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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Όλοι μας έχουμε βαθιά χαραγμένη στη μνήμη μας τις εικόνες της Ειδομένης,  

ενός μικρού χωριού μόλις 154 κατοίκων, της περιφερειακής ενότητας του Κιλκίς, 

κοντά στα σύνορα με την πΓΔΜ, το οποίο βρέθηκε στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού 

αλλά και παγκοσμίου ενδιαφέροντος.  

Όλα ξεκίνησαν το 2014 όταν στην Ειδομένη άρχισαν να συρρέουν  

πρόσφυγες και μετανάστες, κυρίως Σύριοι, Ιρακινοί, Αφγανοί, αλλά και άλλων 

εθνικοτήτων, με σκοπό να εισέλθουν στην πΓΔΜ. Το 2015 οι αρχές της πΓΔΜ 

αποφασίζουν τη φύλαξη των συνόρων τους με στρατιωτικές δυνάμεις, έτσι ώστε να 

αποτραπεί η είσοδος των προσφύγων. Με αυτόν τον τρόπο, η πύλη προς την 

Ευρώπη και κυρίως προς τη Γερμανία σφραγίζεται. Αυτό, είχε ως άμεσο 

αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός άτυπου προσφυγικού καταυλισμού στην Ειδομένη. 

Εκεί κατέληγαν πρόσφυγες, οι οποίοι πλέον δεν μπορούσαν να περάσουν τα 

σύνορα. Το πρόβλημα κορυφώθηκε το 2016, όταν λόγω του οριστικού κλεισίματος 

των συνόρων της πΓΔΜ, ο αριθμός των  εγκατεστημένων άγγιξε τις 15.000 

πρόσφυγες και μετανάστες. Έτσι, λοιπόν, αυτός ο άτυπος αυτός καταυλισμός, 

έφτασε να είναι ο μεγαλύτερος στην Ευρώπη. Ένα από τα σημαντικότερα 

προβλήματα που δημιούργησαν οι διαμαρτυρίες των προσφύγων και των 

μεταναστών στην περιοχή ήταν το συχνό κλείσιμο της σιδηροδρομικής γραμμής 

προς την πΓΔΜ. 

Το κράτος αρχικά ήταν απών σε όλα τα γεγονότα που διαδραματίζονταν. Δεν 

υπήρχε κάποιος κρατικός φορέας που να λειτουργούσε ως συντονιστής των 

κρίσιμων αυτών καταστάσεων και να λαμβάνει αποφάσεις. Εφόσον ο καταυλισμός 

αυτός δεν ήταν επίσημος, η κυβέρνηση παρουσίασε μία άρνηση στο να λύσει το 

σημαντικότατο πρόβλημα συσσώρευσης τόσο πολλών ανθρώπων, σε τόσο μικρό 

χώρο και με τις παρούσες συνθήκες. Σημαντικό ρόλο στη συγκεκριμένη φάση 

έπαιξαν οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ), οι οποίες παρότρυναν τους 

μετανάστες και πρόσφυγες να παραμείνουν εκεί, εκμεταλλευόμενοι την προσδοκία 

τους ότι αργά ή γρήγορα, θα συνεχίζονταν το ταξίδι τους προς την ελπίδα. Τελικά 

στα τέλη Μαΐου 2016, με απόφαση της κυβέρνησης, ο καταυλισμός εκκενώθηκε, 

ενώ οι πρόσφυγες μεταφέρθηκαν σε οργανωμένες δομές φιλοξενίας κυρίως στην 

ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης και του Κιλκίς.  
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Η εικόνα αυτή των χιλιάδων προσφύγων - μεταναστών στην περιοχή της 

Ειδομένης είναι βαθιά χαραγμένη σε όλους τους Έλληνες αλλά και σε όλο τον κόσμο 

σαν μία εικόνα απελπισίας. Το μικρό χωριό, που χωρίς να το θέλει βρέθηκε στο 

επίκεντρο του παγκοσμίου ενδιαφέροντος, καθίσταται το σύμβολο του σημερινού 

πολιτικού χάους στην Ευρώπη, καθώς τα γεγονότα έφεραν στην επιφάνεια την 

αδυναμία να χαραχτεί μία κοινή ευρωπαϊκή πολιτική για το μεταναστευτικό 

πρόβλημα. Έτσι παρακολουθήσαμε το ύψωμα φρακτών εντός των συνόρων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής ΕΕ), με ορόσημο το κλείσιμο του Βαλκανικού 

διαδρόμου «Balkan corridor» (Εικόνα 1), νοτιότερο και κύριο σημείο εισόδου του 

οποίου είναι η Ειδομένη.1 

Εικόνα 1 Το κλείσιμο του Βαλκανικού Διαδρόμου 

Η μετανάστευση βέβαια, δεν είναι ένα καινούργιο φαινόμενο. Ολόκληρη η 

ιστορία της ανθρωπότητας θα μπορούσε να γραφεί ως ιστορία περισσότερο ή 

λιγότερο μαζικών μεταναστεύσεων. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο θα συνεχίσει να 

υφίσταται, καθόσον οι λόγοι για τους οποίους μεταναστεύουν οι άνθρωποι, θα 

συνεχίσουν πάντα να συντρέχουν, επηρεάζοντας ουσιαστικά τις χώρες προέλευσης 

                                            
1 http://www.spiegel.de/international/europe/border-closures-spell-refugee-back-up-in-greece-a-
1080643.html  



-3- 
 

αλλά και τις χώρες προορισμού.2 

Στην παρούσα εργασία, εξετάζουμε το κλείσιμο του «Βαλκανικού Διαδρόμου» 

ως ζήτημα της ασφάλειας και της εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδος, μέσα από την 

ανάλυση συναφών θεμάτων που προκύπτουν. Επίσης, εξετάζουμε το βαθμό που η 

εξάσκηση εξωτερικής πολιτικής μπορεί να επιδράσει στην εξέλιξη του φαινομένου. 

Το θέμα παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διότι επηρεάζει λιγότερο ή 

περισσότερο τη ζωή των Ελλήνων κατοίκων, καθώς και την εξέλιξη της χώρας μας 

-η οποία βρίσκεται σε μία φάση αέναης οικονομικής κρίσης τα τελευταία χρόνια- 

όπως επίσης και την πορεία της ολοκλήρωσης της ΕΕ.  

Έτσι, αρχικά θα εξετάσουμε τη γενικότερη προσέγγιση της χώρας μας καθώς 

και της ΕΕ σε θέματα ασφάλειας και εξωτερικής διαμορφούμενης πολιτικής, σε μία 

προσπάθεια για περιορισμού και την αντιμετώπισης του μεταναστευτικού 

προβλήματος. Στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθεί η σύγκριση των δεδομένων προ της 

καθοριστικής για την εξέλιξη της προσφυγικής κρίσης και των μεταναστευτικών 

ροών συμφωνίας της ΕΕ με τη Τουρκία, η οποία θεωρείται απότοκο του κλεισίματος 

του «Βαλκανικού Διαδρόμου» και θα εξετάσουμε το πόσο αυτή επηρεάζει την 

Ελλάδα. 

Στην πορεία της μελέτης, θεωρούμε τις ακόλουθες παραδοχές:  

 Η χώρα μας θα παραμείνει εντός της ΕΕ, του ΝΑΤΟ και θα συνεχίσει να 

αποτελεί έναν ισχυρό περιφερειακό «παίκτη» στα Βαλκάνια.  

 Το περιφερειακό και διεθνές περιβάλλον θα διατηρηθεί στην παρούσα 

κατάσταση, δηλαδή θα είναι ρευστό και ιδιαίτερα ασταθές. Η διεθνής 

τρομοκρατία και η παράνομη μετανάστευση θα συνεχίσει να απασχολεί την 

ΕΕ αλλά και την Ελλάδα. 

 Η Ελλάδα θα συνεχίσει στα επόμενα χρόνια να είναι βυθισμένη στην 

οικονομική κρίση, το οποίο οδηγεί σε μείωση των δυνατοτήτων και της ισχύος 

της -συμπεριλαμβανόμενης και της σκληρής ισχύος- και τέλος στην αύξηση 

του δημογραφικού της προβλήματος.  

                                            
2 Περισσότερα για τους λόγους και της επιπτώσεις της μετανάστευσης στο Ιωάννα Τσίγκανου. 
Μετανάστευση και Εγκληματικότητα: Μύθοι και Πραγματικότητα, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών 
Ερευνών, Αθήνα, 2010 σελ. 25-28 και στο http://ekke.gr 



-4- 
 

 Το φαινόμενο της ύπαρξης προσφύγων και μεταναστών παραμένει και 

διογκώνεται συνεχώς. Σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο έχουν διαγνωσθεί οι 

επιπτώσεις του καθώς και τα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπισθούν. 

Επίσης, υπάρχει κοινή στάση και θέληση για την αντιμετώπισή του. 

 Τέλος η εξωτερική πολιτική της Ελλάδας και της ΕΕ και η ισορροπία των 

Μεγάλων Δυνάμεων δεν θα μεταβληθεί. 

Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σημειωθεί ότι για την έρευνα χρησιμοποιήθηκε 

ελληνική και ξένη βιβλιογραφία, θεσμικά κείμενα της Ελλάδας και της ΕΕ, 

επιστημονικά άρθρα σε περιοδικά και ξένες και ελληνικές ιστοσελίδες.  Η έρευνα για 

το θέμα της διαχείρισης πληροφοριών, περιορίζεται την τελευταία 5ετία, δίνοντας 

έμφαση στα έτη 2015, 2016 έως και την 1 Νοεμβρίου του 2017.  

Ειδικότερα η μελέτη έχει χωριστεί σε τρία κεφάλαια / μέρη. Στο πρώτο μέρος 

της παρούσας εργασίας, θα προβούμε σε μια επισκόπηση των θεμάτων ασφαλείας 

που απασχολούν της Ελλάδα αλλά και την ΕΕ και θα επιχειρήσουμε να συνδέσουμε 

αυτή με τα θέματα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, καθώς και αυτής της ΕΕ, 

προκειμένου να εξάγουμε κάποια αρχικά συμπεράσματα. 

Στο δεύτερο μέρος της εργασίας, θα ερευνήσουμε τις μεταναστευτικές ροές 

και πως αυτές οδήγησαν στην μεταναστευτική κρίση, που απασχολεί σήμερα την 

ΕΕ. Θα αναφέρουμε πως οδηγηθήκαμε στο κλείσιμο του «Βαλκανικού Διαδρόμου» 

και θα εξετάσουμε τις προσφυγικές ροές στον ευρύτερο χώρο, πριν και μετά την 

υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ της Τουρκίας και της ΕΕ. Θα αναφέρουμε επίσης 

κάποια στατιστικά στοιχεία, τα οποία θα μας βοηθήσουν να αντιληφθούμε καλύτερα 

τη φύση και το μέγεθος του προβλήματος. 

Στο τρίτο και κυριότερο μέρος της εργασίας, η έρευνά μας θα επικεντρωθεί 

στις σχέσεις μεταξύ Ελλάδος - Τουρκίας και θα δούμε πως αυτή η κρίση 

δημιούργησε ρήξεις στις σχέσεις των χωρών εντός και εκτός της ΕΕ. Κατόπιν, θα 

αναφέρουμε τα βασικά στοιχεία της Συμφωνίας μεταξύ ΕΕ - Τουρκίας για τον 

περιορισμό των προσφυγικών ροών και θα δούμε πως αυτή υλοποιείται στην 

πράξη. Επίσης, θα αναφερθούμε σε βασικά θεσμικά κείμενα της ΕΕ που αφορούν 

θέματα της μεταναστευτικής πολιτικής της ΕΕ, για να αντιληφθούμε πως 

αντιμετωπίζεται η συγκεκριμένη κρίση, μέσω όχι μόνο του θεσμικού πλαισίου αλλά 
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και διαφόρων πρωτοβουλιών - μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν (οργάνωση 

δυνάμεων μείωσης ροών και χρηματοδοτικών ταμείων για τον περιορισμό της 

κρίσης). Κατόπιν, θα επισημάνουμε προβλήματα που έχει δημιουργήσει, όπως 

φαινόμενα ριζοσπαστικοποίησης, αύξησης της ακροδεξιάς και έτσι θα οδηγηθούμε 

σε κάποια συμπεράσματα, εστιάζοντας σε κάποια σημεία ιδιαίτερης προσοχής. 

Κλείνοντας, από την όλη μελέτη θα εξάγουμε κάποια βασικά συμπεράσματα 

για το πώς το κλείσιμο του εν λόγω «Βαλκανικού Διαδρόμου», επηρεάζει όλα τα 

θέματα ασφαλείας και εξωτερικής πολιτικής. Σκοπός μας είναι να οδηγηθούμε τελικά 

σε κάποια συμπεράσματα διαμόρφωσης πολιτικής, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε 

όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερα τα προβλήματα που προκύπτουν από την 

μεταναστευτική κρίση και τη συσσώρευση όλο και περισσοτέρων προσφύγων - 

μεταναστών στη ελληνική επικράτεια. 
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2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Η σημερινή εποχή είναι από τις πιο δύσκολες και επικίνδυνες για τη Ελλάδα 

και την ΕΕ. Ζούμε σε μία εποχή μεγάλων διεθνών ανακατατάξεων, μια εποχή που 

χαρακτηρίζεται από ρευστότητα, αβεβαιότητα και αστάθεια. Στην ευρύτερη γειτονιά 

μας, ιδιαίτερα στα ανατολικά, αντιμετωπίζονται σοβαρές συρράξεις τόσο στη Συρία, 

στο Ιράκ, όσο και στο Αφγανιστάν, με κίνδυνο επέκτασης και στις όμορες χώρες. 

Αυτό οδηγεί πολλούς να αναζητήσουν το μέλλον τους σε πιο ασφαλή εδάφη, οπότε 

αυξάνονται τα κύματα των προσφύγων και των μεταναστών.3 (Ντόκος 2016)  

Στο περιβάλλον αυτό, στο οποίο σημαντικό ρόλο παίζει η μεταναστευτική 

κρίση, η Ευρώπη αντιμετωπίζει νέες προκλήσεις σε θέματα ασφαλείας και οδηγείται 

αναγκαστικά σε αναθεώρηση της εξωτερικής της πολιτικής. Όμως, η όλη διαδικασία 

της αλλαγής παρουσιάζει εγγενείς αδυναμίες, όσον αφορά στη λήψη γρήγορων και 

ορθών αποφάσεων, καθώς σε πολλά θέματα, είτε δεν λαμβάνονται αποφάσεις, είτε 

λαμβάνονται με σημαντική καθυστέρηση. Το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα 

αυτών, είναι το γεγονός ότι η ΕΕ δεν στάθηκε αποτελεσματική στο να αντιμετωπίσει 

άμεσα, στα αρχικά στάδια, τη δραματική αύξηση των προσφυγικών ροών. 

2.1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

 Ζούμε σε μία εποχή όπου η ασφάλεια δεν είναι ένα καθαρά στρατιωτικό 

ζήτημα και δεν αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα μόνο των υπουργείων Εθνικής 

Άμυνας και Εξωτερικών. Σε πολλές δε περιπτώσεις δεν είναι ευδιάκριτη η διαφορά 

μεταξύ εξωτερικών και εσωτερικών απειλών για την εθνική ασφάλεια της Ελλάδος. 

(Θ. Π. Ντόκος 2007) (Φωτιάδης 2015) Η Ελλάδα με τη συμμετοχή της στην ΕΕ 

ενίσχυσε την ασφάλειά της αλλά και την διαπραγματευτική της δύναμη (bargaining 

power), τόσο στο περιφερειακό όσο και στο διεθνές σύστημα.4  

Ακολούθως θα εξετάσουμε πως επηρεάζονται τα θέματα εξωτερικής και 

εσωτερικής ασφάλειας της χώρας μας, ως αποτέλεσμα του κλεισίματος του 

                                            
3 Θάνος Π. Ντόκος (επιμ.),  Λευκή Βίβλος για την Ελληνική Εξωτερική Πολιτική Άμυνα και Ασφάλεια, 
Ι. Σιδέρης, Αθήνα, 2016, σ. 13-14. 
4 Θάνος Π. Ντόκος (επιμ.),  Λευκή Βίβλος…..οπ.π.σ.43 
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«Βαλκανικού Διαδρόμου». 

Παρακάτω αναφέρουμε τρία (3) σημαντικά σημεία για το πώς αντιλαμβάνεται 

η ΕΕ τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές που παρουσιάστηκαν τα τελευταία 

χρόνια:5 (Μιχελογιαννάκης 2009) 

 Θεωρούνται ως απειλή για την οικονομική ευημερία, την κοινωνική τάξη, 

τον πολιτισμό, τις θρησκευτικές αξίες και την πολιτική σταθερότητα, από 

τις κοινωνίες των κρατών υποδοχής και τις κυβερνήσεις τους. 

 Δημιουργούν εντάσεις τόσο στο εσωτερικό των χωρών υποδοχής, όσο 

και μεταξύ των χωρών αποστολής και υποδοχής, με σοβαρές επιπτώσεις 

στην περιφερειακή και διεθνή σταθερότητα. 

 Έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη ασφάλεια και 

αξιοπρέπεια των μεταναστών. 

 2.1.1 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

 Η εξωτερική ασφάλεια μια χώρας επιτυγχάνεται κυρίως μέσω της 

αποτροπής. Αποτροπή (deterrence) είναι η δυνατότητα ενός κράτους να αποκλείει 

τη μη επιθυμητή γι’ αυτό δράση ενός άλλου κράτους. Τα αποτελέσματα της 

αποτροπής δεν είναι αποτέλεσμα πειθούς, αλλά προκύπτουν ως το επακόλουθο 

μίας συνάρτησης με συντελεστές αφενός μεν την απειλή ή τη χρήση βίας από το 

κράτος που αποτρέπει, αφετέρου δε το φόβο του κράτους που αποτρέπεται, όσον 

αφορά τις συνέπειες που θα προκύψουν από την εναντίον του χρήση βίας. Η 

αποτροπή είναι αποτέλεσμα της ύπαρξης στρατιωτικής (σκληρής) ισχύος.6 

(Κουσκουβέλης 2004) 

 Σε αυτό το σημείο, πηγάζει το ερώτημα εάν η χώρα μας έχει καταφέρει να 

έχει αποτρεπτική ικανότητα. Η Ελλάδα, αν και ξόδευε και ξοδεύει ένα σημαντικό 

ποσοστό του ΑΕΠ της για την άμυνα, δεν μπορεί πάντα να επιτύχει την ανάλογη 

αποτρεπτική ισχύ. Αυτό συμβαίνει, διότι πολλές φορές προβαίνει σε κοντόφθαλμες 

αγορές μεταχειρισμένων οπλικών συστημάτων, χωρίς να έχει γίνει η απαραίτητη 

ανάλυση κόστους - οφέλους (cost/benefit analysis), με αποτέλεσμα η συντήρηση 

                                            
5 Γιάννης Μιχελογιαννάκης,  Όψεις Μετανάστευσης και Μεταναστευτικής Πολιτικής στην Ελλάδα 
Σήμερα, «Η Μετανάστευση ως Δίλημμα Ασφάλειας», Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Αθήνα, 
2009, σελ.151-152 
6 Ηλίας Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις, Ποιότητας, Αθήνα, 2004, σελ.429. 
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των οπλικών μέσων στο συνολικό κύκλο επιχειρησιακής αξιοποίησής τους να έχει 

πολλαπλάσιο κόστος. Επίσης, πολλές φορές προβαίνει σε τμηματικές προμήθειες 

με σαφώς υψηλότερο κόστος, χωρίς αντισταθμιστικά οφέλη, ενώ ακόμα και στην 

κατ΄ εξαίρεση περίπτωση που όλα γίνονται όπως πρέπει, δε διαθέτει μηχανισμούς 

παρακολούθησης και πλήρους αξιοποίησης - εκμετάλλευσης των αντισταθμιστικών 

ωφελημάτων, οπότε τα αποτελέσματα των προσπαθειών της, υπολείπονται των 

αναμενομένων. Επίσης, η πολυτυπία των συστημάτων επηρεάζει την εύρυθμη 

επιχειρησιακή υποστήριξη των διατιθέμενων μέσων και τη διαλειτουργικότητα 

(interoperability) με αυτά άλλων συμμαχικών χωρών.  

Στη συνέχεια έχουμε να διερευνήσουμε ένα ακόμα σημαντικό ερώτημα: πότε 

ένα έθνος έχει ασφάλεια; Πριν από περισσότερο από μισό αιώνα, ο Lipmman 

έγραψε ότι «ένα έθνος έχει ασφάλεια, όταν δεν αναγκάζεται να θυσιάσει τα νόμιμα 

συμφέροντά του, προκειμένου να αποφύγει τον πόλεμο και είναι σε θέση, αν 

προκληθεί, να τα προασπίσει με πόλεμο»7 (Lippmann 1943) Αν προβούμε σε μία 

κρίση εκ του αποτελέσματος, μπορούμε να πούμε, ότι η Ελλάδα έχει πετύχει το 

στόχο της. Αυτό, διότι λαμβάνοντας υπόψη την αμυντική εθνική στρατηγική της 

χώρας μας, αυτή δεν έχει οδηγηθεί σε εμπόλεμη κατάσταση, παρά τις συνεχείς 

οχλήσεις γειτονικών χωρών, πράγμα που πιστοποιείται από το γεγονός, ότι δεν έχει 

απωλέσει ούτε σπιθαμή από τα εδάφη και την κυριαρχία της. Επίσης, η χώρα μας 

δεν έχει θυσιάσει τα νόμιμα συμφέροντά της καθώς διαθέτει έναν ισχυρό 

αποτρεπτικό μηχανισμό σκληρής ισχύος, ο οποίος είναι σε θέση να προασπίσει την 

εθνική ακεραιότητα της χώρας.  

 2.1.2 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

 Στην εποχή μας, εκτός από την «εξ ανατολών απειλή», η χώρα μας όπως και 

κάθε σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα, βρίσκεται αντιμέτωπη με νέους κινδύνους, με 

«ασύμμετρες» απειλές και πολλά άλλα προβλήματα, μη εξαιρουμένων αυτών της 

οικονομικής φύσεως, λόγω της κρίσης που τη μαστίζει την τελευταία οκταετία. Για 

να μπορέσει να αντιμετωπίσει και να αντισταθεί στις σύγχρονες προκλήσεις, θα 

πρέπει να λαμβάνει νέα μέτρα, για την ενίσχυση του μηχανισμού εθνικής ασφάλειας 

και να προσαρμόζεται στις νέες διαμορφούμενες καταστάσεις προκειμένου να 

                                            
7 Walter Lippmann, U.S. Foreign Policy (Shield of the Republic), Little Brown and Company, New 
York, 1943, p.32 
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δύναται να τις αντιμετωπίσει όταν αυτές ενδεχομένως παρουσιαστούν εντός της 

χώρας.  

Η εσωτερική ασφάλεια είναι ένα βασικό δημόσιο αγαθό, χωρίς το οποίο δεν 

είναι δυνατόν να επιτευχθεί η πολυπόθητη ευημερία και ανάπτυξη στο κοινωνικό 

σύνολο που απαρτίζει μία χώρα. Βέβαια, η Ελλάδα λόγω της ιδιαίτερης 

γεωγραφικής θέσης της, καθίσταται μία από τις κύριες πύλες εισόδου προς την 

Ευρώπη. Έτσι αποτελεί το σημαντικότερο διαμετακομιστικό κέντρο, για τον τελικό 

προορισμό όχι μόνο ανθρώπων, αλλά και παράνομων αγαθών. Η ιδιομορφία των 

εκτεταμένων «θαλάσσιων» συνόρων της και η εγγύτητα των νησιών του ανατολικού 

Αιγαίου με τις μικρασιατικές ακτές, την καθιστούν ιδιαίτερα ευάλωτη στις παράνομες 

διακινήσεις ανθρώπων και αγαθών. Απότοκο του παραπάνω δεδομένου, είναι η 

δυσκολία που αντιμετωπίζει στον περιορισμό γενικότερα του διεθνούς εγκλήματος, 

το οποίο λόγω της οικονομικής κρίσης οδηγείται σε συνεχή αύξηση. Η Ελλάδα 

βέβαια, έχει σαφείς και ιδιαίτερα αυξημένες υποχρεώσεις έναντι των υπολοίπων 

ευρωπαϊκών χωρών, σε θέματα ασφάλειας και δημόσιας τάξης, απαιτήσεις που 

αυξάνονται στο μέγιστο βαθμό, κυρίως λόγω της ένταξης της χώρας μας στη 

Συνθήκη Σένγκεν.8 

Ειδικότερα, η παράτυπη μετανάστευση, που αντιμετωπίζει η χώρα μας τα 

τελευταία χρόνια, είτε αυτή αφορά εμπόριο ανθρώπων (human trafficking), είτε 

παράνομη διακίνηση μεταναστών (migrant smuggling), είναι ένα φαινόμενο 

πολυσύνθετο, το οποίο απαιτεί ιδιαίτερη μελέτη και προσεκτική αντιμετώπιση. Και 

αυτό, γιατί εκτός από την ανθρωπιστική πλευρά του προβλήματος, η παράτυπη 

μετανάστευση, όπως και το οργανωμένο έγκλημα -κάτω από ορισμένες συνθήκες 

και κυρίως όταν διευκολύνεται από γειτονικές χώρες, ή υποκινείται από 

τρομοκρατικές οργανώσεις- είναι δυνατόν να συνιστά «ασύμμετρη απειλή» για τη 

χώρα. Η τεράστια έκταση των θαλάσσιων συνόρων της χώρας, καθώς και η μεγάλη 

ποικιλία των ακτών των νησιών μας, διαμορφώνει ένα πολυσύνθετο και απαιτητικό 

επιχειρησιακό περιβάλλον για την αποτροπή του από τον κίνδυνο παράτυπης 

εισόδου μεταναστών.  

Οι καθαυτοί μετανάστες δεν αποτελούν απειλή για την ασφάλεια της χώρας, 

                                            
8 Θάνος Π. Ντόκος (επιμ.),  Λευκή Βίβλος…..ό.π.σ.88 



-10- 
 

ωστόσο η ανεξέλεγκτη εισροή παράτυπων μεταναστών σε μια χώρα αποτελεί την 

καλύτερη κάλυψη προκειμένου να διεισδύσει μεγάλος αριθμός πρακτόρων μιας 

εχθρικής δύναμης. Η παραπάνω δύναμη, μπορεί να έχει αποστολή να κατευθύνει 

τις μάζες των υπολοίπων ομοεθνών – ομοθρήσκων τους σε αποσταθεροποιητικές 

ενέργειες, ενέργειες οι οποίες τα τελευταία χρόνια διευκολύνονται με την εξάπλωση 

της χρήσης του διαδικτύου (internet) και την ευρεία χρήση των μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης. Τα παραπάνω μέσα καθιστούν πολύ εύκολη τη στρατολόγηση 

παράτυπων μεταναστών, κατασκόπων, δολιοφθορέων και κάθε άλλου είδους 

ατόμων, τα οποία δεν έχουν αφομοιωθεί από την ελληνική κοινωνία και υπό το 

μανδύα των μεταναστών, μπορούν να διενεργούν κατασκοπεία σε βάρος της χώρας 

μας (σε στρατιωτικές δραστηριότητες - εγκαταστάσεις, σε λοιπές ζωτικές 

εγκαταστάσεις κοινής ωφελείας, σε οχυρωματικά έργα κ.τ.λ.), να ενεργούν 

δολιοφθορές (σε γραμμές συγκοινωνιών, σε έργα κοινής ωφελείας κ.τ.λ.), να 

υποκινούν ταραχές στο εσωτερικό της χώρας ιδιαίτερα σε καιρό κρίσης ή πολέμου, 

με αποτέλεσμα, εν δυνάμει, να αποτελούν ένα παράγοντα που μπορεί να 

προκαλέσει σημαντικότατα προβλήματα στη δημόσια τάξη και ασφάλεια. 

Βέβαια, ένας άλλος κίνδυνος προέρχεται από την ενδεχόμενη αλλοίωση του 

εθνολογικού και δημογραφικού χαρακτήρα της χώρας μας, με τη δημιουργία 

μειονοτήτων, τις δημογραφικές μετακινήσεις και συνενώσεις και τις πιθανές 

στρεβλώσεις στη γλώσσα, στην κουλτούρα, στη θρησκεία, τα ήθη και έθιμα κ.τ.λ. 

Το πρόβλημα ωστόσο επιβαρύνεται με βάσει τις εθνικές διεκδικήσεις και 

αλυτρωτικές επιδιώξεις που ιστορικά προβάλλονται από τα όμορα κράτη, και τις 

υφιστάμενες μουσουλμανικές μειονότητες στη Θράκη ή και επίπλαστους «πυρήνες» 

αυτοαποκαλούμενων «Τσάμηδων», «Μακεδόνων» κ.τ.λ. σε παραμεθόριες 

περιοχές (Ήπειρο, Μακεδονία). 

Ένα άλλο σοβαρό θέμα που θα αντιμετωπίσει η ελληνική κοινωνία στο άμεσο 

μέλλον, λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα μέρος των παράτυπων μεταναστών θα 

παραμείνουν ή καλύτερα θα εγκλωβιστούν στην Ελλάδα, είναι οι υψηλοί ρυθμοί 

γεννήσεων που παρουσιάζονται στις κοινωνίες τους, λόγω  του γεγονότος ότι 

παντρεύονται σε μικρή ηλικία εξαιτίας της κουλτούρας τους, του χαμηλού βιοτικού 

επιπέδου τους και της συνήθως χαμηλής μόρφωσής τους. Το παραπάνω φαινόμενο 

έρχεται σε αντίθεση με την γενικότερη υπογεννητικότητα που μαστίζει την ελληνική 
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κοινωνία.9 Έτσι σταδιακά, στα επόμενα χρόνια, εκτιμάται ότι μικρές κοινωνίες 

μεταναστών ενδέχεται να δημιουργήσουν «κλειστές» κοινωνίες, οι οποίες εν δυνάμει 

μπορούν να οδηγήσουν σε φαινόμενα γκετοποίησης.  

Αυτά τα φαινόμενα μπορούν να οδηγήσουν στη δημιουργία αντίστοιχων 

περιοχών, όπου επικρατεί το «άβατο» για την αστυνομία, όπως είναι τα Εξάρχεια, 

το Μενίδι, ο Άγιος Παντελεήμονας όπου υπάρχει μία «ιδιαίτερη» κατάσταση, πολλές 

φορές ανεξέλεγκτη από το επίσημο κράτος. Είμαστε προετοιμασμένοι για την 

αντιμετώπιση και διαχείριση φαινομένων ριζοσπαστικοποίησης τα οποία ενδέχεται 

να εμφανιστούν μέσα σε μία κοινότητα μεταναστών;  

Τέλος, οι παράτυποι μετανάστες μπορούν, κυρίως λόγω του χαμηλού 

επιπέδου ατομικής υγιεινής και του συνωστισμού τους στα Κέντρα Υποδοχής και 

Ταυτοποίησης, να αποτελέσουν εν δυνάμει σημαντικούς φορείς μεταδοτικών 

νοσημάτων και ιδιαίτερα λοιμωδών νόσων, που είχαν για αρκετά χρόνια εκλείψει 

από τη χώρα μας ή και να μεταφέρουν ασθένειες, οι οποίες είναι συχνές σε άλλες 

ηπείρους, αλλά για τις οποίες όμως οι ευρωπαίοι πολίτες δεν έχουν αναπτύξει τα 

κατάλληλα αντισώματα. Απότοκο όλων αυτών, είναι η εξάπλωση μεταδοτικών 

ασθενειών και η επιβάρυνση του υγειονομικού συστήματος της χώρας μας. 

Εκτός των παραπάνω, πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη ότι, λόγω των ταχέων 

τεχνολογικών και επικοινωνιακών εξελίξεων, δεν είμαστε εντελώς προετοιμασμένοι 

για το πώς η κοινωνική δικτύωση θα αλλάξει στην κοινωνία μας τον ορισμό της 

«κοινότητας» και του τρόπου με τον οποίο οι άνθρωποι επικοινωνούν. Σήμερα το 

κυριότερο προϊόν της χρήσης του διαδικτύου από τους τρομοκράτες είναι η 

δημιουργία φόβου, ωστόσο,  μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τον προσηλυτισμό, 

τη στρατολόγηση νέων μελών, αλλά και για την εξάπλωση της προπαγάνδας, τη 

δημιουργία συμπάθειας, καθώς και για την ανεύρεση χρηματοδότησης των 

ενεργειών τους. Το Διαδίκτυο όντας εικονικό, οδηγεί τους ανθρώπους, πολλές 

φορές ακόμα και τους αναγκάζει (έστω και ασυνείδητα), στη διαμόρφωση των 

απόψεών τους, οδηγώντας τους στην ένταξη σε οργανώσεις, ή ακόμη και να 

πάρουν τα όπλα για μια νέα ιδέα και για την επίτευξη ενός νέου σκοπού. Αυτά τα 

                                            
9 Η Ελλάδα καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση (μετά την Πορτογαλία) σε ποσοστά γεννήσεων ανά 
γυναίκα με μόλις 1,3% βάση στατιστικών της EUROSTAT 49/2016 - 15 Μαρτίου 2016 , όταν ο δείκτης 
γονιμότητας 2,1 ανά γυναίκα θεωρείται ότι είναι το «επίπεδο αναπλήρωσης» για ανεπτυγμένες χώρες 
(ο μέσος αριθμός γεννήσεων ανά γυναίκα που χρειάζεται για να διατηρείται ο πληθυσμός σταθερός). 
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νέα εθελοντικά μέλη, έστω και αν πολλές φορές ασυνείδητα, ψάχνοντας για ένα 

σκοπό στη ζωή τους, μπορούν σταδιακά να δρουν οι ίδιοι ως νέοι προσηλυτιστές 

για μία οργάνωση νόμιμων ή και τις περισσότερες φορές παράνομων 

δραστηριοτήτων. Όλα τα παραπάνω μπορούν να γίνουν πολύ εύκολα, από άτομα 

που απλώς απολαμβάνουν τις ευκολίες του σπιτιού τους, χωρίς να ριψοκινδυνεύουν 

οτιδήποτε. Ο αντίκτυπος του διαδικτύου στον τομέα του εγκλήματος και της 

τρομοκρατίας είναι απρόβλεπτος, ίσως περιθωριοποιημένος και κατέχεται από τον 

ενθουσιασμό της ταχείας ανάπτυξης των ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης, των  

τραπεζικών ηλεκτρονικών συναλλαγών και του εμπορίου. Κάθε τεχνολογία που 

απολαμβάνουμε - κάθε εφαρμογή που κάνει τη ζωή μας ευκολότερη ή μας βοηθά 

να επικοινωνούμε-  ενδέχεται πολύ εύκολα να αξιοποιηθεί και από τρομοκρατικές 

οργανώσεις.  

Οι διαχειριστές (site administrators) και οι χρήστες (users) των διαφόρων 

ιστότοπων θα μπορούσαν να καταστούν πολλαπλασιαστές ισχύος, εάν 

εκπαιδευτούν στα σημεία εκείνα που πρέπει να προσέχουν, και τα οποία 

περικλείουν σημάδια ότι κάποιοι είναι έτοιμοι να περάσουν από την θεωρητική 

ιδεολογία της «καρέκλας» στην ενεργό δράση. Δυστυχώς, οι εταιρείες που 

φιλοξενούν τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, συχνά λειτουργούν οι ίδιες ως θύματα. 

Σε αυτό το σημείο, πρέπει να τονιστεί η έλλειψη θεσμικού πλαισίου που να επιβάλλει 

στις εταιρίες τη δέσμευση για συνεργασία, για την προληπτική ανίχνευση 

επικίνδυνων ενδείξεων ή της κατάλληλης εκπαίδευσης για την έγκαιρη επισήμανση 

«περίεργων» στάσεων και προπαγάνδας.10 (Dr. Michael J. Fagel 2017) 

 2.1.3 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Η σημαντική γεωγραφική θέση της Ελλάδας, της δίνει το πλεονέκτημα να 

αποτελεί πολιτικό, διπλωματικό αλλά και εμπορικό κόμβο, καθιστώντας την 

επιθυμητό μέλος σε πάρα πολλούς διεθνείς οργανισμούς. Απώτερος σκοπός της 

ένταξης της Ελλάδος στην ΕΕ, δεν ήταν μόνο τα πολιτικά και οικονομικά οφέλη, 

αλλά και η προστασία της ασφάλειας που θα εξασφάλιζε, καθώς θα αποτελούσε τα 

                                            
10 Dr. Michael J. Fagel, Dr. Jennifer Hesterman. Soft Targets and Crisis Management (What 
Emergency Planners and Security Professionals Need to Know). CRC Press, New York, 2017,p.18-
19. 
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ανατολικότερα σύνορα της ΕΕ.11  

Η ΕΕ δεν διαθέτει μόνιμο στρατό, όμως στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής 

Ασφαλείας και Άμυνας (ΚΠΠΑ), βασίζεται σε ad hoc δυνάμεις, τις οποίες διαθέτουν 

τα κράτη μέλη για την αντιμετώπιση και τη συμμετοχή σε ανθρωπιστικές αποστολές, 

επιχειρήσεις υποστήριξης της ειρήνης και διαχείρισης κρίσεων. Η ΕΕ βέβαια, εάν 

θέλει να αντιμετωπίζεται ως μία από τις παγκόσμιες ηγέτιδες δυνάμεις, θα πρέπει 

να αυξήσει τη στρατιωτική της ικανότητα (hard power), παρότι η «ήπια ισχύς» (soft 

power) θα συνεχίσει να αποτελεί το βασικό εργαλείο για το διεθνή ρόλο της.  

Οι ευρωπαϊκές πολιτικές στον τομέα των εσωτερικών υποθέσεων, 

επικεντρώνονται στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, του οργανωμένου 

εγκλήματος, της εγκληματικότητας και της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης, εστιάζοντας 

ιδίως στο λαθρεμπόριο πυροβόλων όπλων, τη σωματεμπορία και τη σεξουαλική 

εκμετάλλευση παιδιών. Η στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας της ΕΕ στοχεύει στη 

βελτίωση της εσωτερικής ασφάλειας μέσω της συνεργασίας για την επιβολή του 

νόμου, τη διαχείριση των συνόρων, την πολιτική προστασία και τη διαχείριση των 

καταστροφών. Μέρος της στρατηγικής, είναι η θέσπιση νομοθεσίας καθώς και η 

καθιέρωση μεθόδων αναχαίτισης του οργανωμένου εγκλήματος -βαρόνοι των 

ναρκωτικών, σωματέμποροι, άτομα που ξεπλένουν βρώμικο χρήμα, τρομοκράτες. 

Τέλος, στόχος της στρατηγικής, είναι η ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ των 

αστυνομικών δυνάμεων των κρατών μελών, ιδίως στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής 

Αστυνομικής Υπηρεσίας (EUROPOL).12 

Την 1η Μαρτίου 2017 η Επιτροπή εξέδωσε τη Λευκή Βίβλο για το μέλλον της 

Ευρώπης, δημοσιεύοντας στη συνέχεια μια σειρά κειμένων προβληματισμού, που 

καλύπτουν βασικά θέματα για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα 27 πλέον 

κράτη μέλη της.13 Αποτελεί ένα έγγραφο, το οποίο συμπληρώνει τις εργασίες που 

αναφέρθηκαν στην κοινή δήλωση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το ΝΑΤΟ την 

6 Δεκεμβρίου 2016, αναφέροντας ότι «Το διακύβευμα για την Ευρώπη και τους 

πολίτες μας είναι πολύ υψηλό. Αποτελεί δική μας ευθύνη να υλοποιήσουμε την 

υπόσχεση της ειρήνης προς όφελος της γενιάς μας και των μελλοντικών γενεών» 

                                            
11 Θάνος Π. Ντόκος (επιμ.),  Λευκή Βίβλος…..ό.π.σ.44 
12 https://europa.eu/european-union/topics/justice-home-affairs_el  
13 Ολόκληρο το έγγραφο προβληματισμού σχετικά με το μέλλον της Ευρωπαϊκής Άμυνας στην 
ιστοσελίδα http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX%3A52017DC0315 . 
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και σύμφωνα με τη δήλωση της Ρώμης της 25ης Μαρτίου 2017 ότι  «Σε αυτή την 

εποχή αλλαγών και έχοντας επίγνωση των ανησυχιών των πολιτών μας, 

δεσμευόμαστε ως προς το θεματολόγιο της Ρώμης και δηλώνουμε ότι θα 

καταβάλουμε προσπάθειες για να υλοποιήσουμε: […] μια Ένωση έτοιμη να αναλάβει 

περισσότερες ευθύνες και να συνδράμει για τη δημιουργία μιας περισσότερο 

ανταγωνιστικής και ολοκληρωμένης αμυντικής βιομηχανίας· μια Ένωση που θα 

δεσμεύεται να ενισχύει την κοινή της ασφάλεια και άμυνα, και σε συνεργασία και 

συμπληρωματικά με τον Οργανισμό Βορειοατλαντικού Συμφώνου λαμβάνοντας 

υπόψη τις εθνικές συνθήκες και τις νομικές δεσμεύσεις […].».   

Στη Λευκή Βίβλο της ΕΕ, φαίνεται η Ένωση να έχει αντιληφθεί ότι στο 

σύγχρονο κόσμο της αλληλεξάρτησης και της πολυπλοκότητας των σχέσεων και 

των προκλήσεων, τα κράτη μέλη, λόγω του μικρού μεγέθους τους, δεν μπορούν να 

επιτύχουν αποτελέσματα μόνο με τα δικά τους μέσα. Έτσι, συνεργαζόμενα εντός 

της ΕΕ, αλλά και παγκοσμίως, μπορούν να έχουν πολύ καλύτερες δυνατότητες, 

επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα και οικονομίες κλίμακας. Έτσι μπορούν να 

αντιμετωπίσουν πιο αποτελεσματικά και αποδοτικά τις σύγχρονες προκλήσεις και 

κινδύνους. Επίσης εξετάζει ουσιαστικά τη διαλειτουργικότητα των δυνάμεών της 

συγκρίνοντας αυτές με τις αντίστοιχες των Η.Π.Α., όσον αφορά το κόστος του 

προσωπικού που συντηρεί, των μέσων που διαθέτει και των λειτουργικών εξόδων 

συντήρησης. Επίσης, ειδικότερα η ΕΕ, προκειμένου να επιτύχει το μέγιστο 

αποτέλεσμα έχει ήδη εξετάσει τρία σενάρια: αυτό της συνεργασίας στον τομέα της 

ασφάλειας και άμυνας, της επιμερισμένης ασφάλειας και άμυνας και τέλος αυτό της 

κοινής ασφάλειας και άμυνας, όπως αυτά φαίνονται στη σελίδα Α-8 του 

Παραρτήματος που παρατίθεται.14 

2.2 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Κατά την πορεία ένταξης στην ΕΕ, η χώρα μας οδηγήθηκε στη διαμόρφωση 

της εξωτερικής της πολιτικής έτσι ώστε να μην παρουσιάζει αποκλίσεις από αυτή 

της ΕΕ. Παρακάτω θα δούμε κάποια βασικά στοιχεία της ελληνικής εξωτερικής 

πολιτικής τα οποία ταυτίζονται με την αντίστοιχη πολιτική της ΕΕ, σχετικά με θέματα 

που αφορούν κυρίως τη προσφυγική κρίση. 

                                            
14 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX%3A52017DC0315  
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 2.2.1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

 Η Ελληνική εξωτερική πολιτική έχει ξεφύγει από τη μονοδιάστατη 

(Ελληνοτουρκική) θεώρηση -αν και οι ελληνοτουρκικές σχέσεις είναι σε υψηλή 

προτεραιότητα- κυρίως λόγω του γεγονότος ότι η παγκοσμιοποίηση έχει αυξήσει 

την αλληλεξάρτηση και αλληλεπίδραση μεταξύ των κρατών.15 

 Η ελληνική εξωτερική πολιτική στην ευρύτερη εξεταζόμενη περιοχή της 

Μεσογείου, έχει εξισορροπηθεί μεταξύ δύο τάσεων. Η πρώτη σχετίζεται με μια 

πολιτική περιορισμένης δράσης έως και αδράνειας, ενώ η δεύτερη έχει επηρεαστεί 

σε μεγάλο βαθμό από τον ιδεαλισμό. Αυτή η επιλογή της περιορισμένης ή μη 

συμμετοχής, σχετίζεται με ιδέες οι οποίες δεν έχουν καμία πρακτική αξία και δεν 

είναι υλοποιήσιμες στην πράξη. Έτσι η Ελλάδα έχει διαμορφώσει την εξωτερική της 

πολιτική ως ένα μείγμα ασαφούς ιδεαλισμού και αδράνειας.  

Η Ελλάδα στην ΕΕ τις περισσότερες φορές έχει περιορισμένη δράση ή 

ακολουθεί μία στάση αδράνειας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μη προωθεί τα 

συμφέροντα της στην ευρύτερη περιοχή, καθώς και να αδυνατεί να προβάλει 

συγκεκριμένα θέματα ασφαλείας που προκύπτουν, ως κοινά ευρωπαϊκά 

προβλήματα. Έτσι, η Ελλάδα δεν κατόρθωσε να παρουσιάσει το προσφυγικό 

πρόβλημα ως ένα κοινό ευρωπαϊκό ζήτημα, παρά μόνο όταν ήταν προφανές ότι δεν 

μπορούσε να χειριστεί μόνη της τις μαζικές προσφυγικές ροές που βρέθηκαν στο 

απόγειό τους το έτος 2015. 

Σε αυτό το σημείο, πρέπει να επισημανθούν δύο ισοδύναμα καθοριστικοί 

παράγοντες διαμόρφωσης της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Ο πρώτος αφορά 

την κατάρτιση της εξωτερικής πολιτικής βάσει των γνωστικών στοιχείων και των 

τάσεων στην εγχώρια κοινή γνώμη. Ο αντίκτυπος της εσωτερικής νομιμοποίησης 

σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, υπήρξε πάντα καθοριστικός παράγοντας στη 

διαμόρφωσή της. Αυτή είναι μια πτυχή που εμποδίζει την προσαρμογή της 

εξωτερικής πολιτικής στις ανάγκες, όπως επίσης και τη λήψη ορθολογικών 

αποφάσεων και την προσαρμοστικότητα στις εκάστοτε διαμορφούμενες 

διαφοροποιήσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος. Ο δεύτερος παράγοντας αφορά 

στο γεγονός ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική δεν ασκείται με θεσμοθετημένο 

                                            
15 Θάνος Π. Ντόκος (επιμ.),  Λευκή Βίβλος…..ό.π.σ.18-19 
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τρόπο. Οι επιλογές και αποφάσεις διαμορφώνονται και λαμβάνονται με βάση 

κυρίως τις προσωπικές συμπεριφορές - αντιλήψεις των ηγητόρων και των 

προσώπων που βρίσκονται σε θέσεις κλειδιά, ενώ συνήθως δεν αποτελούν 

αποτέλεσμα ανάλυσης και επιλογής της προτιμότερης μεταξύ πολλών 

εναλλακτικών λύσεων που εξετάστηκαν. 

Σε ελληνικό επίπεδο, η κρίση χρέους δημιούργησε διπλό πρόβλημα στη 

χώρα. Από τη μία πλευρά  η χρηματοπιστωτική κρίση δημιούργησε μια εσωστρεφή 

διάθεση από πλευράς διακυβέρνησης, δεδομένου ότι η χώρα απειλήθηκε ακόμα και  

με πλήρη κατάρρευση. Από την άλλη πλευρά, αυτό επηρέασε ουσιαστικά τη 

δυνατότητα της χώρας να συμμετέχει ουσιαστικά και να συνδράμει με στρατιωτικό 

προσωπικό και μέσα στις ειρηνευτικές επιχειρήσεις των εταίρων της. Το ίδιο 

πρόβλημα δημιουργείται και στην ΕΕ, καθώς δεν υπάρχει ομοφωνία μεταξύ των 

πολιτικά αυτόνομων κρατών της, όσον αφορά στο προσωπικό και τα μέσα που θα 

πρέπει να εξασφαλισθούν, προκειμένου η ΕΕ να διαθέτει ισχυρές δυνάμεις και να 

μπορεί να τις χρησιμοποιήσει στο πλαίσιο ενός σχεδίου έκτακτης ανάγκης,  

προκειμένου να αντιμετωπιστεί μία κρίση.  

Όσον αφορά την ελληνική διεθνή συμπεριφορά στη Μεσόγειο, μπορούμε να 

πούμε ότι επηρεάζεται από κάποια στοιχεία όπως  απροθυμία ή χρηματοοικονομική 

αδυναμία να συμμετέχει σε οποιαδήποτε στρατιωτική δέσμευση, καθώς επίσης και 

από την ανάγκη και αποφασιστικότητα της να διατηρήσει τις καλές σχέσεις της με 

τον αραβικό κόσμο και την ουδέτερη θέση της στις περιφερειακές συγκρούσεις. Το 

καλύτερο σενάριο θα ήταν η εξέταση και υιοθέτηση μίας «έξυπνης» ισχύος (smart 

power), δηλαδή ενός μείγματος ήπιας και σκληρής ισχύος, ανάλογα με τις 

υφιστάμενες καταστάσεις. Έτσι η εξωτερική πολιτική θα διαμόρφωνε ένα  

μακροστρατηγικό σχέδιο εμπλοκής, το οποίο θα παρήγαγε επιθυμητά 

αποτελέσματα σε θέματα εθνικού ενδιαφέροντος.16 (Tziampiris 2017) 

 Όπως αναφερθήκαμε και παραπάνω, όλες οι σημαντικές αποφάσεις της 

εξωτερικής πολιτικής δεν ήταν αποτέλεσμα θεσμικών διαδικασιών, αλλά το προϊόν 

προσωπικών εκτιμήσεων των διαμορφωτών των υπόψη αποφάσεων. Γενικότερα 

υπάρχει ένα μάλλον εμβρυικό θεσμικό σύστημα χάραξης εξωτερικής πολιτικής. Η 

                                            
16 Spyridon N. Litsas, & Aristotle Tziampiris, Foreign Policy Under Austerity (Greece's Return to 
Normality?), Palgrave Macmillan, London:, 2017 p. 87-88. 
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δημιουργία του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥΣΕΑ) -του 

βασικότερου κυβερνητικού οργάνου καθορισμού της πολιτικής εθνικής ασφάλειας 

του ελληνικού κράτους- αναμφίβολα βελτίωσε, αλλά σε καμία περίπτωση δεν 

κατάφερε να επιλύσει το εν λόγω πρόβλημα. Επιπλέον, είναι φανερή η έλλειψη ενός 

υποστηρικτικού μηχανισμού για την μακροσκοπικής χάραξη εξωτερικής πολιτικής, 

καθώς και τον χειρισμό κρίσεων. Αυτός βέβαια ο μηχανισμός ως κρατικό όργανο, 

δεν μπορεί να αντικαταστήσει τα αποτελέσματα της «ομαδικής αντίληψης» (group 

think) που σαφώς ως τρόπος κρίνεται πολιτικά ορθότερος.17  (Ιωακειμίδης 2003) 

 Η δομή της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής θα πρέπει να βασιστεί σε κάποιες 

νέες θεσμικές αρχές, έτσι ώστε να είναι δυνατή η ανάπτυξη πρωτοβουλιών, η 

διαχείριση προκλήσεων, αλλά και η εκμετάλλευση ευκαιριών, ιδιαίτερα στο 

περιβάλλον της οικονομικής κρίσης και της έλλειψης πολιτικής σταθερότητας. 

Κρίνεται σκόπιμη η διαμόρφωση ενός υπερκομματικού θεσμού, ο οποίος θα 

διαμορφώνει μία σταθερή εξωτερική πολιτική.18 

 Η εθνική πολιτική της Ελλάδος εξελίχθηκε από το Σχέδιο Δράσης του 201019 

και τον φράκτη στον Έβρο (συνολικού μήκους 10,36 χλμ) του 201220 μέχρι την 

αλλαγή πολιτικής της παρούσας κυβέρνησης για «ανοικτές αγκάλες» στους 

μετανάστες. Η επιχείρηση «ΑΣΠΙΔΑ»21 έλαβε χώρα το 2012, ως απάντηση στην 

μαζική εισροή μεταναστών από τα ελληνοτουρκικά σύνορα. Αντίστοιχα στο 

εσωτερικό της χώρας, οι έλεγχοι των μεταναστών έγιναν μέσω της επιχείρησης 

«ΞΕΝΙΟΣ ΔΙΑΣ» η οποία αργότερα μετονομάστηκε σε «ΘΗΣΕΑΣ». Επίσης, την ίδια 

περίοδο ξεκίνησε η επιχείρηση «ΠΟΣΕΙΔΩΝ» της FRONTEX.22  

 Οι διεξαγόμενες επιχειρήσεις («ΑΣΠΙΔΑ» και «ΞΕΝΙΟΣ ΔΙΑΣ») ήταν 

                                            
17 Θάνος Π. Ντόκος (επιμ.),  Λευκή Βίβλος…..ό.π.σ.344 
18 Ό.π. σ.71-72 
19 Το αρχικό Εθνικό Σχέδιο Δράσης προέβλεπε αλλαγές τόσο στη νομοθεσία όσο και στην πρακτική 
σχετικά με τον τρόπο που η Ελλάδα αντιμετωπίζει τα ζητήματα ασύλου και μετανάστευσης. Σε αυτό 
το πλαίσιο, το Νοέμβριο του 2010, υιοθετήθηκε το Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ) 114/2010, με το οποίο 
ρυθμίσθηκε η μεταβατική διαδικασία ασύλου στην Ελλάδα. Το ΠΔ 114/2010 αντικατέστησε το 
παλαιότερο ΠΔ 90/2008 και κατήργησε το ΠΔ 81/2009 που είχε δεχθεί κριτική τόσο από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και από την Ύπατη Αρμοστεία και άλλους ευρωπαϊκούς φορείς, όσον 
αφορά τη συμφωνία του με τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα. 
20 Το έργο άρχισε στις 5 Μαΐου και ολοκληρώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2012 και κόστισε 3.160.000 € 
21 Η «Ασπίδα» ουσιαστικά σήμανε το σφράγισμα των συνόρων στον Έβρο διά της αποτροπής 
εισόδου. Περιλάμβανε 1.881 αστυνομικούς στα σύνορα του Έβρου, οι οποίοι επιχειρούσαν κατά 
μήκος της συνοριογραμμής με υψηλής τεχνολογίας εξοπλισμό. 
22 Φωτιάδης, Αποστόλης. Έμποροι των Συνόρων, Ποταμός, Αθήνα, 2015, σ.14 
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καθολικά επιτυχημένες, αλλά προκάλεσαν την έντονη κριτική οργανώσεων και 

θεσμικών οργάνων που υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αποτέλεσμα 

ήταν το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ο Συνήγορος του Πολίτη να 

μιλούν ανοιχτά επιχειρήσεις που είχαν «ξενοφοβικό» χαρακτήρα.23 

 Η κορύφωση της επικοινωνιακής καμπάνιας και της πολιτικής το 2013 

αποτυπώνεται στα λόγια του αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Νίκου 

Παπαγιαννόπουλου: «Πρέπει να τους κάνουμε το βίο αβίωτο, […] δηλαδή να ξέρει 

ο άλλος ότι όταν έρθει στη χώρα αυτή, θα καθίσει μέσα, αλλιώς δεν κάνουμε τίποτα, 

[…] αποτελούμε τον καλύτερο τόπο προσέλκυσης των μεταναστών».24 

 Το 2015 όμως, η Ελλάδα άλλαξε ριζικά την πολιτική της στο μεταναστευτικό. 

Η ανύπαρκτη διαχείριση των αφίξεων για επτά (7) μήνες, η άτυπη πολιτική των 

«ανοικτών συνόρων» και η αντιμετώπιση των «μεταναστών που λιάζονται στην 

Ομόνοια» ως απλά διερχομένων από τη χώρα, οδήγησε την Ευρώπη να αντιληφθεί 

την κρισιμότητα της κατάστασης και να λάβει επιμέρους μέτρα ακόμα και σε εθνικό 

επίπεδο. Οι ροές προωθήθηκαν προς τα Δυτικά Βαλκάνια και έτσι οδήγησαν την 

Ελλάδα σε θέση απολογούμενου για την παντελή έλλειψη διαχείρισης των 

μεταναστευτικών ροών και λήψης μέτρων για την προστασία, φιλοξενία και 

αντιμετώπιση της εισροής μεγάλου αριθμού προσφύγων και μεταναστών.25 

 2.2.2 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΕ 

Η ευρωπαϊκή πολιτική για τη μετανάστευση και το άσυλο στηρίχθηκε κυρίως 

σε τρεις άξονες: Πρώτον, στο πρόγραμμα της Χάγης που έθεσε τη βάση ενός κοινού 

συστήματος ασύλου, δεύτερον στο Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου (ΚΕΣΑ), το 

οποίο επικεντρώνεται στη συγκρότηση της ΕΕ ως ενιαίου χώρου ασύλου μέσα από 

οδηγίες και προδιαγραφές και τρίτον στο Πρόγραμμα της Στοκχόλμης, το οποίο 

επικεντρώθηκε στην αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης και στη 

συνεργασία με τρίτες χώρες.26 

Η ευρωπαϊκή πολιτική οδήγησε στη συνεργασία μέσω της FRONTEX και την 

                                            
23 https://www.hrw.org/news/2014/01/30/greece-investigate-pushbacks-summary-expulsions  
24http://news247.gr/eidiseis/koinonia/arxhgos-el-as-gia-metanastes-na-toys-kanoyme-to-vio-
aviwto.2561326.html  
25 Θάνος Π. Ντόκος (επιμ.),  Λευκή Βίβλος…..ό.π.σ.248-253 
26 Ό.π.σ.251 
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αξιοποίηση τεχνολογικών μέσων ελέγχου (VIS27, SIS II28, EURODAC29, 

EUROSUR30) με σκοπό τον έλεγχο της διακίνησης ανθρώπων (smuggling) και την 

προστασία των εξωτερικών συνόρων.  

Στις 10 Νοεμβρίου 2014 κυκλοφόρησε κείμενο της μεικτής Επιτροπής του 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τη Μετανάστευση, τα Σύνορα και το Άσυλο (Strategic 

Committee on Immigration, Frontiers and Asylum/Mixed Committee), σύμφωνα με 

το οποίο οι στρατηγικές προτεραιότητες της Ένωσης επικεντρώνονται στους 

παρακάτω επτά άξονες (Εικόνα 2): 

 Συνεργασία με τρίτες χώρες καταγωγής ή προσέλευσης για τη διαχείριση 

των μεταναστευτικών ροών. 

 Ενδυνάμωση συνοριακών ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης. 

 Αποτροπή της παράνομης μετανάστευσης από την Τουρκία. Αναλυτικός 

χάρτης των μεταναστευτικών ροών από την Τουρκία, παρατίθεται στο 

Παράρτημα στη σελίδα Α-7. 

 Καλύτερη αντιμετώπιση του κορεσμού νόμιμων μεταναστευτικών οδών 

προς την Ευρώπη. 

 Εξασφάλιση και προστασία της ελεύθερης μετακίνησης στην ΕΕ μέσω 

αποτροπής κατάχρησης του δικαιώματος από υπηκόους τρίτων χωρών. 

 Ενίσχυση της διαχείρισης της μετανάστευσης μέσω βελτίωσης της 

συνεργασίας στον τομέα των επιστροφών. 

 Αποτροπή της παράνομης μετανάστευσης από και μέσω των νοτίων 

χωρών της Μεσογείου. 

 

 

 

                                            
27 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1508308337046&uri=CELEX:32008R0767  
28 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1508308437989&uri=CELEX:32017D1528  
29 Περισσότερα στοιχεία στο http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=LEGISSUM:l33081 
30 Εξήγηση δυνατοτήτων στο http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-578_en.htm και στο 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=celex%3A32013R1052  
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Εικόνα 2 Επτά Άξονες της Ευρωπαϊκής Μεταναστευτικής Πολιτικής31 

Συναφώς έχει προβληματίσει την ΕΕ το γεγονός ότι, περίπου 4.000  υπήκοοι 

κρατών μελών της ΕΕ, έχουν γίνει μέλη τρομοκρατικών οργανώσεων σε χώρες στις 

οποίες υπάρχουν συγκρούσεις, όπως η Συρία και το Ιράκ, ενώ και πολλοί 

εμπλέκονται ως ύποπτοι στις πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις στην ΕΕ. Αυτοί,  

είναι ευρωπαίοι πολίτες, οι οποίοι γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στις κοινωνίες της. Η 

ΕΕ ενισχύει την προσέγγισή της σχετικά με το πρόβλημα αυτό ασφαλείας, 

βελτιώνοντας την ανταλλαγή πληροφοριών στις βάσεις δεδομένων για την 

ασφάλεια, τα σύνορα και τη μετανάστευση και ενισχύοντας την EUROPOL και το 

Ευρωπαϊκό Αντιτρομοκρατικό Κέντρο, που λειτουργούν στο πλαίσιό της και 

προσανατολίζουν τη δράση τους σε επτά συγκεκριμένους τομείς:32 

 Καταπολέμηση της τρομοκρατικής προπαγάνδας και της παράνομης 

ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο. 

 Αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης στις φυλακές. 

 Προώθηση της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς και των κοινών αξιών της 

ΕΕ. 

 Προώθηση ανθεκτικών, ανοιχτών και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνιών και 

προσέγγιση των νέων. 

                                            
31 www.statewatch.org/news/2014/nov/eu-council-migratory-pressure-update-15248-14.pdf  
32 Περισσότερα στο Δελτίο Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που εκδόθηκε την 14 Νοε 16 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2177_el.htm  
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 Ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας. 

 Στήριξη της έρευνας, συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων, 

παρακολούθηση και δίκτυα. 

 Επικέντρωση στη διάσταση της ασφάλειας. 

Σε αυτό το σημείο κρίνεται σκόπιμο να επισημάνουμε, ότι η ΕΕ βρίσκεται σε 

στενή συνεργασία και με το Οργανισμό Βορειοατλαντικού Συμφώνου (North Atlantic 

Treaty Organization / NATO) σε ότι αφορά την 

ενίσχυση της σχέσης ΕΕ-ΝΑΤΟ σε συνεργασία 

με όλα τα κράτη μέλη, προς όφελος όλων των 

συμμετεχόντων για την αντιμετώπιση των 

κοινών προκλήσεως της σύγχρονης εποχής. Η 

ΕΕ όντας μία ισχυρή οικονομική δύναμη, 

προσπαθεί να επωφεληθεί χαράσσοντας μία 

πολιτική στενής συνεργασίας με την σκληρή 

ισχύ που διαθέτει το ΝΑΤΟ, λαμβάνοντας 

υπόψη ότι το πλείστο των χωρών της είναι μέλη 

αυτού του Οργανισμού (Εικόνα 3). 

             Εικόνα 3 Μέλη ΕΕ και ΝΑΤΟ33 

 Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή της κοινής 

δήλωσης του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Προέδρου της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού 

Βορειοατλαντικού Συμφώνου προκύπτουν από την κοινή δήλωσή τους στις 6 

Δεκεμβρίου 2016, απότοκο των συμπερασμάτων της 28 Ιουνίου 2016, όπου το 

Συμβούλιο της ΕΕ απεύθυνε έκκληση για περαιτέρω ενίσχυση της σχέσης ΕΕ και 

ΝΑΤΟ για την αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων. Μία στενή συνεργασία 

κρίθηκε ότι θα ήταν εποικοδομητική και για τους δύο Οργανισμούς.34 

Ειδικότερα η ΕΕ και το ΝΑΤΟ, με βάση το παραπάνω κείμενο, αποφάσισαν 

τη στενή συνεργασία τους σε θέματα αντιμετώπισης υβριδικών απειλών, μέσω της 

αναγνώρισης - επίγνωσης των υφισταμένων καταστάσεων και της στρατηγικής 

                                            
33 Από τα 27 κράτη της ΕΕ (μετά την αποχώρηση της Βρετανίας / Brexit) τα 21 είναι μέλη του ΝΑΤΟ. 
Πηγή Ευρωπαϊκό Κέντρο Πολιτικής Στρατηγικής. Περισσότερα στην ιστοσελίδα http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX%3A52017DC0315 . 
34 Ολόκληρο το κείμενο στο  http://www.consilium.europa.eu/el/about-site/legal-notice/  
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επικοινωνίας μεταξύ τους, έτσι ώστε να είναι δυνατόν να αντιμετωπίζονται άμεσα οι 

κρίσεις και να αυξηθεί η ανθεκτικότητα των δύο οργανισμών και των χωρών τους. 

Επίσης, αποφασίστηκε να συνεργαστούν σε θέματα θαλάσσιας πολιτικής, 

ασφάλειας και άμυνας στον κυβερνοχώρο, για την επαύξηση των αμυντικών 

δυνατοτήτων τους διαμέσου της «έξυπνης άμυνας» (smart defense), για τη στενή 

συνεργασία στους τομείς της έρευνας και ανάπτυξης της αμυντικής βιομηχανίας, 

έτσι ώστε να αναπτυχθούν οι απαραίτητες ικανότητες (capabilities) στους τομείς της 

άμυνας και της ασφάλειας. Βέβαια, απαραίτητη προϋπόθεση για να πετύχουν οι δύο 

Οργανισμοί στη νέα τους διαμορφούμενη σχέση, είναι να διεξάγουν κοινές ασκήσεις, 

προκειμένου να εξασφαλισθεί η απαιτούμενη διαλειτουργικότητα και να εξαχθούν 

χρήσιμα συμπεράσματα που θα βοηθήσουν στη διαμόρφωση των δογμάτων. 

Απ΄ ότι φαίνεται η ΕΕ βαδίζει στις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές που 

καθορίστηκαν για τη νέα Επιτροπή της 15 Ιουλίου 2014, όταν ο Πρόεδρος της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jean - Claude Juncker ανέφερε σχετικά: «Πιστεύω επίσης 

ότι πρέπει να καταβάλουμε προσπάθειες για να καταστήσουμε την Ευρώπη 

ισχυρότερη όσον αφορά ζητήματα ασφάλειας και άμυνας. Ναι, η Ευρώπη είναι 

κυρίως “ήπια δύναμη”. Αλλά ακόμη και οι ισχυρότερες ήπιες δυνάμεις δεν μπορούν 

να τα καταφέρουν μακροπρόθεσμα χωρίς να διαθέτουν ορισμένες, τουλάχιστον, 

ολοκληρωμένες αμυντικές ικανότητες».35 

2.3 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ζούμε σε ένα πολύπλοκο 

περιβάλλον, όπου οι σχέσεις επηρεάζονται τόσο από τη δομή του συστήματος, όσο 

και από τις σχέσεις μεταξύ των μελών αυτού, όπως περιέγραψε επιτυχώς στο 

παρελθόν ο Kenneth Waltz.36 (Waltz 1979) 

Στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν είναι πλέον ευδιάκριτη η διαφορά μεταξύ 

εξωτερικών και εσωτερικών απειλών. Όσον αφορά τη μετανάστευση, μπορούμε να 

πούμε ότι παραμένει ένα δύσκολο πεδίο εφαρμογής πολιτικής, καθώς ισορροπεί σε 

ένα νήμα πολύ ευαίσθητο, με πολλές παραμέτρους που επιβάλλουν τη διεθνή 

                                            
35 Ολόκληρος ο λόγος του Jean - Claude Juncker στο juncker-political-guidelines-speech_el.pdf 
36 Kenneth N. Waltz, Theory of International Politics, Addison - Wesley Publishing Company, Don 
Mills, Ontario - Sydney, 1979, p. 99-100. 



-23- 
 

συνεργασία για την αντιμετώπισή του. 

Αν και διαπιστώθηκε έλλειψη συνεργασίας, οργάνωσης και διάθεσης για 

ανάληψη ευθυνών από όλες τις χώρες στη διαχείριση του προσφυγικού - 

μεταναστευτικού, εκτιμάται ότι η ανάγκη συντονισμού και συνεργασίας, απαιτεί 

θεσμική μεταρρύθμιση και δομική αλλαγή του μηχανισμού εθνικής ασφάλειας. 

Ουσιώδης δε, κρίνεται και ο εντοπισμός και η διάγνωση των αδυναμιών (lessons 

learned), ώστε να προβαίνουμε άμεσα σε διορθωτικές ενέργειες.37 

Δε χρειάζεται βέβαια, να ανακαλύψουμε για μία φορά ακόμα τον «τροχό». Η 

υιοθέτηση ήδη επιτυχημένων μοντέλων άλλων χωρών και η προσαρμογή τους στις 

δικές μας απαιτήσεις και ιδιαιτερότητες, δεν πρέπει να θεωρείται ως αδυναμία 

πολιτικής, αλλά ως μία πρακτική η οποία μπορεί να αποδειχθεί ωφέλιμη και 

αποδοτική. 

Η πρόληψη είναι πολύ καλύτερη από την αντιμετώπιση των συνεπειών μίας 

έκτακτης κατάστασης που ενδέχεται να προκύψει. Επίσης, υπάρχει στενή σχέση 

μεταξύ ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής, καθώς η αναζήτηση ασφάλειας 

αποτελεί ένα βασικό στοιχείο διαμόρφωσης εξωτερικής πολιτικής. Σύμφωνα με το 

Γιώργο Βοσκόπουλο «η σημασία των αντιλήψεων που αφορούν την ασφάλεια για 

τη διαμόρφωση επιλογών στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής επηρεάζουν 

καταλυτικά το βαθμό σύγκλισης - απόκλισης και συνδέονται με τον προσδιορισμό 

των συνθηκών ασφαλείας».38 (Βοσκόπουλος 2012) 

Κρίνεται σκόπιμη η απόκτηση και ταχεία ενσωμάτωση τεχνογνωσίας και η 

αύξηση της διακλαδικότητας (interconnection) και διαλειτουργικότητας 

(interoperability) στου τομείς της επιχειρησιακής δράσης και της εκπαίδευσης, ώστε 

να υπάρχει μία κοινή γλώσσα και κοινή κατανόηση των δυνατοτήτων των 

εμπλεκόμενων τμημάτων. Η τεχνολογία είναι βασικός παράγοντας, πλην όμως το 

ανθρώπινο κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, συνεχίζει να αποτελεί τον 

βασικότερο πολλαπλασιαστή ισχύος.39  

Ένα δεδομένο, είναι η χρησιμοποίηση των σύγχρονων μορφών επικοινωνίας 

                                            
37 Θάνος Π. Ντόκος (επιμ.),  Λευκή Βίβλος…..ό.π.σ.296 
38 Γεώργιος Βοσκόπουλος, Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (Εκφάνσεις Ισχύος, 
Αλληλόδραση και Ζήτημα της Παγκόσμιας Ηγεμονίας), Ποιότητα, Αθήνα, 2012, σελ.258 
39 Θάνος Π. Ντόκος (επιμ.),  Λευκή Βίβλος…..ό.π.σ.297 
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από τους πρόσφυγες - μετανάστες, λαμβάνοντας βέβαια υπόψη και το γεγονός ότι 

κατά το πλείστον είναι μικρής ηλικίας. Έτσι, η κινητοποίηση τους, κυρίως μέσω του 

διαδικτύου, είναι ένα φαινόμενο το οποίο θα πρέπει η πολιτεία να το λάβει σοβαρά 

υπόψη, ώστε να εφαρμοστούν από τώρα σοβαρά μέτρα παθητικής και ενεργητικής 

κυβερνοάμυνας, προκειμένου να αντιληφθεί εγκαίρως μία κινητοποίηση και να 

αποτρέψει εξεγέρσεις. 

Σήμερα η Ελλάδα, απ΄ ότι φαίνεται, δεν αποτελεί στόχο των τζιχαντιστικών 

τρομοκρατικών οργανώσεων, πράγμα που επιβεβαιώνεται από το ότι δεν έχει γίνει 

ακόμα κάποιο τρομοκρατικό χτύπημα, αντίστοιχο με αυτό που έγινε σε άλλες χώρες 

της Ευρώπης. Παρόλα αυτά, δεν θα πρέπει να υπάρχει εφησυχασμός, καθόσον 

όταν υπάρχει δυσκολία στην προσβολή στόχων υψηλής προτεραιότητας, τότε κατά 

κοινή εμπειρία είναι δυνατόν να προσβληθούν και άλλοι χαμηλότερης 

προτεραιότητας, αλλά ευκολότερα προσβάσιμοι στόχοι.  

Εξάλλου, η ίδια η θέση της Ελλάδας, στο κέντρο του περιφερειακού 

υποσυστήματος ασφαλείας της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, την 

καθιστά ευάλωτη σε κάθε φάση της γενικευμένης τα τελευταία χρόνια αναταραχής 

στην περιοχή. Εξάλλου, δε θα πρέπει να υποβαθμίζεται το γεγονός ότι και  η Ελλάδα 

συμπεριλαμβάνεται στις 60 χώρες υποψήφια θύματα εκδήλωσης ενός 

τρομοκρατικού χτυπήματος, καθώς θεωρείται ότι και αυτή συμμετέχει «στην 

Παγκόσμια Συμμαχία κατά του Ισλαμικού Κράτους».40 

  

                                            
40 http://www.tanea.gr/news/world/article/5314234/to-islamiko-kratos-bazei-sto-stoxastro-kai-thn-
ellada/  
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3.  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ - ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ 

«ΠΡΟΒΛΗΜΑ» Η ΚΡΙΣΗ 

Κάνοντας μία προσπάθεια να αναγνώσουμε τα αίτια του φαινομένου της 

παράτυπης μετανάστευσης, όπως και των προσφυγικών ροών, θα μπορούσαμε 

κάλλιστα να πούμε ότι αυτά τοποθετούνται εκτός των ελληνικών συνόρων. Οι 

συνέπειές τους όμως, επηρεάζουν ουσιαστικά την ελληνική εθνική ασφάλεια. Το 

σίγουρο είναι ότι πρόκειται για ένα ζήτημα πολυδιάστατο που απασχολεί έντονα τη 

Διεθνή Κοινότητα αλλά και την ΕΕ. 

Τα νούμερα δεν μπορούν να αντικατοπτρίσουν το πρόβλημα και πολλές 

φορές δεν είναι και απόλυτα σωστά, διότι οι προσφυγικές ροές είναι ένας χείμαρρος, 

ο οποίος δύσκολα μπορεί να καταγραφεί με απόλυτη ακρίβεια, ιδιαίτερα στην 

έξαρσή του και κυρίως όταν δεν δίνεται η απαιτούμενη σημασία. Υπολογίζεται ότι το 

2015 εισήλθαν μέσω των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ περίπου 791.983 

πρόσφυγες και μετανάστες, εκ των οποίων οι 647.581 μόνο στην Ελλάδα.41  

3.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

Ας δούμε τους ορισμούς που δίνονται διεθνώς για το τι σημαίνει και είναι 

πρόσφυγας και τι μετανάστης. Σύμφωνα με το Άρθρο 1 Α (2) της Σύμβασης του 

1951 των Ηνωμένων Εθνών,42 πρόσφυγας θεωρείται  «Παντός προσώπου όπερ 

συνεπεία γεγονότων επελθόντων πρό της 1ης Ιανουαρίου 1951 και 

δεδικαιολογημένου φόβου διώξεως λόγω φυλής, θρησκείας, εθνικότητος, 

κοινωνικής τάξεως ή πολιτικών πεποιθήσεων ευρίσκεται εκτός της χώρας της οποίας 

έχει την υπηκοότητα και δεν δύναται ή, λόγω του φόβου τούτου, δεν επιθυμεί να 

απολαύη της προστασίας της χώρας ταύτης, ή εάν μη έχον υπηκοότητα τινά και 

ευρισκόμενον συνεπεία τοιούτων γεγονότων εκτός της χώρας της προηγούμενης 

συνήθους αυτού διαμονής, δεν δύναται ή, λόγω του φόβου τούτου, δεν επιθυμεί να 

επιστρέψη εις ταύτην». Σύμφωνα με το Πρωτόκολλο του 1967, αφαιρούνται οι 

γεωγραφικοί και χρονικοί περιορισμοί που έθετε η αρχική Σύμβαση, βάσει των 

                                            
41 Θάνος Π. Ντόκος (επιμ.),  Λευκή Βίβλος…..ό.π.σ.247-250 
42 Ολόκληρη η Σύμβαση του 1951 και το πρωτόκολλο του 1967 στο www.unhcr.org/ και η Ελληνική 
μετάφραση στηριζόμενη σε νόμους που κυρώθηκαν στην Ελλάδα στο 
https://www.unric.org/html/greek/pdf/refugeeconvention-GRE.pdf. Για λεπτομέρειες υλοποίησης της, 
βλέπε στο Εγχειρίδιο για τις Διαδικασίες και τα κριτήρια καθορισμού του καθεστώτος των 
προσφύγων. 
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οποίων μόνο άτομα που εμπλέκονταν στα γεγονότα που συνέβησαν στην Ευρώπη 

πριν την 1η Ιανουαρίου του 1951, μπορούσαν να υποβάλλουν αίτηση ασύλου. 

Αν και δεν υπάρχει επίσημος νομικός ορισμός για τον διεθνή μετανάστη,43 η 

πλειονότητα των ειδικών, συμφωνεί ότι διεθνής μετανάστης είναι όποιος/α αλλάζει 

τον τόπο συνήθους κατοικίας του/της, ανεξαρτήτως του λόγου μετανάστευσης ή του 

νομικού καθεστώτος. Γενικά, υπάρχει διάκριση μεταξύ μικρής διάρκειας ή 

προσωρινής μετανάστευσης, που περιλαμβάνει μετακινήσεις διάρκειας μεταξύ 3 και 

12 μηνών, και μακράς διάρκειας ή μόνιμης μετανάστευσης, που έχει να κάνει με την 

αλλαγή της χώρας κατοικίας για διάρκεια ενός χρόνου και άνω.44 Δηλαδή, 

μετανάστης είναι το πρόσωπο, που για λόγους διαφορετικούς από εκείνους που 

αναφέρονται στον ορισμό του πρόσφυγα, εγκαταλείπει οικειοθελώς τη χώρα του με 

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

για περιπέτεια ή από οικογενειακούς ή άλλους προσωπικούς λόγους. Εάν ωθείται 

αποκλειστικά από οικονομικά κίνητρα, είναι οικονομικός μετανάστης και όχι 

πρόσφυγας.  

Βέβαια, η διάκριση ανάμεσα στον οικονομικό μετανάστη και τον πρόσφυγα 

γίνεται μερικές φορές ασαφής, διότι πίσω από τα οικονομικά μέτρα που επηρεάζουν 

την απόκτηση των μέσων διαβίωσης, μπορεί να υπάρχουν φυλετικοί, θρησκευτικοί 

ή και πολιτικοί στόχοι ή διαθέσεις εναντίον μιας ορισμένης ομάδας. Έτσι για 

παράδειγμα οικονομικά μέτρα που αφανίζουν την οικονομική υπόσταση ενός 

συγκεκριμένου τμήματος του πληθυσμού (π.χ. επιβολή άνισης ή υπερβολικής 

φορολογίας σε συγκεκριμένη εθνική ή θρησκευτική ομάδα) μπορεί να θεωρηθεί ως 

επαρκής λόγος για να θεωρηθούν πρόσφυγες οι πλήττοντες που εγκαταλείπουν τη 

χώρα. Βάσει θεσμικού πλαισίου, όλες οι περιπτώσεις πρέπει να εξετάζονται κατά 

περίπτωση λαμβάνοντας υπόψη ότι διαφορετικές καταστάσεις απαιτούν 

διαφορετική αντιμετώπιση. 

                                            
43 Η Διεθνής Αμνηστία δεν χρησιμοποιεί τον όρο «λαθρομετανάστης» ή «παράνομος μετανάστης» 
καθώς θεωρείται πως ο όρος «λαθραίος» ή «παράνομος»,  όχι απλώς δεν είναι δόκιμος για έναν 
άνθρωπο αλλά είναι και μειωτικός για την προσωπικότητά του. Επιπλέον, ο συγκεκριμένος όρος 
υποδηλώνει ή συνδέει τους μετανάστες με την έννοια της εγκληματικότητας (πολύ συχνά 
κακοπροαίρετα). Όταν ωστόσο κάποιος δεν έχει νόμιμη άδεια εισόδου ή παραμονής σε κάποια χώρα 
και δεν πληροί τις προϋποθέσεις  για να λάβει καθεστώς διεθνούς προστασίας, θεωρείται παράτυπος 
μετανάστης https://www.amnesty.gr/    
44 https://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=article&id=27423:lr-
lr&catid=38:together  



-27- 
 

Σε αυτό το σημείο κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί, ότι δεν θεωρούνται 

πρόσφυγες -σύμφωνα με τη Σύμβαση του 1951- άτομα που αναγκάζονται να 

εγκαταλείψουν τη χώρα καταγωγής τους, εξαιτίας διεθνών ή εθνικών ενόπλων 

συγκρούσεων. Τα κράτη υποδοχής προσφύγων, έχουν την υποχρέωση να 

χορηγούν άσυλο στους αιτούντες, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τα κριτήρια 

που θέτει ο νόμος. Η όλη διαδικασία προϋποθέτει να προηγηθεί μία εξατομικευμένη 

εξέταση των αιτούντων, η οποία εκτελείται από αρμόδια θεσμικά όργανα. 

Τα βασικά δικαιώματα των προσφύγων είναι αυτό της αποφυγής διάκρισης, 

του σεβασμού της θρησκείας, της κινητής και ακίνητης περιουσίας, του σεβασμού 

στα δικαιώματα καλλιτεχνικής έκφρασης και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, του 

δικαιώματος να συστήνει μη κερδοσκοπικές και μη πολιτικοποιημένες ενώσεις 

προσώπων, της πρόσβασης στα δικαστήρια, του δικαιώματός στην αμειβόμενη 

εργασία, την αυτοαπασχόληση και την άσκηση ελεύθερων επαγγελμάτων. Επίσης, 

έχουν δικαίωμα στη φροντίδα για τη στέγαση και την εκπαίδευση, στη διασφάλιση 

ίσων εργασιακών δικαιωμάτων με τους υπηκόους του κράτους, στη διευκόλυνση σε 

διοικητικά ζητήματα, στο σεβασμό της ελευθερίας κίνησης, στο δικαίωμα της 

προσωπικής περιουσίας, στην εξασφάλιση ταξιδιωτικών εγγράφων και εγγράφων 

ταυτοποίησης, στην αρχή της μη επαναπροώθησης και της πολιτογράφησης. 

Βέβαια, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να συμμορφώνονται και να τηρούν τους 

νόμους και τους κανονισμούς της χώρας υποδοχής, έτσι ώστε να είναι δυνατός ο 

εγκλιματισμός και η αφομοίωσή τους στο κοινωνικό σύνολο. 

Μία σημαντική αρχή ισχύει τόσο για τους πρόσφυγες, όσο και για τους 

αιτούντες άσυλο. Αυτή είναι η αρχή της μη επαναπροώθησης (non-refoulement)45, 

η οποία έχει αποκτήσει εθιμικό χαρακτήρα και προβλέπει ότι: «Κανένας πρόσφυγας 

δεν πρέπει να επιστραφεί σε καμία χώρα στην οποία η ζωή ή η ελευθερία του θα 

μπορούσε να απειληθεί βάσει της φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, συμμετοχής σε 

συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα ή πολιτική άποψη.»46 Η αρχή αυτή δεσμεύει τα κράτη 

και εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις όπου ένα πρόσωπο διατρέχει σοβαρό κίνδυνο 

να βασανιστεί ή να υποστεί κακή μεταχείριση από τη χώρα καταγωγής του. 

                                            
45 Γλωσσάριο για την Μετανάστευση έχει εκδοθεί από το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ) 
/ International Organization for Migration (IOM) www.iom.int   
46  Σύμφωνα με το Αρ.33(1) της Σύμβασης της Γενεύης για το Καθεστώς των Προσφύγων και το 
Αρ.1(1) του Πρωτοκόλλου του 1967 για τους πρόσφυγες. 
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Διαφορετικά, σε περίπτωση επαναπροώθησης, παραβιάζεται ο κανόνας του 

διεθνούς δικαίου που αφορά στην απαγόρευση των βασανιστηρίων και στην 

απάνθρωπη μεταχείριση. Παρατίθεται ως παράδειγμα η υπόθεση Ilias and Ahmed 

v. Hungary.47 

3.2  ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΕΣ ΡΟΕΣ (ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΜΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΜΗ) 

Στη σημερινή περίοδο, η δράση του Ισλαμικού Κράτους (ΙΚ - ISIS)48 και η 

κλιμάκωση των συγκρούσεων στη Συρία έχει προκαλέσει μαζικά κύματα 

προσφύγων, οι οποίοι χρησιμοποιούν τα ίδια κανάλια με αυτά των μεικτών 

προσφυγικών (mixed migration) ροών, με αποτέλεσμα να γίνεται ακόμη πιο 

δύσκολη η διαδικασία ταυτοποίησης και διαχωρισμού τους. Οι οδοί της 

μετανάστευσης και της προσφυγιάς δεν χρησιμοποιούνται μόνο από τις παραπάνω 

ευπαθείς ομάδες, αλλά τις εκμεταλλεύονται και οι τρομοκράτες που σχεδιάζουν 

επιθέσεις εντός του ευρωπαϊκού εδάφους. Βέβαια, σε καμία περίπτωση δεν θα 

πρέπει να συνδεθεί η διαχείριση των προσφυγικών ροών με την πρόληψη των 

τρομοκρατικών επιθέσεων. Επίσης, θεωρείται απολύτως αναγκαίο να μην 

μαζικοποιηθεί και γενικευτεί αυτή η σύνδεση, ώστε να μην στοχοποιηθούν και 

εργαλειοποιηθούν οι εκατοντάδες χιλιάδες των προσφύγων, τα κύματα των οποίων 

αναμένεται να διογκωθούν στα επόμενα χρόνια.49 

3.3 Η ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  

Το φαινόμενο της μετανάστευσης πάντοτε αποτελούσε μια σημαντική 

παράμετρο στην ιστορία της Ελλάδος, αλλά οι εξελίξεις των τελευταίων ετών 

οδήγησαν στη μετατροπή της χώρας από χώρα εκροής σε χώρα εισροής 

μεταναστών.  

«Η ίδια η θέση της Ελλάδας στο κέντρο του περιφερειακού υποσυστήματος 

                                            
47 Η υπόθεση έφτασε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Στρασβούργου και 
αποτελεί σημείο αναφοράς. Περισσότερα στο http://www.refworld.org/cases,ECHR,58c968ad4.html  
48 Το Ισλαμικό Κράτος (αραβικά: αντ-νταουλάτ αλ-ισλαμίγια), γνωστό ως (ΙSIS) Ισλαμικό Κράτος του 
Ιράκ και του Λεβάντε (ο όρος «Λεβάντε» αναφέρεται επίσης ως «Ανατολής», «Συρίας» ή «Αλ-Σαμ») 
είναι μία ενεργή  τζιχαντιστική τρομοκρατική οργάνωση του Ιράκ και της Συρίας. Στις 29 Ιουνίου 2014, 
το ISIS αλλάζει το όνομα του σε Ισλαμικό κράτος και κηρύττει μονομερώς την ίδρυση χαλιφάτου, σε 
μια έκταση που περιέχει περιοχές της Συρίας και του Ιράκ, ορίζοντας στη θέση του «χαλίφη» και 
«ηγέτη των απανταχού μουσουλμάνων» τον επικεφαλής της, Αμπού Μπακρ αλ-Μπαγκντάντι 
(γνωστό έκτοτε ως «Χαλίφης Ιμπραήμ»). 
49 Τριαντάφυλλος Καρατράντος, ¨Σφάξε με Αγά μου να Αγιάσω", Επίκεντρο, Αθήνα, 2016, σ.121-123 
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ασφαλείας της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής την καθιστά ευάλωτη σε κάθε 

φάση της γενικευμένης τα τελευταία χρόνια αναταραχής στην περιοχή […] και τέλος 

η έντονη δραστηριοποίηση των δικτύων του οργανωμένου εγκλήματος στα σύνορα 

της Ελλάδας είναι ορισμένες από τις επιπτώσεις ασφαλείας για την Ελλάδα από τη 

δράση της ISIS…»,50 είναι μία άποψη την οποία δύσκολα κανείς μπορεί να 

αμφισβητήσει. (Καρατράντος 2016) 

Η αξία της γεωπολιτικής θέσης της Ελλάδος είναι αδιαμφισβήτητη και 

αναγνωρισμένη από όλες τις χώρες, όχι μόνο της Ευρώπης αλλά και του Διεθνούς 

συστήματος. Η γεωστρατηγική σημασία της διατήρησης της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ, 

αλλά και η  παραγωγική  συνεργασία της ως μέλος της συμμαχίας, είναι ζωτικής 

σημασίας για ολόκληρη την δύση. Η ίδια βέβαια η θέση της Ελλάδος και η ύπαρξη 

των νησιών του Αιγαίου πελάγους την καθιστούν σημαντικό παίκτη στο χώρου της 

ανατολικής Μεσογείου. Έναν παίκτη το οποίο διεκδικούν και άλλες δυνάμεις, όπως 

η Ρωσία, που παραδοσιακά διατηρεί μακροχρόνιους  ιστορικούς  και θρησκευτικούς 

δεσμούς, αλλά και η Κίνα, η οποία βλέπει τη χώρα μας ως πύλη εισόδου της 

εμπορικής της κυριαρχίας στην Ευρώπη. 

3.4  ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ 

Ο δρόμος των Δυτικών Βαλκανίων, ο επονομαζόμενος και ως «Βαλκανικός 

διάδρομος», υπήρξε πέρασμα προς την ελπίδα για εκατοντάδες χιλιάδες 

πρόσφυγες και μετανάστες, αλλά ταυτόχρονα και πηγή πολιτικών εντάσεων και 

οξείας αντιπαράθεσης μεταξύ όλων των εμπλεκομένων στην κρίση ευρωπαϊκών 

κρατών. (Φωτιάδης 2017) 

Οι ευθύνες δημιουργίας αυτού του μεταναστευτικού διαδρόμου οφείλονται σε 

διαφορετικούς λόγους, ανάλογα με τη χώρα που εξετάζει το συγκεκριμένο θέμα. Για 

την Ελλάδα αποδίδονται στη Τασία Χριστοδουλοπούλου, αναπληρώτρια υπουργό 

μεταναστευτικής πολιτικής, στην οποία καταλογίζεται το γεγονός ότι «άνοιξε τα 

σύνορα». Έγινε σάλος στα ΜΜΕ και όλοι θυμούνται τη «ιδιαίτερη» άποψή της ότι 

«Δεν υπάρχουν μετανάστες στο κέντρο. Απλά το πρωί λιάζονται».51 Για τα Βαλκάνια 

και την Αυστρία, την ευθύνη έχει η Γερμανία, η οποία κάλεσε τους Σύριους να 

                                            
50 Τριαντάφυλλος Καρατράντος, ¨Σφάξε με Αγά ... ό. π. σ.92 
51 http://www.protothema.gr/politics/article/467528/hristodoulopoulou-den-uparhoun-metanastes-
sto-kedro-apla-to-proi-liazodai/  



-30- 
 

έρθουν στη χώρα, ή η Ελλάδα, που δεν επιτηρεί επαρκώς τα ευρωπαϊκά σύνορα. 

Στη Γερμανία, ο φταίχτης είναι η Μέρκελ και οι ευθύνες συνεχίζουν να αποδίδονται 

σε διάφορους λόγους, άλλοτε στοχευμένα και άλλοτε όχι… Στην ουσία, η εμφάνιση 

του φαινομένου οφείλεται σε πολλούς παράγοντες και είναι αποτέλεσμα 

λανθασμένων επιλογών, που έγιναν προκειμένου να αποφύγουν τον εγκλωβισμό 

πληθυσμών στην 

εκάστοτε επικράτεια.52 

Μία γενική απεικόνιση 

του «Βαλκανικού 

διαδρόμου» που 

εξετάζουμε φαίνεται 

στο χάρτη (Εικόνα 4). 

 

Εικόνα 4 Βαλκανικός Διάδρομος πριν το Μάρτιο 2016 (Πηγή: Eurostat,Frontex) 

Η απόφαση της τότε αναπληρώτριας υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής 

να μην καταγράφονται οι αφίξεις στα νησιά την άνοιξη και το καλοκαίρι του 2015, 

δρομολογώντας την άμεση αναχώρηση των προσφύγων στην ενδοχώρα και από 

εκεί στον «Βαλκανικό διάδρομο», οδήγησε την ΠΓΔΜ να επιτρέπει την πρόσβαση 

στην επικράτειά της μόνο για 72 ώρες, χρησιμοποιώντας μόνο νόμιμα μέσα όπως 

μέσα μαζικής μεταφοράς, σε όσους ήθελαν να φτάσουν στα Σκόπια προκειμένου να 

ζητήσουν άσυλο. Όπως διαφαίνεται, την περίοδο εκείνη, γινόταν προσπάθεια από 

όλες τις χώρες, όχι να δουν το πρόβλημα και να το αντιμετωπίσουν στη ρίζα του, 

αλλά να το μετακυλήσουν η κάθε μία χώρα σε κάποια άλλη.53 

Η μη λήψη άμεσων και ριζικών μέτρων για την αντιμετώπιση του 

προβλήματος, οδήγησε να γίνουν τα σύνορα της Ευρώπης διάτρητα. Στην 

κορύφωση του φαινομένου της προσφυγικής ροής μέσω του παραπάνω 

διαδρόμου, από τον Ιούλιο του 2015 έως τον Φεβρουάριο του 2016, το ταξίδι από 

τα παράλια της Τουρκίας μέχρι το Μόναχο διαρκούσε μόλις 10 ημέρες.54 

                                            
52 Αποστόλης Φωτιάδης, Εξουσίες Εκτός Ελέγχου (Η Μεταδημοκρατική Παραμόρφωση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης), Καστανιώτη, Αθήνα, 2017, σ.34-35 
53 https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2015/08/21/how-macedonia-became-the-
latest-front-in-europes-migrant-crisis/?utm_term=.05997e6f7b31  
54 Αποστόλης Φωτιάδης, Εξουσίες Εκτός ….., ό.π. σ.36 
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O Βαλκανικός διάδρομος αποτέλεσε το βασικότερο κανάλι μαζικής εισροής 

μεταναστών στην Ευρώπη. Από το σχεδόν ένα εκατομμύριο πρόσφυγες που 

έφτασαν στη Γερμανία το 2015, 800.000 από αυτούς πέρασαν από τον εν λόγω 

διάδρομο, σύμφωνα με στοιχεία της Ύπατης Αρμοστείας (UNHCR).55 Από αυτούς, 

600.000 καταχωρήθηκαν στο Κέντρο Preševo της Σερβίας, ενώ οι υπόλοιποι 

200.000 δεν είχαν καταγραφεί. Οι άλλες  εναλλακτικές διαδρομές - από τη Βόρεια 

Αφρική στην Ιταλία, τη Γαλλία ή την Ισπανία - αντιπροσωπεύαν ένα μικρό ποσοστό 

της συνολικής εισροής, κατά την εξεταζόμενη περίοδο. Η συντριπτική πλειοψηφία 

των προσφύγων εισήλθαν στην Ευρώπη μέσω του Βαλκανικού Διαδρόμου. 

Η διαδρομή εκτός από την Τουρκία περιλαμβάνει την Ελλάδα, την πΓΔΜ, τη 

Σερβία, την Κροατία και τη Σλοβενία. Όλες οι παραπάνω θεωρούνται χώρες 

διέλευσης, ενώ οι χώρες της βόρειας Ευρώπης, όπως η Γερμανία, αποτελούν τις 

χώρες προορισμού. Για τους πρώτους έξι μήνες της εν λόγω περιόδου, η διαδρομή 

συνεχίζονταν στην Ουγγαρία από τη Σερβία. Όταν, ο Ούγγρος πρωθυπουργός 

Viktor Mihály Orbán πρωτοστάτησε στη στρατιωτικοποίηση και την ύψωση 

φρακτών στα νότια σύνορα της χώρας, η διαδρομή επαναπροσδιορίστηκε για να 

παρακάμψει την Ουγγαρία, μεταφερόμενη δυτικά είτε προς την Κροατία, είτε προς 

τη Σλοβενία. 

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η στάση της Ουγγαρίας απέναντι στους πρόσφυγες 

καταδικάστηκε καταρχήν από τα ίδια τα κράτη μέλη της ΕΕ, τα οποία στους 

επόμενους μήνες υιοθέτησαν ανάλογη στάση και μάλιστα σε αυστηρότερη μορφή. 

Η Ευρώπη, όχι μόνο δεν κατάφερε να προσαρμοστεί στη δυναμική εισροή 

μεταναστών την περίοδο αυτή, αλλά έκανε το ταξίδι των μεταναστών πιο επικίνδυνο 

και  πολλές φορές θανατηφόρο. Οι μεταναστευτικές ροές που χρησιμοποιούσαν τον 

εν λόγω διάδρομο, απαρτίζονταν από τρεις κυρίως εθνότητες: οι μισοί περίπου ήταν 

Σύριοι, 17% Ιρακινοί και 9% Αφγανοί, όπως φαίνεται και στο παρακάτω γράφημα 

(Εικόνα 5).56 Βέβαια, τον Σεπτέμβριο του 2015, καταγράφηκαν περισσότερες από 

πενήντα χώρες προέλευσης, συμπεριλαμβανομένων των κρατών της υποσαχάριας 

Αφρικής, καθώς και εθνών που απέχουν 5.000 χιλιόμετρα από την Ελλάδα. 

                                            
55 http://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/576408cd7/unhcr-global-trends-2015.html  
56 Έκθεση του International Organization for Migration (IOM):  
https://reliefweb.int/report/world/mixed-migration-flows-mediterranean-compilation-available-data-
and-information-august  
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Δεδομένου ότι οι περισσότεροι δεν διέθεταν έγγραφα, η πιστοποίηση της 

εθνικότητας τους ήταν τις περισσότερες φορές αδύνατη. Επίσης, οι ίδιοι 

καθοδηγούμενοι κυρίως από ΜΚΟ 

ανέφεραν ότι ήταν Σύριοι για να 

καταφέρουν να αντιμετωπιστούν 

με ευνοϊκότερο καθεστώς, ως 

πρόσφυγες. Αυτό είχε ως 

αποτέλεσμα να αντιμετωπίζονται 

με λάθος τρόπο «πραγματικοί» 

Σύριοι οι οποίοι όντως ανήκαν στην 

κατηγορία των προσφύγων. 

Εικόνα 5 Γράφημα με Ποσοστά Εθνικοτήτων Μεταναστών (Αύγουστος 2017) 

Ο όρος «Ευρωπαϊκή Μεταναστευτική Κρίση» που ευρέως χρησιμοποιείται  

είναι παραπλανητικός, αν σκεφτεί κάποιος ότι το ποσοστό των μεταναστών που 

εισήλθαν στην Ευρώπη είναι αμελητέο σε σύγκριση με τους πρόσφυγες από τη 

Συρία που φιλοξενούνται στην Τουρκία (> 2,7 εκατομμύρια πρόσφυγες το 2016), 

στην Ιορδανία (> 600,000) και στο Λίβανο (~1 εκατομμύριο, που αποτελεί το 1/5 του 

εθνικού πληθυσμού).57 Η κρίση είναι στην πραγματικότητα στη Μέση Ανατολή, με 

ένα μικρό υποσύνολο του συνολικού πληθυσμού των μεταναστών και προσφύγων 

να διαχέεται στην Ευρώπη. 

Όμως, αυτό που είναι μοναδικό, είναι η εξελισσόμενη δυναμική, η σύνθεση 

και η κατεύθυνση των προσφυγικών ροών. Τα μελλοντικά κύματα προσφύγων 

μπορεί να δημιουργηθούν όχι μόνο από τον πόλεμο, αλλά και από κάποιο άλλο 

σημαντικό γεγονός (όπως π.χ. από την υπερθέρμανση του πλανήτη) και είναι 

πιθανό να έχουν δυναμική παρόμοια με εκείνη του 2015, οπότε και ζήσαμε την  

κορύφωση του προβλήματος. Τα διδάγματα από τη διαμορφούμενη κατάσταση στο 

Βαλκανικό διάδρομο, ίσως να μας βοηθήσουν ως χώρα, να προετοιμαστούμε και 

να αντιδράσουμε πιο αποτελεσματικά στο μέλλον, πάντα στο πλαίσιο της ΕΕ. 58 

                                            
57 https://www.amnesty.gr/news/articles/article/20615/syria-i-prosfygiki-krisi-se-arithmoys  
58 http://www.europenowjournal.org/2017/01/04/anatomy-of-a-refugee-wave-forced-migration-on-
the-balkan-route-as-two-processes/  και FRAN_Q1_2016_final  
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3.5 ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΕΣ ΡΟΕΣ ΠΡΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΕ-ΤΟΥΡΚΙΑΣ (ΚΛΕΙΣΙΜΟ 

ΤΟΥ «ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ») 

Από το 2012 και μετέπειτα, υπήρξε μία δραματική αύξηση των προσφυγικών 

- μεταναστευτικών ροών, που απαρτίζονταν κυρίως από ανθρώπους που έψαχναν 

μία νέα καλύτερη ζωή στην Ευρώπη. Βλέποντας κάποια νούμερα, μας κάνει 

ιδιαίτερη εντύπωση η εκθετική αύξηση των ροών. Συγκεκριμένα, ενώ το 2012 οι 

διελεύσεις ήταν περίπου 72.500 το 2014 έφτασαν τις 283.000 για να κορυφωθούν 

το 2015 και να φτάσουν στον απίστευτο αριθμό του 1.800.000 παράτυπων 

μεταναστών.59 

Στον εξεταζόμενο προσφυγικό διάδρομο οι αφίξεις αυξήθηκαν από 43.000 το 

2013, σε 77.000 το 2014 και στις 911.000 χιλιάδες το 2015. Ενώ πριν το 2014, οι 

περισσότεροι παράτυποι μετανάστες εισέρχονταν στη χώρα από τα χερσαία 

σύνορα του Έβρου ποταμού, το 2015 μεγαλύτερο από το 90% αυτών ήταν διαμέσου 

του ανατολικού Αιγαίου πελάγους και ειδικότερα από τα νησιά Λέσβος, Χίος και 

Σάμος, λόγω της εγγύτητας με την Μικρά Ασία. Κατόπιν, από αυτά οδηγούνταν σε 

άλλα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και μετά οι πρόσφυγες και μετανάστες 

κατευθύνονταν στην ηπειρωτική Ελλάδα, για να συνεχίσουν το ταξίδι τους, από τα 

σύνορα της χώρας μας με την πΓΔΜ, προς την κεντρική Ευρώπη.60 

Σύμφωνα με στατιστικά του τηρεί η Ελληνική Αστυνομία, υπήρξε αύξηση κατά 

1.182% μεταξύ των ετών 2014 και 2015 (από τα 77.163 σε 911.471 παράτυπα 

εισερχόμενα πρόσωπα) (Εικόνα 6), εκ των οποίων 500.000 ήταν Σύριοι, 213.000 

από το Αφγανιστάν και 92.000 από το Ιράκ. Μεταξύ των Σύριων, ήταν κυρίως 

γυναικόπαιδα και ηλικιωμένοι, ενώ από τους εισερχόμενους Αφγανούς ήταν νεαρά 

άτομα. Η κορύφωση της κρίσης ήταν τον Οκτώβριο του 2015 με 218.000 θαλάσσιες 

αφίξεις, οι οποίες αφίξεις παρέμειναν σε υψηλό αριθμό μέχρι και το Μάρτιο του 

2016, οπότε και υπογράφηκε η συμφωνία μεταξύ ΕΕ - Τουρκίας.61  

                                            
59 https://www.statista.com/statistics/454775/number-of-illegal-entries-between-bcps-to-the-eu/  
60 www.astynomia.gr   
61http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=%27..%27&perform=view&id=506
10&Itemid=1240&lang=  
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Εικόνα 6 Προσφυγικές Ροές τα Έτη 2010 - 2015 με Βάση Επίσημα Στοιχεία της Αστυνομίας 

Στις 19 Νοεμβρίου του 2015, οι αρχές της πΓΔΜ ανακοίνωσαν, ότι μόνο οι 

Σύριοι, οι Αφγανοί και οι Ιρακινοί επιτρέπεται να διασχίζουν τα σύνορα της, τα οποία 

στις 9 Μαρτίου του 2016 σφραγίστηκαν οριστικά και πλήρως για όλους, 

ανεξαρτήτως της εθνικότητάς των.  

3.6 ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΕΣ ΡΟΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΕ-ΤΟΥΡΚΙΑΣ (ΚΛΕΙΣΙΜΟ 

ΤΟΥ «ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ») 

Γενικότερα, το 2015 θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως η χρονιά σταθμός για 

την Ευρώπη, με περίπου ένα εκατομμύριο αφίξεις προσφυγικού και 

μεταναστευτικού πληθυσμού στις χώρες της Μεσογείου, εκ των οποίων 870.000 να 

προέρχεται από τις τουρκικές ακτές στα ελληνικά νησιά, με συνολικά 158 

καταγεγραμμένους νεκρούς στα νερά του Αιγαίου για τα έτη 2015-16. Η ίδια εικόνα 

συνεχίστηκε και για το 2016, αλλά έως το μήνα Μάρτιο. Τότε «σφραγίζεται» η 

λεγόμενη «Βαλκανική οδός» και αρχίζει η εφαρμογή της Κοινής Δήλωσης ΕΕ - 

Τουρκίας, με αποτέλεσμα οι ροές να αρχίσουν σταδιακά να μειώνονται, 

σηματοδοτώντας τη δεύτερη φάση της εξέλιξης του προσφυγικού φαινομένου στην 

Ελλάδα. Μέσα στο 2016 καταγράφηκαν 176.906 αφίξεις, σηματοδοτώντας μια 

σημαντική μείωση των ροών, κατά 79%, σε σύγκριση με εκείνες του 2015, που 

οφείλεται βεβαίως σε μεγάλο βαθμό, σε πολιτικούς παράγοντες.62   

Επιπλέον, η συμφωνία ΕΕ - Τουρκίας της 18ης Μαρτίου 2016, μετέβαλε σε 

μεταγενέστερο στάδιο τις μεταναστευτικές ροές, μέσω της Ανατολικής Μεσογείου 

                                            
62 http://www.unitedagainstracism.org/campaigns/annual-campaigns/fortress-europe/  
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και της διαδρομής των Δυτικών Βαλκανίων. Στην Ελλάδα, αξίζει να σημειωθεί ότι 

παρατηρήθηκε σημαντική πτώση των αφίξεων μετά το Μάρτιο (οπότε και 

καταγράφονται 27.123 αφίξεις, σε σύγκριση με τις 3.934 αφίξεις που αναφέρθηκαν 

τον Απρίλιο).63 

Το κλείσιμο των συνόρων και του «Βαλκανικού διαδρόμου», οδήγησε 

χιλιάδες ανθρώπους να βρίσκονται καθηλωμένοι σε διάφορούς επίσημους ή μη 

καταυλισμούς με οριακές ή μη επαρκείς συνθήκες διαβίωσης. Πλέον, ο συνολικός 

αριθμός των προσφύγων που βρίσκονταν σε όλη την ελληνική επικράτεια 

εκτιμούνταν, εκείνη την περίοδο, ότι ανέρχονταν σε περίπου 60.000 άτομα. Η 

Ελλάδα έπαψε να είναι μία χώρα διέλευσης (transit) και διαμορφώθηκε μία νέα 

πραγματικότητα, που υποχρέωσε τη χώρα να προετοιμάσει νέες δομές για την 

φιλοξενία - προστασία των προσφυγικών πληθυσμών, οι οποίοι είτε θα 

παραμείνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα -έως την ολοκλήρωση εξέτασης του 

αιτήματός τους για άσυλο- είτε και μόνιμα. Μέχρι το Μάιο του 2016, δεκατρείς με 

δεκαπέντε χιλιάδες πρόσφυγες «στοιβάζονταν» στον αυτοσχέδιο καταυλισμό της 

Ειδομένης, όπου, μετά το κλείσιμο των συνόρων, το κλίμα υπήρξε εκρηκτικό. Η 

περιγραφόμενη κατάσταση άρχισε να αποκλιμακώνεται από τη στιγμή που με τη 

συνδρομή του στρατού, δημιουργήθηκαν οι βασικές δομές που επρόκειτο να 

φιλοξενήσουν τον εγκλωβισμένο πληθυσμό. Αρχικά, ο μεγαλύτερος αριθμός των 

προσφύγων από την Ειδομένη μεταφέρθηκε στην ευρύτερη περιοχή της 

Θεσσαλονίκης - Κιλκίς. Κατόπιν, με τη δημιουργία υποδομών σε περιοχές της 

Ηπείρου, μεταφέρθηκε ένας σημαντικός αριθμός προσφύγων από τη Θεσσαλονίκη 

και τα νησιά, γεγονός το οποίο βοήθησε στην αποσυμφόρηση των κέντρων 

διαμονής των ως άνω περιοχών. 

Όπως προαναφέραμε, τα παραπάνω γεγονότα είχαν ως αποτέλεσμα 

περίπου 60.000 άνθρωποι το 2017 να παραμένουν στην Ελλάδα. Το ζητούμενο 

πλέον για τον πληθυσμό αυτό που παύει να είναι απλώς «περαστικός» από τη 

χώρα, είναι η γρήγορη και η αποτελεσματική πρόσβασή τους στις διαθέσιμες 

νόμιμες οδούς. Κύριο ζητούμενο είναι η ύπαρξη κάποιου είδους προοπτικής, ώστε 

οι άνθρωποι αυτοί να μπορέσουν να συνεχίσουν τη ζωή τους, είτε στην Ελλάδα 

(εφόσον αναγνωριστούν ως πρόσφυγες από τις ελληνικές αρχές), είτε σε κάποια 

                                            
63 Στοιχεία από Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες στο https://www.gcr.gr/index.php/el  
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άλλη χώρα (μέσω της μετεγκατάστασης ή της επανένωσης με μέλος της οικογένειάς 

τους που βρίσκεται αλλού). Οι προκλήσεις που παραμένουν αναφορικά με την 

προσφυγική κρίση και επιδεινώνουν περαιτέρω την κατάσταση των ανθρώπων που 

έχουν χάσει σχεδόν τα πάντα και έχουν βιώσει ανείπωτες καταστάσεις, δεν είναι 

λίγες: προβληματικές συνθήκες διαβίωσης, πολλά θέματα ασφαλείας σε αρκετούς 

χώρους φιλοξενίας, καθυστερήσεις στη διεκπεραίωση των αιτημάτων ασύλου, αργοί 

ρυθμοί μετεγκατάστασης και οικογενειακής επανένωσης, καθώς και  περιορισμένες 

ευκαιρίες ένταξης για όσους εν τέλει θα μείνουν στην Ελλάδα ως αναγνωρισμένοι 

πρόσφυγες.64 (Πρόσφυγες 2017) 

Σε αυτό το σημείο κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί ότι η κοινή δήλωση των 

αρχηγών κρατών της ΕΕ – Τουρκίας, αποτυπώθηκε στην Ελλάδα με την έκδοση 

του νόμου 4375/2016,65 ο οποίος περιλαμβάνει διατάξεις για την οργάνωση και 

λειτουργία της Υπηρεσίας Ασύλου, της Αρχής Προσφυγών, της Υπηρεσίας 

Υποδοχής και Ταυτοποίησης και άλλες διατάξεις, με σκοπό την υλοποίηση των 

διαλαμβανομένων στην υπόψη δήλωση. Όμως το πρόβλημα είναι υπαρκτό και από 

ότι φαίνεται θα συνεχίσει να απασχολεί την Ελλάδα αλλά και την ΕΕ τα επόμενα 

χρόνια. Έτσι τόσο η Ελληνική πολιτεία όσο και η ΕΕ θα πρέπει να επαγρυπνεί για 

την ευαίσθητη διαχείριση του πολύπλοκου αυτού θέματος. 

3.7 ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΑΣΥΛΟΥ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

Η Ευρώπη και ιδιαίτερα η Ελλάδα, δεν ήταν έτοιμη να αντιμετωπίσει το 

μεγάλο κύμα προσφύγων - μεταναστών. Η εξέταση των αιτημάτων ασύλου ήταν 

αρχικά ιδιαίτερα προβληματική. Για την αντιμετώπιση του θέματος, από τις 16 

Ιουνίου του 2015, εφαρμόστηκε η  δράση με τίτλο «Επείγουσα Βοήθεια για τη 

λειτουργία Κλιμακίων Ασύλου που θα εξετάζουν με συντετμημένη διαδικασία 

αιτήματα διεθνούς προστασίας που υποβάλλονται από Σύριους στην Ελλάδα», από 

την οποία θα επωφελείτο περίπου 6.000 πρόσφυγες, σύμφωνα με το δελτίο τύπου 

του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.66  

Στις 4 Νοεμβρίου 2016 η δημιουργία Υπουργείου Μεταναστευτικής 

                                            
64 Ολόκληρη η έκθεση στο http://www.gcr.gr/index.php/el/publications-media/annual-reports  
65 https://www.e-nomothesia.gr/law-news/neos-nomos-43752016-gia-prosphugiko.html  
66 http://asylo.gov.gr/?p=1578 
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Πολιτικής,67 δεν θεωρείται ότι ήταν αρκετή για να αντιμετωπίσει την απουσία 

κεντρικού σχεδιασμού, τις τεράστιες οργανωτικές αδυναμίες και την ανεπάρκεια του 

προσωπικού, τόσο σε εμπειρία, όσο και σε αριθμό, για την αντιμετώπιση του 

μεγάλου αριθμού των παράτυπων μεταναστών. Αυτό συνάγεται και από την 

ενίσχυση του υπάρχοντος συστήματος ασύλου από την Ευρώπη, για τη σωστή και 

έγκαιρη επεξεργασία των αιτημάτων.68 

Ερωτηματικά προκύπτουν για την τύχη των ανθρώπων οι οποίοι τελικά δεν 

θα γίνει δεκτό το αίτημά τους για άσυλο. Κανείς δεν είναι σε θέση να απαντήσει πόσο 

καιρό θα μείνουν σε κέντρα «Υποδοχής» και πόσους θα «φιλοξενήσουν» τελικά η 

Ελλάδα και η Ιταλία, οι οποίες είναι οι κύριες πύλες εισόδου των παράτυπα 

εισερχόμενων προσώπων. 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, η Κοινή Δήλωση Τουρκίας και ΕΕ υπήρξε το 

καθοριστικό γεγονός εντός του 2016 για το προσφυγικό ζήτημα. Σύμφωνα με τη 

συμφωνία, οι περιπτώσεις ατόμων που υποβάλλουν αιτήσεις ασύλου στην Ελλάδα, 

που όμως έχουν φτάσει από την Τουρκία, θεωρούνται απαράδεκτες για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι επιλέξιμες για την επιστροφή τους στην Τουρκία. Αυτό 

συμβαίνει, διότι θα μπορούσαν να αιτηθούν διεθνούς προστασίας στη Τουρκία, η 

οποία έχει χαρακτηριστεί ως «ασφαλής τρίτη χώρα» ή «πρώτη χώρα ασύλου», με 

βάση τα κριτήρια της ΕΕ. Ωστόσο, υπάρχουν αρκετές αμφιβολίες για το αν η 

Τουρκία πληροί πραγματικά τα κριτήρια για να χαρακτηριστεί ασφαλής χώρα, όπως 

έχει συμφωνηθεί. 

Επιπλέον, η έναρξη της συμφωνίας οδήγησε σε σημαντική αύξηση των 

ατόμων που επιθυμούσαν να υποβάλουν αίτηση ασύλου στην Ελλάδα. Ενδεικτικά, 

στο τρίτο τρίμηνο του 2016, η Ελλάδα είχε τον μεγαλύτερο αριθμό αιτούντων ασύλου 

ανά κάτοικο μετά τη Γερμανία.69 Ο αντίκτυπος της δήλωσης ΕΕ - Τουρκίας 

δημιούργησε μια de facto διαφοροποίηση στις διαδικασίες ασύλου που 

εφαρμόστηκαν στην Ελλάδα. Οι αιτούντες άσυλο που φτάνουν στην Ελλάδα μετά 

τις 20 Μαρτίου 2016, υπόκεινται σε μια ταχεία διαδικασία στα σύνορα και 

αποκλείονται, στην πράξη, από τη μετεγκατάσταση. Έτσι, η Ελλάδα δημιούργησε 

                                            
67 Βάση Προεδρικού Διατάγματος  ΠΔ 123/2016 - ΦΕΚ 208/A/4-11-2016 
68 Θάνος Π. Ντόκος (επιμ.),  Λευκή Βίβλος…..ό.π.σ.98 
69 Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, Έκθεση Πεπραγμένων 2016, ΕΣΠ, Αθήνα, 2017 σελ.3. 
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δύο χωριστές γεωγραφικές περιοχές που αντιστοιχούν σε δύο διαφορετικές 

διαδικασίες ασύλου: αφού μετέφερε όλους τους πρόσφυγες που έφτασαν στα 

ελληνικά νησιά από την Τουρκία πριν τις 20 Μαρτίου στην ηπειρωτική χώρα,  

επέβαλε ένα «γεωγραφικό περιορισμό» σε εκείνους που έφθασαν μετά την 

ημερομηνία αυτή, υποχρεώνοντάς τους να παραμείνουν στο εκάστοτε νησί, μέχρι 

την εξέταση των αιτήσεών τους. Οι τελευταίοι, επιτρέπεται να μετακινούνται στην 

ηπειρωτική χώρα, μόνον εάν η αίτησή τους για άσυλο είναι θετική ή αν αρθούν οι 

γεωγραφικοί περιορισμοί για συγκεκριμένους λόγους που προβλέπονται στη 

νομοθεσία (ευάλωτα άτομα).  

Όσον αφορά στην ηπειρωτική χώρα, τέθηκε σε εφαρμογή μια επιχείρηση 

μεγάλης κλίμακας για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στις διαδικασίες ασύλου. 

Συγκεκριμένα, από τις 8 Ιουνίου 2016 έως τις 31 Ιουλίου 2016, δημιουργήθηκαν 

προσωρινά πολυάριθμα κέντρα προ-καταχώρησης σε ολόκληρη την ελληνική 

επικράτεια από την Υπηρεσία Ασύλου, με τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Γραφείου 

Υποστήριξης Ασύλου [European Asylum Support Office (EASO)]70 και της Ύπατης 

Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες [United Nations High 

Commissioner for Refugees (UNHCR)], προκειμένου να προ-καταχωρήσουν 

αιτήματα ασύλου ατόμων που διαμένουν στα κέντρα υποδοχής. Ως αποτέλεσμα 

αυτής της ενέργειας, καταχωρήθηκαν 27.592 αιτήσεις ασύλου. Μέχρι το τέλος του 

2016, 12.905 από αυτές τις αιτήσεις καταχωρήθηκαν πλήρως.71 Αναλυτικά 

στατιστικά της υπηρεσίας ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής 

αναφορικά με την πρόοδο των αιτημάτων ασύλου (ανά φύλλο, υπηκοότητα, 

ηλικιακή ομάδα κλπ.) καθώς και του Διεθνή Οργανισμού Μετανάστευσης 

(International Organization for Migration / IOM)72 μπορούμε να δούμε στις σελίδες 

Α-1 έως Α-4 του παρατιθέμενου Παραρτήματος. Επίσης, στη σελίδα Α-5 

παρατίθενται στοιχεία από την επίσημη ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 

αναφορικά με τις αιτήσεις ασύλου στην Ελλάδα, σε σχέση με την ΕΕ. 

Ένα γεγονός το οποίο δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητο είναι ότι στις 19 

Δεκεμβρίου 2016 ο Gerald Knaus, που θεωρείται ο αρχιτέκτονας της συμφωνίας, 

                                            
70 Περισσότερα για την αποστολή και το έργο του Ευρωπαϊκού Γραφείου Υποστήριξης Ασύλου στην 
επίσημη ιστοσελίδα https://www.easo.europa.eu/about-us  
71 Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, Έκθεση Πεπραγμένων 2016, ΕΣΠ, Αθήνα, 2017 σελ.2. 
72 Στοιχεία για την αποστολή και τις επιδιώξεις του οργανισμού στην ιστοσελίδα http://www.iom.int/  
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προτείνει, μετά από νομοθετική πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης, την 

ευρωπαϊκοποίηση όλων των διαδικασιών ασύλου στην Ελλάδα, προκειμένου να 

δοθεί μια «ευρωπαϊκή λύση» στο Αιγαίο. Δηλαδή καλεί την παράδοση της κρατικής 

διαδικασίας ασύλου, σε ευρωπαϊκή δικαιοδοσία, με στόχο την επιτάχυνση των 

διαδικασιών επιστροφής μεταναστών.73 

3.8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

Η προσφυγική - μεταναστευτική κρίση, αποτελεί ένα πρόβλημα το οποίο 

εκτιμάται ότι θα παραμείνει και συνεχώς θα επιδεινώνεται, εκτός εάν εφαρμοστούν 

συντονισμένες πολιτικές για την αντιμετώπισή του. Συγκεκριμένα, θα πρέπει η 

διεθνής κοινότητα να καταβάλει κάθε προσπάθεια για τον τερματισμό της συριακής 

σύγκρουσης, η οποία είναι η γενεσιουργός αιτία των μεγάλων προσφυγικών ροών. 

Η εξάπλωση του προβλήματος πρέπει να περιορισθεί στις όμορες χώρες, πράγμα 

το οποίο σημαίνει ότι θα πρέπει να ενισχυθούν οικονομικά και να παρασχεθεί κάθε 

τύπου βοήθεια στη Ιορδανία, Λίβανο και Τουρκία. Επίσης, θα πρέπει να γίνει πιο 

αποτελεσματική η φύλαξη των ευρωπαϊκών εξωτερικών συνόρων και να συνεχιστεί 

η πίεση προς όλα τα εμπλεκόμενα κλιμάκια για μεγαλύτερο αριθμό 

επαναπατρισμών.74 

Η Ελληνική Πολιτεία βρέθηκε μάλλον απροετοίμαστη απέναντι στο φαινόμενο 

των μεγάλων μεταναστευτικών ροών, όπως αυτό εκδηλώθηκε με τη μορφή της 

αθρόας εισροής παράνομων αλλοδαπών μεταναστών και προσφύγων. Η επιθυμία 

των μεταναστών για την εύρεση καλύτερων συνθηκών διαβίωσης, μετά από μια 

μακροχρόνια περίοδο διαβίωσης κάτω από δύσκολες συνθήκες, έρχεται σε 

αντίθεση με τη δικαιολογημένη δυσκολία από την πλευρά της πολιτείας και της 

κοινωνίας της πλήρους κατανόησης του φαινομένου της μετανάστευσης. Ως 

αποτέλεσμα της παραπάνω αντίθεσης, είναι να επιδεινώνεται ακόμα περισσότερο 

η εικόνα της ήδη ελλιπούς προετοιμασίας. 

Η Ευρώπη καλείται να υπερασπιστεί την ασφάλειά της και να αντιμετωπίσει 

δραστικά την τρομοκρατία, χωρίς να χάσει τα ιδανικά της που είναι η πίστη στο 

σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών. Το 

                                            
73 Αποστόλης Φωτιάδης, Εξουσίες Εκτός ….., ό.π. σ.76 
74 Θάνος Π. Ντόκος (επιμ.),  Λευκή Βίβλος…..ό.π.σ.100 
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σφράγισμα των συνόρων, το βούλιαγμα των βαρκών και η ισλαμοφοβία δεν θα 

φέρει κανένα αποτέλεσμα. Επισημαίνεται, ότι αν βάλουμε απέναντί μας συνολικά 

όλο το Ισλάμ, τότε χάνουμε έναν καλό σύμμαχό μας στην πρόληψη και 

αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης και της τρομοκρατίας, που είναι το 

«μετριοπαθές» Ισλάμ. 

  



-41- 
 

4.  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ 

«ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ» 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα αναπτύξουμε βασικά στοιχεία της εξωτερικής 

πολιτικής της Ελλάδας με τη Τουρκία και πως επηρεάστηκαν αυτά από την 

καθοριστική συμφωνία μεταξύ ΕΕ και Τουρκίας, τη σχετική με τον περιορισμό των 

προσφυγικών ροών. Θα αναλύσουμε πως αυτή η συμφωνία υλοποιείται στην πράξη 

και τι επιπτώσεις έχει σε θέματα ασφαλείας. Θα γίνει αναφορά για το τι περιλαμβάνει 

ο Κανονισμός του Δουβλίνου ΙΙΙ, μεταξύ κυρίως χωρών της ΕΕ και για το πώς η ΕΕ 

προσπαθεί δια μέσου της χρηματοδότησης να περιορίσει τα ζητήματα της 

μεταναστευτικής κρίσης. 

Στη συνέχεια, θα επισημάνουμε τα θέματα ασφαλείας, όπως αυτά 

προκύπτουν από τις μεταναστευτικές ροές. Δηλαδή, θα προσπαθήσουμε να 

αντιληφθούμε πως συνδέεται η μετανάστευση με ζητήματα τρομοκρατίας καθώς και 

του διεθνούς εγκλήματος. Επίσης, θα αναφέρουμε τις προσπάθειες που κάνει η ΕΕ 

και αυτές στις οποίες θα πρέπει να δώσει μεγαλύτερη βαρύτητα προκειμένου να 

περιοριστούν τα επικίνδυνα φαινόμενα ριζοσπαστικοποίησης, ιδιαίτερα σε ένα 

περιβάλλον που αυξάνονται οι ακραίες πολιτικές εκδηλώσεις (βλέπε αύξηση των 

ποσοστών των ακροδεξιών κομμάτων σε όλη την ΕΕ).   

Επίσης, θα εξετάσουμε ξεκινώντας από την αντιπαράθεση στο εσωτερικό της 

ΕΕ μέσω της ομάδας VISEGRAD, πως αυτή επηρέασε την γενικότερη πολιτική της 

ΕΕ και την οδήγησε από την ανέγερση φρακτών εντός των συνόρων των κρατών-

μελών της σε μία περισσότερο στρατιωτικοποιημένη ΕΕ. Απότοκο των παραπάνω 

ήταν να οργανώσει δυνάμεις για τη φύλαξη των συνόρων της, και συγκεκριμένα 

αυτή της FRONTEX, η οποία μετεξελίχθηκε σε Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 

Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, καθώς και την ανάπτυξη Ευρωπαϊκού 

Συστήματος Επιτήρησης των Συνόρων. 

4.1 ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΤΟΥΡΚΙΑΣ 

Ξεκινώντας την ανάπτυξη του κεφαλαίου από τις Ελληνοτουρκικές σχέσεις θα 

μπορούσαμε να πούμε ότι ανέκαθεν αυτές αποτελούσαν το σημαντικότερο 
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διακύβευμα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Από το 1999 και μετά με την 

υπογραφή συμφωνιών «χαμηλής πολιτικής» και Μέτρων Οικοδόμησης 

Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ), οι σχέσεις έχουν εισέλθει σε μία περίοδο χαμηλής έντασης 

και προσέγγισης.75  

Η ελληνική οικονομική κρίση αποδείχθηκε ότι επηρέασε και θετικά και 

αρνητικά τις Ελληνο-Τουρκικές σχέσεις. Από τη μία πλευρά, δημιούργησε τις 

απαραίτητες προϋποθέσεις για στενότερη συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών, η 

οποία οδήγησε σε σημαντικές προσπάθειες για προσέγγιση. Από την άλλη πλευρά, 

αναπαράγει τα ίδια ανταγωνιστικά πρότυπα της αλληλεπίδρασης των δύο γειτόνων. 

Γενικότερα, οι προσπάθειες συνεργασίας παρέμειναν ως επί το πλείστον στον 

τομέα των ζητημάτων «χαμηλής πολιτικής» και κυρίως στα οικονομικά θέματα. Η 

εφαρμογή μιας πιο ουσιαστικής και επείγουσας «υψηλής πολιτικής» και η επίλυση 

προβλημάτων, των οποίων η άρση θα είχε σημαντικές οικονομικές και πολιτικές 

προεκτάσεις, αγνοήθηκαν συστηματικά από την Άγκυρα, δεδομένου ότι μια τέτοια 

κίνηση θα υπονόμευε τα εθνικά συμφέροντα της Τουρκίας και τον στόχο της να 

καταστεί ως περιφερειακή δύναμη στην περιοχή. 

Η επιμονή άσκησης αναθεωρητικών πολιτικών από την Άγκυρα, αποτελεί το 

σοβαρότερο εμπόδιο στην επίτευξη βιώσιμων και φιλικών σχέσεων μεταξύ των δύο 

γειτόνων. Η Αθήνα οφείλει να μεταφέρει το σωστό μήνυμα στην Άγκυρα, 

προκειμένου να συνεχιστούν οι αμερόληπτες διμερείς σχέσεις, που βασίζονται στον 

αμοιβαίο σεβασμό της κυριαρχίας και της ανεξαρτησίας των δύο κρατών. Οι 

προοπτικές για καλή σχέση γειτονίας μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας παραμένουν 

δύσκολες, αλλά πάντα ανοιχτές. Η πραγματοποίησή τους, εξαρτάται κατά κύριο 

λόγο, από την ικανότητα της χώρας μας να αναπτύξει μία υγιή και αποτελεσματική 

περιφερειακή αντισταθμιστική στρατηγική. Αυτό συνέβη με την πρόσφατη 

προσπάθεια δημιουργίας τριμερών αξόνων συνεργασίας με το Ισραήλ, την Αίγυπτο 

και την  Κύπρο. Επίσης, μια αναθεώρηση της εθνικής στρατηγικής της Ελλάδας, θα 

μπορούσε να επαναπροσδιορίσει τις εγχώριες και διεθνείς προτεραιότητες της, οι 

οποίες σε συνδυασμό με τη βέλτιστη χρήση των παραγόντων ισχύος που διαθέτει, 

θα μπορούσε να ενισχύσει τη δύναμη και την επιρροή της στο διεθνές σύστημα. 

                                            
75 Θάνος Π. Ντόκος (επιμ.),  Λευκή Βίβλος…..ό.π.σ.33 
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(Raptopoulos 2017)  

Σε αυτό το σημείο, είναι σημαντικό να επισημάνουμε το γεγονός ότι, η 

Τουρκία δεν προσπάθησε να εκμεταλλευτεί την περίοδο της αδυναμίας της Ελλάδας 

λόγω της οικονομικής κρίσης. Γενικά παραδεκτό είναι, ότι η σκληρή ισχύς της 

Τουρκίας διαρκώς αυξάνεται76 -σε αντίθεση με την αντίστοιχη της Ελλάδος- αλλά η 

μη αλλαγή της στάση της δεν είναι ξεκάθαρο εάν οφείλεται στη διπλωματία της ή 

στα σοβαρά εσωτερικά προβλήματα που αντιμετωπίζει στην ενδοχώρα. 

4.2 ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΕ - ΤΟΥΡΚΙΑΣ 

Καθοριστικός σταθμός στις σχέσεις της ΕΕ (άρα και της Ελλάδος) με την 

Τουρκία είναι όταν στα μέσα Οκτωβρίου του 2015 η Angela Merkel επισκέφθηκε την 

Τουρκία, εκκινώντας έτσι έναν διπλωματικό μαραθώνιο που οδήγησε τελικά στη 

συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης - Τουρκίας. Από τις αρχές του Νοεμβρίου μπήκαν 

στο τραπέζι ανταλλάγματα και άρχισε ένα κυνικό πάρε δώσε για να ολοκληρωθεί η 

συμφωνία. Η Τουρκία και η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για 

την εφαρμογή του κοινού τους σχεδίου δράσης, που ενεργοποιήθηκε στις 29 

Νοεμβρίου 2015 και αφορούσε στην εμβάθυνση των σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας, καθώς 

και στην αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης. 

Η συμφωνία οριστικοποιήθηκε στις 7 Μαρτίου του 2016, οπότε και το 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δήλωσε ότι οι «Οι ακανόνιστες ροές μεταναστών κατά μήκος 

της οδού των δυτικών Βαλκανίων έχουν πλέον σταματήσει».77 Οι αρχηγοί κρατών 

και κυβερνήσεων συμφώνησαν, ότι απαιτούνται τολμηρές ενέργειες για να κλείσουν 

οι οδοί λαθραίας διακίνησης ανθρώπων, να εξαρθρωθεί το επιχειρηματικό μοντέλο 

των διακινητών, να προστατευθούν τα εξωτερικά μας σύνορα και να δοθεί τέλος στη 

μεταναστευτική κρίση στην Ευρώπη. 

Προκειμένου το γεγονός αυτό να καταστεί εφικτό, δόθηκαν οδηγίες για 

ανάληψη δράσης στους ακόλουθους άξονες: 

                                            
76 Περισσότερα για τα προγραμματισμένα εξοπλιστικά προγράμματα της Τουρκίας για τα έτη 2017-
2021 στο http://www.viadiplomacy.gr/exoplismi-ke-amintiki-viomichania-o-schediasmos-tis-tourkias-
gia-tin-periodo-2017-2021/   
77 http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/03/07/tusk-remarks-eu-turkey-
meeting/   και στο https://www.politico.eu/article/balkan-route-closed-eu-to-declare/  
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 Στήριξη της Ελλάδας με μέσα και πόρους της ΕΕ. 

 Παροχή άμεσης και αποτελεσματικής ανταπόκρισης στην ανθρωπιστική 

κατάσταση που δημιουργείται στην περιοχή. Έκτακτη στήριξη θα παρασχεθεί 

επειγόντως από την Επιτροπή βάσει σχεδίου έκτακτης ανάγκης και 

ανταπόκρισης. 

 Παροχή περαιτέρω συνδρομής στην Ελλάδα ως προς τη διαχείριση των 

εξωτερικών συνόρων, (συμπεριλαμβανομένων των συνόρων με την πρώην 

Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και την Αλβανία), τη διασφάλιση 

της καλής λειτουργίας των κέντρων πρώτης υποδοχής, με 100% 

ταυτοποίηση, καταγραφή και ελέγχους ασφαλείας, και την παροχή επαρκών 

ικανοτήτων υποδοχής. Στον σκοπό αυτό θα συνδράμει η FRONTEX και η 

EUROPOL για τη στήριξη των ελληνικών αρχών στην καταπολέμηση των 

διακινητών. 

 Συνδρομή προς την Ελλάδα, ώστε να διασφαλιστούν οι ταχείες επιστροφές 

προς την Τουρκία όλων των παράτυπων μεταναστών που δεν χρήζουν 

διεθνούς προστασίας, βάσει της συμφωνίας επανεισδοχής Ελλάδας-

Τουρκίας και, από την 1η Ιουνίου, της συμφωνίας επανεισδοχής ΕΕ-

Τουρκίας.78 

 Επιτάχυνση της εφαρμογής της μετεγκατάστασης, προκειμένου να 

ανακουφιστεί το φορτίο που βαρύνει την Ελλάδα σήμερα. Η EASO θα 

απευθύνει νέα πρόσκληση για την αποστολή εθνικών εμπειρογνωμόνων 

προς υποστήριξη του ελληνικού συστήματος ασύλου και επίσης τα κράτη 

μέλη καλούνται επίσης να προβλέψουν επειγόντως περισσότερες θέσεις για 

μετεγκατάσταση. 

 Συνέχιση της στενής συνεργασίας με τις χώρες των δυτικών Βαλκανίων που 

είναι εκτός ΕΕ και παροχή κάθε απαραίτητης βοήθειας. 

 Εφαρμογή των υφιστάμενων δεσμεύσεων επανεγκατάστασης και συνέχιση 

των εργασιών για ένα αξιόπιστο εθελοντικό πρόγραμμα εισδοχής για 

ανθρωπιστικούς λόγους με την Τουρκία. 

                                            
78 Σύμφωνα με δημοσίευμα της DW της 20 Οκτωβρίου 2017 η συμφωνία επανεισδοχής μεταξύ ΕΕ- 
Τουρκίας δε λειτουργεί, διότι μέχρι τις 13 Οκτωβρίου του 2017 οι χώρες-μέλη δέχθηκαν στο έδαφός 
τους συνολικά 10.587 πρόσφυγες, ενώ στην Τουρκία μεταφέρθηκαν από την Ευρώπη μέχρι σήμερα 
μόλις 1.949 πρόσφυγες, δηλαδή 20% από ό,τι είχε αρχικά συμφωνηθεί. Πηγή: https://dw.com  
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 Άμεση λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου έναντι κάθε διάνοιξης νέας οδού 

διέλευσης και εντατικοποίηση της καταπολέμησης των διακινητών. 

 Αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας του χώρου Σένγκεν πριν από το 

τέλος του έτους. 

 4.2.1 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 

Στις 18 Μαρτίου 2016 επιτεύχθηκε η συμφωνία μεταξύ ΕΕ και Τουρκίας η 

οποία, χωρίς να αποτελεί σύμβαση της Ένωσης με τρίτη χώρα, από νομικής 

απόψεως, εισήγαγε πληθώρα αποκλίσεων από το ενωσιακό κανονιστικό πλαίσιο.79   

Έτσι, η EE και η Τουρκία, συμφώνησαν ως προς τα εξής πρόσθετα σημεία 

δράσης:80 

 Όλοι οι νέοι παράτυποι μετανάστες που φθάνουν στα ελληνικά νησιά μέσω 

Τουρκίας από τις 20 Μαρτίου 2016 και έπειτα, θα επιστρέφονται σε αυτήν. 

Αυτό θα συμβαίνει σε πλήρη συμφωνία με το ενωσιακό και διεθνές δίκαιο, 

άρα με αποκλεισμό κάθε είδους ομαδικών απελάσεων. Όλοι οι μετανάστες 

θα προστατεύονται σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή πρότυπα και τηρουμένης 

της αρχής της μη επαναπροώθησης. Θα πρόκειται για προσωρινό και 

έκτακτο μέτρο, το οποίο είναι απαραίτητο προκειμένου να σταματήσει ο 

ανθρώπινος πόνος και να αποκατασταθεί η δημόσια τάξη. Οι μετανάστες 

που φθάνουν στα ελληνικά νησιά θα καταγράφονται σύμφωνα με τις 

προβλεπόμενες διαδικασίες και τυχόν αιτήσεις ασύλου θα διεκπεραιώνονται 

ατομικά από τις ελληνικές αρχές δυνάμει της οδηγίας για τις διαδικασίες 

ασύλου, σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για 

τους Πρόσφυγες. Οι μετανάστες που δεν αιτούνται άσυλο ή η αίτηση τους 

κρίνεται αβάσιμη ή απαράδεκτη βάσει της ως άνω οδηγίας, θα επιστρέφονται 

στην Τουρκία. Η Τουρκία και η Ελλάδα, με τη συνδρομή των θεσμικών 

οργάνων και Οργανισμών της ΕΕ, θα λάβουν τα αναγκαία μέτρα και θα 

συνάπτουν -εφόσον απαιτείται- διμερείς διακανονισμούς. Επίσης από τις 20 

Μαρτίου 2016 κρίνεται απαραίτητη η παρουσία Τούρκων αξιωματούχων στα 

                                            
79 Δήμητρα Μυτιληναίου, Η πρόκληση των μεταναστευτικών ροών και της προστασίας των 
προσφύγων (Ζητήματα διοικητικής διαχείρισης και δικαιωμάτων). Ειδική Έκθεση, Συνήγορος του 
Πολίτη Ανεξάρτητη Αρχή, Αθήνα, 2017, σελ. 5 
80 http://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2016/03/18-eu-turkey-statement/  
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ελληνικά νησιά και Ελλήνων αξιωματούχων στην Τουρκία, έτσι ώστε να 

εξασφαλίζεται η επικοινωνία και ως εκ τούτου να διευκολύνεται η 

απρόσκοπτη εφαρμογή των εν λόγω διακανονισμών. Η ΕΕ θα καλύπτει τις 

δαπάνες των επιχειρήσεων επιστροφής παράτυπων μεταναστών. 

 Για κάθε επιστροφή Σύριου στην Τουρκία από τα ελληνικά νησιά, ένας άλλος 

Σύριος θα επανεγκαθίσταται από την Τουρκία στην ΕΕ, λαμβανομένων 

υπόψη των κριτηρίων τρωτότητας του ΟΗΕ. Θα συσταθεί μηχανισμός, με τη 

συνδρομή της Επιτροπής, των Οργανισμών της ΕΕ και άλλων κρατών 

μελών, συμπεριλαμβανομένης και της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων 

Εθνών για τους Πρόσφυγες, ο οποίος θα διασφαλίζει ότι η αρχή αυτή θα 

εφαρμόζεται από την ίδια ημέρα κατά την οποία αρχίζουν οι επιστροφές. Θα 

δοθεί προτεραιότητα στους μετανάστες που δεν έχουν προηγουμένως 

εισέλθει ή επιχειρήσει να εισέλθουν παρατύπως στην ΕΕ. Από την πλευρά 

της ΕΕ, η επανεγκατάσταση στο πλαίσιο του μηχανισμού αυτού θα 

υλοποιηθεί, κατ' αρχήν, με τήρηση των δεσμεύσεων που έχουν λάβει τα 

κράτη μέλη στο πλαίσιο των συμπερασμάτων των αντιπροσώπων των 

κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνελθόντων στο πλαίσιο του Συμβουλίου 

στις 20 Ιουλίου 2015, σύμφωνα με τις οποίες παραμένουν 18.000 θέσεις 

επανεγκατάστασης. Οι τυχόν περαιτέρω ανάγκες επανεγκατάστασης, θα 

υλοποιούνται μέσω παρόμοιου εθελοντικού διακανονισμού έως του 

ανώτατου ορίου 54.000 πρόσθετων ατόμων. Τα μέλη του Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου επικροτούν την πρόθεση της Επιτροπής να προτείνει 

τροποποίηση στην απόφαση περί μετεγκατάστασης της 22ας Σεπτεμβρίου 

2015, ώστε τυχόν δεσμεύσεις μετεγκατάστασης που έχουν αναληφθεί στο 

πλαίσιο του εν λόγω διακανονισμού, να συμψηφίζονται με μη διατεθείσες 

θέσεις δυνάμει της απόφασης. Εφόσον οι διακανονισμοί αυτοί δεν επιτύχουν 

τον στόχο του τερματισμού της παράτυπης μετανάστευσης και ο αριθμός των 

επιστροφών πλησιάσει τους αριθμούς που προβλέπονται ανωτέρω, ο 

μηχανισμός αυτός θα επανεξεταστεί. Εφόσον ο αριθμός των επιστροφών 

υπερβεί τους αριθμούς που προβλέπονται ανωτέρω, ο μηχανισμός αυτός θα 

καταργηθεί.81 

                                            
81 Η Αυστρία, Ουγγαρία και η Πολωνία παραμένουν τα μόνα κράτη μέλη που δεν συνδράμουν στο 
πρόγραμμα μετεγκατάστασης. Επίσης, η Τσεχική Δημοκρατία δεν έχει δεσμευτεί από τον Μάιο του 
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 Η Τουρκία θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα με σκοπό να αποτρέψει το 

άνοιγμα νέων θαλάσσιων ή χερσαίων οδών παράνομης μετανάστευσης από 

την Τουρκία προς την ΕΕ και θα συνεργασθεί εν προκειμένω με τις γειτονικές 

χώρες καθώς και με την ΕΕ. 

 Όταν τείνουν να σταματήσουν οι παράτυπες διελεύσεις μεταξύ Τουρκίας και 

ΕΕ, ή τουλάχιστον μειωθούν σε σημαντικό βαθμό και κατά διατηρήσιμο 

τρόπο, θα ενεργοποιηθεί το εθελοντικό πρόγραμμα εισδοχής για 

ανθρωπιστικούς λόγους. Τα κράτη μέλη της ΕΕ θα συνεισφέρουν στο 

πρόγραμμα εθελοντικά. 

 Η εφαρμογή του χάρτη πορείας για την ελευθέρωση του καθεστώτος 

θεωρήσεων, θα επισπευσθεί σε όλα τα συμμετέχοντα κράτη μέλη, 

προκειμένου να αρθούν οι υποχρεώσεις θεώρησης για τους τούρκους 

πολίτες το αργότερο έως τα τέλη Ιουνίου του 2016, με την προϋπόθεση όμως 

ότι θα έχουν εκπληρωθεί όλα τα συναφή κριτήρια. Προς τούτο, η Τουρκία θα 

προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για να ανταποκριθεί στις εναπομένουσες 

απαιτήσεις, ούτως ώστε να μπορέσει η Επιτροπή, μετά την απαιτούμενη 

αξιολόγηση της συμμόρφωσης προς τα κριτήρια, να υποβάλει κατάλληλη 

πρόταση, βάσει της οποίας θα λάβουν τελική απόφαση το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. 

 Η ΕΕ, σε στενή συνεργασία με την Τουρκία, θα επισπεύσει περαιτέρω την 

εκταμίευση των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, που είχαν αρχικά εγκριθεί, στο 

πλαίσιο της διευκόλυνσης για τους πρόσφυγες στην Τουρκία και θα 

εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση περαιτέρω έργων για τα πρόσωπα που 

τελούν υπό προσωρινή προστασία και έχουν εντοπισθεί με ταχεία συμβολή 

της Τουρκίας πριν από το τέλος του Μαρτίου. Ένας πρώτος κατάλογος 

συγκεκριμένων σχεδίων για τους πρόσφυγες, ιδίως στους τομείς της υγείας, 

της εκπαίδευσης, των υποδομών, της διατροφής και άλλων εξόδων 

διαβίωσης, που μπορούν να χρηματοδοτηθούν ταχέως από τη διευκόλυνση, 

θα καταρτισθεί από κοινού, εντός μίας εβδομάδας. Όταν θα έχουν σχεδόν 

εξαντληθεί οι πόροι αυτοί και υπό την προϋπόθεση ότι οι ανωτέρω 

                                            
2016 και δεν έχει μετεγκαταστήσει κανέναν από τον Αύγουστο του 2016. Στοιχεία από την έκθεση 
της Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την μετεγκατάσταση και εγκατάσταση  COM(2017)465/F1 
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δεσμεύσεις έχουν εκπληρωθεί, η ΕΕ θα κινητοποιήσει συμπληρωματική 

χρηματοδότηση ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ μέχρι το τέλος του 2018. 

 Η ΕΕ και η Τουρκία σημείωσαν με ικανοποίηση τις διεξαγόμενες εργασίες για 

την αναβάθμιση της τελωνειακής ένωσης. 

 Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Τουρκία επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για νέα 

ενεργοποίηση της ενταξιακής διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κοινή τους 

δήλωση της 29ης Νοεμβρίου 2015. Εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για το 

άνοιγμα του Κεφαλαίου 17 στις 14 Δεκεμβρίου 2015 και αποφάσισαν ως 

επόμενο βήμα να ανοίξουν το Κεφάλαιο 33, κατά τη διάρκεια της ολλανδικής 

Προεδρίας. Σημείωσαν με ικανοποίηση ότι η Επιτροπή θα υποβάλει σχετική 

πρόταση τον Απρίλιο. Οι προπαρασκευαστικές εργασίες για το άνοιγμα 

άλλων Κεφαλαίων θα συνεχιστούν με ταχύτερο ρυθμό, χωρίς να 

επηρεάζονται οι θέσεις των κρατών μελών, σύμφωνα με τους ισχύοντες 

κανόνες. 

 Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της θα συνεργασθούν με την Τουρκία σε κάθε κοινή 

προσπάθεια βελτίωσης των ανθρωπιστικών συνθηκών στο εσωτερικό της 

Συρίας, ιδίως σε ορισμένες περιοχές κοντά στα τουρκικά σύνορα, η οποία θα 

έδινε την δυνατότητα στον τοπικό πληθυσμό και τους πρόσφυγες να ζήσουν 

σε ασφαλέστερες περιοχές. 

 4.2.2 ΠΩΣ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 

Η Τουρκία ανέκοψε τις ροές προς την Ευρώπη για μια σειρά από 

ανταλλάγματα, κάποια ουσιαστικά και κάποια άλλα συμβολικά. Αυτά 

αποτυπώνονται στο κείμενο της συμφωνίας. Τα βασικά ήταν η προοπτική 

απελευθέρωσης θεωρήσεων εισόδου για τους Τούρκους πολίτες στην ΕΕ, η 

επανέναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων, οικονομικά ανταλλάγματα σε 

ανθρωπιστική βοήθεια για τα περισσότερα από 3 εκατομμύρια προσφύγων που 

βρίσκονται στην Τουρκία.82 Αυτά βέβαια είναι τα φανερά, καθώς απ΄ ότι φαίνεται 

κέρδισε και την ανοχή των Ευρωπαίων ηγετών στην εμπλοκή της στη Συρία, αλλά 

και σε όσα ακολούθησαν στο εσωτερικό της. 

Κατά τον πρώτο χρόνο εφαρμογής της Κοινής Δήλωσης Ε.Ε.- Τουρκίας 

                                            
82 Στοιχεία από την ιστοσελίδα http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=224  
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(20/03/2016 έως 05/04/2017) καταγράφηκε μείωση των προσφυγικών ροών κατά 

97%. Ειδικότερα, το διάστημα 21/03/2016 έως 21/02/2017 κατεγράφησαν 26.940 

αφίξεις, τη στιγμή που κατά το διάστημα 20/04/2015 έως 20/03/2016, ο συνολικός 

αριθμός των αφίξεων ανήλθε σε 977.705. Αναλυτικό γράφημα των αφίξεων από τον 

Οκτώβριο του 2015 έως και τον Απρίλιο του 2017, φαίνεται στο παρακάτω γράφημα. 

(Εικόνα 7). 

Εικόνα 7 Αριθμός Αφίξεων από 01-10-15 έως 05-04-1783 

Βέβαια, η σχέση Τουρκίας και ΕΕ είναι πολύ ασταθής, αφού η πρώτη, όποτε 

δέχεται πίεση ή κριτική, απειλεί με κατάργηση της συμφωνίας. Τα χρηματικά 

ανταλλάγματα προς την Τουρκία των 3 συν 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, εάν τα πρώτα 

αναλωθούν έως και το τέλος του 2018, δημιουργούν μία «προϊοντοποίηση» της 

μεταναστευτικής πολιτικής. Δυστυχώς, έχει επικρατήσει η λογική «χρήματα αντί 

ανθρώπων». Η ίδια πολιτική της ΕΕ εφαρμόζεται και σε αφρικανικές χώρες, ώστε 

να εγκλωβίσουν τους μετανάστες στα εδάφη τους. 

Μία άλλη πτυχή της συμφωνίας για την Ελλάδα, είναι η ραγδαία υποβάθμιση 

του κράτους δικαίου εντός της ΕΕ, η οποία γίνεται για μία ακόμα φορά πειραματικό 

εργαστήριο. Η συμφωνία θεωρείται ως μονόδρομος για την αποφυγή νέων 

μεταναστευτικών ροών, ωστόσο έχει ως συνέπεια τον εγκλωβισμό χιλιάδων ψυχών 

εντός της Ελλάδας και τη μετατροπή της χώρας σε ζώνη απομόνωσης 

                                            
83 Στοιχεία από Ειδική Γραμματεία Επικοινωνιακού Σχεδιασμού Μεταναστευτικής και Προσφυγικής 
Πολιτικής (Απρίλιος 2017)                                           
http://www.mindigital.gr/images/GENIKOI/FLORENTIS/factsheets/apr17/pdf-31.pdf   
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προσφυγικών και μεταναστευτικών πληθυσμών.84 

Στην αναζωπύρωση της προσφυγικής κρίσης αναφέρεται δημοσίευμα της 

Handelsblatt, στις 12 Οκτωβρίου 2017,  υπό τον τίτλο: «H Ελλάδα απειλείται με ένα 

νέο προσφυγικό χάος». Στο κυρίως κείμενο αναφέρει ότι «Η προσφυγική κρίση 

φαίνεται να είχε ξεχαστεί, τώρα όμως επιστρέφει. Μέρα με την ημέρα έρχονται όλο 

και περισσότεροι πρόσφυγες με πλαστικές βάρκες από τις τουρκικές ακτές. Τον 

Ιούνιο ήταν περίπου 2.000, τον Αύγουστο ήταν 3.600 και τον Σεπτέμβριο ήταν 5.000. 

Από τις αρχές Οκτωβρίου κατέφθασαν περίπου 1.700. Και μόνο τη Δευτέρα και την 

Τρίτη αυτή την εβδομάδα (9-10/10/2017) ήταν 440. Είναι πολλοί λιγότεροι από το 

2015 που είχε κορυφωθεί η προσφυγική κρίση, αλλά ο αρμόδιος για τη 

μετανάστευση υπουργός Γιάννης Μουζάλας κάνει λόγο για αξιοσημείωτη αύξηση». 

Λίγο παρακάτω η εφημερίδα σημειώνει: «Η Οργάνωση Γιατροί χωρίς Σύνορα κρούει 

τον κώδωνα του κινδύνου. Σε μια ανοιχτή επιστολή της προς τον Πρωθυπουργό 

κάνει λόγο για κατάσταση ‘έκτακτης ανάγκης' στα νησιά. Και με αυτό δεν εννοούν 

μόνο τις ανεπαρκείς υποδομές και τις άθλιες συνθήκες υγιεινής. Οι Γιατροί χωρίς 

Σύνορα ανησυχούν ιδιαίτερα για την εξαιρετικά άσχημη ψυχική κατάσταση πολλών 

προσφύγων».85 

 4.2.3 ΤΑ ΝΟΥΜΕΡΑ ΜΙΛΟΥΝ ΜΟΝΑ ΤΟΥΣ… (ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) 

Το θέμα της μετανάστευσης εξακολουθεί να θεωρείται από τους Έλληνες και 

του Ευρωπαίους ως το πιο σημαντικό θέμα που αντιμετωπίζει η Ευρώπη. Μάλιστα 

χαρακτηριστικό είναι ότι από το φθινόπωρο του 2015 και του 2016, με ποσοστά 

58% και 45% αντιστοίχως, καταλαμβάνει σταθερά την πρώτη θέση, υποσκελίζοντας 

άλλα σοβαρά θέματα που κυριαρχούσαν για χρόνια, όπως είναι αυτά της 

τρομοκρατίας, της ανεργίας και της οικονομικής κατάστασης, τα οποία όλα τα 

προηγούμενα έτη, θεωρούνταν πρωτεύουσας σημασίας, όπως φαίνεται και στον 

                                            
84 Αποστόλης Φωτιάδης, Εξουσίες Εκτός ….., ό.π. σ.72-76 
85 http://www.naftemporiki.gr/story/1284412/handelsblatt-h-ellada-apeileitai-me-ena-neo-
prosfugiko-xaos  
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παρακάτω πίνακα (Εικόνα 8). 

Εικόνα 8 Στοιχεία Ευρωβαρομέτρου για το Σημαντικότερο Ευρωπαϊκό Θέμα86 

Τα θέματα που απασχολούν έντονα τους πολίτες της ΕΕ, σύμφωνα με 

στατιστικές, από το 2012 έως το 2016 και το πως διαμορφώνεται η τάση αυτών 

παρουσιάζονται στον 

διπλανό πίνακα (Εικόνα 9). 

Χαρακτηριστική είναι η 

τάση της μετανάστευσης 

και της τρομοκρατίας που 

καταλαμβάνουν την 1η και 

2η θέση αντίστοιχα. 

Επίσης, σημαντικό 

δεδομένο είναι η σταθερή 

άποψη που εκφράζεται για 

την απαίτηση μίας 

σταθερής πολιτικής 

ασφάλειας και άμυνας και 

της βαρύτητας που πρέπει 

να έχει η φωνή της ΕΕ σε 

παγκόσμιο επίπεδο. 

Εικόνα 9 Τα κυριότερα 10 θέματα που απασχολούν τους πολίτες της ΕΕ 

                                            
86 Standard Eurobarometer 84 - 86 Το οποίο περιλαμβάνει συνεντεύξεις πάνω από 28.000 
Ευρωπαίους και 1.000 Έλληνες πολίτες. 

Στοιχεία 2015 Στοιχεία 2016 
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Στους παρακάτω πίνακες βλέπουμε συγκριτικά μεγέθη, αναφορικά με τις 

προσφυγικές ροές κατά τα έτη 2014-2015 (Εικόνα 10),  2015-2016 καθώς και το 

8μηνο 2016, σε σύγκριση με το 

αντίστοιχο του 2017 (Εικόνα 11). Από 

τους πίνακες ξεκάθαρα βλέπουμε την 

απίστευτη αύξηση των προσφυγικών 

ροών το 2015, καθώς και τον περιορισμό 

αυτών το 2016, μετά την υπογραφή της 

συμφωνίας μεταξύ ΕΕ και Τουρκίας. 

                                                                                             Εικόνα 10 Σύγκριση Προσφυγικών Ροών 2014-2015 

Εικόνα 11 Σύγκριση Προσφυγικών Ροών 2015-2016 και 8μηνο 2016-2017 

 

Επίσης, σύμφωνα με στοιχεία της 23 Απριλίου 2015 του Pew Research 

Organization,87 η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη θέση της ΕΕ με 84%, όσον αφορά 

την ανησυχία από την μετανάστευση προσώπων εκτός ΕΕ και δεύτερη, με ποσοστό 

75% ως προς τη δυσαρέσκεια για τον τρόπο με τον οποίο η Κυβέρνηση 

αντιμετωπίζει η Κυβέρνηση της Ελλάδας το ευαίσθητο θέμα της μετανάστευσης 

(Εικόνα 12). 

 

 

 

 

 

                                            
87 Πρόκειται για ένα ανεξάρτητο αμερικανικό ερευνητικό κέντρο. Αποστολή, μεθοδολογία που 
χρησιμοποιεί και ιστορικά στοιχεία στην ιστοσελίδα http://www.pewresearch.org/about/  
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Εικόνα 12 Στατιστικά Στοιχεία Ανησυχίας και Δυσαρέσκειας Χειρισμού Μεταναστευτικού88 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση, με ποσοστό 70% 

να θεωρεί ότι οι μετανάστες είναι βάρος για την κοινωνία, διότι παίρνουν τις δουλειές 

τους. Επιπροσθέτως, πρώτη με ποσοστό 51% να θεωρεί ότι οι μετανάστες είναι 

υπεύθυνοι για την αύξηση της εγκληματικότητας και τέταρτη με ποσοστό 48% (μετά 

τη Ιταλία, τη Γερμανία και τη Γαλλία), αναφορικά με τη γνώμη των πολιτών της, για 

τη θέληση των μεταναστών να 

διαφοροποιούνται από την κοινωνία (Εικόνα 

13). Από τα παραπάνω στατιστικά στοιχεία, 

φαίνεται σαφέστατα ότι οι Έλληνες και οι Ιταλοί 

πολίτες της ΕΕ, έχουν διαμορφώσει μία 

αρνητική, σε συντριπτικό ποσοστό, γνώμη για 

τον τρόπο που επιδρά η προσφυγική κρίση 

στην καθημερινότητά τους. Αυτό οφείλεται 

κυρίως λόγω της σημαντικής επιβάρυνσης της 

καθημερινότητας των πολιτών τους, καθώς 

θεωρούν ότι η αύξηση της ανεργίας και της 

εγκληματικότητας οφείλεται στους κακούς 

χειρισμούς των κυβερνήσεων τους στο θέμα 

διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών. 

Εικόνα 13 Άποψη Πολιτών ΕΕ για Προσφυγικό Ζήτημα89 

                                            
88 http://www.pewresearch.org/fact-tank/2015/04/24/refugees-stream-into-europe-where-they-are-
not-welcomed-with-open-arms/ft_15-04-23_euimmigrationgermanmarshall/  
89 http://www.pewresearch.org/fact-tank/2015/04/24/refugees-stream-into-europe-where-they-are-
not-welcomed-with-open-arms/ft_15-04-22_eu-immigration/  
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 Συνεχίζοντας την παράθεση στατιστικών και εικόνων, οι οποίες πιστεύω ότι 

βοηθούν στην κατανόηση της διαμορφούμενης κατάστασης, παραθέτω και τον 

παρακάτω χάρτη, που απεικονίζει τις συνολικές θαλάσσιες αφίξεις των 23.974 

μεταναστών από την αρχή του έτους 2017 μέχρι και την 30 Σεπτεμβρίου 2017, οι 

οποίες είναι σαφώς μειωμένες σε σχέση με τις 173.450 του έτους 2016. Από το 

χάρτη φαίνεται 

ότι η Λέσβος 

είναι το νησί το 

οποίο συνεχίζει 

να επιβαρύνεται 

περισσότερο, 

ακολουθούμενο 

από τη Χίο και τη 

Σάμο (Εικόνα 

14).  

Εικόνα 14 Θαλάσσιες Αφίξεις Μεταναστών στο Αιγαίο Πέλαγος Έτους 201790 

Όπως φαίνεται και από τον πίνακα (Εικόνα 15), το έτος 2017 οι κυρίαρχες 

εθνότητες που απαρτίζουν τις 

προσφυγικές ροές είναι οι 

Σύριου, οι Αφγανοί και οι 

Ιρακινοί. Εκτός από τους 

παραπάνω, υπάρχουν πολλές 

άλλες εθνότητες (μετανάστες 

από το Κογκό, την Παλαιστίνη 

κλπ). 

                                                                                                Εικόνα 15 Χώρες Προέλευσης Μεταναστών91 

 4.2.4 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ «ΔΟΥΒΛΙΝΟ ΙΙΙ» 

Για να εξασφαλιστεί η ίση μεταχείριση όλων των αιτούντων και δικαιούχων 

                                            
90 Στοιχεία από της ιστοσελίδα της Ύπατης Αρμοστείας με ημερομηνία την 30 Σεπτεμβρίου 2017 
http://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean/location/5179  
91 Τα στοιχεία από ιστοσελίδα http://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean/location/5179. 
Επίσης μηνιαία στοιχεία είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής 
http://www.immigration.gov.gr/miniaia-statistika-stoixeia  
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διεθνούς προστασίας, καθώς και η συνοχή με το ισχύον κεκτημένο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για το άσυλο, ψηφίστηκε στις 26 Ιουνίου 2013 ο Κανονισμός «Δουβλίνο ΙΙΙ» 

(αριθ. 604/2013).92  

Είναι μια νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που καθορίζει το κράτος μέλος 

της ΕΕ το οποίο είναι αρμόδιο για την εξέταση της αίτησης για τους αιτούντες άσυλο, 

που αναζητούν διεθνή προστασία δυνάμει της Σύμβασης για το καθεστώς των 

προσφύγων και την Οδηγία Αξιολόγησης της ΕΕ, εντός της ΕΕ. Είναι ο 

ακρογωνιαίος λίθος του Συστήματος του Δουβλίνου, που αποτελείται από τον 

Κανονισμό του Δουβλίνου και τον Κανονισμό EURODAC, ο οποίος θεσπίζει μια 

πανευρωπαϊκή βάση δεδομένων δακτυλικών αποτυπωμάτων για τους παράνομα 

νεοεισερχόμενους στην ΕΕ. Ο Κανονισμός του Δουβλίνο ΙΙΙ έχει ως στόχο τον ταχύ 

προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για αίτηση ασύλου και 

προβλέπει τη μεταφορά του αιτούντος άσυλο στο εν λόγω κράτος μέλος. Συνήθως, 

το υπεύθυνο κράτος μέλος, είναι το κράτος μέσω του οποίου ο αιτών άσυλο εισήλθε 

για πρώτη φορά στην ΕΕ. Είναι βασισμένος στην ίδια αρχή με τους δύο 

προηγούμενους, δηλαδή ότι το πρώτο κράτος μέλος, όπου είναι αποθηκευμένα τα 

δακτυλικά αποτυπώματα ή υποβάλλεται αίτηση ασύλου, είναι υπεύθυνο για την 

αίτηση ασύλου. Είναι ένας κανονισμός τον οποίο ανεξήγητα η Ελλάδα υπέγραψε, 

καθώς ως χώρα εισόδου στα σύνορα της ΕΕ, επωμίζεται το βαρύ φορτίο για την 

υλοποίηση των καθοριζομένων στον υπόψη Κανονισμό.93 Ουσιαστικά, ο 

Κανονισμός του Δουβλίνο ΙΙΙ, με τις χώρες της ΕΕ που τον έχουν υπογράψει να 

φαίνονται στην παρακάτω εικόνα (Εικόνα 16), καθιέρωσε ένα δεσμό μεταξύ της 

κατανομής της ευθύνης για την εξέταση της αίτησης διεθνούς προστασίας. Έτσι ο 

Κανονισμός αυτός ουσιαστικά συνέδεσε την αποτυχία ενός κράτους-μέλους να 

ελέγξει αποτελεσματικά τα εξωτερικά του σύνορα του, με την υποχρέωση της 

ευθύνης για την εξέταση των αιτημάτων ασύλου. 

                                            
92 Το καθεστώς του Δουβλίνου ιδρύθηκε αρχικά από την Σύμβαση του Δουβλίνου, η οποία υπεγράφη 
στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας στις 15 Ιουνίου 1990, και για πρώτη φορά μπήκε σε ισχύ την 1η 
Σεπτεμβρίου 1997.  
Ο Κανονισμός Δουβλίνο ΙΙ υιοθετήθηκε το 2003, αντικαθιστώντας τη Σύμβαση του Δουβλίνου σε όλα 
τα κράτη μέλη της ΕΕ εκτός της Δανίας, η οποία έχει ρήτρα απαλλαγής από την εφαρμογή 
κανονισμών στο πλαίσιο θεμάτων ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης.  
Ο Κανονισμός Δουβλίνο ΙΙΙ ισχύει για όλα τα κράτη μέλη πλην της Δανίας. Ο κανονισμός τέθηκε σε 
ισχύ στις 19 Ιουλίου 2013.  
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32013R0604&qid=1508597788593  
93 Θάνος Π. Ντόκος (επιμ.),  Λευκή Βίβλος…..ό.π.σ.286 
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Ένας από τους κύριους 

στόχους του Κανονισμού του 

Δουβλίνο, είναι να αποτρέψει έναν 

αιτούντα άσυλο από την υποβολή 

αιτήσεων σε πολλά κράτη μέλη. 

Ένας άλλος στόχος, είναι να 

μειωθεί ο αριθμός των 

περιφερόμενων αιτούντων 

ασύλου, εντός της ΕΕ. Έτσι, η 

χώρα όπου ο αιτών άσυλο κάνει 

για πρώτη φορά αίτηση είναι 

υπεύθυνη για την αποδοχή ή την 

απόρριψη του ασύλου. 

Εικόνα 16 Με μπλε χώρες ΕΕ που έχουν ψηφίσει τον Κανονισμό 

 4.2.5 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΩΣ «ΑΣΦΑΛΗΣ ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ» 

Στις 07 Μάρτιου 2016 στις Βρυξέλλες, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου Martin Schulz σε συνάντηση με τον Τούρκο Πρωθυπουργό Ahmet 

Davutogluο, σε δήλωσή του είπε: «Για το καλό της Ευρώπης πρέπει να 

συνεργαστούμε με τη Τουρκία».94 Η λιτή αυτή δήλωση εμπεριέχει τον 

προβληματισμό και την έλλειψη στρατηγικής από πλευράς της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης αναφορικά  με το μεταναστευτικό πρόβλημα. 

Η έννοια του όρου «ασφαλής χώρα» αποδίδεται σε χώρες που μπορεί να 

θεωρηθούν είτε ως χώρες που δεν «δημιουργούν» πρόσφυγες, είτε  ως χώρες στις 

οποίες οι άνθρωποι που χρειάζονται προστασία μπορούν ακίνδυνα να 

απολαμβάνουν άσυλο.95 Η έννοια της «ασφαλούς χώρας» στην Ευρωπαϊκή 

νομοθεσία, εμφανίζει πολλαπλές ερμηνείες σχετιζόμενες με την αίτηση ασύλου και 

την προστασία των προσφύγων: οι έννοιες «ασφαλής χώρα προέλευσης», 

«ασφαλής τρίτη χώρα», «πρώτη χώρα ασύλου» και «Ευρωπαϊκή ασφαλής τρίτη 

χώρα» εμφανίζονται στην οδηγία των διαδικασιών, που καθορίζει το κοινό νομικό 

                                            
94http://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/20150831TST91035/20160304STO17
353/soults-gia-to-kalo-ton-prosphugon-prepei-na-sunergastoume-me-ten-tourkia  
95 http://www.unhcr.org/excom/scip/3ae68ccec/background-note-safe-country-concept-refugee-
status.html  
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πλαίσιο και εγγυάται για το πως εφαρμόζεται το άσυλο στα κράτη μέλη της ΕΕ. Ένας 

μετανάστης που ενδέχεται να θέλει να αιτηθεί άσυλο, μπορεί να επιστραφεί σε 

κάποια τρίτη χώρα, υπό τις προϋποθέσεις ότι η χώρα αυτή είναι ασφαλής, ότι έχει 

τεκμηριωθεί σε προσωποποιημένη βάση ότι η χώρα είναι ασφαλής για το 

συγκεκριμένο πρόσωπο και ότι ο μετανάστης έχει τη δυνατότητα να προσβάλλει την 

απόφαση με ένδικα μέσα.96 

 4.4.6 ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ [ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ 

ΚΑΙ ΈΝΤΑΞΗΣ (ΤΑΜΕ/AMIF) ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΤΕΑ/ISF) 

2014-2020] 

Ο Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας 

Δημήτρης Αβραμόπουλος δήλωσε τα εξής: «Η μετανάστευση αποτελεί μία από τις 

δέκα προτεραιότητες της Επιτροπής. Η αποτελεσματική από κάθε άποψη 

μεταναστευτική πολιτική αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη συνολική επιτυχία των 

κοινωνιών μας. Στόχος μας είναι η ευημερία και η ασφάλεια των ανθρώπων. Ωστόσο, 

τα κράτη μέλη δεν μπορούν μόνα τους να πετύχουν αυτόν τον στόχο. Αυτός είναι ο 

λόγος για τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει σταθερά σημαντική ενίσχυση 

στα κράτη μέλη και το ίδιο θα κάνει και στο μέλλον».97 Συνέχισε λέγοντας ότι «Τα 

κράτη μέλη αντιμετωπίζουν σήμερα πρωτοφανείς προκλήσεις στους τομείς της 

μετανάστευσης και της ασφάλειας και η Επιτροπή αναλαμβάνει δράση με πνεύμα 

αλληλεγγύης. Μέσω της ευρωπαϊκής ατζέντας για τη μετανάστευση και την 

ασφάλεια, η Επιτροπή λαμβάνει τολμηρά μέτρα για τη βελτίωση της διαχείρισης της 

μετανάστευσης, την ενίσχυση της συνεργασίας και την αύξηση της ασφάλειας στην 

Ευρώπη έναντι του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας προς όφελος 

των Ευρωπαίων πολιτών. Τα εθνικά προγράμματα που ενέκρινε η Επιτροπή 

παρέχουν σημαντική οικονομική βοήθεια στα κράτη μέλη για την αντιμετώπιση αυτών 

των προκλήσεων. Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε να δείχνουμε έμπρακτα 

την αλληλεγγύη μας.»98 

Οι προσπάθειες των κρατών μελών στον τομέα της μετανάστευσης και των 

εσωτερικών υποθέσεων στηρίζονται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και 

                                            
96 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013L0032&from=en  
97 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4662_el.htm  
98 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5483_el.htm  
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Ένταξης (ΤΑΜΕ) και το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ). Για την περίοδο 2014-

2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαθέτει από τα ταμεία αυτά στα κράτη μέλη 7 δισ. 

ευρώ. Συνολικά, για την περίοδο 2014-2020, υπάρχουν 58 εθνικά προγράμματα εκ 

των οποίων τα 27 αφορούν εθνικά προγράμματα ΤΑΜΕ/AMIF και τα 31 εθνικά 

προγράμματα ΤΕΑ/ISF. Τα κονδύλια του ΤΕΑ προορίζονται μόνο για τις χώρες του 

Σένγκεν, συμπεριλαμβανομένων των συνδεδεμένων κρατών του Σένγκεν.  

Το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης στηρίζει τις εθνικές 

προσπάθειες για τη βελτίωση των δυνατοτήτων υποδοχής, την εφαρμογή των 

διαδικασιών ασύλου σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, την ένταξη των 

μεταναστών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, καθώς και τις ενέργειες για 

αύξηση της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων επιστροφής. 

Το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας έχει δύο τομείς. Ο πρώτος τομέας 

«Σύνορα», στηρίζει τις εθνικές προσπάθειες για την επίτευξη ενός ενιαίου και 

υψηλού επιπέδου ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα, υιοθετώντας μια κοινή πολιτική 

για τη θεώρηση (βίζα), με στόχο τη διευκόλυνση των νόμιμων μετακινήσεων στην 

ΕΕ. Ο δεύτερος τομέας «Αστυνομία», στηρίζει τις εθνικές προσπάθειες για την 

καταπολέμηση του διασυνοριακού οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας, 

καθώς και την ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας για την επιβολή του νόμου 

και τη διαχείριση των κινδύνων, με στόχο την προστασία των ανθρώπων και των 

υποδομών καίριας σημασίας από τρομοκρατικές επιθέσεις και άλλους κινδύνους 

που έχουν σχέση με την ασφάλεια. 

Οι βασικές χορηγήσεις για τα εθνικά προγράμματα των κρατών μελών για 

τους τομείς «Σύνορα» και «Αστυνομία» καθορίζονται από τους κανονισμούς που 

διέπουν τα παραπάνω χρηματοδοτικά μέσα, όπως αυτοί εγκρίθηκαν από το 

Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι κανονισμοί καθορίζουν 

συγκεκριμένους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν με τη στήριξη των παραπάνω 

δύο ταμείων. 

Τα κράτη-μέλη υποβάλλουν προτάσεις για εθνικά προγράμματα, με σκοπό 

την επίτευξη των στόχων αυτών και παρέχουν εκτιμήσεις για το κόστος κάθε 

δράσης. Το τελικό κείμενο είναι πάντα αποτέλεσμα διαφόρων ανταλλαγών μεταξύ 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κρατών μελών, σχετικά με τις προτεινόμενες 
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δράσεις και προτεραιότητες. Τα εθνικά προγράμματα, καθορίζουν τους τομείς στους 

οποίους τα κονδύλια της ΕΕ μπορούν να συμπληρώσουν τα εθνικά. 

Η Επιτροπή εγκρίνει τα εθνικά προγράμματα που υποβάλλουν τα κράτη μέλη, 

υπό την προϋπόθεση ότι τα προγράμματα αυτά είναι διατυπωμένα με επαρκή 

σαφήνεια, είναι σύμφωνα με τον πολιτικό διάλογο που διεξάγεται στην αρχή της 

περιόδου προγραμματισμού και διαθέτουν στρατηγική προσέγγιση. Μόλις 

εγκριθούν τα εθνικά προγράμματα, εναπόκειται στην εκάστοτε εθνική κεντρική αρχή 

που είναι επιφορτισμένη με τη διαχείριση των κονδυλίων, να κατανείμει τα κονδύλια 

αυτά ανάλογα με τις συμφωνηθείσες προτεραιότητες. Τα κράτη μέλη οφείλουν να 

διαθέτουν μια υπεύθυνη αρχή για τη διαχείριση του Ταμείου, μια αρχή υπεύθυνη για 

το λογιστικό έλεγχο, καθώς επίσης μπορούν να ορίσουν και εντεταλμένες αρχές.  

Εν συνεχεία, ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τη σύσταση αυτών των 

αρχών και παρέχουν σύντομη περιγραφή του συστήματός τους διαχείρισης και 

ελέγχου. Όταν η σύσταση των αρχών εγκριθεί από την Επιτροπή, μπορεί να αρχίσει 

η εκταμίευση των κονδυλίων. Κατόπιν, η εθνική αρχή προβαίνει στη διαχείριση και 

κατανομή των κονδυλίων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, όπως αυτή 

έχει καθοριστεί σε εθνική κλίμακα και ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες της χώρας. 

Συμπερασματικά, η αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης και η διαχείριση 

των εξωτερικών μας συνόρων αποτελούν κορυφαίες προτεραιότητες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) 

στηρίζει τις εθνικές προσπάθειες της Ελλάδας για τη βελτίωση των ικανοτήτων 

υποδοχής, την εφαρμογή διαδικασιών ασύλου σύμφωνων με τα ευρωπαϊκά 

πρότυπα, την ένταξη των μεταναστών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και την 

αύξηση της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων επιστροφής. Το Ταμείο 

Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ) στηρίζει τις εθνικές προσπάθειες για την επίτευξη 

ομοιόμορφου και υψηλού επιπέδου ελέγχου των εξωτερικών συνόρων και την 

καταπολέμηση του διασυνοριακού οργανωμένου εγκλήματος. Για να υποστηρίξει τις 

ελληνικές αρχές, καθώς και τους διεθνείς οργανισμούς και τις ΜΚΟ που 

δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα για τη διαχείριση της προσφυγικής και 

ανθρωπιστικής κρίσης, η Επιτροπή έχει χορηγήσει από τις αρχές του 2015 πάνω 

από 262 εκατ. ευρώ, σε βοήθεια έκτακτης ανάγκης. Από το 2015, η Ελλάδα έχει ήδη 

λάβει χρηματοδότηση έκτακτης ανάγκης ύψους 181 εκατ. ευρώ από το Ταμείο 
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Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας για τη 

διαχείριση της προσφυγικής κρίσης, επιπλέον των 509 εκατ. ευρώ (294,5 εκατ. 

ευρώ από το ΤΑΜΕ και 214,7 εκατ. ευρώ από το ΤΕΑ), που διατίθενται στο πλαίσιο 

αυτών των Ταμείων για το ελληνικό εθνικό πρόγραμμα 2014-2020 (Εικόνα 17).99 

             

Εικόνα 17 Μακροπρόθεσμη Χρηματοδότηση 2014-2020100 

Από τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομίας καθίσταται σαφές ότι το ελληνικό 

κράτος λαμβάνει μόλις 32% των πόρων του Μηχανισμού Έκτακτης Βοήθειας της 

ΕΕ, παρόλο που έχει καλύψει και συνεχίζει να καλύπτει το συντριπτικά μεγαλύτερο 

μέρος των αναγκών των προσφύγων και μεταναστών. Από την άλλη μεριά, οι 

δαπάνες που πραγματοποιούνται με απευθείας χρηματοδότηση της ΕΕ προς 

Διεθνείς Οργανισμούς και ΜΚΟ (οι οποίοι λαμβάνουν 68% των πόρων του 

Μηχανισμού Έκτακτης Βοήθειας),101 έχουν περιορισμένο αποτύπωμα στην 

εξομάλυνση του προσφυγικού ζητήματος. 

4.3 ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Η Ευρώπη, αν και προσπαθεί να διατηρήσει την κρίση εκτός των συνόρων 

της, μέσω κυρίως της χρηματοδότησης που προσφέρει, τελικά μάλλον δεν τα 

καταφέρνει. Τα τρομοκρατικά χτυπήματα σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες 

εξαπλώνονται συνεχώς, από τις Βρυξέλλες και το Παρίσι μέχρι τη Μαδρίτη και το 

Λονδίνο. Το παραπάνω γεγονός, έχει εμφυτεύσει το φόβο στις ψυχές των 

ευρωπαίων, φόβος ο οποίος αυξάνεται συνεχώς, όπως και ο αριθμός των  

                                            
99 https://ec.europa.eu/greece/news/2016/20160722_prostheti_ektakti_xrimatodotisi_el  
100 https://ec.europa.eu/greece/20161003/prosfygiki_krisi_el και στο http://europa.eu/rapid/press-
release_IP-16-1447_el.htm  
101 Πηγή: Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης/ Ειδική Γραμματεία Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π 
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ριζοσπαστικοποιημένων ατόμων που προβαίνουν σε τέτοιες ενέργειες. Αποτέλεσμα 

είναι οι πολίτες να οδηγούνται σταδιακά σε ακραία αισθήματα, όπως αυτό της 

ξενοφοβίας, το οποίο εκμεταλλεύονται κόμματα «ιδιαίτερων» αντιλήψεων, τα οποία 

αυξάνουν σταδιακά τη δύναμή τους. Ο φόβος βέβαια, επιβαρύνεται και από 

προειδοποιήσεις για ενδεχόμενα τρομοκρατικά χτυπήματα στην καρδιά της 

Ευρώπης, όπως η ταξιδιωτική προειδοποίηση που εκδόθηκε στις 16 Νοεμβρίου 

2017 από το State Department των Η.Π.Α. και αφορά σε ένα ενδεχόμενο χτύπημα 

στην Ευρώπη, στην περίοδο των χριστουγεννιάτικων εορτών.102 

 4.3.1 ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΑ ΧΤΥΠΗΜΑΤΑ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Σε αυτό το σημείο, θεωρώ σημαντικό να αναφέρω στοιχεία που αφορούν το 

δεύτερο βασικό διάδρομο μεταναστευτικών ροών από τη Λιβύη προς την Ιταλία και 

κατόπιν στην κεντρική Ευρώπη, από τον οποίο εξάγονται βασικά συμπεράσματα 

για την διαμόρφωση εξωτερικής πολιτικής και το πόσο σημαντικό στοιχείο είναι το 

προλαμβάνειν του θεραπεύειν. 

Η βρετανική Telegraph σε άρθρο της στις 01 Νοεμβρίου 2017,103 αποκάλυψε 

συνομιλίες του Muammar Gaddafi και του πρώην Βρετανού πρωθυπουργού Tony 

Blair, στις οποίες ο ηγέτης της Λιβύης προειδοποιούσε ότι εάν ο ίδιος ανατρεπόταν, 

τίποτα και κανένας δεν θα υπήρχε στη συνέχεια να εμποδίσει τους τζιχαντιστές να 

χτυπήσουν την Ευρώπη. 

Ο Gaddafi προσπάθησε να εξηγήσει στον Blair, σε δύο τηλεφωνικές 

συνομιλίες τους τον Φεβρουάριο του 2011, ότι εάν οι ξένες δυνάμεις βοηθούσαν 

τους εξεγερθέντες στη Λιβύη να τον ανατρέψουν, το επόμενο που θα ακολουθούσε 

ήταν ότι οι τζιχαντιστές θα περνούσαν σε επιθέσεις μέσα στην Ευρώπη. Στην πρώτη 

συνομιλία τους ο Gaddafi, σύμφωνα με την Telegraph, είπε στον Blair «Είναι μια 

κατάσταση ιερού πολέμου (τζιχάντ/ jihad). Είναι οπλισμένοι και τρομοκρατούν τους 

ανθρώπους στους δρόμους. Δεν μπορείς να συνεννοηθείς μαζί τους. Συνεχώς λένε 

πράγματα όπως ότι ο Μωάμεθ είναι ο Προφήτης. Λένε τα ίδια με τον Osama bin 

Laden». Επίσης, ο Gaddafi προσκάλεσε ξένους δημοσιογράφους να έρθουν στη 

Λιβύη και να διαπιστώσουν την κατάσταση μόνοι τους, ώστε όλος ο κόσμος να μάθει 

                                            
102 https://travel.state.gov/content/passports/en/alertswarnings/Europe.html  
103 http://www.telegraph.co.uk/news/politics/tony-blair/12086505/Tony-Blairs-phone-conversations-
with-Colonel-Gaddafi-revealed.html  
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την αλήθεια σχετικά με αυτούς τους αποκαλούμενους επαναστάτες, οι οποίοι και 

τελικά ανέτρεψαν την κυβέρνησή του, λέγοντας ότι «Είναι ανάγκη να εξηγήσω στη 

διεθνή κοινότητα. Οι δημοσιογράφοι μπορούν να έρθουν και να διαπιστώσουν την 

αλήθεια, είναι καλοδεχούμενοι». Όταν ο Blair ζήτησε από τον Gaddafi να παραιτηθεί 

από αρχηγός του κράτους, ο πρώην ηγέτης της Λιβύης επέμενε ότι υπερασπιζόταν 

την πατρίδα του και ολόκληρη την ακτή της βόρειας Αφρικής από τους τζιχαντιστές. 

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης συνομιλίας Gaddafi - Blair, ο Βρετανός 

Πρωθυπουργός επανέλαβε την πρότασή του στον Gaddafi να παραιτηθεί και να 

δρομολογήσει ειρηνικά τις μεταρρυθμίσεις στη χώρα του. Ο Gaddafi αρνήθηκε να 

φύγει και τους είπε ότι αυτό που θα κάνει είναι να εξοπλίσει στρατεύματα πιστά στον 

ίδιο για να συντρίψουν τους τζιχαντιστές στη Λιβύη και στη Μεσόγειο Θάλασσα, 

λέγοντας τα παρακάτω προφητικά λόγια: «Λύβιοι θα πεθάνουν, θα γίνει ζημιά στη 

Μεσόγειο, στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Αυτές οι ένοπλες ομάδες 

χρησιμοποιούν την κατάσταση ως δικαιολογία και εμείς θα τους πολεμήσουμε». 

Οι προειδοποιήσεις του Gaddafi αγνοήθηκαν από τη Δύση, το ΝΑΤΟ άρχισε 

να βομβαρδίζει τις λιβυκές ένοπλες δυνάμεις, ανάμιξη που οδήγησε τελικά στην 

ανατροπή της κυβέρνησης της Λιβύης. Μετά και τον φόνο του Gaddafi, από ένα 

έξαλλο πλήθος τζιχαντιστών που τον είχε πιάσει αιχμάλωτο, η Λιβύη βυθίστηκε στο 

απόλυτο χάος. Διάφορες τζιχαντιστικές οργανώσεις, μεταξύ των οποίων και το 

Ισλαμικό Κράτος, εκμεταλλεύτηκαν την πλήρη διάλυση της χώρας για να 

αποκτήσουν δύναμη, επιρροή και έλεγχο εδαφών. Δυστυχώς ο Gaddafi 

επιβεβαιώθηκε στις προβλέψεις του και πολλοί υποστηρίζουν ότι ακόμα δεν έχουμε 

δει τα χειρότερα σε ευρωπαϊκό έδαφος. 

Σύμφωνα με την άποψη ειδικών αναλυτών, το διεθνικό οργανωμένο έγκλημα 

αποτελεί μια πρόκληση στην εθνική κυριαρχία και αν δεν ελεγχθεί η εξάπλωσή του, 

θα οδηγήσει στην υπονόμευση του έθνους-κράτους στον 21ο αιώνα. Γενικότερα, το 

υπερεθνικό οργανωμένο έγκλημα απειλεί τις πολιτικές δομές, την παγκόσμια 

οικονομία και την κοινωνική σταθερότητα, ιδιαίτερα σε χώρες που βρίσκονται στο 

στάδιο μετάβασης προς τη δημοκρατία και την ανάπτυξη.104 

Οι τρομοκρατικές επιθέσεις στη Γαλλία (Charlie Heldo) τον Ιανουάριο του 

                                            
104 Θάνος Π. Ντόκος (επιμ.),  Λευκή Βίβλος…..ό.π.σ.88 
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2015 και τα πολλαπλά πλήγματα στο Παρίσι το Νοέμβριο του ίδιου έτους, 

υπογραμμίζουν τη σοβαρότητα της τρομοκρατικής απειλής από Ευρωπαίους 

(home-grown terrorists) ή άλλους τζιχαντιστές σε ευρωπαϊκό έδαφος. (Καρατράντος 

2016) Οι παραπάνω επιθέσεις οδήγησαν στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής 

αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας και συνεργασίας μεταξύ των κρατών, αλλά βέβαια 

οδήγησαν και στην αύξηση της ξενοφοβίας - ισλαμοφοβίας. 

Το λεγόμενο Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ - ISIS) είναι ένα υβρίδιο μεταξύ 

τρομοκρατικής οργάνωσης και κινήματος εθνοδόμησης, με βασική επιδίωξη τη 

δημιουργία ενός νέου χαλιφάτου, εντός των ορίων του οποίου θα επιβληθεί μια 

εξαιρετικά αυστηρή μορφή του ισλαμικού νόμου. Στο πλαίσιο αυτής της 

προσπάθειας «οικοδόμησης έθνους», χρησιμοποιείται ένας συνδυασμός 

τεχνολογικών και ψυχολογικών εργαλείων, όπως για παράδειγμα μεσαιωνικού 

χαρακτήρα βαρβαρότητα, χρήση της τηλεόρασης και των κοινωνικών δικτύων για 

προπαγάνδα και εκφοβισμό, αλλά και για χρηματοδότηση και στρατολόγηση 

μαχητών. Επίσης, χρησιμοποιείται η εκμετάλλευση πλουτοπαραγωγικών πηγών 

στις κατεκτημένες περιοχές, η συνεργασία με σουνιτικές φυλές στο Ιράκ και η 

αξιοποίηση τοπικών πληθυσμών για τη στελέχωση υπηρεσιών στα εδάφη που 

ελέγχει. Εκτός από τον έλεγχο σημαντικών περιοχών στη Συρία και στο Ιράκ, το ΙΚ 

εκτιμάται ότι θα δράσει καιροσκοπικά και ενδέχεται να εκμεταλλευτεί φαινόμενα 

ριζοσπαστικοποίησης των μουσουλμανικών κοινοτήτων σε ευρωπαϊκό έδαφος.105 

Επισημαίνεται ότι η μεταφορά του τρόμου στις ευρωπαϊκές χώρες, είναι ριζικά 

αντίθετη με τις δυτικές αξίες και το δυτικό τρόπο ζωής. 

 4.3.2 ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 

Τα τελευταία χρόνια η διαδικασία της ριζοσπαστικοποίησης που οδηγεί στο 

βίαιο εξτρεμισμό λαμβάνει μεγάλες διαστάσεις. Ο εξτρεμισμός έχει αλλάξει τον 

τρόπο εκδήλωσής του, καθώς οι φανατικοί δεν λειτουργούν πλέον μόνο ως μέρη 

οργανωμένων και ιεραρχικών οργανώσεων, αλλά και ως μέλη μικρών πυρήνων και 

σε πολλές περιπτώσεις ως «μοναχικοί λύκοι», ή «αλλοδαποί μαχητές». Όλες οι 

μορφές του εξτρεμισμού παγκοσμιοποιήθηκαν εκμεταλλευόμενες τις δυνατότητες 

                                            
105 Θάνος Π. Ντόκος (επιμ.),  Λευκή Βίβλος…..ό.π.σ.33 
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διασύνδεσης του κόσμου και της εποχής της αλληλεξάρτησης.106 

Η διαδικασία της ριζοσπαστικοποίησης συνήθως ξεκινά όταν ένας ιδιώτης 

αισθάνεται απογοητευμένος από τη ζωή του, από τη θέση του στην κοινωνία ή από 

την εσωτερική και εξωτερική πολιτική της κυβέρνησής του. Κατόπιν, γνωρίζοντας 

και άλλους με τις ίδιες απόψεις μπορούν σταδιακά να οδηγηθούν σε τρομοκρατικές 

ενέργειες ως αντίδραση στην παθητική στάση και έτσι ουσιαστικά να μετουσιώσουν 

τις σκέψεις τους σε πράξεις.107 

Γενικότερα, ως ριζοσπαστικοποίηση ορίζεται η διαδικασία υιοθέτησης ενός 

εξτρεμιστικού αξιακού συστήματος και η πρόθεση για τη χρήση, την υποστήριξη ή 

τη διευκόλυνση της βίας και του φόβου ως μεθόδων για την επίτευξη αλλαγών στην 

κοινωνία. Οι κύριοι δε μηχανισμοί της ατομικής ριζοσπαστικοποίησης είναι οι 

παρακάτω: (Karagiannis 2012) 

 Λόγω προσωπικής θυματοποίησης. 

 Λόγω πολιτικής απογοήτευσης - παραπόνου. 

 Μέσω της ένταξης σε τζιχαντιστική οργάνωση (η διολίσθηση). 

 Μέσω της ένταξης σε μία ριζοσπαστική ομάδα (η δύναμη της αγάπης). 

 Το εμπνευσμένο κήρυγμα ως μηχανισμός. 

Έτσι τα ευάλωτα άτομα από τη φάση προ της ριζοσπαστικοποίησης, λόγω 

των διακρίσεων και των ρατσιστικών συμπεριφορών που αισθάνονται ότι 

υποβάλλονται, περνάνε στη φάση του προσηλυτισμού, όπου παρατηρείται μία 

μεταστροφή από τη θρησκεία τους και τα αλλά πιστεύω τους, στο Ισλάμ. Κατόπιν, 

απομονώνονται από τις προηγούμενες ζωές τους και συνδέονται στενότερα με τις 

Ισλαμιστικές οργανώσεις. Ακολουθεί η εκπαίδευσή τους και τελικά περνάνε στο 

τελευταίο στάδιο, που είναι αυτό της δράσης, δηλαδή της εξαπόλυσης μίας 

τρομοκρατικής ενέργειας. Αυτό το θεωρούν ως «λύση» για τις αδικίες και τις απειλές 

που βιώνει το Ισλάμ. Έτσι υφίσταται μία αέναη σύγκρουση μεταξύ Ισλάμ και Δύσης. 

Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ), καλείται να αναβαθμίσει το ρόλο 

της με τη συνεχή συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών από «ανοικτές», αλλά και 

«διαβαθμισμένες» πηγές. Σήμερα, δεν υπάρχει σοβαρός κίνδυνος, αλλά δεν πρέπει 

                                            
106 Τριαντάφυλλος Καρατράντος, ¨Σφάξε με …ό.π.σ.14 
107 Ό.π.σ.51-53 
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να εφησυχαζόμαστε. Από τώρα θα πρέπει να υπάρχει η συνεχής παρακολούθηση 

ακραίων στοιχείων. Επίσης, θα πρέπει να ελέγχονται οι χώροι θρησκευτικής 

λατρείας, για τις περιπτώσεις κατήχησης εξτρεμιστικών ιδεών από ηγετικές μορφές, 

προκειμένου μεταξύ άλλων να προλαμβάνονται φαινόμενα χρηματοδότησης 

ιμάμηδων από τρίτες χώρες.108 

Λαμβάνοντας υπόψη και τα περιστατικά τρομοκρατίας σε ευρωπαϊκές 

πρωτεύουσες, δε θα πρέπει να εξαιρέσουμε ως κίνδυνο και τους μετανάστες 

δεύτερης γενιάς, οι οποίοι λόγω ενδεχόμενης κοινωνικής περιθωριοποίησης, 

ενδέχεται να είναι ευάλωτοι σε θέματα ριζοσπαστικοποίησης. Η αφομοίωση των 

μεταναστών, είναι πολύ δύσκολη έως αδύνατη να επιτευχθεί. Η ενσωμάτωσή τους 

είναι πιο ρεαλιστικός στόχος και προς αυτή τη κατεύθυνση δρα και η Ύπατη 

Αρμοστεία με τις διάφορες πρωτοβουλίες που αναπτύσσει για τη στέγαση κυρίως 

προσφύγων (Στατιστικά στοιχεία των προσώπων που έχουν επωφεληθεί της 

ρύθμισης όπως στη σελίδα Α-6 του Παραρτήματος).109  

Η πολιτεία πρέπει να δει το θέμα της ένταξης αυτών των ανθρώπων πολύ 

σοβαρά, διότι η μη ένταξη είναι πιθανό να δημιουργήσει μία δεξαμενή νέων 

ανθρώπων χωρίς προοπτικές για το μέλλον, η οποία θα μπορούσε εν δυνάμει να 

αποτελέσει δεξαμενή στρατολόγησης μελών από ομάδες του οργανωμένου 

εγκλήματος, είτε από εγχώριες είτε από ισλαμικές τρομοκρατικές οργανώσεις. 

Αντίβαρο στα ακραία ριζοσπαστικοποιημένα άτομα, αποτελούν εκείνα τα 

στοιχεία που έχουν προσαρμοστεί στα ιδεώδη του ευρωπαϊκού πολιτισμού και 

χαρακτηρίζονται από μία πιο «προοδευτική» προσέγγιση της θρησκείας του Ισλάμ, 

χωρίς να παρουσιάζουν φαινόμενα ακραίας συμπεριφοράς. Αυτό το κομμάτι της 

μουσουλμανικής κοινότητας, που αποτελεί το «μετριοπαθές» Ισλάμ, πρέπει  να 

χρησιμοποιηθεί από την πολιτεία ως φάρος σε μία προσπάθεια 

αποριζοσπαστικοποίησης των ακραίων μεταναστών. Επίσης, θα πρέπει να γίνει 

                                            
108 Θάνος Π. Ντόκος (επιμ.),  Λευκή Βίβλος…..ό.π.σ.97 
109 Σύμφωνα με στοιχεία της Ύπατης Αρμοστείας σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα με την ΕΕ, 
περισσότερα από 29.000 άτομα (περισσότερα από τα μισά είναι παιδιά) έχουν ωφεληθεί από το 
πρόγραμμα στέγασης, με ενοικίαση κυρίως διαμερισμάτων σε 19 πόλεις της Ελλάδας. Περισσότερα 
στην ιστοσελίδα http://donors.unhcr.gr/relocation/en/2017/06/16/accommodation-scheme-a-home-
for-refugees-in-greece/. Επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καταρτήσει Σχέδιο δράσης για την 
ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών. Περισσότερες πληροφορίες για το υπάρχον σχέδιο στο αρχείο 
http://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70e-eca84e2ec9b9/GR-COM-377-2016.pdf  
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άμεσα έναρξη διαλόγου με τις μουσουλμανικές κοινότητες, ώστε να γίνουν από 

κοινού δράσεις για την καταπολέμηση του φονταμενταλισμού και της τρομοκρατικής 

προπαγάνδας.  

 4.3.3 ΆΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΑΚΡΟΔΕΞΙΑΣ  

Με την οικονομική κρίση, το μεταναστευτικό-προσφυγικό πρόβλημα, αλλά και 

τις τρομοκρατικές ενέργειες με πολλά θύματα να μαστίζουν ολόκληρη την Ευρώπη, 

τα ακροδεξιά κόμματα έχουν καταφέρει τα τελευταία χρόνια να βρεθούν στο 

προσκήνιο, ενώ σε αρκετά ευρωπαϊκά κράτη πετυχαίνουν σημαντικά εκλογικά 

αποτελέσματα. Η άνοδος της ακροδεξιάς είναι χαρακτηριστική σε χώρες πυλώνες 

της ευρωπαϊκής κοινότητας, όπως η Γερμανία με το AfD να συγκεντρώνει 13,2% 

στην πρόσφατη αναμέτρηση και να μπαίνει για πρώτη φορά στη γερμανική βουλή 

μετά από το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ η Marion Anne Perrine Le Pen στη Γαλλία  

συγκέντρωσε 33,9% το Μάιο του 2017. Μεγάλα ποσοστά εμφανίζουν και άλλες 

ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Αυστρία με ποσοστό 31,6% στις εκλογές του 2017, η 

Ουγγαρία με 20,2% στις εκλογές του 2014, η Φινλανδία με 17,8% στις εκλογές του 

2015, η Ολλανδία με το ακροδεξιό κόμμα του Geert  Wilders 13,1% (2ο στην 

κατάταξη) στις εκλογές του 2017 και η Ελλάδα με 7% (το κόμμα της χρυσής αυγής 

με 18 εκπροσώπους στο κοινοβούλιο). Αναλυτικά τα ποσοστά αυτά 

διαφοροποιήθηκαν σημαντικά από το 2003, όπως αποτυπώνεται στο παρακάτω 

γράφημα (Εικόνα 18). 

Εικόνα 18 Εξέλιξη Ποσοστών Ακροδεξιών Κομμάτων Εντός ΕΕ110 

                                            
110 https://goo.gl/36UmLJ  
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Από το γράφημα προκύπτει, ότι η δύναμη των ακροδεξιών κομμάτων αυξάνει 

ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, κάτι που μπορεί να συνδεθεί και με τις μεγάλες 

αλλαγές που συνέβησαν σε όλη την Ευρώπη και την άσχημη εικόνα σε πολλές 

ευρωπαϊκές χώρες (προσφυγικές ροές, τα τρομοκρατικά χτυπήματα), που 

οδήγησαν σε γενικότερη στρατικοποίηση για την πρόληψη των τρομοκρατικών 

χτυπημάτων. 

Έτσι θα συμφωνήσουμε απόλυτα με την άποψη του Γιώργου Βοσκόπουλου 

ότι: «Η ενίσχυση των ακροδεξιών κομμάτων αλλά κυρίως της ακροδεξιάς ιδεολογίας 

στην ΕΕ αποτελεί μία πρόκληση για την Ένωση αλλά και τις ηγεσίες των κρατών 

μελών. Σταδιακά πυρήνες ρατσισμού και ξενοφοβίας αποκτούν κοινοβουλευτική 

δύναμη και εκπροσώπηση. Τα αίτια αυτής της ανησυχητικής τάσης θα πρέπει να 

αναζητηθούν σε πολλαπλές αρνητικές συγκυρίες: τα αδιέξοδα σε κοινωνικό και 

οικονομικό επίπεδο, ανεπαρκείς εθνικές ηγεσίες αλλά και τη δραματική εκτροπή της 

Ένωσης από αξίες όπως η δημοκρατία, η αλληλεγγύη, η συνοχή και η στήριξη του 

κράτους δικαίου».111 

4.4 ΣΤΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ 

Η ΕΕ χαρακτηρίζεται πάντα από τις αξίες της δημοκρατίας, της αλληλεγγύης, 

της συνοχής και της στήριξης του κράτους δικαίου. Λόγω όμως των αναταράξεων 

σε όλα τα επίπεδα τα τελευταία χρόνια, αναγκάστηκε να οδηγηθεί σε λήψη πιο 

ακραίων μέτρων προστασίας των πολιτών της και ευρεία χρήση δυνάμεων 

ασφαλείας, τόσο στα σύνορά της, με το κλείσιμο των συνόρων, όσο και στο 

εσωτερικό της. Καθημερινά βλέπουμε στα ΜΜΕ, εικόνες στρατιωτών εντός 

ευρωπαϊκών πρωτευουσών, οι οποίοι έχουν προσκληθεί προκειμένου να 

διαφυλάσσεται το δυνατόν αρτιότερα η ασφάλεια των πολιτών. 

 4.4.1 ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΡΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΑΔΟΣ VISEGRAD 

Στις 9 Μαρτίου 2016 ο Βαλκανικός διάδρομος έκλεισε κυρίως λόγω των 

πρωτοβουλιών της Αυστρίας, μέσω του υπουργού Εξωτερικών Sebastian Kurz, και 

του Viktor Orban πρωθυπουργού της Ουγγαρίας και καθοδηγητή της Ομάδος 

                                            
111 http://www.elzoni.gr/html/ent/942/ent.15942.asp  
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Visegran112 (Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία και Τσεχία). Οι παραπάνω χώρες, 

συνεπικουρούμενες με χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, όπως η Κροατία, η πΓΔΜ, 

η Σλοβενία και η Σερβία, προχώρησαν σε επιμέρους συμφωνίες, εκτός των 

ευρωπαϊκών θεσμών, με αποτέλεσμα την αυτονόμησή τους από τους θεσμούς και 

την υλοποίηση της απόφασης τους για το ύψωμα φρακτών, με σκοπό το κλείσιμο 

του «Βαλκανικού Διαδρόμου». 

Οι πολιτικές που ακολούθησαν οι «αυτονομημένοι» Ανατολικοευρωπαίοι, αν 

και αρχικά περιγράφονταν ως αλληλοσυγκρουόμενη λύση, θα μπορούσαν να 

θεωρηθούν ως αλληλεπικαλυπτόμενες με τη κεντρική ευρωπαϊκή λύση. Πρώτη 

χώρα που αποφάσισε να «σφραγίσει» τα σύνορά της ήταν η Ουγγαρία, 

ακολουθούμενη σε αυτή την πολιτική και από άλλες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. 

Έτσι, εκτός από τους επισταμένους ελέγχους στα σύνορα, σε όλη την περιοχή των 

Δυτικών Βαλκανίων παρουσιάστηκαν φαινόμενα συστηματικής κακομεταχείρισης 

και παράνομης επαναπροώθησης μεταναστών, με την ανοχή της ΕΕ. Αποτέλεσμα 

ήταν να καταλήξουμε στη δημιουργία 

φρακτών μεταξύ των χωρών εντός της ΕΕ 

όπως φαίνεται στη διπλανή εικόνα 

(Εικόνα 19). Παρακάτω παραθέτουμε ένα 

πίνακα με ημερομηνίες ορόσημο που 

αφορούν τις ενέργειες των 

προαναφερόμενων κρατών για το 

κλείσιμο των συνόρων (Εικόνα 20). 

                                                                                            Εικόνα 19 Κλείσιμο Συνόρων με Φράκτες113 

Πίνακας με Ημερομηνίες για το Κλείσιμο Συνόρων 

Ημερομηνία Χώρα Κλείσιμο Συνόρων 

Δεκέμβριος 2013  Βουλγαρία  

Κατασκευάζει φράχτη με την Τουρκία με 

αποτέλεσμα τη μεταφορά των προσφυγικών 

ροών από την Τουρκία στην Ελλάδα μέσω 

Αιγαίου πελάγους 

                                            
112 Είναι μια συμμαχία η οποία απαρτίζεται από τέσσερα κράτη της Κεντρικής Ευρώπης, την Τσεχία, 
την Ουγγαρία, την Πολωνία και τη Σλοβακία, με σκοπό την προώθηση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσής 
τους, καθώς και την υποστήριξη της στρατιωτικής, οικονομικής και ενεργειακής μεταξύ τους 
συνεργασίας. 
113 http://www.doctorswithoutborders.org/article/obstacle-course-europe-policy-made-humanitarian-
crisis-eu-borders  
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Ημερομηνία Χώρα Κλείσιμο Συνόρων 

14 Σεπτεμβρίου 2015  Αυστρία  Έλεγχοι στα σύνορα με την Ουγγαρία  

15 Σεπτεμβρίου 2015  Ουγγαρία  
Χτίζει έναν φράκτη μήκους 175 χλμ στα 

σύνορα με τη Σερβία και ξεκινά συλλήψεις  

16 Οκτωβρίου 2015 Ουγγαρία  

Κλείνει τα σύνορα με την Κροατία, 

αναδρομολογώντας τη ροή μέσω της 

Σλοβενίας  

28 Οκτωβρίου 2015  Αυστρία  
Κατασκευάζει φράχτη στα σύνορα με τη 

Σλοβενία  

11 Νοεμβρίου  Σλοβενία  
Κατασκευάζει φράχτη στα σύνορά της με την 

Κροατία 

18 Νοεμβρίου 2015  

Σλοβενία, 

ακολουθούμενη από 

Κροατία, Σερβία και 

πΓΔΜ  

Αποφασίζει να επιτρέψει μόνο στους Σύριους, 

τους Αφγανούς και τους Ιρακινούς να 

εισέλθουν στα σύνορά τους.  

Φεβρουάριος 2016  πΓΔΜ  
Κατασκευάζει 37 χιλιόμετρα φράχτη στα  

σύνορα με την Ελλάδα 

Φεβρουάριος 2016  

Χώρες κατά μήκος 

της διαδρομής των 

Δυτικών Βαλκανίων  

Αποφασίζουν να επιτρέψουν την είσοδο μόνο 

για τους Σύριους και τους Ιρακινούς, για 

ανθρωπιστικούς λόγους.  

Εικόνα 20 Χρονολόγιο Κλεισίματος Συνόρων Χωρών 2013-16114 

 4.4.2 ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΗΣ FRONTEX 

Η ΕΕ για να διαχειριστεί τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών συνοριοφυλάκων 

για την ασφάλεια των εξωτερικών συνόρων της, ίδρυσε το 2004 τον «Ευρωπαϊκό 

Οργανισμό για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά 

Σύνορα των Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης» [Frontières extérieures 

(FRONTEX)].115 Οι επιχειρήσεις του υπόψη Οργανισμού στοχεύουν στον εντοπισμό 

και την καταστολή της παράνομης μετανάστευσης, της εμπορίας ανθρώπων και της 

διείσδυσης τρομοκρατών και έχει την έδρα του στη Βαρσοβία, της Πολωνίας. 

Ο Οργανισμός υλοποιεί τρεις διαφορετικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα, με 

βασικότερη τη κοινή επιχείρηση «ΠΟΣΕΙΔΩΝ» στο Αιγαίο,116 με την οποία 

υποστηρίζει την Ελλάδα σε ό,τι αφορά τον έλεγχο των συνόρων και την εφαρμογή 

                                            
114 https://conflictandhealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13031-017-0107-z  
115 Ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) 2007/2004.  
116 http://frontex.europa.eu/pressroom/hot-topics/joint-operation-poseidon-greece--3ImFxd  
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της προσέγγισης των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.), του 

Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, στα νησιά του Αιγαίου. Στελεχώνεται με 

888 υπαλλήλους που τοποθετήθηκαν από τον Οργανισμό για την εν λόγω 

επιχείρηση και επιπλέον με 280 αξιωματικούς ασφαλείας της ελληνικής αστυνομίας, 

με συγχρηματοδότηση του Οργανισμού. Επίσης, υποστηρίζεται από ένα σημαντικό 

αριθμό μέσων.117 Η αναγκαιότητα του Οργανισμού προέκυψε από τις αυξημένες 

προσφυγικές ροές τα τελευταία χρόνια (Εικόνα 21). Βέβαια η στελέχωσή του  

εξαρτάται άμεσα από τη δέσμευση όλων των κρατών-μελών να συνδράμουν σε 

προσωπικό και μέσα. 

Εικόνα 21 Παράνομη Διέλευση των Συνόρων στο «Βαλκανικό Διάδρομο» για τα έτη 2009-2016 

Οι τομείς ευθύνης της FRONTEX, είναι η ανάλυση των κινδύνων, εκδίδοντας 

ανάλυση σε ετήσια βάση,118 στην οποία καταγράφονται οι τάσεις που 

παρατηρούνται, αναφορικά με την παράνομη μετανάστευση και τη διασυνοριακή 

εγκληματική δραστηριότητα. Επίσης, διεξάγει και συντονίζει κοινές επιχειρήσεις με 

εξιδεικευμένο και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό και τεχνολογικό μηχανισμό 

υποστήριξης. Εφόσον μία χώρα έχει πρόβλημα στα εξωτερικά της σύνορα, παρέχει 

δυνάμεις ταχείας αντίδρασης. Συντονίζει την έρευνα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, 

για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών για τον έλεγχο των συνόρων. Καταρτίζει 

στοχευμένα προγράμματα εκπαίδευσης και διεξαγωγής κοινών επιχειρήσεων με 

                                            
117 Τα μέσα περιλαμβάνουν 3 περιπολικά σκάφη ανοικτής θαλάσσης, 4 παράκτια περιπολικά σκάφη, 
12 παράκτια περιπολικά σκάφη μικρότερου μεγέθους, 1 αεροσκάφος σταθερών πτερύγων, 2 
ελικόπτερα, 16 περιπολικά οχήματα, 4 λεωφορεία, 4 οχήματα με ανιχνευτές θερμότητας και 4 κινητά 
γραφεία. 
118 Η ετήσια ανάλυση κινδύνου για το 2017 στη διαδρομή 
http://www.frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/Annual_Risk_Analysis_2017.pdf  
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τους συνοριοφύλακες. Αναπτύσσει επιχειρήσεις επιστροφής μεταναστών και 

προβαίνει σε ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των συνοριακών αρχών.119 

Με βάση τον Κανονισμό της ΕΕ της 2016/1624120 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 Σεπτεμβρίου 2016, τα καθήκοντα του 

Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα 

Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης διευρύνονται. Για 

να αντικατοπτριστούν οι αλλαγές αυτές, μετονομάστηκε σε Οργανισμό Ευρωπαϊκής 

Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, ο οποίος θα εξακολουθεί να αναφέρεται κοινώς 

ως FRONTEX. 

 4.4.3 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΟΡΙΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΑΙ 

ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ 

Η ευρωπαϊκή υπηρεσία Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (European Border 

and Coast Guard - EBCG), εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από το 

Συμβούλιο και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τέθηκε σε εφαρμογή το 

φθινόπωρο του 2016.121 Η Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή βασίστηκε, όπως 

προαναφέραμε, στις υπάρχουσες δομές του οργανισμού FRONTEX, ο οποίος 

ενισχύθηκε με προσωπικό και εξοπλισμό από τα κράτη-μέλη της ΕΕ. 

Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jean-Claude Juncker επικρότησε 

την επίτευξη συμβιβασμού και δήλωσε πως «η συμφωνία για τη δημιουργία της 

Ευρωπαϊκής Ακτοφυλακής και Συνοριοφυλακής δείχνει πως η Ευρώπη είναι έτοιμη 

να δράσει άμεσα και καθοριστικά στην διαχείριση των κοινών προκλήσεων».122 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής, τα κράτη-μέλη θα συνεχίζουν 

να διατηρούν την «κυριαρχία» πάνω στα σύνορά τους και θα διαχειρίζονται τα 

εξωτερικά τους σύνορα «καθημερινά». Ωστόσο, ο νέος Οργανισμός θα προσφέρει 

την «υποστήριξή» του, ενώ θα είναι σε θέση πριν να είναι πολύ αργά «να εντοπίζει 

τις αδυναμίες και να παρεμβαίνει». 

                                            
119 Περισσότερα στοιχεία στο https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/frontex_el  
120https://publications.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/65db3442-7bcf-11e6-b076-
01aa75ed71a1/language-el  
121 http://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2016/10/06/launch-ebcg-agency/  
122 http://www.ert.gr/eidiseis/diethni/evropi/symfonia-gia-ti-dimiourgia-evropaikis-synoriofylakis-ke-
aktofylakis/  
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Τα βασικότερα στοιχεία της συμφωνίας, όπως τα δημοσίευσε το 

Ευρωκοινοβούλιο είναι τα εξής:123 

 Ο νέος Οργανισμός, θα έχει πιο ενεργό ρόλο στην επιστροφή των 

μεταναστών στη χώρα καταγωγής τους, αλλά μόνο όταν πρόκειται για την 

εκτέλεση αποφάσεων που έχουν ήδη ληφθεί από τις εθνικές αρχές. 

 Εάν ένα κράτος-μέλος διαφωνεί με την απόφαση του Συμβουλίου για την 

παροχή βοήθειας, οι άλλες χώρες της ΕΕ μπορούν να επαναφέρουν 

προσωρινά τους ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα. 

 Ο εξοπλισμός για τις ομάδες άμεσης επέμβασης, θα διατίθεται από τα κράτη-

μέλη μέσα σε δέκα μέρες από την κατάρτιση του επιχειρησιακού σχεδίου. 

 Θα οριστούν αξιωματικοί, που θα λειτουργούν ως σύνδεσμοι μεταξύ του 

Οργανισμού και των κρατών-μελών και θα εποπτεύουν όλα τα κράτη-μέλη 

που έχουν εξωτερικά σύνορα. Καθένας από αυτούς θα μπορεί να καλύπτει 

έως και τέσσερις γεωγραφικά γειτονικές χώρες, προκειμένου να διασφαλιστεί 

μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ του Οργανισμού και του οικείου κράτους-

μέλους. 

Θα πρέπει να τονίσουμε, ότι η Υπηρεσία δεν έχει εκτελεστική εξουσία, αλλά 

μόνο εξουσία επιτήρησης, καθώς και καθορισμού των τεχνικών και επιχειρησιακών 

στρατηγικών για τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ. 

 4.4.4 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΡΩΝ 

Στις 9 Οκτωβρίου 2013, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε την αποδοχή της 

πρότασης της Επιτροπής για τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Συστήματος 

Επιτήρησης Συνόρων (EUROSUR).124 Συμμετέχουσες στο παραπάνω σύστημα, 

είναι όλες οι χώρες της Συνθήκης Σένγκεν, συμπεριλαμβανόμενης της Βουλγαρίας, 

της Ρουμανίας και της Κροατίας. Πρόκειται για ένα περιπλοκότατο πανοπτικό 

σύστημα, που έχει ως στόχο να παρακολουθεί αδιάκοπα τα εξωτερικά σύνορα της 

ΕΕ από τις Κανάριες νήσους έως τη Μαύρη θάλασσα. 

Η ραχοκοκαλιά του συστήματος συντίθεται από τα «Εθνικά Συντονιστικά 

                                            
123http://www.huffingtonpost.gr/2016/06/22/koinonia-europaiki-sunoriofulaki-
aktofulaki_n_10614840.html  
124 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex:32013R1052 
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Κέντρα», μέσω των οποίων, όλες οι εθνικές αρχές με αρμοδιότητες που αφορούν 

την επιτήρηση των συνόρων (π.χ. συνοριοφύλακες, αστυνομία, ακτοφυλακή, 

ναυτικό κλπ) απαιτείται να συνεργαστούν και να συντονίσουν τις δραστηριότητές 

τους. Απώτερος στόχος αυτής της συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών είναι 

να παρέχεται η δυνατότητα στα κράτη-μέλη να αντιδρούν αμεσότερα σε περιστατικά 

που αφορούν την παράτυπη μετανάστευση και το διασυνοριακό έγκλημα. 

Η FRONTEX, παίζει ένα βασικό ρόλο ως κεντρικός διαχειριστής του 

συστήματος από το αρχηγείο της στη Βαρσοβία, όπου συγκεντρώνονται όλες οι 

πληροφορίες από τα εθνικά κέντρα και μετά την ανάλυσή τους συντίθεται μία κοινή 

«Ευρωπαϊκή Εικόνα Κατάστασης». Επίσης, συμβάλλει στα κράτη-μέλη, μέσω της 

στενής συνεργασίας με άλλες αρχές -όπως ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την 

Ασφάλεια στη Θάλασσα και το Δορυφορικό Κέντρο της ΕΕ- στον εντοπισμό μικρών 

σκαφών.125 

4.5 ΣΗΜΕΙΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ 

Σε αυτό το κεφάλαιο, θα εξετάσουμε τα σημεία, στα οποία η ελληνική κοινωνία 

και πολιτεία θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή και τα οποία ενδεχομένως θα 

διαμορφώσουν νέα δεδομένα ασφαλείας και εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδας. 

Ένα από αυτά τα σημεία ιδιαίτερης προσοχής, είναι το γεγονός  ότι η Τουρκία 

θέλει να συμμετέχει ενεργά στη συνεκμετάλλευση των υδρογονανθράκων του 

Αιγαίου και της Κύπρου. Έτσι, θεωρείται ιδιαίτερα πιθανή μία δυναμική αντίδραση 

της Τουρκίας, σε περίπτωση που η Ελλάδα προχωρήσει στην κήρυξη της 

Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ). Άλλωστε οι παραβάσεις και παραβιάσεις 

του εθνικού εναέριου χώρου και οι παραβιάσεις των εθνικών χωρικών υδάτων είναι 

καθημερινό φαινόμενο. Το ίδιο είναι και η προκλητική επιθετική στάση της Τουρκίας, 

που συνεχίζει την πρακτική της παράτυπης δέσμευσης περιοχών, για στρατιωτικές 

ασκήσεις με πραγματικά πυρά αλλά και ασκήσεις έρευνας και διάσωσης, εκδίδοντας  

NAVTEX126 ή/και NOTAM,127 κάνοντας φανερό ότι όλες αυτές της οι ενέργειες 

                                            
125 Φωτιάδης, Αποστόλης. Έμποροι των Συνόρων, Ποταμός, Αθήνα, 2015, σ.79-81. 
126 NAVTEX (Navigational Telex) είναι ένα σύστημα πληροφοριών για τη μετάδοση πληροφοριών 
ναυτικής ασφάλειας (Maritime Safety Information / MSI), που είναι προειδοποιήσεις πλεύσης και 
καιρού, μετεωρολογικές προβλέψεις και άλλα επείγοντα μηνύματα σχετικά με την ασφάλεια. 
127 ΝΟΤΑΜ είναι μια Ειδοποίηση προς τους Αεροπόρους (Notice to Airmen NOTAM ή NoTAM) που 
υποβάλλεται από μια αρχή της αεροπορίας ώστε να προειδοποιήσει πιλότους για πιθανούς 
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σχετίζονται με την εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων που βρίσκονται στο Αιγαίο 

Πέλαγος και στη Κυπριακή Δημοκρατία. 

Σε εξέλιξη βρίσκονται τρίγωνα συνεργασιών Ελλάδας - Κύπρου - Αιγύπτου 

και Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ. Η συνεργασία βασίζεται στη βάση κοινών 

συμφερόντων και είναι ανοικτή και σε άλλες χώρες, ακόμα και στη Τουρκία εφόσον 

αλλάξει τη συμπεριφορά της, πράγμα το οποίο δεν διαφαίνεται εφικτό την παρούσα 

περίοδο. Αυτές οι συνεργασίες που αναπτύσσει η Ελλάδα, ενδέχεται να 

επηρεάσουν σημαντικά και το μεταναστευτικό ζήτημα. Μία αλλαγή στάσης στη 

συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας, με την απελευθέρωση μεταναστευτικών ροών προς τη 

χώρα μας, μέσω των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, θα έχει ως αποτέλεσμα τη 

δημιουργία πολλαπλών θεμάτων στις δομές και θα εγείρει σημαντικά θέματα 

ασφαλείας, διότι θα οδηγήσει στη παρείσφρηση επικίνδυνων προσώπων, τα οποία 

είτε με ρόλους αρχηγού είτε προσηλυτιστή, εν δυνάμει θα μπορούν να αποτελέσουν 

«ασύμμετρες» απειλές για τα νησιά ειδικότερα και για ολόκληρη τη χώρα γενικότερα. 

Επίσης, δεν πρέπει να θεωρείται απίθανη η δημιουργία ένοπλων ομάδων 

από άτομα που φιλοξενούνται σε κέντρα υποδοχής και διαμονής των προσφύγων, 

δεδομένου ότι πιθανόν κάποιοι που βρέθηκαν στα παραπάνω κέντρα να 

αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν από τα πεδία των μαχών.128 Πιθανοί στόχοι 

εκδήλωσης τρομοκρατικών ενεργειών, είναι οι παρακάτω χώροι, για τους οποίους 

θα πρέπει από τώρα η πολιτεία να λάβει ιδιαίτερα μέτρα προφύλαξης:129 

 Χώροι όπου διεξάγεται κυκλοφορία ανθρώπων και μέσων (π.χ. δρόμοι 

μεγάλης κυκλοφορίας, σήραγγες ή γέφυρες). 

 Σημεία όπου υπάρχει μεταφορική δραστηριότητα [π.χ. χώροι όπου γίνεται 

φορτοεκφόρτωση επικίνδυνων υλικών, καθώς και περιοχές αναπαύσεως 

(rest areas)]. 

 Τέρματα γραμμών συγκοινωνιών (π.χ. λιμάνια, αεροδρόμια, σταθμοί τρένων, 

σταθμοί μετρό). 

                                            
κινδύνους σχετικά με την πορεία πτήσης τους ή σχετικά με μια τοποθεσία, οι οποίοι μπορούν να 
επηρεάσουν την ασφάλεια της πτήσης. 
128 Απασχόληση έντονα την κοινή γνώμη, η σύλληψη τζιχαντιστή στην Αλεξανδρούπολης στις 20 
Οκτ 17 σύμφωνα με http://www.cnn.gr/news/ellada/story/102419/synelifthi-tzixantistis-toy-isis-stin-
alexandroypoli  
129 Dr. Michael J. Fagel, Dr. Jennifer Hesterman. Soft Targets …. CRC Press, New York, 2017,p.80 
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 Κυβερνητικές εγκαταστάσεις (π.χ. νομαρχίες, ταχυδρομεία, δικαστήρια, 

σημεία που υπάρχουν σύμβολα). 

 Εγκαταστάσεις αναψυχής (π.χ. αθλητικές εγκαταστάσεις, στάδια, θέατρα, 

εμπορικά κέντρα). 

 Κτίρια ή εγκαταστάσεις που έχουν συμβολική αξία (π.χ. εθνικά μνημεία, 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα). 

 Στρατιωτικές εγκαταστάσεις (π.χ. διοικητήρια σχηματισμών, αποθήκες 

πυρομαχικών). 

 Εγκαταστάσεις - επιχειρήσεις κοινής ωφελείας (π.χ. εργοστάσια υδρεύσεως 

ή ηλεκτρισμού, διυλιστήρια πετρελαίου, δεξαμενές, φράγματα). 

 Εγκαταστάσεις επεξεργασίας- συσκευασίας, ή αποθήκευσης τροφίμων. 

 Δίκτυα υπολογιστών (π.χ. κυβερνοεπίθεση εναντίον δικτύων 

χρηματοπιστωτικού συστήματος, υγειονομικής περίθαλψης). 

Βέβαια, ο κίνδυνος εκδήλωσης τέτοιων ενεργειών, συνεπικουρείται και από 

την ενδεχόμενη ώσμωση με αποκλεισμένα ή και ριζοσπαστικοποιημένα μέλη της 

μουσουλμανικής κοινότητας στην Ελλάδα. Το ζήτημα των μεταναστών δεύτερης ή 

και τρίτης γενιάς που μεγαλώνουν στην Ελλάδα, σε συνδυασμό με το αίσθημα του 

κοινωνικού αποκλεισμού που ίσως αισθάνονται, κυρίως τα δυναμικότερα στοιχεία 

των κοινοτήτων αυτών όπως είναι οι νέοι, μπορεί να τους καταστήσει ιδιαιτέρως 

ευάλωτους σε ενδεχόμενο προσηλυτισμό από ριζοσπαστικοποιημένους 

ανθρώπους που  θα διαμείνουν για μικρό ή μεγάλο διάστημα στη χώρα. (Dalgaard-

Nielsen 2010)  

4.6 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε, ότι η εξωτερική πολιτική των κρατών 

διαμορφώνεται με βάση κυρίως τα εθνικά τους συμφέροντα. Η Ελλάδα στα πλαίσια 

της ένταξής της στην ΕΕ αλλά και σε άλλους διεθνείς Οργανισμούς (όπως το ΝΑΤΟ 

και ΟΗΕ), οφείλει και προσαρμόζει τις επιλογές της στη βάση των κατευθύνσεων 

που δίδονται από αυτούς τους Οργανισμούς. Επίσης η ίδια, ως μέλος και των 

χωρών της Συνθήκης Σένγκεν, οφείλει να προασπίζει τα εθνικά της σύνορα τα οποία 

αποτελούν και τμήμα των αντίστοιχων ευρωπαϊκών. Βέβαια, τα θαλάσσια σύνορα 

της είναι πολύ δύσκολο να ελεγχθούν απόλυτα χωρίς τη συνδρομή της ΕΕ και του 

ΝΑΤΟ. Η προάσπιση των συνόρων είναι καθοριστική για το μέλλον της Ελλάδας, 
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διότι σε περίπτωση αποβολής της Ελλάδος από τη Συνθήκη Σένγκεν, τα ήδη πολλά 

οικονομικά προβλήματα της χώρας θα πολλαπλασιάζονταν. Η Ελλάδα οφείλει και 

πρέπει να προετοιμαστεί για επιθέσεις από ισλαμιστές φονταμενταλιστές και να 

εστιάσει κυρίως στις «ασύμμετρες» απειλές. Η γεωγραφική της θέση την καθιστά 

κομβικό σημείο στις προσφυγικές ροές. Μέχρι σήμερα οι ελληνικές αρχές 

(αστυνομία και στρατός), με τα μέσα που διαθέτουν και παρά τους περιορισμένους 

πόρους, έχουν καταφέρει να διαφυλάξουν την πατρίδα μας από ένα τρομοκρατικό 

χτύπημα. Πλην όμως, μία τρομοκρατική ενέργεια και εντός της Ελλάδας, δεν είναι 

πλέον καθόλου απίθανη, δεδομένου του γεγονότος ότι με τις μεταναστευτικές ροές 

έχουν εισρεύσει ενδεχομένως και πολλά τρομοκρατικά στοιχεία. Οι ροές σίγουρα 

έχουν περιοριστεί λόγω της συμφωνίας ΕΕ - Τουρκίας, αλλά πρέπει να έχουμε στο 

νου μας ότι τα χρήματα της ΕΕ, δεν οδηγούν πάντα σε λύση όλων των 

προβλημάτων. 

Η πρόληψη, μέσω της συνεχούς εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης των 

άμεσα εμπλεκομένων, για την επισήμανση ομάδων που κινδυνεύουν από 

ριζοσπαστικοποίηση, θεωρείται και αποτελεί ένα ουσιαστικό μέτρο προετοιμασίας 

για την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών. Απαιτείται στενότερη συνεργασία και 

αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών. Επίσης, απαιτείται εντατική εκπαίδευση 

των επαγγελματιών πρώτης γραμμής, 

για την έγκαιρη ανίχνευση τυχόν 

ενδείξεων ριζοσπαστικοποίησης 

μεταξύ αυτών που διακινούνται και 

προσπαθούν να κρυφτούν ανάμεσα 

σε πρόσφυγες. Κρίνεται σκόπιμη η 

υιοθέτηση του κύκλου (Εικόνα 22) 

που περιλαμβάνει σχεδίαση, 

οργάνωση, εκπαίδευση, ασκήσεις, 

αξιολόγηση/ βελτίωση, ο οποίος για 

να φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα θα 

πρέπει να είναι αέναος. 

               Εικόνα 22 Κύκλος FEMA130                      

                                            
130 Federal Emergency Management Agency https://www.fema.gov/  
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Επιβεβλημένη δε, είναι η διεθνής συνεργασία για την αντιμετώπιση των 

σύνθετων και αλληλεξαρτώμενων γενεσιουργών αιτιών της μετανάστευσης. Για 

παράδειγμα, ο άμεσος περιορισμός των συγκρούσεων στη Συρία, θα περιόριζε 

σημαντικά την εξάπλωση των συριακών μεταναστευτικών ροών και θα οδηγούσε σε 

επιστροφή μέρους των προσφύγων, σε περίπτωση βέβαια που έγκαιρα 

δημιουργούταν κατάλληλες συνθήκες για την επιστροφή τους στα πάτρια εδάφη.  

Τόσο για την ελληνική πολιτεία όσο και για την ΕΕ, θεωρείται απαραίτητος ο 

έγκαιρος εντοπισμός μίας έξαρσης - κρίσης της παράτυπης μετανάστευσης και είναι 

απαραίτητη η επεξεργασία από τώρα, όλων των πιθανών σεναρίων αντίδρασης, 

ώστε να υπάρχει ο κατάλληλος συντονισμός όλων των εμπλεκομένων μερών και 

μηχανισμών της πολιτείας, για την άμεση αντιμετώπιση της κρίσης. 

Πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους, ότι δεν θα πρέπει να στοχοποιήσουμε 

τις προσφυγικές ροές, γιατί σε σχέση με τις μεταναστευτικές πρόκειται για δύο 

διαφορετικά πράγματα. Το «μετριοπαθές» Ισλάμ είναι βασικός πυλώνας για την 

πρόληψη και την αντιμετώπιση φαινομένων ριζοσπαστικοποίησης και έξαρσης του 

βίαιου ισλαμιστικού εξτρεμισμού. Επίσης, όλοι μας πρέπει να έχουμε τα μάτια μας 

ανοικτά για την έγκαιρη αναγνώριση και πρόληψη της «εμφανούς» 

ριζοσπαστικοποίησης και τρομοκρατίας.  
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5. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Σίγουρα ένα από τα μεγαλύτερα θέματα που, στο εγγύς ή στο μακρύτερο 

μέλλον, καλείται να αντιμετωπίσει η Ελλάδα, είναι η διαχείριση των μεταναστευτικών 

ροών, η αντιμετώπιση των φαινομένων ριζοσπαστικοποίησης και η ενσωμάτωση 

ενός ποσοστού μεταναστών στην ελληνική κοινωνία. Απότοκο της παραπάνω 

ανάλυσης των γεγονότων και της επεξεργασίας των κρισιμότερων σημείων, είναι ότι 

θα πρέπει να θεωρήσουμε δεδομένο ότι το πρόβλημα-κρίση θα συνεχιστεί ή και θα 

ενταθεί. Η μεταναστευτική κρίση είναι μια τεράστια πρόκληση, όχι μόνο για την 

Ελλάδα, αλλά και για ολόκληρη την Ευρώπη. Είναι ένα πρόβλημα υπερεθνικό, 

πολυδιάστατο, που απαιτεί τη στενή συνεργασία όχι μόνο μεταξύ των χωρών, αλλά 

επίσης και μεταξύ του ΟΗΕ και άλλων διεθνών φορέων που εμπλέκονται άμεσα ή 

έμμεσα με το μεταναστευτικό πρόβλημα, όπως κυβερνητικές και μη οργανώσεις. Ο 

συντονισμός και έλεγχος αυτού του συνονθυλεύματος είναι πολύ δύσκολος και 

μάλλον ισορροπεί ανάμεσα στην τήρηση και παραγωγή διεθνούς ανθρωπιστικού 

δικαίου, και παροχής ταυτοχρόνως ουσιαστικής προστασίας και βοήθειας στους 

πρόσφυγες και μετανάστες. 

Η κρίση είναι τόσο έντονη, που κατάφερε ακόμα και να αποτελέσει αίτιο 

διχασμού ανάμεσα στα ευρωπαϊκά κράτη, δημιουργώντας προβλήματα στον 

καθορισμό ενιαίας ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής. Πέρα από αυτό, εγείρονται 

πλέον προβλήματα ασφαλείας, αυξάνοντας την ισλαμοφοβία και τη ξενοφοβία. Το 

νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται έρχεται σε σύγκρουση με θεμελιώδεις αξίες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, πάνω στις οποίες στηρίχθηκε το οικοδόμημά της, όπως είναι 

η δημοκρατία, η αλληλεγγύη, η συνοχή και η στήριξη του κράτους δικαίου. 

Αποτέλεσμα των παραπάνω, είναι η στασιμότητα που παρουσιάζει τα τελευταία 

χρόνια η ΕΕ προς την πορεία ολοκλήρωσής της. 

Εάν μπορούσαμε να φανταστούμε και να προβλέψουμε το άμεσο μέλλον σε 

βάθος 10ετίας, με τα μέχρι τώρα δεδομένα, εκτιμούμε ότι το πρόβλημα των μαζικών 

πληθυσμιακών μετακινήσεων θα συνεχίσει να υφίσταται, λόγω της κρίσης που 

υπάρχει στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Ένα πρόβλημα το οποίο συνεχώς τα 

τελευταία χρόνια οξύνεται. Θα μπορούσαμε κάλλιστα να παραλληλίσουμε τις 

προσφυγικές – μεταναστευτικές ροές με το νερό.  Αν εμποδίσουμε τη φυσική του 

ροή κάπου με ένα φράγμα, θα βρει κάποιον άλλο δρόμο για να διοχετευτεί. Επίσης, 
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με την πρώτη ευκαιρία θα επανέλθει στη φυσική του ροή. Έτσι, η βέλτιστη διαδρομή, 

ο φυσικός του διάδρομος, ενδέχεται να επανεργοποιηθεί με την πρώτη ευκαιρία, 

εφόσον αυτή δοθεί. Τα φυσικά σύνορα, είτε αυτά λέγονται χερσαία είτε θαλάσσια, 

πάντα είναι πολύ δύσκολα να ελεγχθούν σε όλα τους τα σημεία. Οι πρόσφυγες είτε 

από μόνοι τους, είτε με τη βοήθεια δουλεμπόρων, πάντα θα ψάχνουν και στο τέλος 

θα καταφέρουν να ανοίξουν μία δίοδο, από την ξηρά ή τη θάλασσα, μέσω της 

οποίας θα διαχυθούν οι προσφυγικές ροές. Η χώρα μας βρίσκεται σε κομβικό 

σημείο στη ροή αυτή και επομένως δεν πρέπει να υπάρχει εφησυχασμός, 

δεδομένου ότι η επανεργοποίηση της φυσικής οδού προς την Ευρώπη αποτελεί 

πάντα ένα ενδεχόμενο σενάριο, μόλις υπάρξουν νέες συνθήκες ή/και εξαλειφθούν 

οι παράγοντες που εμποδίζουν και ελέγχουν τη ροή αυτή. Για την αντιμετώπιση του 

φαινομένου αυτού, είναι απαραίτητο να υπάρχει ένα έξυπνο μείγμα ευρωπαϊκής 

αλλά και εθνικής πολιτικής. 

Η Ελλάδα αλλάζει ριζικά και από μια «ομοιογενής» εθνικά χώρα, σήμερα έχει 

καταλήξει να βρίσκονται εντός του ελληνικού εδάφους πάνω από 1.000.000 

αλλοδαποί -δηλαδή πάνω από το 10% του συνολικού πληθυσμού- με ένα σημαντικό 

μέρος των τελευταίων, να είναι παράτυποι μετανάστες χωρίς άδεια παραμονής.  

Η Ελλάδα σταδιακά, λόγω του δημογραφικού προβλήματος που 

αντιμετωπίζει και θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει όπως διαφαίνεται στα επόμενα 

χρόνια  -πρόβλημα το οποίο σίγουρα επιβαρύνεται και λόγω της δημοσιονομικής 

κρίσης- καταλήγει να είναι μία γερασμένη χώρα. Συγκεκριμένα, το ποσοστό των 

Ελλήνων που ήταν πάνω από 65 χρονών σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat,  ενώ 

το 2006 ήταν 18,5% το 2016 ανέρχεται σε 21,3% και η χώρα μας κατέχει για μια 

ακόμα φορά ένα αρνητικό ρεκόρ, έχοντας αντίστοιχα πολύ χαμηλά ποσοστά σε 

ηλικίες μέχρι 14 ετών.131 Επίσης θεωρείται ουσιώδους σημασίας, το γεγονός ότι το 

πλείστο των μεταναστών είναι χαμηλού μορφωτικού επιπέδου, οι περισσότεροι 

χωρίς κάποια εξειδίκευση. Το παραπάνω γεγονός, συνδυαζόμενο με το brain drain, 

δηλαδή την αποδημία μορφωμένων Ελλήνων στο εξωτερικό, οδηγεί σε μείωση του 

μορφωτικού επιπέδου της ελληνικής κοινωνίας. 

Ένα άλλο ζωτικό θέμα που επιβαρύνει την κατάσταση, είναι και η οικονομική 

                                            
131 Αναλυτικά στατιστικά στοιχείς για όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες μπορούμε να δούμε στην 
ιστοσελίδα http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained   
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κρίση που έχει περιέλθει η χώρα μας τα τελευταία 8 χρόνια. Η Ελλάδα της κρίσης, 

δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί το φτηνό εργατικό δυναμικό προκειμένου να κερδίσει 

στην ανάπτυξη της. Αντίθετα, το ξενόφερτο εργατικό δυναμικό, θεωρείται και είναι 

ένας σημαντικός παράγοντας αύξησης της ανεργίας του τοπικού πληθυσμού και 

μείωσης των οικονομικών απολαβών. Από την άλλη πλευρά, εμμέσως οι 

μετανάστες αποτελούν μία πηγή εισροής χρημάτων στην ελληνική κοινωνία, από 

τους συμμετέχοντες στην υποστήριξη της λειτουργίας των καταυλισμών και λόγω 

της αύξησης του τζίρου των τοπικών καταστημάτων, που βρίσκονται πλησίον σε 

αυτούς. Αυτό όμως είναι κάτι πρόσκαιρο, εξαρτάται από τις επιδοτήσεις που 

δίδονται στους μετανάστες από την ΕΕ και την Ύπατη Αρμοστεία και σε καμία 

περίπτωση δεν μπορούμε να επενδύσουμε σε αυτό, ότι θα οδηγήσει σε ανάπτυξη 

της χώρας. 

Το κυριότερο ερώτημα που πρέπει σίγουρα να απασχολήσει την ελληνική 

κοινωνία και κυρίως την πολιτεία, είναι πόσους παράτυπους μετανάστες μπορεί να 

δεχθεί, χωρίς να τεθεί σε σοβαρό κίνδυνο η κοινωνική συνοχή και η οικονομική 

σταθερότητα -εν μέσω οικονομικής κρίσης- με στοιχειώδη ανθρωπιστική 

περίθαλψη; Επιπρόσθετα, μερικά από τα ερωτήματα που θα πρέπει να 

απαντήσουμε ο καθένας σαν κάτοικος αυτής της χώρας, αλλά και η πολιτεία είναι: 

Τι θα γίνουν οι πρόσφυγες στους οποίους δεν θα εγκριθεί το άσυλο; Πως θα 

αποφύγουμε τη «γκετοποίηση» και τη ριζοσπαστικοποίηση; Ποιες οι συνέπειες στην 

εθνική ασφάλεια και τη δημόσια τάξη; 

Σήμερα είμαστε μέλη της ΕΕ και έχουμε τη συνδρομή σημαντικών κονδυλίων 

της ΕΕ, τουλάχιστον μέχρι το 2020. Τι θα γίνει με όλους αυτούς τους μετανάστες, οι 

οποίοι σίγουρα θα παραμείνουν εντός Ελληνικών συνόρων και κυρίως στα νησιά; 

Αποτελώντας ένα κομμάτι το οποίο η ΕΕ και Ελλάδα θα προσπαθεί να τους 

προωθήσει προς την Τουρκία και αντιστρόφως, οι ίδιοι θα κάνουν απέλπιδες 

προσπάθειες για να συνεχίσουν το ταξίδι τους προς τη γη της επαγγελίας, την 

κεντρική Ευρώπη. Η ελληνική πολιτεία θα πρέπει να πάρει έγκαιρα γρήγορες και 

σωστές αποφάσεις, επεξεργαζόμενη και το πιθανότερο σενάριο, ότι σταδιακά η 

διαχείριση θα γίνεται ολοένα πιο δύσκολη και όλο και με λιγότερους πόρους, καθώς 

εκτιμάται ότι η ΕΕ δεν μπορεί να συντηρεί αιωνίως αποθήκες ψυχών.  

Η Ελληνική Πολιτεία θα πρέπει να έχει πάντα στο μυαλό της, τα σοφά λόγια 
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του John Mearsheimer για την αυτοβοήθεια, την ασφάλεια και τις συμμαχίες (ή τις 

συμφωνίες όπως είναι αυτή της ΕΕ – Τουρκίας): «Τα κράτη στο διεθνές σύστημα 

επιδιώκουν επίσης να διασφαλίσουν την επιβίωσή τους. Επειδή τα άλλα κράτη 

συνιστούν δυνητικές απειλές και επειδή δεν υπάρχει καμία ανώτερη εξουσία που θα 

έρθει να τα σώσει αν «πάρουν το 100», τα κράτη δεν μπορούν να βασίζονται σε 

άλλους για την ασφάλειά τους. Το κάθε κράτος τείνει να βλέπει τον εαυτό του ως 

μόνο και τρωτό, και συνεπώς προσπαθεί να φροντίσει για την επιβίωσή του. Στη 

διεθνή πολιτική, ο Θεός βοηθά αυτούς που βοηθούν τον εαυτό τους. Αυτή η έμφαση 

στην αυτοβοήθεια δεν εμποδίζει τα κράτη από το να συγκροτούν συμμαχίες. Όμως 

οι συμμαχίες δεν είναι παρά προσωρινοί γάμοι συμφέροντος: Ο σημερινός 

σύμμαχος μπορεί να είναι ο αυριανός εχθρός, και ο σημερινός εχθρός μπορεί να 

είναι ο αυριανός σύμμαχος».132 (Mearsheimer 2006 (6η Έκδοση)) 

Συμπερασματικά μπορούμε να αναφέρουμε ότι η άνευ προηγουμένου ροή 

προσφύγων και μεταναστών αποτελεί σημαντική ανθρωπιστική, πολιτική και 

κοινωνική πρόκληση για την Ευρώπη. Η Ευρώπη πρέπει να προετοιμαστεί για τη 

διαχείριση μίας διαρκούς ροής προσφύγων και μεταναστών, τουλάχιστον για το 

εγγύς μέλλον. Η πρόκληση της μετανάστευσης, όντας παγκόσμια ως προς τη φύση 

της έχει ως αποτέλεσμα καμία χώρα να μη μπορεί να τη διαχειριστεί αποτελεσματικά 

μόνο με δικά της μέσα. Οπότε, κρίνεται απαραίτητη η ενίσχυση της αμοιβαίας 

συνεργασίας και η οικοδόμηση διεθνών συνασπισμών και συνεργασιών προς αυτή 

την κατεύθυνση. 

Σίγουρα, η πρόκληση της μετανάστευσης, απαιτεί μια ποιο σφαιρική 

προσέγγιση, η οποία ισορροπεί μεταξύ της εθνικής ασφάλειας και της ανθρώπινης 

ζωής. Η Ευρώπη καλείται να αντιμετωπίσει τόσο τις βραχυπρόθεσμες καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης όσο και τις μακροπρόθεσμες. Τα βασικά στοιχεία που πρέπει να 

αντιμετωπιστούν περιλαμβάνουν, την προστασία των προσφύγων και των 

μεταναστών κατά τη προσφυγική διαδρομή, την αλληλεγγύη μεταξύ των χωρών που 

είναι στη πρώτη γραμμή και αυτών της διέλευσης, τα συντονισμένα μέτρα και 

στρατηγικές για την καταπολέμηση του εγκλήματος κατά μήκος των οδών 

μετανάστευσης, την επιτυχή ένταξη των δικαιούχων διαμονής σε μια χώρα 

                                            
132 John J. Mearsheimer, Η Τραγωδία της Πολιτικής των Μεγάλων Δυνάμεων, Ποιότητα, Αθήνα, 2006 
(6η Έκδοση), σελ. 85. 
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υποδοχής, την αποτελεσματική επιστροφή αυτών που δεν έγιναν δεκτές οι αιτήσεις 

ασύλου και την στρατηγική για την αντιμετώπιση των βασικών αιτιών της 

μετανάστευσης σε τρίτες χώρες. 

Είναι απαραίτητο, να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα στις χώρες διαμετακόμισης 

και τις χώρες υποδοχής, ιδίως όσον αφορά τις υπάρχουσες υποδομές. Η 

αξιολόγηση των υποδομών των όμορων χωρών της Συρίας είναι απαραίτητη. 

Οποιαδήποτε βοήθεια προς τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, 

συμπεριλαμβανομένης της ανθρωπιστικής βοήθειας, πρέπει να εναρμονιστεί με τα 

τοπικά ήθη και έθιμα. Βέβαια, ο τερματισμός των συγκρούσεων στη Συρία και η 

ενίσχυση της πολιτικής διαδικασίας για την επίλυση της σύγκρουσης είναι το πρώτο 

σημαντικό βήμα για τη βελτίωση της κατάστασης σε στρατηγικό επίπεδο. Μόνο με 

τον τερματισμό του πολέμου και την κατάρτιση ενός σχεδίου ανοικοδόμησης της 

Συρίας, η διεθνής κοινωνία θα καταφέρει να οδηγήσει τους Σύριους πρόσφυγες στα 

πάτρια εδάφη τους, πράγμα το οποίο θα οδηγήσει στη σταδιακή εξομάλυνση της 

προσφυγικής κρίσης. 

Η έλλειψη επικοινωνίας, καθώς και η μη επίτευξη της ευρωπαϊκής 

ολοκλήρωσης, έχει ως αποτέλεσμα οι ευρωπαϊκές κοινωνίες να παρουσιάζονται 

διαιρεμένες, πράγμα το οποίο δίνει χώρο σε πιο ριζοσπαστικές θέσεις. Η 

εκπαίδευση είναι ένα κλειδί για την καταπολέμηση του φόβου, της ξενοφοβίας και 

του λαϊκισμού. Η εγκαθίδρυση ενός καλά οργανωμένου και λειτουργικού 

συστήματος νόμιμης μετανάστευσης και ομαλής ενσωμάτωσης των προσφύγων θα 

μπορούσε να βοηθήσει για την αντιμετώπιση των ανησυχιών του κοινού. 

  



-83- 
 

6. ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ 

Είναι πολύ διδακτική η δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη 

Παυλόπουλου, μετά την μεγάλη στρατιωτική παρέλαση της 25ης Μαρτίου  το 2016. 

Επικαλούμενος την επέτειο της παλιγγενεσίας του γένους και αναφέροντας τα 

γεγονότα του 1821 είπε: «Να ορθώσουμε όλοι οι Έλληνες αρραγές μέτωπο 

συνευθύνης προκειμένου ν’ αντισταθούμε επιτυχώς στις μεγάλες προκλήσεις των 

καιρών και να εξασφαλίσουμε ένα καλύτερο μέλλον για την Ελλάδα […] Πιστοί στο 

αρχαιοελληνικό παράδειγμα της συμπεριφοράς των προγόνων μας απέναντι στους 

ικέτες αλλά και στις χριστιανικές αρχές της αγάπης και της αλληλεγγύης, οι Έλληνες 

αντιμετωπίζουμε τους πρόσφυγες υπό όρους ανθρωπισμού. […] Την ίδια όμως 

συμπεριφορά απαιτούμε από τους εταίρους μας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 

οποία οφείλει να σεβαστεί στο ακέραιο τις ιδρυτικές αρχές και αξίες της και να 

συμπεριφερθεί ως προς το προσφυγικό ζήτημα σύμφωνα με τον πνευματικό, 

πολιτικό και νομικό της πολιτισμό, απομονώνοντας, εν ανάγκη και με την επιβολή 

κυρώσεων, τις ακραίες εκείνες επιλογές εταίρων που διακατέχονται από 

αντιανθρωπιστικά και αντιδημοκρατικά φοβικά σύνδρομα, τα οποία ουδόλως 

συμβιβάζονται με τα ευρωπαϊκά ιδεώδη»133 

Κλείνοντας, εάν μπορούσαμε να προβλέψουμε μία εικόνα του μέλλοντος, θα 

εικάζαμε ότι η υπάρχουσα κατάσταση της μεταναστευτικής κρίσης που μαστίζει την 

ΕΕ, δύσκολο είναι να βελτιωθεί και μάλλον θα χειροτερεύσει στο άμεσο μέλλον. Οι 

φράκτες και το κλείσιμο των συνόρων μπορεί να σταματάνε προσωρινά τις 

προσφυγικές - μεταναστευτικές ροές, αλλά δεν σταματάνε το πρόβλημα. 

Εν κατακλείδι, στο σύγχρονο κόσμο της αλληλεξάρτησης, οι σχέσεις μεταξύ 

των κρατών είναι τόσο πολύπλοκες και αλληλεξαρτώμενες, που εμποδίζουν τα 

κράτη να διαμορφώσουν από μόνα τους ξεκάθαρη εξωτερική πολιτική και σαφείς 

κανόνες ασφαλείας για τη χώρα τους, ανεξάρτητα από το διεθνές περιβάλλον και τις 

συμμαχίες στις οποίες ανήκουν. Όμως, η ελληνική πολιτεία πρέπει πάντα να 

βρίσκεται σε εγρήγορση και να εκμεταλλεύεται κάθε ευκαιρία και πρόκληση, 

σχεδιάζοντας πάντα σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα και όχι μόνο καλύπτοντας άμεσες 

και επιτακτικές ανάγκες και αναζητώντας την προσωρινή εσωτερική νομιμοποίηση 

                                            
133 http://www.cnn.gr/news/politiki/story/26534/ta-minymata-ton-politikon-arxigon-gia-tin-25i-martioy  
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των επιλογών της. 
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