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Περίληψη: 

Η εργασία πραγματεύεται το καίριο ζήτημα των μικτών μεταναστευτικών 

ροών στη σύγχρονη εποχή κυρίως όσον αφορά το κομμάτι της ευρωπαϊκής 

ασφάλειας. Στα πλαίσια της συγγραφής θα δοθεί έμφαση στο φαινόμενο της 

μετανάστευσης, στις σύγχρονες προκλήσεις ασφαλείας, την ευρωπαϊκή 

μεταναστευτική πολιτική, τις αποφάσεις που υπάρχουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο για 

την μετανάστευση και την ασφάλεια, τις υπάρχουσες παγκόσμιες, περιφερειακές 

και διμερείς συμφωνίες και την εφαρμογή τους. Ειδικά, η εργασία θα επικεντρωθεί 

στη μελέτη των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας και τις επιμέρους 

δράσεις της Ένωσης αλλά και της Ελλάδος (εν προκειμένη) για την αντιμετώπιση 

των αυξημένων μεταναστευτικών ροών και των προκλήσεων που δημιουργούνται 

(ισλαμοφοβία, κοινωνικές αναταραχές, οικονομικές συνέπειες, επηρεασμός 

διακρατικών σχέσεων, δικαιώματα κ.λπ.).  

 

Abstract: 

The thesis deals with the key issue of mixed migration flows today, 

particularly with regard to the European security dimension. In the paper emphasis 

will be on the phenomenon of illegal immigration and the refugee crisis, discussing 

the modern security challenges, the European immigration policy, the European 

decisions on immigration and security, the existing global, regional and bilateral 

agreements and their implementation. In particular, the paper will focus on the EU-

Turkey Agreement of 2016 and the individual actions of the European Union and 

Greece to address issues related to the increased migratory flows, while 

assessing the challenges posed (Islamophobia, social unrest, economic 

consequences, influence on transnational relations, rights, etc.). 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η εργασία πραγματεύεται το καίριο ζήτημα των μικτών μεταναστευτικών 

ροών στη σύγχρονη εποχή κυρίως όσον αφορά το κομμάτι της ευρωπαϊκής 

ασφάλειας. Στα πλαίσια της συγγραφής, θα δοθεί έμφαση στο φαινόμενο της 

μετανάστευσης, στις σύγχρονες προκλήσεις ασφαλείας, την ευρωπαϊκή 

μεταναστευτική πολιτική, τις αποφάσεις που υπάρχουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο για 

την μετανάστευση και την ασφάλεια, τις υπάρχουσες παγκόσμιες, περιφερειακές 

και διμερείς συμφωνίες και την εφαρμογή τους. Ειδικά, η μελέτη θα επικεντρωθεί 

στην περίπτωση (case-study) των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής ΕΕ) - 

Τουρκίας και τις επιμέρους δράσεις της Ένωσης αλλά και της Ελλάδος (εν 

προκειμένη), για την αντιμετώπιση των αυξημένων μεταναστευτικών ροών και των 

προκλήσεων που δημιουργούνται (ισλαμοφοβία, κοινωνικές αναταραχές, 

οικονομικές συνέπειες, επηρεασμός διακρατικών σχέσεων, δικαιώματα κ.λπ.).  

Έτσι, η εργασία θα δομηθεί ανάλογα με σκοπό να απαντηθούν τα 

παραπάνω ερωτήματα, αλλά και, ταυτόχρονα, να προκύψουν νέα συμπεράσματα 

που θα συνεισφέρουν στις υπάρχουσες μελέτες και, ιδανικά, νέα ερευνητικά 

ερωτήματα. Μεθοδολογικά, η βασική  προσέγγιση θα είναι αυτή της κριτικής 

ανασκόπησης της βιβλιογραφίας. Όπου κρίνεται απαραίτητο, θα γίνει αναφορά σε 

νομοθετικά κείμενα, συνθήκες, διμερείς και πολυμερείς συμφωνίες κ.λπ. Εξίσου 

σημαντική θα είναι η χρήση ποσοτικών δεδομένων από στατιστικές υπηρεσίες, 

κυρίως τη Eurostat, εθνικές ή ανεξάρτητες αρχές, τον τύπο αλλά και άρθρα από 

διεθνώς αναγνωρισμένες πηγές του ηλεκτρονικού και έντυπου τύπου έστω κι αν 

δεν έχουν αμιγώς ακαδημαϊκό χαρακτήρα.1  

Η χρήση πηγών διαφορετικού χαρακτήρα τόσο από Ευρωπαίους και 

Έλληνες ακαδημαϊκούς και δημοσιογράφους, όσο και Τούρκους, ανεξαρτήτως 

ιδεολογικών καταβολών, έχει σκοπό την εξασφάλιση της ακαδημαϊκής 

ουδετερότητας. Παράλληλα, θα κάνει και την μελέτη πιο πλήρη, αφού ακόμη και 

μη αντικειμενικές ή «επαληθεύσιμες» προσεγγίσεις επηρεάζουν την κοινωνία, τα 

                                                             
1   Morris, Marshall, ed. (1995), Translation and the Law. John Benjamins Publishing, σ.72- 

76. 
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μέσα, ακόμη και το κράτος και την πολιτική ηγεσία, άρα θα είναι άτοπο να 

παραληφθούν καθώς μειώνουν την αξία και την ορθότητα των συμπερασμάτων. 

Η πρωτοτυπία και αξία, λοιπόν, της προκειμένης μελέτης, έχει να κάνει, 

κατά κύριο λόγο, με το ότι δεν περιορίζεται σε μια καθαρά περιγραφική 

παρουσίαση δεδομένων και ακαδημαϊκού υλικού που δημοσιεύθηκε από τρίτους. 

Αντίθετα, σκοπεύει να συμπληρώσει αυτές τις μελέτες και όπου υπάρχει αυτή η 

δυνατότητα να αμφισβητήσει παγιωμένες απόψεις, στερεοτυπικές αντιλήψεις και 

απλοϊκές υποθέσεις και συμπεράσματα. 2   

Από μια πρώτη επισκόπηση και αξιολόγηση της βιβλιογραφίας, η αρχική 

υπόθεση εργασίας είναι πως παράγοντες όπως οι πολιτικές αναταραχές στο 

εσωτερικό της Τουρκίας, η απειλή της διεθνούς τρομοκρατίας και η ανάγκη 

αντιμετώπισης από κοινού των επιμέρους προκλήσεων κάθε είδους, η κρίση 

(οικονομική, πολιτική, κοινωνική) στο εσωτερικό της ΕΕ και ο μεγάλος αριθμός των 

προσφύγων και μεταναστών που επιχειρούν να εισέλθουν στο έδαφος της 

Ένωσης καθημερινά έχουν, καθένας ξεχωριστά και όλοι μαζί, σημαντική επιρροή 

στις προσπάθειες των δύο μερών προς μια αποτελεσματική αντιμετώπιση των 

μικτών μεταναστευτικών ροών και τη διατήρηση της ασφάλειας.3 Παρόλα αυτά, αν 

και οι παραπάνω προκλήσεις δυσκολεύουν τη διαδικασία, φαίνεται πως 

λειτουργούν και θετικά καθώς οι εταίροι αναγκάζονται να προβούν πιο άμεσα στις 

απαραίτητες δράσεις προκειμένου να εξασφαλίσουν την ασφάλεια των συνόρων 

και των πληθυσμών τους.  

Μια σημαντική πτυχή αποτελεί το γεγονός πως η Τουρκία επιθυμεί διακαώς 

την ένταξή της στην ΕΕ ενώ η ΕΕ, με τη σειρά της, είναι αναγκασμένη να 

συνεργαστεί με την Τουρκία προκειμένου να κατορθώσει να διαχειριστεί 

αποτελεσματικά την κατάσταση.4 Ελλείψει ενός μόνιμου, καθαρά ευρωπαϊκού 

χαρακτήρα, στρατού και βασιζόμενοι στη Βορειοατλαντική Συμμαχία (ΝΑΤΟ) για 

                                                             
2 Γενικά, χρησιμοποιήθηκε η μεθοδολογική προσέγγιση που περιγράφεται στο   McNabb, 

David E. (2015), Research methods for political science: Quantitative and qualitative methods. 
Routledge, σ.1-10.  

3 İçduygu, Ahmet, and Aysen Üstübici. (2014), "Negotiating Mobility, Debating Borders: 
Migration Diplomacy in Turkey–EU Relations." New Border and Citizenship Politics. Palgrave 
Macmillan UK, σ. 44-59. 

4 İçduygu, Ahmet, and Damla B. Aksel. (2014), "Two-to-Tango in Migration Diplomacy: 
Negotiating Readmission Agreement between the EU and Turkey." European Journal of Migration 
and Law 16.3, σ. 337-363. 
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να διαφυλάξουν την ασφάλειά τους, οι Ευρωπαίοι βρίσκονται εκτεθειμένοι 

μπροστά σε έναν διαρκή κίνδυνο. Αποφάσεις και συμφωνίες υπάρχουν σε 

παγκόσμιο, περιφερειακό και διακρατικό επίπεδο, ωστόσο λόγω και της δομής του 

διεθνούς συστήματος, η εφαρμογή τους μπορεί να είναι μερική ή να μην 

εφαρμόζονται ποτέ.5 Συνεπώς, κανένα κράτος δεν μπορεί να βασιστεί πλήρως 

στην ύπαρξη ανάλογων πράξεων και δικαίου ή στην «καλή θέληση» των μερών 

και απαιτούνται συγκεκριμένες στοχευμένες δράσεις. 

Παρουσιάζοντας, λοιπόν, τη δομή του κειμένου, η παρούσα εισαγωγή 

παρουσιάζει εν συντομία το κύριο θέμα που πραγματεύεται η μελέτη, τις 

υποθέσεις εργασίας, τη μεθοδολογία, αλλά και το πλάνο με το οποίο δομήθηκε η 

εργασία. Αναλυτικά: 

Στο 1ο Κεφάλαιο θα γίνει μία συζήτηση γύρω από τη μετανάστευση σήμερα 

και την πολυπλοκότητα του φαινομένου. Επίσης, θα δοθούν ορισμοί των κύριων 

εννοιών που αφορούν το περιεχόμενο της εργασίας (μελέτης, έρευνας κ.ο.κ), τη 

χώρα και την κοινωνία όπου εκδηλώνεται, το σκοπό για τον οποίο εισάγεται στη 

συζήτηση κ.λπ. Οι όροι αυτοί θα είναι ο «μετανάστης», η «μετανάστευση», ο 

«πρόσφυγας» και οι «μεταναστευτικές ροές» και, κατά συνέπεια, οι «μικτές 

μεταναστευτικές ροές». Τελικά, μέσω της προσπάθειας να συνοψισθούν και να 

ερμηνευθούν όλες οι διαστάσεις, θα απαντηθεί και το ερώτημα του γιατί είναι τόσο 

περίπλοκο, τελικά, το πρόβλημα των μικτών μεταναστευτικών ροών. 

Το 2ο Κεφάλαιο αφορά μία παρουσίαση του φαινομένου των μικτών 

μεταναστευτικών ροών σήμερα. Ξεκινώντας από μία σύντομη εισαγωγή σχετικά με 

διεθνείς και περιφερειακές νομικές πράξεις με σκοπό είτε να διευκολύνουν τα 

κράτη, είτε να εμποδίσουν την ανεξέλεγκτη μετακίνηση προσώπων, είτε να 

εξασφαλίσουν την τήρηση των δικαιωμάτων των ατόμων που μετεγκαθίστανται και 

την προστασία αυτών, το κεφάλαιο θα αφιερωθεί στο να παρουσιαστούν δεδομένα 

από έγκριτες πηγές. Ως αποτέλεσμα, θα είναι σε θέση ο αναγνώστης να έχει μια 

σφαιρική εικόνα των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα ευρωπαϊκά (εν 

προκειμένοις) κράτη, κυρίως αυτά τα οποία επηρεάζονται από τη μετακίνηση 

                                                             
5 Müller, Patrick. (2016), "EU foreign policy: no major breakthrough despite multiple crises." 

Journal of European integration 38.3, σ. 359-374. 



   4 
 

 
 

προσώπων που χρησιμοποιούν οδούς που διασχίζουν την Ανατολική Μεσόγειο 

(από θαλάσσης) και την Τουρκία (από στεριάς). Αυτό έχει να κάνει με το γεγονός 

ότι η εργασία εστιάζει στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών σε επίπεδο ΕΕ 

και τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας. Προκειμένου, λοιπόν, να δοθεί 

κατάλληλη έμφαση στο υπό έρευνα φαινόμενο και να μην αναλωθεί η εργασία σε 

αναλύσεις που θα επηρεάσουν την ποιότητα της έρευνας, θα γίνει μόνο αναφορά, 

όταν κριθεί αναγκαίο, σε άλλες οδούς και κράτη πέραν αυτών της Νότιας και 

Ανατολικής Ευρώπης και της Τουρκίας, μόνο στο μέτρο του αναγκαίου.  

Το 3ο Κεφάλαιο θα εστιάσει στο ζήτημα της ευρωπαϊκής ασφάλειας, 

εξετάζοντας τις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των μικτών 

μεταναστευτικών ροών και τα προβλήματα που προκύπτουν στην προσπάθεια 

αυτή. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στον Οργανισμό Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής 

και Ακτοφυλακής (εφεξής FRONTEX), τις ανεπάρκειες και τις δυνατότητες που έχει 

και, τελικά, στην ευθύνη των ίδιων των κρατών μελών. Μεταξύ άλλων, το κεφάλαιο 

θα θίξει το ακανθώδες, για πολλούς ζήτημα της ύπαρξης βαθύτερων αιτιών που 

ωθούν τα κράτη μέλη, την Ένωση και τους λαούς της Ευρώπης στο να 

αντιμετωπίζουν με επιφύλαξη τις μεταναστευτικές ροές που έρχονται. Το 

κεφάλαιο, ουσιαστικά, θα συνδέσει τα δύο προηγούμενα τα οποία αποτελούν μια 

πιο θεωρητική παρουσίαση του φαινομένου της διαρκής εισροής παράνομων και 

νόμιμων μεταναστών αλλά και προσφύγων στο ευρωπαϊκό έδαφος, δηλαδή τις 

μικτές μεταναστευτικές ροές, όπως θα εξηγηθεί και παρακάτω, και θα 

προετοιμάσει τον αναγνώστη για τα τελευταία δύο κεφάλαια που ασχολούνται με 

τη μελέτη περίπτωσης – τις σχέσεις ΕΕ και Τουρκίας σε συνάρτηση με την 

αντιμετώπιση των μικτών μεταναστευτικών ροών. 

Το 4ο Κεφάλαιο, λοιπόν, θα παρουσιάσει τα όσα αφορούν τις ευρω-

τουρκικές σχέσεις και, στη συνέχεια, το ρόλο της Ελλάδας σε όλη την προσπάθεια 

αντιμετώπισης των μεταναστευτικών ροών. Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση όχι τόσο 

στις προοπτικές και τα προβλήματα, αλλά σε ζητήματα ασφάλειας και προστασίας 

των δικαιωμάτων των προσώπων, που ωθούν στην ανάληψη συντονισμένων 

δράσεων. Παράλληλα, θα παρουσιαστούν περιληπτικά κάποιες μελέτες που έχουν 

δημοσιευθεί για το συγκεκριμένο ζήτημα, οι οποίες θα βελτιώσουν την ποιότητα 
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και την αξία της παρούσας μελέτης, αφού θα της προσδώσουν έναν πιο επίκαιρο 

χαρακτήρα. 

Το 5ο Κεφάλαιο, τέλος, θα εστιάσει στις προκλήσεις και τις προοπτικές που 

διαφαίνονται και στις σύγχρονες εξελίξεις, με σκοπό να συμπληρώσει τα 

προηγούμενα κεφάλαια. Με χρήση όσο γίνεται πιο αντικειμενικών πηγών, 

συνδυάζοντας πρωτογενή και δευτερογενή βιβλιογραφία, ειδικά από Τούρκους 

συγγραφείς, θα γίνει μια προσπάθεια πρωτότυπης συμβολής στη μελέτη του 

ζητήματος μέσω της κριτικής ανάλυσης του φαινομένου με μια σύνθετη 

προσέγγιση. Σε αυτό το κεφάλαιο θα γίνει και αναφορά σε δημοσιεύσεις και 

γνώμες σε κράτη μέλη της ΕΕ και στη γείτονα χώρα, την Τουρκία, οι οποίες 

αφορούν άμεσα το ζήτημα. 

Στα συμπεράσματα, θα πραγματοποιηθεί μια σύνοψη των σημείων που 

αναλύθηκαν στο κείμενο. Το κεφάλαιο αυτό θα περιλαμβάνει και τις προοπτικές 

της έρευνας επάνω στο φαινόμενο, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ερευνητής 

που μελετά το ζήτημα και ερωτήματα που θα μπορούσε να επιχειρήσει να 

απαντήσει μια μελλοντική έρευνα στο κομμάτι των μικτών μεταναστευτικών ροών. 

Για να εξυπηρετήσει τον αναγνώστη που επιθυμεί μια περαιτέρω εμβάθυνση στο 

αντικείμενο ή μελλοντικούς ερευνητές που θα χρησιμοποιήσουν τα πορίσματα της 

έρευνας, θα περιληφθεί στο τέλος, πέραν της αναλυτικής βιβλιογραφίας, επιπλέον 

υλικό που αφορά το κείμενο αλλά δεν περιλήφθηκε για λόγους συντομίας και 

ακρίβειας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΣΗΜΕΡΑ 

Η μετανάστευση αποτελεί το πλέον «δημοφιλές» θέμα υπό συζήτηση στους 

ακαδημαϊκούς κύκλους και τις πολιτικές ατζέντες σήμερα. Ειδικά για την περιοχή 

της Ευρώπης η αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών, όσον αφορά το 

πρόβλημα της νόμιμης και πιο ειδικά της παράνομης μετανάστευσης αποτελεί εδώ 

και δύο δεκαετίες βασική προτεραιότητα της EE. Οι προσπάθειες εστιάζουν στην 

υιοθέτηση κοινών πολιτικών ώστε να εξευρεθούν λύσεις για την προστασία των 

συνόρων και των οικονομιών των κρατών μελών. Πιο πρόσφατα, από το 2014, 

δόθηκε αυξημένη βαρύτητα στην αναζήτηση κοινών λύσεων μέσω οριζόντιων 

δράσεων6 ώστε να επιτηρούνται επαρκώς και αποτελεσματικά τα σύνορα της ΕΕ 

και να αντιμετωπίζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο η παράνομη μετανάστευση και σε 

ό,τι σχετίζεται με αυτήν- από το λαθρεμπόριο, μέχρι το εμπόριο λευκής σαρκός, 

την τρομοκρατία κ.λπ.7  

1.1. Η πολυπλοκότητα του ζητήματος της μετανάστευσης 

Η μετανάστευση δεν είναι σύγχρονο φαινόμενο, αλλά παρατηρείται ανά 

τους αιώνες ανάλογα με τις οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές προκλήσεις που 

αντιμετωπίζουν κατά καιρούς συγκεκριμένοι πληθυσμοί. Στην πορεία των αιώνων, 

η απλή μετακίνηση πληθυσμών προς αναζήτηση καλύτερων πόρων (νερό, τροφή, 

«στεγνό» ή και γόνιμο έδαφος κ.λπ.), ειδικά σε περιοχές με ακραίες κλιματικές 

συνθήκες όπως στις ερήμους της Αφρικής, μια πρακτική την οποία ακολουθούσαν 

νομαδικές φυλές από καταβολής χρόνου, μετονομάστηκε σε «μετανάστευση» 

αφού πλέον υπήρχαν σύνορα για να καθορίσουν τα όρια μεταξύ των περιοχών. 

Πολλές φορές οι ίδιες οι φυλές και οι κυβερνήσεις αυτών δεν γνώριζαν καν το που 

ή και το γιατί υφίστανται αυτά τα όρια, ενώ υπάρχουν ακόμη μεταναστευτικά 

                                                             
6 Σημειώνεται πως, ως οριζόντιες δράσεις της ΕΕ, ορίζονται οι πολιτικές εκείνες που θέτουν 

κοινούς στόχους για όλα τα κράτη μέλη της Ένωσης και χρησιμοποιούν μέσα για την επίτευξη των 
κεντρικών πολιτικών επιδιώξεων της ΕΕ, κυρίως σε ό,τι αφορά την οικονομκή πολιτική, την 
κοινωνική συνοχή και την ανάπτυξη, όπως αναλύει και ο Μούσης (2017), Europedia,  
http://www.europedia.moussis.eu/books/Book_2/5/index.tkl?lang=gr&all=1&pos=133&s=1&e=10 

7 Lavenex, S., Kunz R.. (2008), "The migration–development nexus in EU external 
relations." European integration 30.3, σ. 439-457. 
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κύματα που δεν καταγράφονται όχι με κακόβουλα αίτια αλλά λόγω αδυναμίας 

καταγραφής των περιστατικών.8 

Παρότι η μετανάστευση, λοιπόν, δεν είναι ούτε σύγχρονο, ούτε σπάνιο, 

ούτε άγνωστο φαινόμενο, υπάρχει μια γενική σύγχυση όσον αφορά επί μέρους 

θέματα που σχετίζονται με το φαινόμενο αυτό, κάτι που ξεκινά από μια 

λανθασμένη χρήση όρων. Αυτό συμβαίνει σε όλα τα επίπεδα- από τις καθημερινές 

συζητήσεις μεταξύ «απλών» ανθρώπων, μέχρι τα ρεπορτάζ στα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης (ΜΜΕ), ακόμα και στις δηλώσεις των πολιτικών.9 Έτσι, είναι χρήσιμο 

να ξεκινήσει το κεφάλαιο αυτό από την επεξήγηση των βασικών όρων που 

χρησιμοποιούνται σε όλο το κύριο σώμα της εργασίας και αφορούν άμεσα το υπό 

εξέταση ζήτημα. 

1.2. Αποσαφήνιση των εννοιών «μετανάστευση» και «μετανάστης» 

Ήδη σημειώθηκε πως η μετανάστευση είναι ένα περίπλοκο και 

πολυδιάστατο φαινόμενο. Σύμφωνα με τον Τσαούση (1991), ως «μετανάστευση» 

ορίζεται η «μόνιμη ή προσωρινή μεταβολή εγκατάστασης» είτε αυτή αφορά ένα 

άτομο ή και μια ολόκληρη ομάδα ανθρώπων. Έτσι, και πάλι σύμφωνα με τον 

Τσαούση η μετανάστευση μπορεί και να περιλαμβάνει μια μαζική μετακίνηση 

προσώπων από μια περιοχή προς μία άλλη. Όταν αυτό συμβαίνει σε σταθερή 

βάση και η ροή αυτή των προσώπων χαρακτηρίζεται από μια συνέχεια, αυτό 

ονομάζεται «μεταναστευτική ροή».10 Η διαδικασία αυτή έχει ως αποτέλεσμα μια 

συνεχή ανανέωση στη σύσταση του πληθυσμού και δίνει τη δυνατότητα για μια 

(τεχνική) ανανέωση, ανασύσταση, ακόμη και φθορά του πληθυσμού.11 

Γίνεται ήδη από το παραπάνω προφανές, λοιπόν, πως δεν είναι τόσο 

εύκολο να καταλήξει κανείς σε μια συγκεκριμένη διάκριση ως ποιος, πως και γιατί 
πρέπει να αποκαλείται κάποιος «μετανάστης». Αναζητώντας έναν πιο σαφή 

ορισμό, ενδιαφέρουσα είναι η άποψη των Dingle και Drake (2007), οι οποίοι 

                                                             
8 Chatty, Dawn, ed., (2006), Nomadic societies in the Middle East and North Africa: 

entering the 21st century. Vol. 81. Brill. 
9 Levitt, Peggy. (1998), "Social remittances: Migration driven local-level forms of cultural 

diffusion." International migration review, σ. 926-948. 
10 Ο όρος αναλύεται εκτενέστερα στην ενότητα 1.3. του κεφαλαίου αλλά και σε άλλα σημεία 

του κειμένου. 
11 Τσαούσης Δ., (1991), Η κοινωνιολογία του Ανθρώπου- Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία, 

Εκδόσεις Gutenberg. σ. 238.  
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αντιλαμβάνονται τη μετανάστευση διαφορετικά. Ακολουθώντας μια 

«συμπεριφορική» προσέγγιση, οι συγγραφείς όρισαν τη «μετανάστευση» ως μια 

προσπάθεια του ανθρώπου για προσαρμογή στις κρατούσες συνθήκες, είτε αυτό 

αφορά το περιβάλλον (κλίμα, περιβαλλοντικές συνθήκες, ακόμη και 

περιβαλλοντικές καταστροφές), είτε την οικονομία ή την κοινωνία, τις πολιτικές και 

στρατιωτικές συγκρούσεις κ.ο.κ. Συνεπώς, ο ορισμός αυτός έχει να κάνει 

περισσότερο με την αναζήτηση πόρων με σκοπό την επιβίωση, δηλαδή είναι μια 

«φυσιολογική αντίδραση» του ανθρώπου και δεν γίνεται κατ’ ανάγκη αφού 

προκύψει κάποια έλλειψη των πόρων ή εκδηλωθεί κάποιο ακραίο φαινόμενο, αλλά 

μπορεί να γίνεται και προληπτικά.12  

Αν, ωστόσο, δεχτεί κανείς τον παραπάνω ορισμό, είναι αρκετά δύσκολο να 

συζητήσει το ζήτημα με την τεχνοκρατική, υπολογιστική λογική του νομοθέτη. Αυτό 

έχει να κάνει με το ότι, νομικά, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το Διεθνές και 

Ευρωπαϊκό Δίκαιο, οι ορισμοί που δίνονται αφορούν ακριβώς το κομμάτι της 

αντιμετώπισης των μεταναστών, των μεταναστευτικών ροών και, όταν πληρούνται 

οι προϋποθέσεις, των προσφύγων. Το ζήτημα γίνεται ακόμη πιο σύνθετο όταν 

επιχειρείται η διάκριση ανάμεσα στην «παράτυπη» ή «παράνομη» μετανάστευση 

και τη «νόμιμη». Με την εμβάθυνση, τελικά, όμως, στη σημασία και το περιεχόμενο 

του όρου, γίνεται και μια κριτική στο ίδιο το φαινόμενο και κατανοείται καλύτερα η 

πολυπλοκότητά του. 

Για να αποσαφηνιστεί κάπως ο όρος, θα αναλυθεί η προσέγγιση του 

Εκπαιδευτικού, Επιστημονικού και Πολιτιστικού Οργανισμού των Ηνωμένων 

Εθνών (United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization -εφεξής 

UNESCO) όσον αφορά το περιεχόμενο αυτού. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός 

πως η UNESCO και γενικά ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (εφεξής ΟΗΕ) δεν 

περιορίζονται στο να τον περιγράψουν με δύο προτάσεις, αντίθετα παρουσιάζουν 

το ζήτημα υπό διάφορες προοπτικές.  

Καταρχάς, ένας γενικός ορισμός που δίνει η UNESCO, είναι πως 

«μετανάστης» είναι κάθε πρόσωπο το οποίο προσωρινά ή μόνιμα διαμένει σε 

χώρα διαφορετική από τη χώρα γέννησής του και έχει αποκτήσει «σημαντικούς 

                                                             
12 Dingle, Hugh, and V. Alistair Drake. (2007), "What is migration?." Bioscience 57.2, σ. 

113-121. 
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κοινωνικούς δεσμούς» με αυτή τη χώρα, αν και, όπως διευκρινίζεται, σύμφωνα με 

το ισχύον δίκαιο και τις πολιτικές ορισμένων χωρών, μπορεί να οριστεί ως 

«μετανάστης» και ένα πρόσωπο το οποίο έχει γεννηθεί στη χώρα.13 

Η Διεθνής Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Μεταναστών, η οποία 

αφορά κυρίως τους εργαζόμενους μετανάστες, δηλαδή επικεντρώνεται στον τομέα 

της απασχόλησης, παρουσιάζει μια ενδιαφέρουσα πτυχή την οποία ενσωματώνει 

η UNESCO στο μεγαλύτερο αριθμό των εγγράφων της, σύμφωνα με την οποία «ο 

όρος «μετανάστης» […] καλύπτει […] τις περιπτώσεις στις οποίες η απόφαση 

μετανάστευσης λαμβάνεται ελεύθερα […] για λόγους «προσωπικής ευκολίας» και 

χωρίς παρέμβαση εξωτερικού επιτακτικού παράγοντα», κατά τη διατύπωση του 

άρθρου 1 παρ. 1.14  

Αυτή η διάσταση της εκούσιας αποχώρησης είναι πολύ χρήσιμη όταν 

επιχειρεί κανείς να κατηγοριοποιήσει τα πρόσωπα αυτά και να διακρίνει ανάμεσα 

στον «μετανάστη» και τον «πρόσφυγα» όπως θα εξηγηθεί παρακάτω. Επίσης, 

καταδεικνύει και πάλι την υποκειμενική διάσταση του όρου, καθώς είναι αμφίβολο 

το κατά πόσον μπορεί κανείς να αξιολογήσει με πραγματικά κριτήρια το τί συνιστά 

και τί όχι εξωτερικό επιτακτικό παράγοντα.  

Αν αποδεχτεί κανείς, λοιπόν, τον ορισμό αυτό, ο «μετανάστης» διαφέρει 

από τον πρόσφυγα αφού επιλέγει να μετακινηθεί. Όμως, όπως τονίζει και η 

UNESCO, πρέπει να ληφθεί υπόψιν και η περίπτωση της ακούσιας 

μετανάστευσης, αφού υπάρχουν περιστατικά στα οποία ενώ δεν παρατηρούνται 

συγκεκριμένα εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία ή δεν έχει κηρυχθεί κατάσταση 

«εκτάκτου ανάγκης», οι επιλογές ενός ατόμου σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον 

είναι τόσο περιορισμένες που, προκειμένου να ικανοποιήσει την ανάγκη του για 

επιβίωση μεταναστεύει. Έτσι, η ακούσια μετανάστευση συνδέεται με την έλλειψη 

εναλλακτικών πόρων στη χώρα καταγωγής σε συνδυασμό ή όχι με την εκδήλωση 

                                                             
13 Σσ: Ο ορισμός δεν δίνεται αυτολεξεί, ωστόσο ο αναγνώστης που επιθυμεί μία πλήρη 

παρουσίαση παραπέμπεται στην επίσημη ιστοσελίδα της UNESCO 
http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/international-migration/ glossary 
/migrant/ για μία πιο εκτενή ανάλυση.  

14 UNHRC (Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ), «Διεθνής Σύμβαση του 
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Μεταναστών», Κείμενα Προστασίας για τα 
Δικαιώματα των Μεταναστών, διαθέσιμο σε https://www.unhcr.gr/no_cache/.../diethneis-kai-
perifereiakes-symbaseis.html,  σε pdf.  
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ακραίων φαινομένων που, στην ουσία, εξαναγκάζουν το άτομο στην 

μετεγκατάσταση.15 

Έτσι, είναι ιδιαίτερα χρήσιμη και η διάκριση ανάμεσα στα είδη των 

μεταναστών που γίνεται στην προαναφερθείσα «Διεθνή Σύμβαση για τα 

Δικαιώματα των Μεταναστών» που, στο άρθρο 2, αποσαφηνίζει τα κριτήρια 

χαρακτηρισμού ενός προσώπου ανάλογα με το είδος, την αιτία, τη διάρκεια κ.λπ. 

της μετεγκατάστασης, συνοπτικά: 

 Παρ. 1. «μετανάστης εργαζόμενος» είναι ένα «πρόσωπο […] με 

μισθωτή δραστηριότητα» σε κράτος στο οποίο δεν έχει την ιθαγένεια. 

 Παρ. 2.α. «συνοριακός εργαζόμενος» είναι ο μετανάστης 

εργαζόμενος που επιστρέφει σε καθημερινή ή κατ’ ελάχιστον εβδομαδιαία βάση 

στο κράτος του οποίου την ιθαγένεια κατέχει αλλά εργάζεται σε γειτονικό κράτος 

σε μόνιμη βάση. 

 Παρ. 2.β. από την άλλη, «εποχιακός εργαζόμενος» είναι ο 

μετανάστης εργαζόμενος του οποίου η εργασία εξαρτάται από εποχιακές 

συνθήκες λόγω της φύσης του αντικειμένου, άρα και απασχολείται ορισμένο 

διάστημα του έτους σε χώρα πλην αυτής της ιθαγένειάς του. 

 Παρ. 2.γ. «ναυτικός» είναι ένας μετανάστης εργαζόμενος που 

εργάζεται σε πλοίο το οποίο είναι καταχωρημένο σε άλλο κράτος από αυτό του 

οποίου έχει την ιθαγένεια. Σε αυτήν την κατηγορία περιλαμβάνεται και η αλιεία.   

 Παρ. 2.δ. ως «εργαζόμενος σε αλλοδαπή εταιρεία» νοείται κάθε 

μετανάστης εργαζόμενος με έμμισθη σχέση απασχόλησης σε εταιρεία 

καταχωρημένη σε άλλο κράτος από αυτό του οποίου διαθέτει την ιθαγένεια. 

 Παρ. 2.ε. «μετακινούμενος εργαζόμενος», επίσης, είναι ο 

μετανάστης εργαζόμενος που, ενώ συνήθως διαμένει σε ένα κράτος, ταξιδεύει για 

σύντομα χρονικά διαστήματος σε ένα ή περισσότερα κράτη λόγω της φύσης της 

εργασίας του.   

                                                             
15 Ό.π. UNESCO, http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/intern 

ational - migration/glossary/migrant/.  
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 Παρ. 2.στ. ο μετακινούμενος εργαζόμενος δεν πρέπει να συγχέεται 

με τον «εργαζόμενο προγράμματος». Ο όρος αυτός αφορά μετανάστη 

εργαζόμενο ο οποίος απασχολείται για συγκεκριμένο πρόγραμμα που εκτελείται 

σε κράτος πέραν αυτού του οποίου κατέχει την ιθαγένεια και εκτελείται στο κράτος 

απασχόλησης από τον συνήθη εργοδότη του.  

 Παράλληλα, υπάρχει και η περίπτωση του άρθρου 2 παρ. ζ.- αυτή 
του «εργαζόμενου ειδικής απασχόλησης» που περιλαμβάνει πρόσωπα που 

μετακινούνται σε κράτος άλλο από αυτό της επίσημης ιθαγένειάς τους είτε: 

 με εντολή του εργοδότη μετακινούνται για σκοπούς 

υλοποίησης ειδικού έργου για περιορισμένο και συγκεκριμένο χρονικό διάστημα 

στο κράτος, ή   

 για συγκεκριμένο και περιορισμένο διάστημα δεσμεύονται σε 

εργασία «που απαιτεί επαγγελματική, εμπορική, τεχνική ή άλλη υψηλής ειδίκευσης 

ικανότητα», ή, και,  

 για περιορισμένο χρονικό διάστημα δεσμεύεται σε εργασία 

προσωρινής ή μικρής διάρκειας στο κράτος κατόπιν αιτήσεως του εργοδότη.  Σε 

αυτήν την περίπτωση, αν ο εργαζόμενος πάψει να απασχολείται στο έργο ή το 

διακόψει, αποχωρεί από το κράτος. 

 Παρ. 2.η. τέλος, «αυτο-απασχολούμενος εργαζόμενος» είναι ο 

μετανάστης εργαζόμενος που εργάζεται σε έμμισθη δραστηριότητα άλλη αυτήν 

που ρυθμίζεται από σύμβαση εργασίας και ο οποίος κερδίζει την ζωή του με 

δραστηριότητα, εργαζόμενος κανονικά μόνος ή μαζί με μέλη της οικογενείας του, 

και μαζί με άλλους μετανάστες εργαζόμενους που αναγνωρίζονται ως αυτο-

απασχολούμενοι από την εφαρμοζόμενη νομοθεσία του κράτους της 

απασχόλησης ή από διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες.16 

Η ύπαρξη και μόνο τόσων διαφορετικών κατηγοριών περιπλέκει την 

ανάλυση, αλλά και την εξυπηρετεί, όπως αναφέρθηκε. Έτσι, μπορεί κανείς με 

ασφάλεια να ορίσει την έννοια των μεταναστευτικών ροών. Τελικά, ο ορισμός που 

                                                             
16 Ό.π. «Διεθνής Σύμβαση Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των 

Μεταναστών».  
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θα χρησιμοποιηθεί σε αυτήν την εργασία αποτελεί σύνθεση όλων των παραπάνω 

και είναι πως «μετανάστης είναι κάθε πρόσωπο το οποίο εκούσια ή ακούσια 
και απουσίας επίδρασης άμεσου εξωτερικού ή εσωτερικού παράγοντα ή 
κινδύνου, αποφασίζει την μετακίνησή του σε κράτος άλλο από αυτό του 
οποίου διαθέτει την επίσημη ιθαγένεια, με σκοπό την εξεύρεση 
εναλλακτικών πόρων για την επιβίωσή του ή την απασχόληση ή την 
βελτίωση της ποιότητας ζωής του». Στην ίδια λογική θα οριστεί και ο όρος 

«μετανάστευση» ως εξής: «μετανάστευση είναι η διαδικασία με την οποία ένα 
άτομο λαμβάνει το χαρακτηρισμό του μετανάστη».17 

1.3. Η διαφορά μεταξύ «πρόσφυγα» και «μετανάστη» 

Έχοντας προχωρήσει με το να δοθεί ένας αναλυτικός ορισμός ο οποίος 

εξηγεί την προσέγγιση και την ερμηνεία που δίνει η μελέτη από τούδε και στο εξής 

στην έννοια του «μετανάστη», προτού εξηγήσει κανείς το τί είναι οι μικτές 

μεταναστευτικές ροές και για ποιο λόγο αφορούν την Ελλάδα, είναι βασικό να 

εξηγήσει και το ποιος χαρακτηρίζεται ως «πρόσφυγας». Σε αντίθεση με τους 

«μετανάστες» σε θεωρητικό τουλάχιστον, επίπεδο, ο «πρόσφυγας» διακρίνεται 

πολύ πιο εύκολα, αφού υπάρχει πλήθος διεθνών συνθηκών που ρυθμίζουν και 

καθορίζουν τα κριτήρια, τις προϋποθέσεις απόδοσης του χαρακτηρισμού και τις 

διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν για την υποστήριξη του πρόσφυγα. 

Η απαρχή έγινε με την διάσημη «Σύμβαση της Γενεύης» του 1951, ένα 

κείμενο με το οποίο ο νομοθέτης προχώρησε σε θέσπιση αυστηρών 

προϋποθέσεων για την παροχή ασύλου στους πρόσφυγες με σκοπό, από τη μια 

να προστατεύονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα ίδια τα άτομα και, από την 

άλλη, να διευκολύνονται τα κράτη μέλη της σύμβασης. Μέχρι και σήμερα αυτό το 

κείμενο μαζί με το «Πρωτόκολλο του 1967», αποτελούν το κύριο «εργαλείο» των 

                                                             
17 Οι ορισμοί δεν δίνονται επιπόλαια ούτε αντιγράφονται από άλλο συγγραφέα, πηγή ή 

νομικό κείμενο, αλλά με βάση τα όσα αναφέρθηκαν και αναλύθηκαν στην ενότητα 1.1. με σκοπό να 
παρουσιαστεί με πλήρη τρόπο το φαινόμενο και να γίνει σαφής διάκριση μεταξύ «μετανάστη» και 
«πρόσφυγα». Αποτελούν πρωτότυπο έργο του συγγραφέα της παρούσης εργασίας και 
αντικατοπτρίζουν τη δική του εκτίμηση και απόψεις σε σχέση με τα υπό συζήτηση θέματα και σε 
καμία περίπτωση δεν απεικονίζουν, κατ’ ανάγκη, και τις απόψεις τυχόντα επιβλέποντα ή 
συντονιστών του μεταπτυχιακού προγράμματος, του Ιδρύματος κ.λπ.  
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κρατών για να διαχειριστούν τέτοιες καταστάσεις και να αξιολογήσουν τις αιτήσεις 

ασύλου.18 

Έτσι, το σημαντικό είναι να κατανοήσει κανείς πως ο λεγόμενος 

«αναγνωρισμένος πρόσφυγας» προστατεύεται διεθνώς σύμφωνα με τα όσα 

προβλέπει το άρθρο 1 παρ. 2α της «Σύμβασης της Γενεύης». Σε αντίθεση με τον 

«μετανάστη» ο οποίος σύμφωνα με τη λογική αυτή δεν κινδυνεύει άμεσα, ο 

«πρόσφυγας», «εξαναγκάζεται στη μετεγκατάσταση και πρέπει να λαμβάνει 

συγκεκριμένες παροχές και να του εξασφαλίζονται, λόγω της κατάστασης, 

συγκεκριμένα δικαιώματα στο κράτος στο οποίο αιτείται άσυλο.» Μεταξύ αυτών 

περιλαμβάνονται κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα, όπως, λ.χ. το δικαίωμα 

παραμονής και εργασίας. Αυτός θα είναι και ο ορισμός που θα χρησιμοποιεί σε 

όλη την εργασία.19 

Στα παραπάνω πρέπει να συμπληρώσει κανείς πως υπάρχει και η 

κατηγορία των «προσφύγων de facto». Για τους νομικούς, «de facto 
πρόσφυγες», είναι πρόσωπα τα οποία έχουν υποβάλλει αίτημα παροχής ασύλου 

το οποίο απορρίφθηκε για λόγους τυπικούς ή που δεν έχουν υποβάλλει αντίστοιχο 

αίτημα για λόγους που περιλαμβάνουν το φόβο, για παράδειγμα, αντιποίνων, ή 

που δεν επιθυμούν ή/και δεν μπορούν να αποδείξουν πως διώκονται ποινικά στη 

χώρα προέλευσης ή πως ανήκουν σε μια ομάδα ή πως εξαναγκάστηκαν σε 

εγκατάλειψη της χώρας καταγωγής τους λόγω ύπαρξης άμεσου κινδύνου για τη 

ζωή τους. Αυτά τα άτομα, επιπλέον, δεν έχουν δυνατότητα επιστροφής στο 

έδαφος του κράτους καταγωγής γιατί μια τέτοια προσπάθεια θα εγκυμονούσε 

σημαντικούς κινδύνους για την ασφάλειά τους.20 Αυτό μπορεί να έχει να κάνει με 

την απουσία των απαραίτητων εγγράφων λόγω απώλειας, ή γιατί δεν μπορούν ή 

επιθυμούν για οποιοδήποτε λόγο να αποδείξουν την ιδιότητά τους ως μέλη μιας 

ομάδας που αντιμετωπίζει πραγματικό κίνδυνο στο κράτος (όπως ομοφυλόφιλοι, 

άθεοι κ.λπ.), το να ωθούνται τα άτομα στο να παραμείνουν αδήλωτα ακόμη κι από 

                                                             
18 UNHRC, «Ερωτήσεις και απαντήσεις για τη Σύμβαση της Γενεύης», διαθέσιμο σε 

https://www.unhcr.gr/fileadmin/Greece/General/Geneva1951faq.pdf σε pdf.  
19 Η Σύμβαση της Γενεύης του 1951 για τους πρόσφυγες http://www.unhcr.org/1951-

refugee-convention.html, και http://www.unhcr.org/protection/convention/3d9abe177/reservations-
declaratio ns-1951-refugee-convention.html, και Πλήρες κείμενο Σύμβασης - ΟΗΕ 
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/StatusOfRefugees.aspx.  

20 Smith, Alice Jackson. (1987), "Temporary Safe Haven for De Facto Refugees from War, 
Vilence and Disasters." Va. J. Int'l L. 28 σ. 509.  
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φόβο επιστροφής στο κράτος καταγωγής και λόγω των δυσκολιών που 

αντιμετωπίζουν ομοεθνείς στο κράτος υποδοχής (δυσκαμψία συστήματος και 

γραφειοκρατία) οπότε αποφεύγουν να παρουσιαστούν στις αρχές κ.ο.κ.21 

Συνοψίζοντας, τελικά, η ειδοποιός διαφορά είναι ότι ο μετανάστης επιλέγει 

τη μετεγκατάσταση ενώ ο πρόσφυγας εξαναγκάζεται σε αυτήν λόγω του ότι 

συντρέχει άμεσος κίνδυνος ή παράγοντας που αναγνωρίζεται ως επιτακτικός, π.χ. 

μια φυσική καταστροφή ή μια ένοπλη σύρραξη. Αυτό σημαίνει πως, ακόμη κι αν ο 

μετανάστης δεν έχει, στην πραγματικότητα, άλλες επιλογές και ωθείται στο να 

εγκαταλείψει το κράτος του οποίου την επίσημη ιθαγένεια κατέχει, δεν μπορεί να 

αποδείξει τον ισχυρισμό του αφού δεν κινδύνευε άμεσα η ζωή του λόγω δίωξης, 

πολέμου ή ακραίας κατάστασης. Αντίθετα, ο πρόσφυγας πρώτον αν δεν έφευγε θα 

απειλούνταν άμεσα η ζωή του και δεύτερον δεν μπορεί να επιστρέψει. Έχοντας 

υπόψη αυτά τα συμπεράσματα, μπορεί, πλέον, να εξηγηθεί και να περιγραφτεί το 

φαινόμενο των μικτών μεταναστευτικών ροών.22 

1.4. Μικτές μεταναστευτικές ροές 

Για να οριστεί, τελικά, ο όρος «μεταναστευτική ροή» πρέπει να γίνει 

επεξήγηση του τί συνιστά μια μεταναστευτικό οδό. Αυτό είναι σχετικά απλό, καθώς 

μια «μεταναστευτική οδός» είναι, στην ουσία, μια διαδρομή την οποία επιλέγουν 

τα πρόσωπα τα οποία μετακινούνται από μια «πάσχουσα περιοχή» σε μια ασφαλή 

ή ασφαλέστερη, και έχει να κάνει με το γεωγραφικό παράγοντα.23 Έχοντας λοιπόν 

αποσαφηνίσει το περιεχόμενο των σχετικών όρων, και, έχοντας επιχειρήσει να 

παρουσιαστεί ένας λίαν σύντομος ορισμός στην ενότητα 1.1. ο τελικός ορισμός 

είναι πως οι «μεταναστευτικές ροές» είναι, στην ουσία, συνεχείς και σταθερές 

ροές προσώπων από μια περιοχή (κράτος) σε μια άλλη περιοχή, με σκοπό την 

εξεύρεση καλύτερων συνθηκών και περισσότερων πόρων, κάνοντας χρήση μιας 

συγκεκριμένης οδού.24 Στα κεφάλαια που ακολουθούν θα γίνει περαιτέρω 

ανάλυση. 

                                                             
21 Sassen, Saskia. (1998), "The de facto transnationalizing of immigration policy." 

Challenge to the nation-state: Immigration in Western Europe and the United States, σ. 49-85. 
22 Voutira, Eftihia, and Giorgia Doná. (2007) "Refugee research methodologies: 

consolidation and transformation of a field.", σ. 163-171. 
23 Schaub, Michael, and Lukas Jenni. (2000), "Body mass of six long-distance migrant 

passerine species along the autumn migration route." Journal für Ornithologie 141.4, σ. 441-460. 
24 Σύμφωνα κυρίως με τα όσα αναφέρει ο Τσαούσης ό.π. (1991) σ. 238-240. 
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Οι «μικτές μεταναστευτικές ροές», πιο συγκεκριμένα, είναι μαζικές και 

συνεχείς μετακινήσεις προσώπων αλλά χαρακτηρίζονται από το γεγονός πως 

μεταξύ των προσώπων περιλαμβάνονται νόμιμοι και παράτυποι μετανάστες και 

πρόσφυγες εξίσου, εξ’ ου και ο χαρακτηρισμός «μικτές». Ιδιαίτερα πρέπει να 

σημειωθεί πως ο μεγάλος αριθμός προσώπων, το μέγεθος δηλαδή της εισροής, 

και παράμετροι όπως τα όσα αναφέρθηκαν με τη δυσκολία πραγματικής διάκρισης 

μεταξύ πρόσφυγα και μετανάστη, την αδυναμία των κρατών να διαχειριστούν τα 

μεταναστευτικά κύματα, τις τεχνικές δυσκολίες και τη συνεχή μεταβολή στις 

συνθήκες, καθιστούν σχεδόν αδύνατη την πραγματική διάκριση ανάμεσα σε 

πρόσφυγες, νόμιμους μετανάστες και παράνομους μετανάστες.25 

Οπότε, αναρωτιέται κανείς, αν είναι τόσο δύσκολο ακόμη και το να οριστούν 

όλοι αυτοί οι όροι και αν το φαινόμενο είναι τόσο σύνθετο, πολύπλευρο και 

εκτενές, τότε μπορεί να αντιμετωπιστεί; Στην πραγματικότητα το να απαντηθεί 

αυτό το ερώτημα είναι αδύνατο αφού εγείρεται και το ερώτημα, ταυτόχρονα, του 

πότε και γιατί μπορεί να θεωρηθεί ότι αντιμετωπίστηκε η κατάσταση 

αποτελεσματικά.  

 

  

                                                             
25 UNHRC, Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες – Γραφεία Ελλάδος, 

«Συμβολή στο διάλογο για το μεταναστευτικό και το άσυλο», διαθέσιμο σε 
https://www.unhcr.gr/fileadmin/ Greece/News/2012/positions/2012_Migration Asylum_GR.pdf.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΕΕ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
 ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΙΚΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΩΝ 

Αναλύοντας το παραπάνω, η πρώτη πτυχή είναι το αν και πώς οι μικτές 

μεταναστευτικές ροές αντιμετωπίζονται με συγκεκριμένες πολιτικές 

μετανάστευσης, δηλαδή το πως γίνεται η λεγόμενη «διακυβέρνηση της 

μετανάστευσης». Από τη στιγμή που η διακυβέρνηση, δηλαδή η διαχείριση, των 

ροών απαιτεί να γίνει χρήση συγκεκριμένων στοιχείων ώστε να γίνει σωστή 

οργάνωση, στοχοθέτηση και εκτίμηση των δυνατοτήτων και προβλημάτων, 

υποθέτει κανείς πως αυτά τα στοιχεία υπάρχουν. Ωστόσο, όπως αναλύθηκε, τα 

δεδομένα είναι από ανύπαρκτα ως ανακριβή. Οι ροές συχνά συναντώνται μεταξύ 

τους, τα αποδεικτικά στοιχεία και τα έγγραφα που προσκομίζουν τα πρόσωπα 

μπορούν να είναι πλαστά ή και ανύπαρκτα ενώ οι διακρατικές σχέσεις μπορεί να 

εξαναγκάζουν σε εκτροπές ή απώλειες στη διάρκεια μετακίνησης.  

Ακόμη πιο δύσκολο να αντιμετωπιστεί είναι το φαινόμενο του οργανωμένου 

εγκλήματος που μπορεί να επιδρά σε αυτό - όχι μόνο πολλές φορές εγκληματίες 

«κρύβονται» μέσα στα κύματα προσφύγων, όχι μόνο πρόσωπα εξαναγκάζονται σε 

ακούσια μετακίνηση από εμπλεκόμενους σε εγκληματικές δραστηριότητες, αλλά 

και πολλά άτομα πέφτουν θύματα διακρατικού εγκλήματος στη διαδρομή. Έτσι, 

γυναίκες και παιδιά πέφτουν θύματα εμπορίου λευκής σαρκός, νεότερα, κυρίως 

άτομα, χάνονται γιατί απάγονται με σκοπό να τους εκμεταλλευτούν άτομα που 

εμπλέκονται στην εμπορία οργάνων (ή και βρεφών), άλλοι εξαναγκάζονται σε 

άμισθη εργασία ενώ κάποιοι πέφτουν θύματα κλοπών (πολύτιμων αντικειμένων 

και εγγράφων), παραχαρακτών που υπόσχονται εύκολη πρόσβαση σε κράτη 

μέλη, εργασία κ.λπ., τρομοκρατικών επιθέσεων, δολοφονιών, ξυλοδαρμού και 

βιασμού κ.ο.κ. Οπότε, είναι αμφίβολο το ότι μπορεί κανείς να εντοπίσει το πότε και 

από που ξεκίνησαν ποια άτομα και το πως, πότε και γιατί κατέληξαν (αν 

κατέληξαν) να φτάσουν σε ένα συγκεκριμένο κράτος μέλος.26 

                                                             
26 Van Hear, Nicholas, Rebecca Brubaker, and Thais Bessa. (2009). "Managing mobility for 

human development: The growing salience of mixed migration."  
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Προφανέστατα, η μεταναστευτική κρίση, συνεπώς, είναι σε μεγάλο βαθμό 

και ανθρωπιστική κρίση. Ένα δεύτερο ερώτημα, άρα, πέραν αυτού της έλλειψης 

στοιχείων είναι το εάν είναι πραγματικά αποδεκτό με βάση τις αξίες του «Δυτικού 

πολιτισμού» που διατυμπανίζει την ανάγκη για προστασία των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, την αξιοπρέπεια, την ισότητα και τη δημοκρατία, το να 

απορρίπτονται κάποια πρόσωπα και κάποια άλλα να γίνονται αποδεκτά, με 

κριτήρια τα οποία τίθενται από ένα κείμενο το οποίο δημιουργήθηκε για να δίνει 

μια γενική κατεύθυνση και οδηγίες και να αγνοείται το «ανθρωπιστικό» στοιχείο. 

Το κατά πόσο, δηλαδή, μπορεί ηθικά να είναι αποδεκτή η αποβολή ή η 

συγκέντρωση σε χώρους όπου δεν υπάρχουν βασικές υποδομές για την 

αξιοπρεπή διαβίωση, ή όπου τα πρόσωπα θα είναι εκτεθειμένα σε εγκληματικά 

δίκτυα και βία, χωρίς σαφή ενημέρωση για το τι πρόκειται να τους συμβεί, αποτελεί 

στοιχείο το οποίο επισημαίνεται συνεχώς από ακτιβιστές και οργανισμούς οι 

οποίοι έχουν ως αντικείμενο την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 

των δικαιωμάτων των προσφύγων.27 

Παράλληλα, τρίτον, ακόμη και οι πιο καλά σχεδιασμένες στρατηγικές 

αντιμετώπισης και οι πιο φιλότιμες προσπάθειες μπορεί να αποτυγχάνουν για 

έναν βασικό λόγο -τη μεταβλητότητα των ροών. Το κύριο πρόβλημα είναι πως για 

να αντιμετωπιστεί ουσιαστικά ένα μεγάλης έκτασης πρόβλημα θα πρέπει να 

ληφθούν κατάλληλα και διαρκή μέτρα με έμφαση στο μακροπρόθεσμο σχεδιασμό 

με συγκεκριμένα βήματα για το οποίο απαιτείται η ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ 

φορέων και κρατών, κρατών και κρατών, φορέα και φορέα κ.λπ. Όμως, αν 

συνεχώς οι διαδρομές, η σύσταση των ομάδων προσώπων, τα αίτια μετακίνησης 

και η συχνότητα μετακίνησης μεταβάλλονται, αυτός ο στόχος είναι αδύνατον να 

πραγματωθεί και γίνονται σπασμωδικές, ανοργάνωτες δράσεις με στόχο την 

άμεση ανακούφιση του μόνιμου πληθυσμού και των μεταναστών/προσφύγων 

εξίσου και των πρακτικών προβλημάτων που προκύπτουν.28 

Δύο, όμως, είναι οι κυριότεροι λόγοι που η κατάσταση πλέον είναι δύσκολα 

διαχειρίσιμη. Ο πρώτος είναι το γεγονός πως οι παράγοντες που προκαλούν τη 

                                                             
27 Van der Klaauw, J. (2009), "Refugee rights in times of mixed migration: evolving status 

and protection issues." Refugee Survey Quarterly 28.4, σ. 59-86. 
28 Castles, Stephen. (2004), "Why migration policies fail." Ethnic and racial studies 27.2, σ. 

205-227. 
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μετανάστευση είναι τόσοι πολλοί και σύνθετοι που πλέον ο αριθμός των 

παρανόμως εισαχθέντων είναι μεγαλύτερος από κάθε άλλη φορά. Ο δεύτερος 

είναι το ότι τα κράτη είναι ανεπαρκή στο να λάβουν κοινές αποφάσεις και δράσεις 

και πως η συστημική κρίση έχει επηρεάσει σε τέτοιο βαθμό τα κράτη μέλη της ΕΕ 

και όχι μόνο που, σήμερα, πέραν της οικονομικής κρίσης παρατηρείται και μια 

κρίση αξιών, εμπιστοσύνης στους θεσμούς της δημοκρατίας και, συνεπώς, 

απειλείται το ίδιο το φιλελεύθερο «Δυτικό κράτος».29 Οι λόγοι αυτοί είναι τόσο 

βασικοί και τα αίτια και τα αποτελέσματα τόσο σύνθετα που χρήζουν ιδιαίτερης 

ανάλυσης κάτι που θα γίνει στα επόμενα κεφάλαια. 

Πολύ συνοπτικά, μπορούν να αναφερθούν τα παρακάτω στοιχεία: 

 Για την πρώτη παράμετρο, το μέγεθος των ροών, πως: 

 Ακόμη και το πλέον συστηματοποιημένο, ταχύ στην απόκριση 

και καλά οργανωμένο σύστημα πιθανότατα δεν θα μπορούσε να είναι επαρκές για 

να λάβει καίριες, διαρκείς και αποφασιστικές δράσεις καθώς τα μεγέθη είναι 

δυσανάλογα των ικανοτήτων των κρατών μελών της ΕΕ. 

 Όσο μεγαλύτερος ο αριθμός των προσώπων, τόσο πιο πολλά 

τα περιστατικά, τόσο πιο πολλές οι αιτήσεις και τόσο αυξημένες οι ανάγκες σε 

προσωπικό ασφαλείας. Άρα, είναι λογικό να υπάρχουν και λάθη στα στοιχεία και 

τις καταγραφές. 

 Σε συνέχεια του παραπάνω επιχειρήματος, στην ιδανική 

περίπτωση που όσοι αναλαμβάνουν, από τον εντοπισμό των προσφύγων μέχρι 

και την βοήθεια συμπλήρωσης της αίτησής τους για άσυλο και την προώθησή τους 

στους κατάλληλους φορείς που θα εξασφαλίσουν την ενσωμάτωσή τους, ήταν 

άρτια καταρτισμένοι (κάτι που δε συμβαίνει), θα απαιτούνταν πολλαπλάσιος 

αριθμός ανθρώπινου δυναμικού, ακόμη πιο εντατική έρευνα και διαρκής 

επιμόρφωση και μετακίνηση ώστε όλοι αυτοί να παραμένουν ενημερωμένοι 

σχετικά με τις νέες τάσεις. Όμως, αν οι διαδρομές, η καταγωγή των ατόμων, τα 

                                                             
29 Nyberg–Sørensen, Ninna, Nicholas Van Hear, and Poul Engberg–Pedersen. (2002), 

"The migration–development nexus: Evidence and policy options." International Migration 40.5, σ. 
49-73. 
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αίτια και οι τρόποι που βρίσκουν για να εισέλθουν οι μετανάστες/πρόσφυγες, 

αλλάζουν διαρκώς, τότε είναι σχεδόν απίθανο το να γίνει αυτό αποτελεσματικά. 

 Παράλληλα, έστω ότι όλοι όσοι δικαιούνται άσυλο λάβουν τα 

κατάλληλα έγγραφα και τις παροχές που προβλέπονται, η ευρωπαϊκή οικονομία η 

οποία αντιμετωπίζει πολυάριθμα προβλήματα και το ανύπαρκτο κοινωνικό κράτος 

δε θα μπορούσαν να είναι επαρκή.30 

 Συνεπακόλουθα είναι τα εξής, για τη δεύτερη παράμετρο: 

 Αρκετά κράτη μέλη της ΕΕ δεν είναι πλέον οικονομικά 

ακμάζοντα όπως ήταν προ κρίσης. Αντίθετα, η υποαπασχόληση και η ανεργία 

μαστίζουν τον τοπικό πληθυσμό. Ως αποτέλεσμα, η είσοδος νέου ανθρώπινου 

δυναμικού προκαλεί προβλήματα, αφού είναι δύσκολη η απορρόφηση του νέου 

εργατικού δυναμικού και η είσοδός τους στην αγορά εργασίας. 

 Έτσι, υπάρχει και ο κίνδυνος αυτά τα πρόσωπα, προκειμένου 

να επιβιώσουν να καταφύγουν στο έγκλημα, την αδήλωτη εργασία και την 

επαιτεία. Αυτό δυσχεραίνει κι άλλο τη θέση τους και εντείνει τις αντιδράσεις 

εναντίον της παρουσίας τους. 

 Επίσης, δημιουργούνται γκέτο όπου τα άτομα γίνονται θύματα 

βίας από εξτρεμιστικά στοιχεία από την κοινωνία του κράτους υποδοχής αλλά και 

από τα ίδια τα μέλη της δικής τους ομάδας. Η αύξηση της εγκληματικότητας κάνει 

λιγότερο ανεκτή την κοινωνία και αναπτύσσονται ξενοφοβικές και ρατσιστικές 

τάσεις. 

 Οι τάσεις αυτές είναι και αποτέλεσμα της ανεπάρκειας του 

κράτους μέλους για ανάληψη δράσης, των μέσων μαζικής επικοινωνίας και των 

εικόνων που προβάλλονται από αμφότερους για τους «ξένους». 

 Η συστημική κρίση, που αναφέρθηκε, είναι κρίση σε 

περιφερειακό και διεθνές επίπεδο με αποκορύφωμα την διαταραχή της 

ισορροπίας ισχύος και την αύξηση της τρομοκρατίας. Το πρόβλημα εντείνεται από 
                                                             

30 Scheel, Stephan, and Philipp Ratfisch. (2014), "Refugee protection meets migration 
management: UNHCR as a global police of populations." Journal of Ethnic and Migration Studies 
40.6, σ. 924-941. 
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το γεγονός ότι η τρομοκρατία έχει πλέον συνδεθεί με το Ισλάμ, οι πόλεμοι (βλ. 

Συρία) μαίνονται σε μουσουλμανικά κράτη, κάποιοι από τους μετανάστες είναι 

Μουσουλμάνοι στο θρήσκευμα, άρα, κατά συνέπεια, αυξάνεται η ισλαμοφοβία και 

εντείνεται κι άλλο η αντίδραση. 

 Τίθεται, συνεπώς, θέμα «εδαφικής συνοχής» αλλά και 

ασφάλειας, δημόσιας τάξης κ.λπ. που ήταν ανέκαθεν ζητήματα πρώτης 

προτεραιότητας για τους Ευρωπαίους. Μιας και στο όνομα αυτών συγκεκριμένα 

δικαιώματα θεωρούνται «δευτερεύοντα» και λόγω φόβου, η πάλαι ποτέ φιλόξενη 

Ευρώπη έχει γίνει πλέον «φρούριο».31 

Μια ενδελεχής ανάλυση που θα ακολουθήσει θα διαφωτίσει ακόμη 

περισσότερο τον αναγνώστη. Ειδικά αποτελεί ενδιαφέρον το να εξετάσει κανείς με 

προσοχή τους πίνακες στα παραρτήματα. 

Σε συζητήσεις και μελέτες σχετικά με την αντιμετώπιση των 

μεταναστευτικών ροών σε επίπεδο ΕΕ, συνήθως γίνεται λόγος για προβλήματα και 

προκλήσεις που αφορούν την εδαφική συνοχή, την ασφάλεια και την προστασία 

των συνόρων της ευρωπαϊκής ηπείρου. Εξίσου πολλοί ασκούν κριτική για τις 

δράσεις, που υλοποιούνται με σκοπό να προστατευτούν οι πολίτες της ΕΕ από 

καταστάσεις που δύνανται να απειλήσουν το «πολύτιμο τρίπτυχο» που συχνά 

επιτρέπει τις εξαιρέσεις στο κατά τα άλλα αυστηρότατο ευρωπαϊκό δίκαιο - την 

προστασία της δημόσιας «τάξης, ασφάλειας και υγείας». Βασικός σκοπός, τελικά, 

της Ένωσης, για μερικούς, δεν είναι άλλος από το να προστατευτεί η εσωτερική 

αγορά αφού με τη μαζική είσοδο προσώπων ικανών για εργασία, αυξάνεται ο 

ανταγωνισμός, μειώνονται οι διαθέσιμες θέσεις εργασίας και οι απαιτήσεις των 

νεοεισαχθέντων στα εδάφη της για κοινωνικές παροχές.32 

Το ζήτημα, ωστόσο, είναι πολύ πιο σύνθετο από όσο μπορεί να υποθέσει 

αρχικά κανείς. Αρχικά, τα άτομα τα οποία επιχειρούν να εισέλθουν παράνομα στην 

ΕΕ συχνά υποκινούνται από αίτια όπως ένοπλες συγκρούσεις, παραβιάσεις των 

ατομικών, πολιτικών ή ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο έδαφος του κράτους 
                                                             

31 Βλέπε αναλυτικά στο εξαιρετικό Huysmans, Jef. (2006), The politics of insecurity: Fear, 
migration and asylum in the EU. Routledge, και στο Attinà, Fulvio. (2017)."Migration drivers, the EU 
external migration policy and crisis management."  

32 Huysmans, J. (2000), "The European Union and the securitization of migration." JCMS: 
Journal of Common Market Studies 38.5, σ. 751-777. 
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προέλευσής τους. Αλλά, χωρίς αμφιβολία, και άλλοι λόγοι υπάρχουν που 

σχετίζονται ακόμα και με την απλή επιβίωση όπως η ακραία φτώχεια και η 

αδυναμία εύρεσης κατάλληλης θεραπείας για μια σοβαρή νόσο στη χώρα τους. 

Και, παρότι κανείς μπορεί εξίσου να ισχυριστεί πως αυτά τα πρόσωπα δικαιούνται 

να γίνουν νόμιμα μέλη της κοινωνίας ως πρόσφυγες, η έλλειψη υποδομών, 

ενημέρωσης του προσωπικού ασφαλείας, ακόμη και η άγνοια των μεταναστών και 

η αδυναμία τους να επιλέξουν νόμιμους τρόπους εισόδου, καθιστούν τη διαδικασία 

υποβολής αιτήματος ώστε να τους αποδοθεί ο χαρακτηρισμός του πρόσφυγα 

εξαιρετικά χρονοβόρα και περίπλοκη.  

Σε συνδυασμό τα παραπάνω εντείνουν περαιτέρω το πρόβλημα. Ειδικά 

όσον αφορά την τελευταία παράμετρο, πολλοί από αυτούς που επιχειρούν τη 

διέλευση τους χρησιμοποιώντας τις κύριες μεταναστευτικές οδούς, ταξιδεύουν 

χωρίς νόμιμα έγγραφα έχοντας φύγει εν μέσω πανικού ή διώκονται για 

«αδικήματα» όπως η μοιχεία, ή η ομοφυλοφιλία, ή η ασέβεια, συμπεριφορές οι 

οποίες μπορεί, μεν, στον Δυτικό κόσμο να μην συνιστούν καν παράβαση, αλλά 

συχνά τιμωρούνται με θάνατο σε συγκεκριμένες περιοχές.33 

Ωστόσο και η παραπάνω γενίκευση αποτελεί συχνά είτε μια εκτίμηση και 

μια κριτική στην Ένωση από Ευρωσκεπτικιστές είτε μια επιφανειακή ανάλυση από 

δημοσιογράφους και απλούς, ακόμη, πολίτες, οι οποίοι προτιμούν να καταδείξουν 

τις ανεπάρκειες της Ένωσης (οι οποίες είναι όντως πολλές) παρά να 

αναγνωρίσουν τις ευθύνες των ιδίων, των κρατών τους και, κατά συνέπεια, των 

πολιτών της ΕΕ στο σύνολο. Πράγματι, το φαινόμενο της μετανάστευσης δεν 

λαμβάνει μόνο μια διάσταση, δεν επιδρά μόνο σε ένα τομέα και δεν επηρεάζει 

μόνο ένα μικρό κομμάτι του πληθυσμού ή μόνο ένα μικρό αριθμό κρατών μελών.34  

2.1. Η πολυπλοκότητα του ζητήματος 

Αναρωτιέται εύλογα κανείς αν, τελικά, μπορεί να αποδοθεί ευθύνη για την 

κακή διαχείριση των προβλημάτων που σχετίζονται με τις μικτές μεταναστευτικές 

ροές μόνον σε έναν διεθνή οργανισμό, κράτος ή φορέα. Η πολυπλοκότητα στην 

                                                             
33 Kagan, Michael. (2006), "The beleaguered gatekeeper: protection challenges posed by 

UNHCR Refugee Status Determination." International Journal of Refugee Law 18.1, σ. 1-29.  
34 Archick, Kristin. (2016). "The european union: Current challenges and future prospects." 

CRS Report 44249  
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αντιμετώπιση της κατάστασης είναι ενδεικτική του μεγέθους του προβλήματος. 

Χιλιάδες άτομα μετακινούνται καθημερινά προς την ΕΕ και ελάχιστοι από αυτούς 

δηλώνουν την άφιξή τους ή ελέγχονται από τις υπηρεσίες των κρατών μελών. 

Ακόμη λιγότεροι επιστρέφουν στη χώρα προέλευσης ακόμη και όταν τελικά 

αποδεικνύεται πως δεν πληρούν τις προϋποθέσεις νόμιμης εισόδου και διαμονής 

στην Ένωση.35 

Πέραν από ένα πρόβλημα ευρωπαϊκών διαστάσεων και μια ανθρωπιστική 

κρίση, όμως, το ζήτημα της παράτυπης μετανάστευσης είναι και μια ευκαιρία για 

την Ένωση να προσεγγίσει άλλες χώρες – εταίρους, να εντείνει τις δραστηριότητές 

της σε τομείς ασφάλειας και προστασίας των συνόρων και, παράλληλα, να 

προχωρήσει ένα βήμα παραπάνω στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Η ανάλυση που 

ακολουθεί θα ξεκινήσει από ακριβώς αυτό το τελευταίο σημείο- την ανάγκη για την 

ΕΕ να θεσμοθετήσει ακόμη περισσότερο το ζήτημα της εξωτερικής της ασφάλειας 

ώστε να μετεξελιχθεί σε έναν πιο ολοκληρωμένο οργανισμό ο οποίος δεν θα είναι 

ευάλωτος σε εξωτερικές πιέσεις αλλά θα επιτελεί τον τελικό σκοπό του που δεν 

είναι άλλος από την ευμάρεια των κρατών-μελών του.36 

Η παραπάνω εκτίμηση μπορεί να εξηγηθεί καλύτερα εάν λάβει κανείς 

υπόψιν το τί σημαίνει, επί της ουσίας, η κοινή αντιμετώπιση των μεταναστευτικών 

ροών. Αρχικά, τονίζεται και πάλι πως η ΕΕ δεν είναι κράτος με την παραδοσιακή 

έννοια του σύγχρονου έθνους-κράτους. Αντίθετα, είναι ένα πολυπολιτισμικό, 

πολυεθνικό και πολυδιάστατο οικοδόμημα που δημιουργήθηκε από την κοινή 

πρωτοβουλία εθνών-κρατών να εκχωρήσουν εκούσια δικαιώματα διαχείρισης 

ζωτικών ζητημάτων που έχουν να κάνουν με τη λειτουργία τους σε υπερεθνικά 

όργανα υπό μια κοινή «ομπρέλα». 

Εάν η ΕΕ ήταν ένα ομοσπονδιακό κράτος, η αντιμετώπιση εξωτερικών 

απειλών και προκλήσεων θα λάμβανε χώρα με έναν τελείως διαφορετικό 

χαρακτήρα. Καταρχήν, όπως ειπώθηκε, η ΕΕ δεν έχει στρατό. Όμως, δεν υπάρχει 

ούτε ένα κράτος-μέλος της που δεν διαθέτει ένα περισσότερο ή λιγότερο 

εξοπλισμένο εθνικό στρατό και, παράλληλα, υπάρχει και η στρατιωτική συμμαχία 
                                                             

35 İçduygu, Damla, ό.π., σ. 337-363. 
36 Μούσης,Europedia,8.1.3.Κοινή μεταχείριση υπηκόων τρίτων χωρών στην ΕΕ,διαθέσιμο 

σε http://www.europedia.moussis.eu/books/Book2/3/8/1/3/index.tkl?term=539/2001%20&s=1&e= 
20 &pos=1  
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του ΝΑΤΟ το οποίο αποτελείται, στο μεγαλύτερο ποσοστό του, από ευρωπαϊκά 

στρατεύματα. Πολλά όργανα της ΕΕ όπως η FRONTEX ή η Ευρωπαϊκή 

Αστυνομική Υπηρεσία (EUROPOL), αναλαμβάνουν την κοινή αντιμετώπιση των 

προκλήσεων όταν και όπου παραστεί ανάγκη.37 

Γιατί, όμως, η ΕΕ δεν έχει ακόμη προχωρήσει στη δημιουργία ενός στρατού 

που μπορεί να επέμβει άμεσα με κεντρική εντολή από την ηγεσία της, με τον ίδιο 

τρόπο που θα γινόταν από ένα Υπουργείο Άμυνας ενός κυρίαρχου έθνους-

κράτους; Τι την εμποδίζει; 

Οι λόγοι είναι πρωτίστως πολιτικοί και στρατιωτικοί. Η ΕΕ είναι διάδοχος 

της ΕΚΑΧ, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα, που δημιουργήθηκε 

τα πρώτα κιόλας έτη του Ψυχρού Πολέμου για να ελεγχθεί οριστικά η ικανότητα 

ορισμένων κρατών να υπερεξοπλίζονται με πρώτες ύλες που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για πολεμικούς σκοπούς: άνθρακα (κάρβουνο) και χάλυβα 

(ατσάλι). Έτσι, το οικονομικό και πολιτικό σκέλος της προστασίας της Ευρώπης 

από μια φρίκη ανάλογη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου το ανέλαβε αρχικά η ΕΚΑΧ, 

μετά η ΕΟΚ και τώρα πια η ΕΕ. Το στρατιωτικό το ανέλαβε το αντίπαλον δέος του 

Συμφώνου της Βαρσοβίας- η Βορειοατλαντική Συμμαχία (ΝΑΤΟ).38 

Συνεπώς, για να αντιμετωπίσει η Ένωση προβλήματα που σχετίζονται με 

την προστασία των εξωτερικών συνόρων μπορεί, σε πρώτη φάση, να βασιστεί 

στις δυνατότητες του κάθε κράτους-μέλους. Όταν αυτό δεν αρκεί, οι κυβερνήσεις 

των κρατών-μελών μπορούν να ζητήσουν τη συνδρομή των ανάλογων οργάνων 

της Ένωσης ώστε να ενισχυθεί η αμυντική και κατασταλτική τους ικανότητα. Αυτό 

δίνει, μεν, κάποιες εναλλακτικές και επιλύει έναν ορισμένο βαθμό ζητημάτων αλλά, 

στην ουσία, η αντιμετώπιση των προβλημάτων είναι προσωρινού χαρακτήρα. 

Επιπλέον, η ανάγκη για συνεχείς διαπραγματεύσεις και διαμεσολάβηση προκαλεί 

καθυστερήσεις, στερεί από τις κυβερνήσεις τη δυνατότητα άμεσης επέμβασης και 

                                                             
37   Albrechts, L., Healey, P. and Kunzmann. K. R. (2003). "Strategic spatial planning and 

regional governance in Europe." Journal of the American Planning Association 69.2(2003).σ.116-
128. 

38 Browning, C. S., and Joenniemi P. (2008).  "Geostrategies of the European 
neighbourhood policy." European journal of international relations 14.3: σ. 519-551. 
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καταστολής και δεν επιτρέπει την ουσιαστική πάταξη και παρεμπόδιση 

παραβατικών συμπεριφορών.39 

Έως ότου δεν επέλθει πραγματική ολοκλήρωση και δεν κατορθώσει η ΕΕ 

να «πείσει» τα μέλη της να φτάσουν στο επόμενο βήμα ολοκλήρωσης 

εκχωρώντας, στην ουσία, κυριαρχικά δικαιώματα (έδαφος, στρατός κ.λπ.) στην 

Ένωση, κάτι το οποίο δεν πρόκειται να συμβεί άμεσα, τα προβλήματα θα 

παραμένουν. Ακόμη κι αν υπάρχει βούληση, όπως επισημαίνουν και οι επικριτές 

της ΕΕ, το ίδιο το ΝΑΤΟ πολύ δύσκολα θα επιτρέψει μια τέτοια κίνηση που θα 

θέσει την ύπαρξη και την συνοχή του σε κίνδυνο. Αντίθετα, ενισχύει τα όργανα της 

ΕΕ συνεργαζόμενο με αυτά.40 Αυτό συμβαίνει και στην περίπτωση των μικτών 

μεταναστευτικών ροών. 

Το συγκριτικό πλεονέκτημα σε αυτή την κατάσταση, ειδικά σε ό,τι αφορά το 

υπό εξέταση ζήτημα είναι πως η Τουρκία αποτελεί μέλος του ΝΑΤΟ, συνεπώς η 

προσέγγιση γίνεται ευκολότερη. Ελλείψει μίας ανάλογης δυνατότητας άμεσης 

συνεργασίας, εάν η ΕΕ δεν απευθύνονταν (και) στους συμμάχους, τότε η 

επικοινωνία πιθανώς θα ήταν δυσκολότερη. Η Τουρκία, άλλωστε, παρά τις συχνές 

διαπραγματεύσεις με την ΕΕ, δεν προχωρά, προς το παρόν, ειδικά λόγω και της 

στάσης της κυβέρνησης Ερντογάν απέναντι σε πολιτικά και άλλα ζητήματα που 

εγείρουν ερωτήματα σχετικά με το βαθμό σεβασμού ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

από πλευράς τους.41 

2.2.  Το νομικό καθεστώς για τη μετανάστευση στην ΕΕ 

Συγκεκριμένα, με τη Συνθήκη του Άμστερνταμ, το άσυλο και η 

μετανάστευση χαρακτηρίστηκαν βασικές πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης 

(πρώτος πυλώνας) και ρυθμίστηκαν ζητήματα που σχετίζονταν με τη διάβαση των 

συνόρων και την παροχή ασύλου και, ειδικά, τη διαχείριση των μεταναστευτικών 

ροών από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και της Γιουγκοσλαβίας που 

                                                             
39  Ό.π. İçduygu, A. and Üstübici. (2014). 
40  Ό.π. Μούσης. 
41 Ό.π. İçduygu, A. and Üstübici. (2014) . "Negotiating Mobility, Debating Borders: 

Migration Diplomacy in Turkey–EU Relations." New Border and Citizenship Politics. Palgrave 
Macmillan UK, σ. 44-59. 
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κατέρρευσε βίαια την περίοδο 1991-1995. 42 Αναλυτικά: 

 Ήδη από το προοίμιο όπου τροποποιείται το άρθρο Β’ αναφέρεται 

ρητά ο στόχος της ΕΕ «να  διατηρήσει  και  να  αναπτύξει  την  Ένωση  ως  χώρο  

ελευθερίας,  ασφάλειας  και  δικαιοσύνης,  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»  (σ. 13-

14). 

 Το άρθρο 73, και ειδικά οι παράγραφοι 73Θ έως 73Ν, θέτουν ως 

στόχο τη σταδιακή εγκαθίδρυση του Χώρου Ελευθερίας Ασφάλειας και 

Δικαιοσύνης (εφεξής ΧΕΑΔ) και ρυθμίζουν όλες τις σχετικές παραμέτρους με 

πλήρη λεπτομέρεια (σ. 34-38). 

 Τέλος, περιλαμβάνονται και ειδικά πρωτόκολλα για το άσυλο στο 

τέλος της Συνθήκης ανά κράτος μέλος και βάσει των στόχων και προτεραιοτήτων 

αυτών (σ. 109-155).43 

Η κρίση στη Λιβύη και γενικά τη Μέση Ανατολή κατέδειξε την ύπαρξη 

πολλών προβλημάτων, ειδικά στη Μεσόγειο. Η Ιταλία υπήρξε η πλέον εκτεθειμένη, 

έχοντας να αντιμετωπίσει μια μαζική είσοδο προσώπων από θαλάσσης. Παρόλα 

ταύτα, έστω κι αν η αντιμετώπιση των αυξημένων μεταναστευτικών ροών από τη 

Βόρειο Αφρική και τη Μέση Ανατολή γενικότερα αποτελεί προτεραιότητα των 

κρατών, δεν βρέθηκε μέχρι πρόσφατα στην κορυφή της ατζέντας της ΕΕ.44 Ειδικά 

όσον αφορά την παράνομη μετανάστευση από την Τουρκία προς την Ελλάδα, η 

ΕΕ ακολουθώντας τη λογική της απόδοσης ευθύνης για τη διαχείριση των 

εξωτερικών συνόρων στα ίδια τα κράτη μέλη, δεν ασχολήθηκε εντατικά μέχρι 

πρόσφατα όπου η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο λόγω του πολέμου στη 

                                                             
42 Ευρωπαϊκή Ένωση, «Συνθήκη του Άμστερνταμ», Υπηρεσία Εκδόσεων Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων, Λουξεμβούργο (1997), σ. δημοσιεύσεις, διαθέσιμο σε https://europa.eu/european-
union/sites/europaeu/files/docs/body/treaty_of_amsterdam_el.pdf.  

43  Ό.π. «Συνθήκη του Άμστερνταμ».  
44 Lutterbeck, Derek. (2006), "Policing migration in the Mediterranean: ESSAY." 

Mediterranean politics 11.1, σ. 59-82.  
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Συρία με το να συνδράμει αποφασιστικά στο πρόβλημα και, ομολογουμένως, 

ακόμη και τώρα αποδεικνύεται ανεπαρκής.45 

Αυτό μπορεί κανείς να θεωρήσει πως ήταν κατασταλτικός παράγοντας για 

να αποφασίσουν τα κράτη να λάβουν ουσιαστική δράση. Σήμερα, πλήθος 

ευρωπαϊκών οδηγιών και νομοθεσίας καλύπτουν τα ζητήματα που αφορούν 

πολίτες τρίτων χωρών εισερχομένων στην Ένωση - οι τομεακές πολιτικές, η 

ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική και τα όσα αφορούν τον ΧΕΑΔ, είναι μόνο 

κάποια από τα πλέον δημοφιλή θέματα στις ατζέντες των εκπροσώπων των 

θεσμικών οργάνων.46    

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η ΕΕ 

αποσκοπεί στο να εξασφαλίσει «μια μακρόπνοη και ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή 

μεταναστευτική πολιτική, που βασίζεται στην αλληλεγγύη».47 Αξίζει να σημειωθεί 

πως σήμερα η νομική βάση για τη μεταναστευτική πολιτική είναι η Συνθήκη της 

Λισαβόνας (Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ΣΛΕΕ) και, 

ειδικότερα: 

 το άρθρο 79 (πρώην άρθ. 63, ΣΕΚ) σύμφωνα με το οποίο: 

 η παρ.1 αναφέρει πως «Η Ένωση αναπτύσσει κοινή 

μεταναστευτική πολιτική, η οποία έχει ως στόχο να εξασφαλίζει, σε όλα τα στάδια, 

την αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, τη δίκαιη μεταχείριση 

των υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στα κράτη μέλη καθώς και την 

πρόληψη της παράνομης μετανάστευσης και της εμπορίας ανθρώπων και την 

ενισχυμένη καταπολέμησή της» 

 η παρ. 2. αφορά την είσοδο, διαμονή, τους κανόνες 

χορήγησης θεωρήσεων και αδειών διαμονής κ.λπ., την οικογενειακή επανένωση, 

την αντιμετώπιση του εγκλήματος κ.ο.κ. 

                                                             
45 Fargues, Philippe, and Christine Fandrich. (2012), “The European Response to the 

Syrian Refugee Crisis: What next?” Migration Policy Centre Research Report; 2012/14, διαθέσιμο 
σε http://cadmus.eui.eu/handle/1814/24836.  

46 Groenendijk, Kees. (2004), "Legal concepts of integration in EU migration law." 
European Journal of Migration and Law 6.2, σ. 111-126. 

47 Επίσημη Ιστοσελίδα, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Θεματολογικά Δελτία για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, «Μεταναστευτική Πολιτική», http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/el/display 
Ftu.html?ftuId=FTU_5.12.3.html.  
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 η παρ. 3. αφορά τη σύναψη διμερών συμφωνιών με τρίτες 

χώρες. 

 η παρ. 4. σχετίζεται με το «στόχο τη(ς) διευκόλυνση(ς) της 

ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στο έδαφός» της 

ΕΕ. 

 Η παρ. 5. θέτει την επιφύλαξη πως «το άρθρο δεν θίγει το 

δικαίωμα των κρατών μελών να καθορίζουν τον όγκο των εισερχομένων υπηκόων 

τρίτων χωρών, προερχομένων από τρίτες χώρες, στο έδαφός τους με σκοπό την 

αναζήτηση μισθωτής ή μη μισθωτής εργασίας». 

 Και το άρθρο 80, το οποίο αναφέρει πως «οι πολιτικές της Ένωσης 

[…] και η εφαρμογή τους διέπονται από την αρχή της αλληλεγγύης και της δίκαιης 

κατανομής ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών, μεταξύ άλλων και στο οικονομικό 

επίπεδο. Όποτε απαιτείται, οι πράξεις της Ένωσης που θεσπίζονται βάσει του 

παρόντος κεφαλαίου περιέχουν κατάλληλα μέτρα για την εφαρμογή της εν λόγω 

αρχής».48 

Πέραν των ρυθμίσεων για τη νόμιμη μετανάστευση που, σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο, δίνουν βαρύτητα στον τομέα της εύρεσης εργασίας, όσον αφορά την 

παράνομη μετανάστευση, η ΕΕ εστιάζει στον περιορισμό και την πρόληψη αυτής 

κατά κύριο λόγω με δράσεις για την επιστροφή αυτών στη χώρα προορισμού με 

σεβασμό πάντα στα ανθρώπινα δικαιώματα, κατά τα πρότυπα του διεθνούς 

δικαίου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπονεί, συγκεκριμένα, ειδικό σχέδιο δράσης με 

σκοπό την επιστροφή των παράτυπων μεταναστών με όνομα «Ευρωπαϊκό 

Πρόγραμμα Επιστροφής». Παρόλα αυτά, σημειώθηκε πως λιγότερο από 40% των 

παράνομα εισερχομένων στην ΕΕ επεστράφησαν στη χώρα προέλευσης τους το 

2014, παρότι υπήρξε σχετική απόφαση, ενώ πολλοί περισσότεροι δεν έχουν καν 

καταγραφεί. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί πως το ποσοστό παραμένει αρκετά 

υψηλό. Παρόλα αυτά, όσον αφορά το επίπεδο διαβίωσης των προσφύγων, η 

αναποτελεσματικότητα των δράσεων είναι εμφανής και επαληθεύεται από πλήθος 

                                                             
48 Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΣΛΕΕ, πλήρες κείμενο σε όλες τις 

επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαθέσιμο σε http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT.  
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άλλων στατιστικών.49 Ωστόσο, η ΕΕ έχει υπάρξει και επιτυχής σε πολλούς τομείς 

όπως εξετάζεται στην ακόλουθη ενότητα. 

2.3 Μετανάστευση και ευρωπαϊκή ασφάλεια 

Για τα κράτη μέλη της ΕΕ, κατά κύριο λόγο, επισήμως, οι πρόσφυγες 

θεωρούνται ευπρόσδεκτοι ενώ οι παράνομοι μετανάστες ένας οιονεί κίνδυνος για 

την κοινωνία. Ενώ μιλούν με θέρμη για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ευμάρεια 

και την ασφάλεια των κρατών μελών, ωστόσο ακόμη και τα πλέον αναπτυγμένα εξ 

αυτών συντηρούν στερεότυπα και δεν επενδύουν κατάλληλα στην εξεύρεση 

εργαλείων ώστε να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο ή να διευκολύνουν τους 

πραγματικούς πρόσφυγες να αιτηθούν ασύλου. Ακόμη, μάλιστα, και όταν τελικά 

γίνουν αποδεκτές οι αιτήσεις, η ενσωμάτωση των ατόμων αυτών πολλές φορές 

είναι δύσκολη, με αποτέλεσμα να δημιουργείται κοινωνικός αποκλεισμός, να 

εκτίθενται οι αλλοδαποί (είτε πρόσφυγες είτε μετανάστες) υπήκοοι τρίτων χωρών 

σε κινδύνους που σχετίζονται με το ρατσισμό και την ξενοφοβία και να 

δημιουργούνται γκέτο, ειδικά στις μεγάλες πόλεις.50  

Ως αποτέλεσμα ο κίνδυνος δεν αντιμετωπίζεται - το πιθανότερο είναι πως 

δημιουργείται εκεί που δεν υπάρχει και αυξάνεται η εγκληματικότητα με τους 

παράνομους μετανάστες να πέφτουν πολύ συχνά θύματα βίας, ειδικά στις 

περιοχές όπου συγκεντρώνονται σε μεγάλα ποσοστά. Τέτοια φαινόμενα 

επιδεινώνουν την εικόνα του ευρωπαϊκού πληθυσμού για τη μετανάστευση και 

προσθέτουν ένα ακόμη πρόβλημα στους κυβερνώντες και τους ηγέτες της ΕΕ, 

καθιστώντας την ανάγκη αντιμετώπισης του φαινομένου της παράνομης 

μετανάστευσης, επιτακτική.51 

Όντως, οι συζητήσεις για την ανάληψη κατάλληλων δράσεων δεν 

παρέμειναν σε θεωρητικό επίπεδο και η ΕΕ και τα κράτη μέλη της προχώρησαν σε 

                                                             
49 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, «Σχέδιο Δράσης για την Επιστροφή», Ανακοίνωση της 

Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Βρυξέλλες, 09 Σεπτεμβρίου 2015, 
COM (2015) 453, διαθέσιμο σε http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents 
/com/com_com(2015)0453/com_com(2015)0453_el.pdf.  

50 Mestheneos Ε., Ioannidi. Ε., (2002), "Obstacles to refugee integration in the European 
Union member states." Journal of Refugee Studies 15.3, σ. 304-320. 

51 Koopmans, Ruud. (1996), "Explaining the rise of racist and extreme right violence in 
Western Europe: Grievances or opportunities?." European Journal of Political Research 30.2, σ. 
185-216. 
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συγκεκριμένες συμφωνίες και δράσεις ώστε να δημιουργηθεί το κατάλληλο 

ευρωπαϊκό πλαίσιο αντιμετώπισης. Η αρχή έγινε τα τέλη της δεκαετίας του ΄90 με 

τη Συνθήκη του Άμστερνταμ. Η συνθήκη τέθηκε σε ισχύ το Μάιο του 1999 αν και οι 

διαπραγματεύσεις είχαν ξεκινήσει πολύ νωρίτερα και τα κράτη είχαν φτάσει σε 

ουσιαστική συμφωνία ήδη από τον Οκτώβριο του 1997 όσον αφορά τη 

μετανάστευση.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ- Η ΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ 

Έγινε ήδη μνεία στο πως και γιατί η μετανάστευση και, ειδικά, η διαχείριση 

των μικτών μεταναστευτικών ροών είναι μία τόσο δύσκολη διαδικασία, μια από τις 

μεγαλύτερες προκλήσεις που η παγκόσμια κοινωνία έχει να αντιμετωπίσει τον 21ο 

αιώνα. Η μετανάστευση είναι σύνθετη γιατί εμπλέκει τα κράτη και τον άνθρωπο και 

δεν μπορεί να διευθετηθεί ούτε αμιγώς σε κεντρικό επίπεδο ούτε μόνο 

προσωποκεντρικά. Αντίθετα, επιβάλλεται ένας συνδυασμός μέτρων και 

πρακτικών. Σε πολλές περιπτώσεις, άλλωστε, οι λόγοι που ωθούν τα άτομα στο 

να εγκαταλείψουν τη χώρα προέλευσής τους σχετίζονται με έναν αριθμό 

παραγόντων - γεωπολιτικών, ανθρωπιστικών, κοινωνικών, πολιτικών ή 

οικονομικών, περιλαμβάνοντας σε αυτούς και ζητήματα σεξουαλικής ταυτότητας, 

ιδεολογίας κ.λπ. 

3.1. Επί μέρους ζητήματα 

Αρκετές χώρες της Μεσογείου, όπως η Μάλτα, η Ιταλία, η Ελλάδα και η 

Κύπρος, συνορεύουν άμεσα με πολλές περιοχές της ευρύτερης Μέσης Ανατολής 

που αντιμετωπίζουν πολυσύνθετες καταστάσεις και καθημερινά προβλήματα τα 

οποία μπορούν άμεσα ή έμμεσα, κατά τον ορισμό που δόθηκε και στο πρώτο 

κεφάλαιο, να αποτελέσουν αφετηρία των προσώπων που συνθέτουν τις μικτές 

μεταναστευτικές ροές. Μέσα στα κύματα των μεταναστών, κάποια πρόσωπα είναι 

ενήλικα και κάποια ανήλικα, κάποιοι μετακινούνται λόγω ύπαρξης άμεσων 

απειλών για την ασφάλειά τους και τη ζωή τους (πρόσφυγες) άλλοι γιατί 

αντιλαμβάνονται ότι, παρότι δεν κινδυνεύουν άμεσα να απωλέσουν τη ζωή τους, 

απειλούνται βασικά τους δικαιώματα και, μακροπρόθεσμα ή ως επακόλουθο και η 

ζωή τους ή αυτή της οικογένειάς τους (μετανάστες) - οι ροές δηλαδή είναι μικτές. 

Εγείρεται το ζήτημα, τελικά, του κατά πόσο κάποιος υπάλληλος ή κάποιος 

εκπρόσωπος κράτους, γενικά, μπορεί να είναι σε θέση ή να έχει καν το δικαίωμα, 
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από ανθρωπιστικής πλευράς, να αποφασίσει αν το άτομο κινδυνεύει στην 

πραγματικότητα ή όχι.52  

Όπως και να έχει η κατάσταση, όμως, παραμένει εξίσου γεγονός πως τα 

κράτη της ΕΕ δεν διαθέτουν πια την ικανότητα να απορροφήσουν τις ροές: αυτός 

είναι και ο βασικός λόγος που θεσπίζονται κάποια κοινώς συμφωνηθέντα κριτήρια 

για να γίνει μια διάκριση ανάμεσα σε πρόσφυγες και μετανάστες, 

χρησιμοποιώντας τη διεθνή νομολογία. Τα κράτη που έχουν κυρώσει τη Σύμβαση 

της Γενεύης, όπως αναλύθηκε, αναγνωρίζουν ως νόμιμους πρόσφυγες, λοιπόν, 

όσους πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 1(Α), παρ 2 της Σύμβασης με κύριο 

κριτήριο το αν θα κινδυνεύσει πρακτικά άμεσα η ζωή τους αν επιστραφούν στη 

χώρα προέλευσης.  

Παρότι, ωστόσο, όντως αποτελεί αμφίβολο το κατά πόσο οι αρμόδιοι 

υπάλληλοι είναι πράγματι αρμόδιοι, δηλαδή, κατάλληλα καταρτισμένοι ώστε να 

κρίνουν εξατομικευμένα κάθε υπόθεση, ή, ακόμη ορθότερα, το εάν, δεδομένων 

των μεγεθών των ροών, μπορεί να γίνει πρακτικά μια προσεκτική έρευνα για κάθε 

άτομο το οποίο προσέρχεται, η ΕΕ είναι πολύ πιο δεκτική απέναντι στους 

μετανάστες από ότι τα αντίστοιχα όμορα κράτη των πληχθέντων περιοχών στα 

εδάφη της Ασίας, Αφρικής ή Μέσης Ανατολής.53 

Ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA), 

η FRONTEX, ακόμη και οι εθνικές αρχές, χρησιμοποιούν όσο το δυνατόν πιο 

ξεκάθαρο και κοινό πλαίσιο για να ελέγξουν τις ροές και να γίνονται έγκαιρες και 

έγκυρες διορθώσεις. Είναι αναπόφευκτο, παρόλα αυτά, μεταξύ των 

απορριφθέντων αιτήσεων να περιλαμβάνονται και περιπτώσεις ανθρώπων που 

δικαιούνταν επικουρικής προστασίας ή προστασίας από τη Σύμβαση της Γενεύης 

ή και το αντίστροφο, δηλαδή, άτομα τα οποία αναγνωρίζονται ως πρόσφυγες και 

στα οποία παρέχονται τα αντίστοιχα προνόμια να μην είναι, στην πραγματικότητα, 

πρόσφυγες με τη νομική έννοια του όρου. Αυτό που τελικά έχει σημασία, είναι πως 

οι άνθρωποι αυτοί προστατεύονται από την ΕΣΔΑ, τη Σύμβαση Προστασίας των 

                                                             
52 Avery, C. L. (1983). Refugee status decision-making: the systems of ten countries. Stan. 

J. Int'l L., 19, σ. 235.  
53 Harrell-Bond, B. (2002). Can humanitarian work with refugees be humane?. Human 

rights quarterly, 24(1), σ. 51-85. 



   32 
 

 
 

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου κλπ. ως ανθρώπινα πλάσματα με ανθρώπινα, 

απαράβατα δικαιώματα – ή αυτό θα έπρεπε, τουλάχιστον να συμβαίνει. 

Από αυτό το τελευταίο σημείο μπορεί κανείς να ξεκινήσει και μία πιο 

αναλυτική παρουσίαση των κύριων σημείων που απασχολούν την ΕΕ σε σχέση με 

τη συνεργασία με την Τουρκία όσον αφορά το ζήτημα της διαχείρισης των 

μεταναστευτικών ροών. Με άλλα λόγια, υπάρχει αυξημένη ανησυχία πως η 

Τουρκία όχι μόνον δεν τηρεί τις νομικές της υποχρεώσεις που τίθενται από το 

διεθνές δίκαιο και την αντίστοιχη νομολογία στη διαδικασία ελέγχων και 

προστασίας των συνόρων, αλλά, παράλληλα, πως σε κάποιες περιπτώσεις οι 

μετανάστες και πρόσφυγες υφίστανται κακομεταχείριση από τους υπαλλήλους και 

αξιωματικούς που διενεργούν τους ελέγχους.54 Πολύ συχνά, δε, γίνεται αναφορά 

σε ενδείξεις πως επίσημοι υπάλληλοι εμπλέκονται σε παράνομα δίκτυα 

εκμετάλλευσης των ανθρώπων (πορνεία, ναρκωτικά, εμπορία οργάνων και 

εμπορία βρεφών) και είναι υπεύθυνοι για την ακόμη μεγαλύτερη έκθεση αυτών σε 

κίνδυνο.55 

 3.2. Επιτυχείς δράσεις της ΕΕ στον τομέα της μετανάστευσης  

Τόσο όσον αφορά τη νόμιμη όσο και την παράνομη μετανάστευση η ΣΛΕΕ 

έφερε μεγάλες θεσμικές εξελίξεις με την εισαγωγή, καταρχάς, της διαδικασίας της 

συναπόφασης και την πρακτική της απαίτησης ειδικής πλειοψηφίας για τη λήψη 

αποφάσεων σε σχέση με θέματα που αφορούν τη νόμιμη μετανάστευση. Ακόμη, 

με την ΣΛΕΕ εισήχθη μια νέα νομική ρύθμιση για τα μέτρα ένταξης και 

προβλέπεται πως η συνήθης νομοθετική διαδικασία θα εφαρμόζεται πλέον τόσο 

στην παράνομη όσο και τη νόμιμη μετανάστευση με το Συμβούλιο να είναι 

συννομοθέτης, διαβουλευόμενο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε περιπτώσεις 

αυξημένων μεταναστευτικών ροών, όπως καθορίζεται από το άρθρο 78, παρ. 3 

της ΣΛΕΕ (βλ. παραπάνω). Παράλληλα, σύμφωνα με τη ΣΛΕΕ, τα κράτη μέλη 

συμμετέχουν εξίσου και είναι συνυπεύθυνα (βλ. άρθρο 79, παρ. 5) ενώ 

αρμοδιότητες λαμβάνει και το Δικαστήριο της ΕΕ.56 

                                                             
54 Ekmekci, P. E. (2016). Syrian refugees, health and migration legislation in Turkey. 

Journal of Immigrant and Minority Health, σ. 1-7.  
55 Στο ίδιο, σ. 2-9.  
56 Ό.π. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Θεματικά Δελτία […] «Μεταναστευτική Πολιτική».  
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι, επίσης, πολύ δραστήρια. Πέραν της 

συνεργασίας με τα άλλα θεσμικά όργανα, έχει δραστηριοποιηθεί έντονα ως η 

πλέον αρμόδια να λαμβάνει δράση για την αντιμετώπιση της προσφυγικής και 

ανθρωπιστικής (κατά συνέπεια) κρίσης που μαστίζει τα  σύνορα της ΕΕ. Υπάρχει, 

πρώτα από όλα, το προναφερθέν «Σχέδιο Δράσης για την Επιστροφή» (βλ. 

παραπάνω)57. Επιπλέον, χρήσιμο είναι το σχέδιο Γιουνγκέρ, που είναι κατά βάση 

επενδυτικό σχέδιο58 αλλά και συστηματικές δράσεις όπως, ονομαστικά: 

 Το «Σχέδιο πέντε σημείων για τη μετανάστευση» που 

παρουσιάστηκε στη Μάλτα στις 23 Απριλίου 2014, από τον Γιουνγκέρ, πρόεδρο 

της Επιτροπής, το οποίο αφορά την αλληλεγγύη μεταξύ κρατών μελών αναφορικά 

με την μεταναστευτική πολιτική της ΕΕ. 

 Την ανάθεση σε ειδικό επίτροπο με αρμοδιότητες στον τομέα της 

μετανάστευσης σε συντονισμό με τον Φρανς Τίμερμανς, τον αντιπρόεδρο της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής,59 του σχεδιασμού μιας νέας πολιτική μετανάστευσης, ως 

μέρος του πολιτικού προγράμματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.  

 Ένα έτος μετά το «Σχέδιο πέντε σημείων» την 23η Απριλίου 2015, με 

κοινή δήλωση τα κράτη μέλη δεσμεύτηκαν για τον περιορισμό των απωλειών σε 

ανθρώπινες ζωές και τις δράσεις για τη μετανάστευση, που ακολουθήθηκε από 

ψήφισμα του Κοινοβουλίου, η ΕΕ άρχισε να αναλαμβάνει πιο συστηματική δράση.  

 Λίγες μέρες αργότερα, στις 13 Μαΐου, η Επιτροπή παρουσίασε το 

προαναφερθέν «Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δράσης για τη Μετανάστευση» ενώ στις 

27 Μαΐου υποβλήθηκε πρόταση για μέτρα και σχέδιο για την αντιμετώπιση της 

παράνομης μετανάστευσης.60  

                                                             
57 Ό.π. «Σχέδιο Δράσης για την Επιστροφή», COM (2015) 453.  
58 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «Επενδυτικό Σχέδιο», https://ec.europa.eu/commission/priorities/ 

jobs-growth-and-investment/investment-plan_el. Σσ: Για λόγους συντομίας και συνάφειας 
περιεχομένου με το κύριο θέμα της εργασίας, ο αναγνώστης που επιθυμεί περισσότερες 
πληροφορίες παραπέμπεται στο να επισκεφθεί την επίσημη ιστοσελίδας της Επιτροπής 
χρησιμοποιώντας τον παραπάνω υπερσύνδεσμο. 

59  Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Κοινή Δήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων, 2017. 
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-1724_en.htm.  

60 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Δελτίο Τύπου, «Προσφυγική Κρίση; Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
αναλαμβάνει αποφασιστική δράση», 09 Σεπτεμβρίου 2015, Στρασβούργο, διαθέσιμο σε 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5596_el.htm.  
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Όσον αφορά τις Οδηγίες για τη νόμιμη και την παράτυπη μετανάστευση, 

πολύ συνοπτικά, αναφέρονται οι εξής: 

 Οδηγία 2003/86/ΕΚ (δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης). 

 Οδηγία 2003/109/ΕΚ (καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών - επί 

μακρόν διαμένοντες). 

 Οδηγία 2004/114/ΕΚ (προϋποθέσεις εισδοχής υπηκόων τρίτων 

χωρών για σπουδές). 

 Οδηγία 2005/71/ΕΚ (εισδοχή υπηκόων τρίτων χωρών για έρευνα). 

 Οδηγία 2008/115/ΕΚ (επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων 

υπηκόων τρίτων χωρών). 

 Οδηγία 2009/50/ΕΚ (προϋποθέσεις εισόδου/διαμονής υπηκόων 

τρίτων χωρών για απασχόληση υψηλής ειδίκευσης).61 

Η Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ) της Ένωσης, 

η οποία θα μπορούσε να αποτελέσει ένα αποτελεσματικό σύγχρονο εργαλείο δεν 

φαίνεται να βοηθά. Αντίθετα, ενώ εστιάζει, κανονικά, σε δράσεις που αφορούν την 

εξωτερική πολιτική της Ένωσης, ήδη από το 1993 και τη Συνθήκη του Μάαστριχτ, 

βασικά, πέραν κάποιων κινήσεων και πρωτοβουλιών της Ύπατης Εκπροσώπου, 

έχει αφήσει στη FRONTEX την αρμοδιότητα να υλοποιήσει αυτές τις δράσεις και 

να βοηθήσει τα κράτη μέλη στην εφαρμογή των πολιτικών. Άλλωστε, η ΚΕΠΠΑ 

αφορά καταρχήν τις διακρατικές σχέσεις και οι μεταναστευτικές ροές είναι, όπως 

ειπώθηκε, ζήτημα που ξεπερνά ίσως τις δυνατότητές της.62  

3.3.   Προστασία ευρωπαϊκών εδαφών και ο ρόλος της FRONTEX 

Το να κατηγορεί κανείς μόνο την αδυναμία των ηγετών της Ένωσης και τα 

θεσμικά της όργανα όσον αφορά τα προβλήματα στη διαχείριση των 

μεταναστευτικών ροών είναι αδόκιμο. Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα περίπλοκη, 

                                                             
61 Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migration and_ 

migrant_ population_statistics/el.  
62  ΕΕ, «Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας - ΚΕΠΠΑ», http://eur-lex.europa. 

eu/summary/glossary/foreign_security_policy.html?locale=el.  



   35 
 

 
 

Χάρτης 1: Κύριες Μεταναστευτικές οδοί/διαδρομές  

πηγή:  frontex.europa.eu, 

καθώς ούτε οι διαδρομές παραμένουν σταθερές, αφού η «δημοτικότητα» κάθε 

οδού αλλάζει ανάλογα με το χρόνο (εποχή) και τις συνθήκες, ενώ η ταυτότητα και 

η καταγωγή των προσώπων είναι εξίσου ποικίλη. Βέβαια, η επιλογή εναλλακτικών 

διαδρομών έχει να κάνει και με την ίδια την Ένωση αφού ένας από τους κύριους 

λόγους συνεχούς εναλλαγής των οδών των μεταναστευτικών ροών είναι οι 

πολιτικές που κατά καιρούς εφαρμόζει, ωθώντας τους μετανάστες να επιλέξουν τη 

λιγότερο «φυλαγμένη» οδό, συχνά επιλέγοντας αναπόφευκτα την πιο επικίνδυνη 

διαδρομή. Έτσι, ως αποτέλεσμα, αυξάνονται και τα περιστατικά των θανάτων, 

απαγωγών, εξαφανίσεων και εκμετάλλευσης των παράνομων μεταναστών. Η 

απροθυμία της FRONTEX να αναλάβει ευθύνες και να αναζητήσει και να διασώσει 

τα θύματα οδηγούν, τελικά, σε ανθρωπιστικές κρίσεις, όπως αυτή που βιώνουν 

σήμερα τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.63  

Τα στατιστικά της FRONTEX δημοσιεύονται και ανανεώνονται σε μηνιαία 

βάση, ενώ λεπτομέρειες για την κάθε οδό υπάρχουν αναλυτικά στην ιστοσελίδα 

της. Τα κύρια «δρομολόγια» σύμφωνα με τη FRONTEX, είναι τα παρακάτω: 

 

                                                             
63 Last, Tamara, and Thomas Spijkerboer. (2014),  "Tracking deaths in the Mediterranean." 

in Brian, Laczko, Fatal Journeys; Tracking Lives Lost During Migration, International Organization 
for Migration, Geneva, σ. 85-106, διαθέσιμο σε https://papers.ssrn.com/sol3/Papers.cfm?abstract_ 
id=2607478.  
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 Διαδρομή Δυτικής Αφρικής 

 Διαδρομή Δυτικής Μεσογείου 

 Διαδρομή Κεντρικής Μεσογείου  

 Η Κυκλική Διαδρομή Αλβανίας - Ελλάδας 

 Η Διαδρομή Δυτικών Βαλκανίων 

 Η Διαδρομή Ανατολικής Μεσογείου 

 Η οδός που διατρέχει τα Ανατολικά σύνορα.64  

Επιπλέον, τόσο οι μεταναστευτικές ροές όσο και οι επιλεγμένες διαδρομές, 

εξαρτώνται και από τους παράγοντες που οδηγούν στη μετανάστευση, όπως 

τοπικοί, περιφερειακοί και διακρατικοί πόλεμοι και συγκρούσεις, πόλεμοι στην 

ευρωπαϊκή περιφέρεια και πληροφόρηση σχετικά με τα δίκτυα λαθρεμπορίων. 

Παρόλα αυτά, παραμένει αμφίβολο το κατά πόσο οι μετανάστες έχουν επαρκή 

ενημέρωση επ’ αυτών ή το ποιος τελικά από όλους τους παράγοντες είναι εκείνος 

που κάνει τις ομάδες μεταναστών να επιλέξουν την εκάστοτε διαδρομή. 

Περισσότερο καταλήγει κανείς πως είναι οι δουλέμποροι και οι τάχα 

«εξυπηρετικοί» συμπατριώτες που συχνά παραπλανούν τους μετανάστες 

γνωρίζοντας το που και σε τι βαθμό δραστηριοποιούνται τα όργανα της ΕΕ και τα 

σώματα ασφαλείας των κρατών μελών και κατευθύνοντάς τους ανάλογα μη 

λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους και το κόστος σε ανθρώπινες ζωές.65 

Τα κράτη μέλη τα βαραίνει εξίσου μεγάλη ευθύνη, πολλές φορές 

μεγαλύτερη. Για παράδειγμα, η Ιταλία έχει κατηγορηθεί πολλάκις για περιστατικά 

εγκατάλειψης ή μη διάσωσης μεταναστών στις θάλασσές της. Άλλοτε 

προφανέστατα κι άλλοτε συγκαλυμμένα, τα περιστατικά αυτά έχουν προκαλέσει 

πολλές φορές τη διεθνή κατακραυγή, με περιορισμένα αποτελέσματα και λίγες 

συνέπειες για τη χώρα η οποία, ομολογουμένως, είναι στην κορυφή της λίστας με 
                                                             

64 Οι διαδρομές αναφέρονται με αυτήν την ονομασία στην Επίσημη Ιστοσελίδα της 
FRONTEX, “ Migration Routes Map ”,http://frontex.europa.eu/trends-and-routes/migratory-routes-
map/.  

65 Baldwin-Edwards, Martin. (2006), "‘Between a rock & a hard place’: North Africa as a 
region of emigration, immigration & transit migration." Review of African Political Economy 33.108, 
σ. 311-324. 
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τις χώρες που υποδέχονται διαρκώς νέα κύματα μεταναστών. Ένα από τα πλέον 

χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι τα όσα δημοσιεύθηκαν από το «The 

Economist» εις βάρος του Λιμενικού Σώματος της Ιταλίας, όταν προσωπικό του 

εγκατέλειψε πενήντα εννέα (59) άτομα να πνιγούν στην Αδριατική την παραμονή 

της Πρωτοχρονιάς του 2000.66  

Το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Human Rights Watch, έχει 

δημοσιεύσει στοιχεία τα οποία καταδεικνύουν τη σοβαρότητα της κατάστασης. 

Συγκεκριμένα, η Ιταλική αστυνομία (και γενικά η κυβέρνηση) κατηγορούνται για 

κακομεταχείριση των προσφύγων, έκθεση αυτών σε απάνθρωπες και επικίνδυνες 

για τη ζωή τους συνθήκες διαβίωσης, ακόμη και βασανιστήρια. Ακόμη και σήμερα, 

Ιταλοί αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων αντιμετωπίζουν κατηγορίες για 

συμμετοχή σε παράνομα κυκλώματα εκμετάλλευσης μεταναστών. Οι ξυλοδαρμοί 

είναι καθημερινό φαινόμενο και, συχνά, γυναίκες και παιδιά δεν αποτελούν 

εξαίρεση στις απάνθρωπες πρακτικές.67 

Όσο δυσάρεστα κι αν είναι τα ευρήματα για την Ιταλία, οι κατηγορίες για την 

Τουρκία είναι κατά πολύ δριμύτερες. Ανησυχητικά περιστατικά, συμπεριλαμβά-

νουν ανταλλαγές πυρών μεταξύ αξιωματικών της FRONTEX ή / και προσωπικού 

του ελληνικού στρατού και αστυνομικών στα χερσαία σύνορα ενάντια σε διακινητές 

και λαθρεμπόρους (κυρίως στην περιοχή του Έβρου).68 Το ζήτημα θα αναλυθεί 

εκτενέστερα στην ιδιαίτερη ενότητα που εστιάζει ακριβώς στις ελληνοτουρκικές 

διαπραγματεύσεις και στις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας που ακολουθεί.  

Τις σχέσεις ΕΕ και Τουρκίας επηρεάζουν κυρίως οι μετανάστες οι οποίοι 

χρησιμοποιούν τη διαδρομή Ανατολικής Μεσογείου, προκειμένου να επιτύχουν να 

εισέλθουν στα εδάφη της Ένωσης (βλέπε Χάρτης 1. παραπάνω). Η διαδρομή αυτή 

έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής μετά το 2014, με αποκορύφωμα το 2015 όταν και 

                                                             
66 Harris, Nick. Thinking the unthinkable: The immigration myth exposed. IB Tauris, (2001), 

σ. xviii.  
67 Human Rights Watch (HRW), Italy: Police Beat Refugees During Eviction (Provide 

Adequate Housing for Homeless Refugees), August 25, 2017, διαθέσιμο σε 
https://www.hrw.org/news/2017/08/25/italy-police-beat-refugees-during-eviction.  

68 Newsbomb, «Έβρος: Ανταλλαγή πυρών στα σύνορα μεταξύ αστυνομικών και 
διακινητών», Αστυνομικό Ρεπορτάζ, 04 Νοεμβρίου 2015, διαθέσιμο σε 
http://www.newsbomb.gr/ellada/astynomiko-reportaz/story/639851/evros-antallagi-pyron-sta-
synora-metaxy-astynomikon-kai-diakiniton.  



   38 
 

 
 

σημειώθηκε αριθμός μεγαλύτερος του ενός εκατομμυρίου παράνομα 

εισερχόμενων σε ευρωπαϊκό έδαφος χρησιμοποιώντας αυτή τη διαδρομή.69  

Η επιλογή αυτής της εναλλακτικής έχει κυρίως να κάνει με την παράμετρο 

της ασφάλειας, αφού θεωρείται πολύ πιο ασφαλές το πέρασμα από την Τουρκία 

λόγω της σχετικής σταθερότητας και της μη ύπαρξης συγκρούσεων κοντά στα 

σύνορά της ΕΕ. Επιπλέον, αυτό έχει να κάνει με την απροθυμία, όπως αναλύθηκε, 

της FRONTEX  να επέμβει ουσιαστικά και κατασταλτικά ή ακόμη και να βοηθήσει 

και να διασώσει τους πρόσφυγες και μετανάστες που πέφτουν θύματα 

παράνομων διακινητών ή καταλήγουν από φυσικά αίτια. Αυτό συνέβαινε ήδη από 

τις αρχές του 2000.70 Εξίσου βασικό αίτιο είναι το ότι η πλειοψηφία, πλέον, των 

συρράξεων λαμβάνει χώρα κοντά στα σύνορα της Τουρκίας. Παράλληλα, η 

τουρκική ηγεσία και ο στρατός δείχνουν αξιοσημείωτη ανοχή στα κυκλώματα με 

κατηγορίες να υφίστανται για εμπλοκή αξιωματούχων σε αυτά και οικονομικά 

οφέλη για το κράτος από την εκμετάλλευση των αμάχων.71 

Η ΕΕ αντιδρά με πολλούς τρόπους. Το πρώτο που μπορεί να επισημάνει 

κανείς είναι πως η Ένωση έχει αυξήσει τη συνεργασία της με το ΝΑΤΟ, ο στόλος 

του οποίου πραγματοποιεί περιπολίες στις θάλασσες της Μεσογείου και ειδικά στο 

Αιγαίο και τα παράλια της Τουρκίας και συνεργάζεται ολοένα και πιο στενά με τη 

FRONTEX. Επιχειρήσεις της FRONTEX όπως ο «Ποσειδών» (“Poseidon Rapid 

Intervention”) μείωσαν αλλά δεν αντιμετωπίζουν ουσιαστικά το πρόβλημα.72 Το 

ζήτημα θα αναλυθεί εκτενέστερα στην ιδιαίτερη ενότητα που εστιάζει ακριβώς στα 

προβλήματα με τη γείτονα χώρα και στις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας που ακολουθεί. 

3.4.  Στατιστικά και πραγματικά στοιχεία 

Προκειμένου να γίνει μία σφαιρική ανάλυση του ζητήματος, πρέπει να 

μελετηθούν όσο πιο πρόσφατες έρευνες είναι δυνατόν και να παρουσιαστούν 

αναλόγως τα δεδομένα. Σύμφωνα με τη Διεθνή Επιτροπή Μετανάστευσης 

                                                             
69 Ευρωπαϊκή Ένωση, Στατιστικές, «Στατιστικές για τη μετανάστευση και τον 

μεταναστευτικό πληθυσμό», δεδομένα του 2016, διαθέσιμα σε http://ec.europa.eu/eurostat/ 
statistics-explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics/el.  

70 Içduygu, Ahmet. (2000), "The politics of international migratory regimes: Transit 
migration flows in Turkey." International Social Science Journal 52.165 σ. 357-367. 

71 İçduygu, Yükseker. ό.π, (2012): σ. 441-456. 
72 Karaçay, Ayşem Biriz. (2017), "Shifting Human Smuggling Routes Along Turkey’s 

Borders." Turkish Policy Quarterly 15.4, σ. 97-108. 
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(International Organization for Migration, IOM) και ειδικά τo DTM (Displacement 

Tracking Matrix) η κατάσταση έχει ως εξής: 

 Για τις μικτές μεταναστευτικές ροές γενικά73: 

 Από τον Ιανουάριο έως και τον Ιούνιο τους παρόντος έτους, 

εκατόν-μία, περίπου, χιλιάδες καταγεγραμμένες αφίξεις προσώπων καταγράφηκαν 

στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Μεσογείου συγκεκριμένα την 

Ελλάδα, τη Βουλγαρία, την Κύπρο, την Ισπανία αλλά και την Ιταλία. Σημειωτέον, 

τρεις εξ αυτών (Ελλάδα, Κύπρος και Βουλγαρία) συνορεύουν άμεσα με την 

Τουρκία. 

 Παρότι το νούμερο φαντάζει μεγάλο, στην πραγματικότητα 

είναι κατά περίπου 60% μικρότερο από την αντίστοιχη περίοδο του 2016 όταν και 

καταγράφηκαν σχεδόν διακόσιες σαράντα χιλιάδες αφίξεις.  

 Εντυπωσιάζει το γεγονός πως αυτό αποδίδεται από την IOM 

στη μείωση των αφίξεων στην Ελλάδα σε ποσοστό 93%. Το νούμερο αυτό είναι 

όντως εντυπωσιακό - μεταξύ 01.01.2016 και 30.06.2016 στην Ελλάδα είχαν 

καταφθάσει από διάφορες διαδρομές 160.115 άτομα ενώ μεταξύ 01.01.2017 και 

30.06.2017 μόλις 10.679, δηλαδή λιγότεροι από 2.000 το μήνα.  

 Στην Ιταλία, όμως, σημειώθηκε αύξηση κατά 18% κάτι που 

δείχνει πως, πιθανότατα, η διαδρομή πλέον έχει αλλάξει λόγω της καλύτερης 

φύλαξης των ελληνικών συνόρων. Αντίστοιχα τα μεγέθη και για Βουλγαρία και 

Κύπρο. 

Σύμφωνα πάλι με την ίδια αναφορά:74 

 Ελλάδα:75 

 Μεταξύ 01.01.2017 και 30.06.2017 καταγράφηκαν, μεν, 

10.679 αφίξεις στην Ελλάδα, ωστόσο, μόλις 2.662 εξ αυτών ήταν νέες αφίξεις, με 
                                                             

73 Για το σύνολο των δεδομένων, στην παρούσα λίστα βλ. IOM, Displacement Tracking 
Matrix. (2017), MIXED MIGRATION FLOWS IN THE MEDITERRANEAN COMPILATION OF 
AVAILABLE DATA AND INFORMATION (JUNE 2017), διαθέσιμο σε 
http://migration.iom.int/docs/Monthly_Flows_Compilation_Report_June_2017.pdf, σ. 1. 

74 ΙOM, ο.π. σ. 2-30.  
75 ΙOM, ο.π. σ. 11 και σ. 15.  
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τη μεγαλύτερη αύξηση να καταγράφεται μεταξύ Μάιου και Ιουνίου 2017.  

 Η αύξηση αυτή ήταν κυρίως μέσω χερσαίων συνόρων με το 

ποσοστό να αγγίζει το πολύ μεγάλο 350% (!). 

 Παραταύτα, κι ενώ οι αφίξεις μειώθηκαν, στη χώρα 

παραμένουν πάνω από εξήντα χιλιάδες παράτυποι μετανάστες, με 12.250 εξ 

αυτών να στεγάζονται σε προσωρινά καταλύματα, 20.338 να σε εξωτερικές 

κατοικίες και 42.688 να βρίσκονται σε άγνωστο χώρο.  

 Για το Α’ τρίμηνο του 2017, 41% των αφίξεων ήταν από  τη 

Συρία. 

 Το ίδιο διάστημα 15.838 μετανάστες μεταφέρθηκαν από την 

Ελλάδα σε άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ (αύξηση κατά 50%). 

 Τουρκία:76 

 Μεταξύ Ιανουαρίου-Ιουνίου 2017, σύμφωνα με τις Τουρκικές 

αρχές, σημειώθηκαν 27.621 αφίξεις παράτυπων μεταναστών.   

 Μεγάλη εντύπωση προκαλεί το γεγονός πως σχεδόν στο 

σύνολό τους τα άτομα αυτά (26.777 από τους 27.261 ανθρώπους) προήλθαν από 

τα σύνορα με τη Συρία (!) . 

 Στις 18 Μαρτίου 2016, η ΕΕ και η Τουρκία συμφώνησαν 

σχετικά με ένα σχέδιο για τον τερματισμό των ροών παράνομης μετανάστευσης 

από την Τουρκία στην ΕΕ. 

 Στις 20 Μαρτίου 2016, υπεγράφη συμφωνία επανεισδοχής 

ΕΕ- Τουρκίας. Σύμφωνα με αυτήν όσοι δεν δικαιούνται διεθνούς προστασίας στην 

Ελλάδα θα επιστρέφονται στην Τουρκία. 

 Η Συμφωνία ισχύει από την 1η Ιουνίου 2016. 

                                                             
76 ΙOM, ο.π. σ. 4-7, 15-30.  
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 Δεν προβλέπονται, όμως, μαζικές επιστροφές. Αντίθετα, η 

Ελλάδα δεσμεύτηκε στο να προχωρήσει σε καλύτερους, αφενός, ελέγχους και σε 

απλοποίηση της διαδικασίας, κατά δεύτερον. 

 Την πρωτοβουλία στηρίζει και πρακτικά η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΕ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 

Οι πρόσφυγες πέραν από το αντικείμενο της συμφωνίας – δήλωσης είναι 

και τα θύματα της όλης κατάστασης. Ενώ οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της 

Τουρκίας και της ΕΕ έχουν ήδη παρουσιάσει κάποια πρόοδο και εξέλιξη σε 

θεωρητικό επίπεδο, πρακτικά, τα στοιχεία της που δημοσιεύουν οι αντίστοιχοι 

διεθνείς οργανισμοί, η ΕΕ, ακόμα και τα τουρκικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 

δείχνουν μια εντελώς διαφορετική εικόνα, κυρίως σε ό,τι αφορά το σεβασμό των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων.77 

Το παρόν κεφάλαιο περιλαμβάνει μια μελέτη της περίπτωσης της Τουρκίας 

ξεκινώντας, από την επί μέρους συμφωνία με την ΕΕ και προχωρώντας προς μια 

πιο συγκεκριμένη συζήτηση της υπάρχουσας κατάστασης όσον αφορά την 

Τουρκία. Είναι γνωστό, άλλωστε, πως η Τουρκία, επί της παρούσης, αντιμετωπίζει 

πολυάριθμα προβλήματα σε ό,τι αφορά το σεβασμό του κράτους δικαίου, των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ακόμη και το επίπεδο ελευθερίας που αντιμετωπίζουν 

οι πολίτες στη χώρα.   

4. 1.   ΕΕ – Τουρκία – Συμφωνία για τους πρόσφυγες 

Σε μεγάλο βαθμό, οι προγραμματικές δηλώσεις που έγιναν σε σχέση με τη 

διαχείριση των ζητημάτων που με άμεσο τρόπο αφορούν την Ένωση και τα 

θέματα που άπτονται της αρμοδιότητας του ΝΑΤΟ, αντίστοιχα, ακολουθήθηκαν τα 

όσα ορίστηκαν και στο σχέδιο Γιουνγκέρ. Έτσι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε 

στις 9 Σεπτεμβρίου 2015 δήλωση σχετικά με το νέο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 

Δράσης για τη Μετανάστευση που περιλαμβάνει μια δέσμη μέτρων στήριξης. Τρία 

κράτη-μέλη της ΕΕ είναι το ειδικό αντικείμενο της - η Ελλάδα, η Ιταλία και η 

Ουγγαρία - ενώ το πλάνο αφορά την προστασία των δικαιωμάτων των προσώπων 

που χρήζουν της διεθνούς προστασίας, ειδικότερα, τη μετεγκατάσταση συνολικά 

120.000 ατόμων εντός της Ένωσης. Το σχέδιο αφορά τη διαχείριση ροών προς 

                                                             
77 Ekmekci, P. E. (2016). Syrian refugees, health and migration legislation in Turkey. 

Journal of Immigrant and Minority Health, σ. 1-8.  
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την ΕΕ από τις διαδρομές της Αφρικής και την Τουρκία και καλύπτει και εξωτερικές 

και εσωτερικές διαστάσεις της ΕΕ.78  

Ειδικά, ο Πρόεδρος Γιουνγκέρ ανακοίνωσε τα εξής μέτρα:79  

 (i) Αναγνώριση της επιτακτικότητας της κατάστασης και 

διαχείριση της μετεγκατάστασης με βάση πραγματικά κριτήρια (πληθυσμό, ΑΕΠ, 

αριθμό αιτήσεων ασύλου και ανεργίας). 

 (ii) Προσφορά χρηματικής και άλλου τύπου υποστήριξης και 

συγχρηματοδότησης σε πληγείσες περιοχές. 

 (iii) Ρύθμιση προσωρινής ρήτρας αλληλεγγύης και συνεισφορά με 

βάση τον προϋπολογισμό της ΕΕ. 

 (iv) Δημιουργία μονίμου μηχανισμού μετεγκατάστασης για το 

σύνολο των κρατών-μελών με βάση τα όσα εξαγγέλθηκαν για τη μετανάστευση 

βάσει της αρχής της αναλογικότητας.  

 (v) Λήψη μέτρων για την μελλοντική διαχείριση καταστάσεων 

εκτάκτου ανάγκης.  

 (vi) Δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Καταλόγου για την διευκόλυνση 

της διεκπεραίωσης των αιτήσεων ασύλου ατομικά και την πιθανή επιστροφή των 

παρανόμως εισελθόντων στην Ένωση.  

 (vii) Ενίσχυση της συνεργασίας και των συζητήσεων με την 

Αλβανία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, την ΠΓΔΜ, το Κοσσυφοπέδιο, το Μαυροβούνιο, 

τη Σερβία και την Τουρκία. Το πλαίσιο συνεργασίας θα αφορά την καλύτερη 

λειτουργία του Μηχανισμού, τη χρήση του Καταλόγου και τη διαχείριση των 

αιτήσεων και θα ακολουθεί τα όσα ορίζονται από την Οδηγία 2013/32 σχετικά με 

τις διαδικασίες ασύλου. 

                                                             
78 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, (2015), Δελτίο Τύπου, Προσφυγική Κρίση, Η Ευρωπαϊκή Ένωση 

αναλαμβάνει αποφασιστική δράση, Στρασβούργο, 9 Σεπτεμβρίου, 2015, διαθέσιμο στα ελληνικά σε 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5596_el.htm.  

79 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, (2015), Δελτίο Τύπου, Προσφυγική Κρίση, όπως παραπάνω. 
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 (viii) Δημιουργία κοινού εγχειριδίου επιστροφής που θα 

περιλαμβάνει και πρακτικές οδηγίες για τις εθνικές αρμόδιες αρχές 

Στις 18 Μαρτίου του 2016, η Τουρκία και η ΕΕ, προέβησαν σε κοινή 

δήλωση και δεσμεύσεις σχετικά με τα ζητήματα που αφορούν τη μετανάστευση και 

το προσφυγικό, γενικά, συμπεριλαμβανομένων και κεντρικής σημασίας διατάξεις 

που αφορούν την επαναπροώθηση τους. Παρακάτω θα αναφερθούν τα κεντρικά 

σημεία της δήλωσης, με σκοπό να γίνουν πιο κατανοητά τα όσα θα συζητηθούν σε 

μετέπειτα ενότητες. Έτσι, σύμφωνα με το περιεχόμενο του δελτίου τύπου 144/16 

το οποίο περιλαμβάνει επί μέρους κείμενα σχετικά με τις Εξωτερικές υποθέσεις 

της Ένωσης και τις διεθνείς σχέσεις:80 

 Η κοινή δήλωση ήταν αποτέλεσμα πολύμηνων διαπραγματεύσεων, η 

τρίτη σε σειρά συμφωνία για τη διαχείριση των μικτών μεταναστευτικών ροών. 

Μεγάλη σημασία έπαιξαν και το πραξικόπημα και οι τρομοκρατικές επιθέσεις στην 

Άγκυρα, και τα όσα τέτοια περιστατικά συνεπάγονται. Και οι δύο πλευρές 

καταδίκασαν τη βία και τις συνέπειές της, μίλησαν για την έκταση του 

προβλήματος και τη σοβαρότητα του ζητήματος της (διεθνούς) τρομοκρατίας. 

Άλλωστε, η τρομοκρατική επίθεση στην τουρκική πρωτεύουσα που σημειώθηκε 

στις 13 Μαρτίου 2016, συνδέθηκε άμεσα με τις επιθέσεις στη Συρία και την 

αδυναμία διαχείρισης της διεθνούς κατάστασης.81 

 Οι δύο πλευρές σημείωσαν πως έχει παρουσιαστεί μετρήσιμη 

πρόοδος, σε συγκεκριμένους τομείς ειδικά:82 

 Στην οικονομία με τη διευκόλυνση της πρόσβασης των 

Σύριων στην Τουρκική αγοράς εργασίας με το καθεστώς της προσωρινής 

προστασίας, 

 Στην ασφάλεια, με την καθιέρωση συστήματος υποχρεωτικής 

θεώρησης για πάντες εισερχόμενους, 

                                                             
80 Ιστοσελίδα Ευρωπαίκού Κοινουβουλίου, Δήλωση ΕΕ – Τουρκίας, 18 Μαρτίου 2016, δια-

θέσιμο σε http://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2016/03/18-eu-turkey-statement/  
81 Ηλεκτρονική Έκδοση εφημερίδας The Huffington Post, 17 Φεβρουαρίου 2017, έκτακτες 

ειδήσεις, Ελληνική Έκδοση, http://www.huffingtonpost.gr/2016/02/17/tourkia-ekrhksh-ankara n_ 
9255664.html  

82 Βλέπε Πλήρες κείμενο Κοινής Δήλωσης.  
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 Σε θέματα οικονομικής διαχείρισης και διαχείρισης των ποσών 

για τη διευκόλυνση της διαχείρισης του προσφυγικού από πλευράς της ΕΕ προς 

τη γείτονα χώρα, ύψους 3 δις ευρώ έως την 7η Μαρτίου 2016,  

 Για τα ζητήματα διευκόλυνσης θεωρήσεων βίζα και την πορεία 

των ενταξιακών διαπραγματεύσεων, 

 Σε ό,τι αφορά τις συλλήψεις προσώπων και την προστασία 

των δικαιωμάτων τους, πάσης φύσεως.  

 Ειδικά, ρυθμίζονται εννέα σημεία:83 

 Σχετικά με το 1ο σημείο που αφορά την είσοδο προσώπων 

από τα νησιά:  

 (i) Με έναρξη ισχύος την 20η Μαρτίου 2016, οι 

μετανάστες θα αντιμετωπίζονται με βάση τα όσα ρυθμίζονται από το διεθνές και το 

ευρωπαϊκό δίκαιο, θα αποφεύγονται οι ομαδικές απελάσεις, θα τηρείται η αρχή της 

μη επαναπροώθησης και θα γίνεται συντονισμένη προσπάθεια ούτως ώστε να 

εξασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων των προσώπων.  

 (ii) Εξίσου, θα λαμβάνονται μέτρα για την προστασία της 

δημόσιας τάξης και ασφάλειας.  

 (iii)  Η Ύπατη Αρμοστεία θα υποβοηθά τη διαδικασία 

ελέγχου και θα συνεργάζεται με τις τουρκικές αρχές. 

 (iv)   Οι μετανάστες και οι αιτήσεις τους θα αντιμετωπίζονται 

ατομικά. 

 (v)   Η ΕΕ καλύπτει τα έξοδα επιστροφής των μεταναστών 

οι οποίοι, όμως, θα επιστρέφονται πάντοτε στην Τουρκία αν έχουν εισέλθει με 

παράνομα μέσα μέσω των νησιών του Αιγαίου. 

 Σε ό,τι αφορά την επιστροφή των Σύριων, ειδικά, με βάση την 

αρχή της αναλογικότητας (2ο σημείο της κοινής δήλωσης):84 

                                                             
83 Βλέπε Πλήρες κείμενο Κοινής Δήλωσης. 
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  (i)  Η αναλογικότητα εξασφαλίζεται ως εξής: για κάθε Σύριο 

που θα επιστρέφεται στην Τουρκία από τις νήσους, ένας Σύριος θα  

επανεγκαθίσταται στην ΕΕ σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στα κριτήρια 

τρωτότητας του ΟΗΕ.85 

  (ii)  Προβλέπεται η σύσταση ενός ειδικού μηχανισμού, 

πάντοτε με τη συνδρομή των αντίστοιχων θεσμών για τη διαχείριση των 

μεταναστευτικών ροών. 

  (iii)  Θα δοθεί προτεραιότητα στους μετανάστες που δεν 

έχουν προηγουμένως εισέλθει ή επιχειρήσει να εισέλθουν παρατύπως στην ΕΕ. 

  (iv)  Θα ενισχυθούν οι εθελοντικές πρακτικές. 

 Σε ό,τι αφορά το 3ο σημείο, η τουρκική πλευρά προχώρησε σε 

δεσμεύσεις σχετικά με την υποχρέωση λήψης κατάλληλων μέτρων για την 

αποτροπή δημιουργίας νέων διαδρομών και τη συνεργασία με όμορα κράτη για τη 

διαχείριση της παράτυπης μετανάστευσης προς την ΕΕ.86 

 Κατά το 4ο σημείο, τα δύο μέρη δεσμεύτηκαν για τη 

δημιουργία νέων εθελοντικών προγραμμάτων εισδοχής με έμφαση στον 

ανθρωπιστικό παράγοντα εφόσον αποκατασταθεί σε ένα βαθμό η κατάσταση. 

 Σύμφωνα με το 5ο σημείο, τέθηκαν σαφείς προθεσμίες για 

υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων. 

 Με το 6ο  σημείο, συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα:87 

   (i)  Επιβάλλεται να γίνουν πιο συντονισμένες προσπάθειες 

για την εκταμίευση του ποσού της έκτακτης χρηματοδότησης.  

                                                                                                                                                                                         
84  Βλέπε πλήρες κείμενο  
85 Σημείωση: Τα κριτήρια τρωτότητας αφορούν το πότε και υπό ποιες συνθήκες 

επανεγκαθίστανται οι πρόσφυγες και οι παράτυποι μετανάστες και καθορίζονται λεπτομερώς από 
τις διεθνείς συνθήκες- βλέπε και ειδικά UN Refugee Agency, Resettlement Criteria, 
http://www.unhcr.org/protection/resettlement/558c015e9/resettlement-criteria.html  

86  Βλέπε πλήρες Κείμενο Κοινής Δήλωσης ΕΕ και Τουρκίας  
87  Όπως ανωτέρω  
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   (ii)  Ειδικά για θέματα υγείας, παιδείας, υποδομών και 

διαβίωσης, θα δημιουργηθεί προσωρινός κατάλογος. Μέχρι τα τέλη του 2018, η 

ΕΕ θα προχωρήσει σε επιπλέον εκταμίευση ακόμη 3 δις ευρώ. 

 Έπειτα, στο 7ο σημείο αναφέρθηκε το ευνοϊκό κλίμα ανάμεσα 

στις δύο πλευρές κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων.  

 Στο 8ο και 9ο σημείο αναφέρθηκαν περαιτέρω δεσμεύσεις για 

συνεργασία γενικά.88 

Ουσιαστικά, η συμφωνία μεταξύ της Τουρκίας και της ΕΕ δεν είναι ένα 

γενικό κείμενο αλλά και ούτε μια μόνιμης φύσης, λοιπόν, δεσμευτική συμφωνία. Η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επί της ουσίας, φαίνεται να θεωρεί τη Συμφωνία ένα 

προσωρινό μέτρο για να ανακουφιστούν οι χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες 

που ζουν σε άθλιες συνθήκες τόσο στην Τουρκία όσο και στα κράτη-μέλη της ΕΕ, 

και, ταυτόχρονα, μια πιλοτική σχεδόν προσπάθεια για να εκτιμηθεί ο βαθμός 

συνεργασίας της κυβέρνησης Ερντογάν με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και η 

προθυμία της χώρας να συνδράμει στον αποτελεσματικό έλεγχο των 

μεταναστευτικών ροών. 89 

Είναι βασικό να σημειωθεί, για να συνοψιστούν τα παραπάνω λοιπόν, πως 

η συνεργασία είναι κομβικής σημασίας αφού αφενός η Τουρκία επιθυμεί διακαώς 

την ένταξή της στην ΕΕ, αφετέρου είναι ήδη μέλος του ΝΑΤΟ άρα και πρέπει να 

συνεργάζεται με τους συμμάχους και, επιπλέον, ως μουσουλμανικό κράτος πρέπει 

να αποδείξει και αυτή πως συμμετέχει στον πόλεμο κατά του φονταμεταλισμού και 

της διεθνούς τρομοκρατίας, ειδικά εφόσον και η ίδια βρίσκεται σε μεγάλο κίνδυνο. 

Συγκεκριμένα, διαφορετικές προοπτικές πρέπει να εξεταστούν στην επόμενη 

ενότητα η οποία αφορά τους επί μέρους σκοπούς και στόχους των κοινών 

δράσεων. 

 

 

                                                             
88  Βλέπε ανωτέρω 
89 Baban, F., Ilcan, S., & Rygiel, K. (2017). Syrian refugees in Turkey: pathways to 

precarity, differential inclusion, and negotiated citizenship rights. Journal of Ethnic and Migration 
Studies, 43(1), σ. 41-57. 
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4.2.  Επί μέρους προβλήματα 

Σε αυτήν την ενότητα, για να γίνει μια πιο ορθή ανάλυση υπό μια πιο 

συγκεκριμένη γωνία, θα πραγματοποιηθεί μια συζήτηση για κάθε ένα από τα 

επιμέρους ζητήματα τα οποία προσεγγίζονται άμεσα αλλά και έμμεσα. Η σαφής 

αναφορά σε κάθε ένα από τα σημεία θα βοηθήσει στο να γίνει η μελέτη πιο 

πλήρης καθώς, ως πολιτικής φύσης δήλωση, είναι αναμφισβήτητο πως η 

συνεργασία αυτή έχει και παράλληλες συνέπειες σε διάφορους τομείς. Ειδικά: 

4.2.α  Σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας, ΕΕ-ΝΑΤΟ και Τουρκίας-ΝΑΤΟ 

Με τη βελτίωση της συνεργασίας ΕΕ-Τουρκίας δεν ρυθμίζονται μόνο τα 

ζητήματα που σχετίζονται με τους Σύριους πρόσφυγες, αλλά και οι 

μεταναστευτικές ροές από άλλες χώρες στη γεωγραφική εγγύτητα της Τουρκίας, 

όπως, λόγου χάρη, o Λίβανος, η Ιορδανία και το Ιράκ. Η ανάληψη 

αποτελεσματικής δράσης στη Μέση Ανατολή δεν θα μπορούσε παρά να αποτελεί 

και στόχο της Συμμαχίας να επέμβει και να ελέγξει αποτελεσματικά τις ροές και να 

προωθήσει τα συμφέροντα των μελών της.90 

Η διαδικασία της συνεργασίας και οι δράσεις που συντελούνται μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ως εξαιρετικά εργαλεία για αποτίμηση της υποδομής και της 

οργανωτικής και κυβερνητικής ικανότητας του Ερντογάν, της κοινωνικοοικονομικής 

κατάστασης της χώρας, της συμφωνίας με τα διεθνή πρότυπα μετανάστευσης και 

να εξαχθούν και άλλες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση στη χώρα.91 Με 

βάση τις πληροφορίες που θα ληφθούν, έτσι, από όλες τις πτυχές, μπορούν να 

εξαχθούν και πληροφορίες, να εξετασθούν ακριβή και όχι, πλέον, υποθετικά 

δεδομένα και στοιχεία για τον αριθμό των προσφύγων και των παράτυπων 

μεταναστών και η επιχειρησιακή ικανότητα του ΝΑΤΟ, της FRONTEX, της ΚΕΠΠΑ 

και όλων των εμπλεκομένων αρχών.92 

Η συμβολή του ΝΑΤΟ στις προγραμματισμένες δράσεις της ΕΕ αποδεικνύει 

πέραν αυτού και πως η Ένωση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό στρατιωτικά από τη 

Βορειοατλαντική Συμμαχία για την αντιμετώπιση των εξωτερικών απειλών της.  
                                                             

90 Βλέπε το εξαιρετικό Hinnebusch, R. (2015). Back to enmity: Turkey-Syria relations since 
the Syrian Uprising. Orient, Journal of German Orient Institute.  

91 Cunningham, F. (2016). Turkey: Erdogan's whip hand. Guardian (Sydney), (1741), σ. 6. 
92 Ενδεικτικά βλέπε Aras, B. (2017). Turkish Foreign Policy After July 15. IPC Policy Paper. 
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Ακόμη, τονίζεται και η διεθνής φύση του προβλήματος. Μια πρώτη, 

άλλωστε, εκτίμηση των δεδομένων παρουσιάζει μια πολύ σύνθετη κατάσταση και 

πως οι πρόσφυγες και μετανάστες προέρχονται από διάφορες χώρες της 

Ευρασίας και όχι μόνον από τη Συρία. Ταυτόχρονα, επανέρχονται στην ατζέντα 

ζητήματα όπως το Κυπριακό και η κρίση στους δημοκρατικούς θεσμούς.93 

4.2.β  Προενταξιακή πορεία 

Η ΕΕ απαιτεί πάντοτε και σε κάθε περίπτωση ανεξαιρέτως, από τις χώρες 

που επιθυμούν ακόμη και την έναρξη των συζητήσεων για την ένταξή τους στην 

ΕΕ, να πληρούν κάποια συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία συνοπτικά αναφέρονται 

ως Κριτήρια της Κοπεγχάγης.  

Συγκεκριμένα, το άρθρο 49 ορίζει πως:94  

Άρθρο 49 

(πρώην άρθρο 49 ΣΕΕ) 

Κάθε ευρωπαϊκό κράτος το οποίο σέβεται τις αξίες που αναφέρονται 

στο άρθρο 2 και δεσμεύεται να τις προάγει, μπορεί να ζητήσει να γίνει 

μέλος της Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά 

κοινοβούλια ενημερώνονται για την αίτηση αυτή. Το αιτούν κράτος 

απευθύνει την αίτησή του στο Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει 

ομόφωνα, αφού ζητήσει τη γνώμη της Επιτροπής και μετά από έγκριση 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο αποφασίζει με την 

πλειοψηφία των μελών από τα οποία απαρτίζεται. Λαμβάνονται υπόψη 

τα κριτήρια επιλεξιμότητας που συμφωνεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. 

Οι όροι της προσχωρήσεως και οι λόγω αυτής αναγκαίες 

προσαρμογές των Συνθηκών που θεμελιώνουν την Ένωση, αποτελούν 

αντικείμενο συμφωνίας μεταξύ των κρατών μελών και του αιτούντος 

κράτους. Η συμφωνία αυτή υπόκειται σε επικύρωση εκ μέρους όλων 

                                                             
93  Βλέπε όπως παραπάνω Baban, F., Ilcan, S., & Rygiel, K. (2017)  
94 To άρθρο παρατίθεται αυτούσιο και είναι διαθέσιμο στην Επίσημη Ιστοσελίδα της ΕΕ 

που περιλαμβάνει το σύνολο της νομολογίας στα ελληνικά http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2016:202:FULL&from=EL, βλέπε αναλυτικά: Επίσημη Εφημερίδα 
ΕΕ, Ηλεκτρονική Έκδοση, Τεύχος 2016/C 202/01, άρθρο 49, ΣΕΕ.  
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των συμβαλλομένων κρατών, κατά τους αντίστοιχους συνταγματικούς 

τους κανόνες. 

Τα κριτήρια της Κοπεγχάγης, ειδικά, περιλαμβάνουν στόχους οι οποίοι 

εμπίπτουν σε διάφορους τομείς και καλύπτουν πολιτικούς, κοινωνικούς και 

οικονομικούς όρους. Τα κριτήρια αυτά έχουν καθοριστεί ήδη από το 1993 στο 

Συμβούλιο της Κοπεγχάγης (εξ ου και η ονομασία τους) και ορίζουν πως 

απαιτείται από μέρους των υποψηφίων χωρών, για να υποβάλλουν την αντίστοιχη 

αίτηση, να διαθέτουν: 

 σταθερούς θεσμούς και να τηρούν το διεθνές δίκαιο δείχνοντας τον 

απαραίτητο σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και την τήρηση του κράτους 

δικαίου, 

 θεσμούς και ρυθμισμένη οικονομία της αγοράς που να 

ανταποκρίνεται στα επίπεδα που απαιτεί η Ένωση προκειμένου να ανταπεξέλθει, 

αν κατορθώσει να ενταχθεί η χώρα, στις αυξημένες απαιτήσεις της ΕΕ σε σχέση 

με τις οικονομικές δραστηριότητες και να γίνει, μελλοντικά, ισότιμο μέλος της 

Ευρωζώνης σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η Οικονομική και Νομισματική Ένωση 

(εφεξής ΟΝΕ), 

 να είναι πλήρως εις θέση να ανταπεξέλθουν σε κάθε άλλη τομεακή 

πολιτική της Ένωσης.95  

Oι προενταξιακές διαπραγματεύσεις της ΕΕ με την Τουρκία ξεκίνησαν 

ταυτόχρονα με αυτές με την Κροατία, ωστόσο η Κροατία επέτυχε την ένταξή της 

ενώ οι σχέσεις με την Τουρκία δεν βρίσκονται σε αντίστοιχα καλά επίπεδα. Τα πιο 

σημαντικά ζητήματα στα οποία υπάρχει σύγκρουση μεταξύ ΕΕ και Τουρκίας 

αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και το σεβασμό του κράτους δικαίου.96 Η ΕΕ 

έχει τονίσει σε πολλές περιπτώσεις σε ό,τι αφορά την Τουρκία πως ζητήματα 

όπως η τήρηση των δημοκρατικών αρχών και των δικαιωμάτων των πολιτών, η 

προστασία των μειονοτήτων και η επίλυση του Κυπριακού είναι προαπαιτούμενα 
                                                             

95 Μούσης, Ν. (2017), Europedia, βασισμένο στο βιβλίο Ευρωπαϊκή Ένωση: Δίκαιο, 
Οικονομία, Πολιτικές, διαθέσιμο δωρεάν σε: http://www.europedia.moussis.eu/books/Book2/7/25/ 
02/?lang=gr &all= 1&s=1&e=10. 

96 Karakas, C. (2013). EU–Turkey: Integration without Full Membership or Membership 
without Full Integration? A Conceptual Framework for Accession Alternatives. JCMS: Journal of 
Common Market Studies, 51(6), 1057-1073. 
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για την ένταξή της στην Ένωση. Η Τουρκία συμμετέχει, ωστόσο, σε μεγάλο βαθμό 

διμερών συμφωνιών, προχωρώντας αργά αλλά σταθερά τις διαπραγματεύσεις. 

Στα τέλη, άλλωστε, του 2004, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε το να 

εντατικοποιηθούν, πλέον, οι διαπραγματεύσεις με την Τουρκία ακολουθώντας, 

ωστόσο, τα όσα προβλέπονται στην Απόφαση 2008/157.97  

Σύμφωνα με δεδομένα της  Επιτροπής Προστασίας Δικαιωμάτων του 

Ανθρώπου του ΟΗΕ- UNHCR, από το 2015, οι μικτές μεταναστευτικές ροές 

αυξάνονταν σταδιακά μέχρι το 2016, αν και το 2017, μετά την σύναψη ειδικής 

συμφωνίας με την Τουρκία, η κατάσταση βρίσκεται υπό ένα σχετικό έλεγχο.98 Η 

Ελλάδα, ωστόσο, αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα- το κράτος υπολειτουργεί, οι 

θεσμοί ασθενούν και δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους, υπάρχουν 

εσωτερικές τριβές και διάσταση απόψεων όσον αφορά τη διαχείριση των ροών, οι 

οποίες εντείνονται από την ανικανότητα του κράτους να καλύψει τις βασικές 

ανάγκες του κυρίως πληθυσμού του. Έτσι, οι πρόσφυγες και οι μετανάστες 

γίνονται τα εύκολα θύματα και οι αποδιοπομπαίοι τράγοι, στόχοι λαϊκιστικών και 

εθνικιστικών πολιτικών και εξτρεμιστικών ομάδων που αποζητούν ευρεία αποδοχή 

και συχνά καταφεύγουν ακόμη και σε ρητορική και εγκλήματα μίσους κατά αυτών. 

Όσο παράλογες και αν ακούγονται ή αν φαίνονται πολλές από τις 

ανησυχίες συγκεκριμένων ομάδων, κυρίως πολιτών μεγαλύτερης ηλικίας ή με 

κάποιο χαμηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης και εξοικείωσης με τη διαφορετικότητα, 

όντως, υπάρχουν λόγοι ανησυχίας και συνέπειες για τα κράτη. Η πρώτη, 

προφανής συνέπεια, για τις χώρες που δέχονται τα κύματα των μεταναστών, έχει 

να κάνει με το τον τομέα της οικονομίας- συγκεκριμένα, οι μικτές μεταναστευτικές 

ροές υποβάλλουν σε δοκιμασία την οικονομική ζωή του κράτους, ξεκινώντας από 

την αδυναμία για απασχόληση του συνόλου του εργατικού δυναμικού, οδηγώντας 

σε αύξηση της ανεργίας, και, επιπλέον, επηρεάζοντας όλους τους τομείς της 

καθημερινότητας των πολιτών- από την αύξηση του κόστους παροχής υπηρεσιών 

υγείας, φροντίδας και περίθαλψης, στο κόστος για την εκπαίδευση, μέχρι και τις 

πολιτικές και πολιτιστικές συνθήκες. Ειδικά, δε, στις χώρες με γηράσκοντα 

πληθυσμό, δημιουργούνται προβλήματα δημοσιονομικής σταθερότητας, αφού 

                                                             
97 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, L 157, 17 Ιούνιος 2008, Απόφαση 

2008/157. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2008%3A157%3ATOC  
98  Βλέπε. ΙOM, σ. 2-11. 
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υποβόσκει η απειλή για τη διατήρηση και την προστασία της εθνικής ταυτότητας, 

της θρησκείας κλπ.99 Όσο αυξάνονται οι ροές, τόσο αυξάνεται και η λαϊκή 

δυσπιστία και ασκείται πίεση προς το κράτος να δράσει άμεσα για να ανακουφίσει 

τόσο τον μόνιμο πληθυσμό του όσο και τους εισερχομένους στην επικράτειά του. 

 Επιπλέον, οι κατηγορίες για ανάμειξη αστυνομικών και λοιπών υπαλλήλων 

στα παράνομα κυκλώματα εκμετάλλευσης αυτών των προσώπων, αυξάνουν τη 

δυσαρέσκεια από πλευράς πολιτών. Η τουρκική κυβέρνηση έχει γίνει πολλές 

φορές αντικείμενο συζήτησης σε διεθνή φόρα και υπάρχει ευρεία αμφισβήτηση ως 

προς το κατά πόσο η κυβέρνηση Ερντογάν εφαρμόζει τις αρχές της φιλελεύθερης 

δημοκρατίας.100  

Η τουρκική ηγεσία, έτσι, συχνά εφαρμόζει πολιτικές που δεν συνάδουν με 

την ταυτότητα του μοντέρνου, Δυτικού κράτους που επικαλούνται στις δηλώσεις 

τους περί του δικαιώματός ένταξής τους στην ΕΕ. Αντίθετα, η αντιμετώπιση της 

διεθνούς κρίσης (σε όλα τα επίπεδα) δείχνει πως το κράτος είναι ανέτοιμο να 

διαχειριστεί την κατάσταση, ανεπαρκές να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις και 

απρόθυμο να ακολουθήσει τις διεθνείς συστάσεις και δεσμεύσεις.101 

  

                                                             
99   Chand, M., & Tung, R. L. (2014). The aging of the world's population and its effects on 

global business. The Academy of Management Perspectives, 28(4), 409-429. 
100  Βλέπε Karaçay, (2017), σ. 97-98. 
101 Human Rights Watch, αναφορά για την Τουρκία https://www.hrw.org/reports/2000/ 

turkey 2/ Turk009-10.htm.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Σε όλο το κυρίως σώμα της εργασίας έγιναν διάφορες παρατηρήσεις, 

αναφορές σε στατιστικά και έρευνες, νομολογία και σχετικά κείμενα που 

αποδεικνύουν την ύπαρξη μιας σύνθετης κατάστασης. Οι μικτές μεταναστευτικές 

ροές έχουν και μικτές συνέπειες στις κοινωνίες, τις οικονομίες, την ασφάλεια και, 

γενικά την κατάσταση, στις χώρες υποδοχής. Το  να συνοψίσει κανείς τα κεντρικά 

σημεία είναι όχι μόνον αναγκαίο προκειμένου να ολοκληρωθεί η παρούσα εργασία 

αλλά μπορεί παράλληλα να οδηγήσει στην ευρύτερη ανάπτυξη και υποκίνηση μιας 

εκτενέστερης συζήτησης επάνω στο ζήτημα, που να μην περιορίζεται σε 

επιφανειακές εκτιμήσεις και μια απλή παράθεση δεδομένων ποσοτικού 

χαρακτήρα. Έτσι, σε αυτό το τελευταίο κεφάλαιο, πέραν μιας συνοπτικής 

παρουσίασης θα γίνει και μια κριτική αποτίμηση και προτάσεις για μελλοντικές 

έρευνες. 

5.1. Κύρια συμπεράσματα 

Από το 2013 έως το 2015, η ΕΕ βρέθηκε αντιμέτωπη με μια ελλοχεύουσα 

απειλή για την εσωτερική και εξωτερική της ασφάλεια, την ευημερία και την 

κοινωνική και οικονομική κατάσταση στο εσωτερικό των κρατών μελών της- την 

προσφυγική κρίση. Χιλιάδες Σύριοι και όχι μόνον πρόσφυγες, ωθούμενοι από την 

τεταμένη κατάσταση στο εσωτερικό του κράτους προέλευσής τους, αναζήτησαν 

μαζικά άσυλο (πρόσφυγες) ή διεξόδους (ωθούμενοι από οικονομικές, πολιτικές και 

άλλες πιέσεις) στα εδάφη της Ένωσης. Η κατάσταση έφτασε στο αποκορύφωμα το 

2015, βελτιώθηκε το 2016 και βρίσκεται υπό κάποιο έλεγχο σήμερα, το 2017.102 

Η αύξηση του αριθμού των παράτυπα εισερχομένων προσώπων ήταν τόσο 

ραγδαία που, σε πολλές περιπτώσεις, το ζήτημα μονοπώλησε τη δημόσια 

συζήτηση. Μέσα σε διάστημα εικοσιτεσσάρων μηνών (24), την περίοδο 2014 και 

2016, 1.370.439 άτομα χρησιμοποίησαν την μεταναστευτική διαδρομή της 

Μεσογείου για να φτάσουν στην Ευρώπη. Στην διάρκεια της μετακίνησής τους, το 

2016 μόνον, πάνω από 5.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ πολλά 
                                                             

102 ΙOM, ο.π. σ. 11 και σ. 15.  
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περισσότερα είναι τα περιστατικά ανθρώπων οι οποίοι απλά χάθηκαν ή 

απήχθησαν ή έπεσαν θύματα εγκληματιών και απλώς δεν καταγράφηκαν.103 

Γίνεται προφανές, συνεπώς, πως τα στατιστικά δείχνουν μόνο μια πλευρά του 

προβλήματος και μπορούν να θεωρηθούν μερικώς αξιόπιστα, ωστόσο πρέπει να 

ληφθούν υπόψη στην προσπάθεια αποτίμησης της σημερινής κατάστασης σχετικά 

με το ζήτημα των μικτών μεταναστευτικών ροών.  

Οι κύριοι περιορισμοί, όσον αφορά τα ποσοτικά δεδομένα, σχετίζονται με 

διάφορους, στην πραγματικότητα, παράγοντες: 

 Οι αριθμοί δεν μπορούν να καταδείξουν τον πολυσύνθετο 

χαρακτήρα της μετανάστευσης, αφού, για μεγάλο χρονικό διάστημα, τα 

περιστατικά δεν αντιμετωπίζονταν καν ατομικά, έτσι χάθηκαν πολλά δεδομένα 

σχετικά με τα κίνητρα και τους σκοπούς της μετανάστευσης και, παράλληλα, της 

επιλογής μιας συγκεκριμένης  μετανάστευσης οδού.  

 Η ανάμειξη, ως συνέπεια, εγκληματικών ομάδων ή υπηρεσιακών 

αξιωματικών υπεύθυνων φύλαξης των συνόρων ή και άλλων παραγόντων δεν 

μπορεί να γίνει εμφανής από μια τέτοια ανάλυση. Πολλές φορές, δε, τα ίδια τα 

πρόσωπα αυτά μπορεί και να είναι αυτοί που κάνουν την καταγραφή, οπότε το 

πρόβλημα εντείνεται περισσότερο. 

 Ακόμη, έστω και αν υπήρχαν οι καλύτερες προθέσεις και οι 

αξιωματικοί ήταν άριστοι στην άσκηση των καθηκόντων τους στο πλαίσιο των 

αρμοδιοτήτων τους, τα κράτη μέλη δεν ήταν κατάλληλα προετοιμασμένα για να 

διαχειριστούν την κατάσταση. Τα μέτρα που ελήφθησαν ήταν σπασμωδικά, 

βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα και περιορισμένα όσον αφορά την 

αποτελεσματικότητά τους. Κατέστη, δηλαδή, γρήγορα προφανής η ανάγκη για μια 

συλλογική (σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο) αντιμετώπιση του προβλήματος, 

καθώς και η σημασία της συνεργασίας με άλλες χώρες εκτός ΕΕ που 

αντιμετώπιζαν παρόμοιες προκλήσεις, όπως, για παράδειγμα, η Τουρκία.104 

                                                             
103 Επίσημη Ιστοσελίδα OECD, Official Migration Databases, διαθέσιμες στατιστικές για τη 

μετανάστευση, βλέπε http://www.oecd.org/els/mig/oecdmigrationdatabases.htm.  
104 Για τα σημεία 1-3, Ritzen, J., & Kahanec, M. (2017). A Sustainable Immigration Policy 

for the EU. In A Second Chance for Europe. Springer International Publishing. σ. 155-161. 
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 Σε μεγάλο βαθμό, αναπόφευκτα, οι μετανάστες χρησιμοποιήθηκαν 

από πολιτικά κόμματα, κυρίως της άκρας δεξιάς για την προώθηση λαϊκιστικών 

αντιλήψεων, αλλά και της αριστεράς για τη προβολή ενός πιο φιλολαϊκού, 

ανθρωπιστικού προγράμματος, με σκοπό τον επηρεασμό των μαζών και την 

εκμετάλλευση της κατάστασης για να κερδίσουν ψηφοφόρους και υποστηρικτές.105 

 Μια από τις πλέον σημαντικές πτυχές της μετανάστευσης που 

προκαλεί και πολλές από τις παραπάνω συνέπειες, είναι η οικονομική κρίση και η 

υποαπασχόληση. Στην πλειοψηφία τους, οι πρόσφυγες και οι μετανάστες είναι 

νεαροί, άντρες και γυναίκες, κυρίως ανειδίκευτοι, άνθρωποι, που για να 

επιβιώσουν χρειάζονται βασικές παροχές και αγαθά. Κάθε ένα από αυτά τα 

πρόσωπα πρέπει να διαθέτει δυνατότητα πρόσβασης σε στέγη, καθαρό νερό 

(πόσιμο και για την τήρηση κανόνων βασικής υγιεινής), τροφή, ρουχισμό, 

φάρμακα και περίθαλψη, παιδεία και ψυχαγωγία. Στην ΕΕ, όμως, τα κράτη μέλη 

αντιμετωπίζουν ήδη, χωρίς να λάβει κανείς υπόψη και το νέο εργατικό δυναμικό 

που εισέρχεται καθημερινά μέσω των μικτών μεταναστευτικών ροών, πολυάριθμα 

προβλήματα. Τα κύρια ζητήματα αφορούν την υποαπασχόληση, την ανεργία, την 

μειωμένη ικανότητα των κρατών να παράσχουν βασικές υπηρεσίες και παροχές 

στους πολίτες τους και την παραοικονομία. Αν τα κράτη μέλη, λοιπόν, βρίσκονται 

ήδη σε μια τόσο δυσμενή θέση, είναι προφανές γιατί το προσφυγικό και 

μεταναστευτικό, το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να επιδεινώνουν την 

κατάσταση.106 

 Ακόμη σημαντικότερα είναι τα προβλήματα που αφορούν την 

ασφάλεια εντός και εκτός των συνόρων. Η κριτική που έχει ασκηθεί σε ό,τι αφορά 

την ικανότητα και την προθυμία των ευρωπαϊκών χωρών να προστατεύσουν 

αποτελεσματικά τα εδάφη και τους πολίτες τους είναι έντονη και προέρχεται τόσο 

από πολιτικές νησίδες και τα μέσα μαζικής επικοινωνίας όσο και από 

οργανισμούς. Ανάλογα με το χαρακτήρα κάθε έναν από αυτούς όσο και τις 

                                                             
105 Geddes, A., & Scholten, P. (2016). The politics of migration and immigration in Europe. 

Sage. σ. 125-128. 
106 Bλέπε Müller, 2016, σ. 359-364. 
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επιδιώξεις πίσω από αυτήν την κριτική και την απαγγελία κατηγοριών, 

διαμορφώνεται και η ρητορική και επιλέγονται τα κατάλληλα επιχειρήματα. 107   

 Βεβαίως, θα ήταν αφελές να αποφύγει κανείς να αναφέρει και τον 

πραγματικό κίνδυνο που εντοπίζεται. Είναι πλέον αποδεδειγμένο πως, ενώ όντως 

η προσφυγική κρίση έχει τεράστιες προεκτάσεις και επιπτώσεις στους ανθρώπους 

που εκδιώκονται ή αναγκάζονται να δραπετεύσουν από τις χώρες προέλευσής 

τους, πολλά άτομα εκμεταλλεύονται την κατάσταση για να προωθήσουν 

εγκληματικές πρακτικές ή να προχωρήσουν στην τέλεση αξιόποινων πράξεων. 

Ισλαμιστές εξτρεμιστές, ακόμη και οπαδοί τρομοκρατικών και αντιστασιακών 

οργανώσεων όπως το ISIS, λαθρέμποροι, έμποροι όπλων, ναρκωτικών, οργάνων, 

λευκής σαρκός ακόμα και βρεφών, μπορούν εύκολα να κρύψουν την ύπαρξή τους 

φερόμενοι ως μετανάστες και όντας κρυμμένοι μέσα στα ανεξέλεγκτα κύματα των 

μικτών μεταναστευτικών ροών. Αυτό εξηγεί εν μέρει και την τάση των κρατών να 

εστιάζουν λιγότερο στα ανθρώπινα δικαιώματα και περισσότερο στην εδαφική 

ασφάλεια.108 

 Επιπρόσθετα, η αδυναμία των κρατών να διαφυλάξουν τα εξωτερικά 

τους σύνορα είναι μια ένδειξη της ευρύτερης φθοράς που έχει υποστεί η ισχύς της 

ΕΕ. Σε αυτές τις ενδείξεις περιλαμβάνονται και η εξάρτηση από το ΝΑΤΟ, η 

ελλιπής αστυνόμευση, η μη ύπαρξη επαρκούς αριθμού αξιωματικών και η 

απουσία ενός ευρωπαϊκού στρατού άμεσα εμπλεκόμενου.109  

5.2.  Κριτική αποτίμηση θέματος 

Η μεγάλη στρατηγική σημασία της κοινής δήλωσης και των μέχρι τώρα 

κοινών δράσεων και πολιτικών μεταξύ ΕΕ, Τουρκίας, ΝΑΤΟ και λοιπών διεθνών 

και περιφερειακών οργανισμών όπως αναλύθηκε εκτενέστερα και παραπάνω είναι 

αναμφισβήτητη. Αυτό που είναι, όμως, αμφισβητήσιμο, είναι το κατά πόσο οι 

δεσμεύσεις εφαρμόζονται και από τις δύο πλευρές και το εάν, όντως, είναι επιτυχία 

                                                             
107 Βλέπε Human Rights Watch, αναφορά για την Τουρκία https://www.hrw.org/reports/ 

2000/ turkey2/ Turk009-10.htm.  
108 Βλέπε ειδικά και 65.Van Hear,N.,Brubaker,R., Bessa, T.(2009), σε όλη την έκταση του 

κειμένου. 
109 Βλέπε Van Hear, N., Brubaker, R., Bessa, T. (2009) και Karaçay, Ayşem Biriz. (2017): 

σ. 107-108. 
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της Τουρκίας το ότι μειώθηκαν οι ροές ή αν είναι αποτέλεσμα άλλων παραγόντων 

ή συνδυασμός αυτών.  

Το πρώτο συμπέρασμα που πρέπει να σημειωθεί είναι πως, όπως 

αποδείχθηκε και παραπάνω, στο 3ο κεφάλαιο, με την παράθεση των αντίστοιχων 

στατιστικών, ο αριθμός των παρανόμως εισερχομένων στα εδάφη της ΕΕ από τη 

διαδρομή της Ανατολικής Μεσογείου, ειδικά, και τα θαλάσσια σύνορα, έχει μειωθεί 

σημαντικότατα. Πιο συγκεκριμένα, η Ελλάδα είναι η χώρα εκείνη που φαίνεται να 

απολαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος των θετικών συνεπειών της κοινής δήλωσης, 

με τα ποσοστά των καταγεγραμμένων περιστατικών να μειώνονται κατά τρεις και 

τέσσερις, ακόμη, φορές.110  

Αλλά, όσο επιτυχή κι αν φαίνονται αυτά τα συντονισμένα προγράμματα, οι 

θεσμοί, οι οργανισμοί, οι κυβερνώντες και, γενικά, οι αρχές, φαίνεται πως ξεχνούν 

να αναφέρουν ορισμένους επί μέρους παράγοντες που αντίστοιχα οδήγησαν σε 

έναν σαφή περιορισμό των ροών. Αντίθετα, η ακαδημαϊκή κοινότητα έχει φροντίσει 

να προχωρήσει σε μία κριτική ανασκόπηση των όσων έχουν επιτευχθεί από το 

Μάρτιο του 2016 ως και σήμερα.  

Τα κύρια σημεία που τονίζονται είναι, λοιπόν, τα εξής: 

 Οι ροές έχουν σαφώς μειωθεί, αλλά είναι σημαντικό να μην ξεχνά 

κανείς και πως ο αριθμός των εναπομενόντων στη Συρία έχει μειωθεί εξίσου. Αυτό 

σημαίνει πως τα μαζικά κύματα μετανάστευσης μειώνονται καθώς οι περισσότεροι 

άνθρωποι οι οποίοι βρισκόταν σε πραγματικό κίνδυνο φρόντισαν να 

αποχωρήσουν σε παρελθόντα χρόνο, οπότε όσοι έχουν παραμείνει δεν δύνανται ή 

δεν επιθυμούν να μετακινηθούν. Με τη Συρία να έχει εγκαταλειφθεί από το 

μεγαλύτερο ποσοστό αντιφρονούντων ή ατόμων που αναζητούσαν εργασία στα 

κράτη μέλη της ΕΕ ή σε όμορα κράτη, είναι φυσικό πως πλέον τα καταγεγραμμένα 

περιστατικά περιορίζονται.111 Πολύ απλά, δεν έχει μείνει πλέον κανείς για να 

μετακινηθεί. 

                                                             
110 ΙOM, ο.π. σ. 11 και σ. 15. 
111 Saber, D., & Long, P. (2017). ‘I will not leave, my freedom is more precious than my 

blood’. From affect to precarity: crowd-sourced citizen archives as memories of the Syrian war. 
Archives and Records, 38(1), p. 80-99.  
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 Επίσης, είναι γεγονός πως έστω κι αν δεχθεί κανείς πως σημειώθηκε 

πραγματική επιτυχία μετά την επέμβαση των θεσμών, δεν μπορεί παρά να 

παρατηρήσει την ανικανότητα διαχείρισης της ανθρωπιστικής (κυρίως) κρίσης από 

χώρες με μακρά παρουσία στην ΕΕ όπως η Ιταλία και η Ελλάδα. Είναι έως ένα 

βαθμό, λοιπόν, αιτιολογημένο το γιατί η Τουρκία μπορεί να αντιμετωπίζει 

μεγαλύτερα προβλήματα- η χώρα μαστίζεται από φτώχεια, έχει ένα πολύ μεγάλο 

πληθυσμό, πολλά εδάφη που συνορεύουν με περιοχές στις οποίες υπάρχουν 

συνεχείς διαμάχες και εδαφικές αμφισβητήσεις και λαμβάνει πολύ λιγότερη 

υποστήριξη από οργανισμούς σε σχέση με τα κράτη – μέλη της ΕΕ.112  

 Μπορεί μεν η Τουρκία να έχει προχωρήσει σε συνεργασία με την ΕΕ, 

ωστόσο πρέπει να σημειωθεί πως η μείωση οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο ότι τα 

προγράμματα του ΝΑΤΟ και η ΚΕΠΠΑ εφαρμόζονται πλέον πιο συντονισμένα, 

αποκλείοντας τη διαδρομή της Ανατολικής Μεσογείου.113 Ωστόσο, παρατηρείται 

πως, παρότι όντως η διαδρομή αυτή χρησιμοποιείται λιγότερο συχνά, αυτό δεν 

ισχύει και για τις άλλες διαδρομές. Αντίθετα, φαίνεται πως τόσο τα πρόσωπα που 

τις χρησιμοποιούν ή σκοπεύουν να τις χρησιμοποιήσουν όσο και οι διακινητές, 

εντοπίζουν εναλλακτικές οδούς που μπορούν να αξιοποιήσουν, οι οποίες 

ελέγχονται λιγότερο αποτελεσματικά ή επιλέγουν να μετακινηθούν από τα σύνορα 

άλλων κρατών.114 Όμως, το ότι οι άνθρωποι αυτοί ωθούνται να επιλέξουν άλλες, 

πιθανώς πιο επικίνδυνες διαδρομές, δε συνιστά επιτυχία. 

 Υπάρχουν, βεβαίως, πολλά περιστατικά καταγεγραμμένα, ωστόσο, 

δεν μπορεί κανείς να γνωρίζει το τί συμβαίνει στα άτομα τα οποία χάνονται, δεν 

καταχωρούνται, επιστρέφουν ή προσπαθούν να επιστρέψουν και επιλέγουν άλλες 

οδούς. Πολλά άτομα, μιας και δεν επιλέγουν πια τη σχετική ασφαλή διαδρομή της 

Ανατολικής Μεσογείου, αναγκάζονται να επιλέξουν, τελικά, όπως ειπώθηκε, άλλες  

διαδρομές, πέφτοντας συχνά θύματα δουλεμπόρων, εμπόρων λευκής σαρκός, 

βρεφών, εμπορίας οργάνων, ακόμη και ληστών.115 Τίθεται, συνεπώς, η εξής 

                                                             
112 Gunter, M. 2015). Iraq, Syria, ISIS and the Kurds: geostrategic concerns for the US and 

Turkey. Middle East Policy, 22(1), p. (102-111. 
113 FRONTEX, “Migration Routes Map”, http://frontex.europa.eu/trends-and-routes 

/migratory-routes-map/.  
114 Vannini, P. (Ed.). (2016). The cultures of alternative mobilities: routes less travelled. 

Routledge, p. 193. 
115 Murray, J. S. (2016). Displaced and forgotten child refugees: A humanitarian crisis. 

Journal for Specialists in Pediatric Nursing, 21(1), p. 29-36. 
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απορία-  η κρίση σε κρατικό επίπεδο έχει αντιμετωπιστεί σε ένα βαθμό- αυτό 

μπορεί να ειπωθεί με πραγματικά στοιχεία και για την ανθρωπιστική; 

 Μια άλλη, έμμεση, ίσως, συνέπεια, αφορά την ταυτότητα ενός 

ολόκληρου λαού και την ανάπτυξη σειράς λανθασμένων, ρατσιστικών αντιλήψεων 

κατά των ανθρώπων αυτών γενικότερα. Ένας λαός, οι Σύριοι, που στο παρελθόν 

δεν αντιμετωπιζόταν με την προκατάληψη την οποία βίωναν, για παράδειγμα, 

πολίτες αφρικανικών κρατών, οι οποίοι και στιγματίζονται ακόμη και σήμερα λόγω 

της καταγωγής τους, πλέον έχουν πέσει και εκείνοι θύματα ρητορικής και 

εγκλημάτων μίσους. Ειδικότερα οι γυναίκες, οι οποίες και είναι πιο εκτεθειμένες 

από τους νεαρούς, ιδίως, άντρες, βιώνουν τον ρατσισμό και την ξενοφοβία και 

στοχοποιούνται τόσο από τους ντόπιους όσο και από εγκληματίες, ακόμη και από 

ομοεθνείς τους. Το ίδιο συμβαίνει και στα παιδιά.116 

 Η επόμενη ερώτηση που τίθεται ίσως να προκαλέσει και να εγείρει 

αμφιβολίες- αφορά το κατά πόσο, τελικά, τα κράτη τα οποία απολαμβάνουν ενός 

επιπέδου ευημερίας και ανάπτυξης έχουν ή όχι ευθύνη να βοηθήσουν. Από τη μια, 

όντως, το κάθε κράτος πρέπει να είναι σε θέση να δώσει προτεραιότητα στους 

δικούς του πολίτες και να προσπαθεί να δώσει έμφαση στην αξιοποίηση των 

διαθέσιμων πόρων του για να επιτύχει ακόμη μεγαλύτερη ανάπτυξη και αύξηση 

της ισχύος του. Από την άλλη, τα κράτη είναι μέλη μιας διεθνούς κοινότητας και 

έχουν υπογράψει πολυμερείς διεθνείς συνθήκες και έχουν προχωρήσει σε 

δεσμεύσεις σχετικά με την προώθηση πολιτικών που θα εξασφαλίσουν την ειρήνη, 

την προστασία κάθε ανθρώπου και την ευημερία όλων των λαών.117 Αν αποδεχθεί 

κανείς τα όσα διεκήρυξαν τα κράτη, λοιπόν, θα έπρεπε να κατανοήσει επιπλέον 

πως είναι σημαντικό να δημιουργηθούν αφενός δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ των 

προσώπων και αφετέρου να διευκολυνθεί η μετακίνηση των πληγέντων σε πιο 

                                                             
116 Cevirme, A., Hamlaci, Y., & Ozdemir, K. (2015). Women on the Other Side of War and 

Poverty: Its Effect on the Health of Reproduction, διαθέσιμο σε 
http://ijwhr.net/pdf/pdf_IJWHR_117.pdf.  

117 Χαρακτηριστικότατο παράδειγμα είναι η Διεθνής Σύμβαση του Οργανισμού Ηνωμένων 
Εθνών για τα Δικαιώματα των Μεταναστών», Κείμενα Προστασίας για τα Δικαιώματα των 
Μεταναστών, διαθέσιμη σε https://www.unhcr.gr/no_cache/.../diethneis-kai-perifereiakes-
symbaseis.html, σε pdf. 
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ασφαλείς περιοχές, ιδίως των πλέον αδυνάτων όπως οι γυναίκες και τα ανήλικα 

παιδιά.118 

Τελικά, γιατί υπάρχουν μικτές μεταναστευτικές ροές; Και, γιατί είναι τόσο 

δύσκολα διαχειρίσιμες; Συνοψίζοντας τα όσα ειπώθηκαν, μεταξύ των κρατών της 

ΕΕ, των κρατών της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής, υπάρχουν τεράστιες, 

αγεφύρωτες διαφορές στο βιοτικό επίπεδο, στις κοινωνικές δομές, στις λειτουργίες 

των θεσμών (σε ό,τι αφορά το κοινωνικό κράτος, ειδικά) και στην τήρηση των 

δικαιωμάτων του ανθρώπου. Υπάρχουν ακόμη και σήμερα χώρες στις οποίες οι 

άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε βασικά αγαθά όπως την ασφάλεια, τη στέγη, 

το ασφαλές για κατανάλωση φαγητό και νερό και στις οποίες βρίσκονται σε διαρκή 

κίνδυνο λόγω ακριβώς αυτής της ανεπάρκειας των διαθέσιμων πόρων. Τα 

προβλήματα αυτά όμως, δεν αναγνωρίζονται συνήθως ως επαρκείς λόγοι για τη 

μετακίνησή τους. Ωστόσο, οι ακραίες συνθήκες πείνας και εξαθλίωσης, αν και δεν 

αναφέρονται ρητά ως παράγοντες που θέτουν σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή τους, είναι 

οι κύριοι λόγοι μετακίνησης. 

Από τη μελέτη των στατιστικών, όπως, ειδικά, αυτά παρατίθενται στα 

σχετικά παραρτήματα (βλ. παρακάτω) γίνεται σαφές πως, ποσοτικά, τουλάχιστον, 

σε απόλυτα νούμερα, υπάρχει μια σαφής μείωση των ροών προς την Ελλάδα από 

την Τουρκία, αν και, όπως αναφέρθηκε, είναι αμφίβολο το κατά πόσον μπορεί να 

αποδώσει αυτήν την επιτυχία κανείς αποκλειστικά και μόνον στις δράσεις ΕΕ και 

της τουρκικής ηγεσίας σε συνεργασία με το ΝΑΤΟ και τους μηχανισμούς τους. Η 

πλέον αισιόδοξη οπτική είναι, ίσως, το πως, στην πραγματικότητα, έχει περιοριστεί 

κατά πολύ ο αριθμός των ανθρώπων που χρησιμοποιούν τις οδούς, άρα, αυτή η 

μείωση παρατηρείται και στατιστικά, στα ανάλογα δελτία και τις αναφορές των 

οργανισμών που ασχολούνται με τη μετανάστευση και την εδαφική ασφάλεια 

γενικότερα.  

Η ανάλυση της Συμφωνίας, έδειξε πως η Τουρκία προέβη σε δηλώσεις, σε 

μεγαλύτερο ποσοστό, παρά σε πραγματικές δεσμεύσεις. Παρά ταύτα, η ύπαρξη 

χρηματικής αποζημίωσης ως αντιστάθμισμα για την αυξημένη αστυνόμευση και 

την καλύτερη φύλαξη των συνόρων, την οποία έλαβαν τόσο η Ελλάδα όσο και η 

                                                             
118 Gilbert, G., & Rusch, A. M. (2017). Creating safe zones and safe corridors in conflict. 

Διαθέσιμο σε http://repository.essex.ac.uk/20056/  
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Τουρκία από πλευράς ΕΕ ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνεργασία, 

φαίνεται να λειτουργεί ως ένα αποτελεσματικό εργαλείο διασφάλισης της 

συνεργασίας της τουρκικής πλευράς.  

Αυτό το χρηματικό ποσό της αποζημίωσης είναι κάθε άλλο παρά ευτελές. 

Συγκεκριμένα, από το συνολικό ποσό των 355 εκατομμυρίων ευρώ που έχει 

διαθέσει η Επιτροπή ως έκτακτη βοήθεια, το μεγαλύτερο ποσοστό το έχει λάβει η 

Ελλάδα για την υποστήριξη των Μη Κυβερνητικών Οργανισμών (ΜΚΟ) που 

δραστηριοποιούνται στη χώρα και την ανακούφιση, σε όλα τα επίπεδα, των 

προσφύγων και των μεταναστών (παρατύπων και μη). Συνολικά, η Ελλάδα έχει 

λάβει 509 εκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2014 - 2020.119   

To ποσό που έλαβε συνολικά η Τουρκία για τη βελτίωση των παροχών 

βασικής περίθαλψης, υγειονομικής προστασίας, προσωρινής διαμονής, 

μετεγκατάστασης και εκπαίδευσης από το 2014 και έπειτα, ανέρχεται στα 1,2 

δισεκατομμύρια ευρώ. Το ποσό αυτό, καταβλήθηκε σταδιακά εντός του 2016, ενώ 

υπολογίστηκε πως απαιτούνται πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ ημερησίως (!) 

στην Τουρκία, για να καλυφθούν ακόμη και οι βασικότερες ανάγκες (τροφή, 

θέρμανση, στέγαση και βασική περίθαλψη και ασφάλεια) των προσφύγων και 

μεταναστών. 120 

Tο να παρουσιαστεί μια μόνο πηγή δεδομένων σε μια ανάλογη συζήτηση 

περιορίζει τη σημασία και την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων της έρευνας. Έτσι, 

σε αυτήν την ενότητα που επιχειρεί την περαιτέρω κριτική, με βάση πραγματικά 

δεδομένα, του κατά πόσο, πραγματικά, μπορεί κανείς να μιλήσει για μια 

επιτυχημένη στρατηγική καταπολέμησης των προβλημάτων που σχετίζονται με 

την ανεπαρκή αντιμετώπιση των μικτών μεταναστευτικών ροών και την 

ανεπάρκεια των υποδομών, κρίνεται απαραίτητο να συμπεριληφθούν και άλλες, 

περισσότερο ή λιγότερο, ειδικές εκτιμήσεις και έρευνες.  

                                                             
119 Δεδομένα Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως δημοσιεύονται στην αναφορά για την 

Ευρωπαϊκή ατζέντα μετανάστευσης, βλ. Managing the EU refugee crisis, EU-Turkey Statement, 
Progress Report, September 2017, https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-
we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/20160928/factsheet impl 
ementation_of_the_eu-turkey_statement_en.pdf  

120 Στο ίδιο, Managing the EU refugee crisis, EU-Turkey Statement, Progress Report, 
September 2017, https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/ 
european-agenda-migration/background-information/docs/20160928/factsheet implementation of 
the eu-turkey_statement_en.pdf  



   62 
 

 
 

Ήδη από μια πρώτη ανάγνωση και εύρεση πρόσθετων ερευνών, 

αποδεικνύεται η σημασία της αντιπαράθεσής τους. Ο οργανισμός Reconnecting 

Europe, που ασχολείται με την περίθαλψη, προστασία και αντιμετώπιση 

προβλημάτων σε σχέση με την υγεία και συνεργάζεται άμεσα με τον Ερυθρό 

Σταυρό121 δημοσιεύει δικές του έρευνες στις οποίες περιλαμβάνονται διαφορετικά 

δεδομένα.  

Συγκεκριμένα, σε έρευνα122 που δημοσιεύθηκε με τη μορφή άρθρου στις 27 

Μαρτίου 2017, η Reconnect Europe, αναφέρει μεταξύ άλλων πως στην Τουρκία 

δόθηκαν συνολικά 3 δισεκατομμύρια ευρώ για τους προαναφερθέντες σκοπούς ως 

ανθρωπιστική βοήθεια. Η Reconnect Europe, παράλληλα, συμφωνεί με τον ΙΜΟ123 

στο ότι παρατηρήθηκε, πράγματι, μείωση μεταξύ Μαρτίου 2016 και Μαρτίου 2017, 

την οποία, ωστόσο, υπολογίζει, για την Ελλάδα, πως το ποσοστό ανέρχεται σε -

85%. Συγκεκριμένα, για τα ελληνικά νησιά, καταγράφηκε μείωση από 150.000 

άτομα σε 20.000. Στην ίδια έρευνα, εκτιμάται πως αυτό οφείλεται και στο ότι έχει 

αποκλειστεί η οδός που διασχίζει τα Βαλκάνια.124  

Η Reconnect Europe κάνει μια μάλλον αυστηρή κριτική σε ό,τι αφορά την 

αποτελεσματικότητα της Συμφωνίας. Χαρακτηρίζοντας τη Συμφωνία ως το κύριο 

σημείο μιας ντροπιαστικής για την Ευρώπη (year of shame) χρονιάς, κάνει μια 

κριτική που απευθύνεται, κυρίως, στην Ένωση. Συγκεκριμένα, αναφέρεται πως η 

Ελλάδα επιβαρύνθηκε ολοκληρωτικά με την ευθύνη της αντιμετώπισης της 

κατάστασης, παρότι ήταν εμφανώς μη ικανή να το κάνει, όντας πλήρως 

εγκαταλελειμμένη από τα υπόλοιπα κράτη μέλη και εκτεθειμένη. Επιπλέον, 

απέδωσε σε μεγάλο βαθμό την κακή κατάσταση των προσφύγων και μεταναστών 

στο σύνολο της ΕΕ στις ισλαμοφοβικές και αντι-μεταναστευτικές τάσεις των 

ηγετών των ευρωπαϊκών κρατών. Επίσης, τονίζει πως, μπορεί μεν να έλαβε 

χρηματικό κονδύλιο για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, ωστόσο η Τουρκία, 

το 2017, φιλοξενεί πάνω από 3 εκατομμύρια εξ αυτών, για τις ανάγκες των οποίων 

                                                             
121 Βλέπε και http://reconnecting-europe.boellblog.org/  
122 Όλα τα ακόλουθα δεδομένα προέρχονται από την έρευνα της Reconnecting Europe, 

Paul A. (2017). The EU – Turkey migration deal, one year on (δημοσιευμένη στις 27 Μαρτίου 
2017), διαθέσιμη ηλεκτρονικά σε http://reconnecting-europe.boellblog.org/2017/03/27/the-eu-
turkey-migration-deal-one-year-on/  

123 Βλέπε και παραπάνω, ΙOM, 2017 
124 Βλέπε τον αντίστοιχο πίνακα της FRONTEX 
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έχει δαπανήσει, έως τη στιγμή που συντάχθηκε η αναφορά, πάνω από 20 

δισεκατομμύρια ευρώ. 

Παράλληλα, η έρευνα τονίζει πως η τουρκική πλευρά έχει απευθυνθεί 

πολλάκις στην ΕΕ τονίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης και τις πιέσεις που 

δέχεται στο εσωτερικό της. Οι πιέσεις αυτές, αφορούν και την ασφάλεια και την 

προστασία τόσο του πληθυσμού της όσο και των προσφύγων και των 

μεταναστών, αφού και οι μεν και οι δε έρχονται αντιμέτωποι με μια πιεστική 

κατάσταση την οποία δεν μπορούν να διαχειριστούν και αντιμετωπίζουν 

καθημερινά περιστατικά βίας και ανομίας, που εκδηλώνονται εντός καταυλισμών 

ως αποτέλεσμα της ύπαρξης μιας τεταμένης κατάστασης. Θύματα είναι τόσο 

μετανάστες και πρόσφυγες, τελικά, από ομάδες εθνικιστών και μη, όσο και ο 

μόνιμος πληθυσμός είτε από τους παραπάνω, άμεσα, είτε έμμεσα, αφού το 

κράτος, φτάνοντας στα όρια των δυνατοτήτων του, αναγκάζεται να θυσιάσει από 

τα ταμεία του για να ενισχύσει τους τομείς που σχετίζονται με την αντιμετώπιση 

των μικτών μεταναστευτικών ροών. 

Και η EURACTIV έχει, επιπλέον, δημοσιεύσει αντίστοιχη έρευνα. 

Συγκεκριμένα, το δίκτυο της EURACTIV, που πραγματεύεται ζητήματα που 

αφορούν τους ευρωπαίους πολίτες,125 αποτιμά την κατάσταση χρησιμοποιώντας 

μια αντίστοιχη προσέγγιση με αυτήν που υιοθετεί η Reconnecting Europe. Σε 

πρόσφατη έρευνα που δημοσιεύθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 2017126 δίδεται μια 

άλλη εικόνα που δεν εστιάζει, σε τόσο μεγάλο βαθμό στα ποσοτικά δεδομένα, 

μόνο, αλλά και σε μια ποιοτική ανάλυση. Συγκεκριμένα, η μεγάλη σημασία της 

έγκειται στο ότι παρουσιάζει τον αντίλογο, δηλαδή, προέρχεται από μια 

αντικειμενική, στα μέτρα του δυνατού, πηγή, τον τοπικό αντιπρόσωπο της 

EURACTIV στην Τουρκία, κ. Bağış που είναι, επιπλέον, τουρκικής καταγωγής και 

πρώην εκπρόσωπος της Τουρκίας στην ΕΕ σε Υπουργικό επίπεδο και κύριος 

διαπραγματευτής της. 

                                                             
125 Για περισσότερες πληροφορίες στο https://www.euractiv.com  
126 Εφεξής, όπου αναφέρεται η έρευνα της EURACTIV, ο αναγνώστης ή η αναγνώστρια 

παραπέμπεται στον μόνιμο υπερσύνδεσμο όπου δημοσιεύθηκε, συγκεκριμένα: 
https://www.euractiv.com/section/global-europe/opinion/migration-and-europe-the-view-from-
turkey/, Bağış Ε. (2017).  Migration and Europe: The view from Turkey, έρευνα και άρθρο γνώμης, 
δημοσιευμένο στις 20 Σεπτεμβρίου 2017. 
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Έτσι, ένα από τα κύρια σημεία της συγκεκριμένης ανάλυσης που θα πρέπει 

να αναφερθούν, είναι πως ο κ. Bağış μιλά για μια συμπεριφορά της ΕΕ η οποία 

ομοιάζει με ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Ένα παιχνίδι, όμως, στο οποίο ουδέποτε 

αναγνώρισε την Τουρκία ως έναν ισότιμο αντίπαλο. Ο πρώην Υπουργός επικρίνει 

την ΕΕ λέγοντας πως, στην ουσία, η ΕΕ δεν επιζητά την επούλωση των 

οικονομικών, πολιτιστικών και κοινωνικών συνεπειών που βιώνουν οι πληθυσμοί 

των χωρών που αποτελούν δίοδο των ροών. Αντίθετα, εκφράζει την άποψη πως η 

Ένωση προχώρησε στη σύναψη της Συμφωνίας με σκοπό να μην είναι πλέον 

εκτεθειμένη σε διεθνή κριτική και, αντί να ενισχύσει τα ανθρώπινα δικαιώματα, 

επιβαρύνει, ακόμη περισσότερο, την κατάσταση των προσφύγων και των 

μεταναστών. 

Στο ίδιο, τονίζει πως, με αυτά τα μέτρα που ορίζονται, το αποτέλεσμα είναι 

να πιέζεται η Τουρκία, η οποία ήδη βρίσκεται εκτεθειμένη σε κίνδυνο λόγω 

εδαφικών αμφισβητήσεων από ομάδες στο εσωτερικό της, από απειλές στα 

εξωτερικά της σύνορα και προβλήματα εσωτερικής σταθερότητας. Συγκεκριμένα, 

υπογραμμίζει πως η χώρα, αυτήν την περίοδο, βάζει σε προτεραιότητα τα 

παγκόσμια ανθρώπινα δικαιώματα (global human rights) σε σχέση με τα εθνικά 

της συμφέροντα. Αυτή την πτυχή, ο κ. Bağış τη θεωρεί ως βασική, δεδομένου πως 

οι πραγματικές ανάγκες των προσφύγων αυτή τη στιγμή είναι η στέγαση, η 

θέρμανση, η σίτιση, η διατροφή, η ένδυση, η ασφάλεια και η εκπαίδευση, για την 

κάλυψη των οποίων η ευρωπαϊκή βοήθεια, ασφαλώς, δεν επαρκεί.  

Παράλληλα, επικρίνει τη στάση της ΕΕ η οποία επιμένει στο να κατακρίνει 

την πολιτική της τουρκικής κυβέρνησης και τον τρόπο αντιμετώπισης των 

συμμετεχόντων, λ.χ. στο πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου του 2016, τη στιγμή που οι 

ίδιοι δεν υποστήριξαν σε καμία περίπτωση τη διαδικασία αποκατάστασης της 

καθημερινότητας των πολιτών μετά από τα γεγονότα που ακολούθησαν. Ανάλογη 

κριτική, κάνει και ο Υπουργός και για τα προβλήματα σε σχέση με την τρομοκρατία 

που ταλανίζουν το εσωτερικό της χώρας και συνιστούν διαρκή απειλή για την 

ασφάλειά της. 

Άλλες πηγές διαφωνούν- για παράδειγμα, το BBC, το Βρετανικό 

Ειδησεογραφικό Πρακτορείο, σε άρθρο το οποίο δημοσιεύθηκε λίγες εβδομάδες 

μετά την υπογραφή της Συμφωνίας, στις 24 Απριλίου 2016, χαρακτηρίζει ως 
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επιτυχή την έκβασή της, αξιολογώντας τα αποτελέσματα της.127 Το άρθρο, το 

οποίο είναι ανυπόγραφο, αναφέρει τις δηλώσεις του κ. Tusk, Προέδρου του 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο οποίος χαιρέτησε τη Συμφωνία λέγοντας πως έχει 

παρατηρηθεί ραγδαία μείωση στους αριθμούς των ατόμων που εισέρχονται 

παρανόμως στην ΕΕ από τη διαδρομή της Ανατολικής Μεσογείου. Ακόμη, 

αναφέρει τις δηλώσεις του κ. Davutoglou, Πρωθυπουργού της Τουρκίας (από τον 

Αύγουστο του 2014 μέχρι τον Μάιο του 2016), που δήλωσε πως η Τουρκία 

αποτελεί πρότυπο για το πως θα πρέπει να διαχειρίζεται τις μικτές 

μεταναστευτικές ροές ένα κράτος και πως, μιας και η Τουρκία έχει εφαρμόσει όλες 

τις κατευθυντήριες και ακολουθεί τις δεσμεύσεις, η ΕΕ θα πρέπει τώρα, με τη 

σειρά της, να «ανοίξει» το καθεστώς παροχής θεωρήσεων εισόδου (visas) στους 

Τούρκους πολίτες. Η τουρκική πλευρά επέμεινε στα ζητήματα που άπτονται της 

συμφωνίας Schengen, ενώ οι Ευρωπαίοι υπενθύμισαν, σύμφωνα με το ίδιο 

άρθρο, στους συνομιλητές τους πως η Τουρκία θα πρέπει να πληροί συγκεκριμένα 

κριτήρια. Σημειώνεται εδώ, βάση της κρίσης του ερευνητή, πως επιβεβαιώνεται, σε 

ένα βαθμό, η άποψη του κυρίου Bağış που θεωρεί πως η ΕΕ δεν αναγνωρίζει ως 

ισότιμη την τουρκική πλευρά και απλώς επιχειρεί μια επιφανειακή και άμεση λύση 

η οποία, όμως, δεν αποδίδει τα ίδια οφέλη και στις δύο πλευρές. 

5.3. Κριτική αποτίμηση βιβλιογραφικής ανασκόπησης και ερευνητικής 
διαδικασίας 

Όπως σε κάθε ερευνητική εργασία έτσι και στην παρούσα, στην πορεία της 

συγγραφής της, παρουσιάστηκαν ορισμένα προβλήματα και αναδείχθηκαν σημεία 

στα οποία δεν είχε γίνει εξαρχής φανερό ότι θα έπρεπε να δοθεί ειδική ερευνητική 

έμφαση. Εξίσου, προέκυψαν προκλήσεις στην εύρεση δεδομένων, κυρίως 

επίκαιρων και ακριβών, όπως και αναφέρθηκε στις αντίστοιχες ενότητες. Από την 

άλλη, όμως, κατά την μελέτη των πρωτογενών και δευτερογενών πηγών, έγινε 

δυνατή η ανάλυση των δεδομένων και των θεωριών, με αποτέλεσμα να γίνουν 

εμφανείς περαιτέρω συνέπειες και συνθετότερα ζητήματα που, κατά την πρώτη 

ανάγνωση, ήταν δύσκολο να αποκαλυφθούν. Σε αυτήν την ενότητα, που δεν 

                                                             
127 Όπου αναφέρεται το άρθρο του BBC, ο αναγνώστης ή η αναγνώστρια παραπέμπεται στην 
επίσημη ηλεκτρονική ιστοσελίδα του Βρετανικού Ειδησεογραφικού Πρακτορείου: BBC. (2017). 
Migrant Crisis: EU – Turkey Refugee Deal is working, διαθέσιμο σε 
http://www.bbc.com/news/world-europe-36121083, δημοσίευση 24 Απριλίου 2016. 
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μπορεί να λείπει, άλλωστε, από μια μεγάλου εύρους επιστημονική μελέτη, θα γίνει 

μια απαρίθμηση των θετικών και αρνητικών σημείων, των παρεκκλίσεων από τον 

αρχικό σχεδιασμό της έρευνας και των πιθανών ερευνητικών κενών που θα 

μπορούσαν να καλυφθούν από μελλοντικές αντίστοιχες έρευνες.128  

Τα αρχικά ερευνητικά ερωτήματα αφορούσαν τις σχέσεις ΕΕ και Τουρκίας, 

την κατάσταση όσον αφορά τη χρήση και την προστασία της διαδρομής της 

Ανατολικής Μεσογείου και, γενικότερα, μια συζήτηση για την πολυπλοκότητα των 

μικτών μεταναστευτικών ροών εστιάζοντας στις ευρω-τουρκικές σχέσεις. 

Περιληπτικά, όσον αφορά τα αρχικά ερωτήματα, από τη μελέτη έγινε προφανές 

πως, όντως, είναι πολύ δύσκολο να αποσαφηνίσει κανείς το ζήτημα των μικτών 

μεταναστευτικών ροών, ακόμη και το να δοθεί ένας σαφής και σύντομος ορισμός. 

Εξίσου, επιβεβαιώθηκε η αρχική υπόθεση πως οι σχέσεις ΕΕ και Τουρκίας 

επηρεάζονται σημαντικά από το φαινόμενο και πως η κοινή δήλωση 

αντιμετωπίζεται και από τις δύο πλευρές ως κάτι πολύ περισσότερο από μια 

συμφωνία με σκοπό την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Παράλληλα, 

επαληθεύτηκε και η υπόθεση πως το ΝΑΤΟ, παρά η ΕΕ, είναι αυτό που, τελικά, 

κατορθώνει να προστατέψει με χρήση σκληρής ισχύος (στρατό ξηράς, στόλο και 

περιπολίες) τη Μεσόγειο και πως, χωρίς τη συμβολή του, η διαχείριση θα ήταν 

πολύ μεγαλύτερη πρόκληση για τα κράτη μέλη της ΕΕ.129 

Μέσω της συστηματικής και προσεκτικής ανάλυσης της βιβλιογραφίας, 

λοιπόν, μια από τις πιθανές συμβολές της παρούσας μελέτης είναι πως 

επιχειρήθηκε ο επανορισμός κάποιων όρων για να ανταποκρίνονται στις 

σημερινές, πραγματικές ανάγκες αντίστοιχων ερευνών. Χωρίς να τολμά κανείς να 

ισχυριστεί πως η εργασία αυτή αποτελεί κάποια ανατρεπτική προσπάθεια που να 

προσδίδει με αποφασιστικό τρόπο στη μελέτη της μετανάστευσης, έγινε 

πραγματική προσπάθεια να προσεγγιστούν υπό διάφορες οπτικές και όχι απλώς 

με τη χρήση μιας θεωρητικής προσέγγισης όλα τα προφανή και τα λιγότερο 

υπογραμμισμένα σημεία εξίσου. Αν και η μελέτη βασίστηκε στη χρήση της θεωρίας 

των διεθνών σχέσεων με ιδιαίτερη βαρύτητα να δίνεται σε ζητήματα ισχύος και 

                                                             
128 Βλέπε ειδικά: McNabb, D. E. (2015), Research methods for political science: Quantitative and 
qualitative methods. Routledge. 2015, σ.1-10. 
129 Βλέπε εισαγωγή. 
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στρατηγικής, συμπεριλήφθηκαν και κοινωνιολογικές έρευνες αλλά και 

δημοσιεύσεις διεθνών οργανισμών, όπως η Διεθνής Αμνηστία.  

Αν και στον αρχικό σχεδιασμό της έρευνας τα κοινωνικά και πολιτικά 

(ανθρωπιστικά) στοιχεία, λανθασμένα ίσως, δεν είχαν θεωρηθεί εξίσου κομβικής 

σημασίας ή πως άπτονται άμεσα του ζητήματος, σύντομα, μελετώντας το 

διαθέσιμο υλικό, καταδείχθηκε πως το να μην περιληφθεί ο παράγοντας 

άνθρωπος θα ήταν σημαντικό λάθος. Ούτως ή άλλως, το αντικείμενο της κοινής 

δήλωσης είναι τα δικαιώματα αυτών ακριβώς των προσώπων. Επιπλέον, ακόμη κι 

αν κανείς εστιάσει αμιγώς στη στρατηγική, οι διπλωματικές προσεγγίσεις είναι, 

στην ουσία, προσπάθειες να εξασφαλιστεί η ευημερία εθνών – κρατών τα οποία 

αποτελούνται από άτομα, άρα το ανθρώπινο στοιχείο είναι πάντα παρόν. Δηλαδή, 

είναι αδύνατον να γίνει μια ανάλυση διεθνών σχέσεων χωρίς να ληφθεί υπόψη ο 

πληθυσμός και οι λαοί των κρατών.130 

Ένα ακόμη σημείο που θα αναφερθεί, είναι πως, μέσω της πιο προσεκτικής 

ανάγνωσης των δεδομένων, ο ερευνητής κατόρθωσε να εξελίξει το ερευνητικό και 

επιστημονικό υπόβαθρο και να κατανοήσει την ίδια τη φύση της στρατηγικής. Η 

χρήση διάφορων ερευνητικών μεθόδων και η ανασκόπηση των δεδομένων, 

αποκάλυψε τη σημασία της ανάγνωσης του υλικού αλλά και του να κατορθώνει 

κανείς να αναγιγνώσκει ανάμεσα στις γραμμές και να διαχωρίζει τις αφορμές από 

τις αιτίες και το φαίνεσθαι από το είναι, επιστρέφοντας, σχεδόν, στη φιλοσοφία και 

τον Πλάτωνα.131  

Αυτή η επισήμανση έχει και μια άλλη πτυχή που μπορεί να συζητηθεί. Μια 

συνηθισμένη κριτική απέναντι στους ρεαλιστές, στους στρατιωτικούς και τις 

ένοπλες δυνάμεις, γενικά, είναι πως, σε μια προσπάθεια να εξασφαλιστεί η 

ασφάλεια και η δημόσια τάξη, αγνοούνται ή και παραβιάζονται τα ατομικά και 

πολιτικά δικαιώματα με το να δίνεται έμφαση σε μια μάκρο-εκτίμηση και όχι στο 

μίκρο-στοιχείο- τους ανθρώπους ως ξεχωριστές περιπτώσεις.132  

                                                             
130 Keohane, R. O. (1988). International institutions: two approaches. International studies 

quarterly, 32(4), σ. 379-396.  
131 Σπυρίδης, Χ. Πλάτωνος Τίμαιος: Γένεσις Ψυχής Κόσμου (Γραμμικές & Λαβδοειδείς 

Λύσεις). Διαθέσιμο σε http://users.uoa.gr/~hspyridis/prolegomenalavdoeidis.pdf.  
132 Aron, R. (2003). Peace and war: a theory of international relations.Transaction 

Publishers. σ. xi. 
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Το ίδιο επισήμαναν επί της ουσίας και οι πολιτικοί και διπλωμάτες που 

ανέλαβαν το δύσκολο έργο της διαπραγμάτευσης του πλαισίου, τελικά, της 

συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και της Τουρκίας. Επιστρέφοντας, λοιπόν, στην κοινή 

δήλωση και στα σημεία στα οποία επικεντρώνεται, όπως αναλύονται στο 4ο 

κεφάλαιο της μελέτης, η πρόθεση της ΕΕ να ρυθμίσει το ζήτημα των παραβιάσεων 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το δημοκρατικό έλλειμμα και να αντιμετωπίσει την 

τρομοκρατία με σκοπό την προστασία των γηγενών πληθυσμών και των 

προσώπων που χρησιμοποιούν τις οδούς δεν υπονοείται- αντίθετα είναι 

σαφέστατη.  

Αναμφίβολα, άλλωστε, η τουρκική πλευρά θεωρεί κομβικής σημασίας τη 

συνεργασία με την ΕΕ και την εντατικοποίηση των συζητήσεων για την ένταξη. 

Όμως, οι θεσμοί της ΕΕ δεν επιτρέπουν καν την έναρξη στενών 

διαπραγματεύσεων αν η χώρα που επιθυμεί να περάσει στο τελικό στάδιο της 

προενταξιακής πορείας δεν πληροί τα κριτήρια της Κοπεγχάγης, όπως και 

αναλύθηκε παραπάνω.133 Άρα, η συμπερίληψη μιας ενότητας για τις 

κοινωνικοπολιτικές προεκτάσεις του φαινομένου δεν κρίνεται περιττή αλλά 

αναγκαία, παρότι αυτό οδήγησε στο να παρεκκλίνει, ελαφρώς, ο ερευνητής από 

τον αρχικό σχεδιασμό της μελέτης. 

Όσον αφορά τα δεδομένα που συλλέχθηκαν, το πρώτο που θα 

υπογραμμιστεί είναι πως έγιναν όλες οι αναγκαίες προετοιμασίες για να είναι 

επίκαιρα, έγκριτα και αξιόπιστα. Με μία διάθεση αυστηρής αυτοκριτικής και 

αναστοχασμού του πονήματος, μπορεί να λεχθεί, τελικώς, πως δεν κατέστη 

δυνατόν να αποφευχθεί το πρόβλημα της συμπερίληψης ανακριβών στατιστικών, 

παρότι αυτές προέρχονταν από τις πλέον αξιόπιστες πηγές όπως τη Διεθνή 

Οργάνωση Μετανάστευσης, την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ, την Ευρωπαϊκή 

Στατιστική Υπηρεσία και το Υπουργείο Εσωτερικών της Ελλάδος. Αυτό οφείλεται 

σε αυτό που αναλύθηκε εξαντλητικά, ότι, δηλαδή, εξαρχής έγινε κακή συλλογή 

δεδομένων, ιδίως για την προ 2016 περίοδο αλλά ακόμη και σήμερα, αφού το 

σύστημα καταγραφής περιστατικών, κατηγοριοποίησης και ελέγχων ήταν τόσο 

ανεπαρκές που ακόμη και η πιο εντατική προσπάθεια θα αντιμετώπιζε τον ίδιο 

                                                             
133 Βλέπε Μούσης, Europedia, ειδικά ανάλυση για το άρθρο 49 ΣΛΕΕ, όπως παραπάνω. 
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κίνδυνο.134 Οπότε οι επιλογές ήταν σε μεγάλο βαθμό περιορισμένες- είτε θα 

επιλεγόταν μια αυστηρώς βιβλιογραφική επισκόπηση είτε οι εκτιμήσεις θα γινόταν 

με ένα συνδυασμό ποσοτικών και ποιοτικών εργαλείων υπό μια ευρεία σκοπιά 

αλλά με σαφή ερευνητικά ερωτήματα και ερευνητικούς στόχους. Η επιλογή της 

χρήσης τόσο πρωτογενών όσο και δευτερογενών πηγών, δηλαδή και μελετών 

τρίτων που επίσης αντιμετώπισαν την ίδια πρόκληση, ήταν η πιο ενδεδειγμένη, 

κατά την κρίση του ερευνητή, μέθοδος. Με αυτόν τον τρόπο, λήφθηκαν υπόψη τα 

ερευνητικά ευρήματα άλλων συγγραφέων και επεκτάθηκε η έρευνα αντί να 

καταλήξει η μελέτη να είναι άλλη μια απλή παράθεση στατιστικών και μια 

περίληψη νομικών πράξεων. Αυτό ενισχύθηκε με την κριτική ανάλυση υπό τη 

σκοπιά των διεθνών σχέσεων, των (γεω)στρατηγικών σπουδών, της 

μακροοικονομίας και της κοινωνιολογίας, ακόμη και της φιλοσοφίας. Την επιτυχία 

ή όχι του πονήματος καλείται να την κρίνει ο αναγνώστης ή η αναγνώστρια. 

5.4. Προτάσεις  

Μια μελέτη δεν μπορεί να είναι πλήρης αν δεν ξεπερνάει τα όρια μιας 

απλής βιβλιογραφικής ανάλυσης και δεν επιχειρεί να συνδράμει και πρακτικά στην 

αντιμετώπιση ενός φαινομένου που μελετά, ειδικά αν αυτό το φαινόμενο έχει 

ευρείες συνέπειες στην κοινωνία. Έτσι, αυτή η ενότητα, η οποία συμπληρώνει το 

συμπερασματικό κεφάλαιο της μελέτης, έχει σκοπό να είναι μια, κατά κάποιον 

τρόπο, προσωπική συμβολή του ερευνητή στην έρευνα και στην αντιμετώπιση 

των προβλημάτων που προκαλούνται από την ανεπάρκεια των θεσμών του 

συνόλου, όπως καταδεικνύεται, των κρατών που εμπλέκονται, να διαχειριστούν τις 

μικτές μεταναστευτικές ροές. Για την επίτευξη της πρότασης βιώσιμων και 

εφαρμόσιμων λύσεων, θα χρησιμοποιηθούν μελέτες και έρευνες.  

Καταρχήν, είναι σημαντικό να αναφερθεί πως οι κρατούντες θα πρέπει να 

είναι σε θέση πέραν του να δημιουργούν λίστες με στόχους η επίτευξη των οποίων 

θα μετρηθεί με ποσοτικά κριτήρια τα οποία πρέπει οπωσδήποτε να πληρούνται 

από τα κράτη μέλη τα οποία αναλαμβάνουν την υλοποίησή τους, να αναγνωρίζουν 

και τον κίνδυνο που περιλαμβάνει αυτή η ανελαστικότητα. Για παράδειγμα, όπως 

αναφέρεται και από τον ΙΜΟ (2017, βλ. παραπάνω), η απλή μείωση στα ποσοστά 

                                                             
134 McNabb, D. E. (2015), Research methods for political science: Quantitative and 

qualitative methods. Routledge. 2015, σ.1-10. 
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δεν αποδεικνύει, κατ’ ανάγκη, πως μια πολιτική ή δράση είναι πετυχημένη. Η 

στατιστική, άλλωστε, ως επιστήμη, εμπεριέχει πάντα αυτή τη διάσταση- ένας 

ερευνητής (και, στην προκειμένη περίπτωση, ένας υπεύθυνος σύνταξης έκθεσης 

προόδου), μπορεί να επηρεάσει την ανάλυση σύμφωνα με το προσδοκώμενο 

αποτέλεσμα. Αυτή είναι μια κοινή κριτική που γίνεται στις οικονομικές και 

στατιστικές αναλύσεις.135 

Αντί, λοιπόν, να γίνεται μια αμιγώς ποσοτική ανάλυση, θα πρέπει να δίνεται 

αυξημένη βαρύτητα στο να αποτιμηθούν οι ποιοτικοί δείκτες, δηλαδή, να εκτιμηθεί 

το κατά πόσο βελτιώθηκε πράγματι η ποιότητα ζωής των προσώπων που έχουν 

καταφθάσει αντί να μετράται απλά ο αριθμός των ανθρώπων που μετακινούνται 

κάνοντας χρήση των οδών. Το να μην ληφθούν υπόψη, βεβαίως, αυτά τα στοιχεία, 

θα ήταν εξίσου μεγάλη παράλειψη. Έτσι, προτείνεται: 

 Η χρήση μεικτών μεθόδων ανάλυσης και παρουσίασης 
στατιστικών με σκοπό την αξιολόγηση της κατάστασης, η οποία να 
περιλαμβάνει την έρευνα πεδίου και την πραγματική παρατήρηση αντί της 
απλής παράθεσης στατιστικών. 

Επιπλέον, τονίζεται πως είναι βασικό το να δημιουργηθούν περαιτέρω 

υποδομές για να ευνοηθεί η διακρατική συνεργασία μέσω της αξιοποίησης των 

διαθέσιμων δικτύων. Τα κράτη, άλλωστε, έχουν ήδη σχέσεις οι οποίες τους 

εξασφαλίζουν τη συνεργασία σε τομείς πέραν αυτού της ασφάλειας, λόγου χάρη, 

της παιδείας, της υγείας και της οικονομίας. Είναι σημαντικό να αναλογιστεί κανείς 

αν θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν άτομα ανάμεσα στις ομάδες προσφύγων και 

μεταναστών που έχουν, μερικώς, ενσωματωθεί στα συστήματα των κρατών και 

διαθέτουν ανάλογη κατάρτιση για να διεξάγουν έρευνες οι ίδιοι (επιστήμονες 

οικονομολόγοι, κοινωνιολόγοι κλπ). 

Για παράδειγμα, αν αναλογιστεί κανείς πως οι πρόσφυγες και μετανάστες 

διαθέτουν γνώση τόσο της γλώσσας, του πολιτισμού όσο και των πραγματικών 

αναγκών των ανθρώπων που βρίσκονται σε αντίστοιχη θέση με αυτούς, τότε 

μπορεί να κατανοήσει και πως θα ήταν πολύ πιο χρήσιμοι ως διαμεσολαβητές 

                                                             
135 Patton, M. Q. (1999). Enhancing the quality and credibility of qualitative analysis. Health 

services research, 34(5 Pt 2), σ. 1189. 
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από κάποιον ερευνητή που παρατηρεί το φαινόμενο από απόσταση.136 Η έρευνα 

αποδεικνύει, άλλωστε, πως η συμμετοχή στην διαδικασία μελέτης και προσέγγισης 

του ζητήματος από εσωτερικούς παρατηρητές που έχουν και το γνωστικό 

υπόβαθρο για να εξετάσουν υπό μια πιο ευρεία σκοπιά το πρόβλημα είναι, σε 

πολλά σημεία, αποτελεσματικότερη. Ερευνητές οι οποίοι μοιράζονται, δηλαδή, 

κοινά στοιχεία με τα υποκείμενα της έρευνας, έχουν μεγαλύτερη προσβασιμότητα 

στις ομάδες και δύνανται να κερδίσουν την εμπιστοσύνη τους, καθώς επίσης 

μπορούν να «διαβάσουν ανάμεσα στις γραμμές» (read between the lines) και να 

ερμηνεύσουν ορθά τα δεδομένα που συγκεντρώνουν.137  

Ως εκ τούτου, προτείνεται: 

 Η αναζήτηση καταρτισμένων, πρόθυμων και ικανών να 
διεξάγουν έρευνες, προσώπων τα οποία έχουν ήδη μετακινηθεί ως 
πρόσφυγες ή μετανάστες και μοιράζονται κοινή εθνοτική καταγωγή ή έχουν 
κοινά πολιτισμικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά με τα άτομα τα οποία 
εισέρχονται στην ΕΕ (και την Τουρκία) με τη χρήση των διαδρομών (βλ. 
FRONTEX) ώστε να προταθούν μέτρα, να διερευνηθεί εις βάθος το 
φαινόμενο και να γίνει ορθή εκτίμηση του μεγέθους του προβλήματος. 

Ένα συνηθισμένο πρόβλημα το οποίο παρουσιάζεται αλλά παραμένει, σε 

μεγάλο βαθμό, στο παρασκήνιο, δεδομένης της προτεραιότητας που δίνεται στον 

τομέα της ασφάλειας, είναι το τί συμβαίνει με τα ανήλικα άτομα. Ένας από τους 

κύριους θεσμούς που επιτυγχάνουν την ομαλή ένταξη όλων των πολιτών σε ένα 

κράτος, δημιουργεί αισθήματα ενότητας και συλλογικότητας και ευνοεί τη 

συνεργασία, αναπτύσσοντας στα άτομα αισθήματα αλληλεγγύης και κατανόησης, 

είναι η παιδεία. Μέσω της φοίτησης στα σχολεία, τα παιδιά προσφύγων και 

μεταναστών μπορούν να αποκτήσουν δεξιότητες ώστε να γίνουν, σε μελλοντικό 

χρόνο, πολίτες ικανοί να συνδράμουν στην οικονομική και κοινωνική πρόοδο των 

κρατών αντί να παραμείνουν εφ’ όρου ζωής εξαρτημένα από το κράτος. Επιπλέον, 

                                                             
136 Berg, B. L. (2004). Methods for the social sciences. Pearson Education Inc, ειδικά σ. 10-

23. 
137 Atkinson, R., & Flint, J. (2001). Accessing hidden and hard-to-reach populations: 

Snowball research strategies. Social research update, 33(1), σ. 1-4. 
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μέσω της συμμετοχής στην τάξη, μαθαίνουν τη γλώσσα, τα έθιμα, τον πολιτισμό 

και τις συνήθειες του γηγενούς πληθυσμού και εντάσσονται ομαλότερα.138 

Αντί να δημιουργούνται μειονοτικά σχολεία, θα πρέπει να εξασφαλίζεται 

πως η κοινή εκπαίδευση των παιδιών θα γίνεται χωρίς περιορισμούς και 

διακρίσεις, αλλά με παράλληλη αναδιάρθρωση του υπάρχοντος συστήματος με 

στόχο την συμπεριληπτική εκπαίδευση. Έτσι, προτείνεται η διαμόρφωση των 

προγραμμάτων σπουδών με τρόπο που  να επιτρέπει και να διευκολύνει την 

πρόσβαση των παιδιών. Η UNESCO έχει προχωρήσει σε πρόταση μιας σειράς 

μέτρων για να διασφαλίζεται, ειδικά σε χώρες με πιο συντηρητικές παραδόσεις, η 

πρόσβαση των μαθητών και, ειδικότερα, των μαθητριών. Εδώ, τονίζεται η σημασία 

της ύπαρξης χωριστών χώρων, ειδικά τουαλετών και (εφόσον υπάρχουν) 

αποδυτηρίων, ώστε να μην εμποδίζεται περαιτέρω η πρόσβαση κοριτσιών που 

ανήκουν σε μειονότητες, λόγω επιφυλακτικότητας από πλευράς γονέων, στην 

εκπαιδευτική διαδικασία (UIS, UNESCO). 

 Τρίτη, λοιπόν, πρόταση είναι: 

 Η εκπαίδευση χωρίς φραγμούς και η συμπερίληψη των 
παιδιών προσφύγων και μεταναστών, αλλά και των ενηλίκων που πιθανώς 
το επιθυμούν, στην εκπαιδευτική διαδικασία, λαμβάνοντας υπόψη τις 
πραγματικές ανάγκες τόσο των ατόμων που ανήκουν σε μειονοτικές 
μονάδες όσο, όμως, και της πλειοψηφίας, τα συμφέροντα της οποίας πρέπει 
να προστατεύονται εξίσου. Η εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με στόχο την 
βελτίωση της διαδικασίας ενσωμάτωσης, την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και 
των γνωστικών ικανοτήτων των παιδιών και την πρόοδο και ανάπτυξη όλης 
της κοινωνίας. 

Άλλο ένα στοιχείο που παρουσιάστηκε ως προβληματικό είναι το ότι τα 

κράτη μέλη δεν δύνανται, όσο κι αν εξελίξουν τους θεσμούς τους και 

μεταρρυθμιστούν σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα, να 

απορροφήσουν όλους αυτούς τους ανθρώπους. Ήδη, χώρες όπως η Ελλάδα, 

όπως φαίνεται και στο παράρτημα Γ, είναι η πλέον εκτεθειμένη, τόσο λόγω της 

                                                             
138 Crul, M., & Schneider, J. (2010). Comparative integration context theory: participation 

and belonging in new diverse European cities. Ethnic and racial studies, 33(7), σ. 1249-1268.  
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γεωγραφικής της εγγύτητας με τις χώρες από τις οποίες προέρχονται οι 

πρόσφυγες και οι μετανάστες αλλά και της οικονομικής κρίσης η οποία την 

πλήττει. Παράλληλα, η Ελλάδα έχει πολύ μικρότερο πληθυσμό από άλλα κράτη 

μέλη της ΕΕ και πολύ λιγότερο αναπτυγμένη βιομηχανία, άρα, αναλογικά, είναι 

πολύ πιο δύσκολο όλοι αυτοί οι άνθρωποι να αξιοποιηθούν ως εργατικό δυναμικό 

ή ως ωφέλιμες παραγωγικές μονάδες.139 Καλώς ή κακώς, το να γίνει μια ανάλυση 

κόστους, σε επίπεδο ΑΕΠ και ανάπτυξης, των μικτών μεταναστευτικών ροών δεν 

μπορεί να αποφευχθεί. Το κράτος θα κληθεί να καλύψει τα έξοδα διαβίωσης τους, 

να τους προσφέρει ασφάλεια, ακόμη και να τους επαναπατρίσει. Ως ένα σημείο, 

φυσικά, τα έξοδα αυτά καλύπτονται από τα κονδύλια της ΕΕ και από την έκτακτη 

βοήθεια που παρέχεται από τα αντίστοιχα προγράμματα.140 Ωστόσο, αυτά τα 

ποσά δεν επαρκούν.  

Έτσι: 

 Οι κυβερνήσεις των κρατών μελών που είναι πρώτοι σταθμοί 
υποδοχής των προσφύγων και των (παράτυπων ή μη) μεταναστών θα 
πρέπει να πιέζουν περισσότερο την Ένωση ούτως ώστε να εφαρμόζονται 
όντως μέτρα τα οποία είναι ανάλογα και εξασφαλίζουν το ότι τα κράτη μέλη 
δεν θα επιβαρύνονται πέραν των δυνατοτήτων τους από τις μικτές 
μεταναστευτικές ροές. ΜΚΟ και ομάδες που δραστηριοποιούνται στην 
Ελλάδα μπορούν να παίξουν αντίστοιχο ρόλο. Άλλωστε, δεν αρκεί η δράση 
της ΕΕ και δεν μπορεί κανείς, τελικά, να επιρρίψει ευθύνες αμιγώς στους 
εταίρους αν δεν υπάρχει αντίστοιχη πρωτοβουλία από πλευράς Ελλάδας. 

   

 

 

 

                                                             
139 Απογραφή ελληνικού πληθυσμού, 2011, σύμφωνα με δημοσίευση της Ελληνικής 

Στατιστικής Αρχής, https://www.statistics.gr/documents/20181/1210503/A1602_SAM01_DT_DC 
00_2011_03_F_GR.pdf/e1ac0b1c-8372-4886-acb8-d00a5a68aabe.  

140  Βλέπε αναλυτικά στα κεφάλαια 2-4. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (EUROSTAT) 

 Οι παρακάτω πίνακες προέρχονται από τη Eurostat (2015) και 

περιλαμβάνουν δεδομένα σχετικά με ζητήματα που άπτονται άμεσα του ζητήματος 

που πραγματεύεται η εργασία, δηλαδή, τη διαχείριση των μικτών μεταναστευτικών 

ροών.  

ΣΣ: η γλώσσα είναι η Αγγλική, οπότε παρέχεται και ο σχετικός τίτλος του πίνακα 

προς διευκόλυνση του αναγνώστη. 

Πηγή: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migration and_ 

migrant_ population_statistics/el 

 

Πίνακας 1(Ι) : Μετανάστευση ανά ιθαγένεια 
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Πίνακας 1(ΙΙ) : Αριθμός μεταναστών ανά 1000 κατοίκους 
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Πίνακας 1(ΙΙΙ) : Μετανάστες ανά ιθαγένεια (αριθμός σε ποσοστό %) 
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   Πίνακας 1(IV) : Μετανάστευση ανά χώρα γέννησης 
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Πίνακας 1(V) : Μετανάστευση κατά προηγούμενη χώρα κατοικίας 
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ΣΕΛΙΔΑ ΣΚΟΠΙΜΑ ΚΕΝΗ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

Στους παρακάτω χάρτες και πίνακες περιλαμβάνονται (στην Αγγλική, με 

ανάλογη επεξηγηματική λεζάντα) τα πλέον σύγχρονα δεδομένα (επικαιροποίηση 

11 Δεκεμβρίου 2017, ώρα 10:30) από την UNHRC.  

Πηγή: http://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean 

 
Χάρτης 2 : Χάρτης (κύριων) διαδρομών μικτών 

μεταναστευτικών ροών για το 2017 
 

 
Πίνακας 2 (Ι) : Κύριες εθνικότητες μεταναστών και 

προσφύγων για το 2017 (JSON  .CSV)  
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Πίνακας 2 (ΙΙ) : Μεσογειακές αφίξεις (Ιανουάριος-Οκτώβριος 2017) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

Οι στατιστικές που παρουσιάζονται στους ανάλογους πίνακες προέρχονται 

από την τελευταία ενημέρωση του UNHRC, αναφορά Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 

2017, διαθέσιμο πλήρες σε https://data2.unhcr.org/en/documents/details/60865 

Ακολουθείται και πάλι το σύστημα της περίληψης τίτλων. 

 

Πίνακας 3 (Ι) : Διαδρομές και στατιστικά για την περίοδο 
Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2017 

 

 
Πίνακας 3 (ΙΙ) : Κύριες εθνικότητες ανά χώρα προέλευσης, 

βάσει στατιστικών Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2017 
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Πίνακας 3 (ΙΙΙ) : Κύριες εθνικότητες για την Ελλάδα, την 
περίοδο Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2017 

 
 


