3838/2010 (νόμος Ραγκούση) κρίνονται 

αντισυνταγματικές 70 . Ο νέος νόμος 4332/2015 υιοθέτησε τα στοιχεία του δικαίου του 

εδάφους και έλαβε υπόψη του την απόφαση του ΣτΕ 460/2013. Έτσι, η ελληνική ιθαγένεια 

συνεχίζει να βασίζεται  μέχρι και σήμερα στο «δίκαιο του αίματος» (ius sanguinis) με στοιχεία 

πλέον  από το «δίκαιο του εδάφους» (ius soli).  Οι Konsta και Lazaridis (2010, 386/372) μιλούν 

για την «πλαστική  ιθαγένεια», μια ιθαγένεια ρευστή και εύπλαστη και εύκολα 

τροποποιήσιμη από τις δημόσιες αρχές και γράφουν ότι «η ελληνική πολιτική 

μετανάστευσης έχει διαμορφώσει ένα προσωρινό και παροδικό status μέσω της διαδικασίας 

της νομιμοποίησης στην περίπτωση των μεταναστών χωρίς χαρτιά και έχει παγιδευτεί σε 

έναν «κύκλο νομιμοποίησης».  

Ο νέος μεταναστευτικός κώδικας (4251/2014) με τίτλο «Μετανάστευση και κοινωνική 

ένταξη και λοιπές διατάξεις» ρυθμίζει τα ζητήματα εισόδου, διαμονής και κοινωνική ένταξης 

πολιτών τρίτων χωρών στην ελληνική επικράτεια. Ο συγκεκριμένος νόμος ενσωμάτωσε 

προηγούμενους ελληνικούς νόμους και τη νομοθεσία της ΕΕ. Είχε στόχο την απλοποίηση του 

υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου για τη μετανάστευση και είναι σημαντικό γιατί 

παραχωρεί άδεια προσωρινής παραμονής, η οποία πριν ήταν σχεδόν αδύνατη, αφού πολλοί 

μετανάστες έχαναν τη νομιμοποίηση τους λόγω των γραφειοκρατικών αργοποριών της 

διαδικασίας για παραχώρηση άδειας παραμονής. Αυτός ο νόμος ενσωματώνει πλήρως την 

ευρωπαϊκή νομοθεσία, επιβεβαιώνοντας τη θεωρία εξευρωπαϊσμού της ελληνικής 

μεταναστευτικής πολιτικής. Ο Μεταναστευτικός Κώδικας εισάγει σημαντικές βελτιώσεις 

στην απλοποίηση και κωδικοποίηση των νομικών προβλέψεων και ευθυγραμμίζει την 

ελληνική νομοθεσία με τις σχετικές ευρωπαϊκές οδηγίες (Triandafyllidou 2014). Η 

κατηγοριοποίηση71 ακολουθεί τη σχετική ευρωπαϊκή λογική για τις άδειες παραμονής και ο 

                                                           
70Απόφαση του ΣτΕ 460/2013:  
http://www.constitutionalism.gr/site/wp-content/uploads/2013/06/2013STE%CE%95460.pdf 
[Απόδοση ιθαγένειας σε τέκνα αλλοδαπών λόγω γέννησής τους στην Ελλάδα ή φοίτησής  
τους σε ελληνικό σχολείο επί εξαετία – Εκλογικά δικαιώματα αλλοδαπών στις εκλογές  
των πρωτοβάθμιων οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης]. 
71  Οι διαφορετικοί τύποι αδειών παραμονής είναι οργανωμένοι σε έξι κατηγορίες: άδειες παραμονής για 
εργασία και επαγγελματικούς λόγους, για ανθρωπιστικούς και εξαιρετικούς λόγους, για σπουδές, εθελοντική 
εργασία, έρευνα και επαγγελματική κατάρτιση, για θύματα εμπορίας ανθρώπων και παράνομης διακίνησης 
μεταναστών, για οικογενειακή επανένωση και άδεια διαμονής μακράς διάρκειας. Βλ. Ν. 4251/2014  
http://www.mfa.gr/images/docs/ethnikes_theoriseis/2014/4251.pdf  

http://www.constitutionalism.gr/site/wp-content/uploads/2013/06/2013STE%CE%95460.pdf
http://www.mfa.gr/images/docs/ethnikes_theoriseis/2014/4251.pdf
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κώδικας μεταθέτει στο εθνικό νομικό πλαίσιο τις ευρωπαϊκές οδηγίες για την επανένωση 

οικογενειών, μετανάστευση για σπουδές ή επαγγελματική μετανάστευση για έρευνα, την 

οδηγία για τη Μπλε Κάρτα κτλ. Ο νέος Κώδικας έχει δείγματα ωρίμανσης στον τρόπο που 

αντιμετωπίζεται η μετανάστευση στην Ελλάδα και η πιο απλή απόδειξη είναι ότι στον τίτλο 

έχει προστεθεί η φράση «κοινωνική ένταξη». Παρόλ’αυτά ο Νέος Μεταναστευτικός Κώδικας 

έχει δεχτεί κριτική72  για την «άτολμη διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος» και την 

«απουσία ολιστικής προσέγγισης» του.  Επιπλέον, έχει υποστηριχτεί ότι συμβάλλει στην 

ποινικοποίηση της μετανάστευσης. Συγκεκριμένα,  ο Ν.4251/2014 «επιβεβαιώνει την 

επιρροή μιας οπτικής δημόσιας ασφάλειας, που αν και δικαιολογείται κάποτε να επιτελεί – 

ιδιαίτερα περιορισμένο πάντως – ρόλο στη μεταναστευτική πολιτική, υπονομεύει ωστόσο το 

κράτος δικαίου στο μέτρο που λειτουργεί, σε συνδυασμό ιδίως με την παραπλανητική 

επίκληση μεγεθών προστασίας που δεν αποτυπώνονται επαρκώς στο νόμο, ως κυρίαρχος 

άξονας της ποινικής καταστολής της παράνομης μετανάστευσης» (Χατζηνικολάου 2013, 

105).  

Η συνεχής και εξελισσόμενη πορεία της θεσμοποίησης της ευρωπαϊκής 

μεταναστευτικής πολιτικής επηρέασε την ανάπτυξη και αλλαγή της ελληνικής 

μεταναστευτικής πολιτικής. Έχει υποστηριχτεί ότι είναι πιθανόν η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση 

να έχει ασύμμετρα αποτελέσματα λόγω των πιέσεων στις νεότερες χώρες υποδοχής 

μεταναστών στη νότια Ευρώπη...έτσι ώστε να αποδείξουν ότι είναι «καλοί Ευρωπαίοι» 

(Geddes 2003, 13). Το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση επισφραγίζει δύο άξονες 

                                                           
72 Σύμφωνα με την Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (18/2/2014, 2), εκτός από το γεγονός ότι 
αυτός ο νόμος ήρθε αργά και «δεκάδες χιλιάδες μακρόχρονα και νόμιμα διαμενόντων μεταναστών, κάτω από 
την ασφυκτική πίεση της οικονομικής κρίσης που τους έριξε στην ανεργία ή την άτυπη απασχόληση, κατέληξαν 
να χάσουν τη νομιμότητα της παραμονής τους στη χώρα, λόγω έλλειψης αναγκαίων ασφαλιστικών ενσήμων ή 
επαρκών πόρων για τη συντήρηση της επανενωμένης οικογένειας κ.ο.κ». Επίσης, «η νομοθετική πρωτοβουλία 
είναι επιπλέον και πολύ λίγη. Δεν αποφεύγει την πεπατημένη της άτολμης διαχείρισης του μεταναστευτικού 
ζητήματος με σκοπό να κερδηθεί χρόνος και, φυσικά, να μη δημιουργηθούν εντυπώσεις 
«φιλομεταναστευτικότητας» στο συντηρητικό ακροατήριο της κυβέρνησης. Έτσι, δεν περιέχει κατ' ουσίαν 
καμία πρόβλεψη για την επαναφορά στη νομιμότητα όλων αυτών που, υπό την πίεση της κρίσης ή των 
απρόθυμων να αναλάβουν τα ασφαλιστικά έξοδα εργοδοτών τους, δεν καταφέρνουν να ανανεώσουν τις άδειες 
διαμονής τους (με την αδικαιολόγητη εξαίρεση όσων έχουν πετύχει τη δικαστική αναστολή της απέλασής 
τους)».  

Επίσης, το Δελτίο Τύπου του Institute for Rights Equality and Diversity (1/3/2014) αναφέρει ότι 
«παρόλο που με τoν εν λόγω Κώδικα γίνεται μια προσπάθεια επίλυσης αναχρονιστικών ζητημάτων που 
αντιμετώπισαν οι αλλοδαποί και οι αλλογενείς στην Ελλάδα, η απουσία ολιστικής προσέγγισης και επίλυσης 
των ζητημάτων αυτών είναι έκδηλη. Εισάγει μερικές  καινοτομίες (επέκταση της επί μακρόν για τη δεύτερη 
γενιά και στα παιδιά που πήγαν σχολείο στην Ελλάδα), διευκολύνει (ορισμένες μόνο) διαδικασίες (μείωση 
εισοδηματικών κριτηρίων για επί μακρόν και κατάργηση για οικογενειακή επανένωση, χρήση βιβλιαρίου 
υγείας για επαναφορά στη νομιμότητα συγκεκριμένων κατηγοριών μεταναστών) και μπορεί να βελτιωθεί 
σημαντικά με τροποποιήσεις». 
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πολιτικής – την κοινωνική συνοχή και την προστασία των εξωτερικών συνόρων (με τον 

αυξημένο ρόλο της Frontex). Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο κύριος στόχος των κοινών μέτρων 

πολιτικής της ΕΕ για τη μετανάστευση και το άσυλο βασίζεται σε θέματα ασφάλειας, 

συνοριακούς ελέγχουν και την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης (Mavrodi 

2010, 11). Αυτή η γραμμή της ΕΕ επηρέασε συνολικά την ελληνική μεταναστευτική πολιτική. 

Αν κανείς κοιτάξει τις χρηματοδοτήσεις της ΕΕ (στα παλαιότερα ταμεία Επιστροφών, 

Ενσωμάτωσης, Προσφύγων και Εξωτερικών Συνόρων), μπορεί να καταλάβει την κατεύθυνση 

που επέλεξε η Επιτροπή να σπρώξει τα κράτη-μέλη (Συνέντευξη Ι 2015). Το νέο πρόγραμμα 

χρηματοδότησης της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ‘Horizon 2020’ περιλαμβάνει τη 

διάσταση Ασφάλεια με τίτλο «Ασφαλείς Κοινωνίες – Προστασία ελευθερίας και ασφάλειας 

της Ευρώπης και των πολιτών της73» με κονδύλια που φτάνουν τα 20 εκ. ευρώ. Το Ταμείο 

Εσωτερικής Ασφάλειας έχει προϋπολογισμό 3.8 δις ευρώ και έχει σκοπό την προώθηση της 

Εσωτερικής Στρατηγικής Ασφάλειας, συνεργασία για την εφαρμογή του νόμου και τη 

διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ74.  

Όπως προκύπτει από την έρευνα, από τη μια μεριά η κοινή ευρωπαϊκή πολιτική 

συνέβαλλε στην εξέλιξη της ελληνικής νομοθεσίας και πολιτικής προς όφελος της νόμιμης 

μετανάστευσης και από την άλλη έγινε η κινητήριος δύναμη μιας πιο αυστηρής και 

τιμωρητικής πολιτικής σε ό,τι αφορούσε την παράτυπη μετανάστευση. Για παράδειγμα, η 

νομοθεσία της ΕΕ για τους επί μακρόν διαμένοντες μετανάστες και για την οικογενειακή 

επανένωση εισήγαγε στοιχεία πολιτικής ολοκλήρωσης στην ελληνική νομοθεσία και 

συνέβαλε ως καταλύτης για την απαρχή των μεταναστευτικών πολιτικών αυτής της νέας 

χώρας υποδοχής (Mavrodi 2010, 4).  Ο Φωτιάδης γράφει το εξής: «Ένα μικρό κράτος δεν έχει 

την πολιτική ισχύ ν ’αλλάξει τους συσχετισμούς στο μεταναστευτικό. Άρα έχει δύο επιλογές: 

είτε την ταύτισή του με την ατζέντα των Βρυξελλών, με αντάλλαγμα την αδρή 

χρηματοδότηση του, πράγμα που εφαρμόζεται συστηματικά από τα τέλη της δεκαετίας του 

’90 στην Ελλάδα, είτε στη συνολική αλλαγή παραδείγματος και την προτεραιοποίηση μιας 

πολιτικής που αποσυνδέει το δόγμα της ασφάλειας από τη διαμόρφωση μεταναστευτικής 

                                                           

73 Βλ. ‘Horizon 2020’, ‘Secure societies – Protecting freedom and security of Europe and its citizens’ 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/secure-societies-%E2%80%93-protecting-
freedom-and-security-europe-and-its-citizens  

74 Βλ.  Internal Security Fund - Borders and Visa https://ec.europa.eu/home-
affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/internal-security-fund-borders_en 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/secure-societies-%E2%80%93-protecting-freedom-and-security-europe-and-its-citizens
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/secure-societies-%E2%80%93-protecting-freedom-and-security-europe-and-its-citizens
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πολιτικής» (2015, 59). Στο επόμενο μέρος θα εξετάσουμε εις βάθος την κοινωνικοπολιτική 

πρόσληψη της μετανάστευσης στην Ελλάδα και παράλληλα τους συσχετισμούς της 

μετανάστευσης με την ασφάλεια.  
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ΜΕΡΟΣ Β: Η ΑΣΦΑΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ 

4. 1. Εισαγωγή 

Το παρόν κεφάλαιο έχει σκοπό την ενδελεχή εξέταση της ασφαλειοποίησης της 

μετανάστευσης στον ελλαδικό χώρο μέσα από την παρουσίαση του ερευνητικού υλικού σε 

χρονολογική πορεία. Αυτό γίνεται για να αναδειχθεί η ιστορική αλληλουχία των γεγονότων 

και παράλληλα η ιστορία της μεταναστευτικής πολιτικής.  Στο παρόν εισαγωγικό μέρος 

αναλύονται αφενός η οντολογία του όρου «μετανάστευση» και  αφετέρου τα γενικά 

χαρακτηριστικά της μετανάστευσης στην Ελλάδα.  

 Στα ελληνικά υφίσταται μόνο ένας όρος, δηλαδή «μετανάστευση», ο οποίος καλύπτει 

και τους τρεις όρους που χρησιμοποιούνται στ’ αγγλικά δηλαδή migration, που 

επικεντρώνεται στη μετακίνηση αυτή καθ’ αυτή, immigration, όπου σημασία έχει ο 

προορισμός και emigration, όπου σημασία έχει το σημείο εκκίνησης. Τα τελευταία χρόνια σε 

επίσημα νομικά κείμενα της ΕΕ, στο δημόσιο λόγο και σε επιστημονικές μελέτες συναντάει 

κανείς σχεδόν κατ’αποκλειστικότητα τον όρο migration. Αυτό θα μπορούσαμε να πούμε ότι 

συνδέεται όχι μόνο με λόγους ευκολίας, αλλά και με το γεγονός της συνεχούς και αυξημένης 

μετακίνησης ανθρώπων προς διαφορετικές κατευθύνσεις αλλά και της εντεταμένης 

προσφυγικής κρίσης που έχει κλυδωνίσει τις ισορροπίες στην Ευρώπη. Ο όρος migration 

παραπέμπει και σε κάποιον που φεύγει από κάτι, αποδημεί. Τα αποδημητικά πουλιά για 

παράδειγμα μεταφράζονται migratory birds και θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο 

παραλληλισμός δεν είναι τυχαίος αφού κατά τη διάρκεια της αποδημίας υπάρχει μεγάλο 

κόστος θνησιμότητας. Μια εξήγηση για τη μοναδικότητα της λέξης (μετανάστευση) που 

αποτυπώνει τη μετακίνηση από τον έναν τόπο στον άλλο, είναι «...η εμπειρία του 

παρελθόντος, όπου ο όρος «μετανάστευση» ταυτίζεται αποκλειστικά με το φαινόμενο της 

εξόδου από τη χώρα» και δεν καταγράφεται η εμπειρία των τελευταίων ετών που «τείνει να 

ανατρέψει τα βασικά στερεότυπα και τις κυρίαρχες συνισταμένες της ελληνικής κοινωνίας, 

μετατρέποντας τη, για πρώτη φορά από χώρο εξαγωγής ανθρώπινου δυναμικού σε χώρο 

εισαγωγής...» (Παύλου και Χριστόπουλος 2004, 12).  
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Πριν από το 1990 οι κυριότεροι σταθμοί στην ιστορία της μετανάστευσης προς την 

Ελλάδα είναι η μικρασιατική καταστροφή, η εισβολή στην Κύπρο και η πτώση του 

ανατολικού μπλοκ. Η πτώση των κομμουνιστικών καθεστώτων και οι διαδοχικές διευρύνσεις 

της ΕΕ τα τελευταία είκοσι χρόνια είναι δυο σημαντικοί παράγοντες που επηρέασαν τη 

μεταναστευτική ροή προς την Ελλάδα (Τριανταφυλλίδου 2010, 47). Οι ομογενείς εισήλθαν 

στην Ελλάδα αλλάζοντας τα δημογραφικά και κοινωνικά δεδομένα της εποχής. Η ελληνική 

καταγωγή τους όμως δεν έθετε την απαραίτητη συνθήκη η Ελλάδα να θεωρείται χώρα 

υποδοχής μεταναστών, αλλά τουναντίον χώρα αποστολής μεταναστών, ιδιαιτέρως τις 

δεκαετίες του ’50 και ’60. Αυτή η συνθήκη αλλάζει από τη δεκαετία του ’80 και κυρίως 

επαναπροσδιορίζει τους κοινωνικούς, πολιτικούς και οικονομικούς συσχετισμούς τη 

δεκαετία του ’90.  Τη δεκαετία του ’80 το μεταναστευτικό ρεύμα αφορά ένα μικρό αριθμό 

Ασιατών, Αφρικανών και Πολωνών, οι οποίοι απασχολούνταν στις κατασκευές, τη γεωργία 

και τις οικιακές εργασίες (Κασίμης και Παπαδόπουλος 2012, 27). Η μαζική μετανάστευση της 

δεκαετίας του 1990 περιλαμβάνει «μετανάστες ελληνικής εθνοτικής καταγωγής όπως οι 

Ρωσοπόντιοι παλλινοστούντες και οι Βορειοηπειρώτες, μετανάστες από τις πρώην 

κομμουνιστικές χώρες των Βαλκανίων και της ανατολικής Ευρώπης, αλλά και πολίτες χωρών 

της Ασίας και της Αφρικής» (Τριανταφυλλίδου 2010, 98). Σε αυτές τις δύο δεκαετίες το 

μεταναστευτικό ρεύμα προς τις χώρες της νότιας Ευρώπης, κυρίως προς την Ιταλία και την 

Ελλάδα, αυξάνεται κατακόρυφα. Ιδιαιτέρως αισθητή γίνεται η είσοδος μεταναστών από την 

Αλβανία σε αυτές τις χώρες μετά την κατάρρευση του κομμουνιστικού καθεστώτος (Baldwin-

Edwards 2002, 212). Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία (1998), η Ελλάδα είχε το μεγαλύτερο 

αριθμό μεταναστών σε σχέση με το συνολικό πληθυσμό σε σύγκριση με τις άλλες 

νοτιοευρωπαϊκές χώρες. Το ποσοστό συμμετοχής των μεταναστών στον συνολικό πληθυσμό 

αποτελεί τον υψηλότερο στην ΕΕ (Κασίμης και Παπαδόπουλος 2012, 28) και σχεδόν το 10% 

του συνολικού πληθυσμού της Ελλάδας (Baldwin-Edwards 2002, 212).  

Σύμφωνα με τους πίνακες  της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, τα υψηλότερα νούμερα 

εισερχόμενης μετανάστευσης παρατηρούνται από το 1991 (151.978) -1993 (107.462), το 

1997(113.477) -1998 (116.411), και το 2000 (109.251) (ΕΛΣΤΑΤ(Ελληνική Στατιστική Αρχή) 

2015). Δηλαδή στην τριετία από το ’91 μέχρι το ’93 παρατηρήθηκαν οι μεγαλύτερες 

μεταναστευτικές εισροές προς την Ελλάδα από τις αρχές του ‘90 μέχρι το 2014.  

Μια από τις σοβαρότερες προβληματικές  πτυχές της μετανάστευσης προς την Ελλάδα, 

η οποία παρουσιάστηκε έντονα τη δεκαετία του ’90 ήταν η παράνομη μετανάστευση, ή 
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αλλιώς παράτυπη μετανάστευση. Περίπου μισοί από τους μετανάστες βρίσκονταν σε 

καθεστώς παρανομίας75(Κασίμης και Παπαδόπουλος 2012, 28). Η γεωγραφική θέση της 

Ελλάδας είναι ο σημαντικότερος παράγοντας που την καθιστά ευαίσθητη ως προς την 

παράνομη μετανάστευση. Κάποιες άλλες από τις κύριες αιτίες της παράνομης 

μετανάστευσης είναι η «έλλειψη νόμιμων διόδων εισόδου» και οι «ανεπαρκείς συνοριακοί 

και εσωτερικοί έλεγχοι και η έλλειψη κάποιου προγράμματος νομιμοποίησης μέχρι το 1997» 

(Baldwin Edwards οπ.αναφ στο (Μαρβάκης 2004, 93)). Έχουν γίνει κατά καιρούς 

προσπάθειες για την εκτίμηση του αριθμού των παράνομων /ανεπίσημων/παράτυπων 

μεταναστών στη χώρα, όπου για παράδειγμα το 2007 εκτιμώνταν σε περίπου 280.000, το 

2010 σε 350.000 και το 2011 σε 390.000 (Maroukis 2012).  

Οι παράτυποι μετανάστες ορίζονται κατ’ αυτόν τον τρόπο είτε γιατί παρανόμως 

εισήλθαν στη χώρα, συμπεριλαμβανομένων των αιτούντων άσυλο, των οποίων οι αιτήσεις 

εν τέλει απορρίφθηκαν, είτε γιατί η βίζα τους έληξε, ή γιατί η άδεια παραμονής τους 

εξέπνευσε (Maroukis 2012). Πολλοί από τους μετανάστες που η άδεια παραμονής τους έληγε 

δεν μπορούσαν να την ανανεώσουν από τη στιγμή που δεν είχαν συμβόλαιο με τον εργοδότη 

τους και έτσι δούλευαν και ζούσαν στη χώρα σε καθεστώς παρανομίας (Συνέντευξη F, 2015). 

Επίσης, δούλευαν (και δουλεύουν) σε τομείς με υψηλά επίπεδα αστάθειας και εποχικότητας, 

όπως ο τουρισμός, η γεωργία, η κατασκευή και η οικιακή εργασία (Maroukis 2012). Η 

αδήλωτη εργασία (δηλαδή η αμειβόμενη εργασία που δεν δηλώνεται στις δημόσιες αρχές) 

αποτελεί την αχίλλειο πτέρνα της απασχόλησης στην Ελλάδα, και δη της απασχόλησης των 

μεταναστών. Η αδήλωτη απασχόληση συνδέεται με την παραοικονομία (ή σκιώδη 

οικονομία). Η Ελλάδα κατατάσσεται ψηλά στη λίστα των χωρών με μεγάλα μεγέθη 

παραοικονομίας. Για παράδειγμα το 2009 η παραοικονομία αποτελούσε το 27,5% του ΑΕΠ 

στην Ελλάδα (Schneider, Raczkowski and Mróz 2015, 42)76. Άλλωστε η άτυπη αγορά εργασίας 

έχει τροφοδοτηθεί στην Ελλάδα, όπως και σε άλλες χώρες του Νότου στην Ευρώπη, από 

μετανάστες που έχουν εισέλθει με μη νόμιμο τρόπο (Κασίμης και Παπαδόπουλος 2012, 42). 

Το πρόβλημα αγγίζει όλες τις ευρωπαϊκές χώρες σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό. 

Παρόλ’αυτά «παρατηρείται εν γένει, μια έντονη, αλλά και σαφής διάσταση ανάμεσα στις 

                                                           
75 Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι τα ποσοστά μεταβάλλονται ανάλογα με το κατώφλι νομιμότητας.  
76  Τιμές για το μέγεθος της παραοικονομίας στην Ελλάδα από το 2003 μέχρι το 2014:  28.2%, 28.1%, 
27.6%,26.2%, 25.1%, 24.3%, 25.0%, 25.4%, 24.3%, 24.0%, 23.6%, 23.3% (Schneider, Raczkowski και Mróz 2015, 
45). 
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δύο κοινοτικές πολιτικές, της απασχόλησης και της μετανάστευσης, παρότι στην συντριπτική 

τους πλειονότητα οι μετακινούμενοι πληθυσμοί προς όλα τα κράτη-μέλη ανήκουν στην 

κατηγορία των οικονομικών μεταναστών...Επιπλέον, πολύ σπάνια γίνεται, έστω απλή μνεία 

στο φαινόμενο της αδήλωτης απασχόλησης στα περισσότερα επίσημα κείμενα, τα οποία 

αφορούν την κοινή μεταναστευτική στρατηγική, ακόμα δε κι όταν πρόκειται για την 

αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης, η οποία εξ ορισμού οργανικά είναι 

συνδεδεμένη με την άτυπη εργασία» (Καψάλης 2012, 184).  

Το εργασιακό καθεστώς των μεταναστών είναι καθοριστικό ζήτημα όχι μόνο στην 

Ελλάδα, αλλά και σε όλη την Ευρώπη και η σημασία του επαναπροσδιορίζεται με την 

εντατικοποίηση των συνοριακών ελέγχων και την σκληρή από κάθε πλευρά περιφρούρηση 

της ΕΕ. «Η νομιμότητα της διαμονής και της εργασίας, άρα η νομιμότητα της μετακίνησης 

αποτελεί πλέον το κεντρικό διακύβευμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και παράλληλα το ζητούμενο 

όλων των επιμέρους εθνικών και κοινοτικών πολιτικών που πρόκειται να υιοθετηθούν στο 

εγγύς μέλλον» (Καψάλης 2012, 192).  

Τα υψηλά ποσοστά παραοικονομίας και η αναγκαστική παραμονή των μεταναστών 

στην παρανομία (αφού δεν έχουν τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα μέσω της 

εργασίας τους), δημιουργεί ένα καθεστώς λίμπο, όπου δεν μπορούν να απολαύσουν 

θεμελιώδη δικαιώματα. «Μια νομοθεσία που ποινικοποιεί τους «λαθραίους» παράγει 

περισσότερους κινδύνους απ’ όσους αποσοβεί, καθώς οι άνθρωποι «παρανομούν» ακριβώς 

γιατί δεν είναι ικανοί να περάσουν την πύλη της νομιμότητας» (Τσιτσελίκης 2012, 3). Επίσης 

το μεγαλύτερο ποσοστό των εισερχόμενων μεταναστών στη χώρα δηλώνει την εργασία ως 

τον κύριο λόγο εγκατάστασης (ΕΛΣΤΑΤ (Ελληνική Στατιστική Αρχή) 2011). Το δικαίωμα 

συμμετοχής στο κοινωνικό σύνολο μέσω της εργασίας και μέσω της μετοχής στα συλλογικά 

κοινωνικά αγαθά καταλύεται. Ο μετανάστης, ο ξένος, στην ουσία δεν αποτελεί μέρος της 

ίδια ομάδας και αποκτά το όνομα «λαθρομετανάστης», που ως όρος νομικός δεν υπάρχει 

(Συνέντευξη G 2015). Ο όρος αυτός χρησιμοποιείται κατά κόρον στον πολιτικό και δημόσιο 

λόγο, παρόλο που δεν θεωρείται πλέον πολιτικά ορθός (Συνεντεύξεις B, C, F, H, I, K, N, O) και 

εν μέρει παρωχημένος, αφού πλέον ο όρος παράτυπη μετανάστευση (irregular migration) 

εκφράζει με μεγαλύτερη ακρίβεια τη συγκεκριμένη κατάσταση των μεταναστών. Ως όρος  

κυριαρχεί στις επιστημονικές αναλύσεις. Οι περισσότεροι ερευνητές προτιμούν εκφράσεις 

με λιγότερο αρνητική χροιά, όπως παράτυποι μετανάστες ή μετανάστες χωρίς χαρτιά 

(undocumented, sans papiers) αντί για τη φράση «παράνομοι μετανάστες» που μπορεί να 
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συμβάλλει στην εγκληματοποίηση αυτής της ομάδας και να ενισχύσει τον στιγματισμό της 

(Pinkerton 2004 οπ.αναφ. (Düvell, Triandafyllidou and Vollmer 2010)). Επίσης, ο όρος 

«παράτυπος» άρχισε να χρησιμοποιείται άτυπα όχι μόνο στο δημόσιο λόγο, αλλά και στις 

συνόδους (Συνέντευξη G, 2015). Επίσης, ως όρος  έχει προωθηθεί από την Κομισιόν αν και 

δεν είναι νομικός όρος - σε όλους τους κανονισμούς και τις συνθήκες αναφέρεται ο όρος 

«παράνομος» (illegal) και όχι το «παράτυπος» (irregular)(Συνέντευξη G, 2015). 

Ένα επιπρόσθετο ποιοτικό στοιχείο της πρόσληψης του μεταναστευτικού φαινομένου 

στην Ελλάδα σχετίζεται με την ψυχολογία του Έλληνα πολίτη, ανεξάρτητα της ρητορικής των 

ελίτ και των πολιτικών πρακτικών. Οι Έλληνες βλέπουν τις γειτονιές τους (αυτές που 

προτιμώνται από τους μετανάστες) να μεταμορφώνονται πολιτισμικά (Συνεντεύξεις E, L 

2015) και να πέφτει το βιοτικό επίπεδο (Συνέντευξη C 2015) και να επέρχεται γκετοποίηση 

(Συνέντευξη F 2015). Οι κοινωνικές συνέπειες αυτών των αλλαγών εντείνονται ιδιαιτέρως 

όταν υπάρχει οικονομική κρίση (Συνεντεύξεις C, F 2015). Επίσης, υπάρχει φόβος απέναντι 

στη διαφορετικότητα (Συνέντευξη D 2015), γεγονός που έγινε αντικείμενο πολιτικής 

εκμετάλλευσης ιδιαίτερα όσον αφορούσε ανθρώπους συγκεκριμένων περιοχών στην Αθήνα 

(Συνέντευξη D 2015). Αυτός ό φόβος εντείνεται ιδιαιτέρως μετά το 2000 που το εθνολογικό 

προφίλ των μεταναστών αλλάζει, αφού την πρώτη δεκαετία έρχονται στην Ελλάδα κυρίως 

μετανάστες από τα Βαλκάνια και τη Σοβιετική Ένωση, ενώ τη δεύτερη δεκαετία από τις 

ασιατικές και αφρικανικές χώρες. Είναι δύκολη η ενσωμάτωση λόγω διαφορετικής 

κουλτούρας (Συνέντευξη E 2015).  Επίσης, σε περιπτώσεις βίας μεταναστών σε βάρος 

Ελλήνων «είναι δύσκολο να διαχωρίσουν οι Έλληνες ότι η βία προέρχεται από την ανέχεια 

και όχι από την καταγωγή του άλλου» (Συνέντευξη F 2015).   

 

4.2. Η μετανάστευση κατά τη δεκαετία του ’90: Δημόσια πρόσληψη και πολιτικός λόγος  

Η σύντομη παρουσίαση και συζήτηση της δημόσιας πρόσληψης και του πολιτικού 

λόγου κατά την περίοδο 1990-2000 βασίζεται σε δευτερογενή έρευνα και θέτει ένα αρχικό 

και γενικότερο πλαίσιο για την ανάλυση της περιόδου 2000-2014 που θα ακολουθήσει.  

Η αρχή της δεκαετίας του ’90 είναι στιγματισμένη από την πολιτική αστάθεια στα 

Βαλκάνια, τον εμφύλιο πόλεμο στην πρώην Γιουγκοσλαβία και την ακόλουθη κατάρρευση 

των κομμουνιστικών καθεστώτων. Τα ζητήματα που αφορούσαν την ελληνική εθνική 

ιστορία, ταυτότητα και επικράτεια, όπως το «Μακεδονικό» συνδέονταν άμεσα με τη 

γενικότερη πολιτική αστάθεια στην περιοχή (Roudemetof 1996 στο Τριανταφυλλίδου 2010, 
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102) και περιπλέκονταν ακόμα περισσότερο με την ύπαρξη της ελληνικής εθνοτικής 

μειονότητας στην Αλβανία, των λεγόμενων «Βορειοηπειρωτών» (Τριανταφυλλίδου 2010, 

102). Οι κυβερνήσεις της Ελλάδας τότε ανησυχούσαν για πιθανές εδαφικές διεκδικήσεις , 

αλλά και για μια γενικότερη εθνική αποσταθεροποίηση λόγω του μεγάλου κύματος 

οικονομικών μεταναστών (ibid). Οι άδειες παραμονής και εργασίας δίνονταν με φειδώ με 

αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλος αριθμός παράτυπων μεταναστών που συνιστούσαν πηγή 

χαμηλόμισθης εργασίας. Η αδιαφορία και η ανοχή αυτής της κατάστασης από τις 

κυβερνήσεις συνεχίστηκε για αρκετά χρόνια και στην ουσία άλλαξε με τις νομιμοποιήσεις 

του 1998 και του 2001. Όπως γράφει ο Collinson (1993, 14), η ανοχή της παράτυπης 

μετανάστευσης μειώνει την νομιμότητα του κράτους και δημιουργεί αθέμιτο ανταγωνισμό 

για τους νόμιμα απασχολούμενους, τιμωρώντας τους και επιβραβεύοντας τους παράτυπους 

και τους εργοδότες τους, οι οποίοι βασίζονται όλο και περισσότερο στις πηγές του φθηνού, 

ευέλικτου και εκμεταλλεύσιμου εργατικού δυναμικού (Fakiolas 2003, 536). Ένα από τα 

βασικότερα εργαλεία της μεταναστευτικής πολιτικής εκείνης της περιόδου αποτελούν οι 

μαζικές απελάσεις. Μετά το νόμο του 1991 που τις ενέκρινε, χρησιμοποιήθηκαν εκτεταμένα, 

κυρίως για Αλβανούς και για κάποιες άλλες εθνικότητες, όπως Ιρακινούς (Baldwin-Edwards 

and Fakiolas 1999, 196). Οι απελάσεις σε συνδυασμό με τις επιχειρήσεις «σκούπα» 

επηρέασαν αρνητικά το δημόσιο αίσθημα, όπου συνδυάστηκε η μετανάστευση με την 

παραβατικότητα. Με τις πέντε επιχειρήσεις «σκούπα» το 1991, 1993, 1994, 1996 και 1999, 

χιλιάδες Αλβανοί απελάθηκαν, μέσα στους οποίους και νόμιμοι μετανάστες (Vidali 1999 στο 

Mantouvalou 2005, 134). Ο μέσος Έλληνας αισθάνθηκε απειλή για την εδαφική ακεραιότητα 

της χώρας, για την εθνική και πολιτισμική του ταυτότητα, για την εργασία του και για την 

ατομική και σωματική ασφάλεια του. Η κυβέρνηση ήθελε να αποδείξει ότι είχε το 

δυνατότητα να παλέψει το αυξανόμενο έγκλημα και να πείσει το λαό ότι μπορούσε να 

διαχειριστεί αποτελεσματικά την παράνομη μετανάστευση (Vidali 1999 στο Mantouvalou 

2005, 134). Όπως αναφέρουν οι Karyotis και Skleparis (2013, 700), παρατηρείται 

εντατικοποίηση της ασφαλειοποίησης με την αύξηση των επιχειρήσεων «σκούπα» στις 

προεκλογικές περιόδους κατά τη δεκαετία του ’9077.  

                                                           
77 Ο Μ. Χρυσοχοΐδης απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι ο λόγος που η μετανάστευση το 2012 έπαιρνε ξεχωριστή 

θέση ήταν τα προεκλογικά συμφέροντα λέγοντας: «Παύουν οι ασθένειες να μεταδίδονται ή να εξαφανίζεται η 
εγκληματικότητα πριν τις εκλογές;» (Karyotis and Skleparis 2013, 700).  
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Μέσα σε αυτό το κλίμα, δίχως αμφιβολία, ο μετανάστης μπήκε στο επίκεντρο του 

ενδιαφέροντος των ΜΜΕ, πλαισιωμένος για την εγκληματική του δραστηριότητα. Αυτό σε 

συνδυασμό με την πολιτική πρακτική (π.χ. το νόμο του 1991) που εκτελούνταν από το 

Υπουργείο Δημόσιας τάξης και όχι από το Υπουργείο Εσωτερικών συμβάλλει σε μια 

παγιωμένη αρνητική εικόνα του μετανάστη, χωρίς να υφίσταται σοβαρός πολιτικός 

αντίλογος. Χαρακτηριστικό αυτής της δεκαετίας είναι ότι παρατηρείται η παρουσίαση της 

αντιθετικής εικόνας μεταξύ του Έλληνα τίμιου μετανάστη και του αλλοδαπού 

λαθρομετανάστη που έχει «εισβάλλει» στην Ελλάδα. Ακόμα και η λέξη μετανάστης 

χρησιμοποιείται μόνο μέσα σε συγκεκριμένο πλαίσιο. «Αυτός ο θετικά επιφορτισμένος 

προσδιορισμός – λόγω της ιστορικής ελληνικής μετανάστευσης στο εξωτερικό – επίμονα δεν 

παραχωρείται στους πρόσφατα μεταναστεύσαντες πληθυσμούς (Παύλου 2001, 140).  

Κατά τη δεκαετία του ’90, οι μετανάστες στην Ελλάδα γρήγορα θεωρήθηκαν ως απειλή 

για τον πολιτισμό, αλλά και για την ατομική ασφάλεια (Swarts and Karakatsanis 2012, 34), 

όπως και για την αύξηση της ανεργίας. Στην ουσία η ανάδειξη του μεταναστευτικού 

ζητήματος γίνεται μέσω της ηγεμονικής πλαισίωσης  με θεματολογία την παραβατικότητα 

των «λαθρομεταναστών». Αυτή η εποχή χαρακτηρίζεται από τη σύνδεση της μετανάστευσης 

με την εγκληματικότητα (κυρίως των Αλβανών) (Καρύδης 1996), τη στερεοτυπική 

αποτύπωση του μετανάστη ως εγκληματία στον Τύπο (Παύλου 2001), όπου τα γεγονότα 

παρουσιάζονται με δραματικό τρόπο για εντυπωσιασμό με στόχο το συναίσθημα και όχι τη 

λογική του αναγνώστη (Gardikiotis 2003, 349) και την προβολή συγκεκριμένων θεμάτων σε 

σχέση με την παραβατική δράση των μεταναστών από τα μήντια (Κουντούρη 2008). Τα ΜΜΕ 

καλλιέργησαν τη στερεοτυπική σύνδεση των μεταναστών με την εγκληματικότητα με την 

συνεχή παρουσίαση εγκλημάτων που υποθετικά είχαν διαπραχθεί από μετανάστες, όπως 

και με τη συστηματική έμφαση στην προέλευση των δραστών (Tsoukala 2001). Ένα μεγάλο 

μέρος της αυξημένης εγκληματικότητας της χώρας αποδόθηκε στους Αλβανούς μετανάστες 

με αποτέλεσμα διαμαρτυρίες και βία εναντίον των Αλβανών (Fakiolas 1999, 220). Η 

εγκληματική δραστηριότητα μιας μειοψηφίας ζημίωσε όλη την κοινότητα (Fakiolas 1999, 

221). Όπως επισημαίνει ο Βλασίδης «οι Αλβανοί μετανάστες ταλαιπωρήθηκαν ιδιαίτερα από 

το ελληνικό κράτος και από τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης εξαιτίας των κακών διμερών 

διπλωματικών σχέσεων των δύο χωρών στη διάρκεια της διακυβέρνησης του Σαλί Μπερίσα» 

(Βλασίδης 2005, 229).  
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Η ανάπτυξη ξενοφοβικών και ρατσιστικών συμπεριφορών οδήγησε σε βίαια επεισόδια 

εναντίον των μεταναστών, και ιδιαιτέρως των Αλβανών (Triandafyllidou 2000b, 374). Η 

αντίληψη της απειλής σε μαζικό επίπεδο ενισχύθηκε από τη ρητορική των πολιτικών ελίτ, 

των γραφειοκρατών, της αστυνομίας και των ΜΜΕ, παράγοντες, οι οποίοι έπαιξαν 

αποφασιστικό ρόλο στην ασφαλειοποίηση της μεταναστευτικής ρητορικής και πολιτικής 

πρακτικής (Swarts και Karakatsanis 2012, 41). Ο πολιτικός λόγος συνέβαλε στη μορφοποίηση 

της μετανάστευσης ως θέμα ασφάλειας και αστυνόμευσης. Όπως υποδηλώνει ο Wæver, 

κάποιο ζήτημα γίνεται ασφαλειακό πρόβλημα, όταν το δηλώσουν οι ελίτ (Wæver 1995, 54). 

Διά νόμου (1991) και διά στόματος πολιτικών η Ελλάδα δεν αποτελούσε χώρα υποδοχής 

μεταναστών. «Η μεταναστευτική πολιτική ήταν συνώνυμη μιας κατ’επίφασην μη πολιτικής 

– δηλαδή μιας κατάστασης, όπου μόνο η οικονομία υπαγόρευε αδιαμεσολάβητα τη 

διαχείριση του μεταναστευτικού με τις ανάγκες της» (Συνέντευξη Μ 2015). Λαμβανομένων 

υπόψη των αυξανόμενων αφίξεων μεταναστών78, θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπήρχε μια 

άρνηση της πραγματικότητας ή υποτίμηση του φαινομένου, ως κάτι παροδικού, γεγονός που 

αντανακλάται και στις πολιτικές χωρίς μακροπρόθεσμο στόχο. Σύμφωνα με τον τότε 

υπουργό Εσωτερικών (1992), ο νόμος 1975/1991 είχε σοβαρές ελλείψεις και είχε υιοθετηθεί 

σε κατάσταση πανικού λόγω της αλβανικής κρίσης. «Ο νόμος του ’91 στην ουσία ήταν 

ψεύτικος...και απαγορευτικός» (Συνέντευξη Μ 2015). Τα άλλα κόμματα καταδίκασαν το 

νόμο για το γεγονός ότι ήταν βασισμένο στην ξενοφοβία και την φιλοσοφία της 

αστυνόμευσης και για το ότι δεν λάμβανε υπόψιν τους ήδη διαμένοντες μετανάστες στη 

χώρα (Baldwin-Edwards and Fakiolas 1999, 188).  

Κατά τη διάρκεια αυτής της δεκαετίας, ο πολιτικός λόγος επί της μετανάστευσης 

αντανακλά τον τρόπο δόμησης της ελληνικής εθνικής ταυτότητας, που ορίζεται στην έννοια 

της «ελληνικότητας», η οποία βασίζεται σε θρησκευτικά, γλωσσικά και γενεαλογικά κριτήρια 

και όχι σε κριτήρια κοινωνικής συνείδησης (Triandafyllidou 2000).  Γίνεται διαχωρισμός 

μεταξύ Ρωσοπόντιων και Βορειοηπειρωτών, όπου οι πρώτοι αντιμετωπίζονται ως Έλληνες 

που γυρνούν στην πατρίδα και τους παραχωρούνται τα δικαιώματα του πολίτη και οι 

δεύτεροι αμφισβητούνται ως προς την ελληνικότητα τους (αλλά και επειδή είναι προς το 

                                                           
78Κατά τη διάρκεια της μεταπολεμικής περιόδου 24 με 34 χιλιάδες ξένοι υπήκοοι ήταν δηλωμένοι στην Ελλάδα, 

αντιπροσωπεύοντας το 0.7% του εργατικού δυναμικού. Το 1990 αυτός ο αριθμός αυξήθηκε στους 170 χιλιάδες  
(Baldwin-Edwards and Fakiolas, Greece: The Contours of a Fragmented Policy Response 1999, 188) 
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συμφέρον της χώρας να παραμείνουν στην Αλβανία για να κρατούν ζωντανή την ελληνική 

μειονότητα) (Triandafyllidou 2000, 379). «Η ιεραρχία της ελληνικότητας στον πολιτικό λόγο 

δομείται κατά τέτοιον τρόπο που δίνεται προτεραιότητα στους πολίτες του ελληνικού 

κράτους ή ελληνικής εθνικότητας και Ορθόδοξης θρησκείας, μετά στους Ρωσοπόντιους, μετά 

στους Βορειοηπειρώτες και τέλος στους ξένους. Έτσι, η δόμηση του Άλλου περιλαμβάνει την 

μετατόπιση των ορίων της εσω-ομάδας και τη δημιουργία πολλών επιπέδων συμπερίληψης-

αποκλεισμού» (Triandafyllidou 2000, 379).  

Οι ξενοφοβικές αναπαραστάσεις των μεταναστών έγιναν κοινοτοπία με τη Ν.Δ. και το 

ΠΑ.ΣΟ.Κ να επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν τα μεταναστευτικά ζητήματα για πολιτικό 

όφελος (Swarts και Karakatsanis 2012, 43). Παρόλ’αυτά, δεν υπήρχε ακροδεξιό κόμμα που 

να αρθρώνει ρατσιστικό λόγο, όπως συμβαίνει μετέπειτα και όπως θα αναλύσουμε 

παρακάτω. Σε έρευνα πάνω στον πολιτικό λόγο για τη δεκαετία του ’90, εκφράζεται 

περηφάνεια από συνδικαλιστικό φορέα για την απουσία φασιστικού ή ρατσιστικού 

πολιτικού παρελθόντος, όπως συνέβαινε σε άλλες χώρες (π.χ. Γερμανία, Σουηδία)79, κάτι που 

αλλάζει άρδην μετά το 2010.  

Στα μέσα της δεκαετίας του ’90 αρχίζουν να διαφαίνονται κάποιες αλλαγές, όσον 

αφορά το κανονιστικό πλαίσιο, αλλά και τον δημόσιο λόγο. Όσον αφορά τη νομοθεσία, τα 

προεδρικά διατάγματα του 1997 σημαίνουν μια σημαντική αλλαγή, αφού μπαίνει στην 

ατζέντα η νομιμοποίηση πλέον των ανεπίσημων μεταναστών. Είναι γεγονός ότι η Ελλάδα σε 

σχέση με τις γειτονικές νοτιοευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ιταλία και η Ισπανία (που είχαν 

εφαρμόσει προγράμματα νομιμοποίησης), άργησε να προχωρήσει στη νομοθετική ρύθμιση 

των ευρύτερων θεμάτων της διαχείρισης της μετανάστευσης λόγω κυρίως απουσίας 

πολιτικής βούλησης (Τριανταφυλλίδου 2010, 100). Αυτή η αργοπορία, όπως σημειώνει η 

Τριανταφυλλίδου, οφείλεται αφενός στο ότι «η Ελλάδα υπήρξε μια χώρα αποστολής 

μεταναστών, αλλά και μια χώρα με ισχυρό εθνικό αίσθημα βασισμένο σε ένα «εθνοτικό και 

πολιτισμικό προσδιορισμό της έννοιας του έθνους» (ibid).  Αυτές οι αλλαγές εμφανίζονται 

και στον δημόσιο λόγο. «Αναπτύσσεται στη δημόσια σφαίρα ένας έντονος διάλογος για το 

ρατσισμό και τη ξενοφοβία, και από την άλλη πρωτοστατούν οι πολιτικές δράσεις και η 

ανάληψη της πολιτικής πρωτοβουλίας ως προς τη ρύθμιση του προβλήματος. Η εξέλιξη αυτή 

σηματοδοτεί την εγγραφή του ζητήματος στην κυβερνητική ατζέντα με επακόλουθο την 

                                                           
79 Βλ. Έρευνα (Triandafyllidou, The Political Discourse on Immigration in Southern Europe: A Critical Analysis, 
2000b, p. 381). 
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αύξηση του δημοσίου ενδιαφέροντος και τη διεύρυνση των επίμαχων όψεων του 

ζητήματος» (Κουντούρη 2008, 47).  

Από το 2000 και μετά παρατηρείται μια μετατόπιση στον τρόπο αντιμετώπισης του 

μετανάστη από τα μήντια, τον πολιτικό λόγο αλλά και τη δημόσια πολιτική. Επίσης, η 

διεύρυνση του δημόσιου χώρου με νέους φορείς κοινωνικής δράσης, έφερε στην επιφάνεια 

«νέες οπτικές του θέματος», όπου ο αλλοδαπός αντιμετωπιζόταν πλέον ως οικονομικός 

μετανάστης (Κουντούρη 2008, 77). Επίσης, ο πολιτικός λόγος άρχισε να μεταστρέφεται, να 

γίνεται πιο σύνθετος και να συμπεριλαμβάνει νέες διαστάσεις, γεγονός που συνδέεται με τη 

μεταστροφή της ίδιας της πολιτικής πρακτικής. «Από το 2001 και μετά οι ελληνικές πολιτικές 

ελίτ έκαναν κάποια, συμβολικά τουλάχιστον, βήματα προς την κατεύθυνση της αναγνώρισης 

της θετικής συμβολής των μεταναστών στην ελληνική κοινωνία και οικονομία» 

(Τριανταφυλλίδου 2010, 116).  Η μετατροπή της μετανάστευσης σε κεντρικό διακύβευμα της 

πολιτικής αντιπαράθεσης καταδεικνύει τη σημασία της μετανάστευσης μέσα στον πολιτικό 

ανταγωνισμό και σηματοδοτεί την ιεράρχηση του θέματος ψηλά στην πολιτική ατζέντα 

(Κουντούρη 2008, 77).  

 

4.3. Η μετανάστευση κατά την περίοδο 2000-201480: Λόγος και Πρακτική των πολιτικών 

ελίτ 

Ακολουθώντας τη λογική της σύνθεσης των λεκτικών (Buzan, Wæver and De Wilde 

1998, Wæver 1995) και μη λεκτικών πράξεων (Balzacq 2008, Bigo 2002, Huysmans 2006) για 

τον έλεγχο της ασφαλειοποίησης θα ασχοληθούμε σε αυτό το μέρος με την συστηματική 

ανάλυση του λόγου μέσα στην Βουλή αφενός και με των πολιτικών πρακτικών αφετέρου. Ο 

σκοπός είναι να προβληθούν οι θεματικές λόγου που κυριάρχησαν στον πολιτικό διάλογο 

                                                           
80 Οι ελληνικές κυβερνήσεις από το 2000 μέχρι 2017:  
2000-2004: Κυβέρνηση Κωσταντίνου Σημίτη (ΠΑ.ΣΟ.Κ),  
2004-2009 Κυβέρνηση Κωσταντίνου Α. Καραμανλή (Ν.Δ.) με επανεκλογή το 2007,  
2009-2011: Κυβέρνηση Γεωργίου Α. Παπανδρέου (ΠΑ.ΣΟ.Κ), 
2011-2012: Κυβέρνηση Λουκά Παπαδήμου (Διορισμός ύστερα από παραίτηση της κυβέρνησης Παπανδρέου) 
ΠΑ.ΣΟ.Κ, Ν.Δ. και ΛΑ.Ο.Σ.,  
2012: Υπηρεσιακή Κυβέρνηση Παναγιώτη Πικραμμένου (Υπηρεσιακή κυβέρνηση Παναγιώτη Πικραμμένου, 
Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας για διεξαγωγή εκλογών, ύστερα από την αδυναμία σχηματισμού 
κυβέρνησης που να έχει την εμπιστοσύνη της Βουλής μετά τις Ελληνικές βουλευτικές εκλογές Μαΐου 2012), 
2012-2015: Κυβέρνηση Αντώνη Σαμαρά (Ν.Δ. με στήριξη ΠΑ.ΣΟ.Κ και ΔΗΜ.ΑΡ. (στήριξη από ΔΗΜΑΡ ως 
21/6/2013 με αφορμή το κλείσιμο της ΕΡΤ)),  
2015: Κυβέρνηση Αλέξη Τσίπρα (ΣΥ.ΡΙ.Ζ.Α) με στήριξη των ΑΝ.ΕΛ./Υπηρεσιακή Κυβέρνηση Βασιλικής Θάνου, 
2015-2017: Κυβέρνηση Αλέξη Τσίπρα (ΣΥ.ΡΙ.Ζ.Α) με στήριξη των ΑΝ.ΕΛ.  
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αλλά και οι εφαρμοσμένες πρακτικές, συμπεριλαμβανομένων των νομικών πρακτικών. Σε 

αυτό θα συνεπικουρήσουν οι συνεντεύξεις και η κριτική ανάλυση του νομοθετικού έργου. 

Μέσα από αυτή την προβολή, μπορούν να συλλεχθούν όλα εκείνα τα στοιχεία που θα 

αναδείξουν τα κυριότερα σημεία της πολιτικής πάλης επί του θέματος και παράλληλα 

πιθανά μοτίβα της κοινωνικής δόμησης της μετανάστευσης ως κινδύνου.   

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η ανάγκη για κινητοποίηση και αντιμετώπιση των 

μεταναστευτικών και αργότερα προσφυγικών ροών γίνεται συνείδηση (ή αποτελεί έξοδο 

από την εθελοτυφλία) από το 2011. Με την απαρχή του πολέμου στη Συρία και μετά το 

μεταναστευτικό ζήτημα γίνεται πανευρωπαϊκό, όσον αφορά τον πολιτικό και δημόσιο λόγο, 

αλλά και την (καθυστερημένη) ανταπόκριση στην αντιμετώπιση του. Έφτασε στο ζενίθ το 

καλοκαίρι του 2015 και η ευρωπαϊκή κοινή γνώμη άρχισε να ενδιαφέρεται για την 

επονομαζόμενη προσφυγική κρίση. Η έρευνα που πραγματοποίησε το Παρατηρητήριο της 

Ευρωπαϊκής Δημοσιογραφίας Ευρωπαίων (European Journalism Observatory 2015) με τα 

σημεία που εστιάζει σε συγκεκριμένα θέματα, που δηλώνουν τι κίνησε περισσότερο το 

ενδιαφέρον των Ευρωπαίων. Εστίασε σε εφημερίδες (όλου του πολιτικού φάσματος, 

συμπεριλαμβανομένων των ταμπλόιντ) της Τσεχίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της 

Λετονίας, της Πολωνίας, της Πορτογαλίας, της Βρετανίας και της Ουκρανίας, εξετάζοντας τον 

τρόπο με το οποίο αντέδρασαν στα εξής γεγονότα: την είδηση και τις φωτογραφίες της 

σωρού του τρίχρονου Αϊλάν, (2 Σεπτεμβρίου), την ημέρα που η Γερμανία εισήγαγε ελέγχους 

στα σύνορα (13 Σεπτεμβρίου) και τη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μια κοινή 

ευρωπαϊκή προσέγγιση για την κρίση (23 Σεπτεμβρίου). Το αποτέλεσμα της έρευνας έδειξε 

ότι οι εφημερίδες ήταν συμπονετικές απέναντι σε πρόσφυγες και μετανάστες μετά από τη 

δημοσίευση των φωτογραφιών του πνιγμένου μικρού αγοριού (αρχές Σεπτεμβρίου 2015) και 

μετά σχεδόν μια εβδομάδα άλλαξαν τη θέση τους, ενώ μέχρι το τέλος του μήνα ήταν πολύ 

λιγότερο θετικές απ’ ότι στην αρχή του μήνα. Η μεγάλη διάσταση που πήρε το προσφυγικό 

θέμα δεν οφείλεται μόνο σε αυτή καθ’ αυτήν την ανθρωπιστική κρίση και τα τραγικά 

γεγονότα μαζικών θανάτων προσφύγων. Το ζήτημα υπερπολιτικοποιήθηκε και 

χρησιμοποιήθηκε ακόμα και σε πολιτικές καμπάνιες με αντιμεταναστευτικό πρόσημο. Για 

παράδειγμα, το UK Independence Party (UKIP) στη Βρετανία χρησιμοποίησε χειριστικά μια 

φωτογραφία προσφύγων που προχωρούσαν προς τα σύνορα της Σλοβενίας για την 

καμπάνια υπέρ του Brexit. Όπως έχει αναλυθεί, η άνοδος των ακροδεξιών κομμάτων στην 

Ευρώπη έθεσε (και θέτει) μια σοβαρή πρόκληση στον στρατηγικό εκπεφρασμένο λόγο των 
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κυρίαρχων ή ελίτ πολιτικών και μηντιακών φορέων (Wodak, Khosravinik and Mral 2013). Στον 

πολιτικό και δημόσιο λόγο γίνεται συνεχώς μνεία στον μεγάλο αριθμό προσφύγων, που 

επιθυμούν να εισέρθουν στην Ευρώπη. Ο μεγάλος αριθμός προσφύγων που προσπαθεί να 

μπει στην Ευρώπη, που ως ρητορική επαναλαμβάνεται συνεχώς από τους Ευρωπαίους 

πολιτικούς και τα ΜΜΕ είναι αφενός αμφισβητήσιμος και αφετέρου γεννάει το ερώτημα 

«μεγάλος» σε σχέση με ποιον αριθμό; Στις 14 Οκτωβρίου 2015 η FRONTEX εξέδωσε την εξής 

πληροφορία: «Τους πρώτους εννέα μήνες του χρόνου πάνω από 710.000 –πρόσφυγες, 

εκτοπισμένοι και άλλοι μετανάστες– βρήκαν τον δρόμο τους προς την Ευρώπη, τάση που 

αναμένεται να συνεχιστεί», για να παραδεχτεί κυνικά αργότερα ότι διπλομετράει όσους 

εισέρχονται από τα ελληνικά σύνορα και μετά ξανά από τα ουγγρικά ή κροατικά (Φωτιάδης 

2015). Παράλληλα, αν και οι πρόσφυγες στην Τουρκία (2 εκατ.), στο Πακιστάν (1,5 εκατ.), 

στο Λίβανο (1,1 εκατ.), στο Ιράν (1 εκατ.), την Αιθιοπία (660 χιλ.) και την Ιορδανία (630 χιλ.)81 

είναι πολύ περισσότεροι απ’ ότι στην Ευρώπη (1,5 εκατ.), το ευρωπαϊκό σύστημα υποδοχής 

υπολειτούργησε και συνεχίζει να υπολειτουργεί. Σύμφωνα με έκθεση της Frontex, «η 

Ευρώπη έμαθε λίγα από την προσφυγική κρίση, οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι και τα πιο ευάλωτα 

σημεία δεν έχουν εκλείψει" (Die Welt 2016).  Επιπρόσθετα, έχει υποστηριχτεί ότι επί της 

ουσίας δεν πρόκειται για προσφυγική κρίση αυτό που συμβαίνει στην Ευρώπη (Συνέντευξη 

J 2015), αλλά για κρίση υποδοχής, κοινωνικής συνοχής και ανθρωπιστική κρίση 

(Christopoulos 2016).  

Σε ελληνικό επίπεδο, οι αργές αλλαγές στο νομικό πλαίσιο και στην πολιτική πρακτική 

που άρχισαν να διαφαίνονται από τις αρχές της δεκαετίας 2000 και φανερώνονται στον 

πολιτικό και δημόσιο λόγο σήμαναν μια νέα περίοδο για το θέμα της μετανάστευσης στην 

Ελλάδα. Κατά κάποιον τρόπο, από την πρώιμη φάση (1991-2001), όπου η μετανάστευση 

«συνέβαινε» στην Ελλάδα χωρίς το κράτος να λαμβάνει κάποια ουσιαστικά μέτρα για τη 

συνολική διαχείριση του φαινομένου, η οργάνωση της ελληνικής πολιτικής μπαίνει στη 

φάση της ενηλικίωσης (2001-2005) και μετά περνάει στη φάση της ωρίμανσης (2005-2010), 

«όταν η χώρα καλείται να συνειδητοποιήσει το ρόλο της ως χώρα υποδοχής και να χαράξει 

αντίστοιχες πολιτικές διαχείρισης της νόμιμης και ανεπίσημης μετανάστευσης καθώς και της 

ένταξης των μεταναστών (Τριανταφυλλίδου 2010, 98). Από το 2010 και μέχρι σήμερα το 

                                                           
81 Σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε για τους πρόσφυγες. 
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μεταναστευτικό ζήτημα συνιστά το πιο κρίσιμο πρόβλημα σε συνδυασμό με την οικονομική 

κρίση που έχουν να αντιμετωπίσουν οι ελληνικές κυβερνήσεις. Η δυσκολία του έγκειται στις 

ελλιπείς υπάρχουσες δομές και στην απουσία μιας επαρκούς και άμεσης αντίδρασης στην 

παράτυπη μετανάστευση αρχικά και στην προσφυγική κρίση κατόπιν. Το μεταναστευτικό 

μαζί με το προσφυγικό ζήτημα στην Ελλάδα δεν είναι πλέον μόνο θέμα ελληνικό, πράγμα 

που σημαίνει ότι εμπλέκονται όλο και περισσότερο ευρωπαϊκοί και διεθνείς φορείς στη 

διαχείριση και την επίλυση του. Γενικά, το μεταναστευτικό ζήτημα και σε συνδυασμό με το 

προσφυγικό αναπλαισιώνεται για διαφόρους λόγους. Πρώτον λόγω της ενεργής και 

έμπρακτης συμμετοχής φορέων κοινωνικής δράσης (π.χ. Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών, 

Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων82, Στέκι Μεταναστών, Generation 2.0. for Rights Equality and 

Diversity83) και του αντιρατσιστικού κινήματος, διεθνών οργανισμών (Γιατροί Χωρίς Σύνορα, 

UNHCR) και αντιμετωπίζεται από ένα ευρύτερο μέρος της κοινωνίας ως ένα βαθύ κοινωνικό 

πρόβλημα. Δεύτερον, ο πολιτικός διάλογος εντείνεται και γίνεται πολωτικός. Τρίτον, ο 

δημόσιος διάλογος και η αντιπαράθεση στην κοινωνία εντείνονται ιδιαιτέρως λόγω και της 

καταστροφικής οικονομικής κρίσης, εν μέρει και λόγω της πόλωσης στα πολιτικά κόμματα 

επί του θέματος της μετανάστευσης. Από το 2010 και μέχρι σήμερα παρατηρούμε στη χώρα 

τον έντονο διχασμό στον πολιτικό διάλογο επί του μεταναστευτικού θέματος και μια 

αυξανόμενη ασφαλειοποίηση σε πολιτική πρακτική, πάντα εντασσόμενη μέσα στο 

γενικότερο ασφαλειοποιητικό πλαίσιο της πολιτικής στην ΕΕ.  

Στα μέσα της δεκαετίας του 2000, ο δημόσιος λόγος αρχίζει να περιστρέφεται γύρω 

από την ένταξη των μεταναστών στον κοινωνικό ιστό. Επίσης, η μετατόπιση του κράτους από 

τη λογική της εξαίρεσης σε αυτήν της ένταξης αποτυπώνεται στο νόμο 2910/2001 και 

αντανακλάται και στον τίτλο του («Είσοδος και παραμονή αλλοδαπών στην Ελληνική 

                                                           
82 Δημιουργήθηκε από πρόσφυγες με σκοπό να δημιουργήσει ένα δίκτυο μεταξύ των διαφόρων κοινοτήτων 
των προσφύγων και να ευαισθητοποιήσει το κοινό ή να καταγγείλει κάποια γεγονότα. Επίσης έχει ως στόχο την 
ανάπτυξη δραστηριοτήτων και την ενσωμάτωση στην ελληνική κοινωνία. Η χρηματοδότηση του γίνεται μέσω 
διαφόρων πρότζεκτ και εράνων (Συνέντευξη J 2015).  

 
83 «To 2.0 δηλώνει τη δεύτερη γενιά και τη διαδραστικότητα της νέας γενιάς (δανεισμένο από το web 2.0). Όταν 
ξεκίνησε το 2006 η ομάδα αποτελούνταν από παιδιά με μεταναστευτική καταγωγή, είτε είχαν γεννηθεί στην 
Ελλάδα, είτε είχαν έρθει σε μικρή ηλικία. Το κύριο αίτημα τότε ήταν το δικαίωμα στην ιθαγένεια. Από το 2010 
και μετά (τότε με το νόμο Ραγκούση) τυπικά λυνόταν το θέμα (αφού δεν ξέραμε την εξέλιξη), άλλαξε και η 
σύνθεση της ομάδας. Η ομάδα τώρα προσπαθεί να δημιουργήσει τη νέα γενιά Ελλήνων πολιτών, δηλαδή άτομα 
με διαφορετικές καταγωγές που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στην Ελλάδα και αυτό περιλαμβάνει και παιδιά 
που έχουν ελληνική καταγωγή. Από τη στιγμή που εμείς θεωρούμε ότι είμαστε το ίδιο πράγμα, διεκδικούμε να 
μας αντιμετωπίζουν με τον ίδιο τρόπο» (Συνέντευξη O 2015).  
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Επικράτεια. Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση και άλλες διατάξεις»). Ο νέος 

νόμος εγκαινίαζε μια νέα εποχή στη διαχείριση της μετανάστευσης της χώρας, όπως 

υποστήριξε η κυβέρνηση Σημίτη τότε (Τριανταφυλλίδου 2010, 106). Η τότε Υπουργός 

Εσωτερικών Βάσω Παπανδρέου είχε χαρακτηρίσει το σχέδιο νόμου προοδευτικό, παρόλ’ 

αυτά οι υπερασπιστές των ανθρώπινων δικαιωμάτων στην Ελλάδα είχαν εκφράσει τις 

ανησυχίες τους σχετικά με το νομοσχέδιο. Η Human Rights Watch συμπέρανε ότι το 

νομοσχέδιο «δεν κατορθώνει να προσφέρει στοιχειώδη προστασία για τα ανθρώπινα 

δικαιώματα των παιδιών που δεν έχουν έγγραφα και άλλων ευάλωτων μεταναστών» 

(Τζιλιβάκη 2000). Ένας από τους κύριους λόγους ψήφισης του συγκεκριμένου νόμου ήταν 

συνδεδεμένοι με οικονομικά κίνητρα. «Ψηφίστηκε σαν ένα μέσο καταπολέμησης της μη 

νόμιμης μετανάστευσης, προκειμένου να εξυπηρετήσει η μετανάστευση τις ανάγκες της 

ελληνικής αγοράς εργασίας, αλλά και για να προστατευτεί η ελληνική κοινωνία από μια 

ανεξέλεγκτη κατάσταση μαζικής παρουσίας μεταναστών χωρίς χαρτιά» (Τριανταφυλλίδου 

2010, 106). Στη συζήτηση επί του νομοσχεδίου ο Θεοχάρης Τσιόκας (ΠΑ.ΣΟ.Κ) είχε πει:  

 

«Οι λύσεις που θέλουμε να δώσουμε με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, αφορούν και τον 
έλεγχο της ροής του μεταναστευτικού ρεύματος προς τη χώρα μας, δηλαδή την είσοδο, την 
παραμονή, την εργασία και τις δυνατότητες παραμονής των αλλοδαπών στη χώρα μας, ώστε 
να διαμορφώνονται συνθήκες ασφάλειας οικονομικού και κοινωνικού οφέλους για την 
ελληνική κοινωνία και τους όρους ένταξης των μεταναστών στο κοινωνικό σύνολο στις αξίες 
μας, στην ελληνική παιδεία, ώστε οι μετανάστες να γίνονται πρεσβευτές της Ελλάδας και των 
ευρύτερων συμφερόντων της πατρίδας μας» (Συνεδρίαση ΡΛ'/Σύνοδος Α'/ 6 Μαρτίου 2001).  

Ο πολιτικός λόγος από τις αρχές μέχρι και τα μέσα του 2000, όπως βλέπουμε στις 

συνεδριάσεις εστιάζει στη διαδικασία νομιμοποίησης των μεταναστών. Αυτό δε γίνεται 

χωρίς αντιπαραθέσεις. Σε αυτό το διάστημα εμφανίζονται αντικρουόμενα επιχειρήματα με 

κύριο θέμα τη νομιμοποίηση ή μη των παράνομων μεταναστών ή λαθρομεταναστών (όπως 

αποκαλούνται συχνά στη Βουλή εκείνον τον καιρό). Ενδεικτική λεπτομέρεια της πολωτικής 

συζήτησης για την ψήφιση του νόμου 2910/2001 ανάμεσα στα κόμματα είναι η εμφάνιση 

του όρου «παράνομοι μετανάστες» περισσότερες από εξήντα φορές. Αυτή η διάκριση 

μεταξύ παράτυπων και νόμιμων μεταναστών84 είναι δηλωτική της ασφαλειοποιητικής τάσης 

του μεταναστευτικού, παρ’όλη την στροφή της πολιτικής προς τη νομιμοποίηση των 

                                                           
84 Επίσης βλ. σχετικά άρθρα, όπου αποτυπώνεται η αντιδιαστολή μεταξύ του νόμιμου – παράνομου μετανάστη 
«Μετανάστες» (Η Καθημερινή 5/2/2011). 
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μεταναστών και την κάλυψη του νομοθετικού κενού μέχρι εκείνη τη στιγμή. Επίσης, ο νόμος 

πλαισιώνεται με όρους ασφαλειοποίησης – δηλαδή σχεδιάζεται γιατί διαφορετικά θα 

επέρθει ανασφάλεια σε όλους τους τομείς. Χαρακτηριστικά, η υπουργός Εσωτερικών Βάσω 

Παπανδρέου είχε πει: 

«εάν το πρόβλημα ιδωθεί μόνο από την πλευρά των εν δυνάμει οικονομικών 
μεταναστών, εάν μιλάμε μόνο για δικαιώματα και όχι και για υποχρεώσεις, εάν δεν 
μπορούμε να καθορίσουμε το πόσους και ποιους μετανάστες θέλουμε, τότε πολύ φοβάμαι 
ότι αντί να υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα, ανθρώπινα και κοινωνικά, των μεταναστών, 
αντίθετα τα υπονομεύουμε. Καμία χώρα και καμία οικονομία δεν μπορεί να διασφαλίσει το 
σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ισότητα στα κοινωνικά δικαιώματα εάν το 
μεταναστευτικό ρεύμα αφεθεί και διογκωθεί ανεξάρτητα από τις δυνατότητες αντοχής της 
ελληνικής κοινωνίας και της ελληνικής οικονομίας. Διότι τότε και κύμα ρατσισμού θα δούμε 
να διογκώνεται απειλητικά λόγω της ανασφάλειας που θα προξενηθεί στην ελληνική 
κοινωνία και τα ελάχιστα μεροκάματα και η κοινωνική ασφάλιση δεν θα είναι 
εξασφαλισμένα λόγω της υπερπροσφοράς εργασίας και της εξασθενημένης αντοχής του 
ασφαλιστικού συστήματος» (Συνεδρίαση ΡΛ'/Σύνοδος Α'/ 6 Μαρτίου 2001).  

 

Δίνεται βάση στην ελεγκτική ανάγκη της μετανάστευσης και υπογραμμίζεται η 

διαφορά μεταξύ νόμιμης και παράνομης μετανάστευσης. Στην ουσία δηλαδή 

ασφαλειοποιείται και εγκληματικοποιείται η παράνομη μετανάστευση συλλήβδην. Οι 

παράτυποι μετανάστες μετατρέπονται σε μια απρόσωπη, απολιτικοποιημένη 

υποκατηγορία, που εξαιρείται από την εδαφική κυριαρχία  - αυτό που ο Agamben (1998) 

ονόμαζε ‘homo sacer’ (Van Houtum 2010, 970).  

Όπως είχε πει η Βάσω Παπανδρέου (ΠΑ.ΣΟ.Κ):  

«Όταν συνεπώς, παραγνωρίζουμε την ανάγκη ελέγχου του μεταναστευτικού ρεύματος, 
όταν κλείνουμε τα μάτια στην ουσιαστική διαφορά μεταξύ νόμιμης και παράνομης 
μετανάστευσης, πρέπει στα σοβαρά να αναρωτηθούμε μήπως κουβαλάμε νερό στο μύλο των 
ρατσιστών»  (Συνεδρίαση ΡΛ'/Σύνοδος Α'/ 6 Μαρτίου 2001).  

 

Σε αυτό το πλαίσιο, το κράτος είναι ο υπερασπιστής των πολιτών του και έχει το 

δικαίωμα του ελέγχου των συνόρων του, υφίσταται η διάκριση μεταξύ πολιτών και μη-

πολιτών. Σε αυτό το σημείο εγείρονται ερωτήματα σχετικά με τη δημοκρατικότητα του 

κρατικού ρόλου που οι παραδοσιακές στρατηγικές σπουδές δεν θέτουν. Το κράτος μπορεί 

να αποτελέσει πηγή ανασφάλειας για τους ίδιους τους πολίτες (ή μη-πολίτες, ανάλογα με 

τον χαρακτηρισμό και το status που αυτό θα τους δώσει).  

Επιπρόσθετα, οι «λαθρομετανάστες» αποτελούν έναν κίνδυνο για τον κοινωνικό ιστό 

και την εθνική ομοιογένεια. Σύμφωνα με τον Αθανάσιο Δαβάκη (Ν.Δ):  



 

143 
 

«...ένα φάντασμα θα έλεγα μοιάζει να πλανάται ολοένα γιγαντούμενο υπεράνω των 
τοπίων και των ευδαιμόνων πολιτών της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης, το φάντασμα των 
λαθρομεταναστών οι οποίοι ως απελπισμένοι ικέτες μιας στοιχειώδους ελεημοσύνης 
ενοχλούν εφησυχασμένες συνειδήσεις και προκαλούν ενοχές, κυρίως όμως προβάλλουν ως 
ένας εν δυνάμει κίνδυνος για τη συνεκτικότητα του κατεστημένου κοινωνικού ιστού και ως 
επίφοβος καταλύτης της εθνικής ομοιογένειας αλλά και ως ένας επίβουλος διασαλευτής της 
δημόσιας τάξης και της ασφάλειας των πολιτών» (Συνεδρίαση ΡΛ'/Σύνοδος Α'/ 6 Μαρτίου 
2001).  

 
Η κίνηση της νομιμοποίησης γίνεται με λίγα λόγια όχι προς εξυπηρέτηση των πολιτικών 

και κοινωνικών δικαιωμάτων των μεταναστών, αλλά προς συμφέρον του ελληνικού λαού, 

όπως υποστηρίζεται από το βήμα της Βουλής.  

Παράλληλα, η εξίσωση της μετανάστευσης με την αύξηση της ανεργίας και της 

εγκληματικότητας έρχεται στο προσκήνιο την ίδια στιγμή που συμβαίνει το πρώτο μεγάλο 

βήμα νομιμοποίησης των μεταναστών στην Ελλάδα.  

«...Είναι γεγονός ότι ανεπτύχθη ένα είδος ξενοφοβίας που όμως θεωρώ ότι δεν 
περιέχει ούτε ψίγματα ρατσισμού και δεν είναι απόρροια ρατσιστικής νοοτροπίας. Η αύξηση 
της εγκληματικότητας κύρια αλλά και της ανεργίας, λόγω του ανεξέλεγκτου μεταναστευτικού 
ρεύματος, δημιούργησε δικαιολογημένες, ως ένα βαθμό, φοβίες σε μερίδα του λαού μας. Το 
γεγονός αυτό αποτελεί έναν πρόσθετο λόγο για την άμεση καθιέρωση σωστής και 
προγραμματισμένης μεταναστευτικής πολιτικής. Αυτή λοιπόν τη σωστή και 
προγραμματισμένη μεταναστευτική πολιτική θεσπίζει το νομοσχέδιο, το οποίο συζητούμε 
σήμερα» (Αλέξανδρος Ακριβάκης, ΠΑ.ΣΟ.Κ) (Συνεδρίαση ΡΛ'/Σύνοδος Α'/ 6 Μαρτίου 2001).  

 
Στην ίδια γραμμή κινούνται και οι βουλευτές της Ν.Δ., δηλαδή ταυτίζοντας τη 

μετανάστευση με την εγκληματικότητα και την ανεργία, ενώ παράλληλα γίνεται λόγος για 

την αθρόα είσοδο αλλοδαπών στην χώρα.  

«...Για τις χώρες που είναι δίπλα από μας και με την οικονομική κατάσταση που 
αντιμετωπίζουν, θα μπορούσε να πει κανείς ότι η Ελλάδα είναι σχετικά παράδεισος με 
αποτέλεσμα να έχουμε αθρόα είσοδο αλλοδαπών στην Ελλάδα... Δεν γνωρίζουμε πού και 
πόσους θέλουμε. Απλώς και μόνο δηλώνει κάποιος στο εξωτερικό, στην οικεία προξενική 
αρχή ότι θέλει να έρθει στην Ελλάδα, υπάρχει κάποια στοιχειώδης συνεννόηση εδώ με τις 
οικείες υπηρεσίες, αλλά χωρίς καμία συνολική μελέτη και έρχεται εδώ. Θεωρείτε σοβαρό το 
ζήτημα αυτό και τον τρόπο αντιμετώπισης της μετανάστευσης προς την Ελλάδα, όταν 
γνωρίζετε και τα προβλήματα εγκληματικότητας, αλλά και το πρόβλημα ανεργίας το οποίο 
υπάρχει;» (Προκόπης Παυλόπουλος, Ν.Δ) (Συνεδρίαση ΡΛ'/Σύνοδος Α'/ 6 Μαρτίου 2001).  

 
Επίσης, ειρωνικό σχεδόν ακούγεται σήμερα (2016) μετά την είσοδο φιλοναζιστικού 

κόμματος στο Ελληνικό Κοινοβούλιο,  το σχόλιο του Αλέξανδρου Ακριβάκη το 2001 περί 

ρατσισμού:  
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«...στη χώρα μας ποτέ δεν βρήκαν πρόσφορο έδαφος ρατσιστικές ιδέες και απόψεις. 
Ακόμα και σε ανώμαλες περιόδους της πολιτικής μας ζωής οι ρατσιστικές ιδέες δεν κατέστη 
δυνατόν να προωθηθούν παρά τις όποιες προσπάθειες κάποιων ακραίων κύκλων. Αυτά σε 
αντίθεση με άλλες χώρες της Ευρώπης, που οι ρατσιστικές ιδέες βρίσκουν έστω και μικρή 
ανταπόκριση» (Συνεδρίαση ΡΛ'/Σύνοδος Α'/ 6 Μαρτίου 2001).  

 
Η Αριστερά πήρε θέση υπέρ της νομιμοποίησης των μεταναστών και συμφώνησε με το 

νομοσχέδιο σε γενικές γραμμές, εκφράζοντας όμως την άποψη να αποσυρθούν οι 

«αντιμεταναστευτικές και αντιδημοκρατικές διατάξεις του νομοσχεδίου». Ο Αλέξανδρος 

Ακριβάκης (ΠΑ.ΣΟ.Κ) αντιτιθέμενος στη θετική στάση της Αριστεράς απέναντι στη 

νομιμοποίηση των παράνομων μεταναστών:  

«Οι θέσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και του Συνασπισμού, που 
αποκλειστικά και μόνον ασχολούνται με την πλευρά των όσο το δυνατόν πιο ευεργετικών 
ρυθμίσεων για τους μετανάστες, χωρίς αυτές να τις συνδέουν με τις τυχόν επιπτώσεις που 
θα έχουν στη χώρα μας και στο λαό μας αυτές, θεωρώ ότι δεν είναι θέσεις ιδιαίτερης 
υπευθυνότητας. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ζητεί συλλήβδην τη νομιμοποίηση όλων 
των λαθρομεταναστών που ζουν στη χώρα μας άνευ ουδεμιάς διαδικασίας. Θεωρεί δε ότι οι 
αλλοδαποί μετανάστες εσκεμμένα κρατούνται σε μια διαρκή προσωρινότητα και 
αβεβαιότητα. Η ισοπεδωτική αυτή άποψη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, πέραν 
των άλλων συνεπειών, θα ενθαρρύνει και τους επίδοξους μετανάστες, δεδομένου ότι θα 
περάσει παντού στα Βαλκάνια και στην Ανατολική Ευρώπη η αντίληψη ότι αυτός που 
κατορθώνει να περάσει λαθραία τα ελληνικά σύνορα, επιβραβεύεται με την άμεση 
νομιμοποίηση της παραμονής του. Αυτό και μόνο θα διογκώσει περισσότερο το ήδη 
διογκωμένο μεταναστευτικό ρεύμα, που κάποτε πρέπει να ανακοπεί, λόγω κορεσμού και 
μόνον κορεσμού. Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις του νομοσχεδίου δίνεται η ευκαιρία στους 
εν Ελλάδι ευρισκομένους αλλοδαπούς να νομιμοποιηθούν. Να νομιμοποιηθούν με μία απλή 
και καθόλου γραφειοκρατική ή χρονοβόρα διαδικασία. 'Όσοι έχουν τις προϋποθέσεις και 
επιδείξουν ελαχίστη επιμέλεια, θα νομιμοποιηθούν» (Συνεδρίαση ΡΛ'/Σύνοδος Α'/ 6 
Μαρτίου 2001).  

 
Η κριτική της Αριστεράς επικεντρώνεται στην διχοτομική λογική του νόμιμου έναντι 

του παράνομου μετανάστη, εκφράζοντας την αντίθεση της σε αυτό τον τρόπο σκέψης και 

γενικότερα στην πλαισίωση της μετανάστευσης ως εγκλήματος. Ο Φώτης Κουβέλης (ΣΥΝ) 

αναφέρει τα εξής:  

«Η μετανάστευση εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται ως έγκλημα με τη νομική έννοια του 
όρου. Διατηρείται η ακραία ποινικοποίηση παραβάσεων διοικητικού χαρακτήρα, που 
δημιουργεί σύγχυση των εννοιών και των ορίων του δικαίου και του αδίκου, του νομίμου και 
του παρανόμου για τους μετανάστες. Επιδεινώνει ιδιαίτερα το πλαίσιο των κατασταλτικών 
διατάξεων με αύξηση των ποινών και των προστίμων, με επέκταση του καθεστώτος 
αποκλεισμού του μετανάστη, που δεν διαθέτει τα απαραίτητα έγγραφα, με αποκλεισμό από 
κάθε πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμούς, δομές υγείας και ασφάλισης» 
(Συνεδρίαση ΡΛ'/Σύνοδος Α'/ 6 Μαρτίου 2001).   
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Επίσης, εκείνη την εποχή εκφράζεται ο φόβος για την εθνική διάσταση του ζητήματος 

και σε σχέση με την μετανάστευση από την Αλβανία. Η μετανάστευση ασφαλειοποιείται ως 

κίνδυνος για την εθνική ακεραιότητα. Ο Weiner είχε γράψει ότι «οι κυβερνήσεις θέλουν να 

ελέγχουν την είσοδο των ανθρώπων και να θεωρούν την ανικανότητα τους να το πράττουν 

ως απειλή στην εθνική κυριαρχία (Weiner 1996, 19). Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια της 

συζήτησης στη Βουλή επί του νομοσχεδίου, ο Ιορδάνης Τζαμτζής (Ν.Δ) λέει:  

«...θα ήθελα για άλλη μια φορά να τονίσω δύο σημεία. Την αναγκαιότητα να προσέξετε 
σε αυτό το νομοσχέδιο τι μέλλει γενέσθαι αύριο. Σήμερα οι αλλοδαποί μπορεί να 
δημιουργήσουν σοβαρότατο πρόβλημα στη χώρα. Δημιουργούν σοβαρότατο πρόβλημα στα 
Σκόπια. Ανακοίνωσαν κόμμα στα Σκόπια. Σήμερα η Αλβανία εφαρμόζει μία επεκτατική 
πολιτική. Παρουσιάζει χάρτες μεγάλης Αλβανίας, όπου συμπεριλαμβάνεται τμήμα της 
Δυτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου...» (Συνεδρίαση ΡΛΖ'/Σύνοδος Α/ 2001).  

 

Βασικό μέλημα ήταν να εξυπηρετηθεί το εθνικό συμφέρον παράλληλα με τη 

διευθέτηση των ζητημάτων παραμονής και εργασίας των αλλοδαπών. 

 «Εδώ θέλουμε να συγκεράσουμε και να συνδυάσουμε το ελληνικό συμφέρον της 
ελληνικής οικονομίας με αυτούς τους δύσμοιρους, οι οποίοι έρχονται ως οικονομικοί 
μετανάστες. Αυτός είναι ο σκοπός. Συνδυάζουμε και υπηρετούμε τα δύο συμφέροντα με 
αυτό το νομοθέτημα» (Απόστολος Ανδρεουλάκος, Ν.Δ.) (Συνεδρίαση ΡΛΖ'/Σύνοδος Α/ 2001).  

 

Στις προεκλογικές περιόδους (πριν τις εκλογές του 2004), προέκυψαν επιχειρήματα 

εναντίον της μετανάστευσης λόγω του φόβου για εγχώρια ανεργία και κοινωνική αναταραχή 

που θα προέκυπτε από την πτώση στον κατασκευαστικό τομέα μετά τους Ολυμπιακούς 

Αγώνες (αφού ο κατασκευαστικός τομέας στην Ελλάδα είχε προσλάβει έναν σημαντικό 

αριθμό μεταναστών) (Pavlou, Avramopoulou and Karakatsanis September 2005, 7).  Αν και 

το θέμα της μετανάστευσης δεν αναφέρθηκε στο προεκλογικό τηλεοπτικό debate των δύο 

υποψηφίων (Γιώργου Παπανδρέου και Κωσταντίνου Καραμανλή), γεγονός που φανερώνει 

ότι η συζήτηση επί της ενσωμάτωσης ήταν δευτερευούσης σημασίας πολιτικής, τα δύο 

κόμματα είχαν εκφράσει στις προεκλογικές τους ανακοινώσεις την ανάγκη για 

καταπολέμηση των διακρίσεων και ανισοτήτων και για τη ρύθμιση της μετανάστευσης για 

την αποφυγή προβλημάτων στην αγορά εργασίας και κοινωνικής αναταραχής (Pavlou, 

Avramopoulou and Karakatsanis September 2005, 4). Γενικά, κατά το 2003 και 2004 υπάρχει 

εκτεταμένη συζήτηση για τις επιπτώσεις στην ασφάλεια, τα εργασιακά αλλά και την 

αλλοίωση του ελληνικού στοιχείου στη χώρα.  
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«Ούτε ξέρει κανείς πόσοι μετανάστες κυκλοφορούν στην Ελλάδα ούτε ξέρει κανείς 
πόσους μπορούμε ν’απορροφήσουμε εργασιακά στην Ελλάδα ούτε γνωρίζει κανένας πώς 
παίρνουν τις άδειές τους. Το αποτέλεσμα το βλέπετε: Εικόνα υποτιμητική για τη Χώρα να 
συμφύρονται μπροστά στα γραφεία. Εξαθλίωση πολλές φορές, γιατί ούτε ξέρει η Κυβέρνηση 
τι συμβαίνει. Πρώτα τους φέρνει στην Ελλάδα και ύστερα κοιτάζει πώς θα υπάρξει 
νομιμοποίηση» (Προκόπης Παυλόπουλος, Ν.Δ.) (Συνεδρίαση ΛΖ'/ 25 Σεπτεμβρίου 2003).  

 

Ο Γιώργος Καρατζαφέρης θέτει ένα άκαμπτο όριο μεταξύ Ελλήνων και αλλοεθνών, 

ασφαλειοποιώντας τη μετανάστευση με τη σύνδεση εργασιακών θεμάτων και εθνικής 

ταυτότητας, λέγοντας τα εξής:  

«Τι λέει, λοιπόν, αυτός ο προϋπολογισμός για εκείνο τον αγρότη, που έχει κάνει δύο 
και τρία χρόνια υπομονή για να πάρει τις επιδοτήσεις από το χαλάζι και από το χιονιά; Τι λέει 
αυτός ο Προϋπολογισμός για εκείνο τον εργάτη που δεν μπορεί να βρει δουλειά στην 
οικοδομή μια και έχουν εγκατασταθεί σε όλες τις οικοδομές της χώρας όπως και σε όλα τα 
δημόσια έργα αλλοεθνείς; Πηγαίνετε σε μια οικοδομή κύριε Υπουργέ, και μιλήστε ελληνικά. 
Δεν θα μπορέσετε να συνεννοηθείτε.  Πηγαίνετε στο τραμ που γίνεται τώρα και για το οποίο 
τόσο πολύ κόπτεστε. Πηγαίνετε να μιλήσετε και εάν συνεννοηθείτε στα ελληνικά βρείτε έστω 
έναν εργάτη Έλληνα ελάτε να μου το πείτε. Δεν λέω να υπάρχουν και μετανάστες να 
δουλεύουν σ’ ένα ποσοστό, όχι όμως στο 100%. Δεν είναι δυνατόν οι Έλληνες οικοδόμοι να 
γυρίζουν παρακαλώντας και εκλιπαρώντας για ένα μεροκάματο το μήνα γιατί αυτή είναι η 
κατάσταση» (Συνεδρίαση ΝΓ'/ 22 Δεκεμβρίου 2003).  

 

Η διαφοροποίηση του πολιτικού λόγου ιδιαιτέρως μετά το 2005 συνδέεται με τη 

συνειδητοποίηση ή απλώς με την εκπεφρασμένη λογική ότι η μετανάστευση εξυπηρετεί το 

εθνικό συμφέρον.  

«Η μετανάστευση μπορεί να αποβεί πηγή πλούτου για τη χώρα μας. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. 
επιθυμεί να μετατρέψει, αυτό που η Νέα Δημοκρατία εκλαμβάνει ως πρόβλημα, σε ευκαιρία 
για το μέλλον της χώρας μας» (Γιώργος Παπανδρέου, ΠΑ.ΣΟ.Κ) (Συνεδρίαση ΙΖ'/ 2 Αυγούστου 
2005).   

 
Ακόμα κι από το 2004 γίνεται λόγος για θέματα ένταξης και πολυπολιτισμικότητας, 

χωρίς να είναι το κύριο θέμα της πολιτικής ατζέντας.  

«Η ένταξή τους (των μεταναστών) αποτελεί κύριο μέλημα της οποιασδήποτε ελληνικής 
κυβέρνησης, ένταξη χωρίς ρατσισμούς και ξενοφοβίες, ώστε να μπορούν να αποτελέσουν 
πολλοί απ’ αυτούς κάποια στιγμή όχι απλώς μέλη της κοινωνίας μας, αλλά και Έλληνες 
πολίτες αυτοί και τα παιδιά τους... Θέλει η τρομοκρατία να εισάγει τον πόλεμο των 
πολιτισμών; Εμείς υποχρεούμαστε να απαντήσουμε με την ανεκτικότητα στο διαφορετικό, 
με τον εμπλουτισμό της κληρονομιάς μας, με ό,τι καλύτερο έχουν να μας δώσουν τρίτοι 
πολιτισμοί, όπως θέλουμε να εμπλουτίζουμε και εμείς με τον δικό μας τρίτους πολιτισμούς» 
(Γιώργος Παπανδρέου, ΠΑ.ΣΟ.Κ) (Συνεδρίαση Ε'/ 21 Μαρτίου 2004).  
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Ο Γιώργος Παπανδρέου επιχείρησε εκείνη την εποχή να αλλάξει το προφίλ του 

κόμματος. Ξεκίνησε μια μετατόπιση στο λόγο και στο δημόσιο χώρο σχετικά με τη 

δημοκρατία, την συμμετοχή και τις αλλαγές που ήταν σε εξέλιξη στην Ελλάδα (Gropas και 

Triandafyllidou April 2009, 18).  

Μέχρι εκείνη την εποχή, τα δύο μεγάλα κόμματα αντιμετώπιζαν τη  μετανάστευση ως 

αναγκαίο κακό με την υιοθέτηση παρόμοιων πολιτικών. Διαφάνηκε ωστόσο κάποια 

μεταβολή στην ΠΑ.ΣΟ.Κ που άρχιζε να ασπάζεται πιο προοδευτικές ιδέες σε σχέση με τη 

μετανάστευση (Triandafyllidou, Maroufof and Nikolova 2009, 36). Το 2005 έρχεται η δεύτερη 

τομή στην μεταναστευτική πολιτική με το νόμο και το πρόγραμμα της τρίτης νομιμοποίησης 

που εισήγαγε η Ν.Δ. Η Αριστερά και το ΠΑ.ΣΟ.Κ εξέφρασαν την αντίθεση τους στο 

νομοσχέδιο γιατί δεν παρείχε αρκετή προστασία στους μετανάστες. Εκφράστηκε για 

παράδειγμα η αντίρρηση στο να μη γίνεται διάκριση ανάμεσα στα ανήλικα και ενήλικα 

θύματα σωματεμπορίας, να μην προβλέπονται ευνοϊκότερες ρυθμίσεις για τους ανηλίκους,  

στην εξακολούθηση ισχύος του μέτρου απέλασης για τους ανήλικους αλλοδαπούς. 

Ιδιαιτέρως για το ΠΑ.ΣΟ.Κ παρατηρείται μια μεγάλη στροφή της στάσης σχετικά με την 

ενσωμάτωση των μεταναστών στην ελληνική κοινωνία, γεγονός που μετατοπίζει το δημόσιο 

διάλογο προς μια διαφορετική κατεύθυνση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. 

Εγκαινιάζεται κατά κάποιον τρόπο μια νέα εποχή, όπου διακρίνεται η τοποθέτηση του 

μεταναστευτικού ζητήματος στη λίστα των κοινωνικών θεμάτων που χρήζουν νέων 

πολιτικών. Δηλαδή ανοίγεται η οδός, όπου το θέμα δεν θα αντιμετωπίζεται ως κάτι 

προσωρινό και εκτός της ελληνικής κοινωνίας. Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις έπαιξαν 

σημαντικό ρόλο στη διευκόλυνση του διαλόγου και στην προώθηση της συζήτησης για την 

ενσωμάτωση, που βασίστηκε στην κατανόηση του ότι η μετανάστευση συνιστά ένα θετικό 

και μόνιμο χαρακτηριστικό της ελληνικής κοινωνίας (Pavlou, Avramopoulou and Karakatsanis 

September 2005, 8). Γίνεται συνείδηση η αναγκαιότητα μετατόπισης του πλαισίου, μέσα στο 

οποίο εξελίσσεται ο πολιτικός και δημόσιος διάλογος, αλλά και η πολιτική πρακτική.  

Παρόλ’ αυτά παρατηρείται ότι αυτή η στάση δεν είχε απεκδυθεί τον μανδύα της 

ασφαλειοποιητικής λογικής, αφού υπογραμμίζεται η συσχέτιση της μετανάστευσης με την 

εγκληματικότητα – γεγονός που αποτελεί έναν από τους κύριους λόγους της νομιμοποίησης. 

Ο Γιώργος Παπανδρέου είχε πει σχετικά: 

«Θέλω να τονίσω, ότι ο μετανάστης ο οποίος εντάσσεται στη χώρα, είναι αυτός ο 
οποίος δεν μπορεί να γίνει λεία κάποιων παράνομων κυκλωμάτων, πόσο μάλλον μιας 
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τρομοκρατικής προσπάθειας. Δηλαδή η εγκληματικότητα του μετανάστη. Νομίζω, ότι είχαμε 
τη μεγαλύτερη απόδειξη όταν κάναμε την πρώτη νομιμοποίηση των μεταναστών στη χώρα 
μας. Μόλις έγινε η νομιμοποίηση των μεταναστών, ξέφυγαν οι μετανάστες -η μεγάλη 
πλειοψηφία τους- από τα παράνομα κυκλώματα, και μειώθηκε κατακόρυφα η 
εγκληματικότητα των μεταναστών. Αισθάνθηκαν ότι, τους αντιμετώπιζε η ελληνική πολιτεία 
ως νοικοκύρηδες. Και οι ίδιοι αυτό θέλουν, να είναι νοικοκύρηδες μέσα στην ελληνική 
κοινωνία. Η νομιμοποίηση, λοιπόν, και η ένταξή τους, είναι ακριβώς αυτό το οποίο θα 
βοηθήσει στη μείωση της εγκληματικότητας» (Συνεδρίαση ΙΖ'/ 2 Αυγούστου 2005).  

 

Το πολιτικό μήνυμα ήταν συγκεχυμένο, χωρίς ξεκάθαρη κατεύθυνση, κι ενώ αυτό ήταν 

υπέρ της νομιμοποίησης και των δικαιωμάτων των μεταναστών, κομιζόταν μέσα σε πλαίσιο 

ασφαλειοποίησης, από τη στιγμή που η μετανάστευση ήταν συνδεδεμένη με την 

εγκληματικότητα.  

Επιπρόσθετα, ο Άγγελος Μανωλάκης (ΠΑ.ΣΟ.Κ) έκανε μνεία στην αλλαγή πολιτικής και 

στην θεώρηση της μετανάστευσης ως ευκαιρίας:  

«...τώρα όμως, το 2005, τα πράγματα είναι διαφορετικά ακόμη και από το 2001. Δεν 
μπορούμε με αστυνομικού τύπου μέτρα να κάνουμε μεταναστευτική πολιτική. Ναι μεν, 
κάνουμε σήμερα κάποιες βελτιώσεις, κάποιες ρυθμίσεις, όμως δεν αντιμετωπίζουμε το θέμα 
όπως ειπώθηκε, ως ευκαιρία, ως πρόκληση, ως δύναμη. Οι μετανάστες είναι ένα 
εκατομμύριο κόσμος που μπορούν να αλλάξουν τη χώρα μας. Να την αλλάξουν και 
οικονομικά αλλά και κοινωνικά και να την κάνουν ακόμη καλύτερη. Όσο τους είχαμε τα 
πρώτα χρόνια παράνομους και τους κυνηγούσαμε, θυμάμαι, την ημέρα με την Αστυνομία, τη 
νύχτα αυτοί μας κυνηγούσαν, με έκλεβαν και μας εκδικούνταν. Όμως, όσο τους ανοίγαμε την 
αγκαλιά μας και φυσικά φτιάχναμε καλύτερους νόμους και γίνονταν νόμιμοι αυτοί οι 
άνθρωποι, τόσο πιο αρμονικά λειτουργούσαν μαζί μας...» (Συνεδρίαση ΙΖ'/ 2 Αυγούστου 
2005).  

 
Η προσπάθεια αποασφαλειοποίησης της μετανάστευσης με τη νέα νομιμοποίηση το 

2005 επικυρώνεται και ακυρώνεται την ίδια στιγμή στην ίδια πρόταση. Η ασφαλειοποιητική 

πληροφορία περνάει «από κάτω», ως δεδομένη και θέτει ένα στενό και συγκεκριμένο 

υπόβαθρο με αρνητική χροιά.  

Τα επιχειρήματα για την αυξανόμενη ασφαλειοποίηση της μετανάστευσης 

ισχυροποιούνται αν ληφθεί υπόψη το συμβάν με την απαγωγή των Πακιστανών από 

ελληνικές κρατικές υπηρεσίες τον Ιούλιο του 2005. Οι υπουργοί Δημόσιας Τάξης (Γιώργος 

Βουλγαράκης) και Δικαιοσύνης (Αναστάσιος Παπαληγούρας)  διέψευσαν τις φημολογίες και 

καταγγελίες για απαγωγές και ανακρίσεις Πακιστανών στην Αθήνα και στα Ιωάννινα από 

πράκτορες ξένων μυστικών υπηρεσιών με τη συνεργασία της ΕΥΠ. Αργότερα όμως ο 

Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών 
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άφησαν έκθετους τους υπουργούς. Σύμφωνα με ΤΟ ΒΗΜΑ (14/5/2006) «Οι δύο εισαγγελικοί 

λειτουργοί επιβεβαίωσαν, ύστερα από διεξοδική έρευνα του εισαγγελέα Πρωτοδικών 

κ. N. Δεγαΐτη, ότι όντως έγιναν οι απαγωγές τουλάχιστον δέκα Πακιστανών από όργανα των 

ελληνικών κρατικών υπηρεσιών (ΕΥΠ και ΕΛ.ΑΣ.) λίγο μετά το τρομοκρατικό χτύπημα στο 

Λονδίνο (7 Ιουλίου 2005). Και για τον λόγο αυτόν ασκήθηκε ποινική δίωξη κατά παντός 

υπευθύνου οργάνου των ελληνικών κρατικών υπηρεσιών για αρπαγή κατά συναυτουργία 

και κατά συρροή, σε βαθμό κακουργήματος». «Ήταν στην ουσία μια κρατική απαγωγή ως 

υπόπτων τρομοκρατίας χωρίς νομική διαδικασία» (Συνέντευξη H 2015).  

Το 2006 παρατηρείται ότι το μεταναστευτικό και ιδιαιτέρως το ζήτημα της ένταξης 

μπαίνει στα πρώτα θέματα της πολιτικής ατζέντας με τους αρχηγούς κομμάτων να μιλούν 

για διασφάλιση των δικαιωμάτων των μεταναστών.  

«Προτείνεται, πρώτα απ’ όλα, ρητή συνταγματική πρόβλεψη της υποχρέωσης του 
κράτους να μεριμνά για τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και την εμπέδωση της 
κοινωνικής δικαιοσύνης. Είναι αυτονόητο ότι το προτεινόμενο πλαίσιο περιλαμβάνει την 
ουσιαστική κοινωνική ένταξη όλων των ομάδων του πληθυσμού, όλων των μεταναστών, 
όλων των πολιτών που ζουν στον τόπο μας. Υπερκαλύπτει, δηλαδή, την πρόταση για ειδική 
αναφορά στους μετανάστες» (Κωσταντίνος Καραμανλής, Ν.Δ. Πρόεδρος της Κυβερνήσεως).  

 
Στην ίδια συνεδρίαση ο Πάνος Παναγιωτόπουλος (Ν.Δ) είχε πει: 

« ... για το άρθρο 22 προτείνουμε να υπάρξει ρητή πρόβλεψη της υποχρέωσης του 
ελληνικού κράτους να φροντίζει για τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής. Εννοείται ότι σ’ 
αυτά τα πλαίσια, μεταξύ των άλλων, εντάσσεται και η ουσιαστική κρατική μέριμνα για την 
κοινωνική ένταξη των μεταναστών, καθώς και μία σειρά από άλλες πρωτοβουλίες που δεν 
χρειάζεται να καταγραφούν στο συνταγματικό χάρτη της χώρας, αλλά στα πλαίσια που ορίζει 
ο συνταγματικός νομοθέτης θα έρθει ο κοινός νομοθέτης να τις κάνει πράξη, με νόμους που 
θα φέρει στη Βουλή» (Συνεδρίαση ΡΞΕ'/ 29 Ιουνίου 2006 ).  

 

Από την άλλη πλευρά, ο Γιώργος Παπανδρέου στηλίτευσε την Ν.Δ. για τη στάση της 

απέναντι σε αλλόθρησκους: 

«...στις προτάσεις μας περιλαμβάνεται και η κατοχύρωση των δικαιωμάτων των 
μεταναστών, καθώς και η κατοχύρωση της θρησκευτικής ελευθερίας. Προλάβατε και τις 
απορρίψατε αυτές τις προτάσεις, γιατί η αντίληψή σας είναι ότι η κάθε είδους μειονότητα 
όχι  μόνο δεν είναι άξια σεβασμού, αλλά είναι και εύκολος στόχος. Υπουργός σας που 
παραμένει στη θέση του, δεν αναγνώρισε την ιδιότητα της Ελληνίδας σε μια πολίτη 
υποψήφια, επειδή είναι μουσουλμάνα. Άλλος Υπουργός σας δεν θεωρούσε ότι οι Πακιστανοί 
έχουν ανθρώπινα δικαιώματα, διότι απαγάγουν ο ένας τον άλλον»  (Συνεδρίαση ΡΞΕ'/ 29 
Ιουνίου 2006 ).  
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Το 2007 γίνεται ακόμα μια σημαντική μετατόπιση στον πολιτικό λόγο και την πολιτική 

ατζέντα με τους πολιτικούς αρχηγούς των κομμάτων να διάκεινται ευμενώς απέναντι στους 

μετανάστες  στις προεκλογικές καμπάνιες τους. Στο ΠΑ.ΣΟ.Κ καλούνται πολίτες τρίτων 

χωρών να λάβουν μέρος στις εσωτερικές κομματικές εκλογές, πρωτοβουλία, η οποία 

χαιρετίζεται θετικά από ακτιβιστές ως ένα βήμα προς την κοινωνική ενσωμάτωση (Gropas 

and Triandafyllidou April 2009, 19). Ας σημειώσουμε ότι «από τα μέσα της δεκαετίας του 

2000 αναδύεται μια σύμπνοια μεταξύ κεντροαριστερών πολιτικών κομμάτων σε θέματα 

μετανάστευσης. Έτσι το ΠΑ.ΣΟ.Κ, το ΚΚΕ και ο ΣΥΡΙΖΑ συμπεριέλαβαν στις εκλογικές τους 

θέσεις σειρά μέτρων για τη νομιμοποίηση των ανεπίσημων μεταναστών, για την προστασία 

των δικαιωμάτων των μεταναστών εργαζομένων, για την πολιτογράφηση της δεύτερης 

γενιάς και γενικότερα για την προώθηση μια γενικότερης πολιτικής και κοινωνικής ένταξης 

των μεταναστών σε βάση ισότιμη με τους Έλληνες πολίτες» (Τριανταφυλλίδου 2010, 117). 

Άλλωστε στη διακομματική επιτροπή εκφράζεται η σκέψη ότι ο μακροχρόνιος χαρακτήρας 

της μετανάστευσης στην Ελλάδα και η ανάγκη να διευκολυνθεί η νομιμοποίηση όλων των 

μεταναστών, προτείνοντας τη χορήγηση άδειας παραμονής και εργασίας στη δεύτερη γενιά 

μεταναστών, τη διευκόλυνση της οικογενειακής επανένωσης και μειωμένες απαιτήσεις για 

παιδιά, που γεννιούνται και μεγαλώνουν στην Ελλάδα (Έκθεση της Διακομματικής Επιτροπής 

της Βουλής για την παρακολούθηση της πολιτικής της μετανάστευσης Ιούλιος 2007).  

Η σύνδεση της εγκληματικότητας με τη μετανάστευση έγινε κύριο θέμα συζήτησης στη 

Βουλή κατόπιν επερωτήσεων των στελεχών του ΛΑ.Ο.Σ, που επανέφερε το  μεταναστευτικό 

κατά κανόνα πλαισιωμένο με όρους ασφάλειας και σχετιζόμενο με την ανεργία, την 

εγκληματικότητα, την εθνική ταυτότητα και την δημόσια τάξη.  

Ο Αθανάσιος Πλεύρης (ΛΑ.Ο.Σ) είχε πει τα εξής:  

«Κύριε Υπουργέ, πρέπει να αναζητηθούν τα αίτια της εγκληματικότητας και 
οπωσδήποτε θα γίνει μία μεγάλη κουβέντα και για την κοινωνική παθογένεια που υπάρχει 
και για την ανεργία και για τη φτώχεια και για ένα χαμηλό μορφωτικό επίπεδο που 
παρουσιάζεται. Και είναι γεγονός ότι στατιστικά μπορεί να υπάρχει μεγαλύτερη ροπή προς 
την εγκληματικότητα, ωστόσο αυτό θα δικαιολογούσε μία εγκληματικότητα καθαρά στους 
τομείς του οικονομικού εγκλήματος, στις κλοπές και στις ληστείες. Δεν μπορεί σε άλλα 
εγκλήματα, που ενέχουν, αν θέλετε, μία μεγαλύτερη εγκληματογόνα απαξία, να υπάρχει 
αυτή η κατάσταση. Και οπωσδήποτε σε μεγάλο βαθμό –και χωρίς παρωπίδες- πρέπει να 
παραδεχθούμε ότι υπάρχει και εισαγόμενη εγκληματικότητα...  Είπατε πριν, κύριε Υπουργέ, 
ότι ουδείς δεν θα πει ότι ευθύνεται και ένα κομμάτι της λαθρομετανάστευσης γι’ αυτήν την 
κατάσταση. Τα νούμερα δεν σας δικαιώνουν. Ευθύνεται και η λαθρομετανάστευση γι’ αυτήν 
την κατάσταση και κάποια στιγμή πρέπει να το πούμε ευθέως σ’ αυτή την Αίθουσα. Δεν είναι 
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ούτε ξενοφοβία ούτε ρατσισμός να βλέπεις πώς έχει διαμορφωθεί μία κατάσταση» 
(Συνεδρίαση ΣΤ'/ 13 Οκτωβρίου 2008).  

 
Η μετανάστευση παρουσιάζεται ως ο μοναδική αιτία της αύξησης εγκληματικότητας, 

μάλιστα ονομάζεται «εισαγόμενη εγκληματικότητα». Ένα από τα χαρακτηριστικά των 

ακροδεξιών κομμάτων είναι να αντικρούουν την κατηγορία της ρατσιστικής τους ταυτότητας 

(Van Dijk 1993) – χαρακτηριστικό του ΛΑ.Ο.Σ που εξασκεί ως πρακτική λόγου. Εκτός αυτού, 

«τα συντηρητικά κόμματα μπορεί να δηλώνουν την αντίθεση τους προς τα ακροδεξιά 

κόμματα και έτσι να υπονοούν ότι δεν είναι ρατσιστικά – στην πράξη αυτά μπορεί να 

ευνοούν περισσότερο ή λιγότερο τις ίδιες πολιτικές, συσκευασμένες με πιο «εύπεπτη» 

γλώσσα» (Van Dijk 1993, 61).  

Εκτός από την σύνδεση της εγκληματικότητας με τη μετανάστευση το 2008, η 

ασφαλειοποιητική πλαισίωση του μεταναστευτικού γίνεται με την έμφαση στη μη νόμιμη 

μετανάστευση, όπως και οι αναφορές σε στοιχεία που ήταν ανακριβή.  

Ο τότε υπουργός Εσωτερικών κ. Παυλόπουλος δήλωνε στη Βουλή στις 3 Ιουνίου του 

2008: 

 «Είχαμε 112.000 παράνομους μετανάστες το 2007. Δεν έχουμε τη συνεργασία της 
Τουρκίας. Θα την κατηγορήσω την Πέμπτη [5 Ιουνίου 2008] όταν πάω στο 
Λουξεμβούργο...συγχωρήστε μου τον τόνο. Μην τον θεωρήστε υποκριτικό ή 
συναισθηματικό. Είναι το άγχος που αισθάνομαι κάθε βράδυ όταν αφήνουν τα καϊκια των 
δουλεμπόρων στις ακτές της Ελλάδας, χωρίς κανέναν έλεγχο από την Τουρκία, όλοι αυτοί οι 
άνθρωποι που πρέπει να τους φροντίσουμε με σεβασμό στα δικαιώματα και στη ζωή τους».  

 

Στη δήλωση αυτή φαίνεται ότι εισήλθαν στην Ελλάδα 112.000 μετανάστες χωρίς 

χαρτιά. Στην πραγματικότητα, ο αριθμός αυτός αναφέρεται στο σύνολο των συλλήψεων που 

έγιναν στη χώρα για παράνομη διαμονή το 2007. Περισσότερες από τις μισές αυτές 

συλλήψεις έγιναν στο εσωτερικό της χώρας. Από αυτούς που συνελήφθησαν στα σύνορα, 

35.000 συνελήφθησαν στα ελληνοτουρκικά σύνορα από τους οποίους μόνο 15.000 στα 

νησιά του Αιγαίου. Η δήλωση όμως του υπουργού άφηνε να εννοηθεί ότι 112.000 άνθρωποι 

συνελήφθησαν το 2007 στα παράλια των νησιών του Αιγαίου» (Τριανταφυλλίδου 2010, 119). 

Η κυβέρνηση της Ν.Δ. ακολουθώντας διττή στρατηγική, έδινε αφενός έμφαση στο ζήτημα 

των ελληνοτουρκικών συνόρων και την έλλειψη συνεργασίας από την πλευρά της Τουρκίας 

και αφετέρου έδειχνε να αντιμετωπίζει ρεαλιστικά το ζήτημα της διαχείρισης της 

μετανάστευσης μέσα στη χώρα, ιδιαίτερα όσον αφορούσε στα ζητήματα ένταξης στην αγορά 

εργασίας (Τριανταφυλλίδου 2010, 120).  
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Το 2009 στις προεκλογικές προκηρύξεις τα δύο μεγάλα κόμματα και πάλι 

συμπεριέλαβαν το μεταναστευτικό στα προγράμματα τους. Ενδεικτικά, το ΠΑ.ΣΟ.Κ εξέφρασε 

την πίστη του «στη συμβολή των μεταναστών στην οικονομική, κοινωνική και πολιτική ζωή 

της χώρας». Συγκεκριμένα, αναφερόταν ότι «Το ΠΑΣΟΚ θα ακολουθήσει συστηματικά μια 

διπλή πολιτική: Πρώτον, σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα που διασφαλίζονται με την 

ελληνική και διεθνή νομοθεσία και τις ανθρωπιστικές αξίες που χαρακτηρίζουν ένα 

σοσιαλιστικό κόμμα, και, δεύτερον, διαφύλαξη των συνόρων και αποτροπή παράνομης 

εισόδου μεταναστών διασφάλιση της δημόσιας τάξης με την καταστολή παράνομων 

δραστηριοτήτων τόσο από μετανάστες όσο και από οποιονδήποτε επωφελείται από το 

καθεστώς παρανομίας των μεταναστών» (ΠΑ.ΣΟ.Κ 2009, 78). Σύμφωνα με δημοσίευμα της 

Ελευθεροτυπίας «...σε κείμενο της Ν.Δ. για το κυβερνητικό έργο (2007-2008) υπάρχει 

αναφορά στη δημιουργία «κέντρων υποδοχής και φιλοξενίας λαθρομεταναστών», 

«τμημάτων δίωξης λαθρομετανάστευσης» και γενικής διεύθυνσης μεταναστευτικής 

πολιτικής και κοινωνικής ένταξης...Ξεκινώντας από διαφορετικές αφετηρίες ή μάλλον με 

διαφορετικές διατυπώσεις, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ καταλήγουν σε κοινές θέσεις. Είτε 

ορμώμενοι από την ταξική ενότητα, είτε από τους διεθνείς κανόνες, είτε από τις ευρωπαϊκές 

συνθήκες, είτε από τη σύγχρονη λειτουργία ενός κράτους δικαίου, τα μέτρα που υιοθετούν 

τα παραπάνω κόμματα αφορούν τη νομιμοποίηση των μεταναστών, την απόδοση 

δικαιωμάτων και φτάνουν μέχρι τη χορήγηση ιθαγένειας σε όσα παιδιά αλλοδαπών 

γεννιούνται στη χώρα μας αλλά και στη διδασκαλία της μητρικής γλώσσας στα σχολεία που 

φοιτούν». Στο συγκεκριμένο άρθρο γίνεται λόγος για «δύο στρατόπεδα», όπου Ν.Δ. και 

ΛΑ.Ο.Σ αντιμετωπίζουν το θέμα ως υπόθεση δημόσιας τάξης και εγκληματικότητας. Στο άλλο 

στρατόπεδο βρίσκονται τα κόμματα (ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ) που αναγνωρίζουν δικαιώματα 

στους μετανάστες και έχουν ως απώτερο στόχο την ισότιμη ένταξή τους στην ελληνική 

κοινωνία» (Ελευθεροτυπία 26 Σεπτεμβρίου 2009).  

Ήδη από το 2009 και κυρίως από το 2010 η οικονομική κρίση άρχισε να γίνεται 

ιδιαίτερα αισθητή σε όλους τους τομείς και να εκδηλώνεται με μαζικές διαδηλώσεις και με 

τη γενικότερη κοινωνική αναταραχή. Μέσα σε αυτό το κλίμα η πολιτική απέναντι στους 

μετανάστες γίνεται σκληρότερη. Το 2010 με το νόμο 3838 αλλάζει το καθεστώς ιθαγένειας 

για τα ξένα παιδιά που γεννιούνται στην Ελλάδα – όμως οι διατάξεις  αυτές κρίθηκαν 

αντισυνταγματικές το 2013. Οι θέσεις του ΛΑ.Ο.Σ και αργότερα της Χρυσής Αυγής σχετικά με 

τη μετανάστευση, που είναι το πρώτο θέμα στην πολιτική τους ατζέντα επηρεάζουν 
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σημαντικά και μετατοπίζουν το δημόσιο διάλογο. Γίνονται έντονες συζητήσεις στη  Βουλή 

για την ιθαγένεια, όπου γίνεται λόγος για «ελληνική καθαρότητα» και «φυλετική 

καθαρότητα». 85  Παραθέτουμε εδώ ένα ενδεικτικό παράδειγμα σχετικά με το φόβο της 

αλλοίωσης της ελληνικής ταυτότητας και συνέχειας στα πλαίσια της συζήτησης για το 

νομοσχέδιο της ιθαγένειας: 

«Η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ στις συζητούμενες διατάξεις προκάλεσε πολλές 
αντιπαραθέσεις, αφού κανείς δεν δέχτηκε ότι είναι διαδικαστικού χαρακτήρα ή μια απλή 
νομιμοποίηση, η χορήγηση ιθαγένειας, δυστυχώς. Αλλά αυτό το νομοσχέδιο μπορεί να 
συμβάλει στην βαθμιαία μετάλλαξη της ελλαδικής κοινωνίας και σηματοδοτεί την απόδοση 
της αντίστοιχης ευρωπαϊκής... Τα κύματα της λαθρομετανάστευσης έχουν δημιουργήσει de 
facto νέες πραγματικότητες. Αναλογιζόμενοι την πολυεπίπεδη ελλαδική παρακμή των 
τελευταίων χρόνων και τη δημογραφική συρρίκνωση των Ελλήνων, αλλά και τις τάσεις 
ριζοσπαστικοποίησης των κοινοτήτων των μεταναστών, το 90% των δεύτερης και τρίτης 
γενιάς μεταναστριών στη Γαλλία, φορούν το χαρακτηριστικό μουσουλμανικό μαντίλι, τη 
στιγμή που οι μητέρες τους δεν το φορούσαν! Αρκεί να δει κανείς το τελευταίο τεύχος του 
«ECONOMIST» όπου περιγράφει μια κατάσταση, που μάλλον θέλουμε να μην πιστεύουμε ότι 
μπορεί κι εδώ να συμβεί. Δεν φαντάζει όμως διόλου απόμακρο αυτό το σενάριο του 
αφανισμού μιας κοινωνίας...» (Νικόλαος Νικολόπουλος, Ν.Δ.) (Συνεδρίαση ΠΒ'/Α'Σύνοδος 
11/3/2010).  

 
Μέσα σε αυτό το κλίμα νομικής και οικονομικής αβεβαιότητας, η θέση των 

μεταναστών στην ελληνική κοινωνία δυσχέρανε 86 .Το ποσοστό απασχόλησης των 

μεταναστών μειώθηκε περισσότερο από το γενικότερο ποσοστό απασχόλησης κατά τη 

διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Δεδομένου του ότι οι μετανάστες για να μπορούν να 

συνεχίσουν να έχουν άδεια παραμονής έπρεπε να έχουν εργασία και να είναι 

ασφαλισμένοι 87 . Αυτή η προϋπόθεση ήταν δύσκολο να καλυφθεί από τη στιγμή που η 

                                                           
85 Για παράδειγμα βλ. Συνεδριάσεις Βουλής ΠΑ’ 10/3/2010, ΠΒ΄11/3/2010, ΞΑ΄ 8/2/2010.  
86 Βλ. την έκθεση με τίτλο «Προτάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη για βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου σε 
θέματα χορήγησης και ανανέωσης άδειας παραμονής και εργασίας στην χώρα», όπου αναφέρονται τα εξής: 
«Ο Συνήγορος του Πολίτη στο πλαίσιο της νόμιμης αρμοδιότητάς του έχει διερευνήσει κατά τα τελευταία 
χρόνια μεγάλο αριθμό αναφορών αλλοδαπών τρίτων χωρών με αντικείμενο προβλήματα που αντιμετωπίζουν 
κατά τη χορήγηση ή την ανανέωση της άδειας διαμονής των ιδίων ή μελών της οικογένειάς τους. Τα 
προβλήματα που έχουν διαπιστωθεί αφορούν κυρίως την έκπτωση των αλλοδαπών αυτών από το καθεστώς 
νομιμότητας, λόγω της αδυναμίας τους να ανταποκριθούν στις απαιτούμενες προϋποθέσεις του νόμου για την 
ανανέωση της άδειας διαμονής τους (π.χ. μη συμπλήρωση του απαιτούμενου αριθμού ημερομισθίων, 
προσωρινή ανεργία, ανεπάρκεια πόρων για την ανανέωση της άδειας διαμονής των μελών της οικογένειας, 
ύψος επένδυσης για την ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα κλπ.). Συνέπεια της αδυναμίας τους αυτής, 
είναι όχι μόνον η απώλεια του καθεστώτος νομιμότητας, αλλά και η εν τοις πράγμασι εξαιρετικά δυσχερής 
επαναφορά τους σε αυτήν» (Συνήγορος του Πολίτη 17/2/2011, 1).  
87 Το νομικό καθεστώς παραμονής των μεταναστών και των οικογενειών τους στην Ελλάδα είναι ιδιαιτέρως 

αβέβαιο, αφού για τα πρώτα δέκα χρόνια παραμονής τους πρέπει να αποδεικνύουν αδιάκοπα ότι εργάζονται 
και ότι είναι ασφαλισμένοι (κάθε έναν ή δύο χρόνια, κατά την ανανέωση της άδειας παραμονής τους) 
(Triandafyllidou, Greece: How a State in Crisis Manages its Migration Crisis? March 2012, 4).  
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απασχόληση σε τομείς όπως ο κατασκευαστικός, οι μεταφορές, η τροφοδοσία και ο 

τουρισμός έγιναν πιο ανασφαλείς από πριν, δεν παρείχαν σταθερότητα, σταθερές 

εργασιακές συμβάσεις και ασφάλιση (Triandafyllidou March 2012, 5). Αυτό οδηγούσε σε 

έναν φαύλο κύκλο, αφού όταν ο μετανάστης δεν μπορούσε να ανανεώσει την άδεια 

παραμονής του λόγω έλλειψης εργασίας, έπεφτε πάλι σε καθεστώς παρανομίας (ibid). 

Επιπρόσθετα, οι αλλοδαποί που ζητούσαν άσυλο και έπαιρναν τη ροζ κάρτα (δελτίο 

αιτήσαντος πολιτικού ασύλου) είχαν δικαίωμα παραμονής και εργασίας μέχρι να κριθεί το 

αίτημα τους, αλλά παραλλήλως θεωρούνταν και κίνδυνος για τη δημόσια τάξη, αφού είχαν 

μπει λαθραία (Συνέντευξη H). Σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο 88  κατά τη διάρκεια της 

οικονομικής κρίσης, οι μετανάστες συνιστούν αιτία ανασφάλειας για τους Έλληνες (κατά 

78%), όπως επίσης αιτία αύξησης της ανεργίας (κατά 81% - σχεδόν το μεγαλύτερο ποσοστό 

σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες). Η απεργία πείνας τριακοσίων μεταναστών89 στο 

Μέγαρο Υπατία στην Αθήνα και το Εργατικό Κέντρο στη Θεσσαλονίκη90 υπογράμμισε την 

απουσία μιας ολοκληρωμένης μεταναστευτικής πολιτικής που άφηνε σε εκκρεμότητα ζωτικά 

ζητήματα σχετικά με τη νόμιμη παραμονή των μεταναστών στη χώρα και έφερε στο 

επίκεντρο του δημόσιου λόγου και πολιτικού λόγου 91 το συγκεκριμένο θέμα. Μετά από 

ερώτηση της βουλευτή Φωτεινής Πιπιλή (Ν.Δ.) στον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, 

Εμμανουήλ Όθωνα (ΠΑ.ΣΟ.Κ) αν θα ανανεωθούν τα «ευεργετικά μέτρα» για τους 

συγκεκριμένους μετανάστες (απεργούς πείνας) ή  

«θα τους πείτε μία ωραία ημέρα «όποιοι αποδείξουν ότι όντως νόμιμα εργάζονταν, 
φυσικά και έχουν δικαιώματα και όλοι οι άλλοι εν πάση περιπτώσει να επιστρέψουν στις 
πατρίδες τους», για να καταλάβουμε και εμείς οι υπόλοιποι Έλληνες ότι λειτουργεί η πολιτεία 
με αυστηρούς νόμους που είναι βασισμένοι στο Σύνταγμα και τους νόμους;»  

                                                           
88 Eurobarometer 71, Future of Europe (January 2010). 
89 Σχετικά με τον αριθμό των απεργών πείνας, διίστανται οι απόψεις, σε κάποιες πηγές γίνεται λόγος για 300, 
σε άλλες για 250. Επίσης, αυτό αποτυπώνεται σε σχόλιο σε άρθρο των ΝΕΩΝ με τίτλο «Δώσαμε έδαφος και 
λόγο στους ακραίους λαϊκιστές» (5/3/2011), όπου αναφέρεται το εξής: «Για τους απεργούς πείνας στο Μέγαρο 
Υπατία ρωτάω. Γιατί, εξ όσων πληροφορούμαι, 300 δεν ήταν. Τριακόσιοι διά δύο επίσης δεν ήταν, µετά τις 
πρώτες ηµέρες. Λιγότεροι, πολλοί λιγότεροι. Και δεν ήταν γιατί αρκετοί είχαν µεταφερθεί στα νοσοκοµεία – 
όντως ορισµένοι µε σοβαρό πρόβληµα – αλλά γιατί, όπως γνωρίζουν καλά οι αρµόδιες υπηρεσίες, το κίνηµα 
φυλλορρόησε, καθώς όποιος πήγαινε στο νοσοκοµείο κάτω από – και παρά – την αυστηρή επιτήρηση των 
«αλληλέγγυων» την έκανε σε πρώτη ευκαιρία. Το θλιβερό είναι ότι γύρω από το Yπατία παίχτηκε απο την πρώτη 
στιγµή ένα άθλιο παιχνίδι εντυπώσεων, µε τους ανθρώπους αυτούς στη µέση και τους άλλους γύρω».  
90 Στις 25 Ιανουαρίου 2011 ξεκίνησε μια απεργία πείνας μεταναστών στο κτήριο της Νομικής Σχολής Αθηνών 
με αίτημα να λάβουν άδειες παραμονής. Λίγες μέρες μετά οι απεργοί πείνας μεταφέρθηκαν στο μέγαρο Υπατία 
στην οδό Πατησίων και στο Εργατικό Κέντρο της Θεσσαλονίκης.  
91 Βλ. συνεδριάσεις, όπου συζητήθηκε το θέμα των «λαθρομεταναστών» του Μεγάρου Υπατία ΠΓ’ 18/2/2011, 

S’ 2/3/2011, ϞΗ΄14/3/2011, ΡΑ’ 16/3/2011,  ΡΚΒ’ 15/4/2011, ΡΠΘ’ 1/8/2011, ΡΛΗ’20/5/2011, ΡΛΘ΄ 23/5/2011, 

Γ’ 5/10/2011,  
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Μεταξύ άλλων στην απάντηση του, ο υφυπουργός Εμμανουήλ Όθωνας (ΠΑ.ΣΟ.Κ), είχε 

πει:  

«Νομίζω ότι το κοινό μήνυμα που εκπέμπουμε συνολικά ως Κυβέρνηση αλλά και με μία 
μεγάλη συναίνεση πια από τον πολιτικό κόσμο είναι ότι τα περιθώρια παραμονής 
μεταναστών που έχουν εισέλθει παράνομα στη χώρα και διαμένουν παράνομα, έχουν 
εξαντληθεί και θα υπάρξει και υπάρχει ήδη αυστηρή εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου 
για την απομάκρυνσή τους» (Συνεδρίαση ΡΠΘ'/Σύνοδος Β'/ 1/8/2011). 

 

 Ο Άδωνις Γεωργιάδης (ΛΑ.Ο.Σ), κατακρίνοντας τη στάση της κυβέρνησης τότε είχε πει: 

 «Είστε εσείς αυστηροί στην τήρηση των νόμων έναντι όλων; Απάντηση: Όχι. Είστε 
αυστηροί στην τήρηση των νόμων, αν πρόκειται περί Ελλήνων. Το ζευγάρι π.χ. που έκανε 
απεργία πείνας στην Καβάλα, μόλις έκανε την απεργία πείνας και έβαλε ένα αντίσκηνο, πήγε 
η αστυνομία, τους συνέλαβε, τους κατέσχεσε το αντίσκηνο και τους έδιωξαν από το λιμένα 
της Καβάλας. Τους τριακόσιους διακόσιους ογδόντα που έκαναν τη δήθεν απεργία πείνας 
στην Υπατία, τους συνόδευσαν τέσσερις Υπουργοί μήπως πάθουν κανένα ψυχολογικό» 
(Συνεδρίαση ΡΑ'/Σύνοδος Β'/ 16/3/2011).  

 
Η απαίτηση των απεργών πείνας για πλήρη νομιμοποίηση92 απορρίφθηκε και τους 

δόθηκε εξαμηνιαίο ανανεώσιμο επ’αόριστον καθεστώς ανοχής, τους επιτρεπόταν να 

επισκέπτονται τις πατρίδες τους και τους δόθηκε η υπόσχεση να λάβουν άδειες εργασίας, οι 

οποίες θα εκδίδονταν δύο χρόνια μετά. Επίσης, η κυβέρνηση συμφώνησε να νομιμοποιήσει 

όλους τους μετανάστες στη χώρα, οι οποίοι θα μπορούσαν να αποδείξουν συνεχή διαμονή 

στην Ελλάδα για τουλάχιστον δέκα χρόνια, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι οι παράτυποι 

μετανάστες ιδιαιτέρως, θα ήταν απίθανο να προσκομίσουν να απαραίτητα χαρτιά για να 

εφαρμοστεί αυτός ο όρος, όπως είχε δείξει η εμπειρία του παρελθόντος (Karyotis and 

Skleparis 2013, 132).   

Επίσης το 2011 ξεκινά η κατασκευή του φράχτη στον Έβρο, σημείο που αποτελούσε 

μια από τις κύριες διόδους των μεταναστών μέσω της Τουρκίας με σκοπό την αναχαίτιση 

μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών αλλά και την αποστολή συμβολικού μηνύματος 

προς τη διεθνή κοινότητα. Ο τότε Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Χρήστος Παπουτσής, 

είχε ανακοινώσει το εξής: «Θεωρώ ότι είναι ένα έργο σημαντικό, μια μεγάλη προσπάθεια 

                                                           
92 «Το Σύμφωνο Μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρεί προβληματικές τις μαζικές νομιμοποιήσεις, 

«αμνηστεύσεις» κατά την ισπανική ορολογία, ανθρώπων που είναι εγκατεστημένοι στην επικράτειά του, 
ακόμη και αν έχουν περάσει πολλά χρόνια από την είσοδό τους. Ως δικλείδα ασφαλείας, ο νόμος αυτός όμως 
προβλέπει και την «αναστολή απέλασης», διάταξη που ενεργοποιήθηκε μόνο για τους 300 μετανάστες 
απεργούς πείνας του 2011 και για κανέναν άλλο» (Χριστόπουλος, Η κρίση των δικαιωμάτων 2015, 79).  
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και ταυτόχρονα είναι ένα καθαρό μήνυμα προς τη διεθνή κοινότητα, ότι η Ελλάδα δεν είναι 

αφύλακτη, δεν είναι ξέφραγο αμπέλι. Ότι η Ελλάδα μπαίνει σε ένα πρόγραμμα, όπως και οι 

άλλες χώρες» (Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη 6/2/2012). Στις αρχές του 2013 

ολοκληρώνεται το γνωστό και ως «Τείχος Παπουτσή» μήκους 10,3 χιλιομέτρων. Στην περιοχή 

άρχισε να λειτουργεί επίσης ένα «ηλεκτρονικό τείχος» που κάλυπτε την περιοχή από τη Νέα 

Βύσσα μέχρι τις Καστανιές, με τη χρήση θερμικών καμερών και έξυπνου λογισμικού, ενώ 

είχαν δημιουργηθεί και πέντε επιχειρησιακά κέντρα για την κάλυψη της περιοχής (Φωτιάδης 

2015, 39) 93 . Σε ρεπορτάζ της Καθημερινής 94  αναφέρεται ότι «Το 2013 η μείωση των 

παράνομων εισόδων από τον Έβρο έφτασε το 96,4%! Από 30.427 που ήταν το 2012 

μειώθηκαν στους 1.109 το 2013» και «πρακτικά, από τότε που κατασκευάστηκε ο φράχτης 

μηδενίστηκε από εδώ η παράνομη είσοδος. Είναι εξοπλισμένος με 20 μικρές κάμερες και 3 

μεγαλύτερες, που καλύπτουν όλη την περιοχή και μεταδίδουν ζωντανά εικόνα στο Κέντρο 

Επιτήρησης Χερσαίων Συνόρων στη Νέα Βύσσα Ορεστιάδας. Τρεις μεγάλες κάμερες έχουν 

τοποθετηθεί και στο ποτάμι και ήδη γίνονται ενέργειες για να καλυφθεί όλο το μήκος του 

ποταμού». Το κόστος του φράχτη, που ανέλαβε ιδιωτική εταιρεία, αν και είχε συμφωνηθεί 

στα 3,16 εκ.ευρώ, έφτασε να κοστίσει 7,5 εκ.ευρώ. Σύμφωνα με την έκθεση του 

προγράμματος ΜΙΔΑΣ (Αγγελή, Δημητριάδη και Τριανταφυλλίδου Οκτώβριος 2014, 28) 

προκειμένου να καταστεί εφικτή μια τέτοια δαπανηρή επιχείρηση, το κράτος χρειάστηκε να 

τροποποιήσει την εθνική νομοθεσία, αφού επιτρεπόταν στην Ελληνική Αστυνομία να 

υλοποιεί έργα με χαμηλότερο ανώτατο όριο δαπάνης.  Η ΕΕ αρνήθηκε να χρηματοδοτήσει 

το εν λόγω έργο. «Η Μάλμστρομ95 είχε την εντύπωση ότι θα είναι κακή δημοσιότητα για την 

Επιτροπή – βέβαια έχει χρηματοδοτήσει άλλου είδους περιοριστικά μέτρα, όπως για 

παράδειγμα η επιχείρηση «Ασπίδα», όπου υπήρχαν σαφές ενδείξεις ότι γίνονταν 

επαναπροωθήσεις, αλλά παρόλ’αυτά συνέχισε να τη χρηματοδοτεί» (Συνέντευξη Ι 2015).  

Εκτός από το υψηλό κόστος, υπήρχε και μια άλλη διάσταση, η οποία δήλωνε την 

αναποτελεσματικότητα αυτού του εγχειρήματος. Αν και αυτές οι πολιτικές μείωσαν τις 

αφίξεις στο χερσαίο ελληνοτουρκικό σύνορο, μετέφεραν το πρόβλημα στα θαλάσσια 

σύνορα στα ελληνικά νησιά του Αιγαίου, οδηγώντας σε νέα αύξηση συλλήψεων το 2012 

                                                           
93 Ο Φωτιάδης (2015, 39) επίσης αναφέρει ότι «στους εξοπλισμούς που αξιοποιούνται για το κλείσιμο των 
συνόρων περιλαμβάνονται ακόμα: 5 καινούρια βαν με ραντάρ, θερμικές κάμερες και ειδικά X-Ray συστήματα, 
269 οχήματα της ΕΛΑΣ, 25 βάρκες που περιπολούν τον Έβρο, ενώ έχουν προβλεφθεί και 44 αστυνομικοί σκύλοι.  
94 «Ο Έβρος δεν είναι πια ξέφραγο αμπέλι», Η Καθημερινή 4/8/2014 
95 Σεσίλια Μάλμστρομ, Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων (2010-2014).  
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(Triandafyllidou 2013, 60). Σύμφωνα με έκθεση της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του 

Συμβουλίου της Ευρώπης, ενώ μεταξύ Ιανουαρίου και Ιουλίου 2012 στα ελληνικά θαλάσσια 

σύνορα έγιναν 102 συλλήψεις, από τον Αύγουστο έως το Δεκέμβριο ο αριθμός εκτινάχτηκε 

στις 3.280 (Booth, και συν. 2014, 19). Όπως είχε αργότερα επισημανθεί (Τσιάκαλος 201596) 

«όποιος κλαίει για τα παιδιά που πνίγονται στο Αιγαίο, στο ταξίδι της προσφυγιάς, θα πρέπει 

να γνωρίζει ότι ο θάνατός τους είναι αποτέλεσμα του φράχτη στον Έβρο» και ότι η 

μεταναστευτική ροή «δεν σταματάει με φράχτες, αλλά βρίσκει διαφορετικές διαδρομές, πιο 

επικίνδυνες».  Ο Φωτιάδης (2015, 44) σχολιάζοντας την στάση της ΕΕ επί του θέματος 

γράφει: «Παρακολουθώντας κανείς τα διάφορα τεχνικά έγγραφα εκείνης της περιόδου, 

διαπιστώνει ότι, στη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ουσιαστικά η εντατική 

αστυνόμευση που εφαρμόζει η ΕΛΑΣ υπερέχει της προστασίας των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων...Ακόμη πιο σκανδαλώδες είναι ότι η Επιτροπή συνεχίζει να χρηματοδοτεί την 

επιχείρηση «Ασπίδα», ενώ γνωρίζει ότι υπάρχουν στοιχεία από το Σεπτέμβριο του 2012,..., 

για επαναπροωθήσεις στον Έβρο ακόμα και στα πλαίσια των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων 

«Poseidon Land».   

Το 2012 σε κλίμα πολιτικής αστάθειας (υπηρεσιακή κυβέρνηση Παναγιώτη 

Πικραμμένου και πριν διορισμός Λουκά Παπαδήμου μετά την παραίτηση του Γιώργου 

Α.Παπανδρέου) και μετά δύο εκλογικές αναμετρήσεις, σχηματίστηκε κυβέρνηση με πρώτο 

κόμμα τη Ν.Δ., τοποθετώντας το θέμα της μετανάστευσης ψηλά στην πολιτική ατζέντα. Αυτό 

ήδη φάνηκε και από την προεκλογική περίοδο. Η οικοδόμηση της προεκλογικής ρητορικής 

του Προέδρου της Ν.Δ., Αντώνη Σαμαρά, βασίστηκε στη διττή απειλή της Αριστεράς και της 

μετανάστευσης. Μιλώντας στο Διαγραμματειακό Συντονιστικό Όργανο της Ν.Δ., ο πρόεδρος 

του κόμματος έδωσε το στίγμα για τη μεταναστευτική πολιτική του λέγοντας ότι: 

 «η λαθρομετανάστευση είναι ένα πρόβλημα που διογκώνεται και κάνουμε ότι δεν το 
βλέπουμε...Οι πόλεις μας έχουν καταληφθεί από παράνομους μετανάστες, εμείς θα τις 
ανακαταλάβουμε».  

 
Επίσης προανήγγειλε την κατάργηση του νόμου Ραγκούση για την ιθαγένεια που 

υποστήριξε ότι «μετέτρεψε την Ελλάδα σε μαγνήτη για τους λαθρομετανάστες», όπως 

επίσης είπε ότι «θα αρχίσουμε να μεταφέρουμε τους λαθρομετανάστες σε κέντρα υποδοχής 

και φιλοξενίας έξω από τις πόλεις, μακριά από τις γειτονιές που στοιβάζονται σήμερα» 

                                                           
96  Βλ. συνέντευξη στο http://www.efsyn.gr/arthro/gia-toys-pnigmenoys-sto-aigaio-eythynetai-o-fraktis-ston-
evro  

http://www.efsyn.gr/arthro/gia-toys-pnigmenoys-sto-aigaio-eythynetai-o-fraktis-ston-evro
http://www.efsyn.gr/arthro/gia-toys-pnigmenoys-sto-aigaio-eythynetai-o-fraktis-ston-evro
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(Ναυτεμπορική 2012). Η εφαρμογή της ρητορικής υπαρξιακού φόβου, στην παρούσα 

περίπτωση κατάληψης των πόλεων από τους μετανάστες, εμπίπτει στην «απόπειρα 

ασφαλειοποίησης» (Wæver 1995). Η λογική του «καθεστώτος εξαίρεσης» (Agamben 2005) 

(καθεστώς έκτακτης ανάγκης), η οποία συνοδεύεται από την αύξηση της κυβερνητικής 

ισχύος σε υποτιθέμενους καιρούς κρίσης, όπου τα δικαιώματα μπορούν εξαλειφθούν, 

τονίζει τον επείγοντα χαρακτήρα και το θέμα επιβίωσης στην διαδικασία ασφαλειοποίησης 

(Buzan, Wæver and De Wilde 1998).  

Το 2012, σε απάντηση στις πιέσεις της ΕΕ και τις συνεχείς αφίξεις παράτυπων 

μεταναστών, το ελληνικό κράτος έθεσε αυστηρότερους συνοριακούς ελέγχους μέσω της 

επιχείρησης «Ασπίδα», («που ουσιαστικά σήμαινε το σφράγισμα των συνόρων στον Έβρο 

δια της αποτροπής εισόδου» (Φωτιάδης 2015, 39)), όπου 1.800 συνοριοφύλακες 

μεταφέρθηκαν στην περιοχή του Έβρου. Το συνολικό κόστος ανήρθε τελικά στα 24 εκ. ευρώ 

και η κάλυψη των εξόδων έγινε κατά 75% από το Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων και από 

εθνικούς πόρους. Η επιχείρηση κάλυπτε 206 χλμ. του ποταμού κι ενώ στους περισσότερους 

αστυνομικούς είχαν ανατεθεί καθήκοντα διαχείρισης των συνόρων, ανατέθηκε σε μέρος του 

προσωπικού καθήκοντα υποδοχής και διαχωρισμού (screening), συμπεριλαμβανομένης της 

διαχείρισης ασύλου και πληροφόρησης των παράτυπων μεταναστών για τα δικαιώματά τους 

(Αγγελή, Δημητριάδη και Τριανταφυλλίδου Οκτώβριος 2014, 28). Επίσης, παράλληλα 

ολοκληρώθηκε και η κατασκευή του φράχτη, αυξήθηκαν οι έλεγχοι διαβατηρίων και 

αναβαθμίστηκε η τεχνολογία στους ελέγχους στα λιμάνια της Πάτρας και της Ηγουμενίτσας, 

τα κύρια σημεία εξόδου προς την Ιταλία (Triandafyllidou 2014, 20).  

Σχεδόν ίδια εποχή ξεκινάει και η επιχείρηση «Ξένιος Ζευς» ξεκίνησε συγκεκριμένα τον 

Αύγουστο του 2012 και στοχοποιούσε τους παράτυπους μετανάστες (Human Rights Watch 

2013). Η εν λόγω επιχείρηση αντικαταστάθηκε στη συνέχεια από την επιχείρηση «Θησέας» 

τον Ιούλιο του 2014. Ο ακριβής αριθμός των αστυνομικών που αξιοποιήθηκαν, αλλά και το 

ύψος του κόστους δεν είναι γνωστό. Πάντως μόνο στην περιοχή της Αττικής ανακοινώθηκε 

ότι κινητοποιήθηκαν 2.000 αστυνομικοί (Αγγελή, Δημητριάδη και Τριανταφυλλίδου 

Οκτώβριος 2014, 29). Θεωρήθηκε από πολλούς ως ειρωνεία, αφού ο Ξένιος Δίας ήταν ο θεός 

της φιλοξενίας στην Αρχαία Ελλάδα και η συγκεκριμένη επιχείρηση ήταν σκληρή απέναντι 

στους μετανάστες. Η Voutira (2016) υπογραμμίζει τη «διαστροφική» κατάχρηση της έννοιας 

της φιλοξενίας με τον όρο «Ξένιος Δίας» στα πλαίσια της ασφαλειοποίησης της 

μετανάστευσης, υπενθυμίζοντας ότι το φαινόμενο της ξενοφοβίας ανήκει σε μια εισαγόμενη 
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ρητορική παγκοσμιοποίησης, που παρουσιάζει την εικόνα του «Άλλου» ως εχθρό που δεν 

μπορούμε να τον εμπιστευτούμε. Ο τύπος των επιχειρήσεων του «Ξένιου Δία» εγκαθιδρύουν 

ένα νέο καθεστώς ελέγχου που εμπίπτει στη λογική της «μηδενικής ανοχής» της κυβέρνησης. 

Το νέο δόγμα της κυβέρνησης συνοψιζόταν στα λόγια του αρχηγού της Ελληνικής 

Αστυνομίας Νίκου Παπαγιαννόπουλου: «Πρέπει να τους κάνουμε το βίο αβίωτο, δηλαδή να 

ξέρει ο άλλος ότι όταν θα έρθει στη χώρα αυτή, θα καθίσει μέσα, αλλιώς δεν κάνουμε τίποτα, 

αποτελούμε τον καλύτερο τόπο προσέλκυσης μεταναστών» (Φωτιάδης 2015, 37).  

Ήταν η ίδια λογική με την αλλαγή στον τρόπο διαχείρισης των συνόρων στον Έβρο, 

όπου αποφασίστηκε ότι όποιος εισερχόταν παράνομα στη χώρα, θα κρατούνταν μέχρι να 

απελαθεί (Η Καθημερινή 4/8/2014). Η αποτροπή των μεταναστών να εισέλθουν υπό το φόβο 

της κράτησης ήταν μια από τις κύριες πρακτικές εκείνης της περιόδου.  Αν και οι επιχειρήσεις 

«σκούπα» στα πλαίσια του «Ξένιου Δία» χαρακτηρίζονταν από σκληρότητα και αδικία (αφού 

ο εντοπισμός των αλλοδαπών πολλές φορές γινόταν με βάση την εξωτερική τους εμφάνιση 

και μερικοί από αυτούς κρατούνταν χωρίς λόγο (Συνέντευξη H 2015)). «Ο τρόπος σύλληψης 

και εξευτελισμού της ήταν με βάση το χρώμα του δέρματος του. Ο στόχος δεν ήταν ο έλεγχος 

της μετανάστευσης, αλλά η εικόνα που θα περνούσε στην ελληνική κοινωνία ότι η 

κατάσταση είναι υπό έλεγχο» (Συνέντευξη Ν 2015). Το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων επισημαίνει το εξής: «Η πρακτική της χρήσης εθνοτικού προφίλ συνιστά 

διάκριση και είναι παράνομη όταν η αστυνομία στοχοποιεί συστηματικά ορισμένες ομάδες 

ατόμων που σταματά για ελέγχους ελλείψει αντικειμενικών κριτηρίων, ακόμα και όταν οι 

πράξεις αυτές βασίζονται περισσότερο σε υποσυνείδητα στερεότυπα παρά σε εσκεμμένη 

πολιτική. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έχει καταστήσει σαφές 

ότι η διαφορετική μεταχείριση που βασίζεται αποκλειστικά ή σε καθοριστικό βαθμό στην 

εθνοτική καταγωγή δεν μπορεί να δικαιολογηθεί σε μια σύγχρονη δημοκρατική κοινωνία» 

(Human Rights Watch 2013). Αυτές οι επιχειρήσεις σύμφωνα με στοιχεία ήταν εν τέλει 

αναποτελεσματικές. «Αστυνομικοί συλλάμβαναν και κατέγραφαν μετανάστες, τους 

κρατούσαν για λίγες μέρες και μετά τους άφηναν σε διαφορετική περιοχή, μεταφέροντας το 

πρόβλημα κάπου αλλού» (Karyotis and Skleparis 2013, 698). Επίσης, οι επιχειρήσεις 

«σκούπα» δεν είχαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα, αφού από τους 65.767 ανθρώπους που 

συλλήφθηκαν μεταξύ του Αυγούστου και του Δεκεμβρίου 2012, μόνο οι 4.145 ήταν αυτοί 

που δεν είχαν τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα (Triandafyllidou 2013, 60). Ο όρος 

«σκούπα» είναι αμφιλεγόμενος, «δεν μπορείς να «σκουπίσεις» ανθρώπους» (Συνέντευξη Ν 
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2015). Από την άλλη πλευρά υπάρχει και η άποψη ότι σε κάποιο βαθμό αυτές οι επιχειρήσεις 

βοήθησαν το κράτος στην σύλληψη μεταναστών που είχαν παραβατική συμπεριφορά. 

«Τώρα πλέον έχουν σταματήσει αυτές οι εσωτερικές επιχειρήσεις, γιατί είχαν γίνει πολύ 

εντατικές και υπήρξαν πιέσεις από την ΕΕ. Πολλές φορές είχαν προσαχθεί τα ίδια άτομα. Ως 

ένα βαθμό βοήθησαν αυτές οι επιχειρήσεις να βρεθούν κάποιοι παράνομοι που μπορεί να 

είχαν κι άλλες υπόνοιες για προβλήματα και δεν είχαν συλληφθεί» (Συνέντευξη G 2015). 

Το 2013 και το 2014 χαρακτηρίζονται από τη σκληρή κυβερνητική στάση της Ν.Δ. 

απέναντι στο μεταναστευτικό αλλά και από την διεθνή κατακραυγή για τη ρατσιστική βία 

στην Ελλάδα και ιδιαιτέρως στην Αθήνα και για τα πολυάριθμα συμβάντα στα κέντρα 

υποδοχής των μεταναστών. Εκθέσεις της Διεθνούς Αμνηστίας μιλούν για «συνεχιζόμενες 

παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τα μέλη των σωμάτων ασφαλείας», για 

«βασανιστήρια» και «κακομεταχείριση» (2014), όπως και το Human Rights Watch (2013) για 

την κακοποίηση των μεταναστών από την Ελληνική Αστυνομία στην Αθήνα. Άλλωστε ένα από 

τα κύρια χαρακτηριστικά της ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής (και κατ’ επέκταση της 

ελληνικής) ήταν η συστηματική χρήση της κράτησης ως μέτρο συμμόρφωσης και όχι για 

διοικητικούς σκοπούς, όπως επίσης και η ασαφής διαχωριστική γραμμή μεταξύ παράτυπων 

μεταναστών και αιτούντων άσυλο (Triandafyllidou 2013b). «Οι Ευρωπαίοι πολιτικοί μιλούν 

για τους πρόσφυγες, αλλά στο μυαλό τους έχουν τους παράτυπους μετανάστες, απλώς 

έχουν καθαρή τη φιλελεύθερη συνείδησή τους και αναφέρονται στους πρόσφυγες» 

(Συνέντευξη Μ 2015). «Κατά την επίσκεψή της τον Ιανουάριο 2013, η αρμόδια Επιτροπή του 

Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα θα διαπιστώσει ότι στην Ελλάδα 

κρατούνται Σύριοι πρόσφυγες. Είναι γεγονός ότι μέχρι τότε δεν κάνουν καμία διάκριση οι 

αρχές δεν κάνουν καμία διάκριση ανάμεσα σε παράτυπους μετανάστες και πρόσφυγες, 

στους οποίους δεν παρέχεται καμιά διευκόλυνση για την πρόσβασή τους στο σύστημα 

ασύλου» (Φωτιάδης, 2015, 41).  

Επίσης, από τη στιγμή που τα σύνορα στον Έβρο ήταν υπό πλήρη έλεγχο, το 

μεταναστευτικό και προσφυγικό ρεύμα αυξήθηκε στα νησιά του Αιγαίου, γεγονός που 

προκάλεσε φοβερή πίεση στις ελληνικές κυβερνήσεις στο σημείο που ο Υπουργός Ναυτιλίας 

να μιλήσει για «καθημερινή μάχη» 97 . Τον Ιανουάριο του 2014 συνέβη το ναυάγιο στο 

                                                           

97 ΤΑ ΝΕΑ 23/1/2014 «Βαρβιτσιώτης: «Ο Μουίζνιεκς προκαλεί πολιτικό θέμα στην Ελλάδα». 
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Φαρμακονήσι με 12 νεκρούς. Αυτό προκάλεσε την κατακραυγή από οργανώσεις 

υπερασπιζόμενων των ανθρώπινων δικαιωμάτων για τις πρακτικές επαναπροωθήσεων 

(push-backs). Σύμφωνα με το BBC, η ελληνική ακτοφυλακή κατηγορήθηκε από τους 

επιζώντες για την παραβίαση της αρχής της μη-επαναπροώθησης στην προσπάθεια να 

σύρουνε τους μετανάστες προς τα τουρκικά χωρικά ύδατα και για την άρνηση τους να 

διασώσουν αυτούς που έπεσαν στη θάλασσα (Manrique Gil, et al. 2014, 10). «Το ιδιαίτερο 

με το Φαρμακονήσι δεν ήταν ο πνιγμός αυτών των ανθρώπων, όσο τραγικός και αν είναι – 

κάθε μέρα συμβαίνουν πνιγμοί – αλλά το ότι έγινε κατά την επαναπροώθηση από το 

λιμενικό της βάρκας αυτής προς τα τουρκικά χωρικά ύδατα. Αυτό απαγορεύεται. Είχε 

υποχρέωση διάσωσης, έκανε επιχείρηση επαναπροώθησης. Αυτό δεν αναδείχθηκε από 

κανέναν – ούτε από εφημερίδες, ούτε από κανάλια.  

Οι επαναπροωθήσεις98 ήταν στην καθημερινή ατζέντα του λιμενικού επί Βαρβιτσιώτη 

(Συνέντευξη H 2015). Αντίθετα, η κυβέρνηση και το λιμενικό αρνήθηκαν αυτές τις 

κατηγορίες. Ο υπουργός Ναυτιλίας, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης είχε πει τα εξής: «Ήταν 

ακυβέρνητο το σκάφος, περίπου 2,5 μίλια ανατολικά του Φαρμακονησίου. Έσπευσε εν μέσω 

θαλασσοταραχής σκάφος του λιμενικού για να μπορέσει να το ρυμουλκήσει. Έπεσε μια 

γυναίκα και μια παιδί στη θάλασσα, γυρίσανε οι μετανάστες όλοι προς αυτή την πλευρά με 

συνέπεια να τουμπάρει το σκάφος, η γυναίκα και το παιδί. Άλλοι διασώθηκαν, αλλά άλλοι 

χάθηκαν» και «Δεν ισχύει καθόλου, ότι ρυμουλκούσαμε το σκάφος προς τις τουρκικές ακτές, 

φαίνεται και από τα στίγματα».  «Επίσης ο υπουργός ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης καταλόγισε 

στον επίτροπο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Νιλς Μουίζνιεκς του Συμβουλίου της Ευρώπης, το 

ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ προσπάθεια «να προκαλέσουν πολιτικό θέμα στην Ελλάδα», έκανε 

λόγο για «αντικείμενο χαζής εκμετάλλευσης» και κατέληξε ότι «κανείς δεν θέλει να 

ανοίξουμε τις πύλες» για τους μετανάστες» (ΤΟ ΒΗΜΑ 23/1/2014). Σε σχέση με τις διασώσεις 

στα ελληνικά χωρικά ύδατα «πολλές φορές αυτοί που έρχονται με τις βάρκες τις σκάνε από 

μόνοι τους. Οι διακινητές τους έχουν πει όταν φτάσετε και δείτε σκάφος του λιμενικού, θα 

σκάτε τις βάρκες, γιατί είναι υποχρέωση του λιμενικού να σας διασώσει. Άλλωστε υπάρχει ο 

                                                           
98 Εδώ γίνεται η επισήμανση από τον συνεντευξιαζόμενο ότι πάνω σε αυτό υπάρχει γνώση γιατί έπαιρναν 

τηλέφωνο τους ανθρώπους του πεδίου μη κυβερνητικής οργάνωσης π.χ. Σύριοι από τη βάρκα και έλεγαν «μας 
γυρνάνε πίσω» (Συνέντευξη H 2015). 
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κανόνας ‘search and rescue’, όπου όταν το λιμενικό βλέπει ανθρώπους στη θάλασσα να 

πνίγονται, αναγκαστικά πρέπει να τους βοηθήσει» (Συνέντευξη G 2015).  

Τα άρθρα στις εφημερίδες που ερευνήσαμε επίσης μιλάνε για την οργή των 

ανθρωπιστικών οργανώσεων απέναντι στις ελληνικές αρχές σχετικά με την αντιμετώπιση 

των μεταναστών (βλ. υποκεφάλαιο 6.4. με τις γενικές παρατηρήσεις για το λόγο στον Τύπο). 

Ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς σε επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα (πρόεδρο του ΣΥ.ΡΙ.Ζ.Α) 

ενόψει εκλογών είχε πει: «Θέλω να απευθυνθώ σε κάθε Έλληνα πατριώτη και κάθε Έλληνα 

νοικοκύρη: νοικοκυρέψαμε τον τόπο και δεν μας το συγχωρούν... Σας θέλω δίπλα μου, σας 

θέλω μαζί μου. Σας θέλω να δώσουμε ένα μάθημα σε εκείνους που φανατίζουν σ΄ αυτούς 

που λαϊκίζουν, σε αυτούς θέλουν να γεμίσουν την χώρα λαθρομετανάστες» (Η Καθημερινή 

23/5/2014).  

Το 2014 γίνεται επίσης συζήτηση για την ιθαγένεια στη Βουλή, που θα αναλυθεί 

διεξοδικά στο υποκεφάλαιο 5.4. Ο Χαράλαμπος Αθανασίου, Αναπλ.Υπουργός Εσωτερικών 

(Ν.Δ) σε συζήτηση για την ιθαγένεια είχε πει σχετικά ότι: 

 «όπως ότι η ιθαγένεια δεν είναι δικαίωμα του αιτούντος, γι’ αυτό δεν γεννά και 
αγώγιμη αξίωση. Είναι ευχέρεια της πολιτείας να την απονέμει μέσα στο πλαίσιο της 
άσκησης της εξουσίας της... Τα παιδιά που γεννιούνται αποκτούν αμέσως άδεια μόνιμης 
διαμονής, κανένας δεν τα διώχνει, έχουν πρόσβαση στην παιδεία, έχουν πρόσβαση στην 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και, όταν δημιουργηθούν αυτές οι προϋποθέσεις που 
απαιτούνται, θα αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια. Δεν είναι ξέφραγο αμπέλι η χώρα μας 
να δίνουμε ιθαγένειες σε οποιονδήποτε...Είναι άλλο το ζήτημα του να απονέμω ιθαγένεια 
και άλλο το ζήτημα του να σέβομαι τα ανθρώπινα δικαιώματα και να επιδεικνύω μία 
ανθρωπιά προς τον κόσμο ο οποίος ζει στη χώρα μας μόνιμα και νόμιμα» (Συνεδρίαση 
ΡΠΘ'/Α'Σύνοδος/ 31/5/2013).  

 
Η βουλευτής Μαρία Γιαννακάκη (Δημοκρατική Αριστερά) είχε αντιπροτείνει ότι το «ius 

domicilis είναι μια πολύ πιο σταθερή βάση δικαίου, από την οποία μπορούμε να 

ξεκινήσουμε» (ibid). Οι συνεδριάσεις σε αυτά τα δύο χρόνια διεξάγονται σε έντονους τόνους 

με τη Χ.Α. να θέτει πολλές φορές το πλαίσιο με ερωτήσεις σε σχέση με τη 

λαθρομετανάστευση.  

Ο Ηλίας Παναγιώταρος (Χ.Α.) είχε συνδέσει την ανεργία και την οικονομική κρίση με 

τη λαθρομετανάστευση λέγοντας τα εξής:  

«Δεν είναι  δυνατόν να μιλάμε για ανάπτυξη και εκατομμύρια λαθρομεταναστών να 
παίρνουν τις δουλειές συμπολιτών μας και εσείς να μην κάνετε απολύτως τίποτα... Και γι’ 
αυτό φταίτε εσείς, οι συγκυβερνήσεις σας και όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις, που με 
πολύ μεγάλη ευκολία φέρνατε τους λαθρομετανάστες στην Ελλάδα, τους χρησιμοποιούσατε 
κατά κόρον, εσείς, οι μεγαλοεργολάβοι σας σε όλες τις επιχειρήσεις, έπαιρναν τις δουλειές 
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των Ελλήνων κι έδιωχναν στο εξωτερικό, στις πατρίδες τους δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ. 
Αλήθεια, γιατί δεν έχετε κάνει κάτι για όλα αυτά τα δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ  που 
διώχνουν οι λαθρομετανάστες στις πατρίδες τους; Να, πού πήγαν τα λεφτά, που τόσο πολύ 
ψάχνετε, ή έστω μεγάλο μέρος αυτών των χρημάτων» (Συνεδρίαση ΡΟΕ'/Σύνοδος Α'/ 
28/4/2013).  

 
Ενώ ο Ευκλείδης Τσακαλώτος (ΣΥ.ΡΙ.Ζ.Α) επισημαίνει «Δεν είναι παράδειγμα προς 

μίμηση η Ελλάδα κατά τον Νιλς Μουίζνιεκς, Επίτροπο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στην οποία 

καταγράφεται αύξηση της ρατσιστικής βίας, ατιμωρησία των δραστών, κακομεταχείριση των 

μεταναστών και των Ρομά από την Αστυνομία καθώς και η κατάσταση στις φυλακές» (ibid). 

Ο Νικόλαος Δένδιας, Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη (Ν.Δ.) 

συντηρώντας το πλαίσιο ασφαλειοποίησης της μετανάστευσης συνέδεε το μεταναστευτικό 

με την εγκληματικότητα και έλεγε ότι: 

 «Η κατάσταση στο μεταναστευτικό ήταν αυτή που ήταν. Με εξαίρεση την μικρή 
προσπάθεια -την προσπάθεια των λίγων θέσεων εννοώ ως μικρή, γιατί ως πολιτική 
προσπάθεια ήταν τεράστια- της Αμυγδαλέζας, τα σύνορα στον Έβρο ήταν απολύτως 
ελεύθερα. Όποιος ήθελε έμπαινε στη χώρα και όποιος ήθελε έβγαινε. Το κέντρο της Αθήνας 
είχε την εικόνα που είχε. Βαριά εγκληματικότητα, που είναι γνωστό σε τι επίπεδο έχει 
φθάσει. Βαρύς οπλισμός των εγκληματιών όπου έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα για την 
ευρύτατη δυνατότητα εισαγωγής του στη χώρα. Κλοπή μετάλλων και γενικά τεράστια βλάβη 
στην υποδομή της χώρας, η οποία ανθούσε και σε ένα μεγάλο βαθμό, ανθεί. Μια κατάσταση 
εξαιρετικά δυσχερής» (Συνεδρίαση ΡΝΘ'/Σύνοδος Α'/ 5/4/2013).  

 
Σε αυτήν την περίοδο (2013-2014) τα θέματα της μετανάστευσης κυριαρχούν μέσα στη 

Βουλή με τα κυρίαρχα κόμματα να συνδέουν τη μετανάστευση ή την παράνομη 

μετανάστευση (όπως ονομάζουν τις περισσότερες φορές) με θέματα υγείας, 

εγκληματικότητας, οικονομίας και ταυτότητας σε μεγάλο βαθμό. Η Αριστερά τοποθετείται 

κατά του δίκαιου του αίματος και υπέρ της νομιμοποίησης, αλλά ο λόγος της δεν είναι 

αρκετά πειστικός έτσι ώστε να μετατοπίσει το πλαίσιο της συζήτησης και να συμβάλλει στην 

αποασφαλειοποίηση της μετανάστευσης. Κανένα από τα κόμματα επί της ουσίας δε 

συνέβαλλε στην αποασφαλειοποίηση της μετανάστευσης. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι 

συντελέστηκαν μόνο κάποιες ρωγμές αποασφαλειοποίησης στον ηγεμονικό λόγο αλλά χωρίς 

απτά αποτελέσματα.  

Τα τελευταία χρόνια, όταν δηλαδή το μεταναστευτικό άρχισε να παίρνει μια 

διαφορετική τροπή και στην ουσία να μετατρέπεται σε προσφυγικό ζήτημα (κάποιοι κάνουν 

λόγο για αμιγώς προσφυγική κρίση (Συνεντεύξεις Ι, Κ 2015)), τα κύρια προβλήματα άρχισαν 

να εντοπίζονται στην υποδοχή, τη φιλοξενία (Συνέντευξη Κ 2015) και την καταγραφή των 
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προσφύγων και όλων εκείνων που ζητούσαν άσυλο. Ανέκυπταν συνεχώς προβλήματα 

διαχείρισης λόγω υπερπληθυσμού στα κέντρα πρώτης υποδοχής και λόγω του ανεπαρκούς 

αριθμού προσωπικού για τη διεκπεραίωση των διαφορετικών καθηκόντων από την 

ταυτοποίηση (screening) μέχρι τη φύλαξη. «Μπορεί για παράδειγμα να υπήρχαν 20 

άνθρωποι για τη φύλαξη του χώρου, όπου διέμεναν 2.000 άνθρωποι» (Συνέντευξη G 2015). 

«Η αστυνομία φυλάει τον εξωτερικό χώρο και άτομα από ιδιωτική εταιρεία σεκιούριτι στον 

εσωτερικό χώρο κι αυτό ήταν απαίτηση της Κομισιόν για να μην θεωρούνται φυλακές» 

(Συνέντευξη G 2015). Σε σχέση με τις ιδιωτικές εταιρείες φύλαξης είναι σημαντικό να 

παραθέσουμε το εξής: «Η πρόσληψη της εταιρείας από το Ευρωπαϊκό Γραφείο αναδεικνύει 

τον φόβο που επικρατεί στις ευρωπαϊκές υπηρεσίες για το ενδεχόμενο να δημιουργηθεί 

ιδιαίτερα τεταμένη κατάσταση στα κέντρα ταυτοποίησης, μετά την εφαρμογή της 

διακήρυξης Ε.Ε.-Τουρκίας στις 20 Μαρτίου, χωρίς να έχουν δημιουργηθεί οι αναγκαίες 

υποδομές και χωρίς να υπάρχουν επαρκείς χώροι. Όπως φαίνεται στα πρακτικά από 

συνάντηση που έγινε στη Χίο στις 30 Μαΐου μεταξύ της FRONTEX, του Ευρωπαϊκού Γραφείου 

Ασύλου, της Ύπατης Αρμοστείας, ελληνικών αρχών και εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, η ασφάλεια αποτελεί το κυριότερο ζήτημα» (Η Εφημερίδα των Συντακτών 

11/6/2016). Ας λάβουμε υπόψιν ότι υπήρχαν και υπάρχουν εντάσεις μέσα στα κέντρα από 

τη στιγμή «που έμενε κόσμος, που δεν γνωριζόταν μεταξύ του, από διαφορετικές χώρες – 

αυτοί οι άνθρωποι να ζουν σε ένα κοντέινερ μαζί, μετά στο προαύλιο όλη μέρα μαζί. 

Άνθρωποι που είναι ταλαιπωρημένοι, έχουν οικογενειακά θέματα, δεν ξέρουν πού είναι τα 

παιδιά τους ή η μάνα τους, έχουν σκοτωθεί οι δικοί τους. Έτσι οι διενέξεις ήταν 

αναπόφευκτες μεταξύ τους. Εκεί προσπαθούσε να παρέμβει η Αστυνομία και προσπαθούσε 

να τους κατευνάσει – και τα μέλη της Αστυνομίας δεν είναι πάντα τέρατα ψυχραιμίας, είναι 

άνθρωποι κι αυτοί, μπορεί κάποιες φορές να έπεσε και καμιά σφαλιάρα. Αλλά ό,τι ήταν 

ανθρωπίνως δυνατό να γίνει με τα λίγα διαθέσιμα μέσα (ανθρώπινο δυναμικό και κονδύλια), 

έγινε» (Συνέντευξη G 2015). Από την άλλη πλευρά, υπήρξαν καταγγελίες από την 

Πακιστανική Κοινότητα Ελλάδας και την Κίνηση «Ενωμένοι Ενάντια στο Ρατσισμό και τη 

Φασιστική Απειλή» (ΚΕΕΡΦΑ) για βασανισμούς (π.χ. ηλεκτροσόκ και ξυλοδαρμούς) στα 

κέντρα κράτησης, επειδή, όπως υποστηρίζεται, κάποιος αρνήθηκε να υπογράψει την 

οικειοθελή αναχώρησή του από τη χώρα (ΤΟ ΒΗΜΑ 17/4/2014).  

Ακόμα, όπως έχει διαπιστωθεί, εκτός από την ανθρωπιστική διάσταση που ανακύπτει, 

οι εγκαταστάσεις κράτησης μεταναστών (προαναχωρησιακά κέντρα, ειδικοί χώροι αναμονής 
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αλλοδαπών, συνοριακές μονάδες φύλαξης, αστυνομικά τμήματα) αποδείχθηκαν 

αναποτελεσματικές και δαπανηρές. Η χρήση της συστηματικής και απεριόριστης κράτησης, 

που ανακοινώθηκε από τις Ελληνικές Αρχές 99  και εισήχθη τυπικά στο ελληνικό νομικό 

κεκτημένο, έχει σκοπό να αυξήσει το ποσοστό επιστροφών και να αποθαρρύνει νέες 

παράτυπες αφίξεις, αλλά έχει χαμηλή αποδοτικότητα σε σχέση με το κόστος (γύρω στα 29 

εκ. ευρώ) (Αγγελή, Δημητριάδη και Τριανταφυλλίδου Οκτώβριος 2014, 51).  

Η πίεση των προσφυγικών ροών, σε συνδυασμό με τα ανεπαρκή μέσα, είτε αυτά 

αφορούν τα ευρωπαϊκά και τα ισχνά ελληνικά κονδύλια, είτε το ανθρώπινο δυναμικό και 

από την άλλη την μειούμενη υπομονή των κατοίκων των νησιών για παράδειγμα (βλ. Λέσβος, 

Χίος, Σάμος, Λέρος, Κως, κτλ.) αλλά και την πίεση από την ΕΕ να εντατικοποιήσει τις 

διαδικασίες ασύλου, δημιουργούν μια πολύ δύσκολη κατάσταση για το ελληνικό κράτος και 

για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες στα κέντρα υποδοχής. Το κλείσιμο του Βαλκανικού 

διαδρόμου στις αρχές του 2016, και η ευρωτουρκική συμφωνία/κοινή δήλωση του Μαρτίου 

2016 δημιούργησαν νέους εγκλωβισμένους και νέους κρατούμενους στα νησιά του 

Ανατολικού Αιγαίου. Επιπρόσθετα, ανασταλτικό παράγοντα αποτελεί η στάση κάποιων 

ευρωπαϊκών χωρών, όπως της Ουγγαρίας του Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος στρατολογεί 

«κυνηγούς συνόρων» και θεωρεί τους μουσουλμάνους μετανάστες «Δούρειο Ίππο της 

τρομοκρατίας».  

 

4.4. Επίλογος  

Οι κυβερνητικές τεχνικές ασφαλειοποίησης οδηγούν σε παγίωση της θεσμοποίησης 

θεώρησης της μετανάστευσης ως ενός ζητήματος πολυεπίπεδης απειλής. Εάν η πρόσληψη 

της μετανάστευσης και η αντιμετώπιση των ζητημάτων που ανακύπτουν από αυτήν μέσω 

του  νομοθετικού έργου και της δημόσιας πολιτικής συμβαίνει μέσα στο πλαίσιο ασφάλειας 

και ρίσκου, τότε νομιμοποιείται η συνεχής λήψη εξαιρετικών μέτρων και μονιμοποιείται η 

αναπαραγωγή ασφαλειακών πρακτικών.  

Παράλληλα, η επιλογή συγκεκριμένων λέξεων για την περιγραφή και αποτύπωση 

γεγονότων αποτελεί πολιτική πράξη, ιδιαιτέρως στο πλαίσιο του πολιτικού λόγου μέσα στη 

                                                           
99 «Στόχος μας είναι κάθε παράνομος μετανάστης, εφόσον τα αρμόδια όργανα κρίνουν ότι δεν δικαιούται 
διεθνούς προστασίας, να κρατείται μέχρι να επιστρέψει στην πατρίδα του».  

Βλ. Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Συνέντευξη τύπου, 11 Αυγούστου 2013, διαθέσιμο στο 
http://www.yptp.gr/index.php?option=ozo_content&lang=GR&perform=view&id=4736&Itemid=579  

http://www.yptp.gr/index.php?option=ozo_content&lang=GR&perform=view&id=4736&Itemid=579
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Βουλή. Επίσης, η άγνοια της επιλογής συγκεκριμένων λέξεων και φράσεων μπορεί να 

αποτελέσει σημαντική δυναμική για την εξέλιξη των πολιτικών εξελίξεων. Λέξεις, όπως 

«πλημμύρες» και «εισβολή» μπορούν να εισέλθουν στην αντιμεταναστευτική 

καθομιλουμένη γλώσσα, να πλαισιώσουν τις συζητήσεις για τη διεθνή μετανάστευση και να 

παρακινήσουν την αντίληψη της διεθνούς μετανάστευσης ως απειλής για την οικονομική 

ασφάλεια ή την εσωτερική κοινωνική συνοχή (Geddes 2003, 8). Σε πολυάριθμες περιπτώσεις 

χρησιμοποιήθηκαν παρόμοιες λέξεις από πολιτικούς προερχόμενους από όλο το πολιτικό 

φάσμα:  

«...το νομοσχέδιο που συζητάμε σήμερα έρχεται να αντιμετωπίσει ένα μείζον εθνικό 
και κοινωνικό ζήτημα. Και αυτό βεβαίως είναι η ανάσχεση της αθρόας εισβολής παράνομων 
μεταναστών στη χώρα μας» (Μαρία Θεοχάρη, ΠΑ.ΣΟ.Κ) (Συνεδρίαση ΝΑ'/Σύνοδος Β/ 11 
Ιανουαρίου 2011).  

Αυτό που είναι χρήσιμο να υπογραμμίσουμε είναι ότι ο πολιτικός λόγος στη Βουλή έχει 

ιδιαίτερη βαρύτητα αφού είναι προγραμματισμένος και όχι αυθόρμητος – αυτό σημαίνει ότι 

οι δρώντες έχουν προετοιμάσει το λόγο τους από πριν και αυτά που εκφράζουν είναι 

οργανωμένα συστηματικά με συγκεκριμένο σκοπό. Ο Van Dijk το επισημαίνει λέγοντας ότι 

οι συζητήσεις στο Κοινοβούλιο δεν έχουν τα χαρακτηριστικά του αυθόρμητου συνεχούς 

λόγου, όπως δισταγμούς, λανθασμένες εκκινήσεις, διορθώσεις, επαναλήψεις, 

απλοποιημένη σύνταξη, έλλειψη συνοχής κτλ. Συνήθως και μάλλον τις περισσότερες φορές 

οι εισηγήσεις διαβάζονται με κάποιες αυθόρμητες παρεκκλίσεις από έτοιμο γραμμένο 

κείμενο. Γι’ αυτό η κοινοβουλευτική συζήτηση είναι προγραμματισμένη, σταθερή και στην 

πραγματικότητα διατυπωμένη εκ των προτέρων (Van Dijk 1993, 66). Επιπρόσθετα, αυτό που 

είναι ιδιαίτερης σημασίας είναι ότι οι βουλευτές γνωρίζουν ότι η εισήγηση τους θα 

καταγραφεί και ενεργούν αναλόγως. Δεν μιλούν απλώς για να επιχειρηματολογήσουν υπέρ 

ή κατά μιας πολιτικής, ενός νομοσχεδίου ή άλλων πολιτικών δραστηριοτήτων, αλλά κάνουν 

επίσημες δηλώσεις που αντανακλούν τις θέσεις του κόμματος, που θα μπουν στα αρχεία και 

οι οποίες μπορεί να αναφερθούν στα ΜΜΕ. Κατά συνέπεια δεν τίθεται ζήτημα αυθόρμητου 

λάθους (ibid).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΠΤΥΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

5.1. Εισαγωγή  

Με γνώμονα την έρευνα που διεξήγαμε στον πολιτικό και μηντιακό λόγο κατά την 

περίοδο 2000-2014, προέκυψαν τέσσερις θεματικές ενότητες που κυριάρχησαν. Μέσα από 

αυτές μπορούμε να διακρίνουμε την διαδικασία της ασφαλειοποίησης της μετανάστευσης 

και παράλληλα να αναδείξουμε τα ευαίσθητα κοινωνικά και πολιτικά θέματα του τόπου. 

Αυτές οι ενότητες αποτελούν τους άξονες πάνω στους οποίους ξετυλίχτηκε η 

ασφαλειοποίηση της μετανάστευσης, ήτοι ο άξονας της δημόσιας υγείας, της δημόσιας 

τάξης, της ταυτότητας και της οικονομίας. Με βάση αυτούς τους άξονες επικεντρωθήκαμε 

σε συγκεκριμένα συμβάντα που δέσποσαν στο δημόσιο χώρο, έτσι ώστε να συζητήσουμε με 

παραδείγματα την δόμηση του κυρίαρχου πολιτικού λόγου, της πολιτικής ατζέντας και του 

μηντιακού λόγου (συγκεκριμένα μέρους του ελληνικού Τύπου) μέσα στο πλαίσιο της 

σπουδής της στάσης των ελίτ απέναντι στο μεταναστευτικό ζήτημα κατά τη διάρκεια 2000-

2014. 

 

5.2. Δημόσια Υγεία  

Μέρος της ελληνικής κοινωνίας θεώρησε ότι οι μετανάστες αποτελούν κίνδυνο για τη 

δημόσια υγεία. Αυτό έγινε αντικείμενο συζήτησης στα ΜΜΕ και στον πολιτικό κόσμο σε 

διάφορες περιστάσεις τα τελευταία χρόνια. Η σημειολογική ανάλυση της ασφαλειοποίησης 

της μετανάστευσης στον τομέα της υγείας αποτελείται από δύο παραμέτρους: Πρώτον, τον 

κίνδυνο που θέτουν οι μετανάστες στη δημόσια υγεία με τις αρρώστιες που μεταφέρουν. 

Αυτό συνοψίζεται στη φράση του ο Κωστή Γείτονα (ΠΑ.ΣΟ.Κ / Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): 

«...το πραγματικό γεγονός της απαλλαγής μας από την αθρόα «μετανάστευση» 
ασθενών» (Συνεδρίαση ΛΒ'/ Σύνοδος Δ'/ 25/11/2003).  

 
Δεύτερον, το ρίσκο που θέτει η μετανάστευση με την επιβάρυνση «ξένων» στο 

σύστημα υγείας. 

Η προσβολή της δημόσιας υγείας ήταν ένα από τα επιχειρήματα περί της 

επικινδυνότητας των μεταναστών. Αυτό αποτελεί μια συνήθη και στερεοτυπική αποτύπωση 

των μεταναστών και συμβάλλει στην ασφαλειοποιητική διαδικασία της μετανάστευσης. Για 

παράδειγμα, στη συζήτηση σχετικά με την πολιτική της κυβέρνησης στο πρόβλημα του ιού 

του AIDS, η Άντζελα Γκερέκου (ΠΑ.ΣΟ.Κ) είχε πει το εξής:  
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 «Νομίζω ότι δικαίως αναρωτιόμαστε γιατί σε μια χώρα που αποτελεί σταυροδρόμι 
συνάντησης πολλαπλών μεταναστευτικών ρευμάτων από τόπους προέλευσης που 
μαστίζονται από το AIDS, σε μία χώρα που για το 2005 σε σχέση με το 2004 καταγράφεται 
αύξηση των κρουσμάτων κατά 10%, σε μια χώρα που πρόσφατα ιατρικά δημοσιεύματα 
αναφέρουν τον εντοπισμό μιας νέας και πιο ανθεκτικής μετάλλαξης του ιού και σε μια χώρα 
που η ταξιδιωτική κίνηση έχει αυξηθεί, η πρόληψη και η ενημέρωση έχουν ατονήσει 
σημαντικά, αντί να ενταθούν τα τελευταία χρόνια» (Συνεδρίαση ΝΗ'/ 9 Ιανουαρίου 2006).  

 
Επίσης, στην ίδια συνεδρίαση ο Αναστάσιος Χωρέμης (ΠΑ.ΣΟ.Κ) είχε συνδέσει το 

πρόβλημα του AIDS με την ομάδα «μετανάστες» λέγοντας ότι:  

«...Ασφαλώς οι μετανάστες σήμερα σε μία περίοδο παγκοσμιοποίησης όπου τα σύνορα 
είναι ανοικτά ακόμα περισσότερα και για το AIDS, είναι μια ομάδα που πρέπει να την 
προσέξουμε ιδιαίτερα». (ibid).  

 
«Η σύλληψη και διάχυση ιδεών είναι των «επιχειρηματιών ιδεών» είναι η αφετηρία 

για την διαδικασία της κατασκευής του φόβου», όπως γράφει η Sjöstedt (2013, 144) στην 

έρευνα της που αναλύει την ασφαλειοποίηση του AIDS στις ΗΠΑ κατά το δεύτερο μισό της 

δεκαετίας του ’90. Ένα επιπρόσθετο παράδειγμα αποτελεί η κουβέντα περί «υγειονομικής 

βόμβας» το 2011 που επέτεινε έναν αόρατο φόβο στην ελληνική κοινωνία και ενδυνάμωσε 

το ρατσιστικό λόγο προερχόμενο από την άκρα δεξιά.  

Ένα από τα κυριότερα στοιχεία του πολιτικού λόγου της Χ.Α. ήταν ο κίνδυνος της 

ασφάλειας της δημόσιας υγείας των Ελλήνων. Η Ελένη Ζαρούλια, βουλευτής της Χ.Α. με 

αφορμή τη συζήτηση για κατάθεση στη Βουλή του νομοσχέδιου για την παραχώρηση 

εκλογικού δικαιώματος σε επτά εκατομμύρια Έλληνες ομογενείς πρώτης, δεύτερης, τρίτης 

και τέταρτης γενιάς, αναρωτιέται πως είναι δυνατόν να εξισώνονται οι 

 «... ομογενείς μετανάστες με τον κάθε λογής υπάνθρωπο που έχει εισβάλει στην 
πατρίδα μας, με τις κάθε λογής αρρώστιες που κουβαλάει; Αυτό είναι ένα αίσχος!» (Σύνοδος 
Α'/Συνεδρίαση ΝΑ' 18 Οκτωβρίου 2012).   

 

Ο πολιτικός διάλογος στη Βουλή τον Οκτώβριο του 2010 (Συνεδρίαση Ολομέλειας 

Η'/Σύνοδος Β/ 14 Οκτωβρίου 2010) στο πλαίσιο του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου σχετικά με 

την οικονομική επιβάρυνση του ΕΣΥ από τη δωρεάν περίθαλψη παράνομων μεταναστών 

περιλαμβάνει σημεία άξια προσοχής και ανάλυσης σχετικά τα προβλήματα που επιφέρει η 

παράνομη μετανάστευση στο σύστημα υγείας. Σε αυτό που έχει ενδιαφέρον να εστιάσει 

κανείς είναι στον τρόπο πλαισίωσης του θέματος. Το ζήτημα της περίθαλψης των 

παράνομων μεταναστών πλαισιώνεται με βάση την ταυτότητα, όπου αντιδιαστέλλεται ο 

Έλληνας με το ξένο, Πακιστανό, κτλ.,  
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«Εδώ έχει ρατσισμό εναντίον των Ελλήνων, κύριε Υπουργέ. ∆ηλαδή, εδώ συµφέρει να 
πας στο νοσοκοµείο και να πεις ότι είσαι Αφγανός, Πακιστανός, Νιγηριανός, Σοµαλός, γιατί 
τότε µπαίνεις δωρεάν, ενώ αν πεις ότι είσαι Έλληνας πρέπει να πληρώσεις» ή «Όταν λέµε ότι 
είµαστε κατά του ρατσισµού, σηµαίνει ότι είµαστε κατά των διακρίσεων. Εδώ όµως έχουµε 
διάκριση εις βάρος των Ελλήνων. Συµφέρει, κύριε Πρόεδρε –να το ξέρουν οι Έλληνες- να 
δηλώνουν Πακιστανοί στα νοσοκοµεία, παρά να δηλώνουν Έλληνες» (Άδωνις Γεωργιάδης, 
ΛΑ.Ο.Σ.) (Συνεδρίαση Ολομέλειας Η'/Σύνοδος Β/ 14 Οκτωβρίου 2010).  

 
ή στα υπέρογκα ποσά που δαπανούνται για την περίθαλψη των αλλοδαπών, 

αναρωτιέται ο υπουργός Υγείας, 

 

«Ποιοι είναι αυτοί για τους οποίους δαπανά το ελληνικό δηµόσιο 150 εκατοµµύρια ευρώ και 
άνω; Είναι οι αλλοδαποί, όχι αυτοί που βρίσκονται νοµίµως στη χώρα και είναι 
ασφαλισµένοι, γιατί αυτών οι δαπάνες είναι στα ασφαλιστικά ταµεία, αλλά είναι αυτοί που 
δεν βρίσκονται νόµιµα στη χώρα και καταφεύγουν στο σύστηµα υγείας διά των εφηµεριών 
και νοσηλεύονται επί πολλές ηµέρες. Τους δίδεται φαρµακευτική περίθαλψη, χωρίς να 
πληρώνουν ευρώ» (Ανδρέας Λοβέρδος, Υπ.Υγείας και Κοιν.Αλληλεγγύης, ΠΑ.ΣΟ.Κ.) 
(Συνεδρίαση Ολομέλειας Η'/Σύνοδος Β/ 14 Οκτωβρίου 2010).  
 

Ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κάνει επίσης λόγο για «τσάμπα 

γενναιοδωρία...τσάμπα καλοσύνη...τη στιγμή που ο ελληνικός λαός στενάζει». Η περίθαλψη 

αλλοδαπών που δεν έχουν νομιμοποιητικά έγγραφα για πολλούς λόγους, που έχουν 

αναλυθεί παραπάνω, είναι γενναιοδωρία και καλοσύνη και όχι υποχρέωση του κράτους. Το 

βάρος της συζήτησης επί του θέματος του δυσλειτουργικού τομέα υγείας στη χώρα 

μετατοπίζεται στο εξής ένα σημείο, που είναι η σύνδεση του μεταναστευτικού με τις 

δαπάνες στον τομέα υγείας. Δαιμονοποιείται ο παράνομος αλλοδαπός  που καταφεύγει στο 

σύστημα υγείας και νοσηλεύεται επί πολλές μέρες και επιβαρύνει το ελληνικό δημόσιο με 

150 εκατομμύρια ευρώ χωρίς να πληρώνει εισφορές. Αντιδιαστέλλεται επίσης ο μετανάστης 

με τον Έλληνα που στενάζει από τα μέτρα ή απλώς αντιδιαστέλλεται ο Έλληνας με άλλες 

εθνικότητες, όπως ο  Αφγανός, Πακιστανός, Νιγηριανός, Σοµαλός. Επίσης, ενώ ξεκινάει ο 

βουλευτής Ανδρέας Λοβέρδος με την πρόταση ότι είμαστε κατά των διακρίσεων και κατά 

του ρατσισμού, εκφράζεται με όρους ταυτοτικής διχοτόμησης και πράττει ακριβώς αυτό που 

αρνείται: εκφράζεται με λόγο ρατσιστικής υφής, στιγματίζοντας συγκεκριμένες εθνικότητες, 

αποτυπωμένες ούτως ή άλλως στην κοινή γνώμη ως συνώνυμες με φτώχεια, πείνα και 

χαμηλό επίπεδο διαβίωσης.  

Σχετικά με την απεργία πείνας στο μέγαρο Υπατία, ο τότε υπουργός Υγείας Α. Λοβέρδος 

μίλησε χαρακτηριστικά για μια «πραγματική βόμβα λοιμώξεων στο κέντρο της Αθήνας» (ΤΟ 
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ΒΗΜΑ 14/02/2011). Στην ίδια γραμμή, ο υπουργός το Δεκέμβριο του 2012 σε ημερίδα για 

την προαγωγή της δημόσιας υγείας μίλησε για την διάδοση του AIDS μέσω της πορνείας. 

Εκεί είπε ότι  «η μετάδοση γίνεται από την παράνομη μετανάστρια στον Έλληνα πελάτη, στην 

ελληνική οικογένεια», καταλήγοντας ότι αυτές οι γυναίκες θα πρέπει να απελαθούν (ΤΟ 

ΒΗΜΑ 2012). Εδώ υπάρχει ένας ξεκάθαρος στερεοτυπικός διαχωρισμός μεταξύ της 

παράνομης μετανάστριας, η οποία είναι φορέας λοιμωδών ασθενειών και του υγιούς 

Έλληνα και της νόμιμης ελληνικής οικογένειας. Υπονοείται ότι οι αρρώστιες που μεταδίδουν 

οι αλλοδαποί είναι πιο επιζήμιες σε σχέση με αυτές των γηγενών και εκδηλώνεται μια 

ηγεμονικής υφής ρητορική σχετιζόμενης με τη βιολογική ανωτερότητα. Ο λεκτικός 

ρατσισμός έχει την δυναμική της εξάπλωσης φόβου και μίσους ενάντια στους μετανάστες, 

που συγκαταλέγονται στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Κανονικοποιεί ένα είδος 

ρατσιστικού λόγου, μέσα στον οποίο συνδέεται ο μετανάστης με την αρρώστια, την 

ανασφάλεια, τον κίνδυνο. Από τη στιγμή που υφίσταται κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, ο 

μετανάστης εξαιρείται αυτόματα από το δικαίωμα διαμονής στη χώρα (Άρθρο 10γ του 

Ν.3386/2005). 100  Κατ’ αυτόν τον τρόπο, λεκτικά και θεσμικά, ασφαλειοποιείται η 

μετανάστευση και βγαίνει από το φάσμα των κοινών πολιτικών ζητημάτων και 

υπερπολιτικοποιείται και αντιμετωπίζεται ως μια εξαιρετική περίπτωση. Ένα από τα λίγα 

άρθρα που στηλίτευσαν τη στάση της κυβέρνησης και του υπουργού για τις δημοσιεύτηκε 

στα ΝΕΑ από τον Κωστή Παπαϊωάννου, προέδρου της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα 

του Ανθρώπου «Στο πολιτικό χρηματιστήριο, η διαχείριση του φόβου αποτελεί υψηλή 

επένδυση. Στη μνημονιακή Ελλάδα όμως, η ραγδαία καθοδική κοινωνική κινητικότητα 

καθιστά άθλημα επικίνδυνο την επένδυση στον ατόφιο φόβο της φτώχειας. Με την 

επικαιρότητα να κινείται διαρκώς μεταξύ εφεδρείας, απολύσεων, φόρων, περικοπών, 

πτώχευσης, εξόδου από το ευρώ, δύσκολα κάποιος επίδοξος σωτήρας τολμά να επενδύσει 

απροκάλυπτα το πολιτικό του κεφάλαιο στον αμιγή φόβο της οικονομικής 

καταβαράθρωσης. Σε τέτοιες συνθήκες, φαντάζει ελκυστικότερη η αξιοποίηση άλλων, 

παράπλευρων φόβων... Ο κ. υπουργός είναι συνεπής. Παλιότερα απαντούσε στην 

                                                           
100 Το δικαίωμα διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών που εισέρχονται νόμιμα στην Ελλάδα, για έναν από τους 
λόγους του νόμου αυτού, τελεί υπό τις εξής προϋποθέσεις:  ... γ) Να μην αποτελούν κίνδυνο για τη δημόσια 
υγεία. Οι μόνες ασθένειες που μπορούν να δικαιολογήσουν άρνηση εισόδου ή του δικαιώματος διαμονής είναι 
εκείνες που προβλέπονται από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, καθώς και άλλες λοιμώδεις, μεταδοτικές ή 
παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, 
http://www.mfa.gr/images/docs/ethnikes_theoriseis/kodikopioish_n3386_mexri%20kai%20n_3907_2011.pdf 

http://www.mfa.gr/images/docs/ethnikes_theoriseis/kodikopioish_n3386_mexri%20kai%20n_3907_2011.pdf
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εγκληματικότητα με την πρόταση επαναφοράς της θανατικής ποινής. Αργότερα απαντούσε 

στα αδιέξοδα της μεταναστευτικής πολιτικής κινδυνολογώντας για την 

«υγειονομική βόμβα της Υπατίας». Σήμερα απαντά στους φόβους του κοινωνικού σώματος 

με ενέσεις ηθικού πανικού» (ΤΑ ΝΕΑ 22/12/2011).  

Το συμβάν με την Υπατία απασχόλησε τις εφημερίδες που ερευνήσαμε. Οι κίνδυνοι 

για τη δημόσια υγεία λόγω των μεταναστών απεικονίστηκαν σε διάφορα άρθρα στον Τύπο101 

και συνδυάστηκαν με την αύξηση της πορνείας και των μεταδιδόμενων νοσημάτων 102 , 

δημιουργώντας συγκεκριμένο πλαίσιο συνεκδοχών, όπου ο μετανάστης παρουσιάστηκε ως 

πρόβλημα για το δημόσιο χώρο και απειλή για τη δημόσια υγεία. «Σε υγειονομική βόμβα 

έχει µετατραπεί το Κέντρο της Αθήνας, µε την κυβέρνηση να επιχειρεί µέσω του σχεδίου 

δράσης που παρουσίασε προχθές να πετύχει εκτός από την ασφάλεια και την ανάπλαση 

περιοχών, την παράλληλη διασφάλιση της δηµόσιας υγείας και την αξιοποίηση των 

εκατοντάδων εγκαταλελειµµένων κτιρίων» (ΤΑ ΝΕΑ 18/5/2011). Σε αυτή την πρόταση 

υπάρχουν δύο απειλές που θα αντιμετωπιστούν με το σχέδιο δράσης – η ασφάλεια και η 

δημόσια υγεία. 

Ιδιαιτέρως η εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ, που είχε τα περισσότερα άρθρα για το συγκεκριμένο 

ζήτημα103, έδωσε έμφαση στην πολιτική αντιπαράθεση που προκλήθηκε από το ζήτημα 

καθώς και στο προφίλ του εξαθλιωμένου μετανάστη – μια εικόνα, η οποία έχει αναπαραχθεί 

και σε άλλες περιπτώσεις από τη συγκεκριμένη εφημερίδα. Επίσης, σχολίασε αρνητικά τη 

στάση της Ν.Δ. στο ζήτημα της Υπατίας. Ενδεικτικά σε ένα από τα άρθρα, υπήρχε το εξής 

σχόλιο: «ΠΡΟΦΑΝΩΣ, οι κύριοι της Νέας ∆ηµοκρατίας ήθελαν να υπονοήσουν ότι 

επιβαλλόταν µια δυναµική αντιµετώπιση των απεργών µεταναστών. Να ‘µπαινε η ΕΛ.ΑΣ. 

                                                           
101 Βλ. άρθρα «Νέος χάρτης επιδημιών» Καθημερινή 5/6/2011, «Η Βία στο Κέντρο – Αναπλάσεις κόντρα στα 
γκέτο» ΤΑ ΝΕΑ 18/5/2011. 
102 Βλ. άρθρα «Κίνδυνος για τη δημόσια υγεία το κέντρο της Αθήνας» ΤΑ ΝΕΑ 12/7/2011. 
103 Βλ. άρθρα των ΝΕΩΝ «Η κυβέρνηση επιμένει, η ΝΔ «ζαλίζεται» για τους μετανάστες» 3/2/2011, «Τέλος οι 
ειδικές νομιμοποιήσεις» 1/2/2011, «Η πείνα έχει αρχίσει να τους λυγίζει» 31/1/2011, «Ένα ανθρώπινο χαλί στο 
φουαγιέ» 29/1/2011, «Στήριξη στους απεργούς πείνας» 21/2/2011, «Παράθυρο για νομιμοποίηση και φρένο 
στη μαύρη εργασία» 18/2/2011, «Κάρτα στους μετανάστες» 16/2/2011, «Πλασματικά ένσημα σε μετανάστες» 
8/2/2011, «Σε νοσοκομεία μεταφέρονται 14 από τους μετανάστες απεργούς πείνας» 27/2/2011, «Καμία 
εξαίρεση για τους μετανάστες του Υπατία» 25/2/2011, «Άδεια παραμονής – όχι κάρτα ανοχής» 23/2/2011, 
«Παράθυρο για παραμονή στην Ελλάδα» 22/2/2011, «Παρέλαση ασθενοφόρων στο Μέγαρο Υπατία – άλλοι 29 
μετανάστες στο νοσοκομείο» 2/3/2011, «Σκιές στην Υπατία» 4/3/2011, «Διαπραγμάτευση στην Υπατία, κόντρες 
στην κυβέρνηση» 4/3/2011,  «Το θρίλερ Υπατία- Άγριος καβγάς Βενιζέλου-Ραγκούση» 4/3/2011, «Φόρμουλα 
διεξόδου προτείνει η κυβέρνηση» 4/3/2011, «Συνάντηση Λοβέρδου-Ραγκούση με τους μετανάστες» 4/3/2011, 
«Η πιο κρίσιμη μέρα για τους μετανάστες της Υπατίας» 9/3/2011, «Ανακούφιση και θλιβερό επιμύθιο» 
10/3/2011, «Αντιδράσεις από την Αντιπολίτευση» 10/3/2011, «Από την Υπατία στην Αστυνομία» 11/3/2011, 
«Επεισοδιακή η εκκένωση του Μεγάρου Υπατία» 14/3/2011.  
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στην Υπατία, να τους µπαγλάρωνε και να τους έστελνε από ‘κεί που ήρθαν» (ΤΑ ΝΕΑ 

12/3/2011).  

Η Καθημερινή εκτός από την αποτύπωση των γεγονότων 104 , τις εσωκομματικές 

κόντρες105 και τη στάση της αντιπολίτευσης106 στάθηκε κριτικά και σε κάποιες περιπτώσεις 

αρνητικά απέναντι στους χειρισμούς της κυβέρνησης107. Πέρα από αυτό, η συγκεκριμένη 

εφημερίδα πλαισίωσε το θέμα με ασφαλειακούς όρους, υπενθυμίζοντας στα περισσότερα 

άρθρα ότι πρόκειται για παράνομους μετανάστες ή λαθρομετανάστες. Αυτό που υπονοείται 

είναι ότι ο υφιστάμενος νόμος περί της απέλασης πρέπει να τηρηθεί και το μόνο που 

εμποδίζει την κυβέρνηση να κινηθεί προς αυτήν την κατεύθυνση είναι λόγοι ηθικής «ό,τι 

είναι νόμιμο -η απέλασή τους, δηλαδή- δεν είναι και ηθικό» (Η Καθημερινή 2/3/2011). Στο 

άρθρο «Μαύρη αλήθεια και ξενόφερτοι» εκφράζεται η εξής άποψη:  «...μέσα στη δίνη της 

κρίσης και της καθολικής ανασφάλειας, οι ξενόφερτοι δείχνουν πολλαπλάσιοι, πιο 

πεινασμένοι, πιο ενημερωμένοι, δυνητικά πιο επικίνδυνοι για τον κοινωνικό ιστό» (ibid). Η 

στερεοτυπική αποτύπωση της συμπεριφοράς των μεταναστών – απεργών πείνας με 

πολιτισμικούς και θρησκευτικούς όρους (όπως στην περίπτωση όπου λέγεται το εξής 

«Θέλουν νομιμοποίηση και απειλούν με τον θάνατο ενός εξ αυτών. Είναι προφανές, μεταξύ 

άλλων, ότι διακατέχονται από το σύνδρομο του «μάρτυρα» που είναι διαδεδομένο πλέον στο 

Ισλάμ» (Η Καθημερινή 9/3/2011)  συμβάλλουν στην αναπαραγωγή και την εδραίωση μιας 

ηγεμονικής ρητορικής που πλαισιώνει τη μετανάστευση ως κίνδυνο ασφάλειας. Επίσης, η 

ασφαλειοποίηση επιβεβαιώνεται από τη στιγμή που το κράτος δεν «πρέπει» να υποχωρήσει 

στον κίνδυνο, στον «Άλλο», ο οποίος πιέζει και «εκβιάζει», π.χ. «...το κράτος δεν μπορεί να 

υποχωρήσει. Όχι μόνο γιατί δεν μπορεί να υποκύπτει σε εκβιασμούς οποιασδήποτε μορφής, 

αλλά και γιατί το οφείλει στους πολίτες του να μην ενδώσει. Αν νομιμοποιήσει σήμερα τους 

250 απεργούς πείνας, αύριο θα υποστεί τον ίδιο εκβιασμό από άλλους 50.000 παράνομους 

μετανάστες και μετά από αμέτρητους...» (ibid). Η εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ, εκτός των 

ενημερωτικών άρθρων για το γεγονός, περιείχε κάποια άρθρα τα οποία απεικόνιζαν την 

                                                           
104 «Το παρασκήνιο της διαμαρτυρίας των μεταναστών» 30/1/2011, «Αποφασισμένοι να μείνουν στη βίλα 
Υπατία οι μετανάστες» 9/2/2011, «Πρόταση για υπό ανοχή καθεστώς σε μετανάστες» 15/2/2011, «Πέντε 
εβδομάδες στην Υπατία» 27/2/2011, «Εισαγγελική παρέμβαση μετά τη δήλωση Ραγκούση περί 
«καθοδηγητών» 4/3/2011, «Νικήσαμε» φώναζαν στα αραβικά και στα ελληνικά οι απεργοί», 10/3/2011, «Η 
νέα ρύθμιση αφορά λίγους» 10/3/2011, «Ο νόμος αλλάζει, η απεργία πείνας έληξε» 10/3/11. 
105 «Ρήξη υπουργών για Υπατία» 4/3/2011. 
106 «Μετωπική στη Βουλή για την Υπατία» 11/3/11, «Διχάζει η διαχείριση της Υπατίας» 17/2/2011. 
107 Βλ. για παράδειγμα άρθρο με τίτλο «Η Υπατία επιβεβαίωσε τις κυβερνητικές αδυναμίες» 13/3/2011, «Η 
παγίδα της Υπατίας» 3/3/2011, «Ώστε και ρατσιστές!» 4/3/2011.  
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αντιθετική εικόνα του μεγαλείου του μεγάρου «Υπατία» με την εξαθλίωση των 

μεταναστών 108 , συμβάλλοντας στην ενίσχυση του ηγεμονικού κατεστημένου. Όλες οι 

εφημερίδες που ερευνήσαμε, σε πολλές περιπτώσεις αναφέρονται ή αναλύουν θέματα που 

άπτονται των μεταναστών ή του μεταναστευτικού φαινομένου στην Ελλάδα σε ένα πλαίσιο 

σύγκρουσης. Δηλαδή το συγκεκριμένο θέμα προκαλεί πολιτικές συγκρούσεις και πολιτική 

και κοινωνική αναταραχή. «Συνεχίζεται ο ακήρυχτος πόλεμος» γράφει η Καθημερινή για τις 

συλλήψεις Αφγανών χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα στο Αγ. Παντελεήμονα στην Αθήνα (Η 

Καθημερινή 28/11/2008).  

Μια από τις εξάρσεις της ρητορικής περί κινδύνου της δημόσιας υγείας παρατηρήθηκε 

και τον Μάρτιο του 2012, όταν κυβερνητικό στέλεχος υποστήριξε ότι «προσβάλλεται» η 

δημόσια υγεία και ότι η κατάληψη νοικιασμένων χώρων από μετανάστες αποτελούν 

«πραγματική βόμβα» για τη δημόσια υγεία. Συγκεκριμένα, ο υπουργός Προστασίας του 

Πολίτη κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας για τις προσπάθειες «ελάφρυνσης του κέντρου 

της Αθήνας, αποκατάστασης της τάξης, προστασία της κοινωνικής ειρήνης στις γειτονιές του 

κέντρου της Αθήνας», είπε ότι μία από τις δράσεις περιλαμβάνει «την εκκαθάριση όλων των 

χώρων οι οποίοι είναι κατειλημμένοι ή παράνομα νοικιασμένοι από αλλοδαπούς, οι οποίοι 

διαμένουν παρανόμως στη χώρα και στους χώρους αυτούς. Δεν είναι δυνατόν σε ένα 

διαμέρισμα 50 έως 100 τ.μ. να ζουν 20 και 30 άνθρωποι μέσα σε συνθήκες άθλιες που 

προσβάλλουν την ηθική μας, προσβάλλουν τον ανθρωπισμό μας, που προσβάλλουν τη 

δημόσια υγεία» (ΤΟ ΒΗΜΑ 2012). Οι όροι ‘ελάφρυνση’, ‘αποκατάσταση’ και ‘προστασία’ 

δηλώνουν την έκτακτη ανάγκη παρέμβασης του κράτους σε μία κατάσταση που όπως είπε ο 

υπουργός έχει «ξεπεράσει τα όρια». Ο τονισμός της λέξης «μας» φέρνει στο προσκήνιο το 

διαχωρισμό του Εμείς και οι Άλλοι. Αυτοί ζουν σε παράνομα νοικιασμένους χώρους και 

διαμένουν παράνομα στη χώρα, εμείς έχουμε ηθική και ανθρωπισμό που προσβάλλεται.  

Όπως επισημαίνει ο Τσιτσελίκης, «η λογική του δικαίου που αφορά την κατάσταση των 

αλλοδαπών συχνά κάνει επίκληση στην επικινδυνότητα για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια 

όχι μόνο εν όψει της απέλασης, αλλά αυτοτελώς και μάλιστα με τον πρόσθετο λόγο του 

κινδύνου της δημόσιας υγείας. Οι αναφορές περί της υγειονομικής βόμβας που συνιστούν 

οι μετανάστες χωρίς χαρτιά και η συνάρτηση με την έννοια της επικινδυνότητας 

δημιουργούν το ιδεολογικό υπόβαθρο ώστε η κοινή γνώμη να δεχτεί με ανακούφιση τα 

                                                           
108 «Ένα παλατάκι για τους μετανάστες» 30/1/2011, «Ντίνος Ρουτζούνης - Από την ΚΝΕ στο μέγαρο του λαού» 
30/1/2011, «Μέγαρο Υπατία: Μεταξύ Χλιδής και απόγνωσης» 30/1/2011. 
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όποια νέα κατασταλτικά μέτρα και την ακροδεξιά να επιβεβαιώνεται» (Τσιτσελίκης 2012, 

11). Η δαιμονοποίηση του μετανάστη ως φορέα ασθενειών δημιουργεί έναν πλαστό 

συνδετικό κρίκο μεταξύ της μετανάστευσης και των ασθενειών. Παράλληλα, διαχωρίζει Εμάς 

τους ηθικούς και υγιείς γηγενείς απέναντι στους Άλλους μετανάστες, που είναι πηγή 

κινδύνου. Η χρησιμοποίηση στερεοτύπων  εφαρμόζει τη στρατηγική του διαχωρισμού, όπου 

αυτοί που δεν ταιριάζουν στους κανόνες της κοινωνίας εξαιρούνται και αυτή η εξαίρεση τους 

συνδέεται με στερεότυπα τα όποια είναι μη αποδεκτά (Hall 1997). Έτσι, ο δημόσιος λόγος 

για τους Άλλους διεξάγεται υπό ένα συγκεκριμένο αδιαμφισβήτητο καθεστώς και όπου η 

κυρίαρχη κοινωνική ομάδα επιβάλλει αυτή τη στρατηγική διαχωρισμού. «Ωστόσο ο 

δημόσιος λόγος του είδους αυτού είναι παραπλανητικός, πρώτα γιατί τα στοιχεία από τους 

ειδικούς φορείς αποδεικνύουν ότι οι μετανάστες δεν έχουν επιβαρύνει τη δημόσια υγεία, η 

οποία κυρίως επλήγη από τις οικονομικές περικοπές» (Τσιτσελίκης 2012, 11).  

Σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς των υπουργών που χαρακτήρισαν το 

«μεταναστευτικό πρόβλημα» «υγειονομική βόμβα που είναι έτοιμη να εκραγεί» και με τις 

προειδοποιήσεις ότι «μεταξύ των παράνομων μεταναστών είναι αρκετά διαδεδομένες 

ασθένειες, όπως η φυματίωση, η ελονοσία και το AIDS, οι ανακοινώσεις και εκθέσεις 

οργανισμών υγείας διαψεύδουν και δίνουν διαφορετική εικόνα. Η έκθεση του ΚΕΕΛΠΝΟ του 

2011 αναφέρει ότι 27 Έλληνες και 25 μετανάστες προσβλήθηκαν από ελονοσία, μια 

ασθένεια που δεν είναι μεταδοτική από άνθρωπο σε άνθρωπο (Κέντρο Ελέγχου και 

Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ), 2011), σε αντίθεση με το υπονοούμενο μήνυμα του 

Υπουργού Υγείας. Επίσης, ο Γιάννης Μουζάλας των Γιατρών Χωρίς Σύνορα είχε πει 

ότι  «επιχειρείται ένα επικοινωνιακό τρικ εκφοβισμού της ελληνικής κοινωνίας, όπου οι 

σωτήρες που θα επιλύσουν το ζήτημα είναι εκείνοι που με τα μέτρα που λαμβάνουν το 

προκαλούν. Είναι σαφές πως οι μετανάστες αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της φτώχειας 

τους» και ότι «οι φυματικοί Αφγανοί, για παράδειγμα, δεν ήρθαν με φυματίωση από το 

Αφγανιστάν, η φυματίωση προέκυψε εδώ από τις συνθήκες διαβίωσής τους. Το ίδιο 

πρόβλημα αντιμετωπίζει ολόκληρη η Ευρώπη, όλα τα υπόλοιπα είναι απλώς παραμύθια» 

(Γιάμαλη 2012). Η διάψευση της κινδυνολογίας συμβάλλει στην επαλήθευση της  

επιχειρηματολογίας περί εντατικοποίησης της ασφαλειοποίησης της μετανάστευσης στην 

Ελλάδα.  

Η πολιτική ταύτισης της δημόσιας υγείας με τη μετανάστευση όχι μόνο εκφράζεται 

μέσω περαιτέρω δηλώσεων όπου επισείεται κινδυνολογία επί μιας απειλής που έχει 
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ξεφύγει, αλλά και μέσω νομικών διατάξεων. Ο υπουργός Υγείας, Ανδρέας Λοβέρδος είχε πει 

ότι «η υγειονομική βόμβα του AIDS δεν βρίσκεται πλέον μέσα στο γκέτο των αλλοδαπών 

όπως συνέβαινε μέχρι πρότινος, ξέφυγε από το γκέτο τώρα. Προσωπικά  αλλά και όλες οι 

αρμόδιες αρχές προσπαθήσαμε πολύ γι’ αυτό, για να μην ξεφύγει. Γι’ αυτό  φώναζα τους 

τελευταίους μήνες: μην πηγαίνετε με παράνομα εκδιδόμενες αλλοδαπές…» ανέφερε 

χαρακτηριστικά στη διάρκεια συνέντευξής του στον ραδιοφωνικό σταθμό ΝΕΤ RADIO 

(ΕΘΝΟΣ 2012).  

Η παρουσίαση της μετανάστευσης ως κινδύνου ασφάλειας, και σε αυτή της περίπτωση 

της υγειονομικής ασφάλειας, αποτελούσε συμπλήρωμα της σκληρής μεταναστευτικής 

πολιτικής που ακολουθούνταν εκείνο το διάστημα και πλαισίωνε τη μηδενική ανοχή της 

κυβέρνησης. Συνιστούσε τη ρητορική η οποία μέσα από την δημιουργία ενός πλέγματος 

ασφάλειας θα χάριζε στις επερχόμενες εκλογές την εμπιστοσύνη του λαού.  

Όσον αφορά το νομικό μέρος, η Υγειονομική Διάταξη για την προστασία της δημόσιας 

υγείας ΓΥ/39Α (ΦΕΚ 1002, τ. Β΄, 2012)  (Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 2012), προσδιόριζε τα 

λοιμώδη νοσήματα και επέβαλε την υποχρεωτική παραπομπή των πασχόντων και των 

ατόμων που άνηκαν στις ομάδες υψηλού κινδύνου στις Αρμόδιες Υγειονομικές Υπηρεσίες 

για να γίνει έλεγχος. Η Υγειονομική Διάταξη συνέδεε ξεκάθαρα την προστασία της δημόσιας 

υγείας με τη μετανάστευση και έγινε η βάση για τις συλλήψεις των οροθετικών γυναικών109.  

Μετά από ένα χρόνο η εν λόγω διάταξη καταργήθηκε μετά από αντιδράσεις διάφορων 

φορέων, επανήλθε τον Ιούνιο του 2013 από τον Υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και 

ξανακαταργήθηκε τον Απρίλιο του 2015 από τον Υπουργό Υγείας της νέας κυβέρνησης, 

Παναγιώτη Κουρουμπλή.  

Ο υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Νικόλαος Δένδιας, σε 

ερώτηση στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου «σχετικά με την απομάκρυνση των 

παράνομων μεταναστών και την αποκατάσταση του αισθήματος ασφάλειας των κατοίκων 

του κέντρου της Αθήνας» το Σεπτέμβριο του 2012 είπε τα εξής:  

 «Αντιμετωπίζουμε θέματα φυματίωσης, αντιμετωπίζουμε θέματα ηπατίτιδας και 
υπάρχουν θέματα ελονοσίας. Η ελονοσία στην Ελλάδα έχει καταπολεμηθεί εδώ και πάρα 
πολλά χρόνια. Αυτή τη στιγμή γίνεται μία μεγάλη προσπάθεια και από το ΚΕΕΛΠΝΟ, ώστε να 

                                                           
109 Περισσότερες πληροφορίες για την υπόθεση των οροθετικών γυναικών το 2012. Βλ. Για παράδειγμα:  

http://www.kathimerini.gr/457018/article/epikairothta/ellada/profylakistees-kri8hkan-oi-16-oro8etikes-
ierodoyles 
http://www.kathimerini.gr/21252/opinion/epikairothta/politikh/o-allos-san-ygeionomikh-vomva 

http://www.kathimerini.gr/457018/article/epikairothta/ellada/profylakistees-kri8hkan-oi-16-oro8etikes-ierodoyles
http://www.kathimerini.gr/457018/article/epikairothta/ellada/profylakistees-kri8hkan-oi-16-oro8etikes-ierodoyles
http://www.kathimerini.gr/21252/opinion/epikairothta/politikh/o-allos-san-ygeionomikh-vomva
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μην ξαναζήσουμε το φαινόμενο της ελονοσίας μέσα από τη μετάδοσή τους από παράνομους 
μετανάστες» (Συνεδρίαση ΛΣΤ' / Σύνοδος Α 27 Σεπτεμβρίου 2012).  

 
Ο συγκεκριμένος λόγος μοιάζει με το λόγο του Ανδρέα Λοβέρδου, όπου ο 

«παράνομος» μετανάστης και μόνο αποτελεί φορέα ασθενειών, όπως της ελονοσίας, που 

έχει καταπολεμηθεί στην Ελλάδα – αλλά ο «παράνομος» μετανάστης την εισάγει και πάλι 

στη χώρα. Δηλαδή, στιγματίζεται μια συγκεκριμένη κατηγορία ανθρώπων χωρίς να 

υπάρχουν απτά στοιχεία. Επιπρόσθετα, η ελονοσία είναι μια αρρώστια ή οποία δεν 

μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο παρά μόνο υπό συγκεκριμένες συνθήκες110 και από 

μολυσμένα κουνούπια. Η αρρώστια συνδέεται αυτομάτως με τους στερούμενους 

νομιμοποιητικών εγγράφων μετανάστες, οι οποίοι θα προσβάλλουν τον ελληνικό πληθυσμό.  

 

5.3. Δημόσια Τάξη και Ασφάλεια 

Όπως αναλύσαμε στο κεφάλαιο σχετικά με την ευρωπαϊκή πολιτική, η πολιτική 

μετανάστευσης που εφαρμόζεται από τα κράτη μέλη της ΕΕ ενέχει το χαρακτηριστικό της 

ποινικοποίησης των μεταναστών (Parkin 2013). Η ποινικοποίηση των μεταναστών ορίζεται 

ως «όλες οι πράξεις λόγου, τα δεδομένα και οι πρακτικές της αστυνομίας, των δικαστικών 

αρχών, της τοπικής αυτοδιοίκησης, των μέσων και μέρος του πληθυσμού που θεωρούν τους 

μετανάστες/ξένους υπαίτιους για μεγάλο μέρος των ποινικών αδικημάτων» (Pallida 2011 in 

Parkin 2013, 1).  

Η σύνδεση της απορρύθμισης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας και κατά κύριο λόγο 

της εγκληματικότητας με τη μετανάστευση είναι το πρώτο και το κυριότερο δείγμα 

ασφαλειοποίησης της μετανάστευσης στον ελλαδικό χώρο. Αποτελεί έναν από τους άξονες 

ανάλυσης που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αφού συνιστά την πηγή των πιο διαδεδομένων 

φόβων στην ελληνική κοινωνία. Συντελείται από τα πρώτα χρόνια του μεγάλου 

μεταναστευτικού ρεύματος της δεκαετίας του ’90 και με αυτό τον τρόπο παράλληλα 

δημιουργείται το γνωστό προφίλ του «εγκληματία» μετανάστη. Η πρώτη αντανακλαστική 

αντίδραση της ελληνικής κοινωνίας στις πρώτες μεταναστευτικές ροές του ’90 ήταν η 

σύνδεση του αλλοδαπού μετανάστη με την εγκληματικότητα. Αυτή η αντίδραση συνδέεται 

                                                           

110  Στους λιγότερο συχνούς τρόπους μετάδοσης κατατάσσονται η μετάγγιση μολυσμένου αίματος, η 
μεταμόσχευση, οι μολυσμένες βελόνες και από τη μητέρα στο έμβρυο στη διάρκεια της εγκυμοσύνης. 

http://www.malwest.gr/ 

http://www.malwest.gr/el-gr/%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1/%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B5%CF%82%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8C/%CF%84%CE%B9%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9%CE%B7%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%80%CF%8E%CF%82%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9.aspx
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με πολλούς παράγοντες, όπως το γεγονός ότι η είσοδος των μεταναστών ήταν ένα νέο 

φαινόμενο, μεγάλης κλίμακας, που συνέβη απότομα. Το τεράστιο και τελείως πρωτόγνωρο 

«για τα ελληνικά δεδομένα μεταναστευτικό κύμα της δεκαετία του 1990, δημιούργησε μια 

νέα κοινωνική πραγματικότητα που διαφέρει ριζικά, σε ποιοτικό επίπεδο, από εκείνη του 

πρόσφατου και απώτερου παρελθόντος» (Διαμαντούρος 2004, 12). Επίσης, συνδέεται με τον 

υπαρξιακό φόβο αλλοτρίωσης της εθνικής και πολιτισμικής ταυτότητας, η οποία θα 

αναλυθεί παρακάτω.  

Η σύνδεση της μετανάστευσης με την ασφάλεια άρχισε να διαφαίνεται κυρίως με την 

μαζική έλευση των Αλβανών υπηκόων στις αρχές του ’90. Ο όρος «Αλβανός» έγινε 

συνώνυμος με τον όρο «μετανάστης» (Triandafyllidou 2007). Η κατασκευή της 

«Αλβανοφοβίας» από τα ΜΜΕ (Hatziprokopiou 2003), αλλά και η συγκεκριμένες πολιτικές 

μετανάστευσης οδήγησαν στην ανάπτυξη συνάφειας μεταξύ των Αλβανών και αύξησης της 

εγκληματικής δραστηριότητας στην κοινή γνώμη. Οι Αλβανοί ήταν οι «συνήθεις ύποπτοι» 

(Karydis 1998). Είναι επίσης αλήθεια ότι μερικές φορές μετανάστες εμπλέκονταν σε 

μικροεγκλήματα και εγκλήματα οικονομικής επιβίωσης, αλλά τίθεται υπό αμφισβήτηση αν 

οι μετανάστες ήταν υπεύθυνοι για την αύξηση των ποσοστών εγκληματικότητας (Tsardanidis 

and Guerra 2000, 331). Αν και τα στατιστικά στοιχεία του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης 

έδειχναν ότι το 1999 μόνο το 5% των εγκλημάτων αποδίδονταν σε μετανάστες, οι οποίοι 

αριθμούσαν το 10% του συνολικού πληθυσμού, ο τότε πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης 

επικαλούμενος τον κίνδυνο της προσωπικής ασφάλειας είχε δηλώσει το εξής: «...η 

εγκληματική δραστηριότητα, η οποία είναι συνδεδεμένη με το κύμα των οικονομικών 

μεταναστών σε αυτή τη χώρα είναι πηγή ανασφάλειας και αντιμετωπίζεται από τους πολίτες 

ως απειλή στην ελληνική κοινωνία...Εμείς, ως κυβέρνηση, θα αντιμετωπίσουμε με δραστικό 

τρόπο κάθε απειλή προς την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών» (Swarts και Karakatsanis 2012, 

43).  

Η έρευνα που διεξήγαγε ο Baldwin-Edwards σχετικά με το σύμπλεγμα μετανάστευση – 

έγκλημα στην Ελλάδα για τα τέλη της δεκαετίας του ’90 καταρρίπτουν το μύθο ότι η αύξηση 

της εγκληματικότητας κατά τη δεκαετία του ’90 απορρέει από την εγκληματικότητα των 

μεταναστών. Συγκεκριμένα αναφέρει ότι οι εγκληματικές δραστηριότητες των μεταναστών 

είναι κατά 70% πλαστογραφία, 65% επαιτεία, 33% διάρρηξη, 35% κλοπή, 7% εγκλήματα κατά 

της ζωής, 8% αδικήματα ναρκωτικών. Επίσης, αναφέρει τους λόγους για τους οποίους οι 

φυλακές ήταν γεμάτες μετανάστες και οι οποίοι δε συνδέονται με την εγκληματική 
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δραστηριότητα τους, όπως καταπάτηση του νόμου Αλλοδαπών, ή κράτηση επειδή υπήρχε 

κώλυμα απέλασης (Baldwin-Edwards 2001, 4). Αυτά τα δεδομένα προβάλουν την υπερβολή 

της συστηματικής σύνδεσης της μετανάστευσης με την εγκληματικότητα. Επιπρόσθετα, η 

παρόρμηση για την υποστήριξη του επιχειρήματος επί του «επικίνδυνου μετανάστη», 

ιδιαιτέρως εκ μέρους της αστυνομίας, που βασίζεται σε δημοσίευση και ανάλυση επίσημων 

στατιστικών στοιχείων, έχει επικριθεί, αφού οι επίσημες στατιστικές δείχνουν σε μεγάλο 

βαθμό ότι είναι ελλιπείς και ακατάστατες και ως εκ τούτου δεν μπορούν να καθοδηγήσουν 

τις αστυνομικές πρακτικές, όταν πρόκειται για μετανάστες (Antonopoulos 2005, 251). 

Επίσης, εκτός του ότι δεν υπάρχουν ακριβή στατιστικά στοιχεία για το αριθμό των 

μεταναστών που διαμένουν στη χώρα, πρέπει να ληφθεί υπόψιν ότι στην εξέταση της σχέσης 

μεταξύ εθνικότητας, φυλής, μετανάστευσης και εγκλήματος, όπως και γενικότερα στην 

προσπάθεια ποσοτικοποίησης της εγκληματικότητας, σημαντικό ρόλο παίζει ο λεγόμενος 

«σκοτεινός αριθμός εγκληματικότητας» (εγκλήματα που δεν γίνονται γνωστά ή  για τα οποία 

δεν υφίσταται σύλληψη) (Antonopoulos 2005, 254). Ένα ακόμα στοιχείο που πρέπει να 

συνυπολογιστεί είναι ότι μετανάστες σε ένδεια στρατολογούνται σε εγκληματικά δίκτυα 

(π.χ. στην τελική φάση διακίνησης ναρκωτικών). «Στις βαθμίδες αυτές οι αλλοδαποί είναι 

περισσότερο ορατοί και ευάλωτοι στη σύλληψη, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι τα 

εγκληματικά αυτά δίκτυα ελέγχονται στις ανώτερες βαθμίδες τους από αλλοδαπούς» 

(Παπαστεργίου και Τάκου 2013). Όπως καταδεικνύει η έρευνα του ΕΚΚΕ «οι μετανάστες 

συνιστούν κυρίως θύματα παρά δράστες των εγκληματικών, παράνομων και παράτυπων 

δικτύων ελληνικών, μεταναστευτικών και διεθνών, τα οποία και συντηρούνται εξ αυτού του 

ιδίου του φαινομένου της μετανάστευσης» (Τσιγκάνου 2010, 136).  

Ο διαμεσολαβητικός ρόλος των MME ως προς την εμπέδωση της στερεοτυπικής 

αντίληψης του μετανάστη-εγκληματία έχει καταστεί αντικείμενο έρευνας ποικίλων μελετών. 

Στη δημιουργία του προφίλ «αλλοδαπός εγκληματίας» έπαιξαν μεγάλο ρόλο τα ΜΜΕ και ο 

φοβικός και ρατσιστικός δημόσιος λόγος μεταξύ 1990 και 2000 (Angelidis 1998, Παύλου 

2001, Kiprianos, et.al 2003, Hatziprokopiou 2003, Μοσχοπούλου 2005, Κουντούρη 2008). Η 

κατασκευασμένη από τα μήντια εγκληματικότητα των μεταναστών και η δημιουργία 

κλίματος εγκληματοφοβίας (Παύλου 2001) κυριάρχησε στην ελληνική κοινωνία, 

ανατροφοδοτώντας συνεχώς κλίμα ανασφάλειας. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε  ότι ο Τύπος 

«κατασκευάζει μια διαφορετική πραγματικότητα εξιλαστήριων θυμάτων με την 
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εμπορευματοποίηση των ειδήσεων που αφορούν την εγκληματικότητα και συνακόλουθα 

δημιουργεί φόβο» (Μοσχοπούλου 2005).  

Αλληλένδετο θέμα με την δημόσια τάξη και ασφάλεια είναι η προσωπική ασφάλεια. Ο 

φόβος και η ανασφάλεια του Έλληνα πολίτη για τον διαφορετικό Ξένο πολλαπλασιάστηκε 

από την προώθηση συγκεκριμένων χαρακτηριστικών ενός μέρους του μεταναστευτικού 

πληθυσμού στην Ελλάδα από τα ΜΜΕ και τις ελίτ. Ο ασφαλειοποιητικός λόγος μέσα σε αυτή 

τη δεκαετία από τις πολιτικές ελίτ ήταν ένα κοινότοπο επαναλαμβανόμενο φαινόμενο. Οι 

ξενοφοβικές αποτυπώσεις των μεταναστών ήταν συνηθισμένες, όπου το δεξιό κόμμα της 

Νέας Δημοκρατίας και το κεντρώο ΠΑΣΟΚ επιζητούσαν την εκμετάλλευση της 

μετανάστευσης για πολιτικό όφελος (Swarts and Karakatsanis 2012, 43).   

Τα ΜΜΕ ιδιαιτέρως αυτή τη δεκαετία αναπτύσσουν ένα συγκεκριμένο πλαίσιο 

αντιμετώπισης του μεταναστευτικού, υπογραμμίζοντας συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των 

μεταναστών. Συνήθως, οι μετανάστες αναφέρονται στο αστυνομικό ρεπορτάζ με την 

ταμπέλα της προέλευσης και εθνικότητας τους. Προς χάριν της κατανάλωσης και τέρψης του 

εύκολα προσβάσιμου ξενοφοβικού θυμικού, τα ΜΜΕ εκφράζονται με στερεότυπα και στην 

ουσία καταφέρνουν να συμβάλλουν στην εγκληματοποίηση των μεταναστών και ιδιαιτέρως 

των Αλβανών. Ο στερεοτυπικός λόγος διαχωρίζει τον Έλληνα από τον Ξένο και χρησιμοποιεί 

την ταυτοτική διχοτόμηση, η οποία περιλαμβάνει απλουστευτικές εκφράσεις, οι οποίες 

αναπαράγονται. Όπως αποδεικνύεται, η αναπαράσταση της εγκληματικότητας των 

μεταναστών μέσα στον ελληνικό ημερήσιο Τύπο (συγκεκριμένα έρευνα στις εφημερίδες ΤΑ 

ΝΕΑ και Απογευματινή) κατά τη δεκαετία του ’90 είναι αποσπασματική, μεροληπτική και 

παραπληροφορεί τον αναγνώστη. Η πρακτική τους φαίνεται ότι αναπαράγει τη σύνδεση των 

εννοιών "(λαθρο)μετανάστης" - "εγκληματίας" και προωθεί τη σύνδεση αυτή στην αντίληψη 

του αναγνωστικού κοινού (Μοσχοπούλου 2003). Στον αθηναϊκό Τύπο επίσης παρουσιάζεται 

για παράδειγμα η αντίθεση του ήσυχου Έλληνα οικογενειάρχη έναντι του Αλβανού 

εγκληματία, όπου παράγονται κυρίαρχες ιδεολογίες για το έγκλημα και τον κοινωνικό έλεγχο 

(Κωνσταντινίδου 1999). Επίσης, ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αποτύπωση των μεταναστών 

στον τοπικό Τύπο, όπου εκφράζεται η άποψη ότι οι δημόσιοι χώροι πρέπει να καθαριστούν 

από τους μετανάστες, των οποίων η παρουσία είναι ενοχλητική και καταστρέφουν τη 

δημόσια εικόνα συγκεκριμένων περιοχών (Παύλου 2001). Με αποτέλεσμα, τα ΜΜΕ να 

παίζουν σημαντικό ρόλο στον κοινωνικό αποκλεισμό των Αλβανών, κατασκευάζοντας 

«Αλβανοφοβία» (Hatziprokopiou 2003, 1053).   
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Ο όρος ‘λαθρομετανάστης’ κανονικοποιείται στο δημόσιο λόγο και πολλές φορές 

γίνεται συνώνυμη του εγκλήματος και της παραβατικότητας. «Η διαδικασία 

εγκληματοποίησης» και κοινωνικής κατασκευής του μετανάστη-εγκληματία εδράζεται στην 

αντίστοιχη στερεοτυπική πρόσληψη που έχει εμπεδωθεί στη συλλογική κοινή συνείδηση» 

(Καρύδης 2004, 217). Με αυτό τον τρόπο, ο λόγος των ΜΜΕ συναποτελεί σημαντικό 

παράγοντα ασφαλειοποίησης της μετανάστευσης για τη δεκαετία 1990-2000. Σε αυτόν τον 

πολιτικό και μηντιακό λόγο δεν υπήρχε αντίλογος σε αυτή την περίοδο επειδή η κοινωνία 

δεν είχε προλάβει να αναπτύξει αντανακλαστικά, από τη στιγμή που ήρθε αντιμέτωπη σε μια 

πρωτόγνωρη κατάσταση. Αυτό αλλάζει όταν μετά το 2000 και ιδιαιτέρως προς το τέλος αυτής 

της δεκαετίας, με την εμφάνιση μη κυβερνητικών οργανώσεων για την προάσπιση των 

δικαιωμάτων των μεταναστών και προσφύγων. Επίσης, οι ξεχωριστές κοινότητες των 

μεταναστών αποκτούν γνώση της ελληνικής κοινωνίας, όπως και σταδιακή συμμετοχή και 

λόγο στο δημόσιο διάλογο. Οι μεταναστευτικές κοινότητες προσφέρουν υποστήριξη στους 

ομοεθνείς τους και έχουν τους εκπροσώπους τους, οι οποίοι προσπαθούν να προωθήσουν 

τα δικαιώματά τους. Κάποιες από τις εθνοτικές μεταναστευτικές κοινότητες είναι πολύ 

ενεργές άλλες λιγότερο. Πολλές φορές υφίστανται άτυπα κοινωνικά δίκτυα που 

απαρτίζονται συνήθως από φίλους και συγγενείς και βοηθούν στην εξεύρεση εργασίας. Αυτά 

τα άτυπα κοινωνικά δίκτυα των μεταναστών στη χώρα υποδοχής ακολουθούν τη λογική της 

θεωρίας των δικτύων. «Τα μεταναστευτικά δίκτυα είναι συστήματα διαπροσωπικών δεσμών 

που συνδέουν μετανάστες, πρώην μετανάστες και μη μετανάστες στις χώρες προέλευσης 

και προορισμού μέσα από σχέσεις συγγένειας, φιλίας και κοινού τόπου καταγωγής» 

(Τριανταφυλλίδου 2010, 44). Τα εθνοτικά καταστήματα και εθνοτικές επιχειρήσεις 

υποστηρίζουν ποικιλοτρόπως τους συμπατριώτες τους. Για παράδειγμα, στην περίπτωση 

των Ρουμάνων «τα εθνοτικά καταστήματα ειδών διατροφής, τα κέντρα αναψυχής ή τα 

εθνοτικά εστιατόρια φαίνεται πως είναι δίαυλος για την επίλυση κάποιων προβλημάτων των 

πελατών τους που έχουν να κάνουν με την εύρεση εργασίας ή τη διευκόλυνση της 

εξασφάλισης κάποιων νομικών εγγράφων» (Lazarescu 2010, 237). Τα δίκτυα υποστήριξης 

που άρχισαν να διαμορφώνουν οι μετανάστες μεταξύ τους είχαν στην αρχή πιο ανεπίσημο 

χαρακτήρα και με την πάροδο των χρόνων αναπτύχθηκαν. Σχετικά με τη βουλγαρική 

κοινότητα, αναφέρεται ότι «αρχικά, οι κοινότητες δημιουργήθηκαν με πρωτοβουλία των 

ίδιων των μεταναστών και με τη στήριξη ελληνικών φορέων κομμάτων ή συνδικάτων (π.χ. το 

Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, ή το Εργατικό Κέντρο Αθηνών)» (Nikolova 2010, 289).  
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Σε πολλές περιπτώσεις, όχι μόνο κατά τη δεκαετία του ’90, αλλά και κατά την 

εξεταζόμενη περίοδο 2000-2014 εμφανίζεται η σύνδεση της μετανάστευσης με την 

εγκληματικότητα και την ασφάλεια (την έλλειψη αυτής) στον πολιτικό λόγο. Στο πλαίσιο 

συζήτησης της μετανάστευσης εμφανίζονται κατά κόρον οι φράσεις «ξέφραγο αμπέλι»111, 

«αθρόα είσοδος», «κίνδυνος», αλλά και άλλες εκφράσεις, οι οποίες δεν θα μπορούσαν να 

χαρακτηριστούν «πολιτικά ορθές», όπως «κατακάθια» και «αποβράσματα» ως 

χαρακτηρισμοί για τους μετανάστες. Χαρακτηριστικά ο Κώστας Καραμπίνας (Ν.Δ.) στα 

πλαίσια της νομοθετικής εργασίας της Βουλής και σε συζήτηση για τη δημόσια τάξη και 

συγκεκριμένα για την:  

«οπλοφορία, χρήση πυροβόλων όπλων από αστυνομικούς και εκπαίδευση τους σε 
αυτά», είχε πει ότι «... αυτό που έχει τεθεί σε κίνδυνο είναι η δημόσια τάξη και η ασφάλεια 
των Ελλήνων πολιτών από το οργανωμένο έγκλημα που τα τελευταία χρόνια εμφανίζεται με 
βιαιότερη μορφή, αλλά και από εγκληματικά στοιχεία, από τα κατακάθια και τα 
αποβράσματα που εισήλθαν ανεξέλεγκτα στη χώρα μας με τον μανδύα του οικονομικού 
μετανάστη -και φυσικά για να μη γίνει καμιά παρεξήγηση δεν αναφέρομαι σε όλους τους 
οικονομικούς μετανάστες στη χώρα μας- την οποία με την πολιτική της η Κυβέρνηση έχει 
καταστήσει ξέφραγο αμπέλι όλα αυτά τα χρόνια» (Συνεδρίαση Α'/ Σύνοδος Γ'/ 1 Ιουλίου 
2003).  

 

Η αναφορά σε συγκεκριμένα παραδείγματα με στόχο την αποτύπωση μιας 

γενικευμένης εικόνας του φαινομένου της εγκληματικότητας από αλλοδαπούς προς 

ευάλωτες κοινωνικές ομάδες έχει ως στόχο την ευαισθητοποίηση του θυμικού και όχι της 

λογικής του κοινού, αφού απομονώνεται από άλλα στοιχεία που συνθέτουν τη γενικότερη 

εικόνα της πραγματικότητας. Για παράδειγμα, η Ουρανία Παπανδρέου – Παπαδάκη (ΛΑ.Ο.Σ) 

αναφερόμενη στην αύξηση της εγκληματικότητας (διαρρήξεις, κλοπές, βιασμοί) στην Εύβοια 

είχε πει μεταξύ άλλων:  

«...Ένας αλλοδαπός βίασε µία ενενηντάχρονη γιαγιά, η οποία έζησε έναν αιώνα, κύριε 
Υπουργέ, για να βιώσει αυτή την εξαθλίωση. Και, βεβαίως, ο κύριος αυτός εξαφανίστηκε. 
Προχθές µία κυρία αλλοδαπή ξυλοκόπησε µέχρι θανάτου έναν ανήµπορο γέροντα και 
βεβαίως τον εγκατέλειψε, γιατί είµαστε ένα ξέφραγο αµπέλι. Κανένας δεν ξέρει πού µένουν 
αυτοί οι άνθρωποι» (Συνεδρίαση ΞΘ'/Σύνοδος Α'/ 19 Φεβρουαρίου 2010). 

 

                                                           
111  Το 2001 ο πρωθυπουργός Κ. Σημίτης είχε πει το εξής: «Δεν θα επιτρέψουμε η Ελλάδα να γίνει «ξέφραγο 
αμπέλι»... H μετανάστευση πρέπει να είναι ελεγχόμενη και νόμιμη... Υπάρχει όριο στον αριθμό των μεταναστών 
που μπορεί να υποδεχθεί κάθε χώρα. Έτσι και η δική μας χώρα έχει κάποιο όριο» (Η Καθημερινή 6/12/2001). 
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Επίσης, στη συζήτηση επί του νομοσχεδίου για τη ρύθμιση συνοριακών φυλάκων, ο 

αντιπρόεδρος της Βουλής Παναγιώτης Σγουρίδης κάνει λόγο για οικονομικούς μετανάστες 

ως εξισώνοντας τους με τους λαθρομετανάστες: 

 «Πριν μερικά χρόνια η πολιτεία βρέθηκε μπροστά σε δύο προβλήματα και σε 
κινδύνους οι οποίοι δεν ήταν προβλέψιμοι. Πρώτον, υπήρξε μια αθρόα εισροή οικονομικών 
μεταναστών –λαθρομεταναστών για να το θέσω στην κυριολεξία το θέμα- και αυτό λόγω της 
γεωπολιτικής ανακατάταξης που υπήρξε στη γύρω μας περιοχή, την κατάρρευση του 
υπαρκτού σοσιαλισμού και τις μάζες των εξαθλιωμένων που αναγκαστικά έψαχναν να βρουν 
καλύτερη μοίρα, μπαίνοντας λαθραία από τα σύνορά μας» (Συνεδρίαση ΙΗ'/Σύνοδος Γ/ 19 
Αυγούστου 2003). 

 
 Στην ίδια συνεδρίαση ο Γιώργος Φλωρίδης, Υπ.Δημόσιας Τάξης υπενθυμίζει ότι:  

 «...η Ελλάδα βρισκόταν υπό το κράτος μιας τρομακτικής πίεσης οικονομικών 
μεταναστών οι οποίοι επιχειρούσαν λάθρα να εισέλθουν στη χώρα δημιουργώντας μια 
τρομακτική αναστάτωση, όχι μόνο στη μεθόριο η οποία είναι εκτεταμένη στη χώρα μας, 
αλλά και στη συνέχεια, στην κοινωνική ζωή του τόπου. Και αυτό δε νομίζω ότι χρειάζεται να 
το αναλύσουμε για ποιους λόγους γινόταν. Αυτή ήταν η πραγματικότητα, μια κατάσταση 
εκτάκτου ανάγκης, μια κατάσταση εθνικής κρίσης» (Συνεδρίαση ΙΗ'/Σύνοδος Γ/ 19 
Αυγούστου 2003).  

 

Η σύνδεση της μετανάστευσης με την ασφάλεια ανακύπτει μέσω της λεκτικής δόμησης 

του φόβου, όπου η σοβαρότητα της απειλής, έτσι όπως έχει γίνει αντιληπτή ή όπως 

παρουσιάζεται, είναι τέτοια έτσι ώστε να επιβάλλεται η κινητοποίηση ειδικών δυνάμεων και 

η λήψη ιδιαίτερων μέτρων για την αντιμετώπιση της κατάστασης.  Η παρουσίαση του 

προβλήματος της μετανάστευσης ως ζωτικής σημασίας, κρίσης και εκτάκτου ανάγκης από 

τις ελίτ, είναι το πρώτο στάδιο ασφαλειοποίησης ενός θέματος, που ακολουθείται από την 

συγκατάβαση των πολιτών (του «κοινού») που είναι σύμφωνο με την «ασφαλειοποιητική 

κίνηση» και κατόπιν λαμβάνονται μέτρα έξω από τους συνήθεις κανόνες της πολιτικής 

διαβούλευσης που αγνοούν οποιεσδήποτε νομικές, οικονομικές ή ηθικές αναστολές (Buzan, 

Wæver and De Wilde 1998). Κάποιες λέξεις με αξιολογικό φορτίο, όπως για παράδειγμα η 

«εθνική κρίση» έχει ως στόχο το συναίσθημα του δέκτη. Θα μπορούσαμε να το εντάξουμε 

σε αυτό που ονομάζει ο Sornig (1989, 108) λέξεις-κλειδιά που αναφέρονται σε σημαντικές 

έννοιες ή εμπειρίες που «λόγω της συσχέτισης τους με ζωτικές περιοχές του σημασιολογικού 

(και νοητικού) χώρου ενεργοποιούν ισχυρές συναισθηματικές (που σημαίνει και ά-λογες) 

αντιδράσεις του αποδέκτη». 

Εκτός του πολιτικού λόγου στη Βουλή, σε κάποιες περιπτώσεις η εξάπλωση του φόβου 

σχετικά με τους μετανάστες αποτυπωνόταν στις προεκλογικές διαφημίσεις και ενίοτε 
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έπαιρνε τη μορφή προπαγάνδας. Το 2000 οργανώσεις ανθρωπίνων  δικαιωμάτων εξέφραζαν 

την ανησυχία τους για το ότι πολιτικοί από όλα τα κόμματα είχαν προσθέσει μια ευδιάκριτα 

ξενοφοβική νότα στην καμπάνια (BBC 6/4/2000). Για παράδειγμα στην τηλεοπτική 

διαφήμιση της προεκλογικής εκστρατείας της Ν.Δ., οι άντρες στο καφενείο συζητούσαν για 

τις διαρρήξεις που είχαν γίνει στην κοινότητα τους και για τη βία που είχε υποστεί κάποιος 

άλλος συντοπίτης. Το μότο ήταν «Καθήκον μας η προστασία, δικαίωμα η ασφάλεια». Η 

πολιτική χειραγώγηση μέσω του υπονοούμενου μηνύματος της επισφαλούς δημόσιας 

ασφάλειας λόγω της αύξησης της εγκληματικότητας από μετανάστες αποτελεί τρόπο 

πλαισίωσης της μετανάστευσης υπό όρους ασφαλειοποίησης. Η κατοχή του ελέγχου του 

δημόσιου λόγου και επικοινωνίας από τις ελίτ, τους δίνει την ευκαιρία αλλά και τις θέτει 

συνυπεύθυνες για την αναπαραγωγή  στερεοτύπων. Οι ελίτ παράγουν αυτοαξιολογήσεις, 

ορισμούς της κατάστασης, επιλογές προβλημάτων και ατζέντες που ενδέχεται να έχουν 

σοβαρό δημόσιο αντίκτυπο (Van Dijk 1993, 45).  

Η σύνδεση μετανάστευσης – εγκληματικότητας έχει επίσης συζητηθεί έντονα στα 

πλαίσια του ιστορικού κέντρου των Αθηνών112. Μετά τον εκσυγχρονισμό της δεκαετίας του 

’90 και την ευφορική διάθεση πριν και κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων, ο 

δημόσιος λόγος άλλαξε ρότα. Από την πολυπολιτισμικότητα, για την οποία γινόταν έντονος 

διάλογος (ιδιαιτέρως στα πλαίσια των εκπαιδευτικών προγραμμάτων), ο λόγος εστιαζόταν 

στην γκετοποίηση του ιστορικού κέντρου και στην αύξηση της εγκληματικότητας. Ο Ιωάννης 

Μιχελάκης (Ν.Δ.) εκφράζει την διάχυτη άποψη στην ελληνική κοινωνία λέγοντας ότι: 

 
«...πολλές περιοχές να έχουν µετατραπεί σε γκέτο λαθροµεταναστών και οι πολίτες να 

αντιµετωπίζουν πρωτόγνωρες καταστάσεις. Το κέντρο της Αθήνας καταλήφθηκε από 
λαθροµετανάστες... Πολλές γειτονιές έχουν µετατραπεί σε άβατο για τους φιλήσυχους 
πολίτες και σε παράδεισο για στυγνούς και αδίστακτους εγκληµατίες που δεν διστάζουν 
ακόµα και να σκοτώσουν για λίγα ευρώ.» (Συνεδρίαση ΛΣΤ' /Α' Σύνοδος/ 27 Σεπτεμβρίου 
2012). 

Το μεταναστευτικό μετατρέπεται στον πολιτικό και μηντιακό λόγο και στη συνείδηση 

του μέσου πολίτη το νούμερο ένα πρόβλημα του κέντρου των Αθηνών, το οποίο αποτελεί 

την πηγή όλου του κακού, συμπεριλαμβανομένων όλων των χρόνιων και συσσωρευμένων 

προβλημάτων. Οι «παράνομοι μετανάστες» και οι «τοξικομανείς» στην ίδια πρόταση 

«...απορροφώνται στην παραβατικότητα» σε άρθρο που τιτλοφορείται «Μας σπρώχνουν σε 

                                                           
112 Βλ. άρθρα «Τα γκέτο του σήμερα, φιλέτα του αύριο» ΤΑ ΝΕΑ 27/6/2009, «Τρέχουν για λίφτινγκ στο κέντρο» 
Η Καθημερινή 3/5/2011, «Στην Αθήνα πλέον δεν αισθάνεσαι ασφάλεια» Η Καθημερινή 11/4/2011. 



 

184 
 

εμφύλιο» και εξηγεί ότι  η Αθήνα έχει μετατραπεί σε «...μια πόλη αμαρτωλή, που διώχνει 

τους κατοίκους της και παραδίδεται στα χέρια του εγκλήματος, της παράνομης 

μετανάστευσης, της πορνείας και των ναρκωτικών. Μια πόλη γκέτο» (ΤΟ ΒΗΜΑ 

24/10/2010)113.  

Στη Βουλή, ο Ιωάννης Κοραντής (ΛΑ.Ο.Σ) κατόπιν επερωτήσεως του κόμματος του 

σχετικά με την αύξηση της εγκληματικότητας και την αντιμετώπιση της λέει μεταξύ άλλων:  

«Λαθροµετανάστευση, πορνεία, ναρκωτικά, παράνοµο εµπόριο, κοινή 
εγκληµατικότητα, κοινωνική περιθωριοποίηση, ανθρώπινη εξαθλίωση, όλα αυτά µαζί στο 
ιστορικό κέντρο και σε άλλες σκοτεινές γειτονιές της Αθήνας έχουν οδηγήσει στη 
γκετοποίηση, σε δράσεις εγκληµατικών συµµοριών και στον καθηµερινό φόβο των πολιτών. 
∆εν τα λέω εγώ, κύριε Υπουργέ, αλλά τα είπε ο ∆ήµαρχος Αθηναίων, ο κ. Νικήτας 
Κακλαµάνης, πριν από ελάχιστες µόλις ηµέρες. Το 40% των παράνοµων µεταναστών είναι 
χωρίς χαρτιά και δουλειά και έχει συγκεντρωθεί στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας. Πώς 
αντιδρούµε; Μα, καταγράφονται στατιστικά στοιχεία. Και τι λένε τα στατιστικά στοιχεία της 
Αστυνοµίας;» (Συνεδρίαση ΞΘ'/Σύνοδος Α'/ 19 Φεβρουαρίου 2010).  

 
Στην ίδια συνεδρίαση, η Ουρανία Παπανδρέου – Παπαδάκη (ΛΑ.Ο.Σ) αναφερόμενη 

στην αύξηση της εγκληματικότητας (διαρρήξεις, κλοπές, βιασμοί) στην Εύβοια, είχε πει:  

«...Οι αστυνοµικοί της ΕΛΑΣ µάς αναφέρουν ότι έχουµε µεταφερόµενη 
εγκληµατικότητα από την Αθήνα, δηλαδή εν ολίγοις πρέπει να τους ευχαριστήσουµε, γιατί 
τώρα θα µιλάµε σιγά-σιγά και για εγκληµατικό τουρισµό, γιατί ως γνωστόν, ο τουρισµός στην 
Εύβοια επίσης δεν πηγαίνει καλά» (Συνεδρίαση ΞΘ'/Σύνοδος Α'/ 19 Φεβρουαρίου 2010).  

Μια μεγάλη μερίδα του πολιτικού κόσμου αναπαράγει μια συγκεκριμένη εικόνα του 

κέντρου των Αθηνών. Μέσα στη Βουλή (αλλά και στο δημόσιο λόγο) συγκεκριμένες 

εκφράσεις επαναλαμβάνονται σχεδόν την τελευταία δεκαετία με τον ίδιο τρόπο. Η Έλενα 

Κουντουρά (ΑΝ.ΕΛ.) εμμένοντας στην σταθερή ρητορική της ασφαλειοποιητικής πλαισίωσης 

της μετανάστευσης στα πλαίσια της συζήτησης για το κέντρο της Αθήνας είχε πει: 

«Σε µια τεράστια ακτίνα από την πλατεία Οµονοίας, αλλά και σε περιοχές του ιστορικού 
κέντρου ακόµη, κανείς δεν µπορεί να κυκλοφορήσει µετά τη δύση του ηλίου, ενώ σε πολλές 
από τις γειτονιές µας ακόµα και µέρα µεσηµέρι. Στον Άγιο Παντελεήµονα, στην Αχαρνών, στη 
Λιοσίων, όσοι συµπατριώτες µας απέµειναν, δεν είναι πλέον κάτοικοι αλλά όµηροι. Είναι 
έγκλειστοι, αφού αδυνατούν να ξεµυτίσουν έστω και για να πεταχτούν στο µπακάλικο της 
γειτονιάς. Γέροντες, γυναίκες, οικογενειάρχες, νοικοκυραίοι, εγκαταλελειµµένοι εντελώς 
από την πολιτεία προστρέχουν στην προστασία ανθρώπων που πολλές φορές υποκαθιστούν 

                                                           
113  Σε πολλά άρθρα βλέπουμε την απαρίθμηση συγκεκριμένων κατηγοριών ανθρώπων μαζί, όπου 
υποδηλώνεται ότι είναι υποδεέστεροι και στερεοτυπικά μπαίνουν όλοι στην ίδια κατηγορία. Βλ. επίσης για 
παράδειγμα το άρθρο όπου λέγεται το εξής: «Το σημαντικό είναι ότι η δυναμική αντίδραση περιορίζεται στους 
νέους και δεν έχει διευρυνθεί με τη συμμετοχή άλλων κοινωνικών ομάδων (παρόλο που, για πρώτη φορά, στην 
Αθήνα συμμετείχαν μετανάστες, τσιγγάνοι και άλλοι περιθωριοποιημένοι)». Οι κοινωνικές ομάδες των 
τσιγγάνων και των μεταναστών ανήκουν στην κατηγορία των περιθωριοποιημένων. (Η Καθημερινή 
21/12/2008).  
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και αντιποιούνται την πολιτεία, το κράτος, τις αρµόδιες αρχές και τα εντεταλµένα όργανα 
στους οποίους αυτή η Κυβέρνηση και οι προηγούµενες, επειδή ακριβώς δεν έλαβε καθόλου 
µέτρα, έχει παραδώσει τελικά τα κλειδιά της τάξης και της ασφάλειας... Το ανεξέλεγκτο 
λαθρεµπόριο των αλλοδαπών πνίγει τους κτυπηµένους από την κρίση εµπόρους 
καταστηµατάρχες, ενώ το δίπτυχο της παράνοµης πορνείας των αλλοδαπών και της 
προκλητικής ανοικτής εµπορίας και διακίνησης ναρκωτικών, ακόµα και στο πίσω µέρος του 
Δηµαρχείου της Αθήνας µαζί µε τις εισαγόµενες ξεχασµένες εδώ και δεκαετίες στην Ελλάδα 
µεταδοτικές νόσους, συνθέτουν µία πρωτόγνωρη απειλή για τη δηµόσια υγεία» (Συνεδρίαση 
ΛΣΤ'/Συνοδος Α'/ 27 Σεπτεμβρίου 2012).  

 
Στην αναπαραγωγή της εικόνας όπου ο μετανάστης συνδέεται με την ανασφάλεια στο 

κέντρο και την επικινδυνότητα συνέβαλλε και ο Τύπος114. Γράφει ο Ανδ.Σ.Ψυχάρης (ΤΟ ΒΗΜΑ 

8/4/2012) «Οι Έλληνες αισθάνονται φόβο και ανασφάλεια περισσότερο από ποτέ άλλοτε. 

Και απαιτούν το πρόβλημα αυτό να χτυπηθεί στη ρίζα του, και μάλιστα αμέσως. Μπορεί να 

μην αρέσει σε κάποιους. Αλλά όλα τα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι η εγκληματικότητα 

οφείλεται σε έναν σημαντικό βαθμό στους παράνομους αλλοδαπούς που έχουν βρει 

καταφύγιο στην Ελλάδα και είτε ανήκουν σε οργανωμένες συμμορίες κακοποιών είτε 

οδηγούνται σε παραβατική συμπεριφορά για να καλύψουν στοιχειώδεις ανάγκες της 

καθημερινότητάς τους...Αυτούς που «ξεχνούν» ότι ανθρώπινα δικαιώματα δεν έχουν μόνο 

οι παράνομοι αλλοδαποί αλλά και οι Έλληνες που δεν μπορούν πια να βγουν τη νύχτα για 

έναν απλό περίπατο σε πάρκα, πλατείες και πεζόδρομους». Η ποινικοποίηση των 

μεταναστών και όχι μόνο των παράτυπων μεταναστών, διαλεκτικά και πρακτικά, μετατόπισε 

την πρόσληψη των ορίων της ανεκτικότητας 115 . Η νέα ακροδεξιά συνέβαλλε στην 

κανονικοποίηση της ρατσιστικής βίας και του αντιμεταναστευτικού δημόσιου και πολιτικού 

λόγου στην ελληνική κοινωνία.  

 

Ιδιαιτέρως λίγο πριν και μετά την είσοδο των ακροδεξιών κομμάτων στη Βουλή άρχισε 

να παρατηρείται αύξηση ρατσιστικών ενεργειών σε βάρος μεταναστών. Αυτή η κατάσταση 

έφτασε στο ζενίθ το Μάιο του 2011 όταν μετά τη δολοφονία του Μανώλη Καντάρη από δύο 

Αφγανούς, ξεκίνησε μια σειρά ρατσιστικών επιθέσεων στην κεντρική Αθήνα από ακροδεξιές 

                                                           
114 Βλ. άρθρα «Ξεχείλισαν από μετανάστες οι πλατείες του κέντρου» Η Καθημερινή 2/12/2008, «Σκούπα στο 
χάος για χάρη του ΛΑ.Ο.Σ» ΤΑ ΝΕΑ 12/6/2009, «Αποθήκη ψυχών το κέντρο της Αθήνας» ΤΑ ΝΕΑ 8/1/2010, «Η 
Βία στο Κέντρο – Αναπλάσεις κόντρα στα γκέτο», «Γκέτο και για τις επιχειρήσεις» ΤΑ ΝΕΑ 27/10/2010 ΤΑ ΝΕΑ 
18/5/2011, «Επιχείρηση Σωτηρίας για το Κέντρο» ΤΑ ΝΕΑ 7/2/2011, «Η επιστροφή της αστυνόμευσης» ΤΑ ΝΕΑ 
17/5/2011, «Επιχείρηση-σκούπα της ΕΛ.ΑΣ για μετανάστες» ΤΟ ΒΗΜΑ 8/10/2012. 
115  Ενδιαφέρον ανάγνωσμα επί της ανεκτικότητας αποτελεί το βιβλίο του Μάικλ Ουόλζερ «Περί 
ανεκτικότητας», Εκδόσεις Καστανιώτη, 1999. Ο Ουόλζερ αναλύει την ανεκτικότητα σε διάφορα πλαίσια, όπου 
ένα από αυτά είναι οι μεταναστευτικές κοινωνίες.  
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οργανώσεις, όπως η Χ.Α., οι οποίες «αντιμετωπίστηκαν με ανοχή από την αστυνομία και τους 

κατοίκους της περιοχής» (Triandafyllidou and Kouki 2014, 431).  

Σύμφωνα με τα λεγόμενα του Θεόδωρου Δρίτσα  (ΣΥ.ΡΙΖ.Α):  

«Σ’όλο αυτό το ρατσιστικό κύµα που ακολούθησε τη δολοφονία του Καντάρη και σε 
άλλες δράσεις έχουµε φαινόµενα µεροληπτικής στάσης τµηµάτων της Αστυνοµίας εναντίον 
των µεταναστών» (Συνεδρίαση Ολομέλειας ΡΛΗ'/Β' Σύνοδος/ 20 Μαϊου 2011).  

 

Την 12η Μαΐου, ημέρα του λεγόμενου «πογκρόμ», βαριά τραυματισμένοι μετανάστες 

μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της Αττικής (Καθημερινή 27/8/2014)116. Μέσα στη Βουλή, 

ήταν ξεκάθαρη η στάση της Χ.Α. αποτυπωμένη γλαφυρά στα λόγια του Ηλία Κασιδιάρη 

(Χ.Α.):  

«Διότι, όλοι αυτοί οι οποίοι δολοφόνησαν και στην περίπτωση του Μανώλη Καντάρη 
στην Αθήνα την ηµέρα που δολοφονήθηκε την ηµέρα που γεννήθηκε το παιδί του, αλλά και 
σε πλείστες περιπτώσεις οι δολοφόνοι δεν είναι απλά σεσηµασµένοι, είναι άνθρωποι που 
έχουν καταδικαστεί για εγκλήµατα, πολλοί εξ αυτών είναι υποχρεωµένοι να δίνουν και το 
παρών, αλλά ποιο παρών να δίνουν από τη στιγµή που δεν ξέρουµε ούτε ποια είναι τα 
πραγµατικά τους ονόµατα, ούτε από ποια χώρα προέρχονται ούτε ποια είναι η ηλικία 
τους...Είναι πολιτική επιλογή αυτής τη Κυβέρνησης να µετατρέψει τη χώρα σε σκουπιδότοπο 
ολόκληρης της Ευρώπης. Ιδιώνυµο, λοιπόν, όποιο έγκληµα τελεί λαθροµετανάστης. Οι ποινές 
να µην εκτίονται σε φυλακές από όπου σηκώνονται και φεύγουν, αλλά σε ειδικούς χώρους 
κράτησης, όπου παράλληλα θα τελείται έργο υπέρ του δηµοσίου. Να ξέρουν αυτοί οι αλήτες 
που έχουν έρθει στη χώρα για να σκοτώσουν, επειδή τα βρήκαν όλα εύκολα, ότι επιτέλους 
θα υπόκεινται σε σκληρή µεταχείριση» (Συνεδρίαση Ολομέλειας ΗΑ'/ Α' Σύνοδος/ 13 
Δεκεμβρίου 2012).  

 

Αξιωματικοί της ΕΛΑΣ είχανε πει σχετικά με τις ρατσιστικές επιθέσεις στην Αθήνα και 

σε άλλες πόλεις, που είχαν κορυφωθεί με δολοφονίες μεταναστών (μετά τη δολοφονία του 

Μανώλη Καντάρη) ότι «κάποια ομάδα ακροδεξιών ή πολιτοφυλακών έχουν αναγορευθεί σε 

αυτόκλητους εκδικητές. Κάνουν την εγκληματική υπέρβαση τους δολοφονώντας 

ανυποψίαστους αλλοδαπούς καταμεσής του δρόμου με μόνο κριτήριο το χρώμα τους. Και 

δυστυχώς, προς στιγμήν, φαίνεται εξαιρετικά δύσκολος ο εντοπισμός τους» (ΤΟ ΒΗΜΑ 

14/08/2012). Μετέπειτα, στη συζήτηση επί του νομοσχεδίου για την καταπολέμηση 

                                                           
116 Το ρεπορτάζ αναφέρει συγκεκριμένα: «Οκτώ μετανάστες μέσα σε τρεις ώρες μετέφερε βαριά 

τραυματισμένους το ΕΚΑΒ σε εφημερεύοντα νοσοκομεία της Αττικής το απόγευμα της 12ης Μαΐου 2011, ημέρα 
του λεγόμενου «πογκρόμ» κατά αλλοδαπών που ακολούθησε τη δολοφονία του 44χρονου Μανώλη Καντάρη, 
ξημερώματα της 10ης Μαΐου. Αυτό προκύπτει από έγγραφο του ΕΚΑΒ που κατέθεσαν χθες στο τμήμα 
Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας της ΕΛ.ΑΣ. δικηγόροι που προτίθενται να παραστούν ως πολιτική αγωγή στη 
δίκη για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής (πρωτοβουλία Jail Golden Dawn)» (Καθημερινή 27/8/2014).  
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ορισμένων µορφών και εκδηλώσεων ρατσισµού και ξενοφοβίας µέσω του ποινικού 

δικαίου117, ο Δημήτρης Κουκουτσής (Χ.Α.) είχε αντιτείνει ενάντια στα επιχειρήματα επί της 

προστασίας των δικαιωμάτων των μεταναστών από ρατσιστική βία ότι:  

 «αν θέλετε να αντιµετωπίσετε ρατσιστικές συµπεριφορές κοιτάξτε να θωρακίσετε την 
ελληνική πολιτεία και την ελληνική κοινωνία από την τροµακτική εγκληµατικότητα των 
λαθροµεταναστών και αλλοδαπών» (Συνεδρίαση ΚΘ'/Γ' Τμήμα Διακοπής Εργασιών Βουλής 
Θέρους 2014/ 2 Σεπτεμβρίου 2014).  

 

Υπάρχει μια κοινή λογική στην ελληνική κοινωνία, ανεξαρτήτως του πολιτικού χώρου 

(εκτός κάποιων εξαιρέσεων), όπου συναινεί κατά κάποιο τρόπο στην κανονικοποίηση του 

ρατσισμού με την έννοια ότι ασκεί κριτική στην άρχουσα τάξη, η οποία δεν θωρακίζει τα 

«δικά μας» έναντι των «δικών τους» δικαιωμάτων και συνεπώς θέτει την απαίτηση μιας 

μεροληπτικής πολιτικής εναντίον των μεταναστών προς όφελος της «εθνικής πλειοψηφίας» 

(Triandafyllidou and Kouki 2014, 432). Η στάση αυτή θυμίζει αυτό που είχε πει ο Ανέστης 

Αγγελής (Ν.Δ) το 2005 όταν γινόταν συζήτηση επί του νέου νομοσχεδίου για τη 

μετανάστευση, όταν εξιστορούσε την πορεία της νομοθεσίας για το μεταναστευτικό μέχρι 

εκείνη τη στιγμή:  

 «...Οι συνθήκες λοιπόν που διεγράφησαν και διαμορφώθηκαν από το κύμα των 
λαθρομεταναστών αλλά και τη διάχυση της ανασφάλειας και την αύξηση της 
εγκληματικότητος δεν επέτρεψαν στο νομοθέτη να επιδείξει την ανάλογη ευαισθησία» 
(Συνεδρίαση ΙΖ'/ Θέρος '05/ 2 Αυγούστου 2005).  

 
Η ανασφάλεια και η εγκληματικότητα συνδέεται εγγενώς με τη μετανάστευση, ακόμα 

και αν η συζήτηση που γίνεται και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις σε διαφορετικούς 

χρόνους αφορά τα δικαιώματα των μεταναστών. Δηλαδή, με σημειολογικούς όρους, 

επιβεβαιώνεται άδηλα η ασφαλειοποιητική πλαισίωση των δικαιωμάτων των μεταναστών.  

Οι ρατσιστικές επιθέσεις καταδικάστηκαν από τη μεγαλύτερη μερίδα της ελληνικής 

κοινωνίας, αλλά όπως επισημαίνει μελέτη επί του θέματος «ενώ τα πολιτικά κόμματα και τα 

μέσα ενημέρωσης καταδίκασαν τα γεγονότα, παρόλ’ αυτά, συνέδεσαν άμεσα την 

ανεξέλεγκτη κατάσταση στο κέντρο και την άνοδο της εγκληματικότητας στο κέντρο της 

πόλης με την είσοδο μεταναστών στην χώρα» (Τριανταφυλλίδου και Κούκη 2012, 4). Επίσης, 

                                                           
117 Συζήτηση επί της αρχής του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων: «Τροποποίηση του ν.927/1979 (Α’ 139) και προσαρµογή του στην απόφαση πλαίσιο 
2008/913/ΔΕΥ της 28ης Νοεµβρίου 2008, για την καταπολέµηση ορισµένων µορφών και εκδηλώσεων 
ρατσισµού και ξενοφοβίας µέσω του ποινικού δικαίου (L 328)», σελ. 2363. 
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επαναλαμβάνεται το επιχείρημα ότι πολλοί από τους μετανάστες προέρχονται από χώρες 

όπου η ζωή είναι «φτηνή» και έτσι ρέπουν προς την εγκληματικότητα, χτίζοντας ένα 

στερεοτυπικό προφίλ γι’ αυτούς. «Οι μετανάστες είναι άνθρωποι απαραίτητοι στην ελληνική 

οικονομία και κοινωνία. Κυβερνητικά χείλη έχουν παραδεχτεί ότι χωρίς αυτούς δεν θα 

είχαμε μπει στο ευρώ, στο οποίο σήμερα αγωνιζόμαστε να κρατηθούμε. Επιπλέον, πολλά 

παιδιά, πολλοί υπερήλικες και πολλοί άρρωστοι θα έμεναν χωρίς φροντίδα. Όμως, οι 

μετανάστες έχουν το κακό ότι κουβαλούν και τα δικά τους έθιμα. Πολλοί απ' αυτούς έρχονται 

από χώρες που η ζωή είναι φτηνή και συμπεριφέρονται ανάλογα». Το παράδοξο είναι ότι το 

συγκεκριμένο άρθρο τιτλοφορείται ως «Μια αναγκαία αντι-ρατσιστική εκστρατεία» (Η 

Καθημερινή 28/11/2011). 

Επίσης, το παράδοξο είναι ότι ενώ τα κυρίαρχα κόμματα καταδίκασαν τη ρατσιστική 

βία ενάντια στους μετανάστες, το ένα κόμμα μιλούσε για τη μετανάστευση «ως βόμβα» και 

το άλλο για «ξέφραγο αμπέλι» και για «ανακατάληψη των ελληνικών πόλεων» από τους 

μετανάστες. Επιπρόσθετα, με τις πολιτικές πρακτικές τους (π.χ. ποινικοποίηση των 

παράνομων μεταναστών, σιωπηρή συνομολόγηση για την ατιμωρησία των ρατσιστικών 

επιθέσεων εκ μέρους της Δικαιοσύνης) αναιρούσαν τη λεκτική τους στάση επί του 

ρατσισμού.  Όταν εξελισσόταν η συζήτηση στη Βουλή και στο δημόσιο χώρο για τον 

αντιρατσιστικό νόμο ο Δημήτρης Χριστόπουλος (Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ενωσης για τα 

Δικαιώματα του Ανθρώπου) είχε πει σε συνέντευξη «κατ' αρχάς θεωρώ ότι το μείζον ζήτημα 

αυτή τη στιγμή στο συγκεκριμένο πλαίσιο δεν είναι η θεσμοθέτηση αντιρατσιστικής 

νομοθεσίας, αλλά η εφαρμογή των διατάξεων του ποινικού κώδικα για τη ρατσιστική βία. Τα 

εγκλήματα αυτά μένουν σε μεγάλο βαθμό ατιμώρητα» (ΤΟ ΒΗΜΑ 23/5/2013).118 Επίσης, 

όταν ένας μετανάστης επιθυμεί να καταγγείλει περιστατικό ρατσιστική βίας μπορεί να 

απευθυνθεί στην Υπηρεσία αντιμετώπισης ρατσιστική βίας, όμως ανακύπτουν δύο θέματα: 

το πρώτο είναι ότι συνήθως υπάρχει θέμα συνεννόησης (λόγω γλώσσας) και δεύτερον αυτός 

που καταγγέλλει το επεισόδιο, αν δεν έχει άδεια παραμονής, συλλαμβάνεται (Συνέντευξη Α 

                                                           
118 Επίσης στην ίδια συνέντευξη ο Δ. Χριστόπουλος είχε προσθέσει το εξής: «Υπάρχει μια βασική αντίφαση. 
Έχουμε εγκλήματα με σαφή ρατσιστικό χαρακτήρα στα οποία έχουμε σοβαρά περιστατικά σωματικής βίας για 
τα οποία δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον από τη Δικαιοσύνη· υπάρχει το ζήτημα της μη απόδοσης ιθαγένειας 
σε ανθρώπους που κατά τη γνώμη μου τη δικαιούνται και την ίδια στιγμή συζητούμε για την ποινικοποίηση 
απόψεων που πιθανόν να διατυπώνονται από την Ακροδεξιά, έστω και αν αυτό γίνεται μέσα στη Βουλή. Από 
την άλλη, πραγματικά απορώ με τη στάση της ΝΔ που σε αυτό το θέμα φαίνεται να πιέζεται από τα "δεξιά" της. 
Σαν να ανησυχεί με το να τιμωρηθούν όσοι υποθάλπουν ή τροφοδοτούν με τα λόγια τους τη ρατσιστική βία» 
(ΤΟ ΒΗΜΑ 23/5/2013).  
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2015). Άρα υπάρχει φόβος από τους μετανάστες και δεν είναι δυνατόν να σχηματιστεί 

καθαρή εικόνα σχετικά με τον αριθμό τέτοιων επεισοδίων.  

Επίσης, δεν υπάρχουν «στοιχεία τα οποία να δείχνουν ότι το όποιο πρόβλημα έχει ή 

είχε το κέντρο της Αθήνας εδράζεται στους μετανάστες -  από μόνη της η εγκληματικότητα 

στο κέντρο της Αθήνας δεν έχει επηρεαστεί από την άφιξη περισσότερων παράνομων 

μεταναστών» (Συνέντευξη G 2015).  Επίσης, είναι ελάχιστες οι πιθανότητες να βρίσκονται 

έξω παράνομοι μετανάστες, οι οποίοι έχουν και ποινικά ζητήματα, επειδή υπάρχει πολύ 

καλό δίκτυο διασύνδεσης με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη - μέσω της Europol και της Interpol 

για παράδειγμα – υπάρχουν συστήματα που ανιχνεύονται τέτοιου είδους άτομα και υπάρχει 

διαφορετική διαχείριση (Συνέντευξη G 2015).   

Κλείνοντας την παρούσα ενότητα σχετικά με την σύνδεση μετανάστευσης-

εγκληματικότητας αλλά και την ρατσιστική και φερόμενη ως «αντανακλαστική» 

συμπεριφορά μέρους της κοινωνίας,  ο ρατσισμός εννοιολογικά συνδέεται με το ιδεολογικό 

υπόβαθρο της συλλογικής ταυτότητας, όπως αυτή έχει προσληφθεί από το κοινωνικό 

σύνολο και προλειαίνει το έδαφος για την ανάλυση της παραμέτρου «ταυτότητα» στην 

επόμενη ενότητα. «Ο σύγχρονος ρατσισμός – ως μηχανισμός ύψωσης συνόρων μεταξύ όσων 

μπορούν και όσων δεν μπορούν να ανήκουν σε μια ηγεμονική συλλογικότητα που 

νομιμοποιείται με την επίκληση μιας αμετάβλητης διαφοράς – συνδέεται με το γεγονός ότι 

η συλλογική ταυτότητα και η επινομή δικαιωμάτων συμμετοχής βασίζονται στην ιδέα της 

εθνικής κοινότητας και έχει συχνά ως διακύβευμα τα συλλογικά/δημόσια αγαθά» (Βεντούρα 

2004, 184).  

 

5.4. Ταυτότητα  

Ο στόχος της ανάλυσης του άξονα της ταυτότητας σε σχέση με την ασφαλειοποίηση 

της μετανάστευσης είναι να κατανοηθεί πώς και γιατί οι μετανάστες αποτελούν σύμφωνα 

με την κοινωνική πρόσληψη εν δυνάμει κίνδυνο για την κοινωνική συνοχή, την ομοιογένεια 

και την εθνοτική, θρησκευτική, πολιτισμική και γλωσσική ταυτότητα και συνέχεια του 

ελληνικού λαού. Είναι ίσως ο πιο ενδιαφέρων άξονας, αφού με την εξέταση του 

υπεισερχόμαστε σε λεπτά και πολλές φορές αδιόρατα σημεία, τα οποία συνδέονται με την 

ψυχοσύνθεση ενός λαού. Βασικό κριτήριο σε αυτή την ανάλυση είναι η συνεχής 

αναδιαπραγμάτευση της ταυτότητας ενός λαού μέσα από τις ιστορικές και 

κοινωνικοπολιτικές αλλαγές και δη στον καιρό της παγκοσμιοποίησης και των αυξημένων 
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μεταναστευτικών ροών. «Η ταυτότητα δεν προσεγγίζεται συνεπώς ούτε ως αμετάβλητο όλο, 

ούτε ως απλή κατασκευή ή πρόσκαιρο αποτέλεσμα συγκυριακών αλληλεπιδράσεων, αλλά 

θεωρείται ότι συγκροτείται και μεταβάλλεται μέσα από τη σύζευξη του επεξεργασμένου στο 

παρόν παρελθόντος με τις ασύμμετρες και μεταβαλλόμενες κοινωνικές, οικονομικές και 

πολιτισμικές σχέσεις» (Βεντούρα 2004, 202). Έχοντας αυτό κατά νου, πρέπει συνάμα να 

λάβουμε υπόψιν ότι η ελληνική ταυτότητα είναι βασισμένη στην εθνική και θρησκευτική 

ομοιογένεια και η διατήρηση της είναι παραδοσιακά ενταγμένη στον κυρίαρχο λόγο των 

ελίτ.  Σύμφωνα με τον Κιτρομηλίδη (1989), η ανάγκη για εθνική ενότητα στην Ελλάδα έγινε 

η αιτία για να καταστεί η ομογενοποίηση ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του πολιτικού 

λόγου. Η συνέπεια αυτού ήταν η επινόηση μιας παράδοσης, όπου δινόταν έμφαση στην 

αδιάλειπτη συνέχεια του ελληνικού έθνους μέσα στους αιώνες από τους ομηρικούς καιρούς, 

διαμέσου του Βυζαντίου μέχρι σήμερα.  

Οι κοινωνίες βασίζονται στην έννοια της ταυτότητας και δίνουν τη δυνατότητα σε μια 

ομάδα ανθρώπων να αναφέρεται στον εαυτό της ως «Εμείς» και να τον ξεχωρίζει από τους 

«Άλλους» (Buzan 1993, 6). Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η κατασκευή της ταυτότητας μιας 

κοινωνίας από μια ομάδα έχει υποκειμενικό χαρακτήρα, αφού η πραγματικότητα θεωρείται 

από μια συγκεκριμένη οπτική γωνιά. Οι κοινωνικές ταυτότητες βασίζονται σε αυτό που οι 

άνθρωποι θεωρούν ως καθοριστικό παράγοντα για αυτούς, κι όταν αυτό απειλείται, η 

«κοινωνιακή ασφάλεια» έρχεται στο προσκήνιο (Wæver 1993). Οι μετανάστες είναι φορείς 

διαφορετικών γλωσσών, θρησκειών, αξιών και εθίμων κατά συνέπεια ενδεχομένως 

συνιστούν σοβαρή απειλή για επιβίωση της ταυτότητας της χώρας υποδοχής. Αφού η 

ταυτότητα είναι σπουδαίο συστατικό στοιχείο της κοινωνίας, τότε απειλείται η επιβίωση της 

κοινωνίας (ibid). Η ύπαρξη των «Άλλων» αποτελεί στοιχείο που συσπειρώνει την ενδο-

ομάδα. Η Θεωρία της Κοινωνικής Ταυτότητας (Tajfel and Turner, 1979, 1986) ισχυρίζεται ότι 

η ένταξη στην ομάδα δημιουργεί αυτοκατηγοριοποίηση (στην ενδο-ομάδα) και αυτό-

ενίσχυση με τρόπους που ευνοούν στην ενδο-ομάδα σε βάρος της έξω-ομάδας. Την ίδια 

στιγμή, ο τρόπος θεώρησης και διαχείρισης των Άλλων από την ενδο-ομάδα αποκαλύπτει 

στοιχεία της ιδίας ταυτότητας. Δηλαδή, ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε «Εμείς» τους 

«Άλλους» αντικατοπτρίζει το ποιοι είμαστε. Κι επίσης μας δείχνει το δρόμο για το ποιοι 

θέλουμε να είμαστε. Παραφράζοντας το Νικηφόρο Διαμαντούρο (2004, 27), η εμπειρία της 

μετανάστευσης μπορεί να συμβάλλει στην συλλογική μας αυτογνωσία.  
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Οι εκπρόσωποι της Σχολής της Κοπεγχάγης έδωσαν ιδιαίτερη σημασία στο ρόλο της 

ταυτότητας στα πλαίσια της κοινωνιακής ασφάλειας. «Η κρατική ασφάλεια έχει την 

κυριαρχία ως το απόλυτο κριτήριο της και η κοινωνική ασφάλεια έχει την ταυτότητα- και οι 

δύο χρήσεις υπονοούν την επιβίωση. Ένα κράτος, το οποίο χάνει την κυριαρχία του, δεν 

επιβιώνει ως κράτος – μια κοινωνία που χάνει την ταυτότητα της φοβάται ότι δεν θα μπορεί 

πλέον να ζει ως ο εαυτός της» (Wæver 1995, 61). Η Σχολή της Κοπεγχάγης επέκτεινε την 

εννοιολόγηση της λέξης ασφάλεια στις Διεθνείς Σχέσεις, προσθέτοντας στην παραδοσιακή 

στρατιωτική παράμετρο, άλλες παραμέτρους όπως πολιτικές, οικονομικές, περιβαλλοντικές, 

οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν την ασφάλεια μιας κοινωνίας (Buzan, Wæver and De 

Wilde 1998). Πρότειναν την ανα-εννοιολόγηση του τομέα της ασφάλειας με βάση μια 

διττότητα μεταξύ κρατικής (state) και κοινωνιακής (societal) ασφάλειας, η οποία καταλήγει 

να σημαίνει το να καθίσταται το κράτος ασφαλές εναντίον της κοινωνίας (Wæver 1995). 

Έκαναν λόγο για τους κινδύνους έναντι της κοινωνικής ασφάλειας, όπου ένας από αυτούς 

είναι οι δημογραφικές αλλαγές που προκύπτουν από τη μετανάστευση.  

Τέτοιου είδους φόβοι σχετιζόμενοι με τις δημογραφικές αλλαγές και την αλλοίωση του 

ελληνικού στοιχείου εκφράστηκαν πολλές φορές στη Βουλή. Για παράδειγμα, στη συζήτηση 

επί της ρύθμισης θεμάτων των πολυτέκνων, είχε γίνει λόγος έντονα για το δημογραφικό, 

όπου ο Γιώργος  Καρατζαφέρης (Ανεξ. Βουλευτής) είχε πει:  

«Κυρία Πρόεδρε, όταν διάβασα την πρόταση νόμου, ήρθε αμέσως στο νου μου εκείνη 
η φράση του Υπουργού Εσωτερικών, του κ. Σκανδαλίδη, ο οποίος είχε πει ότι «το 2015 θα 
είμαστε έντεκα εκατομμύρια, εκ των οποίων τα τρεισήμισι θα είναι αλλοδαποί». Είναι 
ανατριχιαστικό. Δεν ξέρω αν θα γίνει το 2015 ή το 2018 ή το 2020, όμως οι ρυθμοί των 
αριθμών των γεννήσεων είναι αμείλικτοι. Αναφέρομαι στον αριθμό των γεννήσεων των 
ξένων εδώ στη χώρα αλλά και της υπογεννητικότητας των Ελλήνων. Είναι ένα πρόβλημα, το 
οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Αν πάτε στο «Έλενα», όπως άκουσα ένα συνάδελφο 
προηγουμένως να λέει, θα διαπιστώσετε ότι 80% των γεννήσεων είναι αλλοδαπών, κυρίως 
Αλβανών. Ερχόμαστε τώρα σε μία πρόταση νόμου, η οποία για εμένα είναι αναιμική, ενώ 
ακούγονται μέσα στην Αίθουσα ενθαρρύνσεις, για να καλύψουμε με επιδόματα και τους 
λαθρομετανάστες. Κατ’ αρχήν, ποιους θα βοηθήσουν τα ωφελήματα αυτού του νόμου; Τα 
ωφελήματα θα βοηθήσουν το 8% με 9% των ορθοδόξων Ελλήνων και θα καλύψουν το 90% 
των μουσουλμάνων. Ας λάβουμε υπόψιν μας αυτό και ό,τι συνεπάγεται αυτό» (Συνεδρίαση 
ΛΖ'/ 25 Σεπτεμβρίου 2003).  

 
Οι μετανάστες παρουσιάζονται ως απειλή αλλοίωσης της εθνολογικής βάσης του λαού 

και επιπλέον στην κοινωνική αλληλεγγύη. «Ο ρατσισμός αρθρώνεται τις περισσότερες φορές 

πάνω στη σύγκρουση γύρω από θεσπισμένες υποσχέσεις αλληλεγγύης – γύρω από το ποιος 
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έχει το δικαίωμα να γίνεται αντικείμενο φροντίδας του κράτους – όταν αυτές αρχίζουν να 

μοιάζουν εύθραυστες ή επισφαλείς» (Wimmer 1997 οπ.αναφ. στο Βεντούρα 2004, 185).  

Μια από τις ρητορικές που επανέρχεται στο προσκήνιο σε σχέση με τους μετανάστες 

είναι ο μειούμενος αριθμός των Ελλήνων σε αντιδιαστολή με τον αυξανόμενο αριθμό των 

μεταναστών. Μέσα στην εξεταζόμενη περίοδο, πολλές ήταν οι περιπτώσεις που έγινε 

αναφορά στην συγκεκριμένη «απειλή». Με την οικονομική κρίση, όπου προστέθηκε και ο 

παράγοντας της «διαρροής εγκεφάλων» (brain-drain), υπήρχε ακόμα ένας λόγος αναφοράς 

στη μείωση «ελληνικού αίματος» στην πατρίδα. Για παράδειγμα, το 2014 ο Παναγιώτης 

Μελάς (ΑΝ.ΕΛ) έλεγε:  

«Ο ελληνικός πληθυσµός, δυστυχώς, συνεχώς ελαττώνεται και συνεχώς αυξάνονται οι 
λαθροµετανάστες και οι µετανάστες. Διερωτώµαι: Ποια θα είναι η Ελλάδα του µέλλοντος; Η 
Ελλάδα των λαθροµεταναστών και των µεταναστών; Όχι. Κατηγορηµατικά τονίζω ότι η 
Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες» (Συνεδρίαση Ε'/ Σύνοδος Γ'/ 10/10/2014).  

 

Σχεδόν μια δεκαετία πριν (το 2003), ο Θεόδωρος Κατσανέβας (ΠΑ.ΣΟ.Κ) έκρουε τον 

κώδωνα του κινδύνου για τα υψηλά ποσοστά αλλογενών μέχρι το 2015:  

«Το 2015 το ένα τρίτο του πληθυσμού της χώρας μας θα είναι αλλογενείς μετανάστες. 
Έχουμε το υψηλότερο ποσοστό αλλογενών στην Ευρώπη με εξαίρεση το λιλιπούτειο 
Λουξεμβούργο. Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση σε πενήντα χρόνια θα έχει ανατραπεί 
εντελώς η εθνολογική βάση της χώρας. Αυτά τα λέει κάποιος που δεν διακρίνεται ούτε για 
τις ρατσιστικές του αντιλήψεις ούτε από ξενοφοβίες. Απλά πρέπει να είμαστε νουνεχείς για 
να οικοδομήσουμε ένα σωστό μέλλον» (Συνεδρίαση ΙΘ'/Σύνοδος Γ/ 20 Αυγούστου 2003).  

 

Λίγους μήνες μετά το θέμα του Οδυσσέα Τσενάι έλαβε και πάλι τεράστιες διαστάσεις 

στο πανελλήνιο (είχε ανακύψει για πρώτη φορά το 2000). Τα ΜΜΕ κάλυψαν τη 

συγκεκριμένη ιστορία ως ένα εθνικό γεγονός. Συζητήθηκε έντονα στα δελτία ειδήσεων και 

σε άλλες δημοσιογραφικές εκπομπές και υπήρξαν πολλά άρθρα στον Τύπο119. Το θέμα ήταν 

αν ο πρώτος μαθητής που παραδοσιακά στην Ελλάδα κρατά τη σημαία στην παρέλαση και 

                                                           

119 Για παράδειγμα, μερικοί τίτλοι στις εφημερίδες που ερευνήσαμε ήταν «Κατακραυγή για την Οδύσσεια του 

Οδυσσέα (ΤΑ ΝΕΑ, 30/10/2000) «Διχασμένοι στην παρέλαση» (ΤΑ ΝΕΑ, 21/3/2003), «Σοκάρει η κατάληψη για 

τον Τσενάι» (ΤΑ ΝΕΑ, 22/10/2003), «Παραλήρημα Καρατζαφέρη» (ΤΑ ΝΕΑ, 14/10/2003), «Οι αντιδράσεις για 

τη σημαία» (ΤΑ ΝΕΑ, 1/11/2003), «Και ασχήμιες σε παρελάσεις» (Η Καθημερινή, 30/10/2003), «Ν.Δ.: Πλέγμα 

προστασίας για τις «διαφορετικές» ομάδες» (Η Καθημερινή, 1/11/2003), «Σε ελληνικά χέρια η σημαία» (Η 

Καθημερινή, 26/10/2003), «Το νέο έθιμο των επετείων» (Η Καθημερινή, 28/10/2003), «Ο κλέφτης της πρωτιάς» 

(Η Καθημερινή, 24/10/2003), «Δεν τον θέλουν σημαιοφόρο» (Η Καθημερινή, 11/10/2003), «Οι Έλληνες ξέχασαν 

την ξενιτιά» (ΤΟ ΒΗΜΑ, 26/10/2003), «Οι αλλοδαποί Έλληνες» (ΤΟ ΒΗΜΑ, 26/10/2003). 
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σε αυτή την περίπτωση ήταν ένας μαθητής αλβανικής καταγωγής είχε το δικαίωμα να το 

κάνει. Μετά τον αποτροπιασμό μελών της τοπικής κοινωνίας της Μηχανιώνας, ο μαθητής 

αποφάσισε να παραιτηθεί μόνος του. Ανάμεσα στις επιχειρηματολογίες, στις οποίες 

βασίστηκε η λογική των αντιτιθέμενων στο να κρατήσει ο μαθητής αλβανικής καταγωγής τη 

σημαία ήταν ότι ««Έλληνας γεννιέσαι, δε γίνεσαι», στην οποία αποτυπώνεται μια βιολογική 

σύλληψη της ταυτότητας. Μια άλλη επιχειρηματολογία, που φέρει τις ίδιες ουσιαστικά 

συνδηλώσεις, θεωρώντας ύψιστο καθήκον τη διαιώνιση της εθνικής καταγωγής, δηλαδή 

μιας ιδιαίτερης βιολογικής ή/και πολιτισμικής κληρονομιάς, επικεντρώθηκε στο δικαίωμα 

στη διαφορά, στο δικαίωμα διατήρησης της εθνικής ιδιοπροσωπίας και για τους ξένους, 

αλλά και για τους Έλληνες της ημεδαπής και της αλλοδαπής, καταδικάζοντας εμμέσως κάθε 

επιμιξία...Ακόμη και στο χώρο της Αριστεράς υπήρξε φορέας, ο οποίος...επικαλέστηκε το 

δικαίωμα στη διαφορά και μια «ελληνική» δημοκρατική γενεαλογία που ξεκινά από την 

αρχαιότητα και φτάνει στην εποχή μας...» (Βεντούρα 2004, 191).  

Οι εθνικές γιορτές αποτελούν μέρος της εθνικής ταυτότητας/συνείδησης και των 

αφηγημάτων περί του έθνους, κατά τον Anderson (1991) μιας φαντασιακής κοινότητας, 

όπου τα περισσότερα μέλη της οποίας δεν γνωρίζονται μεταξύ τους, παρόλ’αυτά υπάρχει η 

εικόνα της κοινότητας – το έθνος προσλαμβάνεται ως μια βαθιά, οριζόντια συντροφικότητα. 

Σύμφωνα με τον Anderson, οι κοινωνιακές ταυτότητες είναι κοινωνικά κατασκευασμένες. 

Θα λέγαμε ότι συνίστανται σε όλες εκείνες τις επιρροές που προέρχονται από τις κοινές 

εμπειρίες, το κοινό ιστορικό υπόβαθρο ή τη μετοχή σε παγιωμένα ιστορικά αφηγήματα, τα 

πολιτιστικά χαρακτηριστικά, τη θρησκεία και φυσικά τη γλώσσα. Επίσης, πρέπει να 

υπογραμμίσουμε και την επιρροή των ελίτ στην κατασκευή της κοινωνικής πραγματικότητας 

και της ταυτότητας βασιζόμενοι στην κονστρουβιστική θεωρία. Επιπρόσθετα, συνιστά 

εγγενή ανάγκη των ανθρώπων να συσπειρώνονται σε ομάδες και να αυτοπροσδιορίζονται 

σε αντιδιαστολή με κάποια άλλη ομάδα. Στη θεωρία της κοινωνικής ταυτότητας επικαλείται 

η λειτουργία δύο κοινωνιογνωστικών διαδικασιών α) της κατηγοριοποίησης, που οξύνει τα 

όρια της έσω-ομάδας με την παραγωγή στερεοτυπικών αντιλήψεων, κατατάσσοντας τους 

ανθρώπους στην ανάλογη πλαισιακή κατηγορία και β) της αυτο-ενίσχυσης/αυτο-

προαγωγής, η οποία καθοδηγεί την διαδικασία της κοινωνικής κατηγοριοποίησης έτσι ώστε 

οι δομές και τα στερεότυπα να ευνοούν σε μεγάλο βαθμό την έσω-ομάδα. Υφίσταται η 

υπόθεση ότι οι άνθρωποι κατέχουν τη βασική ανάγκη να θεωρούν τον εαυτό τους με θετική 

ματιά σε σχέση με τους άλλους (Hogg, Terry and White 1995, 260). Όπως γράφει ο Tajfel 
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(1963, 7), τα στερεότυπα μας οδηγούν στο να μειώνουμε κάποιες διαφορές μεταξύ των 

μελών της ίδιας ομάδας και να υπερβάλλουμε τις ίδιες διαφορές μεταξύ των ανθρώπων της 

ομάδας και των άλλων που ανήκουν σε άλλη ομάδα.  

Το περιστατικό αυτό δεν ήταν μεμονωμένο, ακολούθησαν κι άλλα, όπου αλλοεθνείς 

μαθητές αρίστευαν και υπήρχε το ίδιο πρόβλημα, όπως έγινε για παράδειγμα στην Καλλιθέα 

Αττικής, στον Ασπρόπυργο Θεσσαλονίκης, στην Καλλονή Λέσβου και στο Λάππα Αχαΐας. Η 

παρουσία ενός «Ξένου» σε μια εθνική τελετή τέτοιας σημασίας συνιστά μια κατάφωρη 

παραβίαση στον οικείο χώρο του έθνους (Herzfeld 1997, οπ.αναφ. στο Tzanelli 2006, 29). Η 

εξήγηση της στάσης της τοπικής κοινωνίας αλλά και γενικότερα της ελληνικής κοινωνίας 

συνδέθηκε σε κάποιες περιπτώσεις με το κλίμα ανασφάλειας, που είχε δημιουργηθεί λόγω 

της λαθρομετανάστευσης. Με αυτό τον τρόπο δόθηκε άλλοθι στην έσω-ομάδα έναντι της 

έξω-ομάδας και ένα θέμα που αφορούσε κοινωνικό δικαίωμα πλαισιώθηκε με όρους 

ασφαλειοποίησης με την αναφορά στη «λαθρομετανάστευση». «Tώρα που η «μάχη της 

σημαίας» έχει καταναλωθεί τηλεοπτικά, είναι ίσως η ώρα να πάμε λίγο πέρα από τα 

επιφαινόμενα...Το πρόβλημα είναι ότι η μαζική και ανεξέλεγκτη εισροή λαθρομεταναστών 

δημιούργησε κλίμα ανασφάλειας, αφ' ενός λόγω της αύξησης της εγκληματικότητας και αφ' 

ετέρου λόγω του ανταγωνισμού για τις θέσεις εργασίας σε περίοδο μεγάλης ανεργίας. Μέσα 

σ' αυτό το περιβάλλον ήταν σχεδόν αναπόφευκτο να αναπτυχθούν αισθήματα ξενοφοβίας, 

τα οποία ευτυχώς δεν έχουν πάρει μεγάλη έκταση. Ειδικά εάν ληφθεί υπ' όψιν ότι το 

ελληνικό κράτος δεν έχει ακόμα εφαρμόσει μια ολοκληρωμένη πολιτική για τους μετανάστες, 

με αποτέλεσμα αρκετοί εξ αυτών να παραμένουν παράνομοι...» (Η Καθημερινή 31/10/2003). 

Κι ενώ το άρθρο τιτλοφορείται «Ξενοφοβία και στρουθοκαμηλισμός», μιλάει για την 

«επιθυμία του Οδυσσέα Τσενάι» (και όχι το δικαίωμα) «και όλων των άλλων αριστούχων 

αυτής της κατηγορίας πρέπει να μας προκαλεί ικανοποίηση» - οι λέξεις «κατηγορίας» και 

«μας» είναι δηλωτικές της ταυτοτικής διχοτόμησης και της κατηγοριοποίησης σε Εμάς και 

τους Άλλους. Εκφράστηκαν ποικίλες άλλες απόψεις στις εφημερίδες που ερευνήσαμε επί 

του θέματος, αποτυπώνοντας τη διχασμένη ελληνική κοινή γνώμη.  

Ο Σωκράτης Τσιχλιάς έγραφε «Δεν ξέρω εάν υπάρχει άλλη χώρα που βραβεύει 

ανήλικους αριστούχους με ένα εθνικό σύμβολο τόσο βαρύ... Ποιος υπογράφει ποιο από αυτά 

τα ανήλικα θα κρατήσει αύριο με επιτυχία και αξιοπρέπεια τη σημαία της καθημερινότητας; 

Αλλά και τι είναι αυτή η μανία να γίνουν «Έλληνες» οι Αλβανοί για να τους θέλουμε, εμείς ο 

περιούσιος λαός του Περικλή και του Ψωμιάδη, να δουλεύουν δύο βάρδιες με όσο λιγότερο 
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μεροκάματο γίνεται. Βαπτίστηκε Χριστιανός ο κακομοίρης ο Τσενάι μόνο και μόνο για να γίνει 

αποδεκτός από τα καθυστερημένα αντανακλαστικά μας. Και ονομάστηκε βεβαίως 

Οδυσσέας, όνομα «καθαρά» ελληνικό»» (Η Καθημερινή 25/10/2003).  

Ο Βασίλης Μουλόπουλος στηλιτεύει την ελληνική κοινωνία για τη στάση της απέναντι 

στο συμβάν με το άρθρο του  «ο Φίνι σταμάτησε στη Μηχανιώνα», όπου μεταξύ άλλων λέει: 

«Στην Ελλάδα του 2003 η κοινωνία μας μπορεί κάλλιστα να αυτοχαρακτηρίζεται ανοιχτά 

δημοκρατική, ανανεωτική, προοδευτική. Ακόμη και αριστερή. Αλλά να σιχαίνεται, να μισεί, 

να φοβάται τον ξένο. Στην Ελλάδα του 2003 δεν βρέθηκε ούτε ένα κόμμα ούτε ένας 

βουλευτής που να είχε το πολιτικό θάρρος να προτείνει κάτι το αυτονόητο: μια διαδήλωση 

για ίσα δικαιώματα όσων ζουν σ' αυτόν τον τόπο ανεξαρτήτως χρώματος, γλώσσας, 

θρησκείας και καταγωγής» (ΤΟ ΒΗΜΑ 26/10/2003). Επίσης, εκφράστηκε η άποψη ότι το 

περιστατικό της Νέας Μηχανιώνας δεν είναι μια μεμονωμένη υπόθεση, αλλά 

αντιπροσωπεύει συνολικά την ελληνική κοινωνία. Για παράδειγμα είχε γραφτεί μεταξύ 

άλλων το εξής: «Στη χώρα μας δεν υπάρχει οργανωμένο ρατσιστικό και ξενοφοβικό κίνημα, 

σε αντίθεση με τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Ξέρετε γιατί; Επειδή δεν χρειάζεται! 

Όλες αυτές οι ιδέες και συμπεριφορές έχουν βολευτεί μια χαρά μέσα στη φυσική τάξη 

πραγμάτων της ελληνικής πολιτικής. Και γι' αυτό κανείς δεν σκοτίζεται να τις αντιμετωπίσει» 

(ΤΟ ΒΗΜΑ 26/10/2003). Στο συγκεκριμένο άρθρο γίνεται λόγος και για την στάση των 

κομμάτων επί του θέματος. «Ο ρατσισμός και η ξενοφοβία έχουν ενσωματωθεί στην Ελλάδα 

σε μια απολύτως νομιμοποιημένη πολιτική ρητορική. Και της Δεξιάς και της Αριστεράς. Στις 

άναρθρες κραυγές της «εθνικής Δεξιάς» για την υπόθεση της σημαίας αντιπαρατέθηκε η 

εκκωφαντική σιωπή του KKE. Και οι μεν και οι δε συμπίπτουν σε ένα κοινό σημείο: την 

κλειστή κοινωνία» (ibid).  

Η άκρα δεξιά εξέφρασε τις παγιωμένες απόψεις επί της ελληνικής καθαρότητας και ο 

Γιώργος Καρατζαφέρης 120  αναφέρθηκε στο θέμα της σημαίας και του Τσενάι στην 

                                                           
120 Ο Γ. Καρατζαφέρης έχει κάνει λόγο πολλές φορές για την καθαρότητα της ελληνικής φυλής. Ένα ακόμα 

παράδειγμα  παραθέτουμε εδώ: «Κύριε Υπουργέ, μία άλλη πρωτοβουλία της Κυβερνήσεως ήταν να πάρετε 
πίσω τη βίζα από τους Βούλγαρους που έρχονται και δουλεύουν στη Μακεδονία και στη Θράκη. Τι έγινε με 
αυτήν την πρωτοβουλία; Οι Βούλγαροι, οι οποίοι κατεβαίνουν, είναι αυτοί που κατοικούν στη νότια Βουλγαρία, 
δηλαδή οι Τουρκοβούλγαροι. Αυτοί ήρθαν σε επαφή με τους μουσουλμάνους της Θράκης και ήδη έχουμε πάρα 
πολλούς γάμους ανάμεσα σε μουσουλμάνους της Θράκης και της Βουλγαρίας. Αυτό ανοίγει μία νέα πληγή, μία 
νέα δυσμενή κατάσταση στα σύνορα, η οποία ελπίζω να μη βρεθεί μπροστά μας κάποια στιγμή» (Συνεδρίαση 
ΛΖ'/ 25 Σεπτεμβρίου 2003). 
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προεκλογική ομιλία του (ΤΑ ΝΕΑ, 14/10/2003). Επίσης, στελέχη της Ν.Δ., όπως ο Γιώργος 

Σαλαγκούδης και ο Παναγιώτης Ψωμιάδης «αμφισβήτησαν το δικαίωμα στο νεαρό Αλβανό 

να κρατάει την ελληνική σημαία» (ΤΑ ΝΕΑ 24/10/2003). Αυτό που υπογραμμίστηκε σε 

διάφορα άρθρα ήταν η απουσία ξεκάθαρης επίσημης στάσης από τα κόμματα.  

Σχετικά με τη στάση της Αριστεράς επί του συγκεκριμένου περιστατικού αλλά και επί 

της γενικότερης άποψης για την ιδιαιτερότητα της ελληνικής ταυτότητας, είναι χρήσιμο να 

παραθέσουμε αυτό που αναφέρει η Βεντούρα (2004, 197) «...μερίδα της Αριστεράς, η οποία 

καταπολέμα το ρατσισμό, αντιλαμβάνεται και αυτή το έθνος ως αχρονικό παράγωγο ενός 

υπερβατικού «ελληνικού πολιτισμού», αρνούμενη τη συνδιαμόρφωση των εθνών, όπως 

τουλάχιστον τα γνωρίζουμε σήμερα, στη νεότερη εποχή και το δυναμικό και σχεσιακό 

χαρακτήρα των πολιτισμικών μορφωμάτων. Αυτή η Αριστερά αναπαράγει τις κυρίαρχες 

αναπαραστάσεις μιας μοναδικής στην ιδιαιτερότητά της «ελληνικότητας», η οποία 

παραμένει «αμόλυντη», αντιστεκόμενη τρόπον τινά στο ξένο, διαπνεόμενη υπόρρητα από 

την ισχυρή πίστη στην αυτονομία των εθνικών πολιτισμικών συστημάτων και στην 

ανωτερότητα του αμιγούς». Παράπλευρα σε αυτό να προσθέσουμε το σχόλιο και άρθρο στο 

ΒΗΜΑ 13/12/2012 (με τίτλο «Η δραχμή, οι μετανάστες και ο κ. Αλαβάνος») σε σχέση με την 

έρευνα που είχε παρουσιάσει ο Αλέκος Αλαβάνος που έγινε από συνεργάτες και στελέχη του 

Μετώπου Αλληλεγγύης και Ανατροπής (που είχε ο ίδιος ιδρύσει τον Απρίλιο του 2011), όπου 

αποτυπώνεται η στάση μέρους της Αριστεράς απέναντι στη μετανάστευση. Γράφει ο 

συντάκτης «Επιτέλους βρέθηκε ένας πολιτικός - έστω και περιθωριοποιημένος - που έχει τις 

μαγικές λύσεις για όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα. Έτσι  μετά την πρότασή 

του για άμεση επιστροφή στη δραχμή, ως αναγκαία συνθήκη για τη σωτηρία της χώρας και 

την ανάκαμψη της οικονομίας, επανέρχεται τώρα με μια άλλη  ανατρεπτική θεωρία για να 

λύσει και το πρόβλημα  της ανεξέλεγκτης ροής μεταναστών...Παρουσίασε λοιπόν μια έρευνα 

που έγινε από συνεργάτες  και  στελέχη του Μετώπου του, σύμφωνα με την οποία η 

κατάργηση του ευρώ θα αποτελέσει τη λυδία λίθο, για  να απαλλαγούμε οριστικά από 

τους μετανάστες... Γιατί όπως υποστήριξε βασικός λόγος για τον οποίο έρχονται εδώ οι 

ανέστιοι  του τρίτου κόσμου, είναι η... σιγουριά του σκληρού νομίσματος... Ο νέος 

πατριωτισμός δεν έχει χώρο για απόκληρους, λαθρόβιους μετανάστες χωρίς πατρίδα και 

χωρίς μέλλον. Κάποτε η Αριστερά ήθελε τη συσπείρωση τον κοινό αγώνα των κολασμένων 

της γης  για να αλλάξει την κοινωνία. Τώρα, φευ, για να διατηρήσει τα κεκτημένα της 

συμπαρατάσσεται με αυτούς που θέλουν να τους στείλουν  στο πυρ των εξώτερον...». 
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Όλα τα παραπάνω, δηλαδή η στάση των ελίτ σε θέματα που άπτονται της πολιτισμικής 

ταυτότητας, μπορούν να συνοψιστούν και να αντικατοπτριστούν σε ένα θέμα: τη στάση της 

ελληνικής πολιτείας και κοινωνίας σε ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα μεταναστευτικής 

πολιτικής, που είναι η πολιτογράφηση και ένταξη των μεταναστών στην ελληνική κοινωνία. 

Αυτό είναι το πιο ευαίσθητο σημείο της μεταναστευτικής πολιτικής και έχει προχωρήσει με 

αργά βήματα τα τελευταία είκοσι και πλέον χρόνια. Ο τρόπος κτήσης της ελληνικής 

ιθαγένειας  βασιζόταν μέχρι πρόσφατα μόνο στο δίκαιο του αίματος (jus sanguinis) και όχι 

στο δίκαιο του εδάφους (jus soli)121. «Η νομική και πραγματική αποτύπωση της υπέρβασης 

του γένους ως προϋπόθεση κτήσης ιθαγένειας και η αναμενόμενη άρνηση της αντίστοιχης 

ιδεολογικής παραδοχής από τμήματα της ελληνικής πολιτικής εξουσίας συνιστά πλέον 

σχηματισμένη αντίληψη για τμήματα των πολιτικών ελίτ στην Ελλάδα» (Μπαλτσιώτης 2004 

, 337). Έλληνας θεωρείται αυτός που γεννιέται (στην Ελλάδα ή το εξωτερικό) από Έλληνες 

γονείς. Τα παιδιά που γεννιούνται στην Ελλάδα και δεν έχουν άλλη ιθαγένεια με βάση το jus 

soli, πολιτογραφούνται επίσης ως Έλληνες. Τα παιδιά των μεταναστών δεν μπορούσαν μέχρι 

το 2014 να γίνουν Έλληνες πολίτες. Οι συνθήκες άρχιζαν να αλλάζουν με τον Κώδικα 

Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης ν. 4521/2014 και με την τροποποίηση ορισμένων 

διατάξεων του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας ν. 4332/2015 με στόχο την εναρμόνιση με την 

απόφαση του ΣτΕ 460/2013122. Όσον αφορά το καθεστώς της ιθαγένειας και της χορήγησης 

πολιτικών δικαιωμάτων στο γενικότερο πλαίσιο της μεταναστευτικής πολιτικής, η Gropas και 

Triandafyllidou (2009, 16) διακρίνουν δύο βασικές αλλαγές στο ελληνικό πολιτικό σύστημα 

σε σχέση με την ανάγκη ανταπόκρισης στην διαφορετικότητα προερχόμενη από τη 

μετανάστευση: α) η πρώτη καλύπτει την περίοδο από το τέλος του 1990 μέχρι περίπου το 

2004, όπου κατά βάση το πολιτικό σύστημα απευθύνεται προς το «νέο» εκλογικό σώμα των 

                                                           
121  Σύμφωνα με την Ελληνική Ένωση για τα δικαιώματα του Ανθρώπου (hlhr.gr) και όπως αναφέρει ο 
Χριστόπουλος (2015) «ότι ούτε το απλό δίκαιο του αίματος ούτε το απλό δίκαιο του εδάφους μπορούν να 
δώσουν τις δέουσες λύσεις στα ζητήματα της πολιτικής ενσωμάτωσης των μεταναστών στην Ελλάδα....το 
δίκαιο του αίματος και το δίκαιο του εδάφους δεν είναι όσο ανταγωνιστικά εκ πρώτης όψεως φαίνεται, άλλα 
σχεδόν πάντα συνυπάρχουν...». 
122 Ο Νόμος 4332/2015 που αφορά στις νέες διατάξεις που τροποποιούν τον Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας. Ο 
νομοθέτης πλέον σχετίζει την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας με τη φοίτηση του αλλοδαπού σε σχολείο 
στην Ελλάδα, συγκεκριμένα διακρίνονται οι παρακάτω βασικές κατηγορίες: α) Κτήση Ε.Ι. λόγω γέννησης στην 
Ελλάδα και φοίτησης σε Ελληνικό σχολείο  β) Κτήση Ε.Ι. από ανήλικο ή ενήλικο που έχει ολοκληρώσει 
επιτυχώς 9 τάξεις πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή 6 τάξεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης γ) 
Κτήση Ε.Ι. από απόφοιτο Τμήματος ή Σχολής ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ εφόσον διαθέτει απολυτήριο τίτλο 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από σχολείο στην Ελλάδα (Πηγή: http://www.metanastes.gr/ithagenia-
omogenia/nomothesia/228-tropopoiisi-diataksewn-elliniki-ithageneia.html).  

 

http://www.metanastes.gr/ithagenia-omogenia/nomothesia/228-tropopoiisi-diataksewn-elliniki-ithageneia.html
http://www.metanastes.gr/ithagenia-omogenia/nomothesia/228-tropopoiisi-diataksewn-elliniki-ithageneia.html
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πολιτογραφημένων συμπατριωτών επαναπατριζόμενων και των απογόνων αυτών, που 

επέστρεψαν στην Ελλάδα από την πρώην Σοβιετική Ένωση και β) η δεύτερη καλύπτει την 

περίοδο από το 2004 και μετά, η οποία σημαδεύεται από μια αυξανόμενη δημόσια συζήτηση 

επί των ελληνικών πολιτικών ενσωμάτωσης για τον μεταναστευτικό πληθυσμό, την 

επέκταση των πολιτικών πολιτογράφησης και το ζήτημα της επέκτασης εκλογικών 

δικαιωμάτων σε πολίτες τρίτων χωρών στις εκλογές αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης. Όταν 

γραφόταν η συγκεκριμένη μελέτη το 2009, η συζήτηση για την πολιτική συμμετοχή των 

υπηκόων τρίτων χωρών ήταν μια καινούρια εξέλιξη μέσα στα πολιτικά κόμματα και άρχιζαν 

δειλά να εμφανίζονται στη δημόσια σφαίρα.  

Αυτό που διαφάνηκε από την έρευνα είναι ότι η διαφύλαξη της εθνικής ταυτότητας ως 

ρητορική από τις πολιτικές ελίτ είναι μια σταθερά στον πολιτικό και δημόσιο λόγο. Έχει 

εκφραστεί και ως ευθύνη των πολιτικών να περιφρουρούν την ελληνική ταυτότητα. Μία από 

τις συνιστώσες άρνησης της ελληνικής μεταναστευτικής πολιτικής να προχωρήσει σε 

ολοκληρωμένες πολιτικές για την ένταξη των μεταναστών είναι η διαφύλαξη της ελληνικής 

ταυτότητας. «Το πλέγμα λόγου και πρακτικών της εξουσίας συνδιαμορφώνει τάσεις και 

ηγεμονικές ρητορικές χωρίς ποτέ να αποφεύγει διχαστικές λογικές. Αντιθέτως τις επιβάλει» 

(Τσιτσελίκης 2012, 2). Μέσα σε αυτή τη λογική υφίσταται και  η διχοτόμηση ημεδαπός – 

αλλοδαπός / ομογενής-αλλογενής. Υφίσταται η «διχοτομική πρόσληψη, ... που αναφέρεται 

στην καταγωγή, υποστηρίζοντας και την κανονιστική διχοτόμηση μεταξύ αλλογενούς και 

ομογενούς, όπως βέβαια και στην καθεστωτική αποδοχή της αντιθετικής ιδιότητας μεταξύ 

πολίτη και αλλοδαπού» (Τσιτσελίκης 2012, 2). Ο Χριστόπουλος μάλιστα κάνει λόγο για 

«πολιτική βίας» , δηλαδή την «πολιτική έξωσης των μεταναστών, των «λαθρομεταναστών», 

όπως απαξιωτικά τους ονομάζει ο κυρίαρχος λόγος αλλά και γενικά αυστηρές προϋποθέσεις 

εισόδου σε μια επικράτεια» (Χριστόπουλος 2004, 350).  

Επί του θέματος της κοινωνικής ένταξης, στην συζήτηση που γίνεται στη Βουλή, ο  Άγγελος 

Κολοκοτρώνης (ΛΑ.Ο.Σ) έλεγε ότι:  

«Υπάρχει ένα αµείλικτο ερώτηµα στο οποίο η Κυβέρνηση είναι υποχρεωµένη να 
απαντήσει. Είµαστε η χώρα υποδοχής λαθροµεταναστών. Είµαστε η πύλη από την οποία 
εισέρχονται χιλιάδες λαθροµετανάστες και έχουµε τα πιο χαλαρά µέτρα για την ένταξή τους 
την κοινωνική» (Συνεδρίαση ΠΑ'/Σύνοδος Α'/ 10/3/2010).  

 
Στην ίδια συνεδρίαση, όπου ανέβηκαν οι τόνοι, ο Αλέξης Τσίπρας (Πρόεδρος της 

Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥ.ΡΙ.Ζ.Α) αντέτεινε τα εξής:  
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 «Κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, βρίσκεστε σε µιαν αµηχανία, διότι δεν είστε σε 
θέση να υπερασπιστείτε µε σθένος ένα νοµοσχέδιο, το οποίο θα µπορούσε να φέρει µία 
ριζική τοµή στην ελληνική κοινωνία... Είστε µπροστά σε µιαν ιστορική ευκαιρία. Την έχετε 
ακόµα αυτή την ευκαιρία: Να σπάσετε τη µονοκρατορία του ∆ικαίου του Αίµατος, να δώσετε 
την ευκαιρία να συνυπάρξει µε το ∆ίκαιο του Εδάφους. Σας δίνεται η ευκαιρία να σπάσετε 
τον αποκλεισµό. Σας δίνεται η ευκαιρία, αντί να καταστέλλετε το διαφορετικό, να το 
ενσωµατώσετε στον κοινωνικό ιστό» και ύστερα αντιτιθέμενος στη στάση του ΛΑ.Ο.Σ «τα 
αγαπηµένα παιδιά των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, οι κύριοι συνάδελφοι του ΛΑ.Ο.Σ, 
έχουν πάρει φόρα συστηµικής δύναµης και µε αέρα ξεσαλώνουν και µέσα στη Βουλή και έξω 
από αυτήν. Και καλούν τους πατριώτες να βγουν στους δρόµους, τους Έλληνες, γιατί η 
πατρίδα κινδυνεύει από τους αλλοεθνείς» (Συνεδρίαση ΠΑ'/Σύνοδος Α'/ 10/3/2010).  

 
Η συγκεκριμένη συζήτηση γίνεται την περίοδο της απαρχής της βαθιάς οικονομικής 

κρίσης στη χώρα. Αποτυπώνεται στα λόγια του Δημήτρη Σιούφα (Ν.Δ) η άποψη μεγάλου 

μέρους της ελληνικής κοινωνίας, όπου το κύριο ζήτημα είναι το οικονομικό και όχι το 

μεταναστευτικό. Υποβιβάζοντας το θέμα με αριθμητικά κριτήρια, ο Δημήτρης  Σιούφας είχε 

πει:  

«Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Πλειοψηφίας και κύριε Υπουργέ, το πρόβληµα της 
χώρας είναι το αν θα ψηφίσουν στις προσεχείς δηµοτικές εκλογές διακόσιες πενήντα 
χιλιάδες µετανάστες και αφιερώνετε πέντε άρθρα; Έχω την αίσθηση ότι πάρα πολλοί –και 
φοβούµαι µήπως όλοι- δεν αντιληφθήκαµε το µήνυµα της κοινωνίας, τόσο από τις 
ευρωεκλογές όσο και από τις εθνικές εκλογές, ότι τρία εκατοµµύρια Έλληνες πολίτες δεν 
προσήλθαν για να ψηφίσουν, που αυτό ήταν ένα πολύ ισχυρό µήνυµα προς όλον τον πολιτικό 
κόσµο. Και τώρα νοιαζόµαστε και αφιερώνουµε πολύτιµο χρόνο για να ψηφίσουν στις 
δηµοτικές εκλογές διακόσιες πενήντα χιλιάδες µετανάστες; Φοβούµαι ότι δεν έχετε βγάλει 
τα κατάλληλα συµπεράσµατα και απορώ γιατί βιάζεστε τόσο πολύ. Αυτή είναι η 
προτεραιότητά σας, που όλη σας η έννοια θα έπρεπε να είναι η αντιµετώπιση της 
οικονοµικής κρίσης, η αναµόρφωση της φορολογίας, τα θέµατα της παιδείας, η υγεία, η 
κοινωνική ασφάλιση, η ψήφος των Ελλήνων της διασποράς, η απορρόφηση των κονδυλίων 
του ΕΣΠΑ, η έξοδος από το πάγωµα της χρηµατοδότησης εν εξελίξει επενδυτικών 
προγραµµάτων και συγχρόνως από κοινού να φτιάξουµε µια κοινή µεταναστευτική 
πολιτική;» (Συνεδρίαση ΠΑ'/Σύνοδος Α'/ 10/3/2010).  

 

Η πολιτική αντιπαράθεση έγινε πολύ πιο αισθητή με την οικονομική κρίση, η οποία 

γαλούχησε και την γιγάντωση της ακροδεξιάς. Αποτελεί, λοιπόν, στην παρούσα συγκυρία 

δευτερεύον ζήτημα, το αν θα ψηφίσουν οι μετανάστες, αποσιωπώντας την ουσία του 

ζητήματος, δηλαδή την ουσιαστική ένταξη προς όφελος της κοινωνικής συνοχής. Πέρα από 

αυτό όμως, πάντα υφίστατο η σιωπηρή παραδοχή από την ελληνική πολιτική και κοινωνία 

ότι οι πολιτικές ένταξης συνιστούν «αναγκαίο κακό». Όπως γράφει ο Τσιτσελίκης (2012, 8) 

«η δημόσια συζήτηση συχνά σημασιοδοτεί αρνητικά το «μεταναστευτικό» ως ένα βάρος που 

έχει υποχρεωτικά αγκιστρωθεί επάνω της, αποσιωπώντας το ότι αποτελεί φαινόμενο στενά 
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συνδεδεμένο με το μέλλον της ίδιας της κοινωνίας μας». Υπήρξε διεύρυνση των 

δικαιωμάτων των παιδιών μεταναστών για την απόκτηση ιθαγένειας με το ν.3828/2010, ο 

οποίος μετά κρίθηκε αντισυνταγματικός. Η θέση αυτή στράφηκε «κατά της προοπτικής του 

ανοίγματος της κοινότητας των Ελλήνων πολιτών σε άλλους, “αλλοδαπούς”, “αλλοεθνείς”, 

“αλλόθρησκους”, “αλλογενείς”, σε ξένους δηλαδή, οι οποίοι (δεν) θα μπορούν να έχουν 

ισότιμη δυνατότητα πρόσβασης σε οικονομικά και κοινωνικά αγαθά και εν τέλει να έχουν 

λόγο στα πολιτικά πράγματα του τόπου τους» (Τσιτσελίκης 2012, 9). Κι ενώ ο συγκεκριμένος 

νόμος δεν ήταν σε ισχύ, ο καλαθοσφαιριστής, Γιάννης Αντετοκούμπο (γεννημένος στην 

Ελλάδα από αλλοεθνείς γονείς) πολιτογραφήθηκε Έλληνας. Η Ελληνική Ένωση για τα 

Δικαιώματα του Ανθρώπου σε ανακοίνωση της έκανε λόγο για  «βιοτεχνία εξαιρετικών, 

επιλεκτικών και αδιαφανών πολιτογραφήσεων, γνήσιο τέκνο των πιο σκοτεινών περιόδων 

της ελληνικής ιστορίας» (2013).  

Επί της ουσίας, η εθνική ταυτότητα είναι αυτή που καθορίζει το δικαίωμα στην 

συμμετοχή ως πολίτης της ελληνικής κοινωνίας. Αυτό δείχνουν οι πολιτικές μετανάστευσης, 

που μέχρι το 2014 οργανώνονται γύρω από αυτή τη βάση. «Μπορεί να αντιληφθεί κανείς ότι 

οι πολιτικές στο μεταναστευτικό, όπως σχεδιάζονται και εφαρμόζονται, αποτελούν «μη 

πολιτικές» ευνοώντας την ιδεολογική καλλιέργεια πολιτικών σκοπιμοτήτων μέσω του φόβου 

για τον «ξένο»» (Τσιτσελίκης 2012, 6).  

Κλασσική ρητορική διχοτόμησης αποτελεί η αντιδιαστολή των μεταναστών που έχουν 

έρθει στην Ελλάδα με τους Έλληνες που μετανάστευσαν προς άλλες χώρες.  

Για παράδειγμα, ο Ευγένιος Χαϊτίδης (Ν.Δ), είχε πει:  

«Μερικοί, ορισμένοι, θέλω να πιστεύω καλόπιστα, μειώνουν τους Έλληνες 
οικονομικούς μετανάστες που πήγαν στα πέρατα του κόσμου και μεταπολεμικά, τους 
μειώνουν, τους θίγουν, όταν τους παραλληλίζουν με τους λαθρομετανάστες, τα προβλήματα 
των οποίων προσπαθούμε σήμερα, για τρίτη φορά τα τελευταία χρόνια, να επιλύσουμε. Δεν 
ήταν λαθρομετανάστες οι Έλληνες οικονομικοί μετανάστες οι οποίοι πήγαν στη Γερμανία, στο 
Βέλγιο, πήγαν στον Καναδά, στην Αυστραλία, στις Ηνωμένες Πολιτείες, παντού. Ήταν 
μετανάστες οι οποίοι πήγαν αφού διασφαλίστηκε η διαμονή και η εργασία τους. Ήταν 
μετανάστες οι οποίοι πήγαν με επίσημα έγγραφα, τα οποία είχαν απαιτήσει οι χώρες 
υποδοχής, κάτι το οποίο δεν γίνεται εδώ» (Συνεδρίαση ΙΖ'/ Θέρος '05/ 2 Αυγούστου 2005).  

 

 Συναφής ρητορική βασισμένη στη λογική της αντίστροφης ψυχολογίας είναι ότι «εμείς 

οι ‘Έλληνες» έχουμε γνωρίσει την ξενιτιά και άρα είμαστε ευαισθητοποιημένοι με τα 

μεταναστευτικά ζητήματα. Κατά τα λεγόμενα του Αντώνιου Φούσα (Εισηγητή της 

Πλειοψηφίας):  
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«Για τον ελληνικό λαό η μετανάστευση δεν είναι άγνωστη. Ως απόδημοι γνωρίσαμε 
πολύ καλά τα σκληρά πλαίσια που μας έβαλαν όταν ήμασταν μετανάστες σε άλλες χώρες. 
Γνωρίσαμε αδικίες, αποκλεισμούς από τις εκεί κοινωνίες. Έτσι έχουμε ιδιαίτερη ευαισθησία 
στο θέμα των μεταναστών» (Συνεδρίαση ΝΒ'/Σύνοδος Α'/ 2/11/2004).  

 

Οι Έλληνες της διασποράς έχουν γίνει αντικείμενο συζήτησης στα πλαίσια συζήτησης 

της μετανάστευσης προς την Ελλάδα, όπου ο αγωνιστής και τίμιος Έλληνας 

αντιπαραβάλλεται με το εγκληματικό προφίλ του λαθρομετανάστη. Αυτή η αμφίσημη στάση 

της κοινωνίας και του κράτους δεν εμφανίζεται μόνο σε αυτή την περίπτωση, αλλά στην 

«ιεραρχία της ελληνικότητας» (Triandafyllidou and Veikou 2002), δηλαδή στη διαφορετική 

στάση του κράτους απέναντι σε κάποιες κατηγορίες μεταναστών έναντι άλλων. Οι άνθρωποι 

που ανήκουν στο «έθνος» είναι κομμάτι από Εμάς (τους Έλληνες) σε αντίθεση με τους 

Άλλους, και σε περίπτωση που δεν κατέχουν την ελληνική ιθαγένεια, χρησιμοποιείται ο 

ειδικός όρος «ομογενείς», οι οποίοι απολαμβάνουν ειδικά δικαιώματα σε σχέση με τους 

υπόλοιπους μετανάστες (Konsta and Lazaridis 2010, 367).  Κατά τη δεκαετία του ’90, οι 

ιδιαίτερες νομικές διατάξεις που αφορούσαν τους Πόντιους Έλληνες και η ημι-επίσημη 

προτιμησιακή μεταχείριση των Αλβανών ελληνικής καταγωγής αποτυπώθηκαν στα ΜΜΕ και 

τον πολιτικό λόγο που αφορούσε τη μετανάστευση (Triandafyllidou and Veikou 2002, 200). 

«Ο κυρίαρχος κανονιστικός διάλογος συνίστατο στο ότι οι ομογενείς επέστρεφαν στη 

«μητέρα πατρίδα» και ήταν εγγενώς μέλη της πολιτείας και του δήμου. Η γρήγορη 

πολιτογράφηση τους βασίστηκε στην αρχή του ius sanguinis και στην πραγματικότητα έγινε 

μέσω της διαδικασίας «διαπίστωσης της ιθαγένειας» η οποία υποδήλωνε ότι η ελληνική 

υπηκοότητα άνηκε δικαιωματικά σε αυτούς τους ανθρώπους και το ελληνικό κράτος απλώς 

επικύρωνε και επιβεβαίωνε την ύπαρξη αυτής της υπηκοότητας» (Τριανταφυλλίδου και 

Γρώπα 2010, 152). Ο Τύπος είχε ευνοϊκή στάση απέναντι στους Έλληνες του Πόντου και στην 

επιστροφή και την ένταξη τους στην ελληνική κοινωνία (Mikrakis and Triandafyllidou 1994, 

799 όπ.αναφ. στο Triandafyllidou και Veikou 2002, 200). 

Επίσης, έντονη συζήτηση είχε προκαλέσει το θέμα της ανέγερσης μουσουλμανικού 

τεμένους 123  μεταξύ 2005 και 2006, που εντάσσεται στις προκλήσεις που θέτει η 

                                                           
123 Σύμφωνα με τον Τσιτσελίκη (2012, 265) «Το ελληνικό κράτος πάντα έβλεπε την πιθανότητα ανέγερσης ενός 
τζαμιού στην Αθήνα (όπου ζουν περισσότεροι από 200.000 μουσουλμάνοι, συμπεριλαμβανομένων των 15.000 
Μουσουλμάνων με ελληνική ιθαγένεια) με καχυποψία, αν όχι εχθρότητα. Ένα μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης 
και η πλειοψηφία των πολιτικών κομμάτων συμμερίζονται αυτή την άποψη. Το πρόβλημα προέρχεται από την 
παντελή έλλειψη πολιτικής βούλησης να δοθούν εμφανή σημεία λατρείας για τους Μουσουλμάνους.  
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μετανάστευση στα ζητήματα ταυτότητας. Μια από τις ανησυχίες που εκφράστηκαν ήταν η 

προπαγάνδα που θα γινόταν μέσα στο τέμενος, θέτοντας σε κίνδυνο την ελληνική κοινωνία. 

Για παράδειγμα ο Ανδρέας Ανδριανόπουλος (Ανεξάρτητος Βουλευτής):  

«Εγώ δεν σας είπα να μην κάνετε τέμενος. Προς Θεού! Να το κάνετε και μάλιστα με 
δικά μας χρήματα. Πρέπει και υποχρεούμεθα να το κάνουμε. Η ανησυχία μου είναι για το 
ισλαμικό κέντρο που ουδείς θα είναι σε θέση να ξέρει τι θα προπαγανδίζεται εκεί και τι θα 
προωθείται...Σήμερα έχουμε μουσουλμάνους στην Ελλάδα οι οποίοι ανήκουν σε διάφορες 
επιμέρους υποδιαιρέσεις. Εάν κάνετε αυτό το κέντρο, όλοι αυτοί θα ενωθούν 
βραχυπρόθεσμα, κάτω από μία ισλαμική σημαία, τη σημαία του ουαχαδισμού που 
παγκοσμίως είναι εκείνη που δημιουργεί τα τεράστια προβλήματα. Σας προκαλώ να μου 
πείτε με ποιον τρόπο θα μπορείτε να ελέγξετε ότι αυτή η εκδοχή του Ισλάμ δεν θα είναι 
εκείνη που θα διδάσκεται και δεν θα τινάξει στον αέρα την ελληνική κοινωνία; Συνηθίζουμε 
να λέμε στην Ελλάδα «βλέποντας και κάνοντας». Δυστυχώς, εσείς κάνετε το ανάποδο 
«κάνοντας και βλέποντας» και αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο» (Συνεδρίαση SΘ'/Σύνοδος 
Α'/ 21/1/2005).  

 
Ο τότε Υπ.Εξωτερικών Ευριπίδης Στυλιανίδης (Ν.Δ) είχε απαντήσει ότι:  

 «υπάρχουν τόσο οι θεσμικές όσο και οι πολιτικές ασφαλιστικές δικλείδες, αλλά και η 
πολιτική συναίνεση μεταξύ των κοινοβουλευτικών δυνάμεων, ώστε να διασφαλιστεί και το 
δικαίωμα όλων των μετριοπαθών μουσουλμάνων που κατοικούν στην Ελλάδα για ελεύθερη 
άσκηση του θρησκευτικού δικαιώματος και η ομπρέλα του ουαχαδισμού να μη μπει πάνω 
από όλους».  

 
Επί της βασικής αρχής της ελευθερίας θρησκευτικής συνείδησης υπήρξε συμφωνία στη 

Βουλή ή τουλάχιστον αυτό εκφράστηκε. Παρ ‘όλα ταύτα υπήρξε διχογνωμία σχετικά με την 

τοποθεσία που θα χτιζόταν το μουσουλμανικό τέμενος και με το γεγονός ότι οι διαφορετικές 

μουσουλμανικές αιρέσεις και εθνοτικές ταυτότητες δεν θα ήταν δυνατόν να καλυφθούν υπό 

την ομπρέλα ενός τεμένους (αυτό ήταν το σημείο που υπογράμμισε το ΠΑ.ΣΟ.Κ). Η συζήτηση 

γίνεται όμως υπό την σκιά του φόβου και της ανασφάλειας σχετικά με το πώς θα μπορούσε 

να εξελιχθεί η ανέγερση ενός τεμένους και η ενδυνάμωση ενδεχομένως της μουσουλμανικής 

κοινότητας. Ο Στέλιος Παπαθεμελής (Ανεξάρτητος Βουλευτής) είχε πει χαρακτηριστικά:  

«Πιστεύω δε ότι διατηρείται η διαχείριση της όλης υποθέσεως σε ελληνικά χέρια, στο 
ελληνικό κράτος, αυτό δεν σημαίνει καμιάς μορφής «κρατισμό». Υποδηλώνει, όμως, 
πράγματι  σύνεση, διότι πρόκειται για υπόθεση που αν δεν ελεγχθεί  εξαρχής 
αποτελεσματικά, δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθεί. Αρκεί να θυμίσει κανείς τι συνέβαινε με τους 
μουσουλμάνους στη Γαλλία ή στη Βρετανία πριν από δέκα και είκοσι χρόνια και τι συμβαίνει 
σήμερα, όταν το σαράκι του φονταμενταλισμού έχει επικυριαρχήσει σε μεγάλη κλίμακα σε 
πολλά από τα στρώματα αυτά. Και βεβαίως εκεί δεν είναι οι φτωχοί, οι άνεργοι, οι 
φουκαράδες μουσουλμάνοι, αλλά όπως απεδείχθη από τα τρομοκρατικά γεγονότα της 
Βρετανίας, είναι Βρετανοί πολίτες καλοπληρωνόμενοι, με σπουδές στα Πανεπιστήμια και με 
χρήμα, γεγονός που επιβάλλει έλεγχο για να μην εκτροχιαστεί κάποια στιγμή σε ασύμμετρες 
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παρεμβάσεις, κατά τρόπο που θα μας κάνει να τρίβουμε τα μάτια μας ή και να τρέχουμε 
χωρίς να φτάνουμε…» (Συνεδρίαση ΙΖ'/Σύνοδος Γ'/ 7/11/2006).  

 

Η μετανάστευση και η διαφορετικότητα πλαισιώνεται με όρους ασφάλειας και σε 

αυτήν την συζήτηση, όχι μόνο από την δεξιά και το κέντρο, αλλά και από την αριστερά. 

Δηλαδή, όλοι οι βουλευτές υποστηρίζουν το απαραβίαστο των θρησκευτικών δικαιωμάτων 

και το ότι η Ελλάδα ως δημοκρατική χώρα πρέπει να παρέχει το δικαίωμα αυτό. Ωστόσο, η 

συζήτηση διεξάγεται πάντα με το κρατούμενο ότι υπάρχει ο κίνδυνος έξαρσης του 

φονταμενταλισμού, επικίνδυνου για το κράτος και την κοινωνία. Ο Αθανάσιος Λεβέντης, 

Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς είχε εκφραστεί 

μέσα σε αυτό το πλαίσιο, λέγοντας:  

«Πιστεύουμε ότι ο αποκλεισμός των πιστών μιας θρησκείας από τις λατρευτικές τους 
συνήθειες δεν προάγει την αρμονία μεταξύ των θρησκευτικών δογμάτων και προωθεί τη 
μισαλλοδοξία και το σκοταδισμό. Συμφωνούμε, λοιπόν, στο νομοσχέδιο αυτό επί της αρχής 
και το ψηφίζουμε. Τώρα, ο οργανισμός του τεμένους είναι κάτω από τη στενή εποπτεία του 
Υπουργείου Παιδείας. Αυτό είναι κάτι που επιδέχεται πολλές ερμηνείες. Δεν νομίζουμε ότι 
εξαντλούνται όλα τα δημοκρατικά δικαιώματα και αμφιβάλλουμε εάν είναι απαραίτητο 
ακόμα και στη συγκεκριμένη συγκυρία. Κανείς μας δεν θέλει έξαλλους ιεχωβίτες τύπου Μπιν 
Λάντεν να βρεθούν να διαχειρίζονται αυτοί το τέμενος. Στη δεδομένη στιγμή τέτοιες ομάδες 
είναι πολύ εύκολο, καθώς είναι πιο οργανωμένες, να κυριαρχήσουν μέσα στη 
μουσουλμανική κοινότητα, όμως πουθενά αλλού στον κόσμο δεν καθορίζονται οι λειτουργοί 
των μη επίσημων θρησκειών από το κράτος».  

 
Επίσης, η αριστερά (Κ.Κ.Ε και Συνασπισμός) υποστήριξαν τη δημιουργία του τεμένους, 

αλλά επικεντρώθηκαν στο ζήτημα διαχωρισμού Εκκλησίας-κράτους. Συγκεκριμένα η Βέρα 

Νικολαϊδου (Κ.Κ.Ε) είχε πει:  

 « Εμείς,..., δηλώνουμε από την αρχή ότι θέλουμε να βοηθήσουμε και θα βοηθήσουμε 
να ολοκληρωθεί το θέμα αυτό, παρ’ ότι αυτή η ανάγκη έρχεται να καλυφθεί μ’ ένα 
αποτυχημένο μοντέλο, που έχει σχέση με το διαχωρισμό του κράτους από την Εκκλησία, 
αυτήν την έλλειψη της αυτοτέλειας. Δεν έχει προχωρήσει μέχρι σήμερα ο διαχωρισμός, 
βέβαια αναλογικά σε μικρότερο βαθμό από ό,τι με την Ορθόδοξη Εκκλησία. Φαίνεται, όμως, 
αυτή η αλληλοσύνδεση σχεδόν σε όλα τα άρθρα. Είναι γνωστό ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα 
Ελλάδας ουδέποτε διαχώρισε τους εργαζόμενους σε θρησκευόμενους και μη. Στάθηκε πάντα 
με σεβασμό στο θρησκευτικό συναίσθημα και στις παραδόσεις του λαού μας, αλλά και των 
ξένων εργαζόμενων που ζουν στη χώρα μας και που κατά κοινή ομολογία έχουν συμβάλει 
θετικά στην ανάπτυξη της, παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και αυτοί, ως 
εργαζόμενοι. Είναι, λοιπόν, δίκαιο, αλλά και επιβεβλημένο να αποκτήσουν επιτέλους, στην 
προκειμένη περίπτωση οι μουσουλμάνοι που ζουν στην Αττική, το δικό τους χώρο λατρείας». 
(Συνεδρίαση ΙΖ'/Σύνοδος Γ'/ 7/11/2006).  
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Ο Συνασπισμός, όπως και το ΠΑ.ΣΟ.Κ αντιτέθηκαν στο «μοντέλο κρατισμού» όσον 

αφορούσε τη διαχείριση του τεμένους.  

Επί του θέματος του μουσουλμανικού τεμένους, οι υπό εξέταση εφημερίδες 

εκφράστηκαν στις ίδιες γραμμές με τον λόγο στη Βουλή – αναγνωρίζοντας δηλαδή το 

σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα ως βάση, αλλά με τις ίδιες ενστάσεις και ίδιους 

φόβους. Υπήρξαν και αντίλογοι, όπως για παράδειγμα το άρθρο του Θ.Π. Λιανού στο ΒΗΜΑ 

(5/9/2004) με τίτλο «Το τζαμί και οι μετανάστες», που μετέφερε το κοινωνικό συναίσθημα 

λέγοντας ότι «τους μετανάστες, τους θέλουμε ως εργάτες, παράνομους και νόμιμους, αλλά 

δεν τους αναγνωρίζουμε την ανθρώπινη και πνευματική υπόστασή τους» 124 . Επίσης, 

αναφέρθηκαν στο οικονομικό κόστος της ανέγερσης, την τοποθεσία και τη λειτουργία του 

τεμένους, τις αντιθέσεις στην ανέγερση τζαμιού και Ισλαμικού Πολιτιστικού Κέντρου 125 , 

αλλά και την απουσία ισλαμικού νεκροταφείου. Παράδειγμα υφέρπουσας 

ασφαλειοποιητικής στάσης επί του συγκεκριμένου ζητήματος μπορούμε να διακρίνουμε στα 

ερωτήματα που θέτει ο αρθρογράφος, ο οποίος κατά βάση, όπως αναφέρει δεν αμφισβητεί 

την ίδρυση του τζαμιού στην Αθήνα. Αναρωτιέται ποιος θα διορίζει τον ιμάμη και ποιος θα 

τον πληρώνει. «Θα θεωρηθεί ότι η ίση μεταχείριση των θρησκειών επιβάλλει τη μισθοδοσία 

των ιμάμηδων από το ελληνικό κράτος; Και τα έξοδα λειτουργίας του τζαμιού; Το πρόβλημα, 

το μεγάλο πρόβλημα, δεν είναι ποιος θα πληρώνει τον μισθό του ιμάμη και τα έξοδα 

λειτουργίας του τζαμιού. Το μεγάλο πρόβλημα είναι πώς θα εμποδίσεις να τα πληρώνει 

κάποιος άλλος, Σαουδάραβας ή Τούρκος (ή ο Μπιν Λάντεν αυτοπροσώπως), που θα γίνει έτσι 

το πραγματικό αφεντικό του ιμάμη και του τζαμιού» (Η Καθημερινή 30/04/2006) 126. Επίσης, 

ξεκαθαρίζεται σε άρθρο των ΝΕΩΝ ότι το κράτος θα εποπτεύει το τέμενος: « ...για την 

ανέγερση και τη λειτουργία του τζαμιού θα δημιουργηθεί ένα Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου 

Δικαίου, το οποίο θα χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό και θα βρίσκεται υπό 

την εποπτεία του υπουργείου Παιδείας. Στην κυβέρνηση σε καμιά περίπτωση δεν θέλουν να 

αναλάβουν τη λειτουργία του χώρου μουσουλμανικές αδελφότητες ή άλλες οργανώσεις που 

δεν ελέγχονται (ΤΑ ΝΕΑ 26/07/2006). Όπως προκύπτει από την έρευνα, η ασφάλεια είναι το 

κύριο θέμα του πολιτικού και δημόσιου λόγου, όταν συζητιέται το  θέμα του 

                                                           
124 Επίσης βλ. άρθρο «Συνωμοσία σιωπής για τα τεμένη» ΤΟ ΒΗΜΑ 24/10/2004. 
125 Βλ. Άρθρα ΤΟ ΒΗΜΑ 2/10/2005, ΤΑ ΝΕΑ 26/07/2006. 
126 Στο ζήτημα της επιλογής του ιμάμη γίνεται αναφορά και στα δύο άρθρα των ΝΕΩΝ  (26/07/2006). 
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μουσουλμανικού τεμένους. «... το τζαμί είναι απαραίτητο και για λόγους ασφάλειας, όπως 

έχουν επισημάνει κατ' επανάληψη στις ελληνικές αρχές οι υπεύθυνοι ξένων υπηρεσιών: όσο 

οι μουσουλμάνοι της Αθήνας δεν έχουν επίσημο χώρο λατρείας, θα συγκεντρώνονται σε 

ημιπαράνομους τόπους, ανεξέλεγκτοι, όπου εύκολα μπορούν να πέσουν θύματα 

στρατολόγησης εξτρεμιστών και τρομοκρατών» (ΤΑ ΝΕΑ 28/3/2006).  

Ο Τσιτσελίκης (2004, 302) σημειώνει επί του θέματος ότι «αυτό που θα άξιζε τον κόπο 

να γίνει αντιληπτό είναι ότι η θρησκευτική ετερότητα και μάλιστα το Ισλάμ στην Ελλάδα δεν 

αποτελεί κίνδυνο για την ελληνοχριστιανική ταυτότητα των Ελλήνων. Μάλλον 

περισσότερους κινδύνους εγκυμονεί η στρουθοκαμηλική αντίληψη ότι τα φαινόμενα δεν 

υπάρχουν επειδή δεν τα αντιμετωπίζουμε, πολιτικά ή νομικά: ότι η ανυπαρξία επίσημα 

αναγνωρισμένου τεμένους όπως και κατάλληλου ισλαμικού νεκροταφείου καθιστά 

άφαντους τους μουσουλμάνους από την αττική γη».  

 

5.5. Οικονομία  

Ήδη αναλύσαμε στο υποκεφάλαιο/άξονα της υγείας, την πρόσληψη του μετανάστη ως 

απειλής και οικονομικής επιβάρυνσης στο σύστημα δημόσιας υγείας127.  

Ο Γιάννης Μιχελάκης (Ν.Δ.) συνοψίζει σε μια πρόταση τους άξονες ανάλυσης της 

διατριβής με την προσλαμβανόμενη εικόνα των επιπτώσεων της λαθρομετανάστευσης για 

τη χώρα, δηλαδή αναφέρεται στους τομείς της δημόσιας τάξης, της υγείας, της ταυτότητας 

και τέλος της οικονομίας: 

 
«Οι Έλληνες αντιµετωπίζουµε και τη µάστιγα της ανεξέλεγκτης λαθροµετανάστευσης, 

ένα πρόβληµα που επηρεάζει πολύπλευρα την ελληνική κοινωνία, προκαλεί αλµατώδη 
άνοδο της εγκληµατικότητας, αλλοιώνει την πληθυσµιακή σύνθεση της χώρας, δηµιουργεί 
εστίες απειλής για τη δηµόσια υγεία, τροφοδοτεί το παραεµπόριο, δίνει µεγάλες διαστάσεις 
στη µαύρη εργασία, συνεπάγεται τεράστιο οικονοµικό κόστος...» (Συνεδρίαση ΛΣΤ'/Συνοδος 
Α'/ 27 Σεπτεμβρίου 2012).  

 

Μέχρι τώρα αναλύσαμε τους άξονες της υγείας, της εγκληματικότητας, της ταυτότητας 

και της αλλοίωσης της πληθυσμιακής σύνθεσης. Ο άξονας της οικονομίας και των επί μέρους 

τομέων της σε σχέση με τη μετανάστευση έχει ερευνηθεί σε διάφορες μελέτες (Lianos et. al 

1996, Baldwin-Edwards and Fakiolas 1999, Fakiolas 1999, Hatziprokopiou 2003, Κουντούρη 

                                                           
127 Βλ. επίσης παράδειγμα σχετικά με την επιβάρυνση του ΕΣΥ από τους μετανάστες, Κ. Στεφανής (Υπ.Υγείας 
και Πρόνοιας) (ΠΑ.ΣΟ.Κ) Συνεδρίαση ΟΖ’/Σύνοδος Δ’/5 Φεβρουαρίου 2004. 
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2009). Ο κίνδυνος της μετανάστευσης και όπως αναφέρεται σε πολλές περιπτώσεις της 

παράνομης μετανάστευσης ή της λαθρομετανάστευσης για την οικονομία έχει εκφραστεί σε 

σχέση με την αύξηση της ανεργίας και τη μείωση των μισθών για τους γηγενείς αλλά και με 

την υπερφόρτωση του κράτους πρόνοιας. Το βασικό αξίωμα που μας οδηγεί στην ανάλυση 

μας είναι ότι τα προβλήματα ασφάλειας, και στη συγκεκριμένη ενότητα τα προβλήματα, τα 

οποία θέτουν σε κίνδυνο την οικονομική ασφάλεια μιας χώρας και των γηγενών κατοίκων 

της, δεν προκύπτουν κατ’ ανάγκην με βάση αντικειμενικά κριτήρια, αλλά προκύπτουν και 

εδραιώνονται στη συνείδηση του λαού μέσω της αναπαράστασης τους ως υπαρξιακών 

κινδύνων (Buzan, Wæver and De Wilde 1998).  

Ο αλλοδαπός μετανάστης συγκροτείται ως απειλή και ως παράγοντας ανεργίας κατά 

τις δεκαετίες ’80 και ’90 στη δημόσια θεματολογία και στην πολιτική ατζέντα (Κουντούρη 

2008, 2009). Η εικόνα της απειλής ως προς την αύξηση της ανεργίας για τους Έλληνες που 

είχε παρουσιαστεί από τα ΜΜΕ και τις πολιτικές ελίτ δεν είχε παρουσιαστεί ολόκληρη. Οι 

οικονομικοί μετανάστες άνηκαν στην κατηγορία της ανειδίκευτης χειρωνακτικής εργασίας 

και κατά συνέπεια «απειλούσαν» μόνο αυτό το κομμάτι της αγοράς εργασίας. Η σημαντική 

πληροφορία είναι ότι τα ποσοστά υψηλής ανεργίας αφορούσαν την εξειδικευμένη εργασία 

(Hatziprokopiou 2003) και ιδιαιτέρως τις νέες ηλικίες, όπου η ανεργία άγγιζε το 40%. Επίσης, 

συγκεκριμένες δουλειές που οι μετανάστες επέλεγαν να κάνουν, δεν προσέλκυαν τους 

Έλληνες, κι όχι μόνον δεν έκαναν κατάχρηση του συστήματος πρόνοιας, όπως 

υποστηριζόταν, αλλά προσέφεραν ευελιξία στο εργατικό δυναμικό της χώρας (Lianos et al. 

1999). Επίσης, οι μετανάστες επέτρεψαν στο εξειδικευμένο και πιο πειθαρχημένο μέρος του 

ελληνικού εργατικού δυναμικού να ανεβαίνει στην επαγγελματική ιεραρχία και να 

καταλαμβάνει θέσεις υψηλότερων ευθυνών (Fakiolas 1999, 214). Όσον αφορά, την  

τμηματοποίηση της αγοράς εργασίας, αυτή  συνδέεται με την «εσωτερική ιεράρχηση» των 

εθνικοτήτων μεταναστών αλλά και την αρχαιότητα των μεταναστευτικών ρευμάτων 

σύμφωνα με την οποία οι καλύτερες θέσεις στην αγορά εργασίας αναθέτονται σταδιακά 

στους «παλαιότερους» μετανάστες, ενώ οι σχετικά χειρότερες θέσεις, όσον αφορά το μισθό, 

τις συνθήκες εργασίας και την ασφάλιση, απομένουν και δίνονται ή, καλύτερα, 

παραχωρούνται στους «νεότερους», και συχνά μη μόνιμους, μετανάστες (Papadopoulos 

2009, όπ.αναφ. στο Κασίμης και Παπαδόπουλος, 2012, 15).  

Η ζήτηση για ανειδίκευτους εργάτες ήταν μεγάλη πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες 

(2004), αφού πολλά δημόσια έργα ήταν υπό κατασκευή εκείνη την εποχή (Triandafyllidou 
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2009, 24). Ο Collier (2013, 126) λέει ότι η μετανάστευση μπορεί να αποτελέσει όφελος για 

την κάλυψη ελλειμμάτων δεξιοτήτων 128 . Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ο 

μηντιακός λόγος πριν και λίγο μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες εστιάζει στην συμβολή των 

μεταναστών στην οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας129. Μετατοπίζεται δηλαδή το 

πλαίσιο θεώρησης από τον επικίνδυνο μετανάστη στην αποτύπωση του αγωνιστή 

μετανάστη που συμβάλλει στην χρήσιμη πολυπολιτισμικότητα και κυρίως στην οικονομία. 

Άρθρο της Καθημερινής αναφέρεται σε έρευνα της MRB και επισημαίνει το εξής: «Έρχονται 

στην Ελλάδα για να δουλέψουν, αλλά σιγά σιγά και παρά τις αντιξοότητες, κυρίως από την 

έλλειψη σταθερής μεταναστευτικής πολιτικής από την πλευρά των ελληνικών κυβερνήσεων, 

αλλά και από έναν υφέρποντα ρατσισμό, ενσωματώνονται στην ελληνική κοινωνία» (Η 

Καθημερινή 31/8/2003). Γίνεται αναφορά επίσης στην συμβολή των μεταναστών στο 

τραπεζικό σύστημα και τους 200.000 λογαριασμούς που διατηρούν οι οικονομικοί 

μετανάστες στις ελληνικές τράπεζες. «Ήρθαν ρακένδυτοι και πεινασμένοι. Στην αρχή 

ταυτίστηκαν με προβλήματα και εγκληματικότητα. Όμως, έμειναν και δημιούργησαν. 

Κάνουν δουλειές που περιφρονούν οι Έλληνες, αποταμιεύουν περισσότερα και 

καταναλώνουν λιγότερο130. Πρόκειται για τους οικονομικούς μετανάστες, οι οποίοι σήμερα 

υπολογίζονται σε 850.000 - 1.000.000 (12% του εργατικού δυναμικού της Ελλάδας)» (ΤΑ ΝΕΑ 

2/8/2003). Για το ««φιλί της ζωής» από τους μετανάστες» κάνει λόγο άλλο άρθρο (ΤΟ ΒΗΜΑ 

21/11/2004) εκθέτοντας το ζήτημα της υποστήριξης των ασφαλιστικών ταμείων από τους 

μετανάστες.  Επίσης, αναφέρεται αλλού ότι οι «οικονομικοί μετανάστες είναι «πηγή» 

άντλησης κοινοτικών κονδυλίων»131 (ΤΟ ΒΗΜΑ 22/2/2004) ή ότι «οι μετανάστες σώζουν την 

αγορά παιχνιδιών» γιατί «διαθέτουν αρκετά χρήματα για τα παιδιά τους και έχουν 

αντισταθμίσει έτσι ως έναν βαθμό τις απώλειες των καταστημάτων του κλάδου που τα 

                                                           
128  Aναφέρει συγκεκριμένα τα παραδείγματα της Γερμανίας κατά τη δεκαετία του 1990 που χρειάστηκε 

εργαζόμενους στον τομέα της τεχνολογίας και προσπάθησε να ενθαρρύνει ειδικευμένους Ασιάτες για να 
καλύψει το κενό της εγχώριας αγοράς, της Γαλλίας κατά τη δεκαετία του 1950 με τους οικοδόμους από τη 
Βόρεια Αφρική και της Αγγλίας κατά τη δεκαετία του 1970 που τους προσέλαβε από χώρες της Κοινοπολιτείας.  
 
129 Βλ. άρθρα «Νόμος η έγκαιρη ολοκλήρωση των έργων» ΤΟ ΒΗΜΑ  16/6/2002, όπου αναφέρεται το εξής «Οι 
αυξημένες ανάγκες για εργατικό δυναμικό το οποίο θα απασχοληθεί στα ολυμπιακά έργα καλύπτονται από 
τους μετανάστες και τους Αλβανούς, πακιστανούς ή Ρουμάνους λαθρομετανάστες». 
130 Επίσης άρθρο στο ΒΗΜΑ 28/4/2002 με τίτλο «Οι μετανάστες σώζουν τα ελληνικά τσιγάρα» κάνει λόγο για 
την συμβολή των μεταναστών στην ελληνική βιομηχανία τσιγάρων λόγω της προτίμησης τους για τις χαμηλές 
τιμές των ελληνικών τσιγάρων.  
131 Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι «Οι 400.000 ξένοι εργάτες που ζουν στην Αττική τη «μετατάσσουν» στις 
φτωχές περιφέρειες της Ευρώπης εξασφαλίζοντας χρηματοδότηση ως το 2013» ΤΟ ΒΗΜΑ 22/2/2004. 
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τελευταία χρόνια είχαν επιταχυνθεί λόγω της υπογεννητικότητας που χαρακτηρίζει την 

ελληνική κοινωνία» (ΤΟ ΒΗΜΑ 11/12/2005).  

 Υπάρχουν πολλά άρθρα, τα οποία μιλούν με θετικό πρόσημο για την 

πολυπολιτισμικότητα. Για παράδειγμα, «Η Αθήνα ανανεώνει τη θέση της στον διεθνή 

πολιτιστικό χάρτη τόσο με τις αθλητικές εγκαταστάσεις, πολλές από τις οποίες φέρουν 

σημαντικές υπογραφές Ελλήνων αρχιτεκτόνων, όσο και με νέους μουσειακούς χώρους ή 

ανακαινίσεις παλαιοτέρων, που προικίζουν την πόλη... Αρμονία και αντίστιξη, πλουραλισμός 

και πολυπολιτισμικότητα. H Αθήνα χαμογελά πηγαία, με πίστη στον εαυτό της» (Η 

Καθημερινή 6/8/2004). Επίσης, φιλοξενούνται άρθρα κοινωνιολογικής και πολιτιστικής υφής 

για τη μετανάστευση με σκοπό την ανάδειξη θεμάτων σε σχέση με το ρατσισμό και την 

ξενοφοβία 132 , για την διαφορετικότητα 133  και την ενσωμάτωση 134 , αλλά και για 

γραφειοκρατικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες («H «Οδύσσεια» της 

νομιμοποίησης για τους μετανάστες», Καθημερινή 25/9/2004). «Η προσγείωση στην 

πραγματικότητα της μεταολυμπιακής Ελλάδας» όμως είναι ορατή «με την ανάδυση νέων 

μορφών εθνικισμού» και με την ανάγκη για «κατανόηση του γεγονότος ότι η 

πολυπολιτισμικότητα αποτελεί ένα δυναμικό πεδίο διεκδίκησης και όχι κάτι δεδομένο και 

κατοχυρωμένο από την παρουσία και μόνο μεταναστών στη χώρα μας ή από την επιτυχή 

διοργάνωση διεθνών εορταστικών εκδηλώσεων» (ΤΟ ΒΗΜΑ 19/9/2004).  

Μέσα από τη μελέτη των συνεδριάσεων της Βουλής σε σχέση με την οικονομική 

επικινδυνότητα των μεταναστών, βλέπει κανείς την πολιτική αντιπαράθεση αλλά και την 

αργή εξέλιξη μετατόπισης των θέσεων των κομμάτων όλου του πολιτικού φάσματος. Ενώ 

διαφαίνεται μια κατάφαση επί της ανάγκης θεώρησης της μετανάστευσης υπό ρεαλιστικούς 

όρους, όπου η διαχείριση έχει ως στόχο μακροπρόθεσμες λύσεις, παράλληλα ακόμα 

παρατηρείται πλαισίωση της μετανάστευσης με όρους ασφαλειοποίησης. Σε αυτό το 

χρονικό σημείο (γύρω από τους Ολυμπιακούς Αγώνες), που η οικονομία της χώρας είναι σε 

ανάπτυξη, γίνονται αναφορές στην χρησιμότητα των μεταναστών από την μια μεριά, αλλά 

και στις οικονομικές επιπτώσεις που δημιουργεί η παρουσία τους από την άλλη. Ο 

Αριστοτέλης Παυλίδης (Ν.Δ.) αναφερόμενος στην ανεργία σε νησιά, όπως η Σύμη και η 

Κάρπαθος στο γενικότερο πλαίσιο συζήτησης επί της ανεργίας και συγκεκριμένα επί του 

                                                           
132 Ενδεικτικά παραδείγματα Η Καθημερινή 12/3/2003, 6/1/2004, 3/3/2004, 29/7/2004.  
133 (ΤΑ ΝΕΑ 12/2/2004). 
134 (ΤΑ ΝΕΑ 12/2/2004). 
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νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Μέτρα για την 

αντιμετώπιση της ανεργίας και άλλες διατάξεις», είχε πει τα εξής μεταξύ άλλων:  

«...έχουμε σ΄ όλα τα νησιά έντονο, εντονότατο πρόβλημα και λόγω της παρουσίας των 
οικονομικών μεταναστών. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει, κύριοι συνάδελφοι, έχουμε θέμα, 
θέμα το οποίο έφθασε στο σημείο τους νέους πλέον να τους προκαλεί...Όμως το φαινόμενο 
πού οδηγεί; Αποστερεί θέσεων εργασίας τους εντοπίους. Παιδιά οικογενειών που αναντάμ 
παπαντάμ είναι στα νησιά, έχουν καταδικασθεί από εσάς, Υπουργέ μου, στην ανεργία» 
(Συνεδρίαση ΝΘ'/Σύνοδος Δ'/ 13/1/2004).  

 

Παρόμοια επιχειρήματα με συναρτήσεις μεταξύ ανεργίας και μετανάστευσης 

εκφράστηκαν και σε άλλες συζητήσεις στη Βουλή135 και αντίστροφα επιχειρήματα όπου η 

οικονομική ανάπτυξη στην Ελλάδα επέτρεψε στους οικονομικούς μετανάστες να ενταχθούν 

στην αγορά εργασίας136, ή όπου οι μετανάστες συμβάλλουν στο ΑΕΠ και έχουν «καθοριστική 

συμβολή στην ανάπτυξη της χώρας μας»137.  

Συνολικά, ο πολιτικός λόγος κατά την περίοδο πριν και μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες 

επαφίεται σε μια συγκεκριμένη γενική παραδοχή – την αναγνώριση της μετανάστευσης ως 

μιας πάγιας κατάστασης με μακροπρόθεσμο χαρακτήρα και ως μιας οικονομικής 

πραγματικότητας, όπου επιβαλλόταν η θεσμοθέτηση των δικαιωμάτων των μεταναστών για 

την συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας. «Καθώς η κατάσταση στα Βαλκάνια 

σταθεροποιήθηκε και οι ελληνικές πολιτικές ελίτ συνειδητοποίησαν ότι η μετανάστευση 

προς την Ελλάδα δεν αποτελούσε ένα προσωρινό φαινόμενο, οι παράγοντες και οι 

ανησυχίες που διαμόρφωσαν την ελληνική  μεταναστευτική πολιτική άλλαξαν. Οι 

μετανάστες προσέφεραν άφθονη και ευέλικτη εργατική δύναμη σε τομείς της ελληνικής 

οικονομίας όπου τα ντόπια εργατικά χέρια σπάνιζαν, όπως η γεωργία, η οικοδομή, οι μικρές 

οικογενειακές επιχειρήσεις, ο καθαρισμός και η οικιακή φροντίδα» (Τριανταφυλλίδου 2010, 

124). Η εποχή της σταθερής άρνησης της μετανάστευσης ως ενός μακροχρόνιου ζητήματος 

δίνει βήμα σε μια εποχή πολιτικών ζυμώσεων, όχι εύκολων (αφού πολλές φορές 

φανερώνεται η έλλειψη ουσιαστικής πολιτικής βούλησης), που όμως επιφέρουν κάποιες 

αλλαγές στη μεταναστευτική πολιτική και αυτό αντικατοπτρίζεται και στον πολιτικό λόγο. 

Διεξάγεται έντονος πολιτικός διάλογος σχετικά με την ενσωμάτωση και πολιτογράφηση των 

                                                           
135  Βλ. Γεώργιος Σαλαγκούδης (Ν.Δ) Συνεδρίαση ΞΗ’/Σύνοδος Δ’/26/1/2004, Κωσταντίνος Τσιπλάκης (Ν.Δ.) 
Συνεδρίαση ΚΖ’/Σύνοδος Δ΄/18/11/2003. 
136 Βλ. Δημήτρης Ρέππας (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων)(ΠΑ.ΣΟ.Κ) Συνεδρίαση Ν’/Σύνοδος 
Δ’/19/12/2003. 
137 Βλ. Αλέκος Χρυσανθακόπουλος (ΠΑ.ΣΟ.Κ), Συνεδρίαση Ν’/Σύνοδος Δ’/ 19/12/2003. 
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μεταναστών138, όπου όλοι συμφωνούν ότι η κτήση της ελληνικής ιθαγένειας είναι ένα πολύ 

σοβαρό ζήτημα και πρέπει να υπάρχουν πολλές και επαρκείς προϋποθέσεις για να πάρει 

κάποιος αλλοδαπός την ελληνική ιθαγένεια. Παραθέτουμε παρακάτω κάποια παραδείγματα 

αυτού του διαλόγου επί της πολιτογράφησης και ιθαγένειας σε αυτό το μέρος που αφορά 

την οικονομία, επειδή ο συγκεκριμένος διάλογος εξελίσσεται χρονικά πριν και μετά τους 

Ολυμπιακούς Αγώνες. Το μεταναστευτικό γίνεται αντικείμενο πολιτικής  αντιπαράθεσης 

λόγω της συσχέτισης του με την οικονομική συμβολή των μεταναστών αυτό το διάστημα 

στην ελληνική οικονομία.  

Για παράδειγμα, η Ελπίδα Παντελάκη (Κ.Κ.Ε) αναφέρεται σε αυτό το ζήτημα, παράλληλα με 

τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν Έλληνες και μετανάστες από την εργοδοσία:  

 «Το Κομμουνιστικό Κόμμα πιστεύει ότι η κτήση της ελληνικής ιθαγένειας, που είναι 
ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, ένα ξεχωριστό ζήτημα, πρέπει να αντιμετωπίζεται με κριτήρια που 
συμφέρουν τους Έλληνες και τους μετανάστες, την ειρήνη και τη φιλία των λαών, με σεβασμό 
στις ατομικές ελευθερίες και στα δικαιώματα των μεταναστών ανεξαρτήτως φύλου ή 
θρησκείας. Λέμε πολιτογράφηση με αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις, που εξασφαλίζουν 
όμως συνθήκες ασφάλειας και πλήρη δικαιώματα. Όμως και οι καλύτερες προθέσεις να 
υπήρχαν, που σήμερα δεν υπάρχουν αυτές, δεν εξασφαλίζονται τα παραπάνω κριτήρια, γιατί 
ακριβώς υπάρχει το οικονομικό κοινωνικό πλαίσιο και οι συνθήκες που διαμορφώνονται, 
που ακριβώς λειτουργούν σε βάρος των μεταναστών. Και η αλήθεια βέβαια είναι ότι δεν 
είναι το πρόβλημα μόνο με τους μετανάστες. Κατά κύριο λόγο είναι με τους Έλληνες πολίτες, 
στους οποίους καταπατώνται βασικά δικαιώματα, κατακτήσεις χρόνων και ιδίως αντανακλά 
αυτό με το χειρότερο τρόπο στους μετανάστες, πολύ περισσότερο με αυτούς οι οποίοι δεν 
είναι μόνιμοι εδώ και ακριβώς γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης από την εργοδοσία» 
(Συνεδρίαση ΝΒ'/Σύνοδος Α'/ 2/11/2004),  

 
και επισημαίνεται το μακροχρόνιο διάστημα των δέκα χρόνων που πρέπει να καλυφθεί 

για να έχει το δικαίωμα κάποιος να κάνει αίτηση για πολιτογράφηση:  

«...στην παράγραφο 2α΄ του άρθρου 5 εξακολουθούν να μένουν συνολικά τα δέκα 
χρόνια. Θα μπορούσε αυτό το διάστημα να είναι μικρότερο. Βεβαίως συμφωνούμε ότι θα 
πρέπει να υπάρχει διάκριση ανάμεσα στους ομογενείς αλλοδαπούς και στους αλλογενείς 
αλλοδαπούς. Διαφωνούμε, όμως, στο ζήτημα με τους αλλογενείς αλλοδαπούς στα δέκα 
χρόνια. Μπορεί να είναι μικρότερο αυτό το χρονικό διάστημα» (ibid).  

 
Επίσης, υπάρχει και η άποψη ότι η κτήση της ελληνικής ιθαγένειας δεν εντάσσεται στο 

πλαίσιο της μεταναστευτικής πολιτικής:  

«... σπεύδω ευθύς εξ αρχής να επισημάνω ότι είναι άλλο ζήτημα η μεταναστευτική 
πολιτική και τελείως διαφορετικό μέγεθος η κτήση της ελληνικής ιθαγένειας. Και νομίζω ότι 
είναι αυτονόητο πως η μεταναστευτική πολιτική δεν μπορεί να υπηρετηθεί με την κτήση της 

                                                           
138 Για παράδειγμα Συνεδρίαση ΝΒ’/Σύνοδος Α’/2/11/2004. 
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ιθαγένειας, αλλά μπορεί αποτελεσματικά να υπηρετηθεί από μια σειρά άλλες ρυθμίσεις, οι 
οποίες μπορεί να είναι γενικές, συλλογικές, κοινοτικές ή και εξατομικευμένες» (Φώτης 
Κουβέλης) (ibid).  

 
Σε άλλη συνεδρίαση επισημαίνεται η επικινδυνότητα να διευκολύνεται η διαδικασία 

τη πολιτογράφησης, π.χ. 

 «...γιατί πιστεύουμε πως η χώρα μας έχει κατακλυστεί από οικονομικούς μετανάστες. 
Δεν χωράει άλλους. Κατά συνέπεια θα ήταν επικίνδυνο πλέον να διευκολύνουμε 
καταστάσεις και να ανοίγουμε πόρτες». Ιωάννης Λαμπρόπουλος (Ν.Δ) (Συνεδρίαση 
ΡΓ'/Γ'Σύνοδος/ 17/4/2003) ή το ότι οι νέες διατάξεις θα παρακινήσουν κι άλλους μετανάστες 
να έρθουν στην Ελλάδα:  

 «...θέλω να επισημάνω την έντονη ανησυχία μου για τις διατάξεις του άρθρου 8, που 
αναφέρεται σε θέματα αλλοδαπών και πολιτογράφησης. Οι διατάξεις αυτές, με την ασάφειά 
τους -που ελπίζω να μην είναι σκόπιμη- θα φέρουν ένα νέο κύμα μεταναστών στη χώρα μας, 
όταν όλοι δεχόμαστε ότι η Ελλάδα είναι ήδη κεκορεσμένη» (Γιώργος Τσούρνος, (Ν.Δ.))(ibid).  

 
Μια άλλη παράμετρος που συνδέει την οικονομία με τη μετανάστευση και έχει 

πλαισιωθεί με όρους ασφάλειας είναι η συμβολή των μεταναστών στην παραοικονομία και 

τη μαύρη αγορά εργασίας. Το γεγονός ότι το κράτος δεν έδινε προτεραιότητα σε ελέγχους 

στην αγορά εργασίας, οι οποίοι θα ήταν το πρώτο βήμα σε επίλυση ζητημάτων παράνομης 

εργασίας, αλλά παρόλ’ αυτά έδειχνε μηδέν ανοχή σε ζητήματα εισόδου και διαμονής, δείχνει 

πώς η μετανάστευση ασφαλειοποιείται σε σαθρή βάση. Επίσης, αυτό γιγαντώνει την 

παραοικονομία και δίνει την ευκαιρία στους εργοδότες να εκμεταλλεύονται τους 

μετανάστες, είτε αυτοί είναι παράτυποι ή όχι, παρακρατώντας το μισθό τους139. Ο φόβος της 

απέλασης και η άγνοια των δικαιωμάτων κάνει τους μετανάστες να εξαρτώνται σε μεγάλο 

βαθμό από τους εργοδότες τους και αν υπάρχει θέμα παραβίασης των εργασιακών ή 

ανθρώπινων δικαιωμάτων μένει στην αφάνεια. Μεγάλη έκταση στο δημόσιο λόγο πήρε το 

θέμα με τους μετανάστες εργάτες στη Μανωλάδα, στην Ηλεία, όπου «όταν περίπου 200 

μετανάστες με καταγωγή από το Μπαγκλαντές και το Πακιστάν, οι περισσότεροι από τους 

οποίους βρίσκονται νομίμως στη χώρα μας, ζήτησαν από τους επιστάτες τα δεδουλευμένα 

έξι μηνών που τους όφειλε η επιχείρηση. Μετά από έντονους διαπληκτισμούς οι επιστάτες 

αποχώρησαν και λίγο αργότερα επέστρεψαν στον χώρο όπου ήταν συγκεντρωμένοι οι 

μετανάστες κρατώντας καραμπίνες. Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο τουλάχιστον από τους 

επιστάτες πυροβόλησαν στο ψαχνό εναντίον των αλλοδαπών εργατών, τραυματίζοντας οκτώ 

                                                           
139 Βλ. Έκθεση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2011) ‘Fundamental rights 
of migrants in an irregular situation in the European Union’.  
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σοβαρά και τουλάχιστον άλλους 20 ελαφρά» (ΤΟ ΒΗΜΑ 18/4/13)140. Αθώοι των κατηγοριών 

κρίθηκαν ο επιχειρηματίας και ο ένας επιστάτης, ενώ οι άλλοι δύο επιστάτες που είχαν 

εμπλακεί στο επεισόδιο κρίθηκαν ένοχοι με 14 και 8 χρόνια αντίστοιχα, αλλά κατόπιν 

εφέσεως αφέθηκαν ελεύθεροι141. Το συγκεκριμένο περιστατικό στη Μανωλάδα142 δεν είναι 

μεμονωμένο143 και σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε με προσωπικές συνεντεύξεις 

το Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας το 2013 καταγράφηκαν 166 

περιστατικά με τουλάχιστον 320 θύματα (Η Καθημερινή 3/4/2014).  

Ο Δημήτρης Χριστόπουλος, Πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας για τα Δικαιώματα 

του Ανθρώπου (FIDH),  είχε γράψει σε σχέση με την υπόθεση της Μανωλάδας το εξής: 

«Μια ηθελημένα «τυφλή» μεταναστευτική πολιτική που δεν προβλέπει ρεαλιστικούς 

και βιώσιμους τρόπους τακτοποίησης των χωρίς χαρτιά ανθρώπων που δουλεύουν στην 

Ελλάδα και αναγκάζεται να προσφεύγει σε μάλλον επισφαλείς νομικές ερμηνείες 

υποδεδειγμένες κατά παραγγελία της εκτελεστικής εξουσίας στη δικαστική. Μια εξόχως 

ταξική και ρατσιστική –μονόφθαλμη και όχι τυφλή βέβαια– Δικαιοσύνη που βλέπει στους 

τυφλούς πυροβολισμούς σε φτωχούς ξένους εργάτες ένα απλό πλημμέλημα, διότι τα θύματα 

ήταν και φτωχά και ξένα: «όπου φτωχός κι η μοίρα του», δηλαδή. Ακόμη χειρότερα, ξένος 

φτωχός. Μια οικονομία που βρίσκει το συγκριτικό της πλεονέκτημα στη μαύρη και 

ανασφάλιστη αγορά εργασίας ανθρώπων χωρίς χαρτιά» (Χριστόπουλος 2015, 76).  

 

 

 

 

                                                           
140 Επίσης βλ. συναφή άρθρα σχετικά με την υπόθεση της Μανωλάδας ΤΑ ΝΕΑ 20/4/13, 22/4/13, 23/4/13, 
29/4/13. Στο παρελθόν είχε δημοσιευτεί άρθρο σχετικά με το αίτημα των μεταναστών στη Νέα Μανωλάδα για 
αύξηση μεροκάματου που αντιμετωπίστηκε από τους παραγωγούς με βιαιότητα («Οργή για τις φράουλες της 
ντροπής» ΤΟ ΒΗΜΑ 22/4/2008). Επίσης σχετικό άρθρο για την φθηνή μαύρη εργασία βλ. άρθρο «Το γεφύρι της 
ντροπής – Διώχνουν τους μετανάστες από την Άρτα για να κρύψουν τα ίχνη της εκμετάλλευσης» (ΤΟ ΒΗΜΑ 
16/1/2008).  

141 Βλ. άρθρα π.χ. «Αθώοι δύο κατηγορούμενοι για τη Μανωλάδα - «στα μαλακά» οι άλλοι δύο» ΤΑ ΝΕΑ 

30/7/14. Συναφή άρθρα ΤΑ ΝΕΑ 23/7/14. Επίσης, «Αμετάκλητη η αθώωση δύο κατηγορούμενων για την 

υπόθεση της Μανωλάδας» (Η Καθημερινή 29/10/2014).  
142  Η υπόθεση της Μανωλάδας παραπέμφθηκε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων κατόπιν 
προσφυγής 42 μεταναστών από το Μπαγκλαντές κατά της Ελλάδας (Η Καθημερινή 8/1/2016). 

143 Βλ. «Νέα «Μανωλάδα» στη Χαλανδρίτσα Αχαΐας», Η Καθημερινή 13/3/2015. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

6. 1. Μετανάστευση και Πολιτική Ατζέντα 

Στις προηγούμενες ενότητες αναλύσαμε τη στάση των πολιτικών ελίτ μεταξύ άλλων 

απέναντι στο μεταναστευτικό ζήτημα στην Ελλάδα. Όλοι οι συνεντευξιαζόμενοι σχολίασαν 

ότι η μετανάστευση έγινε αντικείμενο συστηματικής εκμετάλλευσης από όλα τα ελληνικά 

πολιτικά κόμματα ανεξαιρέτως. Επίσης σχολιάστηκε ότι στην Ευρώπη για την δεξιά και την 

ακροδεξιά, το μεταναστευτικό αποτελεί τρόπο και μηχανισμό πολιτικής συγκρότησης, έτσι 

«κατ’ ουσίαν συγκροτείται ο λόγος ύπαρξης τους» (Συνέντευξη Μ 2015). Στην Ελλάδα, το 

μεταναστευτικό συνιστά «ένα θέμα που κοινωνικά διεκπεραιώνεται με όρους παρωχημένου 

διαλόγου, και όχι με τεχνικές και εμπεριστατωμένες αναλύσεις γιατί η συντριπτική 

πλειοψηφία των πολιτικών δεν ενδιαφέρεται για μια τεκμηριωμένη προσέγγιση, αλλά το να 

το χρησιμοποιήσουν για να μαζέψουν ψήφους, να συγκροτήσουν τις προεκλογικές τους 

καμπάνιες, να συσπειρώσουν το κόμμα. Χρησιμοποιείται για οποιονδήποτε λόγο εκτός από 

το να γίνει μια τεκμηριωμένη κουβέντα και να φτάσουμε σε αντικειμενικές λύσεις των 

προβλημάτων» (Συνέντευξη I 2015). Η πολιτική εκμετάλλευση του μεταναστευτικού 

τροφοδοτεί τα ξενοφοβικά και μισαλλόδοξα αντανακλαστικά μέσα στην κοινή γνώμη. Μετά 

η κοινή γνώμη ζητάει αυτή τη ρητορική. «Είναι ένας φαύλος κύκλος». (Συνέντευξη Μ 2015). 

Εάν όμως οι κυβερνήσεις σταματήσουν να χρησιμοποιούν τη μετανάστευση κατ’ αυτόν τον 

τρόπο, «αυτό δεν αφήνει πολύ ζωτικό χώρο στην άκρα δεξιά. Γιατί η άκρα δεξιά δεν θέτει 

την ατζέντα δια αυτής, την θέτει δια των συγγενών της χώρων». Η δύναμη της ακροδεξιάς 

έγκειται στο ότι μετατοπίζει την ατζέντα και ένα κομμάτι της δεξιάς το αποδέχεται. 

(Συνέντευξη Μ 2015).  

Επίσης, τα δύο μεγάλα κόμματα «δεν πήραν ποτέ ξεκάθαρες θέσεις» (Συνέντευξη Ε 

2015) και «επί χρόνια άφησαν τα πράγματα στην τύχη τους - στην ουσία δεν υπήρχε 

κυβερνητική πολιτική» (Συνέντευξη H 2015). Ιδιαίτερα στο θέμα της μετανάστευσης, υπήρξε 

«συντηρητικοποίηση» στον πολιτικό χώρο -  το ΠΑΣΟΚ άρθρωνε έναν κρυφοδεξιό λόγο χωρίς 

ξεκάθαρη στάση και υπήρχε μια υποβόσκουσα ακροδεξιά, η οποία επέρριπτε την ευθύνη 

«σε αυτούς που έρχονται – και κακώς έρχονται - και όχι στο κράτος» (Συνέντευξη H 2015). 

Κατόπιν, η κυβέρνηση Καραμανλή σκλήρυνε τη στάση της απέναντι στο μεταναστευτικό και 

παράλληλα άρχισε και ο λόγος να γίνεται πιο ακραίος (ibid). Οι μετανάστες αποτελούσαν 

εξιλαστήρια θύματα για την ακροδεξιά, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ τους χρησιμοποιούσε για να αυξήσει 
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το κοινωνικό του γόητρο (Συνέντευξη F 2015).  Η Αριστερά χρησιμοποίησε το ζήτημα της 

μετανάστευσης μέσω της ανθρωπιστικής πτυχής με προχειρότητα και τις ίδιες ελλείψεις (με 

τα άλλα κόμματα) συγκρότησης και τεκμηρίωσης. Άλλο πρόσημο, αλλά στην 

πραγματικότητα με την ίδια λογική...Μια πολιτική χρήση ενός φαινομένου που όμως 

χρειάζεται αντικειμενική τεκμηρίωση και μια ρεαλιστική βάση προσέγγισης (Συνέντευξη Ι 

2015). «Η Αριστερά έφτασε σε σημείο να εκμεταλλευτεί άμεσα ανθρώπους, όπως στην 

περίφημη ιστορία με την απεργία πείνας στην Υπατία. Εκεί ήταν στυγνή εκμετάλλευση. Είχαν 

αυτά τα παιδιά144 τελείως απομονωμένα, δεν επιτρέπανε σε κανένα γιατρό, εκτός από τους 

δικούς τους να τα πλησιάσει, ούτε σε δημοσιογράφους...Για να προωθήσουν την ατζέντα 

τους. Φυσικά, οι ίδιοι που συμμετείχαν σε αυτό μπορεί να μην είχαν συναίσθηση ότι το 

εκμεταλλεύονται, μπορεί να είχαν την αυταπάτη ότι βοηθάνε...» (Συνέντευξη L 2015). «Το 

2013, ο Τσίπρας για να εντυπωσιάσει και να πει κάτι εύπεπτο στη δημόσια σφαίρα μετά τα 

γεγονότα στην Λαμπεντούζα, είχε πει ότι θα πάρει πρωτοβουλία σε διεθνές επίπεδο για το 

μεταναστευτικό για να το βάλει στην Επιτροπή ως θέμα και το πρώτο θέμα που θα ζητούσε 

θα ήταν η αφαίρεση του Δουβλίνου – που το 2013 οι επιστροφές ήταν πάρα πολύ λίγες» 

(Συνέντευξη Ι 2015). 

Το ζήτημα του Κανονισμού του Δουβλίνου ήταν ένα παράδειγμα πολιτικού λόγου που 

βασιζόταν σε ατεκμηρίωτα δεδομένα και είχε διαχυθεί και χρησιμοποιούνταν απ’ όλα τα 

κόμματα. «Όλοι μιλούσαν για το γεγονός ότι το Δουβλίνο μετατρέπει την Ελλάδα σε 

«αποθήκη ψυχών». Τα δεδομένα όμως δείχνουν ότι το Δουβλίνο δεν ήταν ποτέ λόγος 

μεγάλου αριθμού επιστροφών. Ήταν μικρά τα νούμερα των επιστροφών, ιδιαιτέρως από το 

2010 και μετά που η Ελλάδα καταδικάστηκε. Εάν παρατηρήσουμε όμως το δημόσιο και 

πολιτικό λόγο, βλέπουμε ότι το Δουβλίνο αναφέρεται ως βασικός λόγος για τα προβλήματα 

της παράτυπης μετανάστευσης στην Ελλάδα, και ιδιαιτέρως από το 2012 και μετά. Αυτό ήταν 

παράγωγο της παρέμβασης των συντηρητικών κομμάτων και ήταν ως επιχείρημα πολύ 

χρήσιμο. Ενσωματώθηκε και από τα αριστερά κόμματα. Για 7-8 χρόνια υφίσταται ένα 

επιχείρημα βασικό στον κεντρικό πολιτικό λόγο όλων και δεν έχει σχέση με την 

πραγματικότητα. Δηλαδή προβλήματα που ανέκυπταν το 2012 στο κέντρο της Αθήνας δεν 

έλεγαν ότι οφείλονται π.χ. στα θέματα πολιτικής διαχείρισης, υποδοχής, καλής 

αστυνόμευσης, αλλά στο Δουβλίνο» (Συνέντευξη Ι 2015).  

                                                           
144 Εδώ ο συνεντευξιαζόμενος εννοεί τους απεργούς πείνας.  
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Εκτός από τα νέα σοβαρά προβλήματα με τις προσφυγικές ροές και τα θέματα 

διαχείρισης υποδοχής, πολλοί από τους ερωτηθέντες στις συνεντεύξεις (F, G, H, I, J, K, L, M, 

N, Ο 2015) ανέδειξαν το ζήτημα της ένταξης και της νομιμοποίησης των μεταναστών ως το 

κυριότερο που χρίζει αντιμετώπισης από τις ελληνικές κυβερνήσεις, αφενός με το θέμα της 

ιθαγένειας και αφετέρου με  την θεσμοθέτηση ενός καθεστώτος πάγιας επαναφοράς στη 

νομιμότητα (Συνέντευξη Μ 2015). Για τους ανθρώπους, που είναι παράτυποι, χρειάζεται μια 

διαδικασία καταγραφής, μετά αναστολή απομάκρυνσης και κατόπιν ένας διάλογος με την 

ΕΕ για επιμερισμό ευθυνών (Συνέντευξη Μ 2015). Η άρνηση της ελληνικής πολιτείας μέχρι 

πρόσφατα να κατοχυρώσει θεσμικά τους μετανάστες και ιδίως να «τακτοποιήσει» το ζήτημα 

της δεύτερης γενιάς διαιωνίζει μια κατάσταση η οποία μακροπρόθεσμα δεν είναι βιώσιμη. 

Όπως γράφει ο Τσιτσελίκης (2012, 3), «μια νομοθεσία που ποινικοποιεί τους «λαθραίους» 

παράγει περισσότερους κινδύνους απ' όσους αποσοβεί, καθώς οι άνθρωποι «παρανομούν» 

ακριβώς γιατί δεν είναι ικανοί να περάσουν την πύλη της νομιμότητας. Κραυγαλέα 

περίπτωση αποτελούν οι νέοι της “δεύτερης γενιάς”». Μέχρι τα τέλη 2016 σχεδόν καμία 

αίτηση δεν εξετάστηκε σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο. (βλ. κεφάλαιο 3.4.). Ο 

Δημήτρης Παπαδημητρίου, ιδρυτής του Ινστιτούτου Μεταναστευτικής Πολιτικής των ΗΠΑ, 

σε συνέντευξή του μεταξύ άλλων μιλώντας για τα μοντέλα ενσωμάτωσης των μεταναστών, 

είχε πει ότι η Ελλάδα «πρέπει να κάνει τους μετανάστες πολίτες της, όπως, αρχίζει σιγά σιγά 

να κάνει με όσους μετανάστες έχουν ζήσει στην Ελλάδα πολλά χρόνια. Άμα υπάρχουν 

μετανάστες που είναι είκοσι χρόνια σε μια χώρα είναι παράλογο να νομίζεις ότι θα φύγουνε, 

ή, ότι δεν ανήκουνε κτλ. Ένα παιδί μεταναστών που έχει γεννηθεί, ή, έχει ζήσει χρόνια στην 

χώρα μας πρέπει στα 18 να παίρνει την ελληνική υπηκοότητα και να σταματήσει όλη αυτή η 

γραφειοκρατία με τις άδειες παραμονής. Και σιγά σιγά υπάρχουν ευρωπαϊκοί νόμοι που 

αναγκάζουν τις ελληνικές αρχές να δώσουνε δικαιώματα σε αυτούς τους ανθρώπους 

(Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία 21/2/2010).  

Παρόλα ταύτα η νομοθεσία σήμερα έχει αλλάξει σε μεγάλο βαθμό από τη δεκαετία 

του ’90, που ήταν σχεδόν ανύπαρκτη (Συνεντεύξεις B, H, Μ 2015). Υπήρχε ένα ασαφές και 

αδιαφανές πλαίσιο πολιτικής (Συνέντευξη C 2015). Οι αλλαγές άρχισαν να συντελούνται 

όταν οι πολιτικοί κατάλαβαν ότι οι μετανάστες ήρθαν για να μείνουν στην Ελλάδα 

(Συνέντευξη Β 2015). Οι νομοθετικές αλλαγές συνέβαλαν σε κάποιο βαθμό στην 

αποασφαλειοποίηση της μετανάστευσης ιδιαιτέρως σε σύγκριση με την δεκαετία του ’90. 

Στα θέματα των μακροχρόνια διαμενόντων και της οικογενειακής επανένωσης, η ελληνική 
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νομοθεσία έχει δείξει σημάδια ωρίμανσης, ακολουθώντας την ευρωπαϊκή πολιτική. 

Αντιθέτως, η πολιτική απέναντι στην παράτυπη μετανάστευση σκλήρυνε και η πολιτική 

ασύλου με τις αργές διαδικασίες (Συνέντευξη F 2015) δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την 

παρούσα κατάσταση με την συσσώρευση προσφύγων στα σύνορα.  

Αυτή η διττή στάση της ελληνικής πολιτείας αντικατοπτρίζει εν μέρει τις πολιτικές 

επιλογές της ΕΕ. Οι περισσότερες χώρες που έγιναν πρόσφατα χώρες υποδοχής μεταναστών, 

όπως οι χώρες της Νότιας Ευρώπης, προσπάθησαν να νομοθετήσουν κατά της 

μετανάστευσης, εστιάζοντας σε αυστηρότερους συνοριακούς ελέγχους και παράλληλα μη 

προνοώντας για την ενσωμάτωση αυτών που ήταν ήδη στη χώρα (Geddes 2003). Ας λάβουμε 

υπόψιν ότι «η επιρροή της ΕΕ στην ελληνική πολιτική είναι στο μέγιστο βαθμό και τα 

περιθώρια διαφοροποίησης είναι ελάχιστα. Αυτό έχει να κάνει με το ότι η Επιτροπή είναι ο 

βασικός χρηματοδότης των πολιτικών (80-85%), οπότε μπορεί να δίνεται το περιθώριο 

ελιγμού και διαμόρφωσης πολιτικής, το πλαίσιο όμως είναι καθορισμένο. Οπότε σε βάθος 

χρόνου εικοσαετίας βλέπει κανείς ότι η ελληνική πολιτική έρχεται και συναντιέται με τις 

προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – γεγονός το οποίο δεν απαλλάσσει την ελληνική 

πολιτεία από ευθύνες για την κακοδιαχείριση και τις αποτυχίες. Είναι μια αμοιβαία αποτυχία 

που έχει να κάνει με λάθος πολιτικές και κακό σχεδιασμό. Αλλά είναι δύο πραγματικότητες 

συνυφασμένες σε μεγάλο βαθμό (η ελληνική και η ευρωπαϊκή πολιτική)» (Συνέντευξη I 2015). 

Όπως άλλωστε αναλύσαμε στο Κεφάλαιο 3, η ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική έχει 

καταστεί συνώνυμη με τους αυστηρούς συνοριακούς ελέγχους, τη στρατιωτικοποίηση των 

συνόρων και την εφαρμογή αναπτυγμένων τεχνολογιών για την επιτήρηση και τη 

βιομετρικοποίηση των συνόρων. Τα μεγαλύτερα κονδύλια έχουν διατεθεί στην ΕΕ για τη 

φύλαξη εξωτερικών συνόρων (Συνέντευξη Κ 2015). Σύμφωνα με τα συμπεράσματα ανάλυσης 

για τη διαδικασία χρηματοδοτήσεων έρευνας για την ασφάλεια από τον Ευρωπαϊκό 

Προϋπολογισμό 2007-2013, «οι χρηματοδοτήσεις έχουν σε τεράστιο βαθμό κατευθυνθεί σε 

προγράμματα ασφαλείας και άμυνας των μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών, Υπουργείων 

Εσωτερικών και ιδρυμάτων αμυντικών ερευνών» (Φωτιάδης 2015, 95).  

 

6. 2. Η πορεία της ασφαλειοποίησης και οι «ρωγμές αποασφαλειοποίησης»  

Αυτό που κατέδειξε συνολικά η έρευνα είναι ότι η ασφαλειοποίηση ως διαδικασία δεν 

ακολούθησε μια γραμμική πορεία, αλλά υπήρξαν διακυμάνσεις. Δεν μπορεί να παρατηρηθεί 

ως μια αμετάβλητη διαδικασία. Υπήρξαν, αυτό που ονομάσαμε ρωγμές 
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αποασφαλειοποίησης (βλ. Κεφάλαιο 4), οι οποίες αποτελούν ρωγμές στη διαδικασία της 

ασφαλειοποίησης. Η αποασφαλειοποίηση, η οποία συνιστά την αντίθετη διαδικασία της 

ασφαλειοποίησης, συμβαίνει όταν ένα αποκλιμακώνεται από ζήτημα ασφάλειας σε ένα 

κανονικό ζήτημα ημερήσιας διάταξης. Το ζήτημα μπαίνει στο πεδίο των συνήθων πολιτικών 

πρακτικών και ενδιαφέρει την καθημερινή πολιτική ζωή, δηλαδή πολιτικοποιείται. Αυτό 

σημαίνει ότι αντιμετωπίζεται με το ήδη υπάρχον θεσμικό πλαίσιο χωρίς τη λήψη έκτακτων 

μέτρων (Peoples and Vaughan-Williams 2010). Αυτές οι ρωγμές μπορεί να προέρχονται από 

νομοθετικές και πολιτικές κινήσεις, οι οποίες δηλώνουν ότι το κράτος ανταποκρίνεται με την 

υιοθέτηση μέτρων απέναντι σε ένα σταθερό πρόβλημα με μεταβαλλόμενες συνθήκες.  Ή 

μπορεί να προέρχονται από κινήσεις άλλων δρώντων, όπως της κοινωνίας των πολιτών. Αυτό 

απαντάει εν μέρει στο ερώτημα που θέτει ο Wæver (1995, 53): Μπορούμε να διακρίνουμε 

προσπάθειες για να αποκλείσουμε ζητήματα από την ασφαλειακή ατζέντα, ή και να 

αποασφαλειοποιήσουμε ζητήματα τα οποία έχουν ασφαλειοποιηθεί; Υπήρξαν κινήσεις 

αποασφαλειοποίησης στην εξεταζόμενη χρονική περίοδο, όπως παρατηρήσαμε. Τα 

προγράμματα νομιμοποίησης αποτελούν τέτοιου είδους ρωγμές.  

Εκτός από το νομοθετικό έργο, στον πολιτικό λόγο για παράδειγμα μεταξύ 2005-2009 

εμφανίζεται διάθεση αποασφαλειοποίησης της μετανάστευσης από τα δύο μεγάλα κόμματα 

(επιθυμία για να μετατραπεί η μετανάστευση ως «ευκαιρία για το μέλλον της χώρας μας», 

όπως είχε πει ο Γ. Παπανδρέου και για «διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και εμπέδωση 

της κοινωνικής δικαιοσύνης ... και ουσιαστική κοινωνική ένταξη όλων των ομάδων του 

πληθυσμού...», όπως είχε προτείνει ο Κ. Καραμανλής. Η αναπλαισίωση του ζητήματος με 

όρους κοινωνικής ενσωμάτωσης λειτουργεί ως αντίβαρο στην διαδικασία της 

ασφαλειοποίησης, στην οποία προκαλεί «ρωγμές». Η αποασφαλειοποίηση (Buzan 1991, 

Wæver 1995), που ουσιαστικά είναι η διαδικασία καθαίρεσης της ασφαλειοποίησης ενός 

ζητήματος είναι η εξαίρεση του από τα πλαίσια ασφαλείας, όπου δίνεται έμφαση στην 

άμυνα και την αστυνόμευση. Η αποασφαλειοποίηση συντελείται σε τρεις περιπτώσεις: α) 

όταν δεν γίνεται λόγος κάποιων θεμάτων σε σχέση με την ασφάλεια β) οι απαντήσεις σε 

ασφαλειακά θέματα να μη δημιουργούν διλήμματα ασφάλεια ή φαύλους κύκλους γ) 

μετατοπίζονται τα ασφαλειακά θέματα στην πολιτική κανονικότητα (Wæver 2000, 253).  

Εκτός από τις ενεργητικές κινήσεις ασφαλειοποίησης που κάνουν κάποιοι δρώντες του 

συστήματος, η παθητική στάση κάποιων άλλων δρώντων ή η απουσία λόγου και σχολιασμού 

πάνω σε πτυχές της μετανάστευσης συμβάλλει στην ασφαλειοποίηση, αφού δε δημιουργεί 
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αποασφαλειοποιητικές ρωγμές. Για παράδειγμα, η στάση των ελίτ εφημερίδων, όπως θα 

είδαμε και θα σχολιάσουμε παρακάτω δεν μπορούμε να κρίνουμε ότι συμβάλλει στην 

αποασφαλειοποίηση, αφού δεν θέτουν σε αμφισβήτηση το ισχύον κοινωνικοπολιτικό 

κατεστημένο και την ηγεμονική ρητορική, η οποία δημιουργεί συσχετισμούς μεταξύ 

μετανάστευσης και ασφάλειας. Η διαδικασία της αποασφαλειοποίησης συνίσταται στην 

αφαίρεση ενός ζητήματος από την κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και στην μεταφορά του στις 

συνήθεις διαδικασίες της διαπραγμάτευσης στην πολιτική σφαίρα (Buzan, Wæver and De 

Wilde 1998). Σύμφωνα με την επιχειρηματολογία του Wæver, δεν πρέπει να θεωρούμε την 

ασφάλεια πάντα ως κάτι καλό – είναι καλύτερα να στοχεύουμε στην αποασφαλειοποίηση145. 

Η αποασφαλειοποίηση – η επιστροφή σε κανονικές πολιτικές διαδικασίες – είναι στην ουσία 

μια παρότρυνση με ηθικό χαρακτήρα εκ μέρους των κριτικών σπουδών ασφάλειας. «Είναι 

μια σύνθετη κοινωνική διαδικασία με συνεχή διαπραγμάτευση για τη σημασία των 

γεγονότων και για το ρόλο των ατόμων και των συλλογικοτήτων, που συνεχώς κρίνουν τα 

γεγονότα της πολιτικής ζωής» (Motta and Pimentel 2016, 27).  

Αυτό που ανέδειξε η έρευνα ήταν ότι υπήρξαν δρώντες που συνέβαλλαν στην 

αποασφαλειοποίηση, όπως για παράδειγμα μέλη της κοινωνίας των πολιτών, και κυρίως μη 

κυβερνητικές οργανώσεις που δρουν ως οργανωμένες οντότητες με συγκεκριμένους 

στόχους. Βέβαια, οι ΜΚΟ παρέχουν υπηρεσίες για να καλύπτουν το κενό του κράτους και 

υπάρχουν επειδή υπάρχουν κενά (Συνέντευξη Ο 2015). Δηλαδή, για παράδειγμα οι Γιατροί 

χωρίς Σύνορα, το Human Rights Watch, η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, 

το Generation 2.0, το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, το Ελληνικό Φόρουμ 

Μεταναστών αποτελούν δρώντες, οι οποίοι με την παρέμβαση τους σε μεταναστευτικά 

θέματα, είτε μέσω κειμένων και πιέσεων στις κυβερνήσεις, είτε μέσω δράσεων, συνετέλεσαν 

στην αποασφαλειοποίηση της μετανάστευσης, δηλαδή μετέφεραν το θέμα της 

μετανάστευσης εκτός του πλαισίου της ασφάλειας, προωθώντας το ως ανθρωπιστικό ζήτημα 

ή ως θέμα δικαιωμάτων. Για παράδειγμα, η Generation 2.0 έχει ως στόχο την αύξηση της 

«ορατότητας» των παιδιών με μεταναστευτική καταγωγή και θεωρεί ως οργάνωση ότι η 

                                                           
145  Σύμφωνα με τον (Balzacq 2014), oι πρακτικές ασφάλειας μπορεί να τεθούν υπό αμφισβήτηση μέσω 

στρατηγικών, όπως η αποασφαλειοποίηση (de-securitisation), η ελαστικότητα (resilience), η αντίσταση 
(resistance) και η χειραφέτηση (emancipation), μόνο όμως καταφεύγοντας  στην λειτουργία της νομιμότητας 
(legitimacy).  
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πραγματική ένταξη θα ήταν να τα βλέπουμε σε δουλειές που συνήθως βλέπουμε Έλληνες 

(π.χ. στον τομέα της υγείας) (Συνέντευξη Ο 2015). Επίσης, οι λίγες παρεμβάσεις των 

κομμάτων της Αριστεράς (ΚΚΕ, ΣΥΝ και μετέπειτα ΔΗΜΑΡ και ΣΥΡΙΖΑ) για περαιτέρω 

δικαιωματική πολιτική (π.χ. στα προγράμματα νομιμοποίησης το 2001 και το 2005) και την 

ενσωμάτωση των μεταναστών συνιστούν ρωγμές αποασφαλειοποίησης. Παρόλ’ αυτά, η 

μεταναστευτική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνησης φανερώνει τις μεγάλες αποστάσεις 

μεταξύ του προγραμματικών δηλώσεων (ΣΥΡΙΖΑ 2012) και των πολιτικών πράξεων (βλ. 

κέντρα υποδοχής). Η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (2017) κατακρίνει 

την «επαναφορά της πρακτικής στέρησης της ελευθερίας ως μέτρο αποτροπής και ανακοπής 

«ροών» εξ Ανατολών». Συγκεκριμένα, το Δελτίο Τύπου της ΕΕΔΑ (ibid) αναφέρει ότι «η 

πρόσφατη απόφαση για ίδρυση και ανέγερση προαναχωρησιακού κέντρου στην Κω 

εκφράζει ρητά την επιστροφή σε λογικές που επικαλούνται προσχηματικά και ανέξοδα το 

«δημόσιο συμφέρον».  

Αυτοί οι δρώντες προσφέρουν ένα αντι-πλαίσιο (counter-frame) συζήτησης, ανάλυσης 

και αντιμετώπισης της μετανάστευσης στην Ελλάδα, που δεν ορίζεται με όρους ασφάλειας. 

Λειτουργούν ως αντίβαρο στην ασφαλειοποίησης της μετανάστευσης. Μέσα σε αυτό το αντι-

πλαίσιο κατατάσσεται η δικαιωματική ρητορική, είτε για παράδειγμα αυτή αναφέρεται στα 

δικαιώματα των προσφύγων στα κέντρα κράτησης, είτε στο δικαίωμα της ένταξης μέσα στην 

ελληνική κοινωνία. Μέσα σε αυτό το αντι-πλαίσιο τοποθετείται και μια νομοθεσία η οποία 

σέβεται επί της ουσίας τα δικαιώματα των ανθρώπων, ανεξάρτητα ταυτότητας και 

προέλευσης. Οι φιλελεύθερες μορφές διακυβέρνησης βασίζονται όχι μόνο σε φιλελεύθερες, 

αλλά και σε ανελεύθερες πρακτικές που είναι βαθιά ριζωμένες μέσα σε αυτήν, και το δίκαιο 

μπορεί να χρησιμεύσει στη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως και στον 

περιορισμό τους και να υπονομεύσει τους κανόνες που οι φιλελεύθερες δημοκρατίες 

επιδιώκουν να προωθήσουν (Balzacq, et al. 2010, 10).  

Έτσι, μια ανάλυση της ασφαλειοποίησης της μετανάστευσης επιβάλλει την 

συμπερίληψη του αξιακού δυνητικού χαρακτήρα της αποασφαλειοποίησης και της 

συμβολής αυτής στην ασφάλεια του ανθρώπου σε αντιδιαστολή με την ασφάλεια του 

κράτους. Η κατανόηση της ασφάλειας στο πλαίσιο των παραδοσιακών παραδοχών, 

αποδέχεται το κράτος ως τον υπερασπιστή των δικαιωμάτων των πολιτών και 

νομιμοποιείται να ελέγχει τους πολίτες και τα σύνορα του. Επίσης, έχει τη δικαιοδοσία να 

κρίνει ποιος έχει το δικαίωμα να είναι πολίτης σύμφωνα με τα δεδομένα ασφάλειας που 
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αυτό έχει θέσει. Αυτό εγείρει ερωτήματα όταν το κράτος δρα με τέτοιον τρόπο που αντίκειται 

στα ανθρώπινα δικαιώματα – δηλαδή το κράτος μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο ασφάλειας 

για τον άνθρωπο. Ο Linklater είχε γράψει ότι «τα κράτη αποτελούν πηγή ανασφάλειας, όπου 

μεταξύ άλλων οι μετανάστες, οι Ρομά, τα μειονοτικά έθνη και οι ιθαγενείς, δεν 

απολαμβάνουν την προστασία του κράτους δικαίου ή έχουν αποκλειστεί από το να 

απολαμβάνουν τα πολιτικά ή άλλα δικαιώματα που τα πλήρη μέλη της κοινότητας ήδη 

απολαμβάνουν» (2005, 116).  

Μέσα στο πλαίσιο της συζήτησης της αποασφαλειοποίησης, αξίζει να εξάρουμε την 

βαρύτητα της σημασίας της διαφορετικής πλαισίωσης της μετανάστευσης. Η 

διαφοροποίηση της πλαισίωσης και συζήτησης ενός ζητήματος ενέχει τη δυναμικότητα της 

διαφοροποίησης της αντιμετώπισης του. «Η χρήση της ετικέτας της ασφάλειας δεν 

αποτυπώνει μονο αν ένα πρόβλημα είναι πρόβλημα ασφάλειας, είναι επίσης μια πολιτική 

επιλογή, δηλαδή απόφαση για εννοιολόγηση με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Όταν ένα πρόβλημα 

έχει «ασφαλειοποιηθεί», η πράξη τείνει να οδηγήσει σε συγκεκριμένους τρόπους 

αντιμετώπισης του» (Wæver 1995, 59). Δηλαδή, όταν ο πολιτικός και δημόσιος διάλογος 

αντιμετωπίζει το ζήτημα της μετανάστευσης ως θέμα ασφάλειας, τότε η αντιμετώπιση θα 

είναι με όρους ασφάλειας. «Η πρόκληση είναι να εργαστούμε προς την οικοδόμηση νέων 

προσεγγίσεων που θα προωθούν συμπεριφορές ενσωμάτωσης...Ένα τέτοιο πλαίσιο θα 

βοηθούσε στην ελαχιστοποίηση της κοινωνικής ανισότητας και της περιθωριοποίησης και 

θα προωθούσε έναν ζωντανό και διαφανή κοινωνικό διάλογο» (Tsitselikis 2013, 12).  

 

6.3. Παράγοντες εντατικοποίησης στην ασφαλειοποίηση της μετανάστευσης 

Εκτός από τις ρωγμές αποασφαλειοποίησης που παρατηρήσαμε, υπήρξαν και σημεία 

έντασης και αύξησης στην πορεία της ασφαλειοποίησης μέσα στο χρονικό πλαίσιο που 

αναλύσαμε. Σύμφωνα με τα ερευνητικά αποτελέσματα, η ασφαλειοποίηση της 

μετανάστευσης άρχισε να εντείνεται από το 2010 και μετά, όπως είδαμε και στα 

προηγούμενα δύο κεφάλαια. Η εσωτερική ασφαλειοποίηση εκδηλώνεται μέσω των 

διαφόρων επιχειρήσεων-σκούπα (π.χ. «Ξένιος Δίας), του φράχτη στον Έβρο και με τα 

διάφορα προβλήματα που ανακύπτουν σε σχέση με την ενσωμάτωση των μεταναστών. 

Φανερώνεται δε και σε άλλες περιπτώσεις που εξετάσαμε εκτενώς και συνδέονται με την 

ταυτοτική διχοτόμηση (όπως τα θέματα με την ανέγερση μουσουλμανικού τεμένους και με 

τη ελληνική σημαία στις μαθητικές παρελάσεις). Η εξωτερική ασφαλειοποίηση εκδηλώνεται 



 

221 
 

στην συνοριακή πολιτική (έλεγχοι, στρατιωτικοποίηση των συνόρων, διαχειριστική 

ανεπάρκεια στα κέντρα υποδοχής) όπου η ελληνική πολιτική ταυτίζεται με την ευρωπαϊκή. 

Αυτός ήταν ο κύριος λόγος παρουσίασης της ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής και της 

έμφασης της διατριβής στις πτυχές διαχείρισης των συνόρων.  

Επιπρόσθετα, από το 2010 υπάρχει μεγάλη αλλαγή που φέρνει η συζήτηση περί της 

ιθαγένειας και η αρνητική αντίδραση της κυβέρνησης Σαμαρά με επίσημο σκληρό 

ξενοφοβικό αφήγημα σε σχέση με τη μετανάστευση (Συνέντευξη Μ 2015). Μέσα σε αυτήν 

την περίοδο ο ακροδεξιός λόγος φτάνει στο ζενίθ (Συνέντευξη Ο 2015). Παράλληλα, η κοινή 

γνώμη στην Ευρώπη συντηρητικοποιείται και στη ρητορική ενσωματώνονται πιο σκληροί 

όροι (Συνέντευξη I 2015). «Οι σκληρές πολιτικές του Σαμαρά, του Δένδια και πριν του 

Χρυσοχοΐδη στην ουσία νομιμοποίησαν  την Χ.Α., η οποία ανέλαβε ένα ρόλο άτυπης 

αστυνόμευσης κάποιων περιοχών, π.χ. Αγίου Παντελεήμονα» (Συνέντευξη Α 2015).  

Επιπρόσθετα, το πρώτο θύμα είναι οι μετανάστες ή οι μειονότητες όταν υπάρχει 

οικονομική κρίση (Συνέντευξη Β 2015). Γι’ αυτό είναι χρήσιμο να διαχωρίσουμε την ελληνική 

πραγματικότητα στην περίοδο προ κρίσης και μετά την κρίση – «γιατί εφόσον υπήρχε 

φαγητό στο τραπέζι, ελπίδα, προοπτική και μέλλον κανένας δεν ενδιαφερόταν αν ο διπλανός 

του ήταν μαύρος, κίτρινος, κτλ.» (Συνέντευξη C 2015).  

Θεωρήσαμε χρήσιμο να αναλύσουμε δύο από τους κυριότερους (και αλληλένδετους) 

λόγους που έπαιξαν αποφασιστικό ρόλο στην διαφοροποίηση της έντασης της 

ασφαλειοποίησης, πέρα των πολιτικών επιλογών των κυβερνήσεων και την επιρροή των 

πολιτικών πρακτικών της ΕΕ.  Αυτοί οι λόγοι είναι η ρητορική της ακροδεξιάς επί της 

μετανάστευσης και η οικονομική κρίση.  

 

6.3.1. Η ρητορική της ακροδεξιάς 

Οι αναλύσεις για την στάση των κομμάτων και τον εκπεφρασμένο πολιτικό τους λόγο 

πάνω στο θέμα της μετανάστευσης συνήθως επικεντρώνονται στη ρητορική των κομμάτων 

που ανήκουν στην άκρα δεξιά αφού αυτά είναι συνήθως που εντάσσουν το μεταναστευτικό 

ως ένα από τα βασικότερα ζητήματα ασφάλειας στην πολιτική τους ατζέντα. Η Ελλάδα δεν 

αποτελεί εξαίρεση – πράγματι τα ελληνικά ακροδεξιά κόμματα όχι μόνο ενέταξαν το 

μεταναστευτικό στην πολιτική τους ατζέντα, αλλά το χρησιμοποίησαν ως το κυριότερο μέσον 

για την αύξηση των ψηφοφόρων τους. «Η χώρα βιώνει για πρώτη φορά στην 

μεταπολιτευτική της ιστορία τέτοια αύξηση και διάχυση ανοιχτά και επιθετικά ρατσιστικών 
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λόγων και πράξεων ενάντια σε μετανάστες και μειονότητες. Ωστόσο, η απότομη αυτή 

επανασύνθεση της ακροδεξιάς δεν μπορεί να ερμηνευτεί αποκομμένη από ένα 

συνολικότερο ευρωπαϊκό και εθνικό πλαίσιο» (Τριανταφυλλίδου και Κούκη 2012, 2).  

Μια από τις βασικές επισημάνσεις πάνω στην ανάλυση πολιτικού λόγου στην Ελλάδα 

είναι ότι δεν υφίσταται ακροδεξιό κόμμα που να έχει σημαντική επιρροή στην ελληνική 

πολιτική σκηνή μέχρι τις αρχές του 2000, όπως παρατηρείται σε άλλες χώρες της Ευρώπης. 

Ως εκ τούτου εν μέρει δεν υπάρχει ακροδεξιό κόμμα με πυρήνα ρητορικής του το 

μεταναστευτικό. Η ανυπαρξία καθαρών πολιτικών θέσεων και πράξεων των κομμάτων όλου 

του πολιτικού φάσματος υποβοηθά την εμφάνιση ακροδεξιών κομμάτων με φαινομενικά 

συγκεκριμένη ατζέντα, όπου η μετανάστευση καταλαμβάνει κύρια θέση. Ακόμα, όπως 

υποστηρίζει η Mouffe (2005) το πολιτικό κενό που έχει δημιουργηθεί από την εξάλειψη των 

διακρίσεων μεταξύ Αριστεράς και δεξιάς έχει οδηγήσει στην κινητοποίηση της λαϊκιστικής 

άκρας Δεξιάς στην Ευρώπη στα πλαίσια του μετα-πολιτικού consensus.  

Έτσι, η εμφάνιση του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού (ΛΑ.Ο.Σ) στην ελληνική πολιτική 

σκηνή το 2000 και ιδιαιτέρως η είσοδος του στο Ελληνικό Κοινοβούλιο το 2007 σήμανε την 

απροκάλυπτη πλέον χρήση ακροδεξιού λόγου. Υιοθέτησε μια εθνικιστική και ξενοφοβική 

άποψη στο ζήτημα της μετανάστευσης, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα είναι σε κίνδυνο λόγω 

του δημογραφικού προβλήματος και της ανεξέλεγκτης εισροής ξένων στην χώρα, ιδιαιτέρως 

πολιτών από τις γείτονες χώρες που αμφισβητούν την εδαφική ακεραιότητα της χώρας 

(Triandafyllidou 2009, 169). Η βρετανική Ιντιπέντεντ έγραφε τότε ότι «Το ΛΑΟΣ με το μίγμα 

ξενοφοβίας, εθνικισμού και χριστιανο-ορθοδοξίας που το διακρίνει, μπορεί να άγγιξε την 

ευαίσθητη χορδή μιας χώρας που υπέστη σοκ146, τόσο από το μέγεθος της καταστροφής, 

όσο και από τη νωθρή αντίδραση των παραδοσιακών κομμάτων» (Γενική Γραμματεία 

Ενημέρωσης & Επικοινωνίας 2007). Ο Γκάρντιαν σχολίαζε τις «.. ιδέες του κόμματος, που 

κυμαίνονται από το «σεβασμό για την ιστορία, τους ήρωες, τη θρησκεία και τις 

παραδόσεις»  έως το σύνθημα «όχι άλλους μετανάστες», έχουν κερδίσει έδαφος σ΄ ένα 

εκλογικό σώμα που εμφανίζεται επιφυλακτικό απέναντι στην παγκοσμιοποίηση και 

αισθάνεται αγανακτισμένο από τους αδέξιους χειρισμούς των καταστροφικών πυρκαγιών 

από την κυβέρνηση» (ibid). Ο γαλλικός Τύπος είχε μιλήσει για το ότι ο Γιώργος Καρατζαφέρης 

«έκανε  τον έλεγχο της μετανάστευσης «άμεσή του προτεραιότητα», αναδεικνύοντας το 

                                                           
146 Με τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2007, πολλοί νομοί της χώρας κηρύχτηκαν σε κατάσταση εκτάκτου 
ανάγκης.   
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μοντέλο του Γάλλου Προέδρου, Nicolas Sarkozy. Ένα μοντέλο που χρησιμοποιεί και 

αναφορικά με την αντίθεσή του για την είσοδο της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 

αντίθετα με το γενικό ρεύμα τής πολιτικής τάξης στην Ελλάδα» (ibid). 

Ήδη από το 2003, το ΛΑ.Ο.Σ μιλούσε για τους ξένους που «άρπαξαν» τα πάντα από 

τους Έλληνες, τη χώρα τους, τις δουλειές τους και την αυτοεκτίμηση τους (Tzanelli 2006, 44). 

Στην εκλογική καμπάνια του Σεπτεμβρίου του 2004, το ΛΑ.Ο.Σ προσπάθησε να τοποθετήσει 

τη μετανάστευση στην κύρια ατζέντα, αλλά τα υπόλοιπα κόμματα δεν ακολούθησαν και έτσι 

το ζήτημα παρέμεινε στο περιθώριο της προεκλογικής εκστρατείας (Triandafyllidou 2009, 

170). Από το 2007 μέχρι τις αρχές του 2012147, η μετανάστευση έγινε ένα από τα κυριότερα 

ζητήματα που επανέφερε συνεχώς προς συζήτηση το συγκεκριμένο κόμμα. Η μετανάστευση 

για το ΛΑ.Ο.Σ  αποτελεί κίνδυνο για την κρατική κυριαρχία και εθνικό ζήτημα. Σύμφωνα με 

τον Γιώργο Καρατζαφέρη, πρόεδρο του κόμματος, η μετανάστευση: 

«είναι εθνικό θέμα, εθνικό κεφάλαιο, είναι εθνικό πρόβλημα όλο αυτό το οποίο 
συμβαίνει. Εθνικό κεφάλαιο είναι γιατί τώρα ξυπνήσατε όλοι σας και εθνικό πρόβλημα είναι 
γιατί δεν σταματάει» (Συνεδρίαση ΝΑ'/Σύνοδος Β 11 Ιανουαρίου 2011).  

Η απειλή ενάντια στην εθνική και κρατική υπόσταση αναφέρεται πολλές φορές από 

εκπροσώπους άλλων κομμάτων. Η Μαρία Κόλλια-Τσαρούχα (Ν.Δ.) επί του νομοσχεδίου για 

τη διαχείριση του μεταναστευτικού προβλήματος και την αρωγή ΜΚΟ είχε πει ότι: 

 «η δυνατότητα λήψης αποφάσεων σ’ ένα τόσο κρίσιμο και λεπτό ζήτημα για την εθνική 
υπόσταση της χώρας δεν δύναται να περιέρχεται στην ευχέρεια μη κυβερνητικών 
οργανώσεων, ακόμη και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ» (Συνεδρίαση ΝΑ'/Σύνοδος Β 11 
Ιανουαρίου 2011).  

 

Όπως υποστηρίζεται από τη Σχολή της Κοπεγχάγης, ένα ζήτημα ασφαλειοποιείται όταν 

παρουσιάζεται «ως υπαρξιακή απειλή για ένα καθορισμένο αναφερόμενο αντικείμενο» 

(Buzan, Wæver and De Wilde 1998, 21).  

Εκτός από τον υπερτονισμό της εθνικής και κρατικής ασφάλειας ως συνιστώσας υπό 

απειλή, το ΛΑ.Ο.Σ επέμεινε και στην ξεκάθαρη χρήση του όρου «λαθρομετανάστης», που 

αποτελεί όρο αρνητικά επιφορτισμένο και χρησιμοποιείται κατά κόρον στον πολιτικό και 

δημόσιο λόγο, συμπεριλαμβάνοντας πολλές φορές έννοιες όπως «παράτυποι μετανάστες» 

και «πρόσφυγες» (Συνεντεύξεις Η, Ι, J 2015)148. Για παράδειγμα: 

                                                           
147 Στις 10 Φεβρουαρίου 2012, το ΛΑ.Ο.Σ αναίρεσε τη στήριξή του στην κυβέρνηση συνεργασίας του Λουκά 
Παπαδήμου. 
148 Αυτό συνέβαινε και στα ΜΜΕ, όπου υπήρχε σύγχυση σχετικά με τη χρήση των αυτών των όρων και στο ίδιο 
ρεπορτάζ ακουγόταν και οι τρεις όροι για την ίδια ομάδα ανθρώπων (Συνέντευξη Ι 2015).  
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«...ακούω μέσα στην Αίθουσα τη λέξη «μετανάστες». Δεν είναι μετανάστες, είναι 
λαθρομετανάστες! Όποιος μπαίνει παράνομα στη χώρα είναι λαθρομετανάστης» (Γιώργος 
Καρατζαφέρης, Συνεδρίαση ΝΑ'/Σύνοδος Β 11 Ιανουαρίου 2011)  

ή  
«...η ελληνική κοινωνία εν τω συνόλω της αρχίζει να καταλαβαίνει ότι όποιος μιλάει για 

τους μετανάστες και το πρόβλημα της λαθρομεταναστεύσεως δεν είναι φασίστας 
ακροδεξιός, είναι απλώς ένας λογικός άνθρωπος που ανησυχεί για τη γειτονιά του, για τη 
ζωή του, για την οικογένειά του» (Άδωνις Γεωργιάδης, Συνεδρίαση ΝΑ'/Σύνοδος Β 11 
Ιανουαρίου 2011).  

 
Σε αυτή την περίπτωση ο λαθρομετανάστης αποτελεί κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και 

για την ατομική ακεραιότητα των πολιτών.  

Ο όρος «λαθρομετανάστης» προϋποθέτει την αποδοχή ενός συγκεκριμένου συνόλου 

αξιών. Είναι όρος συνδεδεμένος με την εγκληματικότητα και γενικά με την παρανομία. 

Κυρίως τη δεκαετία του ’90 ήταν ο κοινός αποδεκτός όρος, γεγονός που άλλαξε την επόμενη 

δεκαετία, αφού η ελληνική κοινωνία και τα ΜΜΕ σταδιακά «γνώρισαν» το φαινόμενο και 

«ωρίμασαν» (Συνέντευξη D 2015). «Η λέξη λαθραίος χρησιμοποιείται για αντικείμενα και όχι 

για ανθρώπους. Άρα χρησιμοποιώντας τον όρο αυτόν στερείς από τον άνθρωπο την 

ανθρώπινη υπόσταση του. Αν είναι κάποιος οικονομικός μετανάστης ή πρόσφυγας δεν 

μπορεί να το κρίνει ο κάθε τηλεπαρουσιαστής ή δημοσιογράφος, αλλά η αρμόδια υπηρεσία» 

(Συνέντευξη O 2015). «Λίγο μετά την άφιξη των - Αλβανών κυρίως - μεταναστών στις αρχές 

της δεκαετίας του 1990 παρατηρούνται διαδικασίες συγκρότησης ενός αρνητικού 

στερεοτύπου που εξισώνει τον «αλλοδαπό» με το «λαθρομετανάστη», και αυτόν με τον 

«επικίνδυνο εγκληματία». Γενικότερα, η ποινικοποίηση-εγκληματοποίηση της 

μεταναστευτικής κοινότητας οργανώνεται γύρω από την έννοια της 

«λαθρομετανάστευσης», αντίληψη (και πρακτική) που εξακολουθεί να κυριαρχεί ακόμη και 

όταν το νομικό καθεστώς των μεταναστών σχετικά ομαλοποιείται» (Καρύδης 2004, σ. 217). 

Συγκεκριμένα για την Ελλάδα, το καθεστώς της παρατυπίας των μεταναστών έχει μια 

ιδιαίτερη χροιά. Υπάρχει περίπτωση για παράδειγμα μερίδα μεταναστών, οι οποίοι είχαν 

ήδη τακτοποιήσει τα χαρτιά τους για να είναι νόμιμοι να πέφτουν πάλι μετά από κάποιο 

χρονικό διάστημα σε καθεστώς παρατυπίας, λόγω κωλύματος ανανέωσης των αδειών 

παραμονής τους, μιας και πολλές φορές δεν μπορούν να αποδείξουν ότι εργάζονται (π.χ. οι 

εργοδότες τους δεν τους έχουν ασφαλίσει) (Συνέντευξη F 2015). Έτσι εγκλωβίζονται στις 

παρυφές του γραφειοκρατικού συστήματος και βρίσκονται «παράτυπα» ή «παράνομα» στη 

χώρα, χωρίς απαραίτητα να έχουν μπει λαθραία.   
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Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες παράνομης μετανάστευσης, όπως η ανεξουσιοδότητη 

είσοδος ή η είσοδος με απάτη (δηλαδή με πλαστά έγγραφα), την παραμονή μετά το πέρας 

ισχύος της βίζας και παραβίαση των όρων και προϋποθέσεων της βίζας (Papademetriou in 

Baldwin-Edwards 2008, 1450). Επίσης, υπάρχουν οι περιπτώσεις, όπου οι απορριφθέντες 

αιτούντες άσυλο, οι οποίοι υποχρεούνται να φύγουν, «εξαφανίζονται», ή όπου πρώην 

νόμιμοι κάτοικοι δεν μπορούν να ανανεώσουν την άδεια τους. Υπάρχει και το ενδεχόμενο 

να έχουν παραβιαστεί οι συνθήκες της βίζας ή της άδειας παραμονής – για παράδειγμα μια 

αλλαγή στο εργασιακό τους καθεστώς που δεν έχει εγκριθεί από το κράτος. Πολλές από 

αυτές τις κατηγορίες μπορούν να θεωρηθούν ως απόρροια υπερβολικής γραφειοκρατίας και 

παράνομης εργασίας (Baldwin-Edwards 2008, 1450).  

Πάντως η λαθρομετανάστευση και οι λαθρομετανάστες ως όροι έχουν χρησιμοποιηθεί 

από όλα τα πολιτικά κόμματα και ευρέως από τα ΜΜΕ. Σε κάποιες περιπτώσεις η αρνητική 

χροιά του όρου δεν αποτελεί σημαντικό ζήτημα για να λαμβάνεται υπόψιν. Για παράδειγμα 

ο Αντώνης Σαμαράς (Ν.Δ.) είχε πει:  

«...Το θέμα δεν είναι αν θα την αποκαλούμε «παράνομη» ή «λαθρομετανάστευση». 
Όπως και αν την αποκαλούμε, είναι κάτι που πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα και η 
προγραμματική σύγκλιση χαράσσει μία ολόκληρη στρατηγική για το πώς θα την 
αντιμετωπίσουμε» (Συνεδρίαση ΣΤ'/Σύνοδος Α/ 8 Ιουλίου 2012).  

 
Μάλιστα επικρατούσε ως όρος στη συζήτηση επί της μετανάστευσης ιδιαιτέρως τη 

δεκαετία του 1990 και του 2000:  

«Έχουμε ήδη στην πλάτη μας ενάμισι (1,5) εκατομμύριο λαθρομετανάστες, τους 
οποίους κατά παγκόσμια πρωτοτυπία, χωρίς καμία διαδικασία, τους νομιμοποιείτε. Θα 
γεμίσετε την Ελλάδα μετά από τους Αλβανούς και τις άλλες φυλές της γης και με Τούρκους. 
Να ξέρετε ότι οι Τούρκοι θα στείλουν "ειδικευμένους" μη οικονομικούς μετανάστες. Τότε, 
όταν θα εκδηλωθούν τα αποτελέσματα αυτής της άφρονης πολιτικής, θα είναι αργά. Τότε θα 
κληθείτε να λογοδοτήσετε. Βεβαίως θα ζητηθούν βαρύτατες ευθύνες για τις συνέπειες αυτής 
της αποφάσεώς της. Θέλω να πιστεύω ότι πρόκειται για αβλεψία, για διάλυση της 
Κυβέρνησης και ότι δεν πρόκειται για οργανωμένο σχέδιο να παραδώσετε "τα άγια τοις κυσί" 
και να επιτρέψετε να γεμίσει η Ελλάδα με ακόμη περισσότερους μετανάστες και με Τούρκους 
εν προκειμένω» (Ευγένιος Χαϊτίδης, Ν.Δ.) (Συνεδρίαση Α'/Σύνοδος: Θέρος '01/ 25 Ιουνίου 
2001).  

Πολλές φορές ο όρος εκτός του αρνητικού πρόσημου που κατέχει μόνος του 

συνδέθηκε με την εγκληματικότητα.  

«Η λαθρομετανάστευση και η εγκληματικότητα βρίσκονται σε σχέση συγκοινωνούντων 
δοχείων... Είναι, επίσης, βέβαιο, όπως προανέφερα ότι η αύξηση της εγκληματικότητας, η 
οποία στην κυριολεξία «χτυπάει κόκκινο» την τελευταία πενταετία είναι άμεσα 
συναρτώμενη σε ποσοστά που διαπιστώνονται με εκείνα που αντιστοίχως αναλογούν στο 
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κύμα των απρόσκλητων επισκεπτών μας» (Αθανάσιος Νταβλούρος, Ν.Δ.) (Σύνοδος: 
Α/'Συνεδρίαση: ΛΣΤ' 27 Σεπτεμβρίου 2012). 

 
Η εδραίωση της ακροδεξίας όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε όλη την Ευρώπη 

αποτελεί ένα από τα κυριότερα στοιχεία για τη διαμόρφωση της εικόνας σχετικά με την 

ασφαλειοποίηση της μετανάστευσης. Αυτό το κύμα αλλαγής συγκεκριμένα για την Ελλάδα 

συνδέεται στενά με τη βαθιά οικονομική κρίση και την κρίση χρέους. Η μείωση των μισθών, 

συντάξεων και γενικότερα των δημοσίων δαπανών σε συνδυασμό με την αυξανόμενη 

ανεργία έφερε και πολιτικές ανακατατάξεις, όπως την αλλαγή της κυβέρνησης του Γιώργου 

Παπανδρέου το 2011 και μετά τις εκλογές το 2012. Αυτή η ασταθής πολιτική κατάσταση ήταν 

συνδεδεμένη άρρηκτα με την ριζική μεταμόρφωση της πολιτικής σκηνής άνευ 

προηγουμένου από την μεταπολίτευση μέχρι σήμερα.  Η γενικότερη δυσαρέσκεια του 

εκλογικού σώματος για την αναποτελεσματικότητα των κυβερνώντων κομμάτων έδωσε την 

ευκαιρία στην ακροδεξιά να κάνει αργά και σταθερά βήματα, αποσπώντας μέρος της 

εκλογικής πίτας και αλλάζοντας τα πολιτικά πράγματα του τόπου. Ας σημειώσουμε σε αυτό 

το σημείο ότι στο δημόσιο λόγο όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε όλη την Ευρώπη, 

αναπαράγεται συνεχώς το αφήγημα ότι η πάλη ενάντια στην ακροδεξιά είναι μάταια αν δεν 

δοθούν λύσεις στο μεταναστευτικό. «Το πρόβλημα της μετανάστευσης είναι αυτή τη στιγμή 

ένα από τα πιο κρίσιμα προβλήματα για τον τόπο. Αν δεν λυθεί άμεσα, θα συνεχίσει να 

λειτουργεί ως καταλύτης για τον εκφασισμό της κοινωνίας» (Η Καθημερινή 18/5/2011).  

Ιδιαιτέρως αργότερα με την «προσφυγική κρίση» υπονοείται ότι εάν δεν σταματήσουν οι 

προσφυγικές ροές είναι αδύνατον να καταπολεμηθεί η άνοδος της ακροδεξιάς. Η Ευρώπη 

προτίμησε να αφήσει την ακροδεξιά να γιγαντωθεί από το να διαχειριστεί με πολιτική 

βούληση και κατανομή βαρών μεταξύ όλων των ευρωπαϊκών κρατών τις προσφυγικές ροές 

(Συνέντευξη Ι 2015).   

Η Χρυσή Αυγή (Λαϊκός Σύνδεσμος – Χρυσή Αυγή) που ξεκίνησε ως ένα άγνωστο και 

περιθωριακό πολιτικό κίνημα στα μέσα της δεκαετίας του 1980, εν τέλει μονοπώλησε το 

πολιτικό ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια με τη μάσκα του «περιθωριοποιημένου» και του 

θύματος αλλά και του προστάτη των Ελλήνων πολιτών σε ένα παγιωμένο πολιτικό σύστημα 

συμφερόντων149. Αυτά είναι πασίδηλα χαρακτηριστικά λαϊκισμού και όπως λέει ο Tagiueff 

                                                           
149  Όπως αναφέρει ο Κωστής Παπαϊωάννου (2013) «Όταν ο αρχηγός της Χ.Α. είπε: «Αυτά τα χέρια μπορεί καμιά 
φορά να χαιρετούν έτσι, αλλά είναι καθαρά χέρια. Δεν είναι βρόμικα, δεν έχουν κλέψει», χαιρετώντας 
φασιστικά, όλοι στάθηκαν στην απροσχημάτιστη παραδοχή της φασιστικής του ταυτότητας. Λίγοι επισήμαναν 
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«o λαϊκισμός µπορεί µε συνοπτικό τρόπο να ορισθεί ως η πράξη του να παίρνει κάποιος 

δηµόσια το µέρος του λαού κατά των ελίτ, ή ακόµα και ως «λατρεία του λαού», µε ποικίλες 

συνδηλώσεις (λαϊκή κυριαρχία, λαϊκή κουλτούρα, κλπ.). Η σηµασία του αιωρείται ανάµεσα 

στην κλήση του λαού και τη λατρεία του λαού» (Taguieff 2013, 8). Ας σημειώσουμε πριν 

δώσουμε παραδείγματα λόγου της Χ.Α. μέσα στη Βουλή, ότι οι σκληρές πολιτικές της δεξιάς 

νομιμοποίησαν τη Χ.Α» (Συνέντευξη Α 2015), η οποία «υποκαθιστούσε το κράτος (την 

αστυνομία)» (Συνέντευξη Ε 2015).  

Παρόλ’ αυτά, στην επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Β’ Πειραιά της 

Χ.Α. Ιωάννη Λαγού προς τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά 

με την αστυνομική παρουσία έξω από τα Κεντρικά Γραφεία του Κόμματος «Λαϊκός 

Σύνδεσμος – Χρυσή Αυγή», ο βουλευτής της Χ.Α. αναφέρεται στον πόλεμο, «που έχει 

εξαπολύσει προσωπικά ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως και ο Πρωθυπουργός και η Κυβέρνηση 

εναντίον της Χρυσής Αυγής», λέγοντας μεταξύ άλλων ότι: 

 «...μας έχουν φέρει κλούβες των ΜΑΤ έξω από τα γραφεία μας, προκειμένου να 
παρακολουθούν τις κινήσεις των μελών μας και έχουν γίνει κάποιες προσαγωγές. Και όλα 
αυτά έγιναν μετά από κάποια περιστατικά, όπου η Χρυσή Αυγή βγήκε στο δρόμο για να 
υπερασπίσει τα δικαιώματα του Έλληνα πολίτη» (Συνεδρίαση ΛΣΤ' / Σύνοδος Α 27 
Σεπτεμβρίου 2012).  

 
Αυτό το τέχνασμα της θυματοποίησης και του ρόλου προστάτη του «Έλληνα πολίτη» 

σε συνδυασμό με την ρητορική μίσους και της κατασκευασμένης διχοτόμησης ταυτοτήτων 

(Εμείς-Άλλοι/Έλληνες-Ξένοι) σε ένα φόντο μιας καθημαγμένης εθνικής οικονομίας, όπου το 

μεταναστευτικό ζήτημα είχε γίνει νούμερο ένα πρόβλημα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, 

έβαλε τη Χρυσή Αυγή αποφασιστικά ως ισότιμο εταίρο στο πολιτικό παιχνίδι με απαρχή το 

Νοέμβριο του 2010 με τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές και μετέπειτα με τις εθνικές 

εκλογές του 2012. Ο ξενοφοβικός λόγος που εγκαταστάθηκε στο ευρύτερο πολιτικό φάσμα 

μετά από αυτή την περίοδο είναι μια σημαντική αλλαγή στο ελληνικό πολιτικό σκηνικό. 

Άλλωστε, αποτελεί έκπληξη η παρατήρηση ότι πριν αυτή την τομή, δεν υπήρξε εκλογική 

επιτυχία σε κανένα κόμμα για την χρησιμοποίηση ξενοφοβικού και ρατσιστικού λόγου. 

Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση του ΛΑ.Ο.Σ. στις δημοτικές εκλογές του 2002, που αν και 

υποστηρίχτηκε από σχεδόν 14% του εκλογικού σώματος στην Αττική και στο Πειραιά, αλλά 

η επιτυχία του οφειλόταν σε αντιδραστική ψήφο με βραχυπρόθεσμη επίδραση (Fakiolas 

                                                           
πως το "ακόμα και φασίστες ή νεοναζί, αλλά πάντως καθαροί και έντιμοι" αποτελεί κεντρικό άξονα 
επικοινωνίας της Χρυσής Αυγής.  
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2003, 556). Αυτή η τομή στον πολιτικό και δημόσιο λόγο έχει ποικίλες επιπτώσεις – όχι μόνον 

στο εκλογικό σώμα, που επηρεάζεται και έτσι δημιουργείται σαφέστερη πόλωση ανάμεσα 

στους ψηφοφόρους, αλλά και στα πολιτικά κόμματα, τα οποία αναγκαστικά παίρνουν θέση 

επί του αντικειμένου που εφάπτεται σε ευαίσθητα κοινωνικά ζητήματα, όπως ο ρατσισμός. 

Η άνοδος της ακροδεξιάς μάλιστα με ναζιστικό πρόσημο επηρέασε σε κάποιο βαθμό τις 

μεταναστευτικές πολιτικές και μετατόπισε το πολιτικό πεδίο και ενέτεινε τις αντιθέσεις 

μεταξύ των κομμάτων. Άλλωστε, «το ζήτημα με την Χ.Α. δεν είναι το 7%, αλλά το γεγονός ότι 

η άκρα Δεξιά απλώνει την πολιτική της επιρροή στον όμορο της χώρο» (Συνέντευξη Μ 2015). 

Η ξενοφοβική και ρατσιστική ρητορική, χρησιμοποιεί ως έρεισμα το φόβο αφενός για την 

ανυπαρξία ασφάλειας και αφετέρου για όλα τα δεινά που θα προκαλέσει η ένταξη των 

μεταναστών, ιδιαιτέρως σε καιρό οικονομικής κρίσης. Ο Δημήτρης Ψαρράς (2012) γράφει 

ότι «Η πιο οδυνηρή συνέπεια της πολύπλευρης ελληνικής κρίσης είναι, αναμφίβολα, η 

θριαμβευτική είσοδος στη Βουλή ενός ανοιχτά ναζιστικού κόμματος. Στην καταχνιά που έχει 

σκεπάσει όλη τη χώρα προστίθεται τώρα το μαύρο σύννεφο μιας πολιτικής οργάνωσης που 

επικαλείται τον Χίτλερ ως πρότυπο και που εφαρμόζει τη βία του πεζοδρομίου ως μέθοδο 

εθνικής ανάτασης». 

Ο Χρήστος Παππάς, Βουλευτής της Χ.Α., στην κριτική του απέναντι στο κυβερνών 

κόμμα λέει:  

«...προσπαθείτε να διευκολύνετε τη μαζική εισροή των λαθρομεταναστών και τα 
αιτήματα ατόμων από τρίτες χώρες για πολιτογράφηση και για απόκτηση ελληνικής 
ιθαγένειας. Θα τους ελληνοποιήσετε, λοιπόν, θα τους κάνετε πιο εύκολη τη ζωή. Θα τους 
εντάξετε τους μετανάστες, θα εντάξετε τους υπηκόους των τρίτων χωρών» και λίγο μετά 
«...την ώρα που υποφέρει ο ελληνικός λαός και βγαίνει στο δρόμο, την ώρα που δεν έχει 
χρήματα να πληρώσει τα στοιχειώδη, εσείς θα βρίσκετε στους τριτοκοσμικούς στέγη, 
διαμονή, διατροφή, εκπαίδευση, δουλειά. Διότι αυτό σημαίνει «ένταξη στην κοινωνία». Από 
τον Έλληνα δηλαδή τα παίρνετε όλα και του τριτοκοσμικού του τα δίνετε όλα» (Σύνοδος 
Α'/Συνεδρίαση ΡΞΑ' 9 Απριλίου 2013).  

 

Η ένταξη του μετανάστη έρχεται σε αντίθεση με την δυσχερή οικονομική κατάσταση 

του Έλληνα πολίτη, σύμφωνα με τη ρητορική της Χ.Α., η οποία εστιάζοντας σκοπίμως στην 

ταυτοτική διχοτόμηση και στο ποιος έχει το δικαίωμα να είναι μέρος της ελληνικής 

κοινωνίας, παραλείπει πιο ουσιώδη στοιχεία σχετικά με τη μετανάστευση και 

αποπροσανατολίζει την συζήτηση στο πολιτικό και δημόσιο πεδίο. Άλλωστε ο λαϊκισμός 

είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα του λόγου της ακροδεξιάς. Η κατηγοριοποίηση των 

λαϊκισμών του Taguieff εμφαίνεται στη ρητορική των κομμάτων όλου του πολιτικού 
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φάσματος, αλλά ιδιαιτέρως στον λόγο της ακροδεξιάς στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα «όταν ο 

υποδεικνυόμενος εχθρός είναι οι «αποπάνω», οι ελίτ, το λαϊκιστικό υποκείμενο, 

αναγνωρίζεται σε έναν κοινωνιολαϊκισµό διαµαρτυρίας/καταγγελίας· όταν ως εχθρός 

προβάλλονται οι «απέναντι» (οι ξένοι, οι µετανάστες, ο ιµπεριαλισµός), τότε το λαϊκιστικό 

υποκείμενο, συγκροτούμενο µε βάση την ταυτοτική διαίρεση «εµείς» vs «άλλοι», 

αναγνωρίζεται στον εθνικολαϊκισµό ή και τον εθνοτικολαϊκισµό (όταν η κοινωνική έδρα 

αυτού του «εµείς» είναι η εθνότητα)» (Taguieff 2013, 12).  

Ένα από τα βασικότερα σημεία της ρητορικής της Χ.Α. είναι η εμμονή στο εγκληματικό 

προφίλ των μεταναστών («λαθρομεταναστών» όπως αναφέρονται πάντα), γεγονός που τους 

καθιστά εκτός από οικονομικό και εθνικό κίνδυνο, κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια. 

Επιπρόσθετα, το έγκλημα γίνεται συνώνυμο συγκεκριμένων εθνικοτήτων, όπως για 

παράδειγμα ο «μαχαιροβγάλτης» έχει τον επιθετικό προσδιορισμό «Αφγανός» και ο 

«ληστής» τον «Αλβανό». Ο Ηλίας Κασιδιάρης, βουλευτής της Χ.Α. είχε πει ότι: 

 «Όλοι οι λαθρομετανάστες που έχουν σκοτώσει, που έχουν διαπράξει δηλαδή 
ανθρωποκτονίες στη χώρα μας, ήταν όλοι ανεξαιρέτως όχι απλά σεσημασμένοι αλλά είχαν 
συλληφθεί και καταδικαστεί επανειλημμένως για κακουργήματα. Κυκλοφορούσαν, όμως, 
ελεύθεροι. Από εδώ προκύπτει πως το σύστημα πάσχει και οι αποφάσεις που θα ληφθούν 
πρέπει να έχουν ως κύριο στόχο τη σκλήρυνση των μέτρων καταστολής και σωφρονισμού. 
Δεν μπορεί η Ελλάς να έχει μετατραπεί σε παράδεισο για κάθε εγκληματικό στοιχείο της γης, 
από τους Αφγανούς μαχαιροβγάλτες μέχρι τους Αλβανούς ληστές που σε ξυπνούν νύχτα 
εντός της οικίας σου και σε σημαδεύουν στο πρόσωπο με το Καλάσνικοφ. Σε πρώτο χρόνο, 
είναι απαραίτητη η λήψη μιας σειράς μέτρων για τον περιορισμό αυτής της ασύμμετρης 
απειλής. Διότι οι ανεξέλεγκτες ροές εκατομμυρίων λαθρομεταναστών συνιστούν ασύμμετρη 
απειλή για το ελληνικό κράτος» (Σύνοδος Α'/Συνεδρίαση Ε' 7 Ιουλίου 2012).  

 

Όπως καταδεικνύει η σημειολογική έρευνα, η ρητορική του κόμματος κομίζει μια 

ιδεολογική ταυτότητα βασισμένη σε διαιρετική λογική, όπου υποστηρίζονται τα δικαιώματα 

της ενδο-ομάδας σε αντίθεση με τα δικαιώματα της εξω-ομάδας. Η εξω-ομάδα συνιστά 

κίνδυνο ασφάλειας για την ενδο-ομάδα στα πλαίσια μιας νεορατσιστικής ρητορικής, που 

επιπλέει στο πολιτικό γίγνεσθαι με άλλοθι το δικαίωμα στη ελεύθερη άποψη σε μια 

δημοκρατική κοινωνία και την δικαιολογημένη αντίδραση στο διεφθαρμένο πολιτικό 

σκηνικό και στην γενικότερη δυσχερή οικονομική και κοινωνική κατάσταση της χώρας. Με 

όρους κοινωνικής ψυχολογίας, η στερεοτυπική αναπαράσταση των κοινωνικών ομάδων 

χαρακτηρίζεται από την ανάγκη των κοινωνικών δρώντων να απλοποιήσουν το σύνθετο 

κοινωνικό περιβάλλον και τους συσχετισμούς μέσα σε αυτό, υπερτονίζοντας τις διαφορές 
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μεταξύ των κοινωνικών ομάδων (Tajfel 1963) και διχοτομώντας αυτές («Εμείς» και οι 

«Άλλοι») κάνοντας διακρίσεις (Tajfel 1974, 1981). Κλείνοντας αυτήν την ενότητα, 

παραθέτουμε το ερώτημα ενός συνεντευξιαζόμενου (Συνέντευξη Β 2015): «Θα υπήρχε Χ.Α. 

αν δεν υπήρχαν μετανάστες;».  

 

6.3.2. Η οικονομική κρίση 

Η άνοδος της ακροδεξιάς, όπως και η ασφαλειοποίηση της μετανάστευσης συνδέονται 

με την οικονομική κρίση, που ξεκίνησε το 2009 και διαρκεί μέχρι σήμερα. Το Reuters 

τιτλοφορούσε άρθρο του για την άνοδο του ελληνικού ναζιστικού κόμματος «Η Χρυσή Αυγή 

προελαύνει εν μέσω οικονομικής κρίσης» (ΤΟ ΒΗΜΑ 14/11/2012). Συνέπειες και συνάμα 

αιτίες αποτελούν η πολιτική κρίση, με ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της τη δυστοκία 

σχεδιασμού και εφαρμογής μιας μακροπρόθεσμης μεταναστευτικής πολιτικής και η 

κοινωνική κρίση, που έφτασε στο ζενίθ με τον θυμό των Ελλήνων πολιτών, εκπεφρασμένο 

σε τιμωρητική ψήφο υπέρ ακροδεξιών κομμάτων. Παράλληλα, τα μέτρα σκληρής λιτότητας 

που επιβλήθηκαν στους Έλληνες πολίτες είχε ως αποτέλεσμα σε ακόμα σκληρότερα 

αντιμεταναστευτικά μέτρα (Lazaridis and Konsta 2015, 184). Η οικονομική κρίση που άρχισε 

να γίνεται αισθητή το 2010 έφερε στην επιφάνεια και όξυνε ήδη υπάρχοντα ζητήματα, 

αλλάζοντας τις τεταμένες ισορροπίες του κατεστημένου. Η διχοτόμηση του «Εμείς» και 

«Αυτοί» ή οι «Έλληνες πολίτες» και οι «Ξένοι» ή οι «λαθρομετανάστες» ως ρητορική 

κατασκευή χρησιμοποιήθηκε πολλές φορές στα πλαίσια της συζήτησης για την οικονομική 

κρίση. Για παράδειγμα, όπως είχε ειπωθεί: 

 
 «Με αυτά που κάνετε τώρα, με όλους αυτούς που κουβαλήσατε εδώ μέσα, μόνο 

τιμητική συνοδεία δεν θα τους κάνουμε. Οι ΜΚΟ, οι «Γιατροί χωρίς Σύνορα» τους 
υποδέχονται στα νησιά. Έχουν γίνει κέντρα φιλοξενίας, κέντρα υποδοχής. Να γίνουμε και 
γκαρσόνια στους ξένους! ...Τους φέρατε εδώ, λοιπόν, όλους αυτούς, τους υποδεχόμαστε με 
πολυτέλειες, με catering και τους ταΐζουμε! Τους Έλληνες μόνο θα ξεζουμίσετε τώρα με τα 
μέτρα. Στους Έλληνες σφίγγετε τη θηλιά στο λαιμό» (Χρήστος Παππάς, Χ.Α.) (Συνεδρίαση 
ΛΣΤ'/Συνοδος Α'/ 27 Σεπτεμβρίου 2012).   

Αυτού του είδους η ρητορική αποτυπώνει γλαφυρά τον τρόπο κατασκευής του 

θέματος της μετανάστευσης σε καιρούς οικονομικής κρίσης και τον τρόπο δημιουργίας 

διχαστικής λογικής μεταξύ αυτών που κάνουν τις θυσίες (των Ελλήνων πολιτών) και αυτών 

(των μεταναστών) ζούνε εις βάρος των πρώτων. Αυτή η ρητορική χρησιμοποιήθηκε πολλές 

φορές επίσης, όπως θα δούμε παρακάτω στο θέμα της υγείας, όπου προηγούνται τα 
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δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών από των μεταναστών, ανεξαρτήτως αν αυτοί μένουν 

νόμιμα ή όχι στη χώρα. Η θετική αποτύπωση του Έλληνα πολίτη και η αρνητική αποτύπωση 

του μετανάστη και η έμφαση στο εμείς, αντικατοπτρίζει πλήρως τη λογική της πλαισίωσης, 

όπου το μεταναστευτικό συνδέεται αρνητικά με την οικονομική κρίση και τις θυσίες του 

ελληνικού λαού. Οι μετανάστες κατηγοριοποιούνται εκτός της σφαίρας στην οποία «εμείς» 

ανήκουμε, κατηγοριοποιούνται ως «άλλοι». Η κατασκευή του μετανάστη ως εξωσυστημικό 

και προβληματικό στοιχείο δημιουργεί μια αντιμεταναστευτική ρητορική, η οποία 

διογκώνεται σε καιρό οικονομικής κρίσης. Για παράδειγμα:   

«Θέλω να καταλάβουμε κατά πόσο έχει αποφασίσει η Κυβέρνησή σας, αν σ’ αυτήν την 
πορεία των θυσιών που καλεί το ελληνικό λαό να περπατήσει και να πορευτεί για να βγούμε 
από την κρίση – και απευθύνω αυτό το ερώτημα στην ουσία σε όλο το Σώμα – θα πρέπει να 
συνυπολογίσουμε θυσίες και για όλους αυτούς τους ανθρώπους που ήρθαν απρόσκλητοι 
εδώ στη χώρα, χωρίς κανείς να τους καλέσει και τους οποίους όλα αυτά τα χρόνια εμείς οι 
Έλληνες φορολογούμενοι τους επωμιζόμαστε στην πλάτη. Και έρχομαι να ομιλήσω 
συγκεκριμένα, κύριε Υπουργέ, για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, για το πόσους πόρους ξοδεύει 
το ΕΣΥ, δηλαδή πόσα χρήματα πληρώνουν οι Έλληνες φορολογούμενοι το χρόνο, πρώτον για 
την περίθαλψη όλων αυτών των ανθρώπων...» (Άδωνις Γεωργιάδης, ΛΑ.Ο.Σ) (Συνεδρίαση 
Ολομέλειας Η'/Σύνοδος Β/ 14 Οκτωβρίου 2010).  

 

Όπως σημειώνει η Fekete (2009, 3), οι Ευρωπαίοι νεο-νατιβιστές παρουσιάζουν τον 

εαυτό τους ως «φυσικούς υπερασπιστές» του συστήματος πρόνοιας και της λευκής 

εργατικής τάξης. Η ταυτοποίηση του μετανάστη ως κινδύνου για το εθνικό σύστημα υγείας 

είναι κλασσικό παράδειγμα ασφαλειοποίησης της μετανάστευσης. Όπως παρατηρεί ο 

Huysmans (2006), οι μετανάστες που προέρχονται από το φτωχό και αναπτυσσόμενο κόσμο 

μετατρέπονται σε απειλή για το κράτος πρόνοιας και τη γενικότερη ευημερία των 

Ευρωπαϊκών κοινωνιών. Χαρακτηριστικά αναφέρει ότι «για τους σωβινιστές της πρόνοιας, 

οι μετανάστες και οι πρόσφυγες δεν είναι απλώς αντίπαλοι, αλλά παράνομοι παραλήπτες 

και διεκδικητές των κοινωνικο-οικονομικών δικαιωμάτων» (Huysmans 2000, 767). 

Επιπρόσθετα, η παροχή κοινωνικής πρόνοιας παρουσιάζεται ως μαγνήτης για νέους 

μετανάστες. Οι περικοπές στην κοινωνική βοήθεια και στην πρόσβαση σε άλλα κοινωνικά 

δικαιώματα δικαιολογείται ως ένα εργαλείο για το περιορισμό των αιτήσεων μετανάστευσης 

και ασύλου (ibid).  

Μέσα στα πλαίσια της συζήτησης για την οικονομική κρίση, αναφερόταν και η 

μετανάστευση – δηλαδή τα δύο βασικά προβλήματα της χώρας. Έρευνες μιλούσαν επίσης 

για τις αρνητικές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στους εργάτες χωρίς εξειδίκευση και 
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ιδιαιτέρως για τους μετανάστες (Kasimis 2012), όπως παρατηρήσαμε και σε άλλα σημεία της 

διατριβής. Παρ’όλη την οικονομική κρίση, παρατηρεί η Triandafyllidou (2012),  η ελληνική 

κυβέρνηση (ΠΑ.ΣΟ.Κ) έκανε σημαντικά βήματα για την αναδιοργάνωση του συστήματος 

αντιμετώπισης της παράτυπης μετανάστευσης και του ασύλου. Ωστόσο, όπως σημειώνει ο 

Kasimis (2012), παρόλες τις περιορισμένες νομιμοποιητικές διαδικασίες για τους 

παράτυπους μετανάστες – κυρίως λόγω της πίεσης των ψηφοφόρων και των οργανισμών 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων  - σχεδόν ο μισός μεταναστευτικό πληθυσμός παραμένει χωρίς 

χαρτιά.  

Έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας (2014) καταλήγει στο εξής συμπέρασμα: «Με φόντο 

την οικονομική κρίση, τις οξυνόμενες κοινωνικές εντάσεις και τις αυξημένες μεταναστευτικές 

πιέσεις, τα ελλείμματα στις ελληνικές δομές επιβολής του νόμου αποκαλύπτονται τα 

τελευταία χρόνια ολοένα καταφανέστερα: στον τρόπο με τον οποίο αστυνομεύονται οι 

διαδηλώσεις, ελέγχονται τα σύνορα και αντιμετωπίζονται τα πολλαπλασιαζόμενα 

εγκλήματα μίσους».  

Κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, όπως φαίνεται από την ανάλυση του 

πολιτικού και μηντιακού λόγου, αλλά και από την ανταπόκριση της κοινωνίας, παρατηρούμε 

μια πιο έντονη ασφαλειοποίηση της μετανάστευσης σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια. 

Το παράδοξο είναι ότι ενώ σημειώνονταν βήματα προς την ανάπτυξη και εμβάθυνση της 

μεταναστευτικής πολιτικής (π.χ. με τον πιο πρόσφατο Μεταναστευτικό Κώδικα)150, την ίδια 

ώρα αυξητικά παρατηρείται μια πιο έντονη ασφαλειοποιητική τάση της μετανάστευσης. 

Αυτό συνδέεται άρρηκτα πρώτον με την εξέλιξη της βαθιάς οικονομικής, πολιτικής και 

κοινωνικής κρίσης στην Ελλάδα. Η οικονομική κρίση άλλαξε τους όρους της νομιμοποίησης 

του ελληνικού πολιτικού κατεστημένου και των χαρακτηριστικών του (π.χ. δικομματισμός) 

και τις ισορροπίες, οι οποίες φάνηκαν με τις εκλογές του 2012. Δεύτερον, συνδέεται από το 

2012 και μετά με την σκληρή στάση της κυβέρνησης Σαμαρά στην αντιμετώπιση 

μεταναστευτικών θεμάτων (Συνεντεύξεις Α, Η, Μ), που εκφράζεται απερίφραστα και 

αναπαράγεται από τα ΜΜΕ. Τρίτον, και όπως παρατηρήσαμε στην προηγούμενη ενότητα, 

έχει να κάνει με την άνοδο της ακροδεξιάς και ακραία πόλωση του πολιτικού χώρου στην 

Ελλάδα. Η πόλωση αυτή εμφανίζεται και στις θέσεις των κομμάτων επί των μεταναστευτικών 

θεμάτων, που εκφράζεται ξεκάθαρα και συνιστά ένα από τα πρώτα θέματα της ατζέντας. Τα 

                                                           
150 Μάλλον με επιδερμικό συμμάζεμα διατάξεων που ίσχυαν πριν.  
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καθιερωμένα/κεντρώα (mainstream) κόμματα ισχυρίζονται ότι με την υλοποίηση των 

προτάσεων και υιοθετώντας το στυλ της άκρας δεξιάς θα είναι σε θέση να κρατήσουν τους 

ψηφοφόρους από τη μετατόπιση προς τα δεξιά. Παρ ‘όλα ταύτα οι ψηφοφόροι δείχνουν τα 

προτιμούν κόμματα που προτείνουν σχετικές πολιτικές πιο πειστικά απ’ ότι τα 

καθιερωμένα/κεντρώα κόμματα (Wodak 2011). Αυτή είναι μια πολύ σημαντική αλλαγή 

αφού πριν από την οικονομική κρίση, η μετανάστευση ήταν μεν σημαντικό θέμα αλλά δεν 

ήταν καθοριστικό για την αλλαγή του πολιτικού και εκλογικού τοπίου δε. Έρχεται σε 

αντιδιαστολή και με τη δεκαετία του ’90, όπου δεν υπάρχει ξεκάθαρος πολιτικός λόγος επί 

του μεταναστευτικού και ούτε αυτό αποτελεί το πρώτο ζήτημα στην πολιτική ατζέντα των 

κομμάτων.  

6.4. Σημειολογικές παρατηρήσεις για τον ελληνικό Τύπο  

Σχετικά με το λόγο στον ελίτ ελληνικό Τύπο αναφερθήκαμε σε συγκεκριμένα γεγονότα 

στις παραπάνω επιμέρους ενότητες. Επιπρόσθετα, μπορούμε να κάνουμε τις εξής γενικές 

παρατηρήσεις. Υπάρχουν άρθρα τα οποία στέκονται κριτικά απέναντι στον ρατσισμό, την 

ξενοφοβία, τη στερεοτυπική αποτύπωση και την απουσία σεβασμού στα ανθρώπινα 

δικαιώματα151. Σε πολλές περιπτώσεις ο Τύπος επικεντρωνόταν σε συγκεκριμένα θεματικά 

πλαίσια, τα οποία διαφοροποιούνταν ανά περιόδους ανάλογα με την επικαιρότητα και τα 

κοινωνικά δεδομένα. Τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας 2000 οι ελίτ εφημερίδες συνδέουν τη 

μετανάστευση με την παγκοσμιοποίηση152. Αυτό που εμφανίζεται πάντα κατά την περίοδο 

που ερευνήσαμε είναι η αναφορά στη λαθρομετανάστευση και η εκρηκτική κατάσταση που 

την συνοδεύει. 

 «Στα όρια εκρήξεως η λαθρομετανάστευση» είναι ο τίτλος άρθρου της Καθημερινής 

στην αρχή της δεκαετίας 2000, όπου αναφέρεται ότι «σε οριακό σημείο, πλέον, η 

λαθρομετανάστευση στη χώρα μας προκαλεί σοβαρές ανησυχίες στην κυβέρνηση, καθώς 

κύματα απελπισμένων πολιορκούν καθημερινά τα σύνορα» (Η Καθημερινή 6/12/2001). 

                                                           
151  Βλ. άρθρα «Ξένοι και γηγενείς» ΤΟ ΒΗΜΑ 1/4/2001, «Πρόβλημα η ξενοφοβία» 21/10/2001, «Πρωτιά 
ξενοφοβίας» ΤΟ ΒΗΜΑ 4/3/2001, «Τα στερεότυπα του αίματος» ΤΟ ΒΗΜΑ 30/9/2001, «Ποίοι είναι οι Έλληνες» 
ΤΟ ΒΗΜΑ 26/10/2003, «Ο Φίνι σταμάτησε στη Μηχανιώνα» ΤΟ ΒΗΜΑ 26/10/2003, «Σώματα εκτός 
επικράτειας» ΤΟ ΒΗΜΑ 12/10/2003. 
152 Βλ. άρθρα «Το παράδοξο της αντι-παγκοσμιοποίησης» Η Καθημερινή 26/9/2001, «Η μετανάστευση των 
εργατών και οι πολλές πλευρές της παγκοσμιοποίησης» Η Καθημερινή 18/12/2001, «Μετέωρο το επόμενο 
βήμα της παγκοσμιοποίησης» Η Καθημερινή 16/9/2001, «Μετανάστες, οι πολίτες της παγκοσμιοποίησης» Η 
Καθημερινή 22/9/2002, «Η παγκοσμιοποίηση των λοιμώξεων» Η Καθημερινή 23/3/2003, «Η παγκοσμιοποίηση 
δε θα μειώσει το ρεύμα των μεταναστών» ΤΑ ΝΕΑ 3/3/2000, «Το αίσθημα της ανασφάλειας» ΤΑ ΝΕΑ 
30/5/2002, «Ποιος φοβάται τους μετανάστες» ΤΟ ΒΗΜΑ 7/7/2002. 
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Πολλά παρόμοια άρθρα αναφέρονται στο μεγάλο αριθμό λαθρομεταναστών και τα 

οικονομικά, πολιτικά, οργανωτικά προβλήματα που δημιουργούνται με την άφιξη τους153, 

στις αρρώστιες που φέρνουν μαζί τους ενώ στην Ελλάδα είχαν εκλείψει154, αλλά και στην 

αντιμετώπιση του προβλήματος είτε εσωτερικά 155  είτε στα πλαίσια της ΕΕ ή διμερών 

συμφωνιών (π.χ. με την Τουρκία)156. Μπορεί κανείς να βρει άρθρα σχεδόν με ίδιους τίτλους 

και περιεχόμενο το 2001 και το 2014 (και σταθερά κατά τη διάρκεια αυτού του διαστήματος), 

ενδεικτικό της αγκυλωμένης μεταναστευτικής πολιτικής και των παγιωμένων άλυτων 

ζητημάτων στη χώρα, αλλά και της στάσης των ΜΜΕ απέναντι σε αυτά. Η νομιμοποίηση 

συζητιόταν σε συγκεκριμένα πλαίσια και με αρνητική χροιά 157  αφού η μετανάστευση 

συνοδευόταν κατά κανόνα από τον επιθετικό προσδιορισμό «παράνομη» ή το συνθετικό 

«λαθρο-», πράγμα που άλλαξε στα μέσα της δεκαετίας, δίνοντας τη θέση στη διπολική και 

αντιθετική εικόνα του παράνομου έναντι του νόμιμου μετανάστη. Αυτή η εικόνα 

καλλιεργήθηκε κυρίως μέσα στον πολιτικό λόγο και υιοθετήθηκε από τα ΜΜΕ και 

συγκεκριμένα τις εφημερίδες που εμείς ερευνούμε. Γράφει η συντάκτρια της Καθημερινής: 

«Πριν καλά-καλά ολοκληρωθεί η διαδικασία νομιμοποίησης των παράνομων μεταναστών 

στη χώρα μας, διαδικασία που ξεκίνησε αρχές Ιουνίου και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον 

ερχόμενο Μάιο, ήδη άρχισε να δημιουργείται η δεύτερη γενιά παράνομων μεταναστών» (Η 

Καθημερινή 28/10/2001).  

Εκτός από τον όρο παράνομος ή λαθρομετανάστης που χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα, 

τα άρθρα εστίαζαν σε θέματα σχετιζόμενα με την παραβατικότητα των μεταναστών 158 

(συμπεριλαμβανομένου και του παράτυπου status τους στη χώρα), τους τρόπους που 

                                                           
153 Βλ άρθρα «132.000 αλλοδαποί παράνομα στην Ελλάδα το 2001», «450.000 μετανάστες στην ουρά» ΤΑ ΝΕΑ 
23/5/2001 ΤΑ ΝΕΑ 4/10/2001,  «Μας είπαν ότι εσείς οι Έλληνες είστε μαλακοί» Η Καθημερινή 5/10/2001 
154 Βλ. άρθρα «Επίθεση από ξεχασμένες αρρώστιες» Η Καθημερινή, 23/11/2001, «Κίνδυνος από «ξεχασμένες» 
ασθένειες – Αιτίες η μετανάστευση και η χαλάρωση των μέτρων προφύλαξης για το AIDS» ΤΟ ΒΗΜΑ 9/3/2003 
155 Βλ. άρθρα ««Σκούπα» της ΕΛ.ΑΣ σε στέκι μεταναστών» ΤΟ ΒΗΜΑ 25/7/2008, «Επιχείρηση «σκούπα» - 
Αστυνομική έφοδος και συλλήψεις σε κτίρια διαμονής παράνομων μεταναστών» ΤΟ ΒΗΜΑ 30/7/2009. 
156 Βλ. άρθρα «Εξετάζουν τρόπο επαναπροώθησης λαθρομεταναστών» Η Καθημερινή 7/11/2001, «Βοήθεια 
από την ΕΕ για την αντιμετώπιση λαθρομεταναστών» Η Καθημερινή 6/12/2001, «Σχέδιο δράσης κατά 
λαθρομεταναστών» Η Καθημερινή 14/6/2002. 
157 Βλ. άρθρα «Και οι παράνομοι...έσονται νόμιμοι» Η Καθημερινή 1/8/2001. 
158 Βλ. άρθρα «Οι κλέφτες – τρεις μήνες με τα μέλη της συμμορίας» ΤΑ ΝΕΑ 22/1/2010, «Αναχώρησαν, με 
εντάσεις, για Κρήτη» Η Καθημερινή 5/3/2011, «Οι μετανάστες στο δάσος της Ηγουμενίτσας» 7/5/2011, 
«Αφύλακτα τα σύνορα με Τουρκία στον Έβρο» Η Καθημερινή 9/1/2011. 



 

235 
 

εισέρχονταν στη χώρα159 και τις συνέπειες που ακολουθούσαν π.χ. απέλαση ή σύλληψη160 ή 

την ανετοιμότητα των ελληνικών αρχών να αντιμετωπίσουν την είσοδο των μεταναστών161 

αντίστροφα παρατηρούνταν η θυματοποίηση τους - οι μετανάστες ως θύματα της ελληνικής 

γραφειοκρατίας162 , της εκμετάλλευσης και δουλεμπορίας 163 , οικονομικής κρίσης 164 , της 

φτώχιας165, της βίας, της κακομεταχείρισης και του ρατσισμού166 ή της γενικότερης άστατης 

μεταναστευτικής πολιτικής, που τους υποχρεώνει να γυρίζουν στις πατρίδες τους167. Ας 

σημειώσουμε ότι πληθαίνουν τα άρθρα βασισμένα σε ειδήσεις που έχουν να κάνουν με το 

                                                           
159 Βλ. άρθρα «294 λαθρομετανάστες στην Κω» ΤΑ ΝΕΑ 24/9/2001, «Αλεξανδρούπολη – Συνελήφθησαν 42 
παράνομοι μετανάστες και 7 δουλέμποροι» ΤΟ ΒΗΜΑ 4/8/2010, «143 μετανάστες σε μια νταλίκα» ΤΟ ΒΗΜΑ 
11/11/2010, «Μπλοκάρουν παράνομους μετανάστες στο αεροδρόμιο» ΤΟ ΒΗΜΑ 15/6/2010, «73 μετανάστες 
σε ένα φορτηγό με καρπούζια» ΤΟ ΒΗΜΑ 22/7/2010, «Από την Τουρκία κυρίως η εισροή λαθρομεταναστών» Η 
Καθημερινή 22/7/2011, ««Κλεφτοπόλεμος» μεταναστών-λιμενικών στο λιμάνι της Πάτρας» ΤΟ ΒΗΜΑ 
1/8/2014. 
160  Βλ. άρθρα «Απελάθηκαν 185 παράνομοι μετανάστες το τελευταίο εξάμηνο» Η Καθημερινή 11/3/2011, 
«Συνελήφθησαν 132.524 λαθρομετανάστες το 2010» Η Καθημερινή 3/2/2011, «Από το ρεσάλτο σε φορτηγά, 
στα πλοία με πλαστά χαρτιά» Η Καθημερινή 31/7/2011, «Απέλαση των λαθρομεταναστών» Η Καθημερινή 
8/2/2011, «Ανησυχία για πιθανή δημιουργία κέντρου υποδοχής» Η Καθημερινή 13/1/2011, «Αυξήθηκαν οι 
συλλήψεις λαθραίων μεταναστών το πρώτο εξάμηνο» ΤΟ ΒΗΜΑ 11/7/2012, «Στη Σάμο οι 58 μετανάστες από 
την Τουρκία» ΤΟ ΒΗΜΑ 18/9/2012.  
161 Βλ. άρθρα «Η ωρολογιακή βόμβα των προσφύγων» ΤΟ ΒΗΜΑ 11/11/2001.  
162  Βλ. άρθρα «Ουρές και...πάσης Ελλάδος» ΤΑ ΝΕΑ 6/6/2001, «Ούτε ένας χρόνος δε φτάνει για τη 
νομιμοποίηση των μεταναστών» ΤΑ ΝΕΑ 18/12/2001, «Δεύτερος γύρος ταλαιπωρίας» ΤΑ ΝΕΑ 22/11/2001, 
«Διαδηλώνουν οι λαθρομετανάστες» ΤΑ ΝΕΑ 25/1/2001, «340.000 ξένοι σε δεύτερη ευκαιρία» ΤΑ ΝΕΑ, «Του 
κλέβουν τη δεύτερη ευκαιρία» 7/7/2001 ΤΑ ΝΕΑ , «Προσπαθεί να κρατήσει τον πατέρα που κινδυνεύει να 
απελαθεί» ΤΑ ΝΕΑ 9/4/2001, «Άδειες παραμονής ζητούν χιλιάδες αλλοδαποί» ΤΑ ΝΕΑ 29/5/2001, «Πονάει 
διπλά η μετανάστρια» ΤΑ ΝΕΑ 8/3/2002, «Αν είσαι μετανάστης μην αρρωστήσεις στην Ελλάδα» ΤΟ ΒΗΜΑ 
22/2/2009, «Εκτός υπηρεσιών Υγείας οι μετανάστες στην Ελλάδα» ΤΟ ΒΗΜΑ 18/3/2009, «Εξαρθρώθηκε 
κύκλωμα διακίνησης μεταναστών στην Ευρώπη» ΤΟ ΒΗΜΑ 17/2/2012. 
163 Βλ. άρθρα «Και ο αγρότης θέλει...τον Αλβανό του» ΤΟ ΒΗΜΑ 8/7/2001, «Τα αξιοσέβαστα πρόσωπα της 
πορνείας» ΤΟ ΒΗΜΑ 16/12/2001, «Το βρώμικο κύκλωμα Ισλαμαμπάντ-Αθήνα» ΤΟ ΒΗΜΑ, 14/10/2001, 
«Οδοιπορικό στην Τουρκία – Το βρώμικο κύκλωμα της λαθρομετανάστευσης» ΤΟ ΒΗΜΑ  23/2/2003, 
«Κτηνωδία με θύματα δύο μετανάστες που βρέθηκαν νεκροί στον Πόρο» ΤΟ ΒΗΜΑ 27/11/2008. 
164 Βλ. άρθρα «Η κρίση πλήττει και τους μετανάστες» ΤΟ ΒΗΜΑ 13/7/2010, «Οι μετανάστες επιστρέφουν στην 
πατρίδα» Η Καθημερινή 8/10/2011.  
165 Βλ. άρθρα «463 χωματερές ανθρώπων στο κέντρο της Αθήνας» ΤΑ ΝΕΑ 26/1/2010, «Μετανάστες, η νέα 
γενιά των ρακοσυλλεκτών» Η Καθημερινή 7/5/2011, «Η διπλή κόλαση της Ηγουμενίτσας» Η Καθημερινή 
15/5/2011. 
166  Βλ. άρθρα «Απίστευτη βαρβαρότητα αστυνομικών κατά 16χρονου Αλβανού» ΤΑ ΝΕΑ 1/3/2001, «Έξι 
λιμενικοί για κακοποίηση» ΤΑ ΝΕΑ 22/8/2001, «Καταγγελία για απελάσεις στην Τουρκία» ΤΑ ΝΕΑ 8/12/2001, 
«Με έβαλαν στη φυλακή επειδή είμαι Αλβανός» ΤΑ ΝΕΑ 1/12/2001, «Η επικίνδυνη «τάξη»» ΤΟ ΒΗΜΑ 
27/5/2001, «Ρατσιστικές επιθέσεις» ΤΟ ΒΗΜΑ 30/10/2007, «Συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά της βίας» ΤΟ 
ΒΗΜΑ 20/6/2007, «Διαμαρτυρίες στο Αιγάλεω, επίθεση ακροδεξιών στου Ρέντη» 31/10/2007, «Ρατσιστική 
επίθεση κατά μεταναστών» ΤΟ ΒΗΜΑ 25/12/2007, «Πογκρόμ ακροδεξιών κατά μεταναστών» ΤΟ ΒΗΜΑ  
13/5/2011, «13 μετανάστες στο νοσοκομείο» ΤΟ ΒΗΜΑ 12/5/2011, «Συνεχίζονται οι επιθέσεις σε μετανάστες» 
Η Καθημερινή 14/5/2011, «Τα δύο στρατόπεδα στο άβατο του κέντρου» Η Καθημερινή 21/5/2011, «Βιαιότερες 
οι επιθέσεις κατά των μεταναστών» ΤΟ ΒΗΜΑ 23/10/2012, «Καταγγελίες για κρούσματα αστυνομικής βίας 
κατά μεταναστών» ΤΟ ΒΗΜΑ 18/9/2012, «Καταγγελία για την αστυνομική βία κατά απεργών πείνας» ΤΟ ΒΗΜΑ 
9/4/2013, «Καταγγελίες από μετανάστες για βασανισμούς στα κέντρα κράτησης» ΤΟ ΒΗΜΑ 17/4/2014. 
167 Βλ. άρθρα «Ώρα να γυρίσουμε στην πατρίδα μας» Η Καθημερινή 25/9/2011, «Όταν όλοι έχουν δίκιο (και 
άδικο)» Η Καθημερινή 26/1/2011.  
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ρατσισμό και τη βία των ακροδεξιών ή της Αστυνομίας απέναντι σε μετανάστες από το 2011 

και μετά, όπως επίσης και με τις ενέργειες του αντιρατσιστικού κινήματος και των ίδιων των 

μεταναστών (π.χ. διαδηλώσεις)168. Σε εκείνο το χρονικό σημείο αφιερώνονται θέματα για την 

άνοδο της Χρυσής Αυγής και του ρατσισμού στα ξένα μέσα για τα οποία γίνεται μνεία στον 

ελληνικό Τύπο (π.χ. «Guardian για Χρυσή Αυγή: Ο ναζιστικό φόβος σκεπάζει την Αθήνα» ΤΟ 

ΒΗΜΑ 26/10/2012, Reuters «Η Χρυσή Αυγή προελαύνει εν μέσω οικονoμικής κρίσης» ΤΟ 

ΒΗΜΑ 14/11/2012) αλλά και για τις ακραίες πρακτικές διαχείρισης του μεταναστευτικού 

(«Ρεπορτάζ-κόλαφος του BBC για τον «Ξένιο Δία» και την ελληνική Αστυνομία» (ΤΟ ΒΗΜΑ 

10/1/2003)).  

Ακόμα, βρίσκουμε πολλά άρθρα για τις τραγωδίες με πνιγμούς μεταναστών στην 

προσπάθεια τους να μεταβούν στην Ελλάδα και στην Ευρώπη169. Αυτού του είδους τα άρθρα 

αρχίζουν να πληθαίνουν από το 2010 και μετά και να εμφανίζονται ως το κύριο θέμα με την 

προσφυγική κρίση που φτάνει στο ζενίθ το 2013 και 2014. Η παρουσίαση των μεταναστών 

ως θυμάτων του κράτους (π.χ. βλ. άρθρα που μιλούν για «στρατόπεδα συγκέντρωσης» 

μεταναστών 170 ) αναφέρονται σε συλλήψεις και παρανομία. Δηλαδή στο ίδιο άρθρο 

(βασισμένο σε ρεπορτάζ ανθρωπολογικού τύπου όπου παρουσιάζεται η περίπτωση κάποιου 

μετανάστη και η ιστορία που συνοδεύει το δύσκολο ταξίδι του) γίνεται αναφορά στα κέντρα 

προσωρινής φιλοξενίας τα οποία «είναι ουσιαστικά κέντρα κράτησης», μας δίδεται και η 

πληροφορία ότι «από το 2000 ως τον Ιούνιο του 2004 συνελήφθησαν 119.037 αλλοδαποί 

που επιχείρησαν να μπουν παράνομα στη χώρα μας» (ΤΟ ΒΗΜΑ 31/10/2004). Το κύριο θέμα 

αναφέρεται στο ανθρωπιστικό ζήτημα της κράτησης των μεταναστών, πλαισιωμένο 

                                                           
168  Βλ. άρθρα επιπρόσθετα με την υποσημείωση 72, «Επίθεση σε βάρος μεταναστών στη λαϊκή αγορά 
Καλλιθέας» ΤΟ ΒΗΜΑ 30/11/2012, «Ο ρατσισμός της διπλανής πόρτας – Προκατάληψη και καχυποψία από τη 
γειτονιά ως τα μέσα μαζικής μεταφοράς και τους εργασιακούς χώρους » ΤΟ ΒΗΜΑ 25/11/2012, «Συνεχίζεται η 
σκανδαλώδης αστυνομική βία κατά των μεταναστών» ΤΟ ΒΗΜΑ 4/12/2012, «Πρεσβεία ΗΠΑ: SOS για 
ρατσιστικές επιθέσεις στην Αθήνα ΤΟ ΒΗΜΑ 16/11/2012, «Η επίθεση σε κουρέα φέρνει πογκρόμ μεταναστών 
ΤΟ ΒΗΜΑ 1/11/2012, «Συντονίζονται ενάντια στη ρατσιστική βία οι οργανώσεις των μεταναστών» ΤΟ ΒΗΜΑ 
20/11/2012, «Διεθνής Αμνηστία: Διαπιστώνει κλιμάκωση της ρατσιστικής βίας στην Ελλάδα» ΤΟ ΒΗΜΑ 
23/5/2013. 
169 Βλ. άρθρα ««Λαθραίος» θάνατος – Τραγωδία δύο Τανζανών» ΤΑ ΝΕΑ 22/5/2002, «Πέθανε ύστερα από 40 
ώρες αναμονής στα σύνορα» ΤΑ ΝΕΑ 27/8/2002, «Στο δρόμο για μια καλύτερη ζωή οκτώ μετανάστες 
συνάντησαν το θάνατο» ΤΟ ΒΗΜΑ 28/10/2009, «Βύθιση σκάφους με παράνομους μετανάστες στη Λέρο» ΤΟ 
ΒΗΜΑ 11/12/2009, «Ξεβράζει πτώματα μεταναστών ο Έβρος» ΤΟ ΒΗΜΑ 1/7/2010, «Τρεις πνιγμένοι 
μετανάστες βρέθηκαν στη Χίο», «Σπείρα διακίνησης μεταναστών εξαρθρώθηκε στον Έβρο» Η Καθημερινή 
26/12/2003, ΤΟ ΒΗΜΑ 25/10/2013, «Τέσσερα πτώματα Σύρων μεταναστών περισυνελέγησαν στη θαλάσσια 
περιοχή της Κω» ΤΟ ΒΗΜΑ 26/7/2013, «Τραγωδία στο Αιγαίο- Τουλάχιστον 22 μετανάστες νεκροί σε ναυάγιο 
ανοιχτά της Σάμου» ΤΟ ΒΗΜΑ 5/5/2014. 
170 Βλ. άρθρα «Στρατόπεδα συγκέντρωσης για μετανάστες» ΤΟ ΒΗΜΑ 31/10/2004. 
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παράλληλα ασφαλειακά με την αντικειμενικά παρουσιασμένη πληροφορία της παρανομίας 

και της «αθρόας ροής λαθρομεταναστών» (ibid).  

Από το 2012 και μετά παρατηρούμε πληθώρα άρθρων σχετικά με την εξάρθρωση 

κυκλωμάτων παράνομης μετανάστευσης171 – θα μπορούσαμε να το μεταφράσουμε και ως 

δήλωση ότι το σύστημα της κρατικής μηχανής λειτουργεί σωστά και είμαστε ασφαλείς από 

τους λαθρομετανάστες. Το ίδιο μεταφράζουμε και με τα άρθρα που αναφέρονται στην 

επιτυχία των επιχειρήσεων του κράτους κατά της παράνομης μετανάστευσης (π.χ. Ξένιος 

Δίας) και των συλλήψεων παράτυπων μεταναστών 172 . Γενικά είναι πολύ πλούσια η 

ειδησεογραφία και η αρθρογραφία μετά το 2012 για τη μετανάστευση. Επανέρχεται 

δυναμικά στο προσκήνιο και γίνεται το πρώτο θέμα της πολιτικής και δημόσιας ατζέντας. 

Αυτό συνδέεται με την άνοδο της ακροδεξιάς και το καθεστώς της μηδενικής ανοχής προς 

τους μετανάστες συνοδευμένο με σκληρές εσωτερικές πολιτικές και πολιτικές συνόρων. Η 

λεγόμενη προσφυγική κρίση έρχεται να προστεθεί σε αυτές τις παραμέτρους, όπου πλέον η 

πλαισίωση του μετανάστη-πρόσφυγα είναι πολύ συγκεκριμένη και στενή. Είναι το θύμα των 

λαθρεμπόρων και των συνοριακών αρχών, ο μικρός Αϊλάν που πνίγηκε, οι οικογένειες που 

ξεκληρίζονται στις θάλασσες της Μεσογείου και το βασανισμένο πρόσωπο στα αστυνομικά 

τμήματα, στα θαλάσσια σύνορα και στα κέντρα υποδοχής. Σχεδόν σε καθημερινή βάση 

συναντάμε άρθρα σε σχέση με απάνθρωπες πρακτικές των κρατικών αρχών σε βάρος των 

μεταναστών και προσφύγων και την διεθνή κατακραυγή173, όπως επίσης και με τις άθλιες 

συνθήκες (και τις συνέπειες αυτών) μέσα στις οποίες διαβιούν οι μετανάστες στα κέντρα 

                                                           
171 Βλ. άρθρα «Μειώθηκαν οι συλλήψεις λαθρομεταναστών» Η Καθημερινή 14/12/2012, «Εξαρθρώθηκε 
κύκλωμα παράνομης διακίνησης μεταναστών στη Σάμο» Η Καθημερινή 17/12/2012, «Εξιχνίαση κυκλώματος 
διακίνησης μη νόμιμων μεταναστών στη Θεσσαλονίκη» Η Καθημερινή 19/12/2012. 
172 Βλ. άρθρα «Νέα κέντρα κράτησης και φράχτης στον Έβρο», «Κέντρα κράτησης σε Πελοπόννησο, Θράκη, 
Θεσσαλία» Η Καθημερινή 8/8/2012, Η Καθημερινή 21/5/2011, «Έβρος: Μείωση 84% των οικονομικών 
μεταναστών- Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ για το Ξένιο Δία» ΤΟ ΒΗΜΑ, 5/9/2012, «Αυξήθηκαν οι συλλήψεις 
λαθραίων μεταναστών το πρώτο εξάμηνο» ΤΟ ΒΗΜΑ 11/7/2012, «Επιχείρηση-σκούπα της ΕΛ.ΑΣ. για 
μετανάστες στην Αθήνα» ΤΟ ΒΗΜΑ 8/10/2012, «Στρατόπεδα για παράνομα εισερχόμενους μετανάστες» ΤΟ 
ΒΗΜΑ 18/7/2012, «Συνελήφθησαν 60 μετανάστες ανοιχτά των Παξών» ΤΟ ΒΗΜΑ 12/5/2012, «Αυστηρότερες 
ποινές για τα αδικήματα από παράνομους μετανάστες» ΤΟ ΒΗΜΑ 17/9/2012, «Οι πρώτοι 56 μετανάστες 
μεταφέρθηκαν στην Αμυγδαλέζα» ΤΟ ΒΗΜΑ 29/4/2012, «Σκάφος με 94 μετανάστες ρυμουλκήθηκε στο λιμάνι 
της Πύλου» ΤΟ ΒΗΜΑ 26/12/2013, «Εντοπίστηκε σκάφος με λαθρομετανάστες βόρεια της Κρήτης» ΤΟ ΒΗΜΑ 
5/1/2013, «Πάτρα: Συνελήφθησαν 110 μετανάστες και 15 διακινητές» ΤΟ ΒΗΜΑ 10/12/2014. 
173  Βλ. ενδεικτικά άρθρα «Βασανιστήρια σε μετανάστες που αρνούνται να απελαθούν – Καταγγελίες για 
σοκαριστικές πρακτικές αστυνομικών στο Ελ. Βενιζέλος» ΤΟ ΒΗΜΑ 2/7/2013, «Λιμενικοί δικάζονται για 
κακοποίηση μεταναστών στη Χίο» ΤΟ ΒΗΜΑ 20/11/2013, «Ένοχοι κρίθηκαν λιμενικοί για βασανιστήρια σε 
μετανάστες» ΤΟ ΒΗΜΑ 26/11/2013, «Πήγαν να απελάσουν Αιγύπτιο μετανάστη που είχε βασανιστεί» ΤΟ ΒΗΜΑ 
7/10/2013, «Απάνθρωπες πρακτικές επαναπροώθησης τους σε Αιγαίο, Έβρο» ΤΟ ΒΗΜΑ 12/11/2013, 
«Καταγγελίες από μετανάστες για βασανισμούς στα κέντρα κράτησης» ΤΟ ΒΗΜΑ 17/4/2014 , «Καταδίκη για τις 
συνθήκες κράτησης μεταναστών στην Ελλάδα» ΤΟ ΒΗΜΑ 26/6/2014. 
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κράτησης174. Αυτή η αποτύπωση αναπαράγει μια εικόνα η οποία απομονώνει συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά του μετανάστη, ο οποίος είναι στιγματισμένος ως ένα αντικείμενο προς 

ανάλυση και όχι ως υποκείμενο που μπορεί να διεκδικήσει πολιτικά, κοινωνικά και 

ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν συνιστά υποκείμενο δικαιωμάτων. Δεν αντιμετωπίζεται ίσος 

προς ίσο. «Είτε είναι επικίνδυνοι, είτε είναι καημένοι – είτε είναι θύτες ή θύματα (Συνέντευξη 

F 2015). Δεν αντιμετωπίζονται ως άνθρωποι, οι οπoίοι έχουν ένα συγκεκριμένο νομικό 

status» (Συνέντευξη H 2015). Όπως γράφει ο Τσιτσελίκης η κατηγορία των αλλογενών 

αλλοδαπών χωρίς χαρτιά «στο δημόσιο λόγο άρρητα θεωρείται ως «μη υποκείμενο 

δικαιωμάτων», ως μια ομάδα ανθρώπων στους οποίους μπορεί να εφαρμοστεί κάθε μέτρο 

χωρίς λογοδοσία, χωρίς έλεγχο και υπαγωγή σε θεμελιώδεις κανόνες δικαίου» (Τσιτσελίκης 

2012, 5). Εκεί φανερώνεται η ανάγκη της κοινωνίας του Εμείς να οριοθετήσει και να 

κατηγοριοποιήσει το μετανάστη Άλλο. Σχεδόν επιβάλλεται να τοποθετείται σε ένα 

συγκεκριμένο πλαίσιο για να μπορεί να αντιπαραβάλλεται με την αυτοεικόνα. 

Αναδεικνύεται η εικόνα του μετανάστη ως εγκληματία ή ως θύματος, ως κακού ή καλού 

μετανάστη, ως κάποιου που απασχολεί τις αρχές με την λαθραία του ύπαρξη ή ως κάποιου 

που έχει μια «ανθρώπινη» ιστορία να πει (π.χ. «Η οδύσσεια ενός πρόσφυγα στην Πέτρου 

Ράλλη» ΤΟ ΒΗΜΑ 20/10/2012). Ως επιστέγασμα έρχεται η «εκρηκτική κατάσταση» που 

προκύπτει από την προσφυγική κρίση. Ο Τύπος επικεντρώνεται στα δραματικά γεγονότα των 

πνιγμών, την έκρυθμη κατάσταση στα κέντρα υποδοχής/κράτησης/φύλαξης 175 , στην 

αποτυχία του κράτους να κρατήσει τους πρόσφυγες εκτός ελληνικών συνόρων αλλά και να 

διαχειριστεί την κατάσταση μέσα στο κράτος176. Για παράδειγμα «Ο πολυδάπανος φράχτης 

του Έβρου, τα οχυρωματικά έργα, τα κέντρα κράτησης ή «φιλοξενίας» και οι επιχειρήσεις 

«σκούπα» δεν μπόρεσαν και δεν θα μπορούσαν από μόνα τους να αναχαιτίσουν τις στρατιές 

                                                           
174 Βλ. άρθρα «Κριτική ΟΗΕ για τα κέντρα κράτησης» Η Καθημερινή 4/12/2012, «Οξεία κριτική για τα κέντρα 
κράτησης λαθρομεταναστών» 6/6/2012, «Σοκάρουν τα κέντρα κράτησης μεταναστών» ΤΑ ΝΕΑ 4/12/2012, 
««Ανίκανη η Ελλάδα» να σεβαστεί τα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών λέει η Διεθνής Αμνηστία» ΤΑ 
ΝΕΑ 20/12/2012, «Αρνητική η έκθεση του ΟΗΕ για τις συνθήκες κράτησης μεταναστών στην Ελλάδα» Η 
Καθημερινή 31/1/2013, «Έξαλλοι οι εμπειρογνώμονες για τις συνθήκες κράτησης μεταναστών» ΤΟ ΒΗΜΑ 
31/1/2013,  «Αποθήκες κρατουμένων μεταναστών ή κέντρα φιλοξενίας» ΤΟ ΒΗΜΑ  10/4/2013, «Απεργία πείνας 
400 μεταναστών στην Ορεστιάδα» ΤΟ ΒΗΜΑ 28/8/2013, «Απεργία πείνας ξεκίνησαν χιλιάδες μετανάστες σε 
κέντρα κράτησης» ΤΟ ΒΗΜΑ 8/4/2013, «Δύο απεργοί πείνας αποπειράθηκαν να αυτοκτονήσουν στην 
Αμυγδαλέζα» ΤΟ ΒΗΜΑ  7/4/2013, «Συστάσεις της Κομισιόν σε Ελλάδα και Κύπρο για ζητήματα κράτησης» Η 
Καθημερινή 5/2/2014, «Σε κίνδυνο η υγεία των μεταναστών» Η Καθημερινή 2/4/2014 
175 Βλ. άρθρα «Επεισόδια στο κέντρο κράτησης αλλοδαπών Κομοτηνής» ΤΟ ΒΗΜΑ 23/11/2013, «Εξέγερση 
μεταναστών, σοβαρά επεισόδια και συλλήψεις στην Αμυγδαλέζα».  
176 Βλ. άρθρα «Άχρηστο έργο ο φράχτης στον Έβρο» ΤΟ ΒΗΜΑ 10/11/2012. 
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των εξαθλιωμένων παράνομων μεταναστών που περνούν από τα ανατολικά -κυρίως 

θαλάσσια- σύνορά μας» (ΤΟ ΒΗΜΑ 8/11/2012). Οι ειδήσεις εναλλάσσονται μεταξύ 

«σύλληψης» και «διάσωσης» των μεταναστών στο Αιγαίο177, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις 

υπογραμμίζεται η δυσκολία της κατάστασης και ασφαλειοποιείται ευδιάκριτα η 

μετανάστευση. Δεν πρόκειται πια μόνο για εντοπισμούς και συλλήψεις μεταναστών – 

πρόκειται για «πόλεμο» με τους μετανάστες στο Αιγαίο («Ο άγνωστος «πόλεμος» με τους 

μετανάστες στο Αιγαίο» ΤΟ ΒΗΜΑ 6/7/2014). Η Καθημερινή σε σχέση με το ΒΗΜΑ και ΤΑ 

ΝΕΑ έχει ειδήσεις και άρθρα προσανατολισμένα περισσότερο στην συζήτηση του θέματος 

της μετανάστευσης στα πλαίσια της Ευρώπης και της παγκόσμιας κοινότητας. Επίσης, 

εντοπίζουμε αρκετά άρθρα τα οποία μιλούν για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν άλλες 

χώρες (κυρίως ευρωπαϊκές) και τις πολιτικές που εφαρμόζουν σε σχέση με τους 

μετανάστες/παράνομους μετανάστες/πρόσφυγες178. Η πληθώρα ειδήσεων και άρθρων για 

τις τραγωδίες στα ελληνικά ύδατα και γενικότερα στη Μεσόγειο τα τελευταία χρόνια δείχνει 

τη σοβαρότητα του προβλήματος, την ακινησία της Ευρώπης απέναντι στην τραγωδία 

                                                           
177Βλ. ενδεικτικά άρθρα «Προωθήθηκαν στην Κω οι 85 μετανάστες που διασώθηκαν ανοιχτά της Αστυπάλαιας» 
ΤΑ ΝΕΑ 2/1/2014, «Αγνοούνται δύο λαθρομετανάστες – διασώθηκαν 11 από τη θάλασσα» ΤΑ ΝΕΑ, 15/1/2014, 
«Περισσότερο από 500 λαθρομετανάστες διασώθηκαν ανοιχτά των ιταλικών ακτών το Σαββατοκύριακο» ΤΑ 
ΝΕΑ 13/1/2014, «Φαρμακονήσι: Διάσωση 25 παρανόμων μεταναστών από την κανονιοφόρο «Νικηφόρος»» ΤΑ 
ΝΕΑ 4/8/2014, «Αγνοούνται λαθρομετανάστες στο Αιγαίο» Η Καθημερινή 21/1/2014, «Λιμενικό Σώμα: 
Διάσωση 47 μεταναστών» ΤΟ ΒΗΜΑ 23/1/2014, «Διέσωσε 47 μετανάστες το λιμενικό κοντά στη Σάμο» Η 
Καθημερινή 23/1/2014, «Σύλληψη 11 μεταναστών ανοικτά του Αγαθονησίου» ΤΟ ΒΗΜΑ 13/8/2014, 
«Συνελήφθησαν 26 μετανάστες στο Μονταμάδο της Λέσβου» ΤΟ ΒΗΜΑ 21/5/2014 «Τριάντα μετανάστες 
σώθηκαν στα ανοιχτά της Σάμου» ΤΟ ΒΗΜΑ 19/5/2014, «Στα Χανιά οι 331 μετανάστες που εντοπίστηκαν στα 
Κύθηρα» ΤΟ ΒΗΜΑ 1/4/2014, «Πενήντα μετανάστες διέσωσε το Λιμενικό στη Λέσβο» ΤΟ ΒΗΜΑ 1/7/2014. 
178 Βλ. ενδεικτικά άρθρα της Καθημερινής μεταξύ του 2012 και 2014:  «Συνεργασία με Γερμανούς σε θέματα 
παράνομης μετανάστευσης» 16/3/2012, «Νέα, σκληρότερη μεταναστευτική πολιτική Σαρκοζί» 8/3/2012, 
«Αύξηση 30% της μετανάστευσης στην Αυστρία» 14/5/2012, «Η ευρωπαϊκή κρίση αυξάνει τη μετανάστευση 
προς Γερμανία» 16/5/2012, «Η παράνομη μετανάστευση αφορά όλη την Ευρώπη» 9/10/2012, «Ε.Ε: Αυξημένη 
χρηματοδότηση για θέματα μετανάστευσης στα «αδύναμα» κράτη» 6/2/2013, «Η απάντηση στη μετανάστευση 
είναι ευρωπαϊκή» 2/3/2013, «Η μετανάστευση δοκιμάζει την Ευρώπη δίχως σύνορα» 30/5/2013, «Η παράνομη 
μετανάστευση στο επίκεντρο συναντήσεων του Δένδια στη Βρετανία» 3/7/2013, «Ζητείται ευρωπαϊκή πολιτική 
μετανάστευσης» 13/8/2013, «Δίκαιη κατανομή του βάρους της μετανάστευσης ζητά ο Σούλτς» 14/10/2013, «Η 
μετανάστευση είναι ευθύνη όλης της Ε.Ε» 23/10/2013, «Αντώνης Σαμαράς: Το θέμα της παράνομης 
μετανάστευσης δεν αφορά μόνο τις χώρες του Νότου» 25/10/2013, ««Πρόοδο «βλέπει» η επίτροπος 
Μάλστρομ» 4/12/2013, «Η Ευρώπη δεν μπορεί να περιμένει» 20/12/2013, ««Προεδρία ελπίδας για καλύτερη 
Ευρώπη» η επιδίωξη Σαμαρά» 19/12/2013, «Σε μετανάστευση και Ελλάδα εστιάζουν τα αμερικανικά ΜΜΕ» 
19/9/2014, «Υπέρ του «φρένου» στη μαζική μετανάστευση το 50,3% των Ελβετών» 9/2/2014, 
«Ελληνοβρετανικό πρόγραμμα ύψους 2 εκ. λιρών κατά της παράνομης μετανάστευσης» 19/2/2014, 
«Περίθαλψη παράνομων μεταναστών με κοινοτικά κονδύλια» 3/4/2014,  «Ιταλία: Τουλάχιστον 800.000 
μετανάστες ετοιμάζονται να αποβιβασθούν στις ακτές της Μεσογείου» 29/4/2014, «Περίπου 40.000 
μετανάστες έφθασαν στην Ιταλία το 2014» 30/5/2014, «Επικεφαλής η Ελλάδα σε επιχείρηση για την 
αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης» 2/6/2014, «Ρεκόρ μετανάστευσης προς τη Γερμανία» 
23/5/2014, «Ε.Ε.: Μεγάλη επιχείρηση κατά της παράνομης μετανάστευσης» 14/10/2014, «Δημογραφική βόμβα 
στην Ευρώπη» 2/12/2014, «Σουηδία: Άγνωστος πυρπόλησε τέμενος – Πέντε τραυματίες» 25/12/2014 
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εκατοντάδων ανθρώπων αλλά την ίδια στιγμή η σταθερή και αδιάκοπη επανάληψη 

ειδήσεων και άρθρων του ιδίου προφίλ (όχι μόνο στις εφημερίδες αλλά και γενικότερα στον 

ευρύτερο τομέα των ΜΜΕ) μετατρέπει τον θεατή/αναγνώστη και κατά βάση πολίτη σε 

παθητικό δρώντα που σχεδόν μουδιασμένος παρακολουθεί την έκβαση των γεγονότων γιατί 

προφανώς αισθάνεται ότι δεν μπορεί να δράσει με κανέναν τρόπο για να αλλάξει την 

κατάσταση αλλά και γιατί υιοθετεί μια απαθή στάση άθελα του σε μια κανονικοποιημένη 

(πλέον) καθημερινή πραγματικότητα. «Ένας θάνατος είναι τραγωδία – ένα εκατομμύριο 

θάνατοι είναι στατιστική». Όπως σχολιάζεται σε ένα άρθρο στους New York Times με τίτλο 

«Η αριθμητική της συμπόνοιας» (4/12/2015) «Η εικόνα του Αϊλάν να κείτεται μπρούμυτα 

αιχμαλώτισε την προσοχή του κόσμου μέχρι που οδήγησε σε αλλαγές πολιτικών σε χώρες 

μακρινές όσο και οι ΗΠΑ. Αλλά τα 14 παιδιά που πνίγηκαν στο Αιγαίο την επόμενη μέρα; Το 

παρατήρησε κανείς; Ενδιαφέρθηκε;». 

Έχει σημασία να υπογραμμίσουμε ότι πέρα από τις θέσεις της κάθε εφημερίδας ή των 

συντακτών της ξεχωριστά, ότι η αναπαραγωγή συγκεκριμένων πλαισίων και των θέσεων των 

πολιτικών κομμάτων μέσω του πολιτικού λόγου που θέτει εν πολλοίς την ατζέντα στην 

Ελλάδα, συμβάλλει στη λεκτική κατασκευή της ανασφάλειας και του φόβου και άρα στην 

ασφαλειοποίηση της μετανάστευσης.  

Η Ruth Wodak (2011) σημειώνει ότι χωρίς την συμβολή των ΜΜΕ η άνοδος των 

ακροδεξιών κινημάτων δεν θα ήταν δυνατή. Προσθέτει ότι τα ακροδεξιά λαϊκιστικά κόμματα 

καταφέρνουν έξυπνα να πλαισιώσουν τις συζητήσεις με τέτοιο τρόπο ώστε τα άλλα κόμματα 

και οι άλλοι πολιτικοί να είναι αναγκασμένοι να αντιδρούν και να απαντούν συνεχώς σε 

καινούρια σκάνδαλα και προκλήσεις εκ προθέσεως. Λίγες είναι οι ευκαιρίες που επιβιώνουν 

για να παρουσιάσουν άλλα πλαίσια, αξίες, αντεπιχειρήματα και άλλα σχετικά θέματα στην 

ημερήσια διάταξη. Επίσης, ας επισημανθεί ότι «οι δημοσιογράφοι  του γραπτού Τύπου 

σπανίως προβαίνουν σε εμπεριστατωμένη έρευνα. Αντίθετα, προσανατολίζονται στον 

«ταυτισμένο με το κράτος δημόσιο χώρο»» (Φραγκονικολόπουλος 2005, 15). «Υπάρχουν 

ελάχιστοι δημοσιογράφοι που τους ενδιαφέρει να μάθουν τί όντως συμβαίνει για κάτι που 

γράφουν. Αυτό που κάνουν είναι να αναπαράγουν δελτία Τύπου και να παίρνουν το 

δημοσιογράφο π.χ. που δουλεύει στο Υπουργείο και να του λένε «κάνε μας μια περίληψη τί 

είπε, τί έκανε ο Υπουργός». Η προχειρότητα στην ενημέρωση και ή μη κριτική ανάλυση είναι 

ατζέντα» (Συνέντευξη H 2015). Σε διάφορες συνεντεύξεις στην έρευνα, υποστηρίχτηκε ότι ο 

τρόπος που παρουσιάζονται κάποια ζητήματα για τη μετανάστευση δηλώνει άγνοια 
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(Συνέντευξη D, I, L 2015) αλλά και σκοπιμότητα (Συνεντεύξεις C, D, O 2015), όπως για 

παράδειγμα για λόγους εντυπωσιασμού (Συνέντευξη L 2015), για εμπορικούς σκοπούς («η 

βία πουλάει») (Συνέντευξη D 2015), όπως επίσης «πουλάει ο φόβος και ο τρόμος» 

(Συνέντευξη C 2015). «Όταν ένα άρθρο αναφέρεται στην ιθαγένεια και γίνεται λόγος για 

παράδειγμα για τα παιδιά που έχουν γεννηθεί εδώ και η φωτογραφία δείχνει μόνο άντρες 

από τα κέντρα κράτησης ή την ουρά στην Πέτρου Ράλλη, προφανώς ό άνθρωπος που θα 

διαβάσει αυτήν την εφημερίδα πηγαίνει το μυαλό του ότι ο νόμος για την ιθαγένεια αφορά 

αυτούς τους ανθρώπους - που στην ουσία δεν αφορά αυτούς τους ανθρώπους» (Συνέντευξη 

O 2015). Τέλος, ένα ποιοτικό στοιχείο στην ανάλυση του μηντιακού λόγου είναι ότι «από το 

2000 και μετά τα ΜΜΕ στην Ελλάδα στη συντριπτική τους πλειοψηφία άρχισαν να 

καταργούν το μεταναστευτικό ρεπορτάζ και να περνάνε το θέμα στους αστυνομικούς 

συντάκτες. Ουσιαστικά αυτό αλλάζει τη ρητορική και τον τρόπο αντίληψης του θέματος» 

(Συνέντευξη Ι 2015).   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

 
7.1. Σύνοψη βασικών ζητημάτων της διατριβής   

Η παρούσα διδακτορική διατριβή επιχείρησε να απαντήσει στα ερωτήματα αν έχει 

ασφαλειοποιηθεί η μετανάστευση στην Ελλάδα και ποιοι είναι εκείνοι οι μηχανισμοί που 

συντελούν σε αυτό. Το βασικό ερώτημα δηλαδή δεν έχει να κάνει με το αν οι μετανάστες και 

οι πρόσφυγες αποτελούν έναν αληθινό ή ένα φαντασιακό κίνδυνο για την Ελλάδα και για 

την ΕΕ.  Αυτό που είχε ιδιαίτερη σημασία για την παρούσα έρευνα είναι το γεγονός ότι η 

δημιουργία συνάρτησης μετανάστευσης και ασφάλειας συνεπάγεται έναν συγκεκριμένο 

τρόπο οργάνωσης των κοινωνικοπολιτικών σχέσεων, μέσα από τον οποίο φανερώνονται 

μορφές κυβερνητικότητας και μέθοδοι πρόσληψης και αντιμετώπισης του «Άλλου». Για την 

απάντηση των ερευνητικών ερωτημάτων, χρησιμοποιήσαμε συνδυαστικά παραδοχές δύο 

κυρίαρχων σχολών των Κριτικών Σπουδών Ασφάλειας. Η ανάλυση ανέδειξε τους τρόπους με 

τους οποίους η μετανάστευση μετατρέπεται σε ένα ζήτημα ασφάλειας. «Μέσα στα πλαίσια 

των μεταθετικιστικών νοήσεων για την ασφάλεια...η γνώση για την ασφάλεια δεν αποτελεί 

μόνο πρίσμα ανάλυσης. Είναι μια τεχνική πλαισίωσης ερωτημάτων πολιτικών τακτικών με 

βάση τη λογική της επιβίωσης και με την ικανότητα να κινητοποιεί πολιτικές φόβου, όπου οι 

κοινωνικές σχέσεις είναι δομημένες πάνω στην δυσπιστία» (Huysmans 2006, xii).  

Όπως παρατηρήσαμε, η τεχνική της ασφαλειοποίησης, δηλαδή ο μετασχηματισμός 

εγγενών δυσκολιών του πολιτικοοικονομικού συστήματος και διαρθρωτικών προβλημάτων 

σε στοιχεία ενοχοποιητικά για συγκεκριμένες ομάδες ανθρώπων, συνήθως των «Άλλων», 

όπως των μεταναστών, αντανακλώντας φοβίες και μεγεθυμένους κινδύνους στην κοινωνία, 

χρησιμοποιείται κατά κόρον από την ΕΕ και από τα ευρωπαϊκά κράτη. Αυτό φανερώνεται 

στον τρόπο διαχείρισης του μεταναστευτικού, όπως αυτός εκδηλώνεται στον πολιτικό και 

δημόσιο λόγο και στις πολιτικές πρακτικές, που εκφράζονται μέσω νομικών πλαισίων ή 

δημόσιας πολιτικής.  

Παράλληλα αναδύεται ένας νέος χάρτης εξερεύνησης της μετανάστευσης, όπου η 

εσωτερική και η εξωτερική ασφάλεια τέμνονται. Τα κράτη ως παραδοσιακοί δρώντες του 

διεθνούς συστήματος αντιμετωπίζουν νέους κινδύνους, όπως τους ονομάζουν, σε σχέση με 

την κυριαρχία, την ταυτότητα και τα σύνορα (Bigo 2001b, 94). Αυτή η αλληλοδιείσδυση της 

εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας δεν είναι σε καμία περίπτωση αντανάκλαση της 

αύξησης των απειλών στη σύγχρονη εποχή - είναι μια μείωση του επιπέδου της αποδοχής 
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του άλλου, είναι μια προσπάθεια ανασφαλειοποίησης της καθημερινής ζωής από τους 

επαγγελματίες της ασφάλειας και αύξηση του ικανότητας της αστυνομίας να δρα (Bigo 

2001b, 111). Η μη διαφοροποίηση μεταξύ των τομέων της εσωτερικής (π.χ. αστυνομία) και 

εξωτερικής ασφάλειας (π.χ. στρατός) «ανασχηματίζει τις επαγγελματικές δομές και θολώνει 

τα όρια μεταξύ του εγκληματία και του εχθρού, μεταξύ της προστασίας των πολιτών σε 

περίπτωση έκτακτης ανάγκης και της αμυντικής υπεράσπισης σε περίπτωση κινδύνου, 

μεταξύ της προστασίας της δημόσιας τάξης, της άμυνας της δημοκρατικής τάξης και της 

κατάστασης πολέμου... Αυτή η μη διαφοροποίηση παραλληλίζει την ανάδυση νέων 

ασφαλειακών εργαλείων και την ουσιώδη επαναχάραξη των ορίων του νομικού πλαισίου, 

μέσα στο οποίο και δια μέσου του οποίου εκτυλίσσονται οι ασφαλειακές πρακτικές». 

(Balzacq, Basaran, et al. 2010, 7).   

Τα κίνητρα των ελίτ ως προς τις ασφαλειοποιητικές κινήσεις δεν είναι πάντα ξεκάθαρα 

και μπορεί να μην υφίστανται. Σε κάποιες περιπτώσεις, η χρησιμοποίηση συγκεκριμένων 

λέξεων και φράσεων μπορεί να γίνεται χωρίς να γίνεται αντιληπτή η βαρύτητα και η 

επίδραση στο κοινωνικοπολιτικό γίγνεσθαι. Εντούτοις, ο μετασχηματισμός της 

μετανάστευσης σε έναν πολυσχιδή κίνδυνο μπορεί να ικανοποιεί διάφορες συλλογικές 

ανάγκες, συγκεκριμένες λογικές στη σφαίρα της πολιτικής και στην λειτουργία ασφαλειακών 

παραγόντων, αλλά δεν εξασφαλίζει την ευημερία και την ομαλή λειτουργία των κοινωνιών 

(Tsoukala 2005, 185). Το dispositif της κυβερνητικότητας παράγει πρακτικές 

ασφαλειοποίησης και παράλληλα ανασφαλειοποίησης του ατόμου και της καθημερινής 

ζωής. Δηλαδή το κράτος μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο ασφάλειας για τον άνθρωπο. «Η 

ετικέτα «ασφάλεια» φαίνεται να λειτουργεί ως σλόγκαν, ως μια ιδιόμορφη μέθοδος, μέσω 

της οποίας η κυρίαρχη ομάδα δικαιολογεί και επιβάλλει ένα πολιτικό πρόγραμμα 

αξιολογώντας ποιος χρειάζεται προστασία και ποιος μπορεί να θυσιαστεί, ποιος μπορεί να 

θεωρηθεί ως αντικείμενο φόβου, ελέγχου και καταναγκασμού» (Balzacq, Basaran, et al. 

2010, 2).  

Επιπλέον, η ασφαλειοποίηση της μετανάστευσης δεν είναι μόνο ζήτημα ηθικής και 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ή φιλοσοφικός διάλογος μεταξύ των υποστηρικτών της 

ασφάλειας έναντι της ελευθερίας. Είναι πάνω απ’ όλα ζήτημα επιπτώσεων, αφού η 

ασφαλειοποίηση είναι μια διαδικασία εκ των άνω προς τα κάτω, που συντονίζεται από τις 

ελίτ, οι οποίες επιχειρούν να μεγιστοποιήσουν τους στόχους τους (Karyotis 2011, 24). Η 

ασφαλειοποίηση της μετανάστευσης μπορεί να προστατεύει την πολιτική νομιμοποίηση 
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βραχυπρόθεσμα, καταλήγει όμως να την υπονομεύει μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα 

(Karyotis 2011, 24). 

Τα κρίσιμα ζητήματα που άπτονται της μετανάστευσης στην Ελλάδα στην παρούσα 

φάση, δηλαδή η ένταξη των μεταναστών στην ελληνική κοινωνία αφενός και η 

αποτελεσματική διαχείριση των προβλημάτων που ανακύπτουν από την πολιτική ασύλου 

αφετέρου απαιτούν μια προσέγγιση εκτός ασφαλειακού πλαισίου. Έχει τονιστεί σε διάφορες 

ακαδημαϊκές μελέτες (Wæver 1995, Hysmans 1998, Balzacq 2005) η ανάγκη 

αποασφαλειοποίησης της μετανάστευσης, δηλαδή η παύση της διαχείρισης της 

μετανάστευσης ως ένα πρόβλημα ασφάλειας, το οποίο επιβάλλει την επίκληση «εξαιρετικών 

μέτρων» και ανάλογης δόμησης πολιτικού λόγου. Ένας συγκεκριμένος τρόπος πλαισίωσης 

ενός θέματος συνεπάγεται συγκεκριμένο τρόπο αντιμετώπισης. Για παράδειγμα, όπως 

υποστηρίζει ο Huysmans (2006, xii), «η πλαισίωση του προσφυγικού ως ανθρωπιστικού 

ζητήματος συστήνει διαφορετικές σχέσεις με τους πρόσφυγες σε αντίθεση με την πλαισίωση 

του ως ζητήματος ασφάλειας. Η πρώτη επιτρέπει συμπόνια και συσχέτιση με τον πρόσφυγα 

ως υποκείμενο δικαιωμάτων, ενώ η δεύτερη ενέχει φόβο για τους πρόσφυγες και πολιτικές 

εδαφικής και διοικητικής εξαίρεσης». Στην αποασφαλειοποίηση και στην συγκρότηση 

αντιπλαισίων θεώρησης της μετανάστευσης, το δίκαιο μπορεί να παίξει επιτελεστικό ρόλο. 

Εξάλλου τα νομικά εργαλεία μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία ανελεύθερων 

«χώρων» (spaces) που αντίκεινται στις συνταγματικές εγγυήσεις των φιλελεύθερων 

δημοκρατιών (Balzacq, Basaran, et al. 2010, 10).  

Η διεθνής προσφυγική κρίση, όπως αντιμετωπίζεται μέχρι στιγμής, επικυρώνει τα 

επιχειρήματα περί ασφαλειοποίησης. Η έλλειψη στρατηγικής της ΕΕ για τους 

εγκλωβισμένους πρόσφυγες και μετανάστες στα ελληνικά νησιά υπογραμμίζει την ανάγκη 

αναπλαισίωσης του προσφυγικού και μεταναστευτικού ζητήματος και της τήρησης της 

Συνθήκης της Γενεύης για το Καθεστώς των Προσφύγων όπως και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης 

για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Ο Κανονισμός Δουβλίνο ΙΙΙ έχει αποτύχει στην διαχείριση 

της απεμπλοκής μεταξύ ασύλου και παράτυπης μετανάστευσης. Κυρίως δεν έχει καταφέρει 

να αντιμετωπίσει το ζήτημα πώς να τεθεί υπό έλεγχο η παράτυπη μετανάστευση και 

παράλληλα η διασφάλιση πρόσβασης στη διεθνή προστασία για τους αιτούντες άσυλο 

(Triandafyllidou 2013, 14). Όπως αποδεικνύεται, επιβάλλεται να υπάρχει ένας μόνιμος 

μηχανισμός μετεγκατάστασης για τους αιτούντες άσυλο στο πλαίσιο της λογικής 

επιμερισμού ευθύνης μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών. Η απάντηση της ΕΕ σχετικά με τη 
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στρατηγική της για την παρούσα κατάσταση στα ελληνικά νησιά, μέσω της συμφωνίας με 

την Τουρκία179 (Μάρτιος 2016) ότι οι μετανάστες  και οι πρόσφυγες πρέπει να μείνουν στα 

νησιά (Τσίμας 2017) δεν συνιστά βιώσιμη λύση. Ο εμπνευστής της συμφωνίας μεταξύ ΕΕ-

Τουρκίας και πρόεδρος του ινστιτούτου ESI (Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Σταθερότητας), 

Gerald Knaus, έχει εκφράσει την ανησυχία του για την αποτυχία της συμφωνίας αλλά και για 

τις αρνητικές επιπτώσεις που θα είχε αυτή η έκβαση για την Ελλάδα και το σύνολο της 

Ευρώπης. Σε σχετική έκθεση του ESI αναφέρονται συγκεκριμένες προτάσεις για τη διάσωση 

της συμφωνίας. Πρώτον, η ΕΕ θα πρέπει να δημιουργήσει τις συνθήκες που να επιτρέπουν 

την αποστολή τουλάχιστον 200 υπαλλήλων για την εξέταση των περιπτώσεων ασύλου. 

Δεύτερον, η ΕΕ σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ θα πρέπει να δημιουργήσει 

ένα μηχανισμό επαλήθευσης για όλους αυτούς που γύρισαν στην Τουρκία. Επίσης, να 

διευκρινίσει δημόσια και με σαφήνεια τι θα πρέπει να κάνει η Τουρκία για να θεωρηθεί 

ασφαλής τρίτη χώρα για τους μη Σύριους που θα επιστρέφονται από την Ελλάδα και να 

καταστήσει αυτό ως βασική προϋπόθεση για την απελευθέρωση της διαδικασίας χορήγησης 

βίζας πριν το τέλος του χρόνου. Τρίτον, η ΕΕ πρέπει να ορίσει έναν ανώτερο ειδικό 

εκπρόσωπο για την εφαρμογή της συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας – έναν πρώην πρωθυπουργό ή 

υπουργό εξωτερικών με εμπειρία να αντιμετωπίσει επείγοντα ζητήματα και να 

επικοινωνήσει ξεκάθαρα με διαφορετικά ακροατήρια, από τους πολίτες στα ελληνικά νησιά 

μέχρι τον τουρκικό λαό, και από τις οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τα ΜΜΕ μέχρι 

τους πρωθυπουργούς της ΕΕ (European Stability Initiative (ESI), 7 October 2016). 

Ο Δημήτρης Παπαδημητρίου (2017) σημειώνει σχετικά με το «τέλος της 

ελευθεριότητας στο μεταναστευτικό» τα εξής:  «Το μήνυμα της Ευρώπης προς τους 

νεοαφιχθέντες που φτάνουν αυθόρμητα στο έδαφός της είναι σαφές: το χαλί καλωσορίσματος 

                                                           

179 Η Συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας παρουσιάζει δύο προβλήματα νομικής φύσης: 1) Όσοι δεν δικαιούνται διεθνούς 

προστασίας, θα επιστρέφονται στο εξής από την Ελλάδα στην Τουρκία, μια χώρα, η οποία δεν πληροί τις 

προϋποθέσεις για να χαρακτηρίζεται ως ασφαλής σύμφωνα με το ευρωπαϊκό δίκαιο και 2) «Για κάθε Σύρο που 

επιστρέφεται στην Τουρκία από τα ελληνικά νησιά θα υπάρξει ένας Σύρος που θα εγκατασταθεί στην Ε.Ε. Το 

σημείο 2 της Συμφωνίας βρίσκεται σε ευθεία αντίθεση με την αρχή του προσφυγικού δικαίου που δεν επιτρέπει 

κριτήρια επιλογής με βάση την εθνικότητα. Δεν ρυθμίζεται η τύχη των μη-Σύρων προσφύγων ούτε δίνονται 

εγγυήσεις για τον έλεγχο ευαλωτότητας. Επίσης δεν είναι ξεκάθαρο εάν η επανεγκατάσταση θα εφαρμοστεί 

και για όσους αιτούντες άσυλο βρίσκονται στην Ελλάδα» (Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου 

2016).  
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και η εποχή ακραίας ελευθεριότητας στον χειρισμό των αιτήσεων ασύλου και στην μη 

εφαρμογή των επαναπροωθήσεων έχει παρέλθει.  Οι ανησυχίες για την έξαρση της 

εγκληματικότητας, το κόστος και την αναποτελεσματικότητα των πολιτικών ενσωμάτωσης, η 

αυξανόμενη επιβάρυνση των δημόσιων υπηρεσιών και οι συναφείς δυσκολίες έχουν ήδη 

γείρει την πλάστιγγα υπέρ της προστασίας των συμφερόντων των λαών της Ευρώπης και 

κατά των ιδεωδών και των «αξιών» της ανοιχτής κοινωνίας». 

 

7.2. Δίοδοι δυνητικής μελλοντικής έρευνας  

Η ανά χείρας διδακτορική διατριβή φιλοδοξεί να αποτελέσει εφαλτήριο νέων 

μοναπατιών μελλοντικής έρευνας. Πρώτον, η συγκεκριμένη εργασία αναλύει την εκ των άνω 

προς τα κάτω διαδικασία της πλαισίωσης της μετανάστευσης μέσω του ρόλου των ελίτ. Θα 

είχε επίσης αξία να διερευνηθεί εάν η ασφαλειοποίηση μπορεί να συντελεστεί ως μια 

διαδικασία εκ των κάτω προς τα πάνω υπό διαφορετικό αναλυτικό και θεωρητικό πρίσμα. 

Παράλληλα, ή ως ξεχωριστό πόνημα θα παρουσίαζε ενδιαφέρον να ερευνηθούν άλλοι 

παράγοντες που επηρεάζουν την εξέλιξη της ασφαλειοποίησης. Δηλαδή για παράδειγμα, 

ποιος είναι ρόλος των κοινωνικών μέσων δικτύωσης και γενικότερα των διαδικτυακών 

μέσων. Ή τους τρόπους με τους οποίους ο ρόλος άλλων παραγόντων αποσιωπήθηκε στη 

διαδικασία της ασφαλειοποίησης.  

Δεύτερον, εμείς διερευνήσαμε όλο το πολιτικό φάσμα με παραδείγματα ρητορικής και 

πολιτικής πρακτικής όλων των κομμάτων για να αναδείξουμε πτυχές της εξέλιξης της 

μεταναστευτικής πολιτικής σε χρονολογική πορεία. Θα είχε ενδιαφέρον να ελεγχθεί ο ρόλος 

συγκεκριμένων κομμάτων σε αυτή τη διαδικασία ή συγκεκριμένων τμημάτων ή φορέων του 

κυβερνητικού μηχανισμού π.χ. υπουργεία.  

Τρίτον, η εργασία επικεντρώθηκε στην έρευνα της στάσης και του ρόλου των 

εφημερίδων. Θα αποτελούσε χρήσιμη συμβολή η μελέτη άλλων ΜΜΕ, όπως της τηλεόρασης 

για την δημιουργία μιας πανοραμικής εικόνας της στάσης των μήντια απέναντι στο 

μεταναστευτικό. Παράλληλα, ενέχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ιδιαιτέρως για μια μελέτη πάνω 

στο ρόλο των οπτικοακουστικών μέσων, μια εμπειρική έρευνα της μεσοποίησης των 

προβλημάτων που άπτονται της μετανάστευσης.  

Τέταρτον, η μελέτη διέκρινε ως αντι-πλαίσιο (counter-frame) συζήτησης και 

πρόσληψης της μετανάστευσης την αποασφαλειοποίηση και τη δικαιωματική ρητορική 

απέναντι στην ασφαλειοποίηση της μετανάστευσης. Μια μελλοντική έρευνα θα μπορούσε 
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να εντρυφήσει στην ανάλυση εναλλακτικών αντιπλαισίων με στόχο τον εμπλουτισμό της 

σπουδής θεωρητικοποίησης επί της ασφαλειοποίησης αλλά και της εμπειρικής έρευνας. 

Πέμπτον, η Ελλάδα ως περιπτωσιολογική μελέτη παρουσιάζει συγκεκριμένες 

ιδιαιτερότητες και θα είχε ενδιαφέρον να συγκριθεί με άλλες χώρες, κυρίως της Μεσογείου, 

όσον αφορά την πρόσληψη και πλαισίωση του μεταναστευτικού ως κινδύνου ασφάλειας. 

Μια συγκριτική μελέτη μεταξύ δύο μεσογειακών χωρών, που συνιστούν νέες χώρες 

υποδοχής μεταναστών και προσφύγων. Μια τέτοια μελέτη θα είχε επίσης νόημα αν η 

σύγκριση γινόταν οριζόντια στους ίδιους τομείς ή δρώντες κάθε χώρας π.χ. ο ρόλος των ΜΜΕ 

στην Ιταλία και στην Ελλάδα στην πρόσληψη του μεταναστευτικού. 

 Έκτον, σε αυτή την εργασία γράφονται οι τελευταίες γραμμές ενόσω ανακύπτουν 

συνεχώς προβλήματα σε σχέση με τη διαχείριση ασύλου και «στοιβάζονται» πρόσφυγες στα 

ελληνικά νησιά. Θεωρούμε είναι εκ των ουκ άνευ να ερευνηθούν εις βάθος οι διάφορες 

πτυχές της αντιμετώπισης του προσφυγικού ζητήματος στην Ελλάδα ή σε άλλες ευρωπαϊκές 

χώρες και από την ΕΕ ως ενιαίας οντότητας που θα αφορά στα τελευταία χρόνια, δηλαδή την 

περίοδο που η έναρξη της σηματοδοτείται από τη στιγμή που εντείνονται οι προσφυγικές 

ροές προς την Ευρώπη. Μια μελέτη για παράδειγμα θα μπορούσε να επιχειρήσει να 

απαντήσει στο ερώτημα αν και τι έχει αλλάξει στην πρόσληψη και πλαισίωση της 

μετανάστευσης μετά τη διαφοροποίηση της έντασης των προσφυγικών ροών.  
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