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Εισαγωγή 

 

Το προσφυγικό – µεταναστευτικό είναι ένα ζήτηµα το οποίο – όχι µόνο τα 

τελευταία χρόνια – αφορά την Ελλάδα και τον Ευρωπαϊκό χώρο εν γένει. Πρόκειται 

για ένα ζήτηµα το οποίο άλλωστε ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 είχε 

απασχολήσει χώρες όπως η Ελλάδα και η Ιταλία, όταν σηµειώθηκε ένα µεγάλο κύµα 

οικονοµικών µεταναστών από την Αλβανία. 

Στην πορεία ωστόσο, είχε αρχίσει να προκύπτει µια ολοένα µεγαλύτερη και 

εντονότερη µεταναστευτική ροή ιδιαίτερα από γεωγραφικές ζώνες, όπως αυτές της 

Μέσης Ανατολής και της Κεντρικής Ασίας. Το µεταναστευτικό ζήτηµα άρχισε να 

κορυφώνεται κυρίως µετά τις αρχές της δεκαετίας του 2000, όταν οι αµερικανικές 

επεµβάσεις σε περιοχές, όπως το Ιράκ και το Αφγανιστάν, δηµιούργησαν εκείνες τις 

προϋποθέσεις (όπως η ανάδυση ακόµα περισσότερο του ισλαµικού εξτρεµισµού και 

συνακόλουθα της τροµοκρατίας, η δηµιουργία µιας διαρκώς εµπόλεµης κατάστασης 

σε συγκεκριµένες περιοχές του πλανήτη κτλ.) µέσω των οποίων µεγάλα τµήµατα των 

πληθυσµών αυτών των χωρών, επιζήτησαν µια καλύτερη τύχη και πιο φυσιολογικές 

συνθήκες ζωής στη ∆ύση. 

Για την Ελλάδα, είναι χαρακτηριστικό, πως και πριν από το 2011 είχε αρχίσει 

να υφίσταται ένα ογκούµενο ρεύµα προσφύγων και οικονοµικών µεταναστών, από 

περιοχές, όπως το Ιράκ και το Αφγανιστάν, εντούτοις, η προσφυγική κρίση απέκτησε 

νέες διαστάσεις ιδιαίτερα µετά από το ξέσπασµα του εµφυλίου πολέµου στη Συρία. 

Στην περίπτωση της τελευταίας εξάλλου, είναι ενδεικτικό πως το ποσοστό των 

προσφύγων αυτά τα τελευταία χρόνια ανέρχεται σε σχεδόν 5 εκατοµµύρια άτοµα, 

µεταξύ των οποίων και πολλά γυναικόπαιδα, γεγονός µάλιστα, που έδωσε ακόµα 

µεγαλύτερες κι εντονότερες διαστάσεις στο θέµα της ανθρωπιστικής κρίσης και 

τραγωδίας (UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, 2016). 

Στην ελληνική περίπτωση είναι σηµαντικό να τονιστεί πως η χώρα, λόγω και 

της γεωγραφικής της θέσης, αποτελεί κατά κύριο λόγο, σηµείο transit, µε άλλα λόγια 

σηµείο διέλευσης και εισόδου για εκατοµµύρια µεταναστών και προσφύγων από 

ευπαθείς περιοχές του πλανήτη, όπως η Μέση Ανατολή, προς την ευρωπαϊκή ήπειρο, 

στοιχείο, που έπαιξε τους τελευταίους αυτούς µήνες του 2016 σηµαντικό ρόλο ως 
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προς τη στάση πολλών χωρών της Ένωσης να αρνηθούν την κατανοµή προσφυγικών 

και µεταναστευτικών ροών στα εδάφη τους. Η Ελλάδα και τα ανατολικά της σύνορα 

θεωρήθηκαν ένα είδος ανοιχτού πεδίου, όπου η διακίνηση αυτών των πληθυσµών 

γινόταν ανεξέλεγκτα αν και για την ίδια την Ελλάδα από µόνη της, µια τέτοια 

διαχείριση (µε βάση τις οργανωτικές της δοµές και τις οικονοµικές της δυνατότητες 

µάλλον ήταν και είναι περιορισµένη). Υπό αυτό το πρίσµα, δεν είναι τυχαίο πως 

προέκυψε µια πληµµυρίδα µεταναστών και προσφύγων στο ίδιο το ελληνικό έδαφος, 

ιδιαίτερα µετά το 2015. 

Ωστόσο, η κατάσταση που δηµιουργήθηκε από τις ροές αυτές προκάλεσε µια 

ανθρωπιστική κρίση στον ευρωπαϊκό χώρο, µε την Ελλάδα να µην αποτελεί εξαίρεση 

και να εντάσσεται στα κράτη που δέχτηκαν την πληµµύρα των προσφύγων στα εδάφη 

της. Ενόψει της εξέλιξης αυτής κλήθηκαν όλοι οι κρατικοί φορείς, οι µη 

κυβερνητικές οργανώσεις και η τοπικές κοινωνίες να ενεργοποιηθούν για την 

αµεσότερη και αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση των αρνητικών συνεπειών της 

κατάστασης και την ταχεία παροχή πλήρους ανθρωπιστικής βοήθειας στους 

πληγέντες πληθυσµούς που κατέφταναν µε όποιο διαθέσιµο µέσο στον ελλαδικό 

χώρο.  

∆υστυχώς, όµως, όπως θα επεξηγηθεί κατωτέρω, ο κρατικός µηχανισµός και 

οι τοπικές κοινωνίες δεν µπορούσαν να αντεπεξέλθουν στις προκλήσεις των 

ραγδαίων και τραγικών εξελίξεων και κρίθηκε απαραίτητη η παρέµβαση ενός 

αποτελεσµατικού µηχανισµού, που διέθετε τους πόρους, τις γνώσεις, τις ικανότητες 

και το προσωπικό για να αντεπεξέλθει σε αυτήν την ανθρωπιστική κρίση και να 

ενισχύσει τους πληθυσµούς που έχρηζαν συνδροµής. Έναντι µιας τέτοιας κρίσης, 

κατέστη σαφές ότι οι Ένοπλες ∆υνάµεις θα καλούνταν να συνεισφέρουν σε αυτό το 

δράµα µέσα από διαδικασίες, όπως η εύρεση κατάλληλων καταλυµάτων και 

υποδοµών για τη στέγαση αυτών των πληθυσµών. 

Η παρούσα εργασία, λοιπόν, έχει ως κεντρικό της αντικείµενο το νευραλγικό 

ρόλο των ενόπλων δυνάµεων κατά τη διαχείριση των προσφυγικών ροών στην 

Ελλάδα το διάστηµα 2014 – 2016. Σκοπός είναι να αποδειχθεί η µεγάλη συµβολή 

αυτών, και κυρίως του Ελληνικού Στρατού για την αποτελεσµατική διαχείριση της 

προσφυγικής κρίσης, που αποτελεί µια από τις χειρότερες ανθρωπιστικές κρίσεις 

όλων των εποχών και έχει απασχολήσει όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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Το θέµα αυτό παρουσιάζει τεράστιο ενδιαφέρον καθώς αποτελεί ένα 

κοινωνικό, πολιτικό και στρατιωτικό ζήτηµα, το οποίο έχει απασχολήσει αρκετά τους 

ακαδηµαϊκούς. Άλλωστε, όπως έχει υποστηριχτεί µέσω της ανάδειξης του 

κοινωνικού ρόλου και του αντίστοιχου έργου των Ενόπλων ∆υνάµεων µπορεί να γίνει 

αντιληπτή η δράση τους από το κοινό και να αποκατασταθούν οι σχέσεις τους µε την 

κοινωνία, καθώς αποτελούν έναν παρεξηγηµένο µηχανισµό. 

Η ανάλυση της δοµής της εργασίας έχει ως εξής: 

Στο πρώτο κεφάλαιο εξετάζεται ο κοινωνικός ρόλος των Ενόπλων ∆υνάµεων 

στη σύγχρονη εποχή, µέσω της παρουσίασης συγκεκριµένων παραδειγµάτων που 

αποδεικνύουν την αναγκαιότητα αυτών και τη συµβολή τους για τη διαχείριση 

ανθρωπιστικών κρίσεων και φυσικών καταστροφών στο παρελθόν. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο εκτίθενται γενικές πληροφορίες ως προς την έννοια του 

πρόσφυγα, του αιτούντος άσυλο και των προσφυγικών φαινοµένων στον κόσµο, έτσι 

ώστε να γίνει η µετάβαση στον ευρωπαϊκό χώρο και να αναλυθεί η εξέλιξη του 

προσφυγικού ζητήµατος, όπως ξεκίνησε από έναν εµφύλιο στη Συρία. Ο σκοπός 

αυτός πραγµατώνεται στο τρίτο κεφάλαιο, όπου και παρουσιάζονται οι βασικότερες 

πληροφορίες για την κατανόηση του φαινοµένου, όπως διαµορφώθηκε το διάστηµα 

2014 – 2016. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο το αντικείµενό µας εξειδικεύεται και εκτίθενται οι 

αντίστοιχες πληροφορίες που περιγράφουν την κατάσταση όπως διαµορφώθηκε στην 

Ελλάδα. Έτσι, παρουσιάζονται αναλυτικές πληροφορίες αφίξεων προσφύγων και 

αιτηµάτων ασύλου, ενώ τεκµηριώνεται και το «αδιέξοδο» που κλήθηκαν να 

αντιµετωπίσουν οι εµπλεκόµενοι φορείς. 

Στο πέµπτο κεφάλαιο, και αφού έχει θεµελιωθεί η δύσκολη κατάσταση στην 

οποία βρέθηκε η χώρα µας αναλύονται µε λεπτοµέρειες όλες εκείνες οι δράσεις που 

αναλήφθηκαν από τις Ένοπλες ∆υνάµεις και αποδεικνύουν ότι αντιµετωπίστηκε µια 

κρίση που δεν είχε προηγούµενο. 

Προς επίρρωση των θεωρητικών δεδοµένων που έχουν παρουσιαστεί από το 

πρώτο µέχρι και το πέµπτο κεφάλαιο κρίθηκε αναγκαία η λήψη συνεντεύξεων από 

υψηλούς αξιωµατικούς των Ελληνικού Στρατού, οι οποίοι έχουν συµµετάσχει σε 

κοινωνικές επιχειρήσεις και είναι σε θέση να εκφέρουν άποψη ως προς τη συµβολή 
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του στρατού σε περιόδους κρίσεων. Τέλος, η εργασία ολοκληρώνεται µε τη 

διατύπωση των απαραίτητων συµπερασµάτων.  

Για την εκπόνηση της παρούσας πραγµατοποιήθηκε ενδελεχής έρευνα 

ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας, ενώ αναζητήθηκαν σχετικές  

πληροφορίες σε εκθέσεις διεθνών φορέων, µη κυβερνητικών οργανώσεων αλλά 

ολοκληρώθηκε και λεπτοµερής αναζήτηση στο διαδίκτυο, χρησιµοποιώντας τις λέξεις 

– κλειδιά «Ένοπλες ∆υνάµεις»,, «Ελληνικός Στρατός», «Προσφυγικό», «Συρία», 

«Ευρωπαϊκή Ένωση», «Μεταναστευτική Πολιτική», «FRONTEX», «Κοινωνικός 

Ρόλος Στρατού» κ.ο.κ. 
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Κεφάλαιο 1ο 

Ο Κοινωνικός Ρόλος των Ενόπλων ∆υνάµεων 

 

Εισαγωγή 

Η ισχύς ενός κράτους σε στρατιωτικούς όρους τελεί σε εξάρτηση µε το 

µέγεθος των ενόπλων δυνάµεών του και τη διανοµή του προσωπικού στις µονάδες 

που τις απαρτίζουν. Ένα έθνος µπορεί να διατηρεί άψογο τεχνολογικό στρατιωτικό 

εξοπλισµό σε περίοδο πολέµου µε ηγέτες που είναι άριστοι σε γνώσεις και στο 

σχεδιασµό στρατηγικών και τακτικών, ωστόσο να είναι στρατιωτικά, και κατ’ 

επέκταση και πολιτικά, αδύναµο. Αυτό παρατηρείται στις περιπτώσεις που οι 

Ένοπλες ∆υνάµεις δε διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισµό, ικανότητες, εκπαίδευση 

και τεχνογνωσία, ώστε να είναι σε θέση να αντεπεξέλθουν στην επιχειρησιακή τους 

αποστολή αλλά και στις ανάγκες της κοινωνίας τους (Morgenthau, 1993). 

Στο πλαίσιο αυτό οι απαιτήσεις µιας κοινωνίας µπορεί να µην αφορούν 

στρατιωτικά θέµατα και ζητήµατα ισχύος και υπεροχής του κράτους αλλά να 

αφορούν την πρόληψη και αποκατάσταση φυσικών καταστροφών και τη διαχείριση 

ανθρωπιστικών κρίσεων. 

Στις κεφάλαιο αυτό θα µελετήσουµε τον ρόλο των ενόπλων δυνάµεων, όπως 

έχει διαµορφωθεί στη σύγχρονη εποχή. Ειδικότερα, θα ασχοληθούµε µε τον 

κοινωνικό ρόλο αυτών για τη διαχείριση φυσικών καταστροφών και ανθρωπιστικών 

κρίσεων. 

1.1 Ο ρόλος των Ενόπλων ∆υνάµεων 

Στη σύγχρονη εποχή έχουν διατυπωθεί πολλές θεωρίες σχετικά µε τον ακριβή 

ρόλο των ενόπλων δυνάµεων. Ο πρώτος και βασικότερος που εντοπίζεται είναι η 

άµυνα κάθε εθνικού εδάφους. Κατά τη ρεαλιστική θεωρία των διεθνών σχέσεων, ο 

ρόλος των στρατιωτικών δυνάµεων είναι σαφής. Σε ένα περιβάλλον διεθνούς 

αναρχίας τα κράτη επαφίενται στις δικές τους πηγές για να διασφαλίσουν τη συνέχειά 

τους. Η στρατιωτική ισχύς αποτελεί την ultima ratio της κρατικής ισχύος. Οι ένοπλες 

δυνάµεις είναι οργανωµένες για να υπερασπίζονται τα κράτη απέναντι σε 
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πραγµατικούς και δυνητικούς κινδύνους και απειλές, ως ένα µέσο προώθησης και 

προστασία των εθνικών συµφερόντων στο εξωτερικό. Η ερµηνεία της ρεαλιστικής 

θεωρίας για τον ρόλο των ενόπλων δυνάµεων έχει αποτελέσει αντικείµενο 

συζητήσεων στη διεθνή βιβλιογραφία. Κατά τον Martin Edmonds οι ένοπλες 

δυνάµεις αποτελούν το βασικότερο και ενδεχοµένως και το αποκλειστικό όργανο, 

υπεύθυνο για την ασφάλεια όλων των πολιτών και του εθνικού εδάφους απέναντι σε 

εξωτερικές φυσικές απειλές. Παράλληλα, για τις ένοπλες δυνάµεις έχει υποστηριχτεί 

η αυξηµένη κυριαρχία ενός µοντέλου στρατιωτικού επαγγελµατισµού, που 

ισοδυναµεί µε µοντέρνες ένοπλες δυνάµεις, οργανωµένες σε µικρότερες, υψηλά 

εκπαιδευµένες και ευέλικτες δοµές, ικανές να αντανακλάσουν την ισχύ της κάθε 

χώρας στο εξωτερικό1
. Ένα ακόµα στοιχείο που πρέπει να εντοπίσουµε είναι η 

ανάδυση νέων προκλήσεων ασφαλείας, όπως η τροµοκρατία, το εµπόριο ναρκωτικών 

και παράνοµων µεταναστών, που έχουν επιστήσει την προσοχή του στρατού σε 

εσωτερικά ζητήµατα ασφαλείας. Ωστόσο, µια εξωτερικά προσανατολισµένη ερµηνεία 

του ρόλου των Ενόπλων ∆υνάµεων είναι υπερβολικά στενή, δεδοµένου του εύρους 

των αρµοδιοτήτων αυτών και των λειτουργιών που καλούνται να διεξάγουν. 

(Edmunds, 2006). 

Μια εξίσου σηµαντική λειτουργία των ενόπλων δυνάµεων, που θα αποτελέσει 

και το αντικείµενο της παρούσας εργασίας, είναι η δράση του µε εσωτερικό 

κοινωνικό και πολιτικό χαρακτήρα. Είναι γεγονός ότι τις τελευταίες δεκαετίες 

εντοπίζονται κοινωνικοί και πολιτικοί παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν το ρόλο των 

ενόπλων δυνάµεων, ιδίως σε χώρους όπως η Ευρώπη, όπου οι λειτουργικές 

απαιτήσεις είναι ασαφείς, πολλαπλές ή αµφισβητούµενες. Άλλωστε, όσοι έχουν 

ασχοληθεί µε τις σχέσεις ανάµεσα στην κοινωνία και το στρατό, πολλές φορές στο 

παρελθόν, αναγνώρισαν τη σηµασία των απαιτήσεων της κοινωνίας και της πολιτικής 

στην προσπάθεια διασαφήνισης του ρόλου και της εξέλιξης των ενόπλων δυνάµεων. 

Παράδειγµα αποτελεί ο Christopher Dandeker, ο James Burk, ο Charles Moskos, ο 

John Allen Williams και ο David Segal, που προτείνουν ότι η ανάδυση µιας σειράς 

κοινωνικοπολιτικών αλλαγών έχουν αµφισβητήσει τη θεσµική µοναδικότητα του 

στρατού (Edmunds, 2006; Moskos, 1998). 

Η συγκεκριµένη πτυχή του χαρακτήρα της δράσης των ενόπλων δυνάµεων 

έχει διττό χαρακτήρα. Αφενός, σχετίζεται άµεσα µε την οικοδόµηση ενός κράτους και 

την ενίσχυση αυτού. Οι ένοπλες δυνάµεις λειτουργούν ως σύµβολο της εθνικής 
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κυριαρχίας, των εθνικών αξιών και ως µέσο προώθηση αυτών. Μάλιστα, η 

συγκεκριµένη δράση είναι ιδιαίτερα σηµαντική σε κράτη όπου παρατηρούνται πολλές 

εθνότητες, π.χ. στη Σοβιετική Ένωση. Υπό το πρίσµα αυτό, οι ένοπλες δυνάµεις 

λειτουργούν ως µηχανισµός «µετάδοσης» των εθνικών αξιών πληθυσµό. Μάλιστα  

πολλές φορές  στη σύγχρονη Ευρώπη υποστηρίζεται ότι η ένταξη στις Ένοπλες 

∆υνάµεις αποτελούν το µέσο ενσωµάτωσης των κοινωνικών οµάδων στο κράτος 

καθώς λειτουργούν ως µηχανισµός ανάπτυξης σχέσεων ανάµεσα στους πολίτες και το 

κράτος. Αφετέρου, οι ένοπλες δυνάµεις λειτουργούν ως µέσο στήριξης της 

κυβέρνησης για την κατασκευή των αστικών υποδοµών ή τη διαχείριση φυσικών 

καταστροφών και ανθρωπιστικών κρίσεων.  Άλλωστε, από το παρελθόν έχει 

αναδειχθεί ο ρόλος αυτός του στρατού. Στη Σοβιετική Ένωση ο στρατός 

χρησιµοποιήθηκε σε αγροτικά έργα και στην κατασκευή άλλων υποδοµών. Πιο 

πρόσφατα, ευρωπαϊκές ένοπλες δυνάµεις έχουν συνδράµει για την υποστήριξη της 

κοινωνίας και των πολιτών σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών (σε χιονοστιβάδες, 

σε δασικές πυρκαγιές) ή ακόµα και µετά από δηµόσιες κρίσεις (όπως η περίπτωση 

της νόσου πόδων και στόµατος στο Ηνωµένο Βασίλειο το 2001) (Edmunds, 2006; 

Moskos, 1998). 

Πράγµατι στα δηµοκρατικά κράτη είναι συνήθης ο κατασκευαστικός ρόλος 

των ενόπλων δυνάµεων για την ενίσχυση των υπηρεσιών αστικής προστασίας και 

άλλων εσωτερικών υπηρεσιών και ιδίως σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Μάλιστα, ο 

ελληνικός στρατός έχει ενισχύσει πολλές φορές σε περιπτώσεις εθνικών επειγουσών 

περιπτώσεων, ιδίως σε πυρκαγιές σε περίοδο καύσωνα ή σε εκτεταµένες πληµµύρες 

σε χειµερινή περίοδο σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, αλλά και σε περίοδο 

κακοκαιρίας και έχουν παράσχει συνδροµή σε µεταφορές από νησιά του Αιγαίου 

(Bellou, 2017). 

Κατά τον Edmunds, (2006), ο ρόλος αυτός είναι κοινωνικοπολιτικός και 

αναδύεται ως σηµαντικός µηχανισµός για τη νοµιµοποίηση της ύπαρξης και των 

δηµοσιονοµικών απαιτήσεων των ενόπλων δυνάµεων απέναντι στην ευρύτερη 

κοινωνία και για τη βελτίωση της εικόνας του στρατού. Από την άλλη, οι Ένοπλες 

∆υνάµεις µπορούν να αποτελέσουν τον µηχανισµό που θα υποκαταστήσει σε περίοδο 

έκτακτης κρίσης το κράτος στις παροχές των κρατικών «αγαθών», δηλαδή της 

ευηµερίας, εργασίας, ιατρικής περίθαλψης κτλ.  
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1.2 Οι ανθρωπιστική κρίση 

Στη σύγχρονη εποχή παρατηρείται ένα πλήθος γεγονότων και καταστάσεων, 

που χαρακτηρίζονται ως κρίση και έχουν µεγάλη επιρροή στη ζωή των ανθρώπων. Η 

διαχείριση των γεγονότων και καταστάσεων αυτών είναι ιδιαίτερα σηµαντική τα 

τελευταία χρόνια καθώς η έννοια της κρίσης περιγράφει γεγονότα που επιδρούν στην 

οικονοµία, στην εθνική και διεθνή ασφάλεια, στη δηµοκρατία κτλ. Έτσι, η κρίση 

γίνεται αντιληπτή ως ένα περιστατικό µεγάλων διαστάσεων, το οποίο δεν είναι 

προγραµµατισµένο και έχει αρνητικά αποτελέσµατα στην επιβίωση του ανθρώπου. 

Οδηγεί σε µεταβολή της συνήθους ροής των πραγµάτων και προκαλεί µια µεταβατική 

περίοδο που χαρακτηρίζεται από δυσχέρειες και κινδύνους. Είναι άµεσα συνδεδεµένη 

µε καταστάσεις που συγκροτούν απειλή για τη σταθερότητα, προκαλούν αβεβαιότητα 

και το αίσθηµα του κατεπείγοντος. Απειλούνται οι υποδοµές, τίθεται σε κίνδυνο η 

ασφάλεια και η ευηµερία του κοινωνικού συνόλου (Pearson & Clair, 1998; Heywood, 

2006). 

Κατά τον Dayton (2004), οι σύγχρονες κρίσεις έχουν χαρακτήρα διεθνή και 

πολυσύνθετο ενώ το στοιχείο του κατακερµατισµού είναι έντονο, αφού δεν 

παρατηρούνται πλέον τοπικοί και χρονικοί περιορισµοί. Επίσης, παρουσιάζουν 

διαρκείς και ραγδαίες µεταβολές που οδηγούν σε απρόβλεπτες καταστροφές. Είναι 

σαφές, υπό την έννοια αυτή ότι η διαχείριση των κρίσεων αποτελεί επίσης ένα 

σύνθετο και δύσκαµπτο φαινόµενο που απαιτεί τη συνεργασία των εµπλεκόµενων 

φορέων και την άριστη προσαρµογή αυτών στα νέα δεδοµένα (Pearson & Clair, 1998; 

Heywood, 2006). 

Η ανθρωπιστική κρίση από την άλλη σχετίζεται µε τη ζωή µεγάλου τµήµατος 

πληθυσµών, το οποίο τελεί σε κατάσταση κινδύνου. Ο κίνδυνος αυτός προέρχεται 

είτε από φυσικές καταστροφές είτε από ανθρωπογενείς παράγοντες που οδηγούν στην 

αδυναµία του κράτους ή στην έλλειψη πόρων για την εκ µέρους του παροχή των προς 

επιβίωση του πληθυσµού του αναγκαίων µέσων. Αποτέλεσµα της ανθρωπιστικής 

κρίσης είναι η στέρηση νερού, τροφής, κατοικίας, ιατρικής περίθαλψης κτλ. Κατά τον 

Οργανισµό Ηνωµένων Εθνών, η ανθρωπιστική κρίση είναι µια κατάσταση στην 

οποία εντοπίζεται µια ασυνήθιστη και γενικευµένη απειλή εναντίον της ανθρώπινης 

ζωής, υγείας και διαβίωσης. Η κρίση αυτή εµφανίζεται ως απόρροια µιας 

υφιστάµενης κατάστασης που χαρακτηρίζεται από την έλλειψη προστασίας και τελεί 
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σε συνάρτηση µε υφιστάµενους παράγοντες, όπως η φτώχεια, η ανισότητα η έλλειψη 

πρόσβασης σε κρατικές υπηρεσίες κτλ. (The Role of the Military in Humanitarian 

Emergencies - Conference Report, 1995). 

 Ως ανθρωπιστική κρίση γίνεται αντιληπτή, λοιπόν, η κατάσταση στην 

οποία περιέρχεται µια οµάδα ανθρώπων όταν υποφέρει ή τελεί υπό την απειλή 

κάποιου. Από τη λήξη του Ψυχρού Πολέµου έχει χρησιµοποιηθεί πολλές φορές ο 

όρος αυτός και αναφέρεται σε εµφυλίους πολέµους, σε ανθρωπογενείς καταστροφές, 

σε πολιτικό χάος και σε άλλους παράγοντες που µπορεί να οδηγήσουν στην 

ανθρωπιστική κρίση. Στην περίπτωση αυτή είναι απαραίτητη η εµπλοκή των 

Ενόπλων ∆υνάµεων µιας χώρας για τη διαχείριση και αντιµετώπιση της κατάστασης 

αυτής (Homan, 2008). 

Η διαχείριση των κρίσεων γίνεται αντιληπτή ως µια σειρά µέτρων, 

λειτουργιών και διαδικασιών που έχουν ως αντικείµενο τον εντοπισµό και τη µελέτη 

των ζητηµάτων εκείνων που πρόκειται να οδηγήσουν στη γένεση προβληµάτων και 

αποσκοπούν στην πρόληψη τελικά και αντιµετώπιση των κρίσεων αυτών. (Darling, 

Hannu, & Raimo, 1996).  

Έχει εξαρθεί ο απρόβλεπτος και αιφνίδιος χαρακτήρας των κρίσεων, 

εποµένως καθίσταται σαφές ότι κρίσιµη είναι η γρήγορη αντίδραση των 

εµπλεκόµενων φορέων κατά τη διαχείριση µιας κρίσης και η ταχεία λήψη αποφάσεων 

έτσι ώστε να µετριαστούν και να περιοριστούν τα αποτελέσµατά της. Κατά τον 

Comfort, 1988 η διαχείριση µιας κρίσης περιλαµβάνει 4 σηµαντικά στάδια. Το πρώτο 

στάδιο αφορά την πρόληψη και τον περιορισµό – µετριασµό των συνεπειών µας 

κρίσης, το δεύτερο στάδιο αφορά την προετοιµασία και τον κατάλληλο σχεδιασµό, το 

τρίτο στάδιο αφορά την άµεση και ταχεία ανταπόκριση και τη λήψη αποφάσεων και 

το τέταρτο και τελικό αφορά την ανάκτηση του ελέγχου της υπάρχουσας κατάστασης 

(Darling, Hannu, & Raimo, 1996). 

1.3 Οι Ένοπλες ∆υνάµεις & οι ανθρωπιστικές κρίσεις 

Οι Ένοπλες ∆υνάµεις διαδραµατίζουν καταλυτικό ρόλο στις πτυχές των 

φυσικών καταστροφών και στην ανακούφιση των συνεπειών αυτών. Ειδικότερα, σε 

πτυχές που αφορούν τις συγκοινωνίες, τις επικοινωνίες, την ιατρική περίθαλψη, τη 

σίτιση και την ανακατασκευή των δοµών. Η αντίδραση στις καταστάσεις φυσικών 
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καταστροφών µπορεί να περιγραφεί ως ένας κύκλος τεσσάρων σταδίων: Πρόληψη - 

Μετριασµός, Ετοιµότητα, Ανταπόκριση και Ανακούφιση – Ανάκαµψη (Yoshizaki, 

2011). 

Στις περισσότερες περιπτώσεις οι τοπικές κυβερνήσεις και αρχές τίθενται 

επικεφαλής των ενεργειών αυτών ενώ σε περιπτώσεις καταστροφών τα πυροσβεστικά 

σώµατα, οι αστυνοµικές δυνάµεις, τα ιατρικά κέντρα και άλλοι παράγοντες 

ανταποκρίνονται στις κλήσεις ανάγκης. Ο ρόλος των ενόπλων δυνάµεων περιορίζεται 

σε καταστροφές µεγαλύτερης κλίµακας. Η κρατούσα άποψη υποστηρίζει ότι ο 

στρατός διαδραµατίζει έναν περιορισµένο και βοηθητικό ρόλο (Yoshizaki, 2011). 

Σε περιπτώσεις κρίσεων η ανταπόκριση θα πρέπει να είναι άµεση, ταχεία, 

συντονισµένη και να λαµβάνει την απαραίτητη µορφή ώστε να µετριάζεται η κρίση 

µέσω της αποτελεσµατικής ανακούφισης και παροχής βοήθειας. Η διεθνής εµπειρία 

έχει αποδείξει ότι οι µεγάλες καταστροφές ακινητοποιούν τις τοπικές υπηρεσίες 

έκτακτης ανάγκης και η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας καθίσταται καθήκον όλων 

των αµυντικών δυνάµεων. Έτσι, η βοήθεια αυτή ανάγεται σε συµπληρωµατική 

εργασία των στρατιωτικών επιχειρήσεων των Ενόπλων ∆υνάµεων (Homan, 2008). 

Ο αναπάντεχος και καταστροφικός χαρακτήρας των φυσικών καταστροφών 

και των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης απαιτούν την µαζική και συντονισµένη 

αντίδραση και µάλιστα µέσα σε µικρό χρονικό διάστηµα. Έτσι, ενώ οι πολιτικές 

υπηρεσίες σε τοπικό, κρατικό και ενίοτε και οµοσπονδιακό επίπεδο έχουν την 

πρωταρχική ευθύνη για την αντιµετώπιση των συνεπειών των φυσικών καταστροφών 

και των καταστάσεων κρίσεων, στην πραγµατικότητα µόνο ο στρατός διατηρεί το 

απαραίτητο ανθρώπινο δυναµικό, τον εξοπλισµό, την κατάρτιση και την απαραίτητη 

οργάνωση ώστε να καταστείλει τα αποτελέσµατα των εκτάκτων κρίσεων2
. Έτσι, 

υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες οι ένοπλες δυνάµεις χωρίς αµφιβολία µπορούν να 

προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε επίπεδο µεταφορών, εφοδιασµού και ικανοτήτων 

άµεσης βοήθειας χωρίς να µπορούν να συγκριθούν µε την αποτελεσµατικότητά τους 

οι πολιτικές υπηρεσίες µιας χώρας (Disaster Response: The Role of a Humanitarian 

Military, 2011). 

 Οι περισσότεροι σύγχρονοι στρατοί έχουν αναγάγει την ανακούφιση από 

καταστροφές και καταστάσεις ανάγκης σε σηµαντικό τµήµα των επιχειρησιακών τους 

προγραµµάτων, καθώς προσφέρουν άµεση ανταπόκριση και ιατρική βοήθεια, 
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υλικοτεχνική υποστήριξη, διανοµή βοήθειας, προστασία κτλ. σε περιπτώσεις 

φυσικών καταστροφών σε µεγάλη (ακόµα και παγκόσµια κλίµακα). Στην Ασία, ο 

ρόλος του Ινδικού Στρατού έχει µεταβληθεί τα τελευταία χρόνια καθώς έχει 

ανταποκριθεί σε περιόδους κρίσεων ιδίως λόγω των πολυπληθών τσουνάµι και 

σεισµών. Οµοίως, ο Αµερικανικός στρατός έχει εµπλακεί σε καταστροφές του έθνους 

(π.χ. τυφώνας Κατρίνα) αλλά έχει προβεί στην ενίσχυση και άλλων χωρών σε 

περιόδους κρίσεων όπως η Ιαπωνία, η Αϊτή και η Χιλή (Disaster Response: The Role 

of a Humanitarian Military, 2011). 

Βάσει, λοιπόν, των παραπάνω είναι σαφές ότι η σηµασία της συµβολής του 

στρατού είναι µεγάλη καθώς διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισµό για την ενίσχυση 

των περιοχών που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές και κρίσεις και η εµπλοκή 

του θα είναι αποτελεσµατικότερη από εκείνη των τοπικών πολιτικών αρχών (Homan, 

2008). Κατωτέρω θα παρουσιαστούν ορισµένα παραδείγµατα της κοινωνικής 

προσφοράς των Ενόπλων ∆υνάµεων, ώστε να καταστούν σαφή τα ως άνω 

περιγραφέντα. 

1.4 Οι Ιαπωνικές Ένοπλες ∆υνάµεις 

Η Ιαπωνία αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα όπου οι Ένοπλες 

∆υνάµεις έχουν εµπλακεί ενεργά για την αντιµετώπιση µιας καταστροφής, και 

συγκεκριµένα για την αντιµετώπιση των συνεπειών του σεισµού του 2011. Οι 

Ιαπωνικές Ένοπλες ∆υνάµεις3
 ανέλαβαν το βαρύ έργο της διαχείρισης της 

καταστροφής που προκλήθηκε, η οποία συνδυάστηκε από το σεισµό, το ακόλουθο 

τσουνάµι και την πυρηνική καταστροφή. Είναι σαφές ότι, οι συνέπειες της φυσικής 

αυτής καταστροφής απαίτησαν την κινητοποίηση ενός µεγάλου αριθµού προσωπικού 

αλλά και µέσων των Ενόπλων ∆υνάµεων, έτσι ώστε να επιτευχθεί η αντιµετώπιση 

αυτής και των συνεπειών της.  

Ήδη από τη λήξη του Ψυχρού Πολέµου, οι Ένοπλες ∆υνάµεις της Ιαπωνίας 

αποφάσισαν να εξαπλώσουν τις αποστολές τους και σε άλλες πλην των καθαρά 

στρατιωτικών. Αυτή η τάση µάλιστα παρατηρήθηκε σε όλη την υφήλιο, την περίοδο 

εκείνη και αφορούσε την πάταξη της πειρατείας, τον περιορισµό της διακίνησης 

όπλων µαζικής καταστροφής κτλ. (Shimodaira, 2012). 
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Στις 11 Μαρτίου 2011 πραγµατοποιήθηκε ένας σεισµός έντασης 9 βαθµών 

Ρίχτερ, ο οποίος συνοδεύτηκε από ένα µεγάλο τσουνάµι  που έπληξε τις παράκτιες 

περιοχές των πόλεων Iwate, Miyagi και Fukushima. Αποτέλεσµα ήταν η πρόκληση 

τεράστιων καταστροφών που εξαπλώθηκαν στον οικιστικό ιστό και στα τοπικά 

κυβερνητικά κτίρια. Παράλληλα, προκλήθηκαν ζηµίες µεγάλης έκτασης στο 

πυρηνικό εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Fukushima που 

προκάλεσε τη διαρροή ραδιενεργών υλικών και ακτινοβολίας. Για την αντιµετώπιση 

των καταστροφών αυτών και την πρόληψη χειρότερων µε εφιαλτικές συνέπειες 

κινητοποιήθηκαν οι Ιαπωνικές Ένοπλες ∆υνάµεις µε τη διάθεση µεγάλου αριθµού 

προσωπικού και µέσων, ώστε να αντιµετωπιστεί αυτή η κρίση που δεν είχε 

προηγούµενο. (Oriki, 2011). 

Το γεγονός ότι είχε καταστραφεί σχεδόν το σύνολο των κυβερνητικών 

κτιρίων είχε σαν αποτέλεσµα να τεθούν προσωρινά εκτός λειτουργίας οι κρατικές 

υπηρεσίες και να ενεργοποιηθεί ο κρατικός µηχανισµός έκτακτης ανάγκης. Η 

κινητοποίηση των Ιαπωνικών Ενόπλων ∆υνάµεων ήταν άµεση για την αντιµετώπιση 

της καταστροφής, ιδίως ενόψει του ότι κανένας άλλος κρατικός φορέας δεν µπορούσε 

να αντιδράσει στις συνθήκες αυτές. Οι Ιαπωνικές Ένοπλες ∆υνάµεις µε την 

κινητοποίηση µονάδων από όλη την ιαπωνική επικράτεια έσπευσαν στις πληγείσες 

περιοχές και ξεκίνησαν την διεξαγωγή των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης. Τα 

αποτελέσµατα των επιχειρήσεων αυτών ήταν η διάσωση 200.000 ατόµων4
 και η 

ανάσυρση µεγάλου αριθµού πτωµάτων λόγω της φονικής σεισµικής καταστροφής 

(Shimodaira, 2012; Yoshizaki, 2011).  

Σε πρώτο επίπεδο η εµπλοκή των Ιαπωνικών Ενόπλων ∆υνάµεων 

αποσκοπούσε στη περισυλλογή των πτωµάτων και στη διάσωση των αγνοουµένων, 

ωστόσο τις πρώτες µέρες µετά την καταστροφή έγινε κατανοητό ότι ήταν απαραίτητη 

η υποστήριξη του διασωθέντος πληθυσµού. Για το λόγο αυτό, οι Ιαπωνικές Ένοπλες 

∆υνάµεις διέθεσαν το προσωπικό τους και τα µέσα τους, ώστε να µεταφερθούν και 

διανεµηθούν τρόφιµα, πόσιµο νερό αλλά και ιατρικά εφόδια και να παρασχεθούν 

υπηρεσίες υγιεινής. Κατασκευάστηκαν προσωρινές κατοικίες για τους διασωθέντες. 

Αφού παρατηρήθηκε η σταθεροποίηση και η οµαλοποίηση της κατάστασης, 

σταδιακά απεµπλάκησαν οι Ιαπωνικές Ένοπλες ∆υνάµεις και το έργο τους ανατέθηκε 

σε ιδιωτικές εταιρίες. Μετά την αποµάκρυνσή τους οι Ιαπωνικές Ένοπλες ∆υνάµεις 

εξακολούθησαν να είναι σε επαφή µε τους τοπικούς φορείς µέχρις ότου να 



[13] 

 

µπορέσουν να αποκατασταθούν οι κρατικές λειτουργίες και να αναλάβουν αυτόνοµα 

πλέον οι τελευταίες την ευθύνη της αποκατάστασης των καταστροφών και της 

υποστήριξης του τοπικού πληθυσµού (Tatsumi, 2012; Yoshizaki, 2011). 

Σε σχέση µε το πυρηνικό εργοστάσιο της Fukushima, οι Ιαπωνικές Ένοπλες 

∆υνάµεις συνεργάστηκαν µε το αµερικανικό ναυτικό, ώστε µε το κατάλληλο 

προσωπικό και τα απαραίτητα µέσα να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις του κινδύνου 

αυτού, ιδίως µετά την αδυναµία των δυνάµεων πολιτικής προστασίας να 

διεκπεραιώσουν το έργο. Οι εδαφικές επιταχύνσεις που προκλήθηκαν στην περιοχή 

του πυρηνικού εργοστασίου είχαν σαν αποτέλεσµα να προκληθεί µια επικίνδυνη 

κατάσταση στο πυρηνικό εργοστάσιο της Fukushima, η οποία αποτέλεσε Κατάσταση 

Έκτακτης Ανάγκης λόγω πυρηνικής καταστροφής (όπως δηλώθηκε από τον 

πρωθυπουργό της Ιαπωνίας) (Oriki, 2011). 

Για το λόγο αυτό ζητήθηκε από τις Ιαπωνικές Ένοπλες ∆υνάµεις να 

αναλάβουν δράση για να την αντιµετωπίσουν. Πράγµατι οι Ιαπωνικές Ένοπλες 

∆υνάµεις προέβησαν στις απαραίτητες ενέργειες για την καταστολή του κινδύνου µε 

την παροχή νερού ψύξης στους αντιδραστήρες, την πραγµατοποίηση απολύµανσης 

των περιοχών που µολύνθηκαν, την παρακολούθηση του επιπέδου ραδιενέργειας και 

την υποστήριξη των κατοίκων των περιοχών που βρίσκονταν σε κίνδυνο. Για την 

υλοποίηση των παραπάνω διατέθηκε προσωπικό, υλικά µέσα και εξοπλισµοί 

(Shimodaira, 2012). 

1.5 Η περίπτωση του Βιετνάµ 

Σε συνέντευξη µε τον αρχιστράτηγο Truong Duc Nghia, επικεφαλής της 

Γενικής ∆ιεύθυνσης της Εθνικής Επιτροπής για την Αναζήτηση και τη ∆ιάσωση και 

αρχηγός της Υπηρεσίας Αρωγής και ∆ιάσωσης στο πλαίσιο του γενικού Επιτελείου 

του Λαϊκού Στρατού του Βιετνάµ (Chief of the Office of the National Committee for 

Search and Rescue and Chief of the Relief and Rescue under the General Staff of the 

Vietnam People’s Army), ιδίως εν όψει των φυσικών καταστροφών που πλήττουν τη 

χώρα κατέστη σαφές αφενός ότι η κλιµατική αλλαγή είναι ένα φαινόµενο µε 

αρνητικές επιπτώσεις για το Βιετνάµ και αφετέρου ότι είναι πολύ σηµαντική η 

συµβολή των Βιετναµέζικων Ενόπλων ∆υνάµεων για την πρόληψη, αντιµετώπιση και 

ανακούφιση των συνεπειών που επέρχονται από αυτήν. Μιλώντας µε αριθµούς, 

σύµφωνα µε στατιστικές της αρµόδιας υπηρεσίας το 2016 στο Βιετνάµ 
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παρατηρήθηκαν 1.971 περιπτώσεις φυσικών καταστροφών και ατυχηµάτων µε 

αποτέλεσµα 456 νεκρούς, 109 αγνοουµένους, 195 ναυάγια, 209 τροχαία, 100 

πυρκαγιές σε κτίρια, την καταστροφή 2.245 εκταρίων σε δασικές εκτάσεις, την 

κατάρρευση 710 κτιρίων και φθορές σε 18.561 κατοικίες και την καταστροφή 

198.035 εκταρίων σοδιών. Κατά τον αρχιστράτηγο, παρά τις σωστές προετοιµασίες 

των Ενόπλων ∆υνάµεων, οι καταιγίδες, πληµµύρες, πυρκαγιές, εκρήξεις και 

ατυχήµατα σε κατασκευαστικές µονάδες που έλαβαν χώρα επέφεραν µεγάλες 

καταστροφές και απώλειες. Το γεγονός αυτό τονίζει ότι η αποτροπή των φυσικών 

καταστροφών και η ανακούφιση και αποκατάσταση των συνεπειών αυτών, η Έρευνα 

και η ∆ιάσωση αποτελούν βασικό στόχο των Ενόπλων ∆υνάµεων στο Βιετνάµ. Έτσι, 

τα παραπάνω γεγονότα αποδεικνύουν ότι ο στρατός είναι σε εγρήγορση, ώστε να 

επεµβαίνει στις περιπτώσεις φυσικών καταστροφών για τον περιορισµό των 

συνεπειών τους και την αποφυγή κάποιας ανθρωπιστικής κρίσης (Nghia, 2016). 

1.6 Φυσικές καταστροφές και διαχείριση κρίσεων στις Ηνωµένες 

Πολιτείες Αµερικής 

Σε περιπτώσεις καταστροφών στις Αµερικανικές κοινότητες, ο στρατός 

εµπλέκεται ενεργά στη διαδικασία διαχείρισης της κρίσης. Σε πολλές περιπτώσεις η 

εµπλοκή της Εθνικής Φρουράς5
 θεωρείται ως συµπληρωµατική για τη διαχείριση της 

εκτεταµένης καταστροφής, καθώς συχνά εµφανίζονται στο προσκήνιο αργότερα σε 

σχέση µε τις αστυνοµικές δυνάµεις, τους νοσηλευτές και γιατρούς ακόµα και τους 

εθελοντές της κοινωνίας. Όταν µια κρίση λαµβάνει τέτοιες µεγάλες διαστάσεις, ώστε 

οι τοπικές αρχές να µην είναι σε θέση να ανταποκριθούν και να τη διαχειριστούν, 

είναι απαραίτητο να κληθούν οι Ένοπλες ∆υνάµεις στην περιοχή της καταστροφής 

ώστε να ενισχύσουν την αντίδραση και να την καταστήσουν πιο αποτελεσµατική. 

Ο συµπληρωµατικός ρόλος των Ενόπλων ∆υνάµεων ενισχύει τις κοινότητες 

να ξεπεράσουν τις συνέπειες της κρίσης και να επανέλθουν στην καθηµερινότητά 

τους. Επίσης, µε τον τρόπο αυτόν διασφαλίζεται ότι οι ζηµίες και οι απώλειες που 

έχουν προκληθεί από την καταστροφή θα περιοριστούν και θα επανέλθει η κοινωνία 

σε κατάσταση βελτίωσης, ανάπτυξης και αποκατάστασης. 

Σε ορισµένες περιπτώσεις η έκτακτη ανάγκη αφορά λιγότερο την φυσική 

καταστροφή και περισσότερο ανθρωπογενή ζητήµατα6
 που αποτελούν σοβαρή 

απειλή για την κοινωνία και την ασφάλεια αυτής. Είναι πολλές οι περιπτώσεις που η 
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κατάσταση δεν µπορεί να ελεγχθεί από τις τοπικές αρχές επιβολής της τάξης είτε 

επειδή αυτές δεν έχουν κερδίσει την εµπιστοσύνη της κοινότητας είτε επειδή ο 

αριθµός των µονάδων τους είναι συγκριτικά µικρός για να καταστείλει την ένταση. 

Σε αυτήν την περίπτωση είναι απαραίτητη η έγκαιρη άφιξη της Εθνικής Φρουράς 

ώστε να αναλάβει τη διαχείριση της κρίσης και να αποκατασταθεί η τάξη. Με την 

ιδιότητα αυτή οι Ένοπλες ∆υνάµεις παρεµβαίνουν ως «συµπληρωµατική αστυνοµική 

δύναµη» και αξιοποιούν το προσωπικό και τα µέσα τους ώστε να καταστείλουν τις 

εντάσεις. Ιδίως σε περιπτώσεις σοβαρής έκτακτης ανάγκης ή καταστροφής η Εθνική 

Φρουρά επιφορτίζεται µε την συγκρότηση και τη λειτουργία κέντρων αντιµετώπισης 

καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, ώστε να βρίσκεται σε άµεση επικοινωνία µε τους 

εµπλεκόµενους7
 και να έχει στη διάθεσή της όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. 

Αναλαµβάνοντας αυτήν την κεντρική θέση δράσης καθίσταται πιο εύκολη η 

αποκατάσταση της καταστροφής (What Role Does the Military Play in Emergency 

management?). 

1.7 Οι Ένοπλες ∆υνάµεις στην Ελλάδα 

Ο Νόµος 3883/2010 προβλέπει ότι «Ένοπλες ∆υνάµεις (Ε∆) είναι ο Στρατός 

Ξηράς (ΣΞ), το Πολεµικό Ναυτικό (ΠΝ) και η Πολεµική Αεροπορία (ΠΑ)
8
. 

Η αποστολή των Ενόπλων δυνάµεων στην χώρα περιέχεται στο 

Επιχειρησιακό Έργο Ενόπλων ∆υνάµεων του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άµυνας, 

όπως περιγράφεται κατωτέρω. 

Η αποστολή που έχει τεθεί για τις Ένοπλες ∆υνάµεις είναι «η προστασία της 

εδαφικής ακεραιότητας, της εθνικής ανεξαρτησίας και της κυριαρχίας της Χώρας, 

εναντίον οποιασδήποτε εξωτερικής επίθεσης ή απειλής, καθώς και η υποστήριξη των 

εθνικών συµφερόντων, όπως καθορίζονται στην Πολιτική Εθνικής Άµυνας (ΠΕΑ)». 

Οι Ένοπλες ∆υνάµεις, λοιπόν, έχουν αναλάβει την υλοποίηση των στόχων της 

Πολιτικής Εθνικής Άµυνας και προς τον σκοπό αυτόν εφαρµόζουν µια στρατηγική 

εθνικής ασφάλειας και άµυνας, η οποία διαρκώς επικαιροποιείται και έχει σαν 

κεντρικό σκοπό την «προάσπιση των κυριαρχικών … δικαιωµάτων, τον σεβασµό των 

διεθνών συνόρων και συνθηκών, την τήρηση του διεθνούς δικαίου και την ειρηνική 

επίλυση των διαφορών». 
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Από την άλλη, η Εθνική Στρατιωτική Στρατηγική (ΕΘΣΣ) είναι το µέρος της 

εθνικής στρατηγικής της χώρας που επιδιώκει να ενισχύσει τη θέση αυτής στον εγγύς 

και στον ευρύτερο διεθνή χώρο. Είναι αποτέλεσµα της Πολιτικής Εθνικής Άµυνας 

και έχει σαν στόχο να προσδιορίσει την αποστολή και τα κύρια επιχειρησιακά έργα 

των Ενόπλων ∆υνάµεων, να καθορίσει τον τρόπο προετοιµασίας, ανάπτυξης και 

χρησιµοποίησής τους, όπως επίσης και να διαµορφώσει ειδικές κατευθύνσεις 

σχεδίασης των απαιτούµενων δυνάµεων, ώστε να κατοχυρωθεί η αποτελεσµατική 

αποτροπή και προάσπιση της χώρας από κάθε στρατιωτική απειλή. Άλλωστε, 

επισηµαίνεται ότι κεντρικός πυλώνας της στρατιωτικής στρατηγικής των Ενόπλων 

∆υνάµεων είναι να αποτρέψει κάθε µορφή απειλής, πρόκλησης ή ένοπλης επίθεσης 

κατά της Ελλάδας και η µε αποτελεσµατικό και άµεσο τρόπο αντιµετώπιση των 

καταστάσεων κρίσεων.  

Έτσι, το στρατιωτικό δόγµα που έχει υιοθετήσει είναι αποτρεπτικό – αµυντικό 

και προσανατολίζεται στην αντιµετώπιση κάθε µορφή εξωτερικής απειλής. 

Αναφέρεται δε ότι «Η επιτυχία της αποτροπής είναι αποτέλεσµα κοινής προσπάθειας 

και στηρίζεται στη δυνατότητα προβολής ισχύος, στη ρεαλιστική επιχειρησιακή 

εκπαίδευση, στην ετοιµότητα άµεσης αντίδρασης, στην κατάλληλη επιχειρησιακή 

σχεδίαση και διάταξη και στη διαθεσιµότητα των δυνάµεων» (Επιχειρησιακό Έργο 

Ενόπλων ∆υνάµεων, 2010). 

Ωστόσο, έντονο είναι το έργο των Ενόπλων ∆υνάµεων και σε περίοδο 

ειρήνης, όπου αφοσιώνεται στην επιχειρησιακή εκπαίδευση του προσωπικού της, που 

είναι διαρκής, καθηµερινή και αποτελεί µια σταδιακή διαδικασία εµπέδωσης, δοκιµής 

και βελτίωσης των επιχειρησιακών σχεδίων και λειτουργεί ως η βάση για να 

δηµιουργηθούν αξιόµαχες και ετοιµοπόλεµες Μονάδες και Σχηµατισµοί. Ωστόσο, 

πρέπει να σηµειωθεί ότι σε περίοδο ειρήνης, οι Ένοπλες ∆υνάµεις έχουν ως 

αποστολή την κοινωνική προσφορά χωρίς βέβαια να τίθεται σε κίνδυνο το κύριο 

επιχειρησιακό τους έργο. Η κοινωνική προσφορά των Ενόπλων ∆υνάµεων έγκειται 

στην παροχή καθοριστικής συνδροµής για την ανακούφιση των πληθυσµών έπειτα 

από φυσικές καταστροφές. Για το σκοπό αυτό αξιοποιείται το προσωπικό και τα µέσα 

µε τη µορφή υγειονοµικής υποστήριξης και αεροδιακοµιδών και µε το σχεδιασµό και 

διεξαγωγή επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης στο θαλάσσιο και χερσαίο χώρο. Η 

κοινωνική προσφορά των Ενόπλων ∆υνάµεων περιλαµβάνει και τη συµµετοχή στην 

προστασία του περιβάλλοντος και του δασικού πλούτου της χώρας ακόµα και στις 
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περιπτώσεις που τίθεται σε κίνδυνο η ζωή του ανθρωπίνου δυναµικού αυτής 

(Επιχειρησιακό Έργο Ενόπλων ∆υνάµεων, 2010). 

Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, σε περίοδο ειρήνης η κύρια αποστολή των 

Ενόπλων ∆υνάµεων συνίσταται στην προσφορά κοινωνικού έργου βεβαίως κατόπιν 

συνεργασίας µε τους αρµόδιους κρατικούς φορείς. Η υλοποίηση της αποστολής 

αυτής πραγµατοποιείται µε την διεξαγωγή ποικίλων δράσεων. Σχετικές πληροφορίες 

αντλούνται και πάλι από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άµυνας. 

Έτσι, ετησίως οι Ένοπλες ∆υνάµεις συµβάλλουν «στην έρευνα και τη 

διάσωση, στις αεροδιακοµιδές, στην πρόληψη και καταστολή δασικών πυρκαγιών, στην 

υγειονοµική υποστήριξη κατοίκων σε ακριτικές και αποµακρυσµένες περιοχές, στην 

εθελοντική αιµοδοσία, στην εξουδετέρωση πυροµαχικών, στην αντιµετώπιση των 

συνεπειών φυσικών καταστροφών, στην κατασκευή µικρών τεχνικών έργων, στη 

διάθεση εξειδικευµένου τεχνικού και επιστηµονικού προσωπικού, και στην αρωγή σε 

συνανθρώπους … που ευρίσκονται σε ανάγκη…» (Φυλλάδιο Κοινωνικής Προσφοράς 

Ενόπλων ∆υνάµεων Έτους 2016, 2016). 

Ενδεικτικά για το έτος 2016, η κοινωνική προσφορά των Ενόπλων ∆υνάµεων 

µπορεί να περιγραφεί ως εξής (Φυλλάδιο Κοινωνικής Προσφοράς Ενόπλων 

∆υνάµεων Έτους 2016, 2016): 

• Έρευνα και διάσωση: παρατηρήθηκε η ενεργή συµµετοχή του Πολεµικού 

Ναυτικού σε συνεργασία µε το Ενιαίο Κέντρο Έρευνας και ∆ιάσωσης για 

την περισυλλογή και διάσωση ναυαγών. Στο πλαίσιο αυτό 

χρησιµοποιήθηκαν 11 Πολεµικά Πλοία και 27 Ελικόπτερα σε 33 σχετικά 

περιστατικά. Οµοίως και τα πτητικά µέσα Έρευνας – ∆ιάσωσης της 

Πολεµικής Αεροπορίας πραγµατοποίησαν 141 εξόδους µε 307,8 ώρες 

πτήσης σε αποστολές µε αντικείµενο την Έρευνα – Εντοπισµό και 

∆ιάσωση. Αυτές οι αποστολές διεξήχθησαν σε συνεργασία µε το Ενιαίο 

Κέντρο Έρευνας και ∆ιάσωσης αλλά και τη Γενική Γραµµατεία Πολιτικής 

Προστασίας και είχαν σαν αποτέλεσµα τη διάσωση συνολικά 177 ατόµων 

από τα οποία διασώθηκαν τουλάχιστον 20 από την Πολεµική Αεροπορία. 

• Αεροδιακοµιδές: ο Στρατός Ξηράς πραγµατοποίησε αποστολές 

αεροδιακοµιδής τουλάχιστον 99 ασθενών σε µεγάλα αστικά κέντρα µε 

συνολική διάρκεια πτήσεων που ανέρχεται στις 225,9 ώρες. Επίσης, το 
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Πολεµικό Ναυτικό διέθεσε 3 ελικόπτερα για τον ίδιο σκοπό ενώ και η 

Πολεµική Αεροπορία εκτέλεσε 885 αποστολές αεροδιακοµιδής µε 2.152,5 

ώρες πτήσης και 1.267 ασθενείς να έχουν µεταφερθεί. Από αυτούς οι 15 

µεταφέρθηκαν από και προς το εξωτερικό. Να σηµειωθεί ότι από τις 885 

αποστολές, οι 10 σχετίζονταν µε τη µεταφορά µοσχευµάτων στην Ελλάδα 

και το εξωτερικό. 

• Υγειονοµική προσφορά: Στο πλαίσιο προληπτικής ιατρικής ο Στρατός 

Ξηράς έχει διαθέσει στρατιωτικό ιατρικό προσωπικό όλων των 

ειδικοτήτων όπως επίσης και κινητά ιατρεία, έτσι ώστε να καταστεί 

εφικτή η εξέταση και η παροχή ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης σε 

κατοίκους ορεινών περιοχών αλλά και στα νησιά της επικράτειας. 

Συνολικά µάλιστα εξετάστηκαν 4.101 κάτοικοι. Στο πλαίσιο αυτό 

συγκεντρώθηκαν 6.199 φιάλες αίµατος µε τη βοήθεια στελεχών και 

οπλιτών όλης της επικράτειας και διατέθηκε και προσωπικό υγειονοµικού 

(11 άτοµα) έτσι ώστε να καλυφθούν ανάγκες δηµοσίων και επαρχιακών 

νοσοκοµείων της χώρας. Από την άλλη, το Πολεµικό Ναυτικό διεξήγαγε 

ενηµερωτικές παρουσιάσεις µε αντικείµενο τη δωρεά µυελού των οστών 

σε συνεργασία µε τον Σύλλογο «Όραµα Ελπίδας» έτσι ώστε να 

ευαισθητοποιηθούν τα στελέχη σε επίπεδο εθελοντικής προσφοράς. Οι 

παρουσιάσεις αυτές ολοκληρώθηκαν µε την εγγραφή και δειγµατοληψία 

συµµετεχόντων. Ταυτόχρονα πραγµατοποιήθηκε το 15
ο
 Πολυθεµατικό 

Ιατρικό Συνέδριο του Ναυτικού Νοσοκοµείου Αθηνών µε τίτλο «Η 

πεµπτουσία της Ιατρικής». Τα στελέχη του Πολεµικού Ναυτικού 

συγκέντρωσαν, κατόπιν εθελοντικής αιµοδοσίας, 1.458 φιάλες αίµατος και 

διεξήχθησαν 2.546 οξυγονοθεραπείες στις µονάδες καταδυτικής 

υπερβαρικής ιατρικής του Ναυτικού νοσοκοµείου Αθηνών και του 

Ναυτικού Νοσοκοµείου Κρήτης.  

• ∆ασοπροστασία – ∆ασοπυρόσβεση: Ο Στρατός Ξηράς πραγµατοποίησε 

1.671 ρίψεις αεροπυρόσβεσης στην επικράτεια και διέθεσε 1.195 άτοµα 

και 229 οχήµατα διαφόρων τύπων να συνδράµουν στην κατάσβεση 

πυρκαγιών. Παράλληλα επάνδρωσε 61 πυροφυλάκια. Το Πολεµικό 

Ναυτικό συµµετείχε στην κατάσβεση 15 πυρκαγιών διαθέτοντας 295 

άτοµα και 14 πυροσβεστικά οχήµατα. Επίσης συνέδραµε στον τοµέα της 
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∆ασοπροστασίας παρέχοντα 127 άτοµα και 16 οχήµατα. Η Πολεµική 

Αεροπορία συµµετείχε µε τα πυροσβεστικά της σε 1.170 εξόδους. 

Παράλληλα, για την υποστήριξη της δασοπυρόσβεσης εκτέλεσε 131 

εξόδους, ενώ στο πλαίσιο πρόληψης της εκδήλωσης πυρκαγιών εκτέλεσε 

139 εξόδους. Για τις επιχειρήσεις προστασίας και επιτήρησης δασών – 

υποστήριξης δασοπυρόσβεσης για επίγεια επιτήρηση δασών διέθεσε 284 

οχήµατα και 585 άτοµα ενώ για την επίγεια υποστήριξη δασοπυρόσβεσης 

διέθεσε 11 ειδικά οχήµατα και 126 άτοµα. Ενεργή είναι η συµµετοχή της 

και στο πλαίσιο αποστολών αεροπυρόσβεσης εξωτερικού µε 19 εξόδους 

στην Κύπρο, 5 στην Αλβανία και 36 στο Ισραήλ. 

• Συνδροµή στην αντιµετώπιση φυσικών καταστροφών – κατασκευή έργων 

υποδοµής: Μεγάλη είναι η συµβολή των Ενόπλων ∆υνάµεων και στο 

πεδίο αυτό. Ο Στρατός Ξηράς διέθεσε προωθητές γαιών, οδοστρωτήρες, 

ρυµουλκά οχήµατα, φορτωτές γαιών, εκσκαφείς τάφρων, φορτωτές – 

εκσκαφείς τάφρων, ανατρεπόµενα οχήµατα, ισοπεδωτές γαιών, πύργους 

φωτισµού και ανυψωτικά ώστε να διανοιχτούν και να διευθετηθούν 

δροµολόγια διάνοιξης, να διανοιχθούν και να συντηρηθούν αντιπυρικές 

ζώνες, να διεξαχθούν εργασίες συντήρησης αγροτικού δικτύου, να 

εκτελεστούν έργα αντιπληµµυρικής προστασίας και εργασίες κατασκευής 

οικίσκων σε όλη τη χώρα αλλά και για να ανακουφιστούν οι πληγείσες 

περιοχές της Νήσου Θάσου από ζηµίες εξαιτίας πυρκαγιών, να 

προληφθούν πληµµυρικά φαινόµενα στην περιοχή, να εκτελεστούν 

χωµατουργικές εργασίες για τη διευθέτηση της ροής των υδάτων, να 

δηµιουργηθούν υποδοµές αντιµετώπισης πληµµύρων και να διευθετηθεί 

το δασικό και αγροτικό δίκτυο. Αντίστοιχα, το Πολεµικό Ναυτικό διέθεσε 

προσωπικό και µηχανήµατα στη Θάσο για την ενίσχυση των 

αντιπληµµυρικών έργων και παρέµεινε στο νησί για να υποστηρίξει το 

κλιµάκιο σε επίπεδο διαµονής και σίτισης. Τέλος, η Πολεµική Αεροπορία 

διέθεσε φορτωτές γαιών, εκσκαφείς τάφρων και ανατρεπόµενα οχήµατα 

και πάλι για τα αντιπληµµυρικά έργα στη Θάσο και για την εκτέλεση 

εργασιών αποκατάστασης λόγω έντονων καιρικών φαινοµένων σε 

Μεσσηνία και Λακωνία, στο ∆ήµο Πύργου, ∆ήµο Γαστούνης και ∆ήµο 

Σπάρτης. 
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• Εξουδετέρωση πυροµαχικών: Ο Στρατός Ξηράς διέθεσε πυροτεχνουργούς 

σε 40 περιπτώσεις για να εξουδετερωθούν και να καταστραφούν 

πυροµαχικά και εξουδετέρωσε συνολικά 4.636 βλήµατα, 217 

χειροβοµβίδες, 142 νάρκες, 6 οβίδες και 17 βόµβες Αεροπορίας. Το 

Πολεµικό Ναυτικό διεξήγαγε 23 αποστολές εξουδετέρωσης πυροµαχικών 

στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο ενώ η Πολεµική Αεροπορία εξουδετέρωσε 

13 βόµβες και 29 φρεάτια παγίδευσης. 

• Πολιτιστικές – Κοινωνικές Εκδηλώσεις: Παρατηρήθηκε η διάθεση 

στρατιωτικής µουσικής, στρατιωτικών τµηµάτων απόδοσης, στρατιωτικών 

ιερέων και οπλιτών ιεροψαλτών, στρατιωτικών λεσχών, σκηνικού υλικού, 

Πολεµικών Πλοίων και Ελικοπτέρων για την υλοποίηση εκατοντάδων 

εκδηλώσεων πολιτιστικούς, ψυχαγωγικού και θρησκευτικού χαρακτήρα 

κατόπιν σχετικών αιτηµάτων διαφόρων φορέων της Ελλάδας. 

• Παιδεία Αθλητισµός: ∆ιεξήχθησαν επισκέψεις σε µειονοτικά δηµοτικά 

σχολεία και νηπιαγωγεία, διατέθηκαν δωρεάν βιβλία και γραφική ύλη, 

πραγµατοποιήθηκαν ενηµερώσεις µαθητών και σπουδαστών για την 

αποστολή και τη συµβολή των Ενόπλων ∆υνάµεων κτλ. 

Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να αναφερθούµε στην ΥΑ 1299/2003 που 

αποτελεί τη βάση για τη διαµόρφωση του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας 

(ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ), στην οποία προβλέπεται ότι «Με το σχέδιο αυτό επιδιώκεται η 

διαµόρφωση ενός συστήµατος αποτελεσµατικής αντιµετώπισης καταστροφικών 

φαινοµένων και ως εκ τούτου, στα πλαίσια του δυναµικού, της προστασίας της ζωής, 

της υγείας και της περιουσίας των πολιτών και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος». 

Ως καταστροφή, δε, νοείται «κάθε ταχείας ή βραδείας εξέλιξης φυσικό φαινόµενο ή 

τεχνολογικό συµβάν στο χερσαίο, θαλάσσιο και εναέριο χώρο, το οποίο προκαλεί 

εκτεταµένες δυσµενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο, καθώς και στο ανθρωπογενές ή 

φυσικό περιβάλλον»
9
. 

Στο κεφάλαιο 2Β της Υπουργικής Απόφασης αναφέρεται ότι «Το σύνολο των 

κρατικών υπηρεσιών, οι υπηρεσίες των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης και των 

οργανισµών κοινής ωφέλειας, που είναι υπεύθυνες σε επιχειρησιακό επίπεδο για τις επί 

µέρους δράσεις πολιτικής προστασίας και κυρίως για την ετοιµότητα και την 

αντιµετώπιση των καταστροφών (όπως Πυροσβεστικό Σώµα, Λιµενικό Σώµα, 

Ελληνική Αστυνοµία, Εθνικό Κέντρο Άµεσης Βοήθειας, Ένοπλες ∆υνάµεις, Οργανισµός 
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Αντισεισµικού Σχεδιασµού & Προστασίας, υπηρεσίες της Περιφέρειας, της 

Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης και των πρωτοβάθµιων Ο.Τ.Α., ∆.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., 

Ε.Υ.∆.Α.Π., ∆.Ε.Π.Α., Ε.Μ.Υ.).» ανήκουν στο δυναµικό και στα µέσα της Πολιτικής 

Προστασίας. Εποµένως προβλέπεται η εµπλοκή των Ενόπλων ∆υνάµεων µε τους 

λοιπούς πολιτικούς φορείς ώστε να αντιµετωπιστούν οι φυσικές καταστροφές. 

 Από όλες τις ανωτέρω πληροφορίες καθίσταται σαφές ότι είναι έντονο 

το κοινωνικό έργο και προσφορά των ελληνικών Ενόπλων ∆υνάµεων και είναι 

µεγάλη η συµβολή τους στην πρόληψη, διαχείριση και αντιµετώπιση των φυσικών 

καταστροφών και κρίσεων. Για το λόγο αυτό, το Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας που 

έχει διαµορφωθεί βασίζεται σε µεγάλο βαθµό στις Ένοπλες ∆υνάµεις, ώστε να είναι 

αποτελεσµατικό και να ανταποκρίνεται στις έκτακτες ανάγκες που προκύπτουν. 

Συµπεράσµατα 

Ο ρόλος των ενόπλων δυνάµεων είναι πολυσχιδής και αφορά τόσο την 

προστασία µιας χώρας και την άµυνα αυτής σε περίοδο πολέµου όσο και την 

ενίσχυση των κοινωνιών και των πολιτών σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών και 

ανθρωπιστικών κρίσεων. Οι ένοπλες δυνάµεις µπορούν να λειτουργήσουν µε σκοπό 

τη διάσωση των πολιτών και την εξασφάλιση ασφαλών συνθηκών σε ανθρωπιστικές 

επιχειρήσεις. Παράλληλα, η εξειδικευµένη εκπαίδευση των ενόπλων δυνάµεων από 

άποψη γνώσεων, τεχνολογικού εξοπλισµού και εξοπλισµού τηλεπικοινωνιών 

αποτελούν στοιχεία άκρως σηµαντικά όταν µια πόλη τελεί σε κατάσταση έκτακτης 

ανάγκης ή ανακατασκευής. Η σηµασία των ενόπλων δυνάµεων έγκειται στα 

προσόντα που απαιτούνται για την οργάνωση, πειθαρχία και την υποβολή σε 

εποπτικό έλεγχο σε αντίστοιχες καταστάσεις, στοιχεία τα οποία ικανοποιούνται στα 

σώµατα αυτά για την αποτελεσµατική διαχείριση των κρίσεων και την οργάνωση των 

επιχειρήσεων (The Role of the Military in Humanitarian Emergencies - Conference 

Report, 1995). 
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Κεφάλαιο 2 

Το προσφυγικό ζήτηµα  

Εισαγωγή 

Στο παρόν κεφάλαιο θα µελετήσουµε την έννοια του πρόσφυγα, όπως 

εµφανίστηκε επίσηµα στο χώρο της Ευρώπης µετά τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο. 

Μάλιστα, το 1945, η τότε νεοϊδρυθείσα από τον Οργανισµό Ηνωµένων Εθνών Ύπατη 

Αρµοστεία για τους πρόσφυγες, επιχείρησε τον ακριβή προσδιορισµό της έννοιας 

αυτής. Παράλληλα, θα ασχοληθούµε και µε το προσφυγικό ζήτηµα, όπως 

εµφανίστηκε στην Ευρώπη. 

2.1 Η έννοια του πρόσφυγα 

Η Σύµβαση της Γενεύης (Σύµβαση του 1951 για το καθεστώς των 

Προσφύγων), λοιπόν, που δηµοσιεύτηκε τον Ιούλιο του 1951 προέβλεψε ότι ως 

πρόσφυγας ορίζεται κάθε πρόσωπο το οποίο: 

«συνεπεία γεγονότων επελθόντων προ 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». (άρθρο 1 § 2). 

Έτσι, είναι σαφές ότι κάθε πρόσφυγας έχει υπαχθεί στο καθεστώς αυτό από 

ένα κράτος ή από έναν διεθνή οργανισµό και µάλιστα, σύµφωνα µε το διεθνές δίκαιο, 

πριν ακόµα φτάσει σε άλλη χώρα. Ενδέχεται ωστόσο, άτοµο να χαρακτηριστεί ως 

πρόσφυγας αφού έχει αιτηθεί πολιτικό άσυλο. Το καθεστώς στο οποίο θα υπαχθεί 

εξαρτάται από την απόφαση ενός κράτους και από την ερµηνεία των διατάξεων της 

Σύµβασης της Γενεύης και του Πρωτοκόλλου του 1967
10

 
11

. Ωστόσο, θα πρέπει να 

γίνει διαχωρισµός ανάµεσα στην έννοια του πρόσφυγα και του αιτούντα άσυλο. Έτσι, 

στο καθεστώς του πρόσφυγα έχουν υπαχθεί άτοµα τα οποία είναι φορείς 
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προσφυγικών δικαιωµάτων αναγνωρισµένων από τη χώρα υποδοχής. Από την άλλη, 

ως αιτούντες πολιτικό άσυλο θεωρούνται τα άτοµα εκείνα που αναζητούν τη 

χορήγηση ασύλου και η αξίωσή τους αυτή πηγάζει από την προσφυγική ιδιότητα, η 

οποία ωστόσο δεν τους έχει αναγνωριστεί ακόµα. Έτσι, τα άτοµα αυτά τελούν σε 

αναµονή αναγνώρισης αυτής και των δικαιωµάτων που πηγάζουν από αυτήν µε 

απόφαση του κράτους. Άρα, ο όρος άσυλο αναφέρεται στο δικαίωµα που φέρει κάθε 

πρόσφυγας να εισέλθει σε µια χώρα και να µείνει σε αυτήν µακροχρόνια (Samers, 

2010). 

Άλλωστε, το άρθρο 14 της διακήρυξης για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα της 

Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ προβλέπει ότι: 

«1. Κάθε άτοµο που καταδιώκεται έχει το δικαίωµα να ζητά άσυλο και του 

παρέχεται άσυλο σε άλλες χώρες.  

2. Το δικαίωµα αυτό δεν µπορεί κανείς να το επικαλεστεί, σε περίπτωση δίωξης 

για πραγµατικό αδίκηµα του κοινού ποινικού δικαίου ή για ενέργειες αντίθετες προς 

τους σκοπούς και τις αρχές του ΟΗΕ».  

Πρέπει να σηµειωθεί ότι το άσυλο αποτελεί δικαίωµα το οποίο αναγνωρίζεται 

από τα κράτη. Μάλιστα, είναι αξιοσηµείωτο ότι οι χώρες καταγωγής δεν 

προστατεύουν τα ανθρώπινα δικαιώµατα των προσφύγων και στην περίπτωση αυτή 

καλούνται οι χώρες υποδοχής τελικά να ικανοποιήσουν τη συγκεκριµένη υποχρέωση. 

Η παραχώρηση ασύλου περιλαµβάνει και τη χορήγηση άδειας παραµονής, 

εξασφαλίζει στην ουσία πρόσβαση σε πολλά δικαιώµατα που εξοµοιώνονται µε 

τοιαύτα των πολιτών της χώρας υποδοχής, όπως επίσης και σε δικαιώµατα 

κοινωνικής προνοίας. Έτσι, αν ένα άτοµο υπαχθεί στον καθεστώς του πρόσφυγα, τότε 

τού αναγνωρίζονται παρόµοια δικαιώµατα µε αυτά που απολαµβάνουν οι µετανάστες. 

Επίσης, περιλαµβάνεται και η κοινωνική υποστήριξη µέχρι κάποιο βαθµό. Τα 

παραπάνω βεβαίως τελούν σε εξάρτηση µε τη χώρα υποδοχής, ωστόσο ενίοτε τα 

άτοµα αυτά απολαµβάνουν δικαιώµατα περισσότερα από αυτά που αναγνωρίζονται 

στους µετανάστες. Μεταξύ των δικαιωµάτων αυτών ενδέχεται να περικλείεται και 

νοµική βοήθεια ή στέγαση κτλ. (Samers, 2010; Bloch & Levy, 1999). 

Τα δικαιώµατα των προσφύγων που αναγνωρίζονται σήµερα περιλαµβάνονται 

στην ίδια την Σύµβαση του 1951 για το καθεστώς των Προσφύγων των Ηνωµένων 
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Εθνών. Ενδεικτικά, το άρθρο 31 προβλέπει τη µη επιβολή ποινικών κυρώσεων στους 

πρόσφυγες που έχουν εισέλθει παράνοµα σε µια χώρα ή διαµένουν παράνοµα σε αυτή 

υπό την προϋπόθεση ότι η ζωή τους βρίσκεται σε κίνδυνο στην χώρα καταγωγής 

τους, το άρθρο 33 προβλέπει τη µη απέλαση και µη επαναπροώθηση των προσφύγων 

σε χώρα όπου η ζωή τους βρίσκεται σε κίνδυνο ή απειλείται η ελευθερία τους για 

φυλετικούς και θρησκευτικούς λόγους ή για λόγους σχετικούς µε την εθνικότητά 

τους, την κοινωνική τους τάξη ή τις πολιτικές τους πεποιθήσεις κτλ. 

Σχετικά µε την χορήγηση του ασύλου πρέπει να σηµειωθεί ότι η αίτησή του 

µπορεί να απαιτηθεί από κάθε πρόσφυγα αλλά η χορήγηση του δεν είναι υποχρεωτική 

για καµία χώρα βάσει των κανόνων του διεθνούς δικαίου. Βέβαια, όσοι αιτούνται 

άσυλο ενώ δεν έχουν υπαχθεί στο καθεστώς του πρόσφυγα δεν απελαύνονται 

απαραίτητα, καθώς ορισµένες φορές γίνεται δεκτό ότι αδυνατούν να επιστρέψουν στη 

χώρα τους και τους επιτρέπεται η παραµονή στη χώρα υποδοχής για λόγους 

ανθρωπιστικού χαρακτήρα (Bloch & Levy, 1999). Τέλος, πρέπει να σηµειωθεί ότι τα 

άτοµα που έχουν υπαχθεί επίσηµα στο καθεστώς των προσφύγων απολαµβάνουν 

πολλά από τα δικαιώµατα που αναγνωρίζονται και στους πολίτες της χώρας 

υποδοχής, όσοι έχουν λάβει άδεια παραµονής απολαµβάνουν λιγότερα δικαιώµατα 

ενώ όσοι έχουν αιτηθεί άσυλο απολαµβάνουν ακόµα λιγότερα. Μάλιστα, δεν 

αποκλείεται τα άτοµα αυτά να µην έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας, να µην 

απολαµβάνουν το δικαίωµα της ελεύθερης µετακίνησης κ.ο.κ. (Bloch & Levy, 1999). 

2.2 Ευρώπη και προσφυγικά ρεύµατα  

Η Ευρώπη από τον 18
ο
 αιώνα µέχρι και το πρώτο µισό του 20

ου
 αιώνα 

αποτελούσε την ήπειρο προέλευσης προσφύγων καθώς ήταν ένα κέντρο 

κοινωνικοοικονοµικών, πολιτικών και ιδεολογικών εκρήξεων. Έτσι, ήταν συχνό 

φαινόµενο η µετανάστευση πληθυσµών από την Ευρώπη προς την Αµερική, την 

Αφρική και την Αυστραλία αναζητώντας την ασφάλεια (Lehmann, 2015). 

Παράλληλα, από την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρατηρήθηκε το 

φαινόµενο µιας «αποµόνωσης» αυτής. Η σχετική αποµόνωση της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης από τον υπόλοιπο κόσµο ήταν τεχνητή τις τελευταίες δεκαετίες. Βασίστηκε 

στο γεγονός ότι οι συγκρούσεις των κρατών της Νότιας και Νοτιοανατολικής Ασίας 

"παρήγαγαν" πρόσφυγες οι οποίοι κυρίως κινήθηκαν εντός των περιοχών αυτών και 

δεν έφτασαν µέχρι την Ευρώπη (Novotny, 2015; Dalakoglou, 2016). 
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Άλλωστε, ο Λίβυος δικτάτορας Gaddafi εµπόδισε µε βίαιες µεθόδους τους 

"φτωχούς και απελπισµένους" από το να καταφύγουν στην Ευρώπη µέσω της 

κεντρικής οδού από τη Μεσόγειο. Από την άλλη, οι Γιουγκοσλαβικοί πόλεµοι τη 

δεκαετία του 90 ανέτρεψαν την σταθερότητα της ηπείρου και προκάλεσαν κύµατα 

προσφύγων που η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν σε θέση να απορροφήσει (Novotny, 

2015). 

Επίσης, στις αρχές του 2000 παρατηρήθηκε αύξηση των αιτούντων άσυλο 

λόγω των εξελίξεων στο Βαλκανικό χώρο, στη Σοµαλία, στην Αφρική αλλά και στη 

Μέση Ανατολή. Παράλληλα το τροµοκρατικό χτύπηµα της 11
ης

 Σεπτεµβρίου 2001 

οδήγησε στην αύξηση των προσφυγικών κυµάτων ως απόρροια των πολέµων που 

διεξήχθησαν στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ το 2001 και 2003 αντίστοιχα (Fiddian-

Qasmiyeh, Loescher, Long, & Sigona, 2014). Ο φόβος, ωστόσο, της τροµοκρατίας 

είχε σαν αποτέλεσµα τη µείωση των χορηγηθέντων ασύλων και τη µείωση του 

αριθµού των προσφύγων µέχρι και το 2006. Ο αριθµός αυτός παρέµεινε σταθερός 

έως το ξέσπασµα της Αραβικής Άνοιξης καθώς ποσοστό προσφύγων κατευθυνόταν 

προς τη Γερµανία, την Αυστρία και τη Σουηδία (Samers, 2010; Dimitriadi, 2015). 

Η Αραβική Άνοιξη στις αρχές της δεκαετίας του 2010 και η ακόλουθη 

αποτυχία της Λιβύης σαν κράτος έχουν προκαλέσει µια τεράστια ροή ατόµων που 

προσπαθούν να φτάσουν στην Ευρώπη µέσω της Μεσογείου. Μετά από µήνες 

συγκρούσεων η µετά τον Gaddafi Λιβύη κατέρρευσε τον Μάιο του 2014, περίοδος 

που θεωρείται ως η έναρξη του εµφυλίου πολέµου ανάµεσα στις αντίπαλες 

κυβερνήσεις στο Τοµπρούκ και στην Τρίπολη (Novotny, 2015; Dalakoglou, 2016). 

Το 2015 παρατηρήθηκε η µεγαλύτερη εισροή προσφύγων από τον ∆εύτερο 

Παγκόσµιο Πόλεµο. Το γεγονός αυτό έχει καταγραφεί στη σύγχρονη ιστορία ως 

προσφυγική κρίση, και είναι φανερό ότι αφορά κρίση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, 

δηλαδή ανθρωπιστική κρίση. Η άφιξη των προσφύγων αποτέλεσε πρόκληση ώστε να 

ελεγχθεί στην πράξη η εφαρµογή της πολιτικής της Ένωσης σχετικά µε τη χορήγηση 

ασύλου αλλά και για τα κράτη µέλη είτε αποτελούσαν τη χώρα υποδοχής είτε χώρα 

transit (Bello, 2017; Kalantzakos, 2017). 
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Συµπεράσµατα 

Είναι σαφές ότι το ζήτηµα των προσφύγων έχει απασχολήσει τη διεθνή 

κοινότητα, σε τέτοιο βαθµό ώστε να επιχειρηθεί η θέσπιση ενός επαρκούς 

καθεστώτος για τη νοµική προστασία αυτών και την ενίσχυση των δικαιωµάτων τους. 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η έννοια του πρόσφυγα διαχωρίζεται από τοιαύτη 

του αιτούντος άσυλο, ενώ παρουσιάστηκε εν συντοµία η εξέλιξη των φαινοµένων 

προσφυγικών εισροών στην Ευρώπη από τον 18
ο
 αιώνα. 
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Κεφάλαιο 3
ο
  

Η προσφυγική κρίση 2014 – 2016 

Εισαγωγή 

Το ζήτηµα των προσφυγικών ροών αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγµα 

ανθρωπιστικής κρίσης, καθώς περιλαµβάνει όλα τα προπεριγραφέντα στοιχεία: 

αβεβαιότητα και κίνδυνο που απειλεί την ανθρώπινη επιβίωση λόγω των βίαιων 

εκτοπισµών µεγάλου όγκου πληθυσµών. Το 2015, µάλιστα, αποτέλεσε µια χρονιά – 

σταθµό ως προς τις µεταναστευτικές ροές για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι το έτος 

που η Ένωση διακήρυξε τη µεταναστευτική της πολιτική δυναµικά. Οι µαζικές ροές 

των Συρίων προσφύγων στα εδάφη της Ένωσης οδήγησε στην κατάρρευση των 

Ευρωπαϊκών συνόρων και η αντίστοιχη πολιτική της Ένωσης βρέθηκε στο προσκήνιο 

των ζητήσεων. Το «καυτό καλοκαίρι της µετανάστευσης» πυροδότησε των 

ανασχηµατισµό της Ευρωπαϊκής πολιτικής (Takis, 2015).  

3.1 Η γένεση της προσφυγικής κρίσης   

Την περίοδο 2014 – 2016 η Ευρώπη αντιµετώπισε τη µεσογειακή κρίση, 

δηλαδή την χειρότερη προσφυγική κρίση καθώς µόνο το 2015 πάνω από 1 εκ. 

πρόσφυγες πέρασαν τη Μεσόγειο και το Αιγαίο µε καταγωγή από τη Συρία, τη 

Σοµαλία το Αφγανιστάν, το Ιράκ και την Ερυθραία. Η προσφυγική κρίση αποδίδεται 

σε διάφορες αιτίες ενώ πολλοί παράγοντες συµβάλλουν στην εµφάνιση, την εξέλιξη 

και την επιδείνωση του φαινοµένου αυτού. Καίριο σηµείο για όλα τα παραπάνω 

ωστόσο αποτελεί η Μέση Ανατολή για πολλούς λόγους12
. Άλλωστε η υπάρχουσα 

προσφυγική κρίση αποτελεί την εκτόνωση της έντασης που ακολούθησε τις 

διαδοχικές κρατικές καταρρεύσεις και τις συγκρούσεις στην Ασία, Κεντρική και 

∆υτική.  

Ο λόγος στον οποίο αποδίδεται η προσφυγική κρίση είναι κυρίως οι 

συγκρούσεις στη Συρία από τον Μάρτιο του 2011, η οποία σταδιακά κλιµακώθηκε σε 

τέτοιο βαθµό ώστε η Μέση Ανατολή θεωρήθηκε ως ο µεγαλύτερος «παραγωγός» 

βίαια εκτοπισµένων ανθρώπων (IRC, 2015). Άλλωστε, η Συρία  παρουσιάζει έντονο 

παρελθόν πολιτικά υποκινούµενων και συνήθως βίαιων µεταναστεύσεων.  
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Την άνοιξη του 2011 και εν µέσω της Αραβικής Άνοιξης που ταλαιπωρούσε 

τη Μέση Ανατολή οι διαµαρτυρίες εναντίον του Προέδρου Bashar al Assad και της 

κυβέρνησής του οδήγησε σε σοβαρές συγκρούσεις. Οι συγκρούσεις αυτές από 

διαµαρτυρίες σταδιακά εξελίχθηκαν σε ένοπλη εξέγερση µε πολλές τροµοκρατικές 

οµάδες να εµπλέκονται (Ελεύθερος Συριακός Στρατός, Ισλαµικό Μέτωπο, 

Χεζµπολάχ). Μέχρι τον Ιούλιο του 2014 το Ισλαµικό Κράτος του Ιράκ και του 

Λεβάντε ενεπλάκησαν στις εξελίξεις.  

Η έξοδος των Συρίων αρχικά πραγµατοποιήθηκε µε αργό ρυθµό. Το 2011, 

ένας µικρός αριθµός προσφύγων επεδίωξαν να µεταφερθούν σε χώρες όπως η 

Ιορδανία, ο Λίβανος και η Τουρκία. Αν και εκτιµήθηκε ότι µέχρι τον Μάιο του 2011 

µόνο 300 πέρασαν τα τούρκικα σύνορα, ο Τούρκος Πρόεδρος Abdullah Gul δήλωσε 

ότι η Τουρκία ήταν προετοιµασµένη για το χειρότερο σε περίπτωση εισροής 

προσφύγων από τη Συρία (Dimitriadi, 2015). 

Συνολικά, πάντως, το 2011, περισσότεροι από 400.000 Σύριοι 

µετανάστευσαν: 120.000 στις χώρες του Κόλπου, 112.000 στην Ένωση, 80.000 στην 

Βόρεια Αµερική και στην Αυστραλία. Η κλιµάκωση της βίας στο Χαλέπι, το 

καλοκαίρι του 2012, ήταν το γεγονός που σηµατοδότησε την προώθηση ενός µεγάλου 

κύµατος προσφύγων – περίπου 200.000 (Kalantzakos, 2017). 

Σταδιακά οι εξελίξεις έλαβαν τις διαστάσεις ανθρωπιστικής κρίσης. Η 

ανθρωπιστική κρίση εκδηλώθηκε αρχικά στην Ιορδανία, το Λίβανο και την Τουρκία 

που το 2015 φιλοξενούσαν 600.000, 1,14 εκ. και 1,6 εκ. Σύριους αντίστοιχα η κάθε 

χώρα και µε έναν αριθµό Συρίων να αναζητούν καταφύγιο στην Αίγυπτο 

(περισσότεροι από 14.000) και στο Ιράκ (περισσότεροι από 220.000). Στην 

πραγµατικότητα ο αριθµός των Συρίων προσφύγων ξεπερνά τις επίσηµες καταγραφές 

της Ύπατης Αρµοστείας, καθώς ένας µεγάλος αριθµός δεν κατεγράφη είτε λόγω 

φόβου είτε λόγω της έλλειψης των απαραίτητων επίσηµων εγγράφων (Berti, 2015). 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι ο εµφύλιος στη Συρία προκάλεσε και τη µετατόπιση 

ενός αριθµού µη Συρίων προσφύγων που στο µεγαλύτερο όγκο τους είναι 

Παλαιστίνιοι. Από την έναρξη του πολέµου, από του 560.000 εγγεγραµµένους 

Παλαιστίνιους πρόσφυγες στη Συρία περισσότερο από το 50% έχει µετεγκατασταθεί 

στο εσωτερικό της χώρας µε ένα επιπλέον 12% να αναζητά καταφύγιο στο Λίβανο, 

στην Ιορδανία, τη Γάζα, την Αίγυπτο και την Τουρκία (Berti, 2015). 
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Η Συρία πλέον αποτελεί την πρώτη χώρα προέλευσης προσφύγων έχοντας 

αντικαταστήσει πλέον το Αφγανιστάν. Παράλληλα πέραν των Συρίων προσφύγων 

στην Ελλάδα άρχισαν να καταφτάνουν πολλοί πρόσφυγες και από το Αφγανιστάν και 

το Ιράκ λόγω και των συγκρούσεων στις περιοχές αυτές (Crawley, 2016).  

Το 2014, 624.000 άτοµα συνολικά αιτήθηκαν άσυλο στην Ένωση (Guild, 

Costello, Garlick, & Moreno-Lax, 2015), ωστόσο, τα προσφυγικά ρεύµατα την 

βρήκαν απροετοίµαστη για την κατάλληλη αντιµετώπιση ενός φαινοµένου τέτοιων 

διαστάσεων (Novotny, 2015). Ο λόγος της προσφυγικής κρίσης στη Μεσόγειο και 

ιδίως στην Ελλάδα και την Ιταλία είναι διπλός, αφενός η έλλειψη ασφαλούς και 

νόµιµης πρόσβασης στην Ένωση, αφετέρου η µη συνεκτική αποδοχή και διανοµή των 

αιτούντων άσυλο (Guild, Costello, Garlick, & Moreno-Lax, 2015). 

Η µαζική ροή προσφύγων και αιτούντων άσυλο µέσα στο 2015 

αντιµετωπίστηκε ως απειλή για την σταθερότητα των κρατών µελών της Ένωσης. 

Έτσι παρατηρήθηκε η «οχύρωση» της Ευρώπης, η ενίσχυση των συνόρων και η 

φύλαξη αυτών αλλά και οι επέκταση συνοριακών περιορισµών. Ορισµένα κράτη – 

όπως θα αναλυθεί κατωτέρω - διατήρησαν µια ουδέτερη και απαθή στάση, 

προσέφεραν ελάχιστη βοήθεια επικαλούµενα την αδυναµία κάλυψης βασικών 

αναγκών των προσφύγων, την ανασφάλεια του ελέγχου των κυµάτων προσφύγων 

ενόψει και της τροµοκρατικής απειλής που δεσπόζει στην Ευρώπη τα τελευταία 

χρόνια καθώς και την ανεπάρκεια υλικής και τεχνικής υποστήριξης (Crawley, 2016). 

Έτσι, παρατηρείται η δυσκολία της Ένωσης να διαχειριστεί την κατάσταση της 

προσφυγικής κρίσης και η προσπάθειά της να ενισχύσει και να κατοχυρώσει τα 

εξωτερικά σύνορα της Ένωσης ώστε να αποτραπεί τελικά η εισροή προσφυγικών 

ρευµάτων στην Ευρώπη (Crawley, 2016; Βελέτζα & Γιαννακοπούλου, 2014). 

Ο Πόλεµος στη Συρία διαρκούσε από το 2011 και είχε σαν αποτέλεσµα την 

εγκατάλειψη της χώρας για τουλάχιστον 4,5 εκατοµµύρια πληθυσµού. Ωστόσο, το 

ναυάγιο ανοιχτά της Λαµπνετούζα την 19
η
 Απριλίου 2015 προκάλεσε την 

κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου για τη λήψη αποφάσεων σχετικά µε την 

αντιµετώπιση των προσφύγων και των µεταναστών. Το ∆ιάστηµα µεταξύ 2011 και 

2014 η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελούσε παθητικό θεατή των εξελίξεων προσπαθώντας 
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να εξασφαλίσει ότι αυτοί δε θα εισχωρήσουν στην Ένωση αναζητώντας προστασία 

και χώρο ασφάλειας (Ροντιέ, 2016). 

Η σηµερινή εκδοχή της προσφυγικής κρίσης ωστόσο είναι άρρηκτα 

συνδεδεµένη και µε την οικονοµική µετανάστευση σε τέτοιο βαθµό ώστε να µην είναι 

διακριτή πάντα η µεταξύ τους διαφορά. Η κατάρρευση της Συρίας είχε σαν 

αποτέλεσµα τον εκτοπισµό και τη µετανάστευση εκατοµµυρίων ανθρώπων µε τη 

µορφή προσφυγικών και µεταναστευτικών ρευµάτων προς τα πλούσια κέντρα του 

κόσµου και τις εστίες του καπιταλισµού. 

Η Μέση Ανατολή χαρακτηριζόταν και εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από τη 

βία. Συγκρούσεις ενάντια στην αποικιοκρατία, για να καταπνιγεί η αντίσταση των 

παλαιστινίων, η διαίρεση µεταξύ Hamas και Fatah, οι εµφύλιες διαµάχες σε Λίβανο, 

σε Αίγυπτο κτλ. (Finkelstein, 2004). 

Είναι σαφές ότι το µεγαλύτερο ποσοστό προσφύγων προέρχεται από χώρες 

όπου παρατηρείται έντονα το φαινόµενο της παραβίασης των ανθρωπίνων 

δικαιωµάτων. Βέβαια, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω η ιδιότητα του πρόσφυγα 

εξαρτάται από τη ύπαρξη κινδύνου για ένα άτοµο στη χώρα καταγωγής του. Ωστόσο, 

η διαπίστωση αυτή δεν προκύπτει πάντοτε µε ευκολία (Gibney, 2010). Αν ληφθεί 

υπόψη και η αύξηση των τροµοκρατικών υποθέσεων από άτοµα που κατάγονται από 

τις ως άνω αναφερθείσες χώρες, είναι εύκολο να αντιληφθούµε ότι τα τελευταία 

χρόνια επικρατεί µια επιφυλακτική στάση των χωρών της ∆ύσης ακόµα και για τους 

πραγµατικούς πρόσφυγες (Fiddian-Qasmiyeh, Loescher, Long, & Sigona, 2014). 

3.2 Οι συνέπειες της προσφυγικής κρίσης για τις χώρες υποδοχής 

Η µεγάλη εισροή προσφύγων στην Μέση Ανατολή, όπως περιγράφη 

ανωτέρω, προκάλεσε τη µεγαλύτερη ανθρωπιστική κρίση στη διεθνή κοινότητα όπως 

επίσης και ανησυχίες. Οι ανάγκες των προσφύγων αντιµετώπισαν τις επιφυλάξεις 

πολλών κρατών ως προς τη δυνατότητα των τελευταίων να αντεπεξέλθουν στις 

απαιτήσεις των νέων συνθηκών. Για να γίνει αντιληπτό το επιχείρηµα αυτό, όµως, θα 

πρέπει να εκτεθούν τα πεδία στα οποία οι χώρες υποδοχής θα έπρεπε να συνδράµουν 

τους πρόσφυγες. Ειδικότερα, οι χώρες υποδοχής των προσφύγων κλήθηκαν να 

παράσχουν (Berti, 2015): 



[31] 

 

Προστασία: πρόκειται για τη νοµική, τη φυσική, και ψυχολογική προστασία 

που είχαν ανάγκη οι προσφυγικοί πληθυσµοί. Άλλωστε, η παροχή προστασίας 

αποτελεί την προϋπόθεση για την αντιµετώπιση µιας κρίσης αντίστοιχων 

διαστάσεων, καθώς η έλλειψη βασικής προστασίας έχει αρνητικό αντίκτυπο σε όλα 

τα προγράµµατα ενίσχυσης. Στο πλαίσιο αυτό, η παροχή προστασίας και η 

διαµόρφωση συνθηκών ασφάλειας στους προσφυγικούς πληθυσµούς αποτελεί µια 

πρόκληση τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό των στρατοπέδων προσφύγων. 

Άλλωστε τα στρατόπεδα προσφύγων έχουν θεωρηθεί και ως πηγή κινδύνων καθώς 

µπορούν να παρουσιάσουν σηµαντικές προκλήσεις ασφαλείας, µε τον εγκυµονούντα 

κίνδυνο να αποτελούν το έδαφος για την ανασυγκρότηση οργανωµένων 

εγκληµατικών οµάδων. Από την άλλη, η ασφάλεια των ευπαθών οµάδων, όπως οι 

γυναίκες και τα παιδιά, αποτελεί ένα κρίσιµο στοιχείο που πρέπει να εξασφαλιστεί, 

ιδίως αν λάβουµε υπόψη ότι είναι ευάλωτες σε σεξουαλική και λεκτική παρενόχληση 

και σε κακοποίηση. Για τα δε παιδιά, και ιδίως τα ασυνόδευτα, ελλοχεύει ο κίνδυνος 

να  εκτεθούν σε εκµετάλλευση, από την παιδική εργασία µέχρι και τη σεξουαλική βία 

κτλ. Επιπρόσθετα, για τη διασφάλιση των συνθηκών διαβίωσης των ευάλωτων 

προσφυγικών πληθυσµών είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί η προστασία του 

νοµικού στάτους αυτών ξεκινώντας από το ότι είναι απαραίτητη η επίσηµη εγγραφή 

τους και η αναγνώριση σε αυτούς της νοµικής κατάστασής τους στις χώρες υποδοχής 

για την αποτροπή του αναγκαστικού επαναπατρισµού και της ανιθαγένειας.  

Καταφύγιο: σύµφωνα µε εκτιµήσεις των Ηνωµένων Εθνών, περισσότερο από 

το 85% των Σύριων προσφύγων διαβιεί εκτός στρατοπέδων προσφύγων, 

διαµοιρασµένο µεταξύ αστικών και αγροτικών εγκαταστάσεων. Στην Ιορδανία το 

18% των προσφύγων ήταν εγκατεστηµένο σε στρατόπεδα. Η Τουρκία φιλοξένησε το 

20% του προσφυγικής ροής σε 22 περίπου στρατόπεδα, τα οποία αν και 

χαρακτηρίστηκαν αρχικά ως τα καλύτερα στρατόπεδα προσφύγων βρίσκονταν υπό 

αυξηµένη πίεση λόγω της παρατεταµένης κρίσης. Στο Λίβανο, όλοι οι πρόσφυγες 

ήταν εγκατεστηµένοι εκτός στρατοπέδων καθώς οι εσωτερικές πολιτικές συνθήκες 

κατέστησαν ανέφικτη την κατασκευή και οργάνωση τέτοιων. Εποµένως, είναι σαφές 

ότι η βοήθεια για την εξεύρεση επαρκούς καταφύγιου και η παροχή υπηρεσιών στους 

προσφυγικούς πληθυσµούς που βρίσκονται εκτός των  στρατοπέδων προσφύγων 

αποτελεί επίσης µια µεγάλη πρόκληση για τους διεθνείς και τους τοπικούς φορείς.  

 



[32] 

 

Υγεία και εκπαίδευση: πολύ σηµαντικός τοµέας είναι και η ευθύνη των 

κρατών υποδοχής για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών γεγονός το οποίο έχει 

οδηγήσει πολλά κράτη να ξεπεράσου τα όριά τους. Για τον τοµέα της υγείας η πίεση 

πηγάζει από την ουσιαστική αύξηση των αναγκών, της ζήτησης και του κόστους 

αλλά και από τη συχνή έλλειψη προσωπικού και υποδοµών που προκαλεί µια 

επιδείνωση του συστήµατος. Από την άλλη οι χαµηλού επιπέδου συνθήκες διαβίωσης 

οδηγούν στην κίνδυνο για την υγεία από την άποψη πρόληψης και θεραπείας 

επιδηµιών και ξεσπάσµατος µολύνσεων που ενισχύουν την χειροτέρευση της 

κατάστασης της υγείας του πληθυσµού. 

Τέλος, η ανθρωπιστική κρίση που προκλήθηκε πολλές φορές αποτέλεσε πηγή 

ανησυχίας για τις χώρες υποδοχής καθώς θεωρήθηκε ως πιθανή πηγή τοπικής και 

περιφερειακής αστάθειας σε οικονοµικό, πολιτικό επίπεδο αλλά και επίπεδο 

ασφάλειας (Berti, 2015; Swarts & Karakatsanis, 2013). 

3.3 Το χρονικό της προσφυγικής κρίσης στην Ευρώπη 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, από τη σύστασή της, επεδίωξε 

να δηµιουργήσει µιας ζώνη ασφαλείας στην οποία τα γειτονικά κράτη θα 

λειτουργούσαν περιφερειακά αυτής ως προστατευτικά εµπόδια της διέλευσης 

παρανόµων µεταναστών. Με τον τρόπο αυτό, τα µέτρα ελέγχου της παράνοµης 

µετανάστευσης µεταφέρθηκαν από την Ένωση στα νότια µέλη της. Ωστόσο, η 

κατάσταση που διαµορφώθηκε το διάστηµα 2014 – 2016 οδήγησε στη γένεση µιας 

σύνθετης και πολύπλοκης κατάστασης (Zaragoza-Cristiani, 2017). 

Κατά τον Zaragoza – Cristiani (2015), η στρατηγική της Ένωσης στο θέµα 

των προσφύγων θεωρείται ενδεικτική της «ιµπεριαλιστικής στάσης» αυτής. Η φύση 

της ζώνης ασφαλείας της Ένωσης εξαρτάται από τα εξωτερικά της σύνορα. Μάλιστα 

συνυπάρχουν διαφορετικά είδη συνόρων διαµορφώνοντας µια υβριδική ζώνη 

διασταυρώσεων, όπου ανοιχτά και κλειστά σύνορα επιτρέπουν την εξυπηρέτηση 

διαφορετικών λειτουργιών. Έτσι, υποστηρίζεται ότι η Ένωση είναι µια πολυδιάστατη 

και ετερογενής οντότητα, όπου κυριαρχούν πολλαπλές αρχές εξουσίας. Τα σύνορα 

δεν είναι οριοθετηµένα, αλλά ασαφή και ευέλικτα µε µη ξεκάθαρη διάκριση µεταξύ 

του εσωτερικού και του εξωτερικού13
 (Dalakoglou, 2016).  
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Πρέπει να σηµειωθεί ότι, η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε υποτιµήσει την 

κατάσταση στη Συρία και για το λόγο αυτό δεν ήταν προετοιµασµένη για τη 

διαχείριση της κατάστασης που επρόκειτο να ξεσπάσει. (Dimitriadi, 2015). 

Σταδιακά τα Βαλκάνια, από «περήφανα σύνορα» της Ευρώπης µετατράπηκαν 

σε έναν διαδροµή διέλευσης αµέτρητων προσφύγων. Η κατάσταση αυτή έγινε 

αντιληπτή ως τεράστια κρίση στο χώρο της Ευρώπης καθώς όλες οι διασυνοριακές 

υποδοµές που κατασκευάστηκαν για την ενίσχυση των µελών της Ένωσης µε τα 

τρίτα κράτη των Βαλκανίων ξαφνικά χρησιµοποιούνταν από πρόσφυγες  

(Dalakoglou, 2016). 

 

Εικόνα 1: Οι διαδροµές διέλευσης των προσφύγων από τις νοτιοανατολικές χώρες τα έτη 

2015 και 2016 Πηγή: ΙΟΜ, https://migration.iom.int/europe/ (ετικέτα Transit Routes) 

Σύντοµα η κατάσταση κατέστη έκρυθµη, µε ενδεικτικό το πολύνεκρο ναυάγιο 

µε εκατοντάδες νεκρούς µετανάστες στην κεντρική Μεσόγειο, στις 19 Απριλίου του 

2015. Το γεγονός αυτό αποτέλεσε τη θρυαλλίδα για το ξέσπασµα αρκετών υψηλά 

ιστάµενων προσώπων, όπως ο Ιταλός πρωθυπουργός Ματτέο Ρέντσι, προκειµένου να 

υπάρξει µια συντονισµένη προσπάθεια εκ µέρους ολόκληρης της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ως προς τη διαχείριση του προσφυγικού ζητήµατος. Εκείνη την περίοδο ο 

Ιταλός πρωθυπουργός είχε τονίσει πολύ εύστοχα την ως εκείνη την περίοδο απουσία 

οποιασδήποτε οργανωµένης πανευρωπαϊκής πολιτικής για την αντιµετώπιση των 
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µεταναστευτικών ροών γενικότερα προς τον ευρωπαϊκό χώρο. Και δεν ήταν 

παράλληλα τυχαίο, πως η Federicca Mogherini, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης σε ζητήµατα Εξωτερικών Σχέσεων και Πολιτικής Ασφαλείας, κάλεσε για την 

ανάληψη συλλογικής δράσης πάνω στο ζήτηµα αυτό. 

Στη συνάντηση κορυφής στο Λουξεµβούργο συζητήθηκαν κάποιες πρώτες 

παράµετροι, ως προς το ζήτηµα, ενώ ο Ματτέο Ρέντσι σύντοµα επισήµανε πως θα 

έπρεπε να ακολουθήσει και άλλη σύνοδος κορυφής αναφορικά µε το προσφυγικό 

ζήτηµα. Υπήρξαν άλλωστε τότε αρκετοί Ευρωπαίοι πολιτικοί, όπως ο πρωθυπουργός 

Κάµερον, που συµφώνησαν µε αυτήν την πρόταση του Ρέντσι (Dzimwasha, 2015). 

Έτσι, είναι χαρακτηριστικό πως την ίδια µέρα, στις 20 Απριλίου του 2015, η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να δώσει βαρύτητα σε 10 σηµεία, µε γνώµονα την 

αντιµετώπιση του προσφυγικού και µεταναστευτικού ζητήµατος. Το πρώτο από αυτά 

τα σηµεία είχε να κάνει µε την ενδυνάµωση ακόµα περισσότερο των συλλογικών 

επιχειρήσεων "Ποσειδών" και "Τρίτων", που ήδη από καιρό λάµβαναν χώρα στην 

κεντρική Μεσόγειο. Είναι χαρακτηριστικό πως απελευθερώθηκαν ακόµα 

περισσότερα κοινοτικά κονδύλια και παράλληλα διευρύνθηκε η γεωγραφική ζώνη 

ευθύνης των επιχειρήσεων αυτών. Ένα άλλο σηµείο ήταν η προσπάθεια για την 

καταστροφή των σκαφών των διαφόρων διακινητών παράνοµων µεταναστών κι ένα 

άλλο η στενότερη συνεργασία ανάµεσα στην EUROPOL, την Frontex, την EASO 

European Asylum Support Office) και την Eurojust. Ένα τέταρτο σηµείο που 

συµφωνήθηκε, ήταν το να υπάρξει ακόµα µεγαλύτερη βοήθεια εκ µέρους της EASO 

προς την Ιταλία και την Ελλάδα, τις δύο χώρες, µε άλλα λόγια, που εδώ και χρόνια 

αποτελούν τους δύο κύριους πυλώνες εισόδου παράτυπων µεταναστών και 

προσφύγων στα ευρωπαϊκά εδάφη. Ένα πέµπτο, εξίσου σηµαντικό σηµείο ήταν το να 

αναλάβουν όλα τα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχουν αποτυπώµατα 

όλων όσων εισέρχονται στο έδαφός τους και ένα έκτο το να ληφθούν υπόψη 

εναλλακτικές λύσεις έκτακτης ανάγκης για την εύρεση χώρων εγκατάστασης για τους 

µετανάστες και τους πρόσφυγες. Ένα έβδοµο σηµείο, που λήφθηκε υπόψη, ήταν το 

να αναδυθεί σε πανευρωπαϊκό επίπεδο κι ένα εθελοντικό σύστηµα για την εύρεση 

στέγης για τις χιλιάδες ή και για τα εκατοµµύρια πιθανόν των παράτυπων 

µεταναστών και προσφύγων κι ένα όγδοο αφορούσε την επιτάχυνση µηχανισµών για 

την επιστροφή στις χώρες τους παράτυπων µεταναστών που δεν πληρούσαν τα 

κριτήρια για παραµονή στην Ευρώπη. Ως προς αυτή τη διάσταση, σηµαντική θα ήταν 
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η συνεργασία της Frontex µε τις χώρες εκείνες που βρίσκονται στην περιφέρεια της 

Ε.Ε., όπως η Ελλάδα και η Ιταλία. Επίσης µια άλλη σηµαντική παράµετρος - σηµείο 

ήταν και η ύπαρξη Ευρωπαίων υπαλλήλων και πρακτόρων σε τρίτες χώρες, που 

θεωρούνται σηµαντικές, ως προς την προσφυγική κρίση, όπως η Τουρκία, για την 

παρακολούθηση εκ του σύνεγγυς των συνθηκών παράνοµης προώθησης µεταναστών 

(ΕυρωπαϊκήΕπιτροπή, 2015). 

Πάντως στην πορεία και µε αποκορύφωµα ιδιαίτερα τους τελευταίους αυτούς 

µήνες περί τα µέσα του 2016, προέκυψε µια τεράστια διάσταση απόψεων µεταξύ των 

διαφόρων κρατών - µελών αναφορικά µε τον τρόπο αντιµετώπισης της προσφυγικής 

και µεταναστευτικής κρίσης. Αυτή η διάσταση αφορούσε καταρχήν το αν και κατά 

πόσο θα έπρεπε εν γένει να επιτραπεί η είσοδος ακόµα και πληθυσµιακών µαζών, που 

ξεκάθαρα ανήκουν στην περίπτωση των προσφυγικών ροών από µέρη, όπως η Συρία 

ή το Ιράκ, σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή όχι και από την άλλη µεριά, το αν και 

σε τί ποσοστά κάθε χώρα - µέλος θα έπρεπε να δεχτεί στο έδαφός της οµάδες 

µεταναστών και προσφύγων. Είναι χαρακτηριστικό πως ως προς αυτήν την εξέλιξη 

σε µεγάλο βαθµό πρωταγωνίστησαν χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, στις οποίες εδώ 

και χρόνια εν γένει έχει αναδυθεί εν πολλοίς µια αρκετά συντηρητική έως και 

ακροδεξιά τάση, αναφορικά µε τις προοπτικές αποδοχής στον ευρωπαϊκό κόσµο και 

τις κοινωνίες του ατόµων διαφορετικών πολιτισµικών υποβάθρων και προέλευσης. 

Χώρες, που µέχρι σήµερα έχουν πρωταγωνιστήσει εν πολλοίς σε αυτήν την 

διαδικασία, είναι η Αυστρία, στην οποία µάλιστα εσχάτως σηµειώθηκε κατακόρυφη 

εκλογική άνοδος της άκρας δεξιάς, η Ουγγαρία, που εδώ και καιρό άλλωστε 

κυβερνάται από ακροδεξιό πρωθυπουργό, η Σλοβακία, η Πολωνία, η Τσεχία. 

Ως προς την µεν Αυστρία θα πρέπει να σηµειωθεί, ότι το Σεπτέµβριο του 

2015, και σε συνεργασία µε την Γερµανία και την Καγκελάριο Μέρκελ, ορίστηκε πως 

θα ήταν δυνατή η διέλευση µεταναστών και προσφύγων από την Ουγγαρία προς το 

αυστριακό έδαφος, µε σκοπό στη συνέχεια αυτά τα άτοµα να κατευθυνθούν προς τη 

Γερµανία. Πάντως στην πορεία κι εν προκειµένω µες στο 2016 η αυστριακή 

κυβέρνηση άρχισε να θέτει περιορισµούς, ως προς την άφιξη αυτών των ατόµων αλλά 

και ως προς την παραχώρηση αδειών για άσυλο, που ενώ µες στο 2015 έφταναν τις 

90.000, µέσα στο 2016 και για τα επόµενα χρόνια προορίζονται να είναι το πολύ 

38.000 (Smale & Eddy, 2015). 



[36] 

 

Ο ρόλος της Αυστρίας άλλωστε, φαίνεται πως ήταν καθοριστικός στην 

πορεία, αναφορικά µε την δράση και την οργάνωση µιας ενιαίας στάσης εκ µέρους 

της λεγόµενης Οµάδας του Βίζεγκραντ, στην οποία συµµετείχαν η Ουγγαρία, η 

Σλοβακία, η Τσεχία και η Πολωνία. Οι συγκεκριµένες χώρες στη διάρκεια µιας 

κοινής συνέλευσής τους στην Πράγα το Σεπτέµβριο του 2015, επισήµαναν, πως δεν 

θα αποδέχονταν σε καµιά περίπτωση εκείνη την πολιτική εκ µέρους της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, µε την οποία οριζόταν πως για κάθε χώρα µέλος της Ένωσης θα αναλογούσε 

ένας συγκεκριµένος αριθµός προσφύγων και µεταναστών. Αυτό το σχέδιο εν πολλοίς 

µάλιστα είχε προταθεί από την Γερµανία. Η απάντηση είχε έρθει τότε από τον 

Γερµανό υπουργό Εξωτερικών Σταϊνµάγιερ, ο οποίος επισήµανε πως σε µια τέτοια 

περίπτωση θα πρέπει να ληφθεί κατά πλειοψηφία απόφαση από όλες τις χώρες της 

Ε.Ε., µε σκοπό εν τέλει να υπάρξει ισοµερής κατανοµή σε όλα τα κράτη - µέλη. Η 

ίδια η Ουγγαρία πάντως στην πορεία ύψωσε ένα φράχτη πολλών χιλιοµέτρων στα 

σύνορά της µε τη Σερβία, µια χώρα που αποτέλεσε σηµαντικό πέρασµα πολλών 

εκατοντάδων παράτυπων µεταναστών και προσφύγων για καιρό (στα πλαίσια του 

λεγόµενου βαλκανικού διαδρόµου). 

Ωστόσο, µέσα από ένα πλαίσιο συνεννοήσεων υπό την καθοδήγηση της 

Αυστρίας µέσα στο 2016 µια σειρά κι άλλων ευρωπαϊκών κρατών, µη µελών µάλιστα 

της Ε.Ε., προωθήθηκε στην ουσία ένα σχέδιο για τον εγκλωβισµό χιλιάδων 

µεταναστών και προσφύγων στην Ελλάδα, την κύρια είσοδό τους κατά το τελευταίο 

τουλάχιστον έτος. Το αποτέλεσµα είναι αυτή τη στιγµή στο ελληνικό έδαφος να 

υφίσταται ένας αριθµός 54.000 ατόµων περίπου, που διαβιούν υπό άθλιες συνθήκες 

σε διάφορους καταυλισµούς και εγκαταστάσεις, όπως αυτός της Ειδοµένης στα 

σύνορα µε τα Σκόπια ή αντίστοιχα στο παλαιό αεροδρόµιο του Ελληνικού στην 

Αθήνα. Την ίδια στιγµή, είναι χαρακτηριστικό, πως µε στόχο την κάµψη των 

αντιστάσεων κυρίως εκ µέρους των χωρών της Κεντρικής Ευρώπης, για τις οποίες 

είναι σαφές πως σε κάποιο βαθµό το προσφυγικό ζήτηµα είναι συνδεδεµένο και µε τις 

ευρύτερες ιδεολογικές και πολιτικές τοποθετήσεις των πολιτικών ηγεσιών τους, έχει 

προταθεί πλέον η ύπαρξη ενός προστίµου 250.000 ανά πρόσφυγα για τις χώρες που 

δεν δέχονται τους αριθµούς ατόµων, που τους αναλογούν (Barker & Robinson, 2016). 

Φυσικά οι χώρες του Βίζεγκραντ έχουν αντιδράσει έντονα σε µια τέτοια προοπτική, 

ενώ την ίδια στιγµή στα σύνορα διαφόρων χωρών, που πλέον έχουν υψώσει ή 

επιχειρούν να υψώσουν φράχτες, ο ρόλος των ενόπλων δυνάµεών τους αρχίζει να 
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καθίσταται ολοένα και πιο εµφανής, όπως είναι δυνατόν να παρατηρήσει κάποιος 

στην περίπτωση της Ουγγαρίας και των Σκοπίων. 

Συµπεράσµατα 

 Η κατάσταση που διαµορφώθηκε χαρακτηρίστηκε ως η χειρότερη 

ανθρωπιστική κρίση από τη λήξη του Ψυχρού Πολέµου. Ο εµφύλιος της Συρίας έχει 

θρηνήσει πάνω από 200.000 θύµατα, µεταξύ των οποίων περισσότερες από 8.000 

απώλειες ανηλίκων. Σε µια χώρα µε πληθυσµό περίπου 22 εκατοµµυρίων, οι 

συγκρούσεις προκάλεσαν την εσωτερική µετατόπιση περισσοτέρων των 7,6 

εκατοµµυρίων ανθρώπων, τη µετακίνηση 3,2 εκατοµµυρίων προσφύγων και 

ανάγκασαν πάνω από 12,2 εκατοµµύρια ανθρώπων να χρήζουν ανθρωπιστικής 

βοήθειας για να επιβιώσουν (Berti, 2015). 

Για τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις φάνηκε ιδιαίτερα δυσχερής η διαχείριση της 

προσφυγικής κρίσης και οι αντιδράσεις αποδείχτηκαν αδέξιες και ασυντόνιστες. Αν 

και στην αρχή παρουσιάστηκαν δυο ειδών αντιµετωπίσεις εκ µέρους των Κρατών – 

Μελών της Ένωσης, σταδιακά παρατηρήθηκε το φαινόµενο του Ντόµινο, στο οποίο 

κάθε βαλκανικό κράτος εφάρµοζε πολιτική ενίσχυσης των συνόρων του ως 

αντίδραση στα µέτρα που είχαν ληφθεί από τις γειτονικές χώρες. Στο πλαίσιο αυτό 

µειώθηκαν σταδιακά οι εισροές προσφυγικών πληθυσµών, λόγω του κλεισίµατος των 

εθνικών συνόρων αλλά και, µετέπειτα, των διαπραγµατεύσεων της Ένωσης για 

σύναψη συµφωνίας µε την Τουρκία και εκτόνωση της κατάστασης. 

Από το καλοκαίρι του 2015 όταν ο αριθµός των ροών αυξήθηκε δραµατικά, οι 

χώρες στη Βαλκανική διαδροµή αντέδρασαν µε δυο τρόπους, είτε διευκόλυναν τη 

διέλευση των προσφύγων από την περιοχή  δηµιουργώντας έναν διάδροµο διέλευσης 

αυτών είτε ενίσχυσαν - σφράγισαν τα σύνορά τους. Αρχικά, η Ελλάδα, η Κροατία και 

η Σλοβενία αποφάσισαν να δηµιουργήσουν έναν προσφυγικό διάδροµο µε την 

κινητοποίηση του στρατού τους για να διευκολυνθεί η προσπέλαση της εκάστοτε 

χώρας. Ωστόσο, οι ενέργειες αυτές δέχτηκαν µεγάλη κριτική καθώς η διαδροµή αυτή 

φάνταζε µε υπερχειλισµένο από τους πληθυσµούς ποτάµι. Με την έτερη λύση της 

ενίσχυσης των συνόρων και της εµπόδισης διέλευσης των προσφύγων µειώθηκαν οι 

ροές των προσφύγων και µεταναστών από τις χώρες αυτές και κατευθύνθηκαν προς 

άλλες διαδροµές. Σταδιακά µεταβλήθηκαν οι στάσεις των κρατών, η Κροατία 

κατέληξε στο κλείσιµο των συνόρων, η Σλοβενία στο να επιτρέπει τη διέλευση ενός 
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ανώτατου ορίου προσφάτων (2.5000 ηµερησίως), και η Αυστρία 1.500 ηµερησίως. 

Αποτέλεσµα ήταν χιλιάδες προσφύγων να ταλαιπωρούνται για ώρες ή και µέρες σε 

προσωρινά στρατόπεδα προσφύγων, σε τρένα ή ακόµα και σε εξωτερικούς χώρους. 

Αναπόφευκτα ο αριθµός των προσφύγων που επέλεγε τη διαδροµή των δυτικών 

Βαλκανίων µειώθηκε σταδιακά, ωστόσο είχε ήδη δηµιουργηθεί µια έκρυθµη 

κατάσταση στο εσωτερικό της χώρας µας, το οποίο θα εξεταστεί στη συνέχεια.  
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Κεφάλαιο 4
ο
  

Οι διαστάσεις του φαινοµένου στην Ελλάδα 

Εισαγωγή 

Τα χρόνια που προηγήθηκαν των περιγραφέντων εξελίξεων, η Ευρωπαϊκή 

Ένωση είχε λάβει κάποια µέτρα για τον έλεγχο της παράνοµης µετανάστευσης. Κατά 

τον Zaragoza – Cristiani, τα µέτρα αυτά ήταν αναποτελεσµατικά και δεν κατάφεραν 

να αναχαιτίσουν τις ροές πληθυσµών που έφτασαν στην Ελλάδα από την Τουρκία το 

καλοκαίρι του 2015. Την ίδια περίοδο τα ΜΜΕ, οι εµπειρογνώµονες και οι Μη 

Κυβερνητικές Οργανώσεις δεν περιορίστηκαν στο να δηλώνουν απλά ότι η ροή αυτή 

ήταν µη αναχαιτίσιµη αλλά υποστήριξαν ότι αποτέλεσε ένα από τα µεγαλύτερα 

«επιτεύγµατα» του αγώνα των µεταναστών εναντίον της πολιτικής της Ένωσης και 

του ελέγχου των συνόρων (Zaragoza-Cristiani, 2017). 

4.1 Η κατάσταση στην Ελλάδα 

Ήδη από το 2014 ήταν φανερό ότι οι εισροές προσφύγων επρόκειτο να 

αυξηθούν δραµατικά το 2015, αλλά δεν υπήρχε προηγούµενο στο µέγεθος που 

επρόκειτο να λάβουν στην πραγµατικότητα.  

Η Ελλάδα µάλιστα από το 2014 εφάρµοζε σκληρά µέτρα για την αναχαίτιση 

των πληθυσµών που κατέφταναν στην επικράτειά της. Στα µέτρα αυτά 

περιλαµβανόταν η κράτηση και οι επαναπροώθηση. Τα στοιχεία αυτά όµως δεν 

απέτρεψαν τις ροές πληθυσµών που το 2014 τριπλασιάστηκαν σε σχέση µε το 2013. 

Συνέπεια της ανάληψης εξουσίας από τον συνασπισµό ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ αποτέλεσε 

η αναστολή των πρακτικών αναγκαστικής αποτροπής που µέχρι τότε εφαρµοζόταν 

συστηµατικά από τις εθνικές αρχές ασφαλείας. Αναµφίβολα, η αλλαγή αυτή 

αποτελούσε παράγοντα που διευκόλυνε τις ροές, ωστόσο, η επιδείνωση της 

κατάστασης ήταν σε µεγάλο βαθµό απόρροια και της αύξησης των εντάσεων των 

συγκρούσεων στη Συρία. Η διέλευση της µικρής απόστασης ανάµεσα στις τουρκικές 

ακτές και τα νησιά του Αιγαίου, αποδείχτηκε ο πιο ασφαλής τρόπος µετακίνησης των 

προσφύγων, σε σχέση µε τον κίνδυνο της επιλογής του Λιβυκού πελάγους. Άλλωστε, 

η πρώτη διαδροµή αποτελεί φυσική γεωπολιτική συνέχεια της κύριας 

µεταναστευτικής διαδροµής προς το Βορρά µέσω των Κεντρικών Βαλκανίων. Έτσι, 
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είναι σαφές ότι η διέλευση µέσω της Ελλάδας αποτέλεσε την προτιµότερη 

εναλλακτική για τα εκατοµµύρια των µεταναστών εν κινήσει. Το ξέσπασµα της 

προσφυγικής κρίσης της περιόδου 2014 – 2016 µπορεί να αποδοθεί και σε άλλα 

χαρακτηριστικά, κυρίως στη µαζική ένταξη των Συρίων στην αυξανόµενη ροή από 

άλλες χώρες µε ίδιες Συνθήκες (π.χ. Ιράκ, Αφγανιστάν, Ερυθραία κτλ.). Ήδη από το 

πρώτο εξάµηνο του 2015, περισσότερα από 150 χιλιάδες άτοµα κατέφτασαν στη 

χώρα µας µέσω θαλάσσης (Takis, 2015; Σπυροπούλου & Χριστόπουλος, 2016). 

Η στάση που κράτησαν χώρες της Ένωσης και η επιλογή τους να αγνοήσουν 

τα προσωρινά προγράµµατα µετεγκατάστασης της Ένωσης είχε σαν αποτέλεσµα τον 

εγκλωβισµό των προσφύγων και µεταναστών στην Ελλάδα και την Ιταλία (Φίλης, 

2017). 

Τον Αύγουστο του 2015 η γερµανίδα Καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ σε 

συνέντευξή της στον Γερµανικό δηµόσιο σταθµό ZDF δήλωσε πως το ζήτηµα της 

χορήγησης ασύλου θα µπορούσε να αποτελέσει το επόµενο κύριο Ευρωπαϊκό 

εγχείρηµα το οποίο θα απασχολήσει την Ευρώπη περισσότερο από το ζήτηµα της 

Ελλάδας και της σταθερότητας του Ευρώ. Μέσα σε όλα αυτά, η γερµανική 

κυβέρνηση µε την πρόσκληση που απηύθυνε για απορρόφηση µέχρι και οκτακοσίων 

χιλιάδων Σύριων το έτος 2015 προκάλεσε την προσδοκία των πληθυσµών αυτών για 

ένα καλύτερο αύριο µέσω της εξασφάλισης ασύλου. Πάνω από 740 χιλιάδες 

πρόσφυγες και µετανάστες ανάµεσα στον Αύγουστο και ∆εκέµβριο του 2015 

επιχείρησαν να φτάσουν ακόµα και παράνοµα στη «Εδέµ» της Γερµανίας. (Berry, 

Garcia-Blanco, & Moore, 2015; Σπυροπούλου & Χριστόπουλος, 2016).  

Όπως έχει επισηµάνει η Ύπατη Αρµοστεία, το γεγονός αυτό έχει ασκήσει 

πιέσεις στην υλικοτεχνικές δοµές των χωρών και στην οικονοµία τους και έχει 

καταστήσει δυσχερή την πρόσβαση των προσφύγων στην εργασία, σε καταφύγιο και 

στη µόρφωση. Αντιµέτωπο µε την πιθανότητα επιδείνωσης των συνθηκών διαβίωσης 

στην Τουρκία, ένα ραγδαία αυξανόµενο ποσοστό προσφύγων επεδίωξε την επ’ 

αµοιβή µεταφορά τους από διακινητές για να περάσουν το Αιγαίο και να βρεθούν 

στην Ελλάδα. (Berry, Garcia-Blanco, & Moore, 2015). 

Έτσι, στην Ελλάδα από την άνοιξη µέχρι το καλοκαίρι του 2015 

παρατηρήθηκε ραγδαία αύξηση των εισροών: 8.000 τον Μάρτιο, 18.000 τον Μάιο, 

31.000 του Ιούνιο, 55.000 τον Ιούλιο και 108.000 τον Αύγουστο (Weber, 2016). 
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Σχετική Έκθεση της Ύπατης Αρµοστείας του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών 

µαρτυρά ότι τους πρώτους έξι µήνες του 2015, 137 χιλιάδες πρόσφυγες και 

µετανάστες εισήλθαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ποσοστό που αυξήθηκε κατά 83% σε 

σχέση µε το αντίστοιχο του 2014. Σύµφωνα µε στατιστικά της Ύπατης Αρµοστείας, 

το 2015 συνολικά 1.015.078 άτοµα διέσχισαν τη Μεσόγειο ενώ σύµφωνα µε έρευνες 

που διεξήχθησαν την πρώτη Ιανουαρίου 2016, οι πρώτες δέκα χώρες καταγωγής είναι 

η Συρία, το Αφγανιστάν, τον Ιράκ, το Ιράν, η Νιγηρία, Η Γκάµπια, η Σοµαλία, η 

Ακτή Ελεφαντοστού και η Γουινέα (Bello, 2017). 

Συνολικά τουλάχιστον 175.000 Σύριοι ταξίδεψαν από την Τουρκία στην 

Ελλάδα του πρώτους εννιά µήνες του 2015, Η αύξηση αυτή αποδίδεται στην άνοδο 

του αριθµού ατόµων που µέσω της από την Ανατολική Μεσόγειο οδού κινούνται από 

την Τουρκία στην Ελλάδα και οι οποίοι προέρχονται κυρίως από τον πόλεµο στη 

Συρία και το Ιράκ. Άλλωστε, από την έναρξη του εµφυλίου στη Συρία, ο αριθµός των 

προσφύγων στην Τουρκία, έχει αυξηθεί και ανέρχεται σε περισσότερο από 2 

εκατοµµύρια. (Berry, Garcia-Blanco, & Moore, 2015). (Οι εξελίξεις στο διεθνή 

περίγυρο της χώρας - Αναλυτική Έκθεση, 2016). 

Σύµφωνα µε εκτιµήσεις του ΟΟΣΑ ο αριθµός των αιτούντων άσυλο ξεπέρασε 

το 1 εκ. για το 2015, αριθµός που ξεπερνάει οποιαδήποτε παρελθοντική ροή 

προσφύγων από τον ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο και µετά. Είναι σηµαντικό το ύψος 

αυτό να λάβουµε υπόψη ότι αντιστοιχεί στο 0.2% του συνολικού πληθυσµού της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Berry, Garcia-Blanco, & Moore, 2015). 

Από το καλοκαίρι του 2015 παρατηρήθηκε ακόµα µεγαλύτερη αύξηση του 

αριθµού των προσφύγων και των µεταναστών. Αιτία για την αύξηση αυτή, σύµφωνα 

µε τον Antonio Guterres, UN High Commissioner for Refugees, ήταν οι άθλιες 

συνθήκες διαβίωσης και η απότοµη µείωση της διεθνούς ενίσχυσης των προσφύγων 

που διαβιούν στα στρατόπεδα στη Μέση Ανατολή. 

Η αύξηση της µετανάστευσης και των προσφυγικών εισροών στην Ευρώπη 

την ανάγκασε να υιοθετήσει δύο στάσεις: Η πρώτη σχετίζεται µε την ενίσχυση τον 

εσωτερικών και εξωτερικών ευρωπαϊκών συνόρων ώστε να αποτρέπονται οι 

πρόσφυγες και µετανάστες από το να εισέρχονται στην Βόρεια και Ανατολική 

Ευρώπη. Η δεύτερη στάση είναι η απόπειρα αποτροπής των προσφύγων να 
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διασχίζουν τη Μεσόγειο µέσω του περιορισµού της δράσης των διακινητών (Berry, 

Garcia-Blanco, & Moore, 2015). 

Η κατάσταση που διαµορφώθηκε στην Ελλάδα τελεί σε συνάρτηση µε την 

αντίδραση των γειτόνων χωρών της στα Βαλκάνια: 

Σε σχέση µε την πρώτη στάση, το κλείσιµο της Βαλκανικής οδού σε 

συνδυασµό µε την αποτυχία εφαρµογής του προγράµµατος µετεγκατάστασης είχε 

σαν αποτέλεσµα τον εγκλωβισµό των προσφύγων και µεταναστών στην Ελλάδα 

(∆ιεθνήςΑµνηστία, 2016). 

Στις 20 Αυγούστου 2015 η ΠΓ∆Μ προχώρησε στην κήρυξη κατάστασης 

ανάγκης και στη σφράγιση των νοτίων συνόρων της. Με τον τρόπο αυτό έκλεισε και 

το συνοριακό πέρασµα µε την Ελλάδα (έξω από την πόλη Γευγελή), µε την ανέγερση 

φραχτών µε τη χρήση αγκαθωτών συρµατοπλεγµάτων και µε την παρέµβαση 

στρατιωτικών ενισχύσεων. Αποτέλεσµα των παραπάνω ήταν ο εγκλωβισµός µεγάλου 

αριθµού προσφύγων και αιτούντων άσυλο, ιδίως από τη Συρία, το Αφγανιστάν και το 

Ιράκ, στα σύνορα στην Ελληνική πλευρά και δη τη στιγµή που η ανάγκη για τρόφιµα, 

ιατρική βοήθεια και στέγη ήταν µεγάλη. Η κατάσταση επρόκειτο να µετατραπεί σε 

ανθρωπιστική κρίση και έτσι η ΠΓ∆Μ ξανά άνοιξε τα σύνορά της µε την Ελλάδα, 

επηρεασµένη και από τη Γερµανία και από τη λήψη απόφασης περί αναστολής 

εφαρµογής του Κανονισµού ∆ουβλίνου ΙΙΙ14
 (∆ιεθνήςΑµνηστία, 2016). 

Στις 18 Νοεµβρίου 2015 η ΠΓ∆Μ15
 µετέβαλλε και πάλι τη στάση της 

λαµβάνοντας µια σειρά νέων µέτρων µε κριτήριο την καταγωγή της προσφυγικής 

ροής. Ένα από τα µέτρα αυτά περιλάµβανε την άρνηση αποδοχής οποιοδήποτε 

πρόσφυγα που δεν µπορούσε να αποδείξει την καταγωγή του από το Αφγανιστάν, το 

Ιράκ ή τη Συρία. Το γεγονός αυτί και πάλι αποτέλεσε τροχοπέδη για την πρόσβαση 

σε διαδικασίες ασύλου για τον εισερχόµενο πληθυσµό και προκάλεσε τη διαµονή 

αυτών σε άθλιες συνθήκες στα σύνορα της Ελλάδας µε την ΠΓ∆Μ. Και πάλι 

παρατηρήθηκε µια σειρά από παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωµάτων16
. 

Τον Φεβρουάριο του 2016 εφαρµόστηκαν και άλλα µέτρα σχετικά µε την 

διέλευση των προσφύγων από τη σύνορα. Έτσι η Σερβία έκλεισε τα σύνορά της στο 

Πρέσεβο, ενώ η ΠΓ∆Μ έκλεισε τα σύνορά της στην Ειδοµένη17
, ενώ προβλέφθηκε η 

θέσπιση ηµερησίου ορίου που θα επιτρεπόταν να εισέλθει στο διάδροµο διέλευσης 



 

κτλ. παράλληλα διαµορφώθηκαν ανεπίσηµα περιοχές «αναµονής» στα σύνορα τη

χώρας µας µε την ΠΓ∆Μ και τη Σερβία ενώ

πάλι συναντούσε την άρνηση των κρατών αυτών

Βάσει Στατιστικών του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών

και Ενηµέρωσης τα έτη 2015 και 2016 στην Ελλάδα έφτασαν 1,2 εκατοµµύρια

πρόσφυγες και µετανάστες στα νησιά, σηµειώθηκαν 7.000 αφίξεις

συνόρων, 50.000 διασώσεις στη θάλασσα και 765 συλλήψεις

µεταναστών.  Είναι σηµαντικό ότι οι ροές αυτές συνδύασαν το προσφυγικό µε το

µεταναστευτικό στοιχείο και το γεγονός αυτό περιέπλεξε την κατάσταση και

Ελλάδα «ανέλαβε, εκ των πραγµάτων, ρόλο ευρωπαϊκής εµπροσθοφυλακής στην

αντιµετώπιση της κρίσης και µάλιστα υπό ιδιόµορφες και αντίξοες συνθήκες

λόγω και της σωβούσας οικονοµικής κρίσης

Εικόνα 2: Αιτήσεις Ασύλου

Μεταναστευτικής Πολιτικής, 2018

 

Εικόνα 3: Αιτήσεις Ασύλου

Μεταναστευτικής Πολιτικής, 2018
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κτλ. παράλληλα διαµορφώθηκαν ανεπίσηµα περιοχές «αναµονής» στα σύνορα τη

χώρας µας µε την ΠΓ∆Μ και τη Σερβία ενώ η πρόσβαση σε διαδικασίες ασύλου και

πάλι συναντούσε την άρνηση των κρατών αυτών (∆ιεθνήςΑµνηστία, 2016)

Βάσει Στατιστικών του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών

και Ενηµέρωσης τα έτη 2015 και 2016 στην Ελλάδα έφτασαν 1,2 εκατοµµύρια

πρόσφυγες και µετανάστες στα νησιά, σηµειώθηκαν 7.000 αφίξεις µέσω χερσαίων

συνόρων, 50.000 διασώσεις στη θάλασσα και 765 συλλήψεις διακινητών παράνοµων

.  Είναι σηµαντικό ότι οι ροές αυτές συνδύασαν το προσφυγικό µε το

µεταναστευτικό στοιχείο και το γεγονός αυτό περιέπλεξε την κατάσταση και

αβε, εκ των πραγµάτων, ρόλο ευρωπαϊκής εµπροσθοφυλακής στην

αντιµετώπιση της κρίσης και µάλιστα υπό ιδιόµορφες και αντίξοες συνθήκες

βούσας οικονοµικής κρίσης (Προσφυγική Κρίση 2015 

Αιτήσεις Ασύλου – Γενική Αποτύπωση, Πηγή: Υπηρεσία Ασύλου, Υπουργείο

Μεταναστευτικής Πολιτικής, 2018 

Αιτήσεις Ασύλου – Φύλο & Ηλικία, Πηγή: Υπηρεσία Ασύλου, Υπουργείο

Πολιτικής, 2018 

κτλ. παράλληλα διαµορφώθηκαν ανεπίσηµα περιοχές «αναµονής» στα σύνορα της 

πρόσβαση σε διαδικασίες ασύλου και 

∆ιεθνήςΑµνηστία, 2016). 

Βάσει Στατιστικών του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών 

και Ενηµέρωσης τα έτη 2015 και 2016 στην Ελλάδα έφτασαν 1,2 εκατοµµύρια 

µέσω χερσαίων 

διακινητών παράνοµων 

.  Είναι σηµαντικό ότι οι ροές αυτές συνδύασαν το προσφυγικό µε το 

µεταναστευτικό στοιχείο και το γεγονός αυτό περιέπλεξε την κατάσταση και η 

αβε, εκ των πραγµάτων, ρόλο ευρωπαϊκής εµπροσθοφυλακής στην 

αντιµετώπιση της κρίσης και µάλιστα υπό ιδιόµορφες και αντίξοες συνθήκες» ιδίως 

Προσφυγική Κρίση 2015 - 2016, 2017)  

 

Πηγή: Υπηρεσία Ασύλου, Υπουργείο 

 

Πηγή: Υπηρεσία Ασύλου, Υπουργείο 



 

Εικόνα 4: Αιτήσεις Ασύλου

Μεταναστευτικής Πολιτικής, 2018

 

Εικόνα 5: Αιτήσεις Ασύλου

Μεταναστευτικής Πολιτικής, 2018

 

Η όλη κατάσταση που δηµιουργήθηκε χαρακτηρίζεται από χάος στη χώρα µας

µε την εισδοχή των πληθυσµών αυτών. 

πρόσφυγες και µετανάστες ξεκίνησαν να καταφτάνουν καθηµερινά

ακτές της Λέσβου και σε µικρότερο βαθµό

καλοκαίρι του 2015 εισχωρούσαν στην Ένωση µέσω της Ελλάδας που ήδη υπέφερε

από την οικονοµική κρίση και που δι
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: Αιτήσεις Ασύλου – Τόπος Καταγραφής, Πηγή: Υπηρεσία Ασύλου, Υπουργείο

Μεταναστευτικής Πολιτικής, 2018 

 

Αιτήσεις Ασύλου – Χώρες Προέλευσης, Πηγή: Υπηρεσία Ασύλου, Υπουρ

Μεταναστευτικής Πολιτικής, 2018 

όλη κατάσταση που δηµιουργήθηκε χαρακτηρίζεται από χάος στη χώρα µας

µε την εισδοχή των πληθυσµών αυτών. Όταν εκατοντάδες και σύντοµα χιλιάδες

πρόσφυγες και µετανάστες ξεκίνησαν να καταφτάνουν καθηµερινά περισσότερο

σε µικρότερο βαθµό στη Χίο, τη Σάµο και την Κω το

καλοκαίρι του 2015 εισχωρούσαν στην Ένωση µέσω της Ελλάδας που ήδη υπέφερε

από την οικονοµική κρίση και που διακρινόταν από ένα από τα πιο δυσκίνητα

Πηγή: Υπηρεσία Ασύλου, Υπουργείο 

 

Πηγή: Υπηρεσία Ασύλου, Υπουργείο 

όλη κατάσταση που δηµιουργήθηκε χαρακτηρίζεται από χάος στη χώρα µας 

Όταν εκατοντάδες και σύντοµα χιλιάδες 

περισσότερο στις 

στη Χίο, τη Σάµο και την Κω το 

καλοκαίρι του 2015 εισχωρούσαν στην Ένωση µέσω της Ελλάδας που ήδη υπέφερε 

από τα πιο δυσκίνητα 



[45] 

 

συστήµατα χορήγησης ασύλου σε σχέση µε τα λοιπά µέλη της Ένωσης.  Ήδη από την 

περίοδο που προηγήθηκε του Ιουνίου του 2013, όταν η ελληνική αστυνοµία ήταν 

υπεύθυνη για τη χορήγηση ασύλου, το σύστηµα αυτό παρουσίαζε πολλές αδυναµίες 

που οδηγούσαν σε παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Η επεξεργασία των 

αιτηµάτων για χορήγηση ασύλου από το 2013 και µετά ανατέθηκε στην Υπηρεσία 

Ασύλου, ωστόσο η δράση της διέπεται από τις αδυναµίες της δηµόσιας διοίκησης της 

χώρας που επιδεινώθηκε από τα µέτρα λιτότητας της Ένωσης και του ∆ΝΤ. 

Παράλληλα, παρατηρήθηκε ελλιπής έλεγχος των εξωτερικών συνόρων της χώρας και 

ανεπαρκής καταγραφή των ροών, αφού δεν πραγµατοποιείτο ορθή καταγραφή, 

δαχτυλοσκόπηση και διαβίβαση των δακτυλικών αποτυπωµάτων στην αντίστοιχη 

ευρωπαϊκή βάση δεδοµένων. Μέσα στο κλίµα αυτό, η δηµιουργία κέντρων υποδοχής 

ήταν ηµιτελής, το ίδιο ίσχυε και για τα κέντρα προσωρινής φιλοξενίας (Weber, 2016). 

 

 

 

Εικόνα 6: Η εισδοχή προσφύγων και µεταναστών βάσει συνόρων για το διάστηµα 2015 – 

2016 Πηγή: Ελληνική Αστυνοµία, 2016 
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Εικόνα 7: Ο συνολικός αριθµός των αφίξεων στην Ελλάδα από την Τουρκία από τον Μάρτιο 

του 2015 µέχρι τον Αύγουστο του 2016, Πηγή: IOM Missing Migrant Project, 2018 

 

 

Εικόνα 8: Ηµερήσια άφιξη από το Σεπτέµβριο 2015 έως Μάιο 2016 Πηγή Ύπατη Αρµοστεία 

του ΟΗΕ, 2018 

4.2 Τις πταίει; 

Ο δρόµος των δυτικών Βαλκανίων αποτέλεσε την δίοδο για πολλές χιλιάδες 

προσφύγων και µεταναστών. Ωστόσο αποτέλεσε και την πηγή για το ξέσπασµα 

πολιτικών εντάσεων και την πρόκληση µιας µεγάλης αντιπαράθεσης ανάµεσα στα 

κράτη της Ένωσης που αναµείχθηκαν στην προσφυγική – µεταναστευτική κρίση. 

Ενόψει της διαµάχης που έχει ξεσπάσει έχουν παρουσιαστεί διαφορετικές αιτίες ως 

προς τον «φταίχτη» για το ξέσπασµα του φαινοµένου, τα οποία ωστόσο δεν είναι στο 

σύνολό τους αντικειµενικά. Στην Ελλάδα η ευθύνη έχει αποδοθεί στην Τασία 

Χριστοδουλοπούλου, αναπληρώτρια Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής και στο 
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εκ µέρους της «άνοιγµα των συνόρων», που για άλλους γίνεται αντιληπτό ως  

τερµατισµός της πολιτικής των παράνοµων επιστροφών που τηρούσε µέχρι τότε η 

Ελλάδα ώστε να εµποδίσει τη διέλευση προσφύγων και µεταναστών στο Αιγαίο και 

τον Έβρο. Η επιλογή αυτή της τότε νέας κυβέρνησης είχε το εξής αποτέλεσµα: τον 

Ιανουάριο του 2015 παρατηρήθηκε αύξηση 70% των εισροών σε σχέση µε το 2014, 

τον Φεβρουάριο αύξηση 160%, 476% τον Μάρτιο του 2015. Σχετικά µε την τότε νέα 

κυβερνητική πολιτική για το µεταναστευτικό ο κ. Άγγελος Συρίγος, επίκουρος 

καθηγητής ∆ιεθνούς ∆ικαίου στο Πάντειο Πανεπιστήµιο και Πρώην Γενικός 

Γραµµατέας Πληθυσµού του Υπουργείου Εσωτερικών δήλωσε ότι  «δεν υπήρξε άλλο 

µείζον γεγονός τους τελευταίους µήνες που να δικαιολογεί τον πενταπλασιασµό των 

ροών προς την Ελλάδα» ενώ παράλληλα υποστήριξε ότι η ελληνική κυβέρνηση 

έστειλε λανθασµένα µηνύµατα σε σχέση µε την όµοια διαχείριση των προσφύγων και 

των µεταναστών «Χωρίς να µπορεί να λεχθεί µε απόλυτο τρόπο, φαίνεται ότι όσοι 

σκέφτονται να εισέλθουν παρανόµως στην Ελλάδα πιστεύουν ότι θα αντιµετωπισθούν 

φιλικά από τις αρχές
18

.  

 Για τις υπόλοιπες χώρες των Βαλκανίων και την Αυστρία η ευθύνη βαραίνει 

τη Γερµανία που απηύθυνε πρόσκληση προς τους Σύριους ή την Ελλάδα που δεν 

κατόρθωσε να διεξάγει επαρκή φύλαξη των ευρωπαϊκών εξωτερικών συνόρων. Στη 

Γερµανία ως υπαίτιος του φαινοµένου θεωρείται η Μέρκελ. Μάλιστα, το φθινόπωρο 

του 2016 η πολιτικός δέχτηκε µεγάλη κριτική για την πολιτική που εφάρµοσε σε 

σχέση µε την υποδοχή των προσφύγων που προκάλεσε την τεράστια αύξηση του 

όγκου των πληθυσµών που πέρασε στο Αιγαίο και από τα ∆υτικά Βαλκάνια. Σε κάθε 

περίπτωση πρέπει να σηµειωθεί ότι το φαινόµενο αυτό οφείλεται σε πολλά αίτια και 

τελεί σε εξάρτηση µε τις πολιτικές επιλογές των εκάστοτε κυβερνήσεων των 

ευρωπαϊκών χωρών, αποσκοπούντων στην αποφυγή εγκλωβισµού του κύµατος 

προσφύγων στην εκάστοτε επικράτεια.  

Ωστόσο, αντικείµενο της παρούσης εργασίας δεν αποτελεί η απόδοση 

ευθυνών σχετικά µε την πρόκληση της προσφυγικής κρίσης αλλά η µελέτη του ρόλου 

του στρατού στη διαχείριση αυτής. Στα επόµενα κεφάλαια, λοιπόν, θα εξεταστεί το 

ζητούµενο αυτό. 
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Συµπεράσµατα 

Είναι φανερό ότι η προσφυγική κρίση, λόγω των παραπάνω µετατράπηκε σε 

ανθρωπιστική κρίση που περιελάµβανε τη σώρευση µεγάλου αριθµού προσφύγων σε 

άθλιες συνθήκες διαβίωσης και την αδυναµία ή και άρνηση απορρόφησης αυτών από 

άλλες χώρες της Ένωσης. Η αλλαγή της κυβέρνησης των Ιανουάριο του 2015 και η 

αλλαγή της πολιτικής που ακολουθήθηκε είχε σαν αποτέλεσµα την εκτόξευση των 

ροών, η οποία µάλιστα πενταπλασιάστηκε το 2015. Η Ελλάδα, βρέθηκε 

απροετοίµαστη στις µεγάλες αυτές ροές, που συνεχώς λάµβαναν µεγαλύτερες 

διαστάσεις. Έτσι, κατέστη σαφές ότι ήταν απαραίτητη η παρέµβαση των ειδικών 

δυνάµεων. 
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Κεφάλαιο 5ο 

Η ελληνική µεταναστευτική πολιτική και η εµπλοκή του 

Ελληνικού Στρατού 

Εισαγωγή 

Η Ελλάδα έχει προσχωρήσει στη Σύµβαση της Γενεύης ως προς το καθεστώς 

των προσφύγων, ωστόσο οι πρακτικές που τηρεί στα ζητήµατα χορήγησης ασύλου 

πολλές φορές έχουν αποτελέσει θέµα καταγγελιών σε οργανώσεις, τόσο σε τοπικό 

επίπεδο όσο και σε διεθνές και µάλιστα και µε προσφυγές στο Ευρωπαϊκό 

∆ικαστήριο για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα και στο ∆ικαστήριο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Παράλληλα, έχουν εκδοθεί σχετικές αποφάσεις, βάσει των οποίων έχει 

διαπιστωθεί ότι οι συνθήκες διαβίωσης και κράτησης των αιτούντων άσυλο στη χώρα 

µας έχουν χαρακτήρα απάνθρωπο, ταπεινωτικό και τιµωρητέο, ακόµα και ότι 

συνιστούν παράβαση του άρθρου 3 της ΕΣ∆Α. Έτσι, έχει υποστηριχτεί ότι η 

διαδικασία χορήγησης ασύλου στην Ελλάδα δεν ήταν επιτυχής και κυρίως ούτε 

αποτελεσµατική, καθώς πολλάκις ελλόχευε για τους αιτούντες ο κίνδυνος απέλασης 

χωρίς εξέταση των αιτήσεών τους µε προσήκοντα τρόπο. Το Ε∆∆Α έχει αποφανθεί 

σχετικά ότι «οι αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα στερούνται στην πραγµατικότητα το 

δικαίωµα προσφυγής, όπως αυτό προβλέπεται από το Άρθρο 13 της ΕΣ∆Α». (FIDH, 

Migreurop, & EMHRN, FRONTEX ΕΛΛΑ∆Α - ΤΟΥΡΚΙΑ: Τα Σύνορα της 

Άρνησης, 2015, σ. 71). 

5.1 Οι δυσκολίες διαχείρισης του προσφυγικού ζητήµατος 

Ο νόµος 3907/2011 εισήγαγε ένα νέο σύστηµα χορήγησης ασύλου µε 

διαχωρισµό των υπηρεσιών ασύλου από την Ελληνική Αστυνοµία και τη σύσταση 

τοπικών υπηρεσιών, µε αντικείµενο την εξέταση των αιτήσεων ασύλου πρωτοβάθµια 

και τη συγκρότηση οργάνου για τη διεκπεραίωση των προσφυγών στην Αθήνα.  

Βέβαια, είναι γεγονός ότι και το νέο σύστηµα χορήγησης ασύλου συνάντησε δοµικές 

δυσκολίες. Παρόλα αυτά, ο Ν. 3907/2011 προέβλεψε τη σύσταση των Κέντρων 

Πρώτης Υποδοχής για τον περιορισµό της κριτικής ως προς τη συστηµατική κράτηση 

των µεταναστών στη χώρα µας. Στα Κέντρα Υποδοχής διεξάγεται η ταυτοποίηση των 

προσφύγων και πραγµατοποιείται ο διαχωρισµός τους µεταξύ των πιθανώς 
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δικαιούχων άσυλο, των ευάλωτων οµάδων και των ατόµων που δεν ικανοποιούν τα 

κριτήρια για την παραµονή τους στην Ελλάδα. Ανάλογα µε το στάτους του καθενός 

προωθούνται προς τις αντίστοιχες δοµές. Σκοπός πάντως των ΚΕΠΥ είναι η «διαλογή 

των νεοαφιχθέντων µεταναστών στην ελληνική επικράτεια ώστε να αποφασιστεί ποιοι 

από αυτούς θα µεταφερθούν στα κέντρα κράτησης» (FIDH, Migreurop, & EMHRN, 

2015, σσ. 73 - 74). 

Σύµφωνα µε σχετικές εκθέσεις, η κατάσταση που επικρατούσε ήδη από το 

2012 στα κέντρα πρώτης υποδοχής και κράτησης προσφύγων ήταν ιδιαίτερα 

δυσάρεστες. Παρατηρήθηκαν έντονες δυσκολίες παροχής ιατρικής περίθαλψης, η 

ανάπτυξη σωµατικών και ψυχολογικών ασθενειών, αστυνοµική βία, διαρκείς 

περίοδοι κράτησης που ανέρχονταν σε µήνες, απουσία διαδικαστικών εγγυήσεων 

παρά το ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο, απουσία νοµικής βοήθειας, απουσία 

διερµηνέων, άσχηµες συνθήκες διαβίωσης, συγκρούσεις µεταξύ των προσφύγων, 

αυτοκτονίες και απόπειρες αυτοκτονίας κτλ. (FIDH, Migreurop, & EMHRN, 2015). 

Σύντοµα, στην Ελλάδα, κατέστη σαφές ότι οι υπηρεσίες της ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης δυσκολεύονταν να αντεπεξέλθουν στην ανάγκη διαχείρισης των 

προσφυγικών εισροών και της σχετικής κρίσης που διαπιστώθηκε. Για το λόγο αυτό 

αποφασίστηκε η µεταβίβαση της διαχείρισης του ζητήµατος στις Ένοπλες ∆υνάµεις 

της χώρας. Έτσι, εκδόθηκε Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, 

Εσωτερικών, Εθνικής Άµυνας και Ναυτιλίας, βάσει της οποίας ανακοινώθηκε η 

παραπάνω µεταβίβαση στο Στρατό µε τη σύσταση του Κεντρικού Συντονιστικού 

Οργάνου, όπως θα περιγραφεί κατωτέρω, µε απευθείας υπαγωγή στον Αρχηγό 

Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άµυνας (ΓΕΕΘΑ) και πρόβλεψη λειτουργίας του εντός 

των εγκαταστάσεων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας (Προσφυγικό: Κι επίσηµα 

αναλαµβάνει ο Στρατός, 2016). 

Πρέπει δε να σηµειωθεί ότι είναι πολλές οι χώρες που επέλεξαν την εµπλοκή 

των Ενόπλων ∆υνάµεων για τη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης, άλλες µε θετικό 

περιεχόµενο και άλλες µε αρνητικό. Μεταξύ αυτών και η Ουγγαρία και Σλοβενία. 

Ειδικότερα, τον Σεπτέµβριο του 2015 το κοινοβούλιο της Ουγγαρίας αποφάσισε την 

επιστράτευση των Ενόπλων ∆υνάµεων για την απόκρουση των προσφύγων 

εντείνοντας την κρίση στην Ευρώπη. Ο στρατός ανέλαβε τον έλεγχο των εγγράφων 
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αναγνώρισης των προσφύγων, τη σύλληψη των παράνοµα εισερχοµένων και τον 

έλεγχο των ροών (Holehouse & Philipson, 2015). 

Το Οκτώβριο του 2015, µετά τη σφράγιση των συνόρων της Ουγγαρίας µε 

την Κροατία, η κατάσταση των προσφυγικών εισροών στην Σλοβενία ήταν ιδιαίτερα 

τεταµένη λόγω της προσέλευσης σχεδόν 20.000 προσφύγων, σε µια χώρα µε 

πληθυσµό 2 εκατοµµυρίων. Για την εκτόνωση της κατάστασης αυτής η Σλοβενία 

ανέθεσε στον Στρατό τη διαχείριση των προσφύγων που αποζητούσαν την διέλευσή 

τους προς τη Βόρεια Ευρώπη. Για το σκοπό αυτό η κυβέρνηση της Σλοβενίας 

τροποποίησε σχετικό της νόµο, έτσι ώστε να επιτραπεί η συµµετοχή των στρατιωτών 

µε το συνοριακό αστυνοµικό σώµα για την φύλαξη και έλεγχο των συνόρων µε την 

Κροατία. Με τα νέα µέτρα που εγκρίθηκαν από τη Βουλή της Σλοβενίας, ο Στρατός 

επρόκειτο να ενισχύσει τον έλεγχο των συνόρων, και την τήρηση της τάξης στις 

παραµεθόριες περιοχές. Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι πριν την προσαρµογή της 

νοµοθεσίας, ο στρατός ήταν σε θέση να παράσχει αποκλειστικά τεχνική και υλική 

στήριξη στην αστυνοµία (Refugee crisis: Slovenia calls in army to help patrol 

borders, 2015) 

5.2 Η εµπλοκή των Ενόπλων ∆υνάµεων στη διαχείριση των προσφυγικών 

ροών 

Στην ελληνική περίπτωση είναι ενδεικτικό πως από νωρίς προτάθηκε, µεταξύ 

άλλων η χρήση διαφόρων παλαιών στρατοπέδων, που εδώ και καιρό άλλωστε είναι 

ανενεργά. Ενδεικτική είναι η περίπτωση χρήσεως του παλαιού στρατοπέδου Λιόση, 

που αποφασίστηκε το φθινόπωρο του 2015 να δοθεί ως χώρος εγκατάστασης και 

φιλοξενίας προσφύγων και µεταναστών. Η απόφαση αυτή φυσικά είχε ληφθεί µετά 

από συνεννόηση µε το Γενικό Επιτελείο Στρατού, ενώ το στρατόπεδο που είναι 

έκτασης περίπου 90.000 τ.µ., είχε φύγει από τη δικαιοδοσία του ΓΕΣ µέσα στο 

καλοκαίρι του προηγούµενου έτους. Μάλιστα πριν από χρόνια και συγκεκριµένα το 

2011 από το ΓΕΣ είχε προταθεί να παραχωρηθεί η έκταση αυτή στην Εκκλησία της 

Ελλάδος προκειµένου εκεί να δηµιουργηθεί χώρος φιλοξενίας ατόµων, που πάσχουν 

από Αλτσχάϊµερ, αλλά και παιδιών µε νοητική υστέρηση (Γήπεδα και παλιά 

στρατόπεδα "επιστρατεύονται" για τους µετανάστες, 2015). 

Πέραν της παραπάνω περίπτωσης, εξάλλου, η κυβέρνηση αρχές Μαρτίου του 

2016 έδωσε διορία σε ένα σύνολο δηµάρχων και τοπικών δηµοτικών συµβούλων να 
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της υποδείξουν χώρους και σηµεία στις περιφέρειές τους, που θα µπορούσαν να 

χρησιµοποιηθούν ως hot spots, χώροι µε άλλα λόγια, για την προσωρινή τουλάχιστον 

φιλοξενία κι εγκατάσταση προσφύγων και µεταναστών. Από όλους αυτούς τους 

προσωρινούς χώρους φιλοξενίας, είναι χαρακτηριστικό, ότι προτάθηκε και 

δροµολογήθηκε όντως να χρησιµοποιηθούν σε συνεργασία και µε το Υπουργείο 

Αµύνης, διάφορα εγκαταλελειµµένα στρατόπεδα. Αυτά είναι συγκεκριµένα το 

στρατόπεδο Βελισάριου στα Ιωάννινα, το στρατόπεδο της Φιλιππιάδας στην 

Πρέβεζα, το στρατόπεδο των πεζοναυτών "Μπουγά" στη Λάρισα, το στρατόπεδο 

"Ζώγα" στο Συκούριο, επίσης στην περιοχή της Λάρισας, ένα παλαιό στρατόπεδο στο 

Μαυροδένδρι στην Κοζάνη. Πολλά παλιά στρατόπεδα εξάλλου ορίστηκαν ως χώροι 

συγκέντρωσης παράτυπων µεταναστών και προσφύγων. Τέτοια για παράδειγµα είναι 

το παλιό στρατόπεδο Παπαδάκη στο ∆ροσάτο και το παλιό στρατόπεδο Κοκκινάρι 

στο Κεντρικό. Σε όλα τα παραπάνω παράλληλα, θα µπορούσαµε να προσθέσουµε και 

το στρατόπεδο Φιλλιπάκου στα Γιαννιτσά αλλά και το στρατόπεδο Σταυρούπολης 

στην περιοχή της Ξάνθης. Επίσης ενδεικτική είναι η περίπτωση χρήσης της πρώην 

αµερικανικής βάσης στις Γούρνες Ηρακλείου, καθώς και αυτής του φυλακίου της 

Ορεστιάδας αλλά και του παλαιού στρατοπέδου του Τάγµατος Πεζικού στην 

Κόρινθο, όπου ορίστηκε η συγκέντρωση µεταναστών, που θα προωθούνται κατόπιν 

στις χώρες τους (Πού θα γίνουν νέα hotspots για τους πρόσφυγες, 2016).  

Εν τω µεταξύ ως προς την όλη διαδικασία για την εγκατάσταση προσφυγικών 

πληθυσµών και αντίστοιχα την επαναπροώθηση προς την Τουρκία παράτυπων 

µεταναστών, διάσταση που άλλωστε είχε συµφωνηθεί µέσα στον Μάρτιο του 2016, 

µεταξύ των κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας, κατέστη 

σαφές, πως θα έπρεπε να διατεθεί ένας αριθµός τουλάχιστον 3.000 ατόµων, που 

υπάγονται στην πανευρωπαϊκή υπηρεσία της Frontex και η Ελλάδα από την µεριά της 

κλήθηκε να συµµετάσχει µε έναν παρόµοιο αριθµό ατόµων και προσωπικού, 

προερχόµενου κατά κύριο λόγο από το στρατό και τα σώµατα ασφαλείας. Υπό αυτό 

το πρίσµα µάλιστα, δεν είναι τυχαίο πως κατά τη διάρκεια των διαφόρων 

διαβουλεύσεων, ορίστηκε, πως το κόστος αυτής της επιχείρησης θα φτάσει τα 280 µε 

300 εκατοµµύρια ευρώ, ενώ ο Ελληνικός Στρατός προβλέφθηκε να λάβει συνολικά 

30 εκατοµµύρια ευρώ. Αυτό το ποσό αφορά την οργάνωση των διαφόρων χώρων, 

όπως των παλαιών στρατοπέδων και την ενεργοποίηση και χρήση των διαφόρων 

ατόµων (αξιωµατικών, φαντάρων, βοηθητικού προσωπικού κ.λ.π.) αλλά και 
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διαφόρων µέσων, όπως οχηµάτων του µηχανικού για την οργάνωση και κατασκευή 

των διαφόρων χώρων (Αντωνίου & Βαρβιτσιώτη, 2016). 

Μια πολύ σηµαντική περίπτωση εµπλοκής του Ελληνικού Στρατού, ήδη πριν 

από τις σηµερινές εξελίξεις, που αφορούν την συνεισφορά του σε ζητήµατα 

κοινωνικής προσφοράς και βοήθειας για την εγκατάσταση προσφύγων και 

µεταναστών ήταν ήδη από κάποια χρόνια πριν, η διαδικασία της δηµιουργίας µιας 

µεγάλης τάφρου µήκους 120 χιλιοµέτρων, βάθους 7 µέτρων και πλάτους 30 µέτρων. 

Το µέτρο αυτό, που αντιµετωπίστηκε αρνητικά από την Τουρκία, για λόγους όµως, 

που δεν είχαν να κάνουν µε το µεταναστευτικό ζήτηµα, αλλά µε την µείωση των 

δυνατοτήτων της αναφορικά µε πιθανή προέλαση των αρµάτων µάχης της προς το 

ελληνικό έδαφος σε περίπτωση ένοπλης σύρραξης µεταξύ των δύο χωρών, είχε 

ξεκινήσει στην πραγµατικότητα ήδη από το ∆εκέµβριο του 2009.  

Οι αρχικοί στόχοι κατασκευής αυτής της τάφρου µε άλλα λόγια, ήταν καθαρά 

στρατηγικοί και αµυντικοί και δεν σχετίζονται µε το µεταναστευτικό ζήτηµα. Έτσι, 

δεν ήταν τυχαίο πως το έργο αυτό είχε προωθηθεί µε πόρους του Υπουργείου Εθνικής 

Αµύνης και του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Σύντοµα πάντως, καθώς ήδη εκείνη την 

περίοδο ένα σηµαντικό τµήµα της µεταναστευτικής ροής από την Τουρκία προς την 

Ελλάδα γινόταν µέσω της περιοχής του Έβρου, η τάφρος αυτή συνδέθηκε και µε αυτό 

το θέµα. Έτσι, σύντοµα εκπρόσωποι διαφόρων ανθρωπιστικών οργανώσεων 

εµφανίστηκαν επικριτικοί έναντι του εγχειρήµατος, µε το σκεπτικό, πως µια τέτοια 

τάφρος απλά θα αύξανε τον φόρο αίµατος των παράτυπων µεταναστών, που 

επιχειρούν να εισέλθουν παράνοµα στη χώρα.  

Επισηµαίνει ενδεικτικά σε άρθρο του στο Βήµα ο δηµοσιογράφος Γιώργος 

Μαλούχος στις 4 Αυγούστου του 2011 αναφορικά µε την εν λόγω τάφρο, πως: 

«Πρόκειται για ένα από τα µεγαλύτερα τεχνικά έργα που εκτελείται στη χώρα, σε 

χάραξη παράλληλη µε τον ποταµό Έβρο: µια αντιαρµατική τάφρος συνολικού µήκους 

120 χιλιοµέτρων, πλάτους 30 µέτρων και βάθους 7, η οποία καθιστά τον ποταµό 

απροσπέλαστο από τα υφιστάµενα στρατιωτικά και τεχνικά µέσα, καθώς το χάσµα δεν 

µπορεί να γεφυρωθεί από αυτά που έχουν µέγιστη εµβέλεια γεφύρωσης 26 µέτρων». 

Φυσικά, η τάφρος του Έβρου δεν αποτελεί πανάκεια για το ιδιαίτερα σύνθετο 

αµυντικό πρόβληµα της χώρας, όµως, σε ιδιαίτερα µεγάλο βαθµό διασφαλίζει 

αµυντικά για πρώτη φορά τη Θράκη, ενώ, ταυτόχρονα, θα συµβάλλει στην 
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απελευθέρωση σηµαντικού αριθµού δυνάµεων που, µετά την ολοκλήρωση του έργου, 

θα είναι δυνατόν να αναπτυχθούν σε περιοχές της νησιωτικής Ελλάδας όπου είναι 

απολύτως αναγκαίες. 

Την ίδια στιγµή, η τάφρος θωρακίζει αποτελεσµατικά την Ελλάδα και από τις 

λαθροµεταναστευτικές ροές, οι οποίες και έχουν ήδη µηδενιστεί στα σηµεία που το 

έργο έχει κατασκευαστεί ή αυτή τη στιγµή κατασκευάζεται, γεγονός τόσο σηµαντικό, 

που θα µπορούσε να αποτελεί και αυτοτελή λόγο για την κατασκευή του. 

Το έργο περιλαµβάνει και γέφυρες, οι οποίες όµως ελέγχονται από την 

ελληνική πλευρά. Η κατασκευή της τάφρου αντιµετωπίζει ένα από τα σηµαντικότερα 

αµυντικά προβλήµατα του ελλαδικού χώρου των τελευταίων δεκαετιών. Έτσι, η 

απρόσκοπτη ολοκλήρωση του έργου, του οποίο Το Βήµα φέρνει σήµερα στη 

δηµοσιότητα το πλήρες σχεδιάγραµµα χάραξης, κρίνεται ως κορυφαίας σηµασίας για 

την ελληνική άµυνα αλλά και για την εσωτερική ασφάλεια της χώρας.  

Το έργο εκτελείται ήδη από το ∆εκέµβριο του 2009, µε εντολή του Αρχηγού 

ΓΕΣ Αντιστράτηγου κ. Φραγκούλη Φράγκου, βασισµένο σε στρατιωτικής 

επιστηµονικής οµάδας υπό την επίβλεψη καθηγητών του Αριστοτελείου 

Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. Πέραν των κύριων στόχων του, όπως αναφέρουν 

στρατιωτικές πηγές, το έργο έχει  σχεδιαστεί για να παρέχει και σηµαντικά 

 οικονοµικά και περιβαλλοντικά οφέλη στην ακριτική περιοχή, αφού θα συµβάλει 

στη δηµιουργία υδροβιοτόπων µε παράλληλη χρησιµοποίηση των νερών των 

ποταµών Έβρου, Άρδα και Ερυθροπόταµου, και των ήδη υπαρχόντων ταµιευτήρων, 

ενώ θα αποτελέσει και ένα νέο αποστραγγιστικό σύστηµα, για την προστασία της 

περιοχής από τις υπερχειλίσεις ποταµών. 

Το κατασκευαστικό σκέλος άρχισε πριν από ακριβώς ένα χρόνο και µέχρι 

στιγµής έχει ολοκληρωθεί τα πρώτο µέρος του στο βόρειο τµήµα των 

ελληνοτουρκικών συνόρων, απέναντι από το Καρά Αγάτς, µήκους14,5 χιλιοµέτρων. 

Αυτή τη στιγµή, εκτελούνται εργασίες εκβάθυνσης µήκους 11 χιλιοµέτρων από το 

χωριό Ν. Βύσσα και διάνοιξης 13,5 χιλιοµέτρων στην περιοχή του χωριού Αρδάνιο. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι το έργο εκτελείται εξολοκλήρου από στρατιωτικό προσωπικό 

και τεχνικά µέσα: Στις 210 πρώτες ηµέρες των εργασιών 12 αξιωµατικοί και 452 

οπλίτες εργάστηκαν επί 156.900 ανθρωποώρες και ο όγκος εκσκαφών ήταν περίπου 
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1.500.000 m3. Η ολοκλήρωση του πρώτου τµήµατος του έργου έγινε σηµαντικά 

νωρίτερα από ότι προέβλεπε το χρονοδιάγραµµα των εργασιών" (Μαλούχος, 2011). 

5.3 Η σύσταση του ΚΕ.Σ.Ο.∆.Π.  

Ήδη από το 2010 ο τότε Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Χρήστος 

Παπουτσής, είχε δηλώσει στην Καθηµερινή τη σκέψη κινητοποίησης των Ενόπλων 

∆υνάµεων για ενίσχυση των προσπαθειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον έλεγχο 

των συνόρων και αλλά και της δράσης της FRONTEX, ώστε να περιοριστεί η εισροή 

παρανόµων µεταναστών στη χώρα µας. Ο τότε υπουργός επίσης δήλωσε πως ήταν 

υπό συζήτηση η συνεργασία µεταξύ Ενόπλων ∆υνάµεων, Ελληνικής Αστυνοµίας και 

FRONTEX για την αποκατάσταση του πρεστίζ της χώρας στη διεθνή κοινότητα.  

Μάλιστα, είχε επισηµάνει ότι η κινητοποίηση της FRONTEX στα Ελληνοτουρκικά 

σύνορα αποτελούσε ένδειξη του ότι η παράνοµη µετανάστευση αποτελούσε ένα 

πρόβληµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απαιτεί την λήψη πρωτοβουλιών σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο και την υποστήριξη στην Ελλάδα (Army to work with Frontex?, 

2010).  

Το ελληνικό κράτος επιχείρησε να αντεπεξέλθει στις ολοένα αυξανόµενες 

διοικητικές ανάγκες διαχείρισης της προσφυγικής κρίσης, ωστόσο η παράλληλες 

πιέσεις της Ένωσης, οι «αυτοσχεδιασµοί» της στο επίπεδο της µεταναστευτικής 

πολιτικής και η εκ µέρους της υλοποίηση µιας πολύ αυστηρής περιπολίας των 

εξωτερικών συνόρων - που παρόλα αυτά οδήγησε στον πνιγµό πολλών προσφύγων 

στη Μεσόγειο - προκάλεσαν µια κρίση άνευ προηγουµένου µε χαρακτήρα πολιτικό, 

ανθρωπιστικό και υπαρξιακό για την Ένωση. Σύµφωνα µε τον Evangelidis (2016), η 

ανικανότητα της Ελλάδας να διαχειριστεί το πρόβληµα αυτό συνδέεται και µε τις 

δυσκολίες της Ένωσης να σχεδιάσει µια ξεκάθαρη πολιτική, και να προστατεύσει τα 

εξωτερικά της σύνορα σεβόµενη τους κανόνες του διεθνούς δικαίου, που 

κατοχυρώνουν την προστασία των ατόµων που βρίσκονται υπό την απειλή βίας και 

καταδίωξης. Στο πλαίσιο αυτό, ήδη από τον ∆εκέµβριο του 2015 είχε διατυπωθεί ως 

πιθανότητα ο αποκλεισµός της Ελλάδας από τον ελεύθερο χώρο Σένγκεν, λόγω 

καταγγελιών που αφορούσαν τον τρόπο µε τον οποίο η αρµόδιες αρχές 

διαχειρίζονταν τις ροές των προσφύγων και των µεταναστών αλλά και εξαιτίας της 

αδυναµίας τους να αντεπεξέλθουν στο δύσκολο αυτό έργο (Greece asks EU for help 

with refugees following threats, 2015). Ο McDonald (2016) υποστηρίζει ότι µέσα σε 
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όλη την απουσία οργάνωσης από πλευράς των αρµοδίων ελληνικών αρχών πριν την 

ανάληψη από τις Ένοπλες ∆υνάµεις, ανασταλτικό παράγοντα της αποτελεσµατικής 

διαχείρισης της προσφυγικής κρίσης αποτέλεσε και η οικονοµική κατάσταση της 

χώρας και η δυσκολία εφαρµογής µέτρων της Ένωσης εν µέσω της ήδη υπάρχουσας 

οικονοµικής κρίσης. 

Έτσι, οι ελληνικές αρχές κατέληξαν στην ανάπτυξη συνεργασίας µε όργανα 

της Ένωσης, ώστε να διασφαλιστεί ο καλύτερος έλεγχος των προσφύγων, ιδίως µετά 

τις απειλές για αναστολής της χώρας από τη ζώνη Σένγκεν. Για την αντιµετώπιση της 

κατάστασης αυτής οι Ένοπλες ∆υνάµεις, οι τοπικές αρχές, ΜΚΟ και εθελοντές 

δραστηριοποιήθηκαν υποκαθιστώντας στην πραγµατικότητα τους κρατικούς 

µηχανισµούς και αναδεικνύοντας τις βασικές αδυναµίες της κεντρικής διοίκησης 

(Evangelidis, 2016, σ. 33). 

Παράλληλα, το 2015 είχε ανακοινωθεί η πρόθεση της Κυβέρνησης για ενεργή 

συµµετοχή των Ενόπλων ∆υνάµεων στη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης, από τον 

τότε αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Άµυνας, Κώστα Ήσυχο, έτσι ώστε σε συνεργασία 

µε άλλους φορείς του ∆ηµοσίου να παρασχεθεί η απαραίτητη στήριξη στους 

πληθυσµούς που κατέφταναν στην Ελλάδα.  Στις αρχές Φεβρουαρίου του 2016 

κατόπιν σχετικής αποφάσεως της πολιτικής ηγεσίας, το ΥΠΕΘΑ ανέλαβε τον 

κεντρικό συντονισµό των εµπλεκόµενων φορέων για τη διαχείριση της προσφυγικής 

κρίσης19
 (Φυλλάδιο Κοινωνικής Προσφοράς Ενόπλων ∆υνάµεων Έτους 2016, 2016). 

Στο πλαίσιο αυτό ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας, Πάνος Καµµένος, είχε κάνει λόγο για 

τη σύσταση ενός "Κεντρικού Συντονιστικού Σώµατος για τη ∆ιαχείριση του 

Προσφυγικού Ζητήµατος". Την εποπτεία αυτού του Σώµατος ορίστηκε να έχει ο 

Ελληνικός Στρατός και αυτό έως ότου το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και 

η Ελληνική Αστυνοµία αποκτήσουν την κατάλληλη εµπειρία για την αντιµετώπιση 

του όλου θέµατος. Ωστόσο, δηλώθηκε από τον υπουργό Εθνικής Άµυνας ότι η 

φύλαξη των κέντρων θα έγκειται στην αρµοδιότητα της αστυνοµίας, µε περιορισµό 

των Ενόπλων ∆υνάµεων στη φύλαξη των εγκαταστάσεων και την ενηµέρωση των 

αρµοδίων αρχών για την διάπραξη τυχόν αξιόποινης πράξης για την κίνηση των 

νοµίµων διαδικασιών (Το σχέδιο του Πενταγώνου για τους πρόσφυγες, 2016).  

Βεβαίως, ο ρόλος τελικά των Ενόπλων ∆υνάµεων, παρά τα γεγραµµένα, 

αποδείχθηκε νευραλγικός για τη διαχείριση του προσφυγικού ζητήµατος, µέσω της 
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ανάληψης της εποπτείας του ΚΕ.Σ.Ο.∆.Π.. Ο στόχος αυτού του κέντρου είναι το να 

οργανωθούν καλύτερα όλες εκείνες οι διαδικασίες, που έχουν να κάνουν για 

παράδειγµα µε την µεταφορά µεταναστών και προσφύγων από τα νησιά του 

Ανατολικού Αιγαίου προς την ηπειρωτική Ελλάδα, την αξιοπρεπή στέγαση και σίτισή 

τους και την παροχή ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης (Greek military to oversee 

response to refugee crisis, 2016). 

Παράλληλα, ο υπουργός Εθνικής Άµυνας ανακοίνωσε την εµπλοκή του 

στρατού µε συντονιστικό ρόλο ώστε να οργανωθεί η διαχείριση των 

µεταναστευτικών ροών και να ολοκληρωθεί η σύσταση των τότε πέντε κέντρων 

καταγραφής σε Λέσβο, Χίο, Σάµο, Κω και Λέρο (hotspots) όπως επίσης και των δύο 

χώρων µετεγκατάστασης (relocation) προς προώθηση αυτών σε Σχιστό και Σίνδο. Η 

συγκρότηση του Συντονιστικού αυτού Κέντρου επρόκειτο να λάβει χώρα σε χώρο µη 

διαβαθµισµένο στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων, υπό την εποπτεία του 

υποστράτηγου Κωνσταντίνου Φλώρου. Προβλέφθηκε η συµµετοχή όλων των 

εµπλεκόµενων φορέων, δηλαδή της Αστυνοµίας, του Λιµενικού, του Υπουργείου 

Μετανάστευσης, της Ύπατης Αρµοστείας του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες, της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, των αρµοδίων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων κτλ. Στο 

πλαίσιο αυτό επισηµάνθηκε η διεξαγωγή ελέγχων από τις Ένοπλες ∆υνάµεις στα 

κέντρα, ώστε να διασφαλιστεί ότι όσοι εισέρχονται και εξέρχονται αυτών θα είναι 

πιστοποιηµένοι. Επίσης, ζητήθηκε να περιέλθει στη διάθεση της χώρας η τράπεζα 

πληροφοριών βιοµετρικών στοιχείων της Ύπατης Αρµοστείας του Ο.Η.Ε., έτσι ώστε 

να κατοχυρωθεί η επιτάχυνση της διαδικασίας προώθησης των προσφύγων, όπως 

προβλέφθηκε από την Ένωση, εντός 24 ωρών από τα κέντρα υποδοχής των νησιών 

και εντός 72 ωρών από τα κέντρα µετεγκατάστασής τους. Είναι σηµαντικό ότι η 

διαχείριση της Τράπεζας Πληροφοριών επρόκειτο να διεξαχθεί από τις Ένοπλες 

∆υνάµεις, βάσει της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας. Παράλληλα επισηµάνθηκε η 

συνεργασία των Ενόπλων ∆υνάµεων µε τις αρµόδιες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις 

έτσι ώστε να κατοχυρωθεί η αντιµετώπιση φυσικών καταστροφών (Τσαλδάρης, 

2016).  

Ο αρχηγός του ΓΕΕΘΑ, ναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης επιβεβαίωσε ότι 

οι Ένοπλες ∆υνάµεις «θα κάνουν ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν για να 

ανταποκριθούν στις απαιτήσεις» ενώ επεσήµανε ότι είναι απαραίτητη η µε λεπτούς 
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χειρισµούς συνεργασία µε τους τοπικούς φορείς για την ταχεία και ορθή επίλυση των 

προβληµάτων (Τσαλδάρης, 2016).  

Στο πλαίσιο αυτό οι Ένοπλες ∆υνάµεις συγκρότησαν και ανέλαβαν τη 

λειτουργία του Κεντρικού Συντονιστικού Οργάνου ∆ιαχείρισης Προσφυγικής κρίσης 

(ΚΕ.Σ.Ο.∆.Π.) αλλά και των Τοπικών Συντονιστικών Κέντρων, έτσι ώστε να 

πραγµατοποιηθεί η οργάνωση και η λειτουργία των κέντρων πρώτης υποδοχής, των 

κέντρων υποδοχής και ταυτοποίησης και των ανοιχτών δοµών προσωρινής υποδοχής 

και φιλοξενίας προσφύγων και µεταναστών. Βεβαίως, πρέπει να σηµειωθεί ότι για να 

καταστεί αυτό εφικτό οι Ένοπλες ∆υνάµεις βρίσκονταν σε συνεργασία µε τους 

λοιπούς συναρµόδιους κρατικούς φορείς, µε κοινωνικούς φορείς και µε Μη 

Κυβερνητικές Οργανώσεις. 

Η σύσταση του ΚΕ.Σ.Ο.∆.Π. αποσκοπούσε στην άσκηση εποπτείας στα 

προϋφιστάµενα όργανα διαχείρισης των προσφυγικών ροών, ήτοι του Εθνικού 

Συντονιστικού Κέντρου Ελέγχου Συνόρων, Μετανάστευσης και Ασύλου, του 

Κεντρικού Συντονιστικού Οργάνου ∆ιαχείρισης Προσφυγικής Κρίσης και των 

επιµέρους δοµών (ΚΕ.Σ.Ο.∆.Π., 2016).  

Έτσι, την 31η ∆εκεµβρίου 2015 οι Ένοπλες ∆υνάµεις είχαν αναλάβει τη 

συγκρότηση και λειτουργία 45 δοµών φιλοξενίας στην Ελλάδα και συγκεκριµένα σε: 

Ν. Λέσβου 
Αγ. 

Ανδρέας 
Αττικής  

Κυψελοχώρι 
Λάρισας  

Βέροια 

Ηµαθίας  
Λαγκαδάς 

Θεσσαλονίκης  

Ν. Σάµου 
Ραφήνα 

Αττικής  
Τρίκαλα  

∆ιαβατά 

Θεσσαλονίκης  
Πολύκαστρο 

Κιλκίς  

Ν. Χίου 
Μαλακάσα 

Αττικής  
∆ολιανά 

Ιωαννίνων  

Ωραιόκαστρο 

Θεσσαλονίκης  
Χέρσο Κιλκίς  

Ν. Λέρου 

Λαύριο 

Αττικής (2 

∆οµές 
Φιλοξενίας)  

Κατσικάς 
Ιωαννίνων  

Αλεξάνδρεια 

Ηµαθίας  
Βαϊοχώρι 

Θεσσαλονίκης  



 

Ν. Κω 
Κυλλήνη
Ηλείας

Σκαραµαγκά 

Αττικής 
Οινόφυτα
Βοιωτίας

Σχιστό 

Αττικής 
Ριτσώνα
Βοιωτίας

Ελαιώνα 

Αθηνών 
Κουτσόχερο
Λάρισας

Ελευσίνα 

Αττικής 

3ο χλµ
Βόλου
Λάρισας

Εικόνα 9: ∆οµές Φιλοξενίας στην Ελλάδα, Πηγή ΚΕ ., 2016

Εικόνα 10: ∆οµές Φιλοξενίας προσφύγων στα δυτικά Βαλκάνια και στην Ελλάδα τον

Αύγουστο του 2017, Πηγή: ΙΟΜ, 
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Κυλλήνη 

Ηλείας  
Τσεπέλοβο 

Ιωαννίνων  

Σίνδος 
Θεσσαλονίκης 

(2 ∆οµές 
Φιλοξενίας)  

 ∆ράµα

Οινόφυτα 

Βοιωτίας  
Φιλιππιάδα 

Πρεβέζης  
Καλοχώρι 

Θεσσαλονίκης  
Περιγιάλι
Καβάλας

Ριτσώνα 

Βοιωτίας  

Πέτρα 

Ολύµπου 

Πιερίας  

Βασιλικά 

Θεσσαλονίκης  
 Σέρρες

Κουτσόχερο 

Λάρισας  
Κατερίνη 

Πιερίας  
∆ερβένι 

Θεσσαλονίκης 
Θερµοπύλες
Λαµίας

ο χλµ Ε.Ο 

Βόλου 

Λάρισας  

Γιαννιτσά 

Πέλλας  
Κορδελιό 

Θεσσαλονίκης  
Κόνιτσα
Ιωαννίνων  

∆οµές Φιλοξενίας στην Ελλάδα, Πηγή ΚΕ.Σ.Ο.∆.Π., 2016 

: ∆οµές Φιλοξενίας προσφύγων στα δυτικά Βαλκάνια και στην Ελλάδα τον

Αύγουστο του 2017, Πηγή: ΙΟΜ, https://migration.iom.int/europe/, 2018  

∆ράµα  

Περιγιάλι 
Καβάλας  

Σέρρες  

Θερµοπύλες 
Λαµίας  

Κόνιτσα 

Ιωαννίνων   

 

: ∆οµές Φιλοξενίας προσφύγων στα δυτικά Βαλκάνια και στην Ελλάδα τον 
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Στις δοµές αυτές απασχολούνταν γύρω στα 250 στελέχη και των τριών 

Κλάδων. Το ίδιο έτος διατέθηκαν µε µέριµνα των Ενόπλων ∆υνάµεων περίπου 9 

εκατοµµύρια µερίδες συσσιτίου σε πρόσφυγες και µετανάστες που αντιστοιχούν σε 

περίπου 27 εκατοµµύρια γεύµατα  (Φυλλάδιο Κοινωνικής Προσφοράς Ενόπλων 

∆υνάµεων Έτους 2016, 2016). Παράλληλα, ο Ελληνικός Στρατός επικεντρώθηκε 

στην κατασκευή καταφυγίων, ώστε να µπορούν να στεγάσουν τουλάχιστον 20.000 

πρόσφυγες σε όλη την Ελλάδα, µε τον αριθµό των διαθέσιµων κλινών την περίοδο 

εκείνη να ανέρχεται στις 50.000 (Shuster, 2016). 

Ειδικότερα, ως προς τη δράση του Κεντρικού Συντονιστικού Οργάνου 

∆ιαχείρισης Προσφυγικής Κρίσης (ΚΕ.Σ.Ο.∆.Π.) και Τοπικών Συντονιστικών 

Κέντρων ∆ιαχείρισης Προσφυγικής Κρίσης (ΤΟ.Σ.ΚΕ.∆.Π.) έχει εκδοθεί η Κοινή 

Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, 

Εθνικής Άµυνας, Οικονοµικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής µε αριθµό 

Φ. 000/8/245258/Σ. 37 στην οποία προβλέπεται ότι «Αποστολή του ΚΕ.Σ.Ο.∆.Π.. είναι 

η διεύθυνση και ο συντονισµός, σε συνεργασία µε την Υπηρεσία Ασύλου και την 

Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής, των δράσεων για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση των 

θεµάτων, που προκύπτουν από τις προσφυγικές και µεταναστευτικές ροές στη Χώρα, 

αποκλειστικά σε ό,τι αφορά στη µεταφορά, διαµονή, σίτιση και υγειονοµική περίθαλψη 

των προσφύγων και µεταναστών» (άρθρο 1 § 2 Κ.Υ.Α.). 

Επίσης, η παράγραφος 3 του ίδιου άρθρου αναφέρει ότι το Συντονιστικό 

Όργανο είναι αρµόδιο για «α. τον συντονισµό και την παροχή σχετικών διαταγών και 

κατευθύνσεων στα Τοπικά Συντονιστικά Κέντρα ∆ιαχείρισης Προσφυγικής Κρίσης 

όσον αφορά στην εύρυθµη λειτουργία των Κέντρων Πρώτης Υποδοχής, των Κέντρων 

Υποδοχής και Ταυτοποίησης και των Ανοικτών ∆οµών Προσωρινής Υποδοχής και 

Φιλοξενίας προσφύγων και µεταναστών …, β. Την άµεση ενηµέρωση της Ιεραρχίας 

ΓΓΕΘΑ σε περίπτωση διαφοροποίησης της τρέχουσας κατάστασης και για κάθε έκτακτο 

συµβάν, προκειµένου να λαµβάνονται ταχέως οι αναγκαίες αποφάσεις. Γ) την εξέταση 

και κατ’ αρµοδιότητα προώθηση αιτηµάτων, που υποβάλλονται από τους 

εµπλεκόµενους φορείς και αφορούν στη µεταφορά, διαµονή, σίτιση και υγειονοµική 

περίθαλψη των προσφύγων και µεταναστών». 

Η ανωτέρω απόφαση αναφέρει επίσης ότι στο Συντονιστικό Όργανο θα 

λειτουργεί Τµήµα Νοµικού Συµβούλου, Τµήµα Μεταφορών, Τµήµα Εφοδιασµού, 
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Τµήµα Υποδοµών – ∆ιαµονής, Τµήµα Υγειονοµικού, Τµήµα Συνδέσµων Ελληνικής 

Αστυνοµίας και Λιµενικού Σώµατος / Ελληνικής Ακτοφυλακής, Τµήµα Συνδέσµων 

Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ύπατης Αρµοστείας Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών – Μη 

Κυβερνητικών Οργανώσεων, Τµήµα Συνδέσµου Υπουργείου Εσωτερικών και 

∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης και Γραµµατεία (άρθρο 1 § 5 Κ.Υ.Α.). Παράλληλα, 

στη σχετική ΚΥΑ προβλέφθηκε η δυνατότητα του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ να καθορίσει 

τον Κλάδο των Ενόπλων ∆υνάµεων  στον οποίο θα ανατεθεί η δυνατότητα σύναψης 

συµβάσεων για την εκτέλεση έργων, παροχή υπηρεσιών, προµήθεια αγαθών ή 

µισθώσεων, την ίδρυση, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία των ΚΕ.Π.Υ., των 

Κ.Υ.Τ. και των Ανοικτών ∆οµών Προσωρινής Υποδοχής και Φιλοξενίας των 

προσφύγων και µεταναστών για ζητήµατα σχετικά µε τη µεταφορά, διαµονή, σίτιση 

και υγειονοµική περίθαλψη αυτών. 

Από την άλλη, σχετικά µε τη δράση των Τοπικών Συντονιστικών Κέντρων 

∆ιαχείρισης Προσφυγικής Κρίσης (ΤΟ.Σ.ΚΕ.∆.Π.), προσδιορίζεται στο άρθρο 2 της 

Κ.Υ.Α. η αποστολή τους ως «η παρακολούθηση και ο συντονισµός των δράσεων για 

την αποτελεσµατική αντιµετώπιση των θεµάτων, που προκύπτουν από τις προσφυγικές 

και µεταναστευτικές ροές στις περιοχές όπου λειτουργούν, αποκλειστικά σε ό,τι αφορά 

στη µεταφορά, διαµονή, σίτιση και υγειονοµική περίθαλψη των προσφύγων και 

µεταναστών», σε συνεργασία µε την Υπηρεσία Ασύλου και την Υπηρεσία Πρώτης 

Υποδοχής των λοιπών δηµοσίων υπηρεσιών, αρχών, κοινωνικών φορέων και Μη 

Κυβερνητικών Οργανώσεων που επικουρούν τη δράση των Οργάνων ως προς τη 

µεταφορά, διαµονή, σίτιση και υγειονοµική περίθαλψη των προσφύγων και 

µεταναστών. Τα ΤΟ.Σ.ΚΕ.∆.Π. στελεχώνονται από στρατιωτικό προσωπικό των 

Ενόπλων ∆υνάµεων, το οποίο υπηρετεί στις Μονάδες – Υπηρεσίες αλλά και από 

Προσωπικό της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Λιµενικού Σώµατος – Ελληνικής 

Ακτοφυλακής, των Περιφερειακών Ενοτήτων και των λοιπών ∆ηµοσίων Αρχών.  

Η σύσταση του ΚΕ.Σ.Ο.∆.Π. και των ΤΟ.Σ.ΚΕ.∆.Π. αποσκοπεί στην άρτια 

οργάνωση των δοµών στα κέντρα µετεγκατάστασης, µε ιδιαίτερη βαρύτητα στις 

υγειονοµικές συνθήκες διαβίωσης και σίτισης, ιδίως των παίδων. Προς την 

κατεύθυνση αυτή προβλέφθηκε στα κέντρα µετεγκατάστασης η οργάνωση: 

• Τµήµατος Υγειονοµικού υπό την πλαισίωση στρατιωτικών και αστυνοµικών 

ιατρών. Στο Τµήµα αυτό προβλέφθηκε η διενέργεια πρόχειρων εξετάσεων των 
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προσφύγων, η οργάνωση ειδικού χώρου για τα ανήλικα υπό την επίβλεψη 

παιδιάτρου, ψυχολόγων κτλ., 

• Τµήµατος Μεταφορών για την τήρηση των χρονοδιαγραµµάτων της 24ωρης 

παραµονής των προσφύγων στα νησιά και της 72ωρης παραµονής τους στα 

κέντρα µετεγκατάστασης, 

• Τµήµατος Υποδοµών, για την παρακολούθηση της πορείας της κατασκευής 

των έργων και του συντονισµού των τοπικών εργολάβων, µε τη συνδροµή 

µονάδων του Μηχανικού και της Πολεµικής Αεροπορίας και µε τη φιλοξενία 

γραφείων, χώρων ενδιαίτησης για την κάλυψη των εκεί εργαζοµένων, 

• Τµήµατος Σίτισης για τη διάθεση δέκα κινητών µαγειρείων των Ενόπλων 

∆υνάµεων και τη διάθεση του απαιτούµενου συσσιτίου στους πρόσφυγες. Για 

τον πρώτο µήνα λειτουργίας του τµήµατος προβλέφθηκε η διαξεγωγήτ ης 

τροφοδοσίας από ορισµένες πιστοποιηµένες εταιρίες µε την άµεση παρουσία 

και δη σε κατάσταση ετοιµότητας επιπλέον προσωπικού των Ενόπλων 

∆υνάµεων (Τσαλδάρης, 2016). 

Βάσει των παραπάνω, οι Ένοπλες ∆υνάµεις ανέλαβαν την εποπτεία του 

ΚΕ.Σ.Ο.∆.Π. µέχρις ότου το Υπουργείο Μετανάστευσης και η Ελληνική Αστυνοµία 

να αποκτήσουν την απαραίτητη τεχνογνωσία αλλά και την απαραίτητη εµπειρία ώστε 

να καταστεί δυνατή και επιτυχής η διαχείριση του προσφυγικού ζητήµατος. 

Πρωταρχικός στόχος τέθηκε η αύξηση της αποτελεσµατικότητας κατά την µεταφορά 

των προσφύγων από τα νησιά της Ελλάδας προς την ηπειρωτική χώρα, η βελτίωση 

της σίτισης και της παροχής τροφίµων, όπως επίσης και της ιατρικής και 

υγειονοµικής περίθαλψης στους πρόσφυγες και τους µετανάστες, µέσω της εποπτείας 

των κέντρων ελέγχουν και επανεγκατάστασης (Greek military to oversee response to 

refugee crisis, 2016). 

5.4 Η συνεργασία των Ενόπλων ∆υνάµεων µε άλλους φορείς 

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για τον Έλεγχο της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα 

Εξωτερικά Σύνορα της Ε.Ε. (FRONTEX) ιδρύθηκε το 2004 µε σκοπό την προστασία 

των εξωτερικών συνόρων για την «αποφυγή και ελαχιστοποίηση της παράτυπης 

µετανάστευσης» (FIDH, Migreurop, & EMHRN, 2015, σ. 71). Η FRONTEX ήδη από 

το 2010 δραστηριοποιείτο στα ελληνοτουρκικά σύνορα στο πλαίσιο της επιχείρησης 

Ποσειδώνας. Η επιχείρηση «ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ» αποσκοπεί στην παροχή στη χώρα µας 
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τεχνικής βοήθειας έτσι ώστε να καταστεί δυνατή και ενισχυµένη η επιτήρηση των 

συνόρων αλλά και η ικανότητα διάσωσης ζωών και η δυνατότητα καταγραφής και 

ταυτοποίησης. Πρόκειται για µια επιχείρηση µε πολλαπλούς στόχους µεταξύ των 

οποίων η αντιµετώπιση του διασυνοριακού εγκλήµατος (λαθρεµπορίου παράνοµων 

ουσιών, όπλων, πλαστών εγγράφων κτλ.), η ανίχνευση της παράνοµης αλιείας, η 

θαλάσσια ρύπανση κτλ. (Επιχειρήσεις της Ε.Ε. στη Μεσόγειο Θάλασσα, 2016).  

Στις 2/9/2015 η FRONTEX ζήτησε 775 Συνοριοφύλακες από τα Μέλη της 

Ένωσης και τα κράτη που έχουν προσχωρήσει στη Συνθήκη του Σένγκεν, λόγω της 

σωβούσας µεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης. Ενώ στις αρχές Οκτωβρίου ο 

οργανισµός είχε ανακοινώσει την τοποθέτηση 600 εµπειρογνωµόνων στη χώρα µας 

για την παροχή των καταρτισµένων υπηρεσιών τους σε ζητήµατα ελέγχου και 

επιτήρησης των εξωτερικών συνόρων και διαχείρισης, καταγραφής και εξακρίβωσης 

στοιχείων των προσφύγων (Greece asks EU for help with refugees following threats, 

2015). 

Παράλληλα, η συµφωνία µε τη FRONTEX εµπεριείχε την παροχή 

προσωπικού για την καταγραφή των προσφύγων και των µεταναστών στα ελληνικά 

σύνορα µε τα Σκόπια, όπου το ίδιο διάστηµα είχαν συγκεντρωθεί τουλάχιστον 6.000 

πρόσφυγες λόγω της άρνησης των Σκοπίων να επιτρέψουν την είσοδο σε πληθυσµούς 

πλην των Συρίων, Ιρακινών και Αφγανών (Greece asks EU for help with refugees 

following threats, 2015). 

Βέβαια, οι αξιωµατικοί της FRONTEX συνεργάστηκαν µε τις Ένοπλες 

∆υνάµεις όχι µόνο στη φύλαξη των συνόρων της χώρας µε την ΠΓ∆Μ αλλά και στη 

γενικότερη καταγραφή και τεκµηρίωση των προσφύγων που εισέρχονται στη χώρα. 

Ωστόσο, πρέπει να σηµειωθεί ότι, αν και δεν απεστάλη το διάστηµα εκείνη η 

συνδροµή που ζητήθηκε από την Ελλάδα στο έπακρο, υπήρξε έντονη συνεργασία, 

όπως δηλώθηκε και από την τότε εκπρόσωπο της ελληνικής κυβέρνησης, Όλγα 

Γεροβασίλη (EU's Frontex agency to help guard Greece - Macedonia border, 2015). 

Συνολικά, πάντως, πρέπει να σηµειωθεί ότι εν µέσω της προσφυγικής κρίσης 

η FRONTEX ενέτεινε τις δραστηριότητές της στα νησιά της Ελλάδας στο Ανατολικό 

Αιγαίο, µε τη χρήση περισσοτέρων σκαφών και αεροσκαφών έτσι ώστε να ενισχυθεί 

η περιπολία και οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Παράλληλα, αυξήθηκε ο 

αριθµός των αξιωµατικών προς συνδροµή των ελληνικών αρχών ώστε να 
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εντοπιστούν και να καταγραφούν οι εισερχόµενοι πρόσφυγες και µετανάστες, µαζί µε 

διερµηνείς και εµπειρογνώµονες σε ζητήµατα πλαστών αναγνωριστικών εγγράφων  

(Joint Operation Poseidon (Greece), 2016). 

Η FRONTEX επίσης συνδράµει τις ελληνικές αρχές σε επιχειρήσεις 

επιστροφής και επανεισδοχής, ενώ οι επιχειρήσεις εξαπλώνονται στα σύνορα της 

Ελλάδας µε την Τουρκία αλλά και στα ελληνικά νησιά (Επιχειρήσεις της Ε.Ε. στη 

Μεσόγειο Θάλασσα, 2016).  

Παράλληλα, οι Ένοπλες ∆υνάµεις πέραν της FRONTEX ήρθαν σε 

επικοινωνία και συνεργασία και µε δυνάµεις του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο (Frontex and 

NATO to cooperate in the Aegan Sea, 2016). 

Η συνεργασία που προέκυψε µεταξύ των Ενόπλων ∆υνάµεων και της 

EUROPOL, της υπηρεσίας επιβολής του νόµου της Ευρωπαϊκής ένωσης 

πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο ενεργειών για τον εντοπισµό τροµοκρατών και την 

αποφυγή διέλευσής του προς τις χώρες της Ευρώπης µέσω της Ελλάδας, µε το 

πρόσχηµα της επίκλησης ασύλου. Έτσι, τον Μάιο του 2016 αποφασίστηκε η 

τοποθέτηση τουλάχιστον 200 αξιωµατικών και ειδικά εκπαιδευµένων 

εµπειρογνωµόνων στον τοµέα της µετανάστευσης και της τροµοκρατίας για την 

προστασία των συνόρων της χώρας και τον έλεγχο των ατόµων που θεωρούνται ως 

ύποπτα. (Eurostat, 2016). 

Σύµφωνα µε τους Πρίφτη, Κουγιάννου και Γαγλία (2016) «Τα µέσα αρωγής 

µηδαµινά για τις κολοσσιαίες ανάγκες, ο κρατικός µηχανισµός απών ή αργότερα 

πανικόβλητος ασθµαίνοντας πίσω από τις εξελίξεις για να σώσει ό,τι µπορούσε. Με 

σωστούς και λάθους τρόπους». Οι συνθήκες αυτές είχαν σαν αποτέλεσµα την 

κινητοποίηση πολλών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) προς αρωγή των 

ταλαιπωρηµένων προσφύγων και την ανάπτυξη συνεργασίας µεταξύ αυτών και των 

Ενόπλων ∆υνάµεων. 

 Μάλιστα, οι ΜΚΟ στην Ελλάδα εµφανίζουν σύνθετη και πολυδιάστατη 

δράση, ήτοι παροχή ιατρικής περίθαλψης, παροχή υπηρεσιών σίτισης, διανοµής 

ρούχων και ειδών πρώτης ανάγκης, διάθεση διερµηνέων, ψυχολογική στήριξη, 

οικονοµική και υλική στήριξη, µορφών ψυχαγωγίας. Άλλες οργανώσεις 

επικέντρωσαν ην προσοχή τους σε συγκεκριµένους τοµείς όπως π.χ. τα Κέντρα 
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Πρώτης Υποδοχής, ενώ άλλες, µετά την απόκτηση σχετικής εµπειρίας, επεκτάθηκαν 

και σε άλλες δράσεις, είτε στα νησιά είτε σε καταυλισµούς της ηπειρωτικής Ελλάδας. 

Άλλες ΜΚΟ αποτελούν παραρτήµατα παγκοσµίων δικτύων µε µακρόχρονη διεθνή 

παρουσία σε πολλές χώρες, ενώ άλλες συστάθηκαν καθαρά λόγω της κρίσης µετά το 

καλοκαίρι του 2015 (Πρίφτη, Κουγιάννου, & Γαγλίας, 2016; Chtouris & Miller, 

2017). 

Ενδεικτικά, στο πλαίσιο αυτό, η ∆ιεθνής Επιτροπή ∆ιάσωσης ξεκίνησε το 

έργο της στην Ελλάδα από τον Ιούλιο του 2015 µε αντικείµενο την φροντίδα των 

ασυνόδευτων ανηλίκων, την παροχή ψυχοκοινωνικής στήριξης σε χιλιάδες 

πρόσφυγες και την παροχή οικονοµικής βοήθειας σε αυτούς. Η δράση της 

εξαπλώθηκε στα νησιά αλλά και στην ηπειρωτική Ελλάδα µέσω συνεργασία µε τις 

Ένοπλες ∆υνάµεις, τις τοπικές αρχές και την Κυβέρνηση αλλά και τις Ευρωπαϊκές 

Αρχές. Στο πλαίσιο αυτό, η ∆ιεθνής Επιτροπή ∆ιάσωσης σε συνεργασία µε άλλες 23 

ΜΚΟ που αναπτύσσουν τη δράση τους στην χώρα έχουν απευθυνθεί επανειληµµένως 

στην Ελληνική Κυβέρνηση και στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη βελτίωση των 

συνθηκών και την εξασφάλιση της άµεσης µεταφοράς των προσφύγων στην 

ηπειρωτική Ελλάδα (Greece, Europe and the refugee crisis, 2018). 

Συµπεράσµατα 

Η κατάσταση που προκλήθηκε από τις µαζικές εισροές προσφύγων και 

µεταναστών στην Ελλάδα το διάστηµα 2014 – 2016 ανέδειξε την ανάγκη παρεµβολής 

των ενόπλων δυνάµεων για τη διαχείριση του προσφυγικού ζητήµατος. Η Ελλάδα, 

βάσει των δηµοσιευµένων εκθέσεων και πριν την εµφάνιση της ανθρωπιστικής 

κρίσης αντιµετώπιζε δυσκολίες στο ζήτηµα των προσφύγων. Οι δυσκολίες αυτές 

είχαν σαν αποτέλεσµα τις άσχηµες συνθήκες διαβίωσης των προσφύγων και την 

ταλαιπωρία αυτών µέχρι να προωθηθούν σε άλλες χώρες. Αναπόφευκτα λήφθηκαν τα 

απαραίτητα µέτρα και συστάθηκαν οι απαραίτητες υπηρεσίες, οι οποίες υπό την 

εποπτεία και οργάνωση των ενόπλων δυνάµεων επρόκειτο να αναλάβουν το δύσκολο 

αυτό έργο. Παράλληλα, σηµαντική κρίθηκε και η συνεργασία µε διεθνείς φορείς 

όπως το ΝΑΤΟ και η FRONTEX αλλά και µε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. 
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Εικόνα 11: ∆ράση ΜΚΟ στην Ελλάδα, Πηγή: huffingtonpost.com. 2018 
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Κεφάλαιο 6ο 

Από τη θεωρία στην πράξη - Συνεντεύξεις µε ανώτατους 

αξιωµατικούς 

 

Εισαγωγή 

Στα παραπάνω κεφάλαια διεξήχθη µια θεωρητική προσέγγιση του 

προσφυγικού ζητήµατος και της ανθρωπιστικής κρίσης που προκλήθηκε τόσο στον 

χώρο της Ευρώπης όσο και στην Ελλάδα. Παράλληλα, εκτέθηκαν τα πραγµατικά 

περιστατικά που οδήγησαν σε αυτήν, δηλαδή οι µαζικές εισροές των προσφυγικών 

πληθυσµών στον Ευρωπαϊκό και ειδικότερα στον Ελλαδικό χώρο. 

Στο παρόν κεφάλαιο θα γίνει η µετάβαση από τη θεωρία στην πράξη και θα 

παρουσιαστεί η προσωπική εµπειρία υψηλόβαθµων αξιωµατικών του Ελληνικού 

Στρατού σε αντίστοιχα περιστατικά ανθρωπιστικών κρίσεων, φυσικών καταστροφών 

και βεβαίως στη διαχείριση του προσφυγικού ζητήµατος από το 2014 και µετά. 

Παράλληλα, θα παρουσιαστούν οι δυσκολίες που αντιµετώπισαν και οι δράσεις που 

κλήθηκαν να εκτελέσουν. Βεβαίως, είναι σαφές ότι κάθε εµπειρία είναι διαφορετική 

και δεν είναι δυνατή η αντανάκλαση όλης της κατάστασης µέσω εννέα (9) 

συνεντεύξεων, ωστόσο είναι ενδεικτικές των προκλήσεων που τέθηκαν σε µέλη των 

Ενόπλων ∆υνάµεων και της συµβολής αυτών σε ανθρωπιστικές κρίσεις. Η επιλογή 

των συµµετεχόντων στις συνεντεύξεις πραγµατοποιήθηκε κατόπιν εκτιµήσεως της 

θέσης αυτών και της εµπειρίας τους σε έκτακτες καταστάσεις.  

Οι συνεντεύξεις βασίστηκαν σε ανοικτές ερωτήσεις, που δίνουν τη 

δυνατότητα ελεύθερης έκφρασης των απόψεων των συµµετεχόντων σε αυτές και 

επιτρέπουν την κατά τη βούληση του ερωτηθέντος προσώπου να επικεντρώσει την 

προσοχή του στα σηµεία που ο ίδιος θεωρεί ως ζωτικότερης σηµασίας. 

6.1 Συνέντευξη πρώτη 

Από την πρώτη συνέντευξη αναδείχθηκε ένα σηµαντικό πρόβληµα που έχουν 

να αντιµετωπίσουν οι Ένοπλες ∆υνάµεις. Πολλές φορές καλούνται να συµµετάσχουν 

σε αποστολές για τις οποίες αφενός δεν έχουν λάβει πάντα ειδική εκπαίδευση και 
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αφετέρου προετοιµάζονται σε όλη της διάρκεια της επαγγελµατικής τους 

σταδιοδροµίας. Έτσι, χαρακτηριστικά αναφέρει «Η ανταπόκριση των Ε∆ σε 

περιπτώσεις ενεργοποίησης του Σχεδίου «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» λογίζεται ως κοινωνική 

προσφορά των Ε∆ ή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της αποστολής τους; Όταν ένας 

πυροτεχνουργός του Στρατού Ξηράς εξουδετερώνει ανευρεθέν πυροµαχικό εντός 

κατοικηµένης περιοχής αυτό χαρακτηρίζεται «κοινωνική προσφορά»;» Αυτό που 

εκφράζεται µέσω της παραπάνω απάντησης είναι ότι η συµµετοχή σε επιχειρήσεις 

κοινωνικού χαρακτήρα εντάσσονται στο πλαίσιο της εκτέλεσης του λειτουργήµατος 

του στρατιωτικού και ότι δεν υφίσταται ζήτηµα ειδικής εκπαίδευσης, διότι τίθενται σε 

ενέργεια και χρήση οι γνώσεις και δεξιότητες που έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο της 

επαγγελµατικής σταδιοδροµίας του κάθε στελέχους, χρήσιµες πρωτίστως για την 

υπηρεσία και δευτερευόντως για το κοινωνικό σύνολο. Παράλληλα, αποτυπώνεται η 

άποψη ότι ο πυρήνας του ορισµού της κοινωνικής προσφοράς ταυτίζεται µε τον 

εθελοντισµό, στοιχείο που δεν συνάδει µε τις προαναφερόµενες περιπτώσεις. 

Οι αποστολές που συµµετείχε ο πρώτος ερωτηθείς περιγράφονται ως 

ακολούθως: αντιµετώπιση πληµµυρών το 2005 στο Νοµό Έβρου, αντιµετώπιση 

πυρκαγιών το 2007 στο Νοµό Ηλίας20
, σε δενδροφυτεύσεις εντός του Νοµού Κιλκίς 

το 2010 – 2011 σε συνεργασία µε την Περιφέρεια και το ∆ασαρχείο, σε συγκέντρωση 

τροφίµων και παράδοση αυτών στην εκκλησία ή (κατ’ οίκον) σε άπορες οικογένειες 

ανά τακτά χρονικά διαστήµατα (Χριστούγεννα – Πάσχα), σε διάθεση και στήσιµο 

σκηνών για τη διεξαγωγή τοπικών εκδηλώσεων σποραδικά (αγώνες δρόµου) και στο 

στήσιµο και λειτουργία 2 Κέντρων Προσωρινής Υποδοχής και Φιλοξενίας 

Προσφύγων. Επίσης, πέραν των παραπάνω καθηκόντων σηµειώνεται από τον 

ερωτηθέντα η συµµετοχή του στο συντονισµό εκδηλώσεων, όπως η δωρεάν παροχή 

ιατρικών – οδοντιατρικών εξετάσεων, η οργάνωση και παράθεση δείπνων αγάπης για 

άπορους, η διάνοιξη δρόµων, η δηµιουργία αντιπυρικών ζωνών και αιµοληψίες, ενώ 

σηµειώνεται η λήψη αποζηµίωσης για τις επιχειρήσεις στην Ηλία και για την 

οργάνωση των Κέντρων Υποδοχής, όπως επίσης και η συχνή παρουσία πέραν του 

ωραρίου. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον, ωστόσο, αυτό που επισηµαίνεται, «Κρίνω 

σκόπιµο σε αυτό το σηµείο να επισηµάνω ότι δεν θεωρώ τίποτα από τα παραπάνω 

κοινωνική προσφορά, παρά υπηρεσιακό έργο, αποστολή, επιχειρήσεις επιρροής και 

λειτουργία εντός πλαισίου υπηρεσιακών καθηκόντων, µε µοναδική εξαίρεση τη 

συγκέντρωση φιαλών αίµατος».  
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Από τους φορείς συνεργασίας αναφέρονται οι τοπικές αυτοδιοικήσεις, οι 

∆ήµοι των περιοχών και οι τοπικές κοινότητες, εκπρόσωποι της Εκκλησίας21
,  

∆ασαρχεία, φορείς της Ελληνικής Αστυνοµίας και του Πυροσβεστικού Σώµατος, 

∆ιεθνείς Οργανώσεις, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις αλλά και τοπικές οργανώσεις 

πολιτών. Παράλληλα, εκφράζεται ότι «Πολλές φορές διατηρούσα ισχυρές επιφυλάξεις 

κατά την έναρξη της συνεργασίας µου. Οι δυσκολίες είναι αναπόφευκτο κοµµάτι της 

συνεργασίας ξεχωριστών υπηρεσιών - φορέων – οντοτήτων αλλά σπανίως είναι αυτές 

ανυπέρβλητες, όταν ο στόχος είναι κοινός (ασχέτως αν τα κίνητρα είναι διαφορετικά)». 

Παράλληλα, µεταξύ των δυσκολιών που αντιµετωπίστηκαν επί τω έργω αναφέρονται 

η έλλειψη «κοινής γλώσσας», η ύπαρξη διαφορετικών κινήτρων, η έλλειψη διάθεσης 

καταβολής επιπλέον προσπάθειας για επίλυση προβληµάτων, η χαλαρή ή µη σαφής 

διάκριση ιεραρχικών δοµών έτερων υπηρεσιών (ή µη κατανοητή), η ισχυρή αίσθηση 

καταναγκασµού των ίδιων τµηµάτων και η δυσπραγία στη εκτέλεση εντολών, οι 

δυσδιάκριτοι και αντικρουόµενοι ή επικαλυπτόµενοι ρόλοι µεταξύ τµηµάτων - 

υπηρεσιών και έλλειψη σχεδιασµού – οργάνωσης. 

Σε ερώτηση εάν η προηγούµενη εµπειρία συµµετοχής σε διεθνείς αποστολές 

διευκόλυνε την εµπλοκή στη διαχείριση του προσφυγικού απαντάται ότι συνέβαλε 

στην κατανόηση της πολυπολιτισµικότητας και την – κατά το δυνατό – βελτίωση 

προσπάθειας επίλυσης ανακυπτόµενων δυσχερειών επικοινωνίας, διαβίωσης και 

συνέργειας. 

Αυτό που παρουσιάζει τεράστιο ενδιαφέρον είναι η άποψη του ερωτηθέντος 

σε σχέση µε την αξία της συµµετοχής των Ενόπλων ∆υνάµεων σε κοινωνικές 

επιχειρήσεις. Επισηµαίνεται ότι η συµβολή, όπως περιγράφηκε ανωτέρω, γίνεται 

αντιληπτή ως επιχειρησιακό έργο, προερχόµενο εκ της αποστολής των Ε∆ και από 

την εκτέλεση συγκεκριµένων υπηρεσιακών καθηκόντων. Ως παράδειγµα επικαλείται 

τοιούτο της αεροδιακοµιδής ενός ασθενή από ακριτικό νησί µε ιπτάµενα µέσα της 

Αεροπορίας. Εκφράζει το προβληµατισµό επισηµαίνοντας ότι «Η περίπτωση αυτή 

χαρακτηρίζεται ως κοινωνική προσφορά των Ενόπλων ∆υνάµεων αλλά ποιος 

προσφέρει; Ο πιλότος είναι εθελοντής ή διατάσσεται; Τα καύσιµα πληρώνονται από την 

«τσέπη» των στελεχών; Είναι απόφαση του ∆ιοικητή Μονάδας ή του ΥΠΕΘΑ; Σε κάθε 

περίπτωση η µείωση της διαθεσιµότητας ιπτάµενων µέσων «αδυνατίζει» την 

επιχειρησιακή ετοιµότητα και καταναλώνει πολύτιµους πόρους (ανθρώπινους και 

υλικούς), αλλά όταν ο αρµόδιος φορέας αδυνατεί να αντεπεξέλθει, οι Ένοπλες ∆υνάµεις 
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εξαιρούνται  του συνολικού µηχανισµού αντιµετώπισης κρίσεων; Κατά τα γνώµη µου 

σαφώς και όχι». Στο πλαίσιο αυτό, τονίζεται ότι η οποιαδήποτε ενέργεια έγκειται 

στην εκτέλεση υπηρεσιακών καθηκόντων. Κατ’ επέκταση, υποστηρίζεται ότι, λοιπά 

θέµατα όπως οικονοµικές αποζηµιώσεις, αναπλήρωση επιπλέον ωρών απασχόλησης 

κ.τ.λ. δεν απασχολούν το υπόψη ζήτηµα, παρά αφορούν εσωτερική διοικητική κυρίως 

λειτουργία. Άλλωστε, συνεχίζει ότι, στο ίδιο συµπέρασµα µπορεί κάποιος να 

καταλήξει αναλύοντας την εµπλοκή των Ε∆ στην πρόσφατη κρίση µικτών 

προσφυγικών ροών. Έτσι, τα παραπάνω, σύµφωνα µε τον πρώτο συµµετέχοντα στις 

συνεντεύξεις σε αποτελούν κοινωνική προσφορά καθώς αφορούν µείζον εθνικό 

ζήτηµα εσωτερικής ασφάλειας, το οποίο κανένας άλλος κρατικός ή ιδιωτικός φορέας 

– οργανισµός δε διέθετε αυτόνοµα το προσωπικό και τα µέσα για να αντιµετωπίζει µε 

ευχέρεια.  

6.2 Συνέντευξη δεύτερη 

Ο δεύτερος συµµετέχων στην έρευνά µας πήρε µέρος στις ακόλουθες 

επιχειρήσεις: 

1.  Στις Πυρκαγιές στον Πύργο Ηλίας τον Αύγουστο - Σεπτέµβριο του 2007,  

2. Σε Ειρηνευτική Αποστολή του ΟΗΕ στη Γεωργία- Αµπχαζία (Ιούνιο 2003- 

Ιούλιο 2004). Στην περιοχή υπήρχαν πρόσφυγες Γεωργιανοί από τη µία πλευρά, 

Αµπχάζιοι από την άλλη και Μινγκρέλιοι στη µέση (σε εδάφη της Αµπχαζίας µε 

Γεωργιανό προσανατολισµό). Στα καθήκοντα του αναφέρει ότι εντασσόταν η 

συνεργασία µε όλες τις πλευρές των κατοίκων, των τοπικών διοικήσεων, της 

Αστυνοµίας, του Στρατού καθώς και µε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που δρούσαν 

στην περιοχή, 

3. Σε Ειρηνευτική Αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Σαράγεβο της 

Βοσνίας-Ερζεγοβίνης (Ιούλιος 2013-Φεβρουάριος 2014) 

4. Σε προσφυγικές δοµές στην Ελλάδα, όπου αναφέρει ότι «Υπήρξα ο πρώτος 

διοικητής της δοµής στο Χέρσο Κιλκίς από 29 Φεβ 2016 έως 5 Μαΐου 2016. Και στη 

συνέχεια συµµετείχα µε προσωπικό της Μονάδος που ∆ιοικώ, στη ∆οµή του Χέρσου 

Κιλκίς από τον Ιούλιο 2016 έως την απενεργοποίησή του το ∆εκέµβριο του 2016 και 

στη ∆οµή της ΣΟΦΤΕΞ στα ∆ιαβατά Θεσσαλονίκης από τον Ιούλιο 2016 έως την 
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απενεργοποίησή του το καλοκαίρι του 2017». Ως στόχος, βεβαίως, είχε τεθεί η 

προσωρινή διαβίωση των προσφύγων έως όταν αναλάβουν άλλοι κρατικοί φορείς. 

Σε σχέση µε την εκπαίδευση που έχει λάβει αναφέρει το Στρατιωτικό Σχολείο 

Πολιτικοστρατιωτικής Συνεργασίας (CIMIC- Civil-Military Cooperation) διάρκειας 

δύο εβδοµάδων και την Ύπατη Αρµοστεία του ΟΗΕ (UNHCR) σε σχέση µε διοίκηση 

προσφυγικών καταυλισµών διάρκειας µίας εβδοµάδας. 

Σε σχέση µε το ωράριο κατά το οποίο απασχολήθηκε αναφέρει ότι οι ακριβείς 

εργατοώρες δεν µπορούν να υπολογιστούν µε ακρίβεια, αλλά στο Χέρσο η εργασία 

του ανερχόταν σε 10-15 ώρες ηµερησίως, καθηµερινά (Καθηµερινές, 

Σαββατοκύριακα, Αργίες όπως 25
η
 Μαρτίου, αργίες του Πάσχα κλπ) χωρίς καµία 

εξαίρεση, υπολογίζοντας την απασχόλησή του σε 70 µε 105 ώρες την εβδοµάδα, µε 

ωράριο εργασίας τις 40 ώρες την εβδοµάδα. Επίσης, σηµειώνει ότι δεν πληρώθηκε 

επιπλέον για τα παραπάνω.  

Μεταξύ των φορέων µε τους οποίους κλήθηκε να συνεργαστεί αναφέρει την 

Περιφέρεια Θεσσαλονίκης, το ∆ήµο Κιλκίς, πολλές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις 

από αρκετές χώρες καθώς και διεθνείς οργανισµούς όπως τον Ερυθρό Σταυρό. Ως 

βασικότερα προβλήµατα στις επιχειρήσεις εντοπίζει τα εξής: 

• Αρκετή δυσκολία στη συνεργασία µε αρκετούς από τους ως άνω 

αναφερθέντες φορείς διότι ήθελαν να ενεργούν αυτόνοµα, χωρίς να υπακούν 

σε κανόνες και χωρίς να θέλουν να έχουν σχέση µε το Στρατό, ενώ οι δοµές 

αυτές ξεκίνησαν τη λειτουργία τους µε στρατιωτικές συγκεκριµένες διαταγές, 

• Αντιδράσεις από τον ντόπιο πληθυσµό για τους πρόσφυγες που 

εγκαταστάθηκαν στην περιοχή τους. Υπήρξαν κλοπές και καταστροφές που 

αποδόθηκαν στους πρόσφυγες. Αργότερα όµως ο Στρατός επέβαλε σε ΜΚΟ 

και εργολάβους που θέλησαν να αναλάβουν έργα στις δοµές να προσλάβουν 

υποχρεωτικά ένα µέρος των συνεργείων τους από τα παρακείµενα χωριά. Έτσι 

βρήκαν εργασία πολλοί κάτοικοι της περιοχής στη σίτιση, υποδοµές κλπ των 

προσφυγικών δοµών. 

Μεταξύ των επιχειρήσεων που βελτίωσαν τη συµµετοχή του στο προσφυγικό 

αναφέρει τις ειρηνευτικές αποστολές και την ενασχόλησή του µε τη διεύθυνση του 

Στρατηγείου ∆υνάµεων Επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΣ∆ΕΕ) του 
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Σχηµατισµού Μάχης HELBROC ως Βοηθού Επιτελάρχη Επιχειρήσεων (DCOS 

OPS). 

Τέλος, η προσωπική εκτίµηση του συγκεκριµένου αξιωµατικού του 

Ελληνικού Στρατού σε σχέση µε τη συµβολή των Ενόπλων ∆υνάµεων είναι ότι η 

χρησιµοποίηση του Στρατού ήταν αναγκαία λύση τη δεδοµένη στιγµή, καθώς οι 

λοιπές κρατικές δοµές δήλωσαν αδυναµία να αντεπεξέλθουν, η οποία κράτησε από 6 

έως 12 µήνες. Έτσι, συµπληρώνει ότι «ο Στρατός έτσι επιτέλεσε ένα σηµαντικότατο 

κοινωνικό ρόλο, παρόλο που δεν είναι στην αποστολή του και αυτό είχε συνέπεια στην 

κύρια αποστολή του, όµως βάζοντας πάνω απ’ όλα το κοινό καλό αντεπεξήλθε 

αγόγγυστα στα επιπλέον αυτά καθήκοντα».  

6.3 Συνέντευξη τρίτη 

Ο τρίτος ερωτηθείς, εκπαιδευµένος για 3 εβδοµάδες σε Σχολείο µη πολεµικών 

αποστολών στο Κέντρο Εκπαίδευσης Μηχανικού (ΚΕΜΧ), έχει λάβει µέρος ως 

σύνδεσµος µε την πυροσβεστική σε δασικές πυρκαγιές τοπικού χαρακτήρα και 

περιορισµένης έκτασης και για τη συνδροµή του Στρατού Ξηράς σε υλικά, δηλαδή 

υδροφόρες και οχήµατα, αλλά και σε προσωπικό. Η παραπάνω συµµετοχή διήρκεσε 

από 24 έως 48 ώρες µε το προσωπικό να απασχολείται σε βάρδιες και ορισµένες 

φορές πέραν του 8ώρου ωραρίου χωρίς την πρόβλεψη επιπλέον αµοιβής.  

Στο πλαίσιο των προαναφερθέντων επιχειρήσεων αναφέρει την αναγκαία 

συµµετοχή µε την Πυροσβεστική Υπηρεσία και τονίζει την απουσία δυσκολιών και 

τη γρήγορη επίλυση προβληµάτων διαλειτουργικότητας που διαπιστώθηκαν και 

αντιµετωπίστηκαν επί τόπου. 

Τέλος, σε σχέση µε τη συµβολή των Ενόπλων ∆υνάµεων και τον κοινωνικό 

ρόλο της δράσης αυτών διατυπώνει τη θέση ότι «ο κοινωνικός ρόλος του στρατού 

είναι εξίσου σηµαντικός µε την εκπαίδευση, η οποία είναι η κύρια αποστολή του κατά 

τη διάρκεια της ειρήνης». 

6.4 Συνέντευξη τέταρτη 

Ο τέταρτος συµβάλλων στην εκπόνηση της παρούσας εργασίας επισηµαίνει 

ότι έχει συµµετάσχει σε επιχειρήσεις που εκδηλώνουν τον κοινωνικό ρόλο του 

Ελληνικού Στρατού αλλά ότι δεν έχει λάβει καµία εκπαίδευση για την αντιµετώπιση 
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φυσικών καταστροφών, ούτε για τους κανόνες εµπλοκής ή συµπεριφοράς µε οµάδες 

όπως οι µετανάστες. Όµως, αναφέρει ότι έχει εκπαιδευτεί από την Πυροσβεστική για 

την οµάδα «∆ευκαλίων», καθώς διαθέτει ειδική στολή στη µονάδα αντιπυρική. 

Μεταξύ των αποστολών στις οποίες συµµετείχε αναφέρει τις πυρκαγιές στον Πύργο 

Ηλίας, στη Ζάκυνθο, το σεισµό στη Μυτιλήνη και στο Χέρσο µε τους µετανάστες. Ως 

προς τη µορφή που έλαβαν οι επιχειρήσεις αυτές τονίζει ότι ήταν έκτακτες για άµεση 

αντιµετώπιση της κατάστασης και ουσιαστικά απαιτείτο ο εκ µέρους του 

αυτοσχεδιασµός. Στην ερώτηση σχετικά µε τους συνεργαζόµενους φορείς αναφέρει 

την πυροσβεστική. Παρουσιάζει ενδιαφέρον ότι, σε αντίθεση µε τον αµέσως 

προηγούµενο ερωτηθέντα, αναφέρει ότι ήταν δύσκολη η συνεργασία λόγω της 

διαφορετικής νοοτροπίας και του διαφορετικού αντικειµένου εκπαίδευσης. 

Παράλληλα, ως µεγαλύτερη δυσκολία στις επιχειρήσεις αυτές επικαλείται την 

έλλειψη ενηµέρωσης του προσωπικού του στρατού για την κατανόηση του ότι ο 

κοινωνικός ρόλος είναι µέρος της αποστολής των ενόπλων δυνάµεων σε περίπτωση 

αδυναµίας των κοινωνικών φορέων. Στο ίδιο πνεύµα, είναι πολύ σηµαντική η 

δήλωσή του ότι ο κοινωνικός ρόλος του Στρατού «σίγουρα θεωρείται πάρεργο από 

αυτούς που έχουν άγνοια … αλλά ο Ελληνικός Στρατός είναι ο µοναδικός οργανισµός 

στη χώρα µας που θα µπορούσε να αντεπεξέλθει λόγω ευελιξίας και προσωπικού».  

6.5 Συνέντευξη πέµπτη 

Ο πέµπτος συµµετέχων στην έρευνά µας έχει λάβει µέρος µόνο στις δράσεις 

του Ελληνικού Στρατού για τη διαχείριση του προσφυγικού σε κλειστή υποδοµή στο 

Χέρσο του Νοµού Κιλκίς, για τις οποίες ωστόσο δεν είχε λάβει κάποια ειδική 

εκπαίδευση πέραν των όσων είχε διαβάσει για τον κοινωνικο ρόλο του στρατού από 

άρθρα και εφηµερίδες και από σχετικό µάθηµα στο 4
ο
 έτος της Στρατιωτικής Σχολής 

Ευελπίδων που αναφερόταν σε κανόνες εµπλοκής του Εθνικού Συστήµατος 

Συναγερµού σε περιόδους κρίσης.  Χαρακτηριστικά, σε σχέση µε τη συµµετοχή του 

στη διαχείριση του προσφυγικού, αναφέρει ότι «Χαρακτηριστικά θυµάµαι ότι ήµουν σε 

υπηρεσία το Σάββατο και ενηµερωνόµαστε το βράδυ από το προϊστάµενο κλιµάκιο ότι 

θα έχει έκτακτη είσοδο την Κυριακή όλου του προσωπικού ώστε  να στήσουµε 1000 

σκηνές για τους µετανάστες-πρόσφυγες. Ξεκινήσαµε 9πµ και τελειώσαµε 9µµ.Τις 

επόµενες ηµέρες αναλάβαµε να σιτίζουµε τους µετανάστες της κλειστής δοµής. Σε αυτό 

ενεπλάκησαν και πολίτες που έφερναν τρόφιµα από το υστέρηµά τους» ενώ τονίζει ότι 
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η επιχείρηση είχε καθαρά κοινωνικό χαρακτήρα µε µέσα και παροχή τροφής από τις 

αποθήκες του Ελληνικού Στρατού. Σε σχέση µε τη διάρκεια της επιχείρησης 

αναφέρει ότι διήρκησε ένα χρόνο µε σταδιακή µείωση των καθηκόντων του στις 

κλειστές δοµές. Συµπληρώνει ότι για ένα δίµηνο µοίραζαν τρόφιµα και µετά έγινε 

διαγωνισµός και δόθηκε σε ιδιωτικούς φορείς προσφέροντας δουλειά σε πολλά άτοµα 

της τοπικής κοινωνίας αλλά και των γύρω περιοχών του ευρύτερου νοµού.  

Παράλληλα παρουσιάζει µεγάλο ενδιαφέρον η απάντησή του ότι 

απασχολήθηκε εκτάκτως22
, ωστόσο «Οι περισσότεροι το κάναµε ενσυνείδητα και δεν 

µας ενδιέφερε η ώρα και η µέρα εργασίας καθώς ήταν ξεχωριστή εµπειρία. Εποµένως, 

δεν µας απασχόλησε έξτρα πληρωµή ή κάποια άδεια». Για την εκπόνηση της 

επιχείρησης απαιτήθηκε η συνεργασία µε την Ελληνική Αστυνοµία ενώ ως 

σηµαντικότερα προβλήµατα αναφέρει ότι «Οι δυσκολίες περισσότερο είχαν να κάνουν 

µε τη σύγκρουση του καθήκοντος και του συναισθήµατος. Εµείς απλά ήµασταν εκεί για 

παροχή τροφίµων. Ωστόσο, έρχονταν µαµάδες µε βρέφη και µας ζητούσαν νεράκι ζεστό 

ή ρούχα για τα µωρά. Μια κυρία µας ζητούσε να βρούµε το κινητό της. Άλλη 

προσβλήθηκε διότι την ακούµπησα στον ώµο καθώς κατεύθυνα τα πλήθη να µην 

καθυστερούν στη διαδροµή σίτισης. Ήρθε ο σύζυγός της να µου ζητήσει το λόγο», 

αποδεικνύοντας ότι τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι ένοπλες δυνάµεις σε 

αντίστοιχες αποστολές µπορεί να µην είναι τόσο σοβαρά, ωστόσο είναι αρκετά 

σηµαντικά για την εκπλήρωση της αποστολής. Παράλληλα, ο ερωτηθείς επισηµαίνει 

ότι η παρελθοντική συµµετοχή του σε ολιγοήµερες ασκήσεις διακλαδικές µεγάλης 

εµβέλειας (GORDIAN KNOT 2015) οι οποίες έδιναν µια ανθρωπιστική χροιά σε 

κάθε επιχείρηση τον βοήθησαν αρκετά στη συγκεκριµένη αποστολή. 

Τέλος, σε σχέση µε τον κοινωνικό ρόλο του Στρατού επισηµαίνει ότι «Η 

συµβολή είναι πάρα πολύ σηµαντική και θα έλεγα και αλληλένδετη µε την πολιτεία. 

Βοηθάµε κρατικούς φορείς καθώς είµαστε 24 ώρες το 24ωρο σε ετοιµότητα. Έχουµε τα 

µέσα και το προσωπικό. Όµως, θεωρώ ότι θα πρέπει να αποφασίσουµε τι στρατό 

θέλουµε. Ασφαλείας, επιχειρήσεων  ή κοινωνικής παροχής; Θα ήταν πολύ σηµαντικό 

να διαχωριστούν οι ρόλοι. Να υπάρξουν εσωτερικές κατευθύνσεις στο πλαίσιο της 

δοµής του στρατού ώστε το προσωπικό να έχει εξειδίκευση και όχι να «τρέχει» σε 

πληµµύρες µετά να κάνει σκοπιά και µετά εκπαίδευση και να πηγαίνει και στο γραφείο 

και και και…. Χρειαζόµαστε µεγαλύτερη θητεία και όχι 9µηνη και αν όχι αυτό τότε 

αποκλειστικά µισθοφορικό στρατό µε νέα δοµή». 
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6.6 Συνέντευξη έκτη 

Ο έκτος συµµετέχων στις συνεντεύξεις αναφέρει ότι έχει λάβει µέρος στις 

κάτωθι επιχειρήσεις: 

α. Περισυλλογή εγκατεσπαρµένων πυροµαχικών ΒΠΠ, 2010, Μούδρος 

Λήµνου, συνδροµή στην ΕΛΑΣ. 

β. Περισυλλογή εγκατεσπαρµένων πυροµαχικών, 2011, Ευγάτης Λήµνου, 

συνδροµή στην ΕΛΑΣ. 

γ. Περισυλλογή εγκατεσπαρµένων πυροµαχικών ΒΠΠ, 2012, Πόρτο Ράφτη 

Αττικής, συνδροµή στην ΕΛΑΣ. 

δ. Περισυλλογή εγκατεσπαρµένων πυροµαχικών, 2013, Λιβαδειά Βοιωτίας, 

συνδροµή στην ΕΛΑΣ. 

ε. Περισυλλογή εγκατεσπαρµένων πυροµαχικών ΒΠΠ, 2014, Θήβα Βοιωτίας, 

συνδροµή στην ΕΛΑΣ. 

στ. Περισυλλογή εγκατεσπαρµένων πυροµαχικών ΒΠΠ, 2017, Χαλκίδα 

Ευβοίας, συνδροµή στην ΕΛΑΣ. 

Σηµειώνει δε ότι έχει εκπαιδευτεί σχετικά στο βασικό σχολείο 

πυροτεχνουργών, στη Λαµία Φθιώτιδας για έξι µήνες, στο Σχολείο Εξουδετέρωσης 

ΕΜ/Μ – Πυροµαχικών EOD/C-IED στη Λαµία Φθιώτιδας για 4 µήνες. Σε σχέση µε 

τη µορφή των επιχειρήσεων σηµειώνει ότι όλες οι επιχειρήσεις ήταν τακτικού 

επιπέδου, στις οποίες χρησιµοποιείτο όχηµα µεταφοράς προσωπικού και υλικών και 

υλικά για την εξουδετέρωση, περισυλλογή και καταστροφή πυροµαχικών. Κάθε µια 

από τις αποστολές αυτές είχε διάρκεια 5 – 7 ωρών, αλλά επισηµαίνει ότι κυρίως 

απασχολήθηκε πέραν του ωραρίου χωρίς αµοιβή, πλην της τελευταίας αποστολής για 

την οποία έλαβε αµοιβή µόνο για την υλοποίηση της αποστολής και όχι για τις 

επιπλέον ώρες. 

Επίσης, αναφέρει ότι έχει συνεργαστεί µε το Τµήµα Ασφαλείας της 

Ελληνικής Αστυνοµίας, µε το Τµήµα Ασφαλείας του Λιµενικού Σώµατος – 

Ελληνικής Ακτοφυλακής, µε την Πυροσβεστική Υπηρεσία και κυρίως µε το ΕΚΑΒ, 
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που είναι και το µόνο για το οποίο αναφέρει ότι αντιµετώπισε προβλήµατα 

συνεργασίας. 

Σε σχέση µε τις δυσκολίες διεξαγωγής τέτοιων αποστολών αναφέρει: 

•  την αδυναµία εξασφάλισης οχήµατος από την Πυροσβεστική και 

ασθενοφόρου από το ΕΚΑΒ 

• Τη µη πρόθεση του ΕΚΑΒ παροχής προσωπικού και ασθενοφόρου λόγω 

απόφασης του συνδικαλιστικού τους οργάνου, 

• Την αδυναµία επικοινωνίας και συντονισµού των τοπικών αρχών µε τις 

αίθουσες επιχειρήσεων του Ελληνικού Στρατού 

• Την απουσία κοινών θεσµικών κειµένων µεταξύ των αρµόδιων φορέων που 

να διέπουν αποστολές τέτοιου είδους µε αποτέλεσµα τον χειρισµό των 

περιστατικών µε διαφορετικό τρόπο από την εκάστοτε υπηρεσία. 

Τέλος, σηµειώνει τη µεγάλη σηµασία της συµβολής του Ελληνικού Στρατού 

λόγω της τεχνογνωσίας του σε σχέση µε τους λοιπούς κάδους των Ενόπλων 

∆υνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας και τονίζει ότι «δεν είναι πάρεργο αρκεί το 

προσωπικό να αµείβεται για την εργασία πέραν του εργασιακού ωραρίου». 

6.7 Συνέντευξη έβδοµη 

Ο έβδοµος ερωτηθείς αναφέρει ότι έχει συµµετάσχει σε Επιχειρήσεις 

Υποστήριξης Ειρήνης στο Κόσσοβο, και µάλιστα για ένα εξάµηνο το 2001. 

Επισηµαίνει ότι δεν έχει λάβει ειδική εκπαίδευση προς τούτο και για τις αποστολές 

που συνέδραµε ως στέλεχος του Λόχου Στρατονοµίας η εκπαίδευση ήταν «επί τω 

έργω». Παράλληλα, σηµειώνει ότι «Απασχολήθηκα και έως 18 ώρες την ηµέρα, σε 

ποικίλες αποστολές, η αποζηµίωσή µου ήταν συγκεκριµένη, τίποτα επιπλέον, τίποτα 

παραπάνω χρήµατα. Οι αποστολές ήταν χαρακτήρα CIMIC (διάθεση ρουχισµού, 

τροφίµων, τετραδίων, βιβλίων σε παιδιά και αναξιοπαθούντες), συνοδεία υψηλών 

προσώπων (VIP escorting) και τέλος ασφάλεια νατοϊκών φαλαγγών και καταστροφή 

ανευρεθέντων πυροµαχικών και οπλισµού. Σε όλες αυτές τις αποστολές συνεργάσθηκα 

µε Ελληνικές αλλά και µε διεθνείς ΜΚΟ, καθώς επίσης και µε τις τοπικές αρχές του 

Κοσσόβου και δράσεις του ΟΗΕ. Στη διαχείριση του µεταναστευτικού, δεν έχω 

εµπλακεί καθόλου, από τότε που ξεκίνησε το φαινόµενο».  
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Τέλος, σε σχέση µε τον κοινωνικό ρόλο των ενόπλων δυνάµεων τονίζει ότι 

«δε θα πρέπει να ασχολούνται µε τέτοια ζητήµατα, ακριβώς διότι αποπροσανατολίζεται 

το προσωπικό τους από την κύρια αποστολή του, τη διαφύλαξη της ακεραιότητας της 

Ελλάδος». 

6.8 Συνέντευξη όγδοη 

Ο όγδοος συµµετέχων στις συνεντεύξεις αναφέρει ότι έχει λάβει µέρος σε 

επιχειρήσεις του Ελληνικού Στρατού που δηλώνουν τον κοινωνικό του  ρόλο κατά τη 

διάρκεια δηµιουργίας των κέντρων µετεγκατάστασης (relocation centers) στο Κιλκίς 

και στη Θεσσαλονίκη  από 26 Φεβρουαρίου έως 31 Αυγούστου και συγκεκριµένα 

στα προσφυγικά κέντρα Χέρσο και Σόφτεξ αντίστοιχα στα οποία διετέλεσε και 

διοικητής. Παράλληλα, µας ενηµερώνει ότι είχε πρότερη εµπειρία και εκπαίδευση 

έχοντας λάβει µέρος στην επιχείρηση υποστήριξης Ειρήνης του ΝΑΤΟ (ISAF) στο 

Αφγανιστάν από τον Μάρτιο του 2007 έως τον Αύγουστο του 2007 ως Αξιωµατικός 

πολιτικός τραυµατικής συνεργασίας, διαθέτοντας πέντε χρόνια εµπειρίας σε Νατοϊκό 

Στρατηγείο στον ίδιο επιχειρησιακό τοµέα και τρία σχολεία του ΝΑΤΟ επίσης στον 

ίδιο τοµέα. Για τις Επιχειρήσεις Υποστήριξης Ειρήνης στις οποίες συµµετείχε στο 

Αφγανιστάν σηµειώνει ότι είχαν ως τακτική και στρατηγική την ανάδειξη της 

νοµιµότητας της κυβέρνησης του Αφγανιστάν, τη σταθερότητα και το nation building 

(reconstruction and development of the nation) και µέσα από αυτά την αποκαθήλωση 

της alqeeda από την κοινωνική συνοχή και αποδοχή των πολιτών της χώρας. Από την 

άλλη, οι επιχειρήσεις, στις οποίες συµµετείχε, για το προσφυγικό είχαν ως 

αντικείµενο την οργάνωση των κέντρων και την οµαλή διεξαγωγή όλων των 

απαραίτητων διαδικασιών για την προώθηση των προσφύγων σε άλλες χώρες.  

Από τους συνεργαζόµενους φορείς αναφέρει στην Καµπούλ την Ύπατη 

Αρµοστεία του Ο.Η.Ε., τους Γιατρούς χωρίς Σύνορα και άλλες διεθνείς οργανώσεις 

όπως IOM, ICRC αλλά και πλήθος υπηρεσιών της χώρας. Για την Ελλάδα, οµοίως 

αναφέρει φορείς όπως ICRC, Ύπατη Αρµοστεία, Γιατρούς χωρίς Σύνορα αλλά και τα 

Υπουργεία Εσωτερικής Μετανάστευσης, την Ελληνική Αστυνοµία και τους ∆ήµους. 

Για όλους τους παραπάνω φορείς σηµειώνει ότι δεν αντιµετώπισε κάποιο πρόβληµα 

που δε λυνόταν. Ωστόσο, επισηµαίνει ότι υπήρχε δύσκολη συνεννόηση κυρίως λόγω 

της απειρίας του προσωπικού των οργανισµών ακόµα και σε κρατικό επίπεδο. 

Επίσης, υποστηρίζει ότι η πιο δύσκολη πτυχή των επιχειρήσεων για τη διαχείριση της 
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προσφυγικής κρίσης ήταν η αρχική δυσπιστία και η επιφύλαξη του τοπικού 

πληθυσµού σε κάθε προσπάθεια του Ελληνικού Στρατού για την προώθηση της 

οργάνωσης των προσφυγικών στρατοπέδων. Ωστόσο, είναι σηµαντικό, ότι ο ίδιος 

επικαλείται τις επιχειρήσεις αυτές ως ιδιαίτερα σηµαντικές από άποψη απόκτησης 

εµπειρίας που εφαρµόστηκε και στις προσφυγικές επιχειρήσεις, ιδίως από άποψη 

κατανόησης της κουλτούρας του πολιτισµού τους αλλά και σε οργανωτικό επίπεδο 

για την επιτυχία της αποστολής.  

Τέλος, αντιφατικό φαίνεται ότι αν και υποστηρίζει ότι η συµβολή του 

Ελληνικού Στρατού ήταν καταλυτική για την επιτυχία της διαχείρισης των 

προσφυγικών ροών, ο ίδιος δε θεωρεί σηµαντικό τον κοινωνικό ρόλο των Ενόπλων 

∆υνάµεων και υποστηρίζει ότι ξοδεύει χρόνο και προσωπικό αυτού και τον αποσπά 

από τον βασικό του ρόλο που είναι η άρτια προετοιµασία της ασφάλειας της χώρας. 

6.9. Συνέντευξη ένατη 

Ο τελευταίος συµµετέχων στην έρευνά µας για την εξέταση του κοινωνικού 

ρόλου των Ενόπλων ∆υνάµεων αναφέρει ότι η εκπαίδευση που έχει λάβει σε σχέση 

µε επιχειρήσεις κοινωνικού χαρακτήρα είναι: 

1) ΠΚΕΕΥΕ (CIMIC, Cultural awareness, και το βασικό των Ειρηνευτικών 

Αποστολών) και  

2) Ασκήσεις (όλες οι «Ευρώπες») από 2007-2011, «Αγαµέµνων», «Τάλως», 

Gordian Knot κπλ.  

Παράλληλα επισηµαίνει ότι έχει συµµετάσχει σε τριών ειδών επιχειρήσεις 

κοινωνικού χαρακτήρα. Οι δύο πρώτες αφορούν την συµβολή του ΕΣ στην 

κατάσβεση των πυρκαγιών σε Πύργο (2007) και Αθήνα (2009) και η τρίτη στην 

εµπλοκή του ΕΣ στο προσφυγικό. Ειδικότερα, σε σχέση µε το προσφυγικό περιγράφει 

τη διαδικασία ως εξής:  

«Η πολιτική απόφαση για την εµπλοκή του ΕΣ στο µεταναστευτικό είχε ως 

αποτέλεσµα την εµπλοκή και της Ταξιαρχίας. 

Θα µπορούσαµε να χωρίσουµε την όλη περίοδο σε 3 φάσεις. 
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(1) Η πρώτη αφορά την περίοδο 2-3 µήνες από την εµπλοκή. Εδώ έχουµε 

καθολική ενασχόληση της Ταξιαρχίας µε τη δηµιουργία και τη λειτουργία των δοµών 

φιλοξενίας. Αρχικά, µέσα σε εξαιρετικά µικρό χρονικό διάστηµα δηµιουργήθηκε η ∆οµή 

Φιλοξενίας στο Χέρσο. Ενδεικτικά αναφέρω ότι το στήσιµο των σκηνών ξεκίνησε 

Παρασκευή και την Κυριακή στις 11:00 έφτασαν τα πρώτα 20 λεωφορεία (περίπου 

1000 πρόσφυγες για να φιλοξενηθούν). 

Μέχρι εκείνη τη στιγµή είχαν ολοκληρωθεί οι βασικές εγκαταστάσεις που 

περιλάµβαναν: 

(α) Σκηνές των 8 ατόµων 

(β) Χώρους υγιεινής 

(γ) Ιατρείο – αναρρωτήριο 

(δ) Χώρους υποδοχής 

(ε)Χώρους εστίασης 

(στ) Χώρους αποθήκευσης τροφίµων και ειδών ένδυσης κλπ. 

Στο αµέσως επόµενο χρονικό διάστηµα το προσωπικό συνέχισε το στήσιµο των 

σκηνών-δηµιουργία υποδοµών - λειτουργία της δοµής του Χέρσου το οποίο έφτασε σε 

σηµείο να µπορεί να φιλοξενήσει κοντά στους 4000 - 5000 πρόσφυγες. Παράλληλα, 

ξεκίνησε η δηµιουργία της δοµής φιλοξενίας στη Softex µε τη γνωστή µέθοδο (σκηνές 

κλπ) αλλά χωρίς τόσο ασφυκτικό χρονικό ορίζοντα..  

 (2) Η δεύτερη φάση αφορά µια περίοδο περίπου 4 µήνες. Σε αυτή τη φάση έχει 

ολοκληρωθεί η δηµιουργία των δοµών, οι οποίες έχουν οργανωθεί πλήρως, έχει 

εµπλακεί ο πολιτικός κρατικός µηχανισµός και επιπλέον οι δράσεις των ΜΚΟ 

βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Είναι µια φάση κατά την οποία σιγά σιγά αρχίζει και 

µειώνεται ο αριθµός του εµπλεκόµενου στρατιωτικού προσωπικού, η παρουσία του 

οποίου περιορίζεται στην σίτιση των προσφύγων και στη διαχείριση της 

λειτουργικότητας των υποδοµών των δοµών. Το ωράριο έχει σχεδόν αποκατασταθεί µε 

εξαίρεση τις επιπρόσθετες υπηρεσίες για τις δοµές.  

(3) Η τρίτη φάση αφορά την αποδέσµευση από τις δοµές και την επιστροφή στην 

κανονικότητα. 
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Η Οργανωτική δοµή είχε ως εξής:  

Α) Κάθε ένας πρόσφυγας ερχόταν, γινόταν η καταγραφή, του δίνονταν τα 

απαραίτητα είδη διαβίωσης (υπνόσακους, υποθέµατα κλπ) , περνούσε από γιατρό και 

ένα συνεργείο του όριζε σκηνή (ήταν αριθµηµένες).  

Β) Έγινε προσπάθεια στις σκηνές να είναι οµοεθνείς, 

Γ) Εξηγήθηκε και εφαρµόστηκε απόλυτα η τήρηση του ωραρίου στο φαγητό και 

υπήρχε απόλυτη τάξη. Την τάξη την επέβαλε η αστυνοµία η οποία αρκετές φορές 

χρειάστηκε να συνδράµει. Ο καθένας είχε καρτελάκι για να πάρει το φαγητό του, τις 

συγκεκριµένες ώρες και ο χώρος είχε οριοθετηθεί µε συνέπεια να µην υπάρχει όχλος 

αλλά ο καθένας να περιµένει στην ουρά του. 

Αυτό τις πρώτες στιγµές ήταν δύσκολο να εφαρµοστεί όµως αποδείχτηκε 

εξαιρετικά αποτελεσµατικό καθώς ανάγκασε τους πρόσφυγες να κατανοήσουν ότι ο 

καταυλισµός έχει (έστω και στοιχειώδεις) κανόνες οι οποίοι τηρούνται.  

Η τάξη και η τήρηση της προτεραιότητας υπήρξε σε όλες τις λειτουργίες. Από το 

φαγητό έως τη χορήγηση διαφόρων ειδών, την επίσκεψη στο γιατρό, τη διανοµή ξυλείας 

κλπ κλπ.. 

Χαρακτηριστικό είναι πως όταν έκαναν την εµφάνισή τους οι πρώτοι 

Οργανισµοί, βλέποντας την κατάσταση στη ∆οµή, µας επισήµαναν πως δεν έχουν 

συναντήσει πουθενά αλλού κάτι τέτοιο. 

∆) Οργανώθηκαν οι πρόσφυγες κατά εθνικότητες, φυλές ή οικογένειες και έτσι ο 

αντιπρόσωπος από κάθε µια από αυτές µιλούσε µε τον ∆ιοικητή της ∆οµής. Αυτό 

ακούγεται απλό αλλά έγινε µε συγκεκριµένο και σχετικά αποτελεσµατικό τρόπο».  

Είναι σαφές ότι είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η παραπάνω περιγραφή καθώς 

αναλύει µε λεπτοµέρειες το σηµαντικό έργο του Ελληνικού Στρατού και τη µορφή 

που έλαβαν οι συγκεκριµένες επιχειρήσεις, δρώντας καταλυτικά στη διαχείριση του 

προσφυγικού προβλήµατος µε τρόπο που κανένας άλλος φορέας δεν κατάφερε. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εµπλοκής του στο προσφυγικό ζήτηµα, ο τελευταίος 

ερωτηθείς αναφέρει ότι συνεργάστηκε µε πάρα πολλούς κρατικούς φορείς, τις 

τοπικές αρχές, Μη Κυβερνητικές Οργανώσει κτλ. Επισηµαίνει ότι το πρώτο 
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πρόβληµα που κλήθηκε να αντιµετωπίσει ήταν η αντίδραση της τοπικής κοινωνίας 

όσον αφορά τη δοµή στο Χέρσο. Οι κάτοικοι ήταν εξαιρετικά αναστατωµένοι. Οι 

πληροφορίες που υπήρχαν ήταν ελάχιστες και οι εικόνες που είχαν για τους 

πρόσφυγες ήταν αυτές από την τηλεόραση µε πολλές χιλιάδες από αυτούς στην 

Ειδοµένη. Παράλληλα, σηµειώνει ότι έγιναν κάποιες προσπάθειες από τους 

κατοίκους για να αποτραπεί η είσοδος προσωπικού στον χώρο που θα γινόταν η 

δοµή, όµως η αστυνοµία σε συνδυασµό µε την έξυπνη αντιµετώπιση του θέµατος από 

τον δήµο εξαφάνισε πολύ σύντοµα τις αντιδράσεις. Επίσης, διευκρινίζει ότι η 

βασικότερη δυσκολία οφειλόταν στην πλήρη απουσία του κρατικού µηχανισµού (σε 

κεντρικό επίπεδο) και στις συγκεχυµένες πληροφορίες. Χαρακτηριστικά αναφέρει ότι 

«η αρχική αντίληψη ήταν ότι µόλις θα στήναµε τις σκηνές θα ερχόταν ειδικό άτοµο 

Ταξιαρχία θα αποχωρούσε. Αυτό ποτέ δε συνέβη. Έτσι αναγκάστηκε να λειτουργήσει τη 

δοµή µε τις ελάχιστες γνώσεις που υπάρχουν σε αυτού του νέου είδους επιχείρησης». 

Επιπρόσθετα, στα προβλήµατα αναφέρει πρώτη την έλλειψη σχεδιασµού από 

το κεντρικό κράτος, την απουσία νοµικού πλαισίου, την πίεση του χρόνου 

προσθέτοντας ότι «Οι χρόνοι ήταν ασφυκτικοί (αφού το κράτος έβλεπε το πρόβληµα 

για καιρό αλλά δεν ήθελε να το αντιµετωπίσει) και η πίεση της στρατιωτικής ηγεσίας σε 

όλα τα επίπεδα αφόρητη». Επίσης, προσθέτει ότι «δεν υπήρχε σε διαθεσιµότητα το 

υλικό ούτε καν για την αρχική υποδοχή. Πχ. Ο ΕΣ πήρε µόνο µικρές σκηνές 

(100λιµπρες) σε πρώτο χρόνο από την Πολιτική Προστασία. Έτσι για τους βασικούς 

χώρους χρησιµοποίησε το δικό της σκηνικό υλικό. ∆ηλαδή έστηναν τα στελέχη για δυο 

µέρες σκηνές της Ταξιαρχίας τις οποίες τις ξέστησαν ύστερα από 3 µέρες για να 

στήσουν ίδιες της Πολιτικής Προστασίας. Φοβερός κόπος που µπορούσε να 

αποφευχθεί. Για τον ίδιο λόγο το συσσίτιο αρχικά ήταν µαγειρεµένο από τις Μονάδες. 

Μιλάµε για τεράστιο αριθµό µερίδων. Η αστυνοµία δεν µπορούσε να στείλει επαρκείς 

δυνάµεις οπότε η ανασφάλεια των στελεχών ήταν αρκετά µεγάλη ειδικότερα τις 

βραδινές ώρες». Η προβληµατική πτυχή της απουσίας σχεδιασµού αποτυπώνεται 

χαρακτηριστικά στην τελευταία του απάντηση, «Αν θεωρήσουµε ότι είχε κάποιου 

είδους επιτυχία το όλο εγχείρηµα, συνέβη στην ικανότητα συγκεκριµένων στελεχών και 

δεν ήταν αποτέλεσµα ενός συγκροτηµένου σχεδιασµού.  ΜΟΝΟ τη στιγµή που το όλο 

θέµα άρχισε να κανονικοποιείται, εµφανίστηκαν οι κρατικοί φορείς, ιδιωτικές εταιρίες 

και οι ∆ιεθνείς Οργανισµοί. Όλοι αυτοί προσπάθησαν να καρπωθούν από τα διοικητικά 

ή οικονοµικά οφέλη που συνεπάγονται τις δηµιουργίες των ∆οµών αυτών». 
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Μετά την άκρως αναλυτική και ενδιαφέρουσα αυτή συνέντευξη, ο τελευταίος 

ερωτηθείς κλήθηκε να εκτιµήσει τη συµβολή των Ενόπλων ∆υνάµεων και να 

αξιολογήσει τον κοινωνικό ρόλο αυτού. Και πάλι, πολύ στοχευµένα, αναφέρει ότι 

«Προσωπικά βλέπω µε µεγάλο σκεπτικισµό το νέο ρόλο που προσπαθεί να 

διαδραµατίσει ο ΕΣ. Υπάρχει µια τάση η οποία θεωρεί απολύτως αναγκαία την όλο και 

πιο ενεργή συµµετοχή του στρατού σε αυτό το νέο ρόλο. Μεγάλη συζήτηση γίνεται για το 

προς τα πού θα πρέπει να είναι προσανατολισµένος και ποια θα είναι η κύρια αποστολή 

του. Κάποιοι θεωρούν ότι ο στρατός είναι το µοναδικό τµήµα του κρατικού µηχανισµού 

που µπορεί να φέρει τόσο άµεσα και γρήγορα αποτελέσµατα σε µια τέτοια περίοδο. 

Αυτό δεν είναι ψέµα. Το πρόβληµα είναι όµως ότι κατά τη γνώµη µου όλοι αυτοί τον 

βλέπουν σαν την ιδανική λύση για να ισορροπήσει η εξίσωση κόστους - οφέλους στην 

εξυπηρέτηση πολιτικών σκοπιµοτήτων. Ουδείς από αυτούς που αποφάσισαν την 

εµπλοκή του στρατού στο µεταναστευτικό είδαν το πρόβληµα στην πραγµατική του 

βάση. Πιστεύω πως η απόφαση βασίστηκε στο γεγονός ότι υπήρχε ένας οργανισµός µε 

τεράστιο αριθµητικά εργατικό δυναµικό, ο οποίος εξαιτίας της δοµής του µπορούσε να 

εξασφαλίσει εκπληκτικό αποτέλεσµα σε ελάχιστο χρονικό διάστηµα χωρίς το παραµικρό 

οικονοµικό κόστος. Η όλη διαδικασία απορρόφησε τεράστια ποσά ενέργειας από όλο το 

στρατιωτικό προσωπικό. Το πιο σηµαντικό όµως είναι ότι η µετεξέλιξη αυτή και η 

αλλαγή της κατεύθυνσης, µπορεί σαφώς να αποπροσανατολίσει το στράτευµα και να 

δώσει βαρύτητα στις δευτερεύουσες αποστολές του αµελώντας την κύρια η οποία αφορά 

την υπεράσπιση της εδαφικής ακεραιότητας, µε ότι αυτό συνεπάγεται. Βεβαίως, όλοι οι 

ανεπτυγµένοι στρατοί συµµετέχουν σε αντίστοιχες δράσεις. Παρόλα αυτά θα πρέπει να 

ληφθεί σοβαρά υπόψη ότι η κύρια αποστολή τους εκπληρώνεται στο ακέραιο. Και αν σε 

κάποιες περιπτώσεις αυτό δεν συµβεί, το µέλλον τους κρίνεται δυσοίωνο και µια 

αποτυχία αναπόφευκτη». 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Εδώ και πολλά χρόνια έχει υποστηριχτεί ότι οι Ένοπλες ∆υνάµεις ενός 

κράτους δεν περιορίζονται στην ενίσχυση της άµυνας αυτού και στην προστασία των 

εδαφών του. Αντίθετα, πλέον είναι σαφές ότι παρουσιάζουν έναν σύνθετο και 

πολυσχιδή χαρακτήρα που αποσκοπεί στη συνολική ενίσχυση µιας κοινωνίας. Το 

στοιχείο αυτό αναδεικνύεται κυρίως σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών και 

ανθρωπιστικών κρίσεων, όπου ο κρατικός µηχανισµός παραλύει και δε µπορεί να 

αντεπεξέλθει στις προκλήσεις που έχουν τεθεί. Ο κοινωνικός χαρακτήρας των 

Ενόπλων ∆υνάµεων σχετίζεται µε την αντανάκλαση των αξιών κάθε έθνους και την 

προώθηση αυτών τόσο στον πληθυσµό στο εσωτερικό του όσο και στο εξωτερικό. 

Παράλληλα, είναι άµεσα συνδεδεµένος και µε την ανασυγκρότηση και 

αναδιοργάνωση ενός κράτους για την κατασκευή υποδοµών και την αντιµετώπιση 

κρίσεων. Προς επίρρωση της θέσης αυτής µπορούµε να ανακαλέσουµε πολλά 

παραδείγµατα του παρελθόντος, όπου οι ένοπλες δυνάµεις συνέβαλαν στην 

κατασκευή δηµοσίων έργων ή διαχειρίστηκαν έκτακτες καταστάσεις όπου πυρκαγιές, 

πληµµύρες, σεισµούς, επιδηµίες κτλ. και υποκατέστησαν τον κρατικό µηχανισµό – 

µέχρι να ανακάµψει και να επανέλθει στη φυσιολογική του λειτουργία – στην παροχή 

υπηρεσιών υγείας, περίθαλψης, σίτισης, στέγασης κτλ. Στο πλαίσιο των 

ανθρωπιστικών κρίσεων, δηλαδή καταστάσεων που οι πολίτες είναι ευάλωτοι σε 

κίνδυνο, απειλή και σε καταστροφές, το στοιχείο αυτό είναι άκρως σηµαντικό γιατί 

αποδεικνύει ότι υπάρχει ένας µηχανισµός ο οποίος διαθέτει τα µέσα, τις γνώσεις, το 

προσωπικό και τις ικανότητες να διασφαλίσει την επιβίωση των πολιτών ακόµα και 

όταν όλες οι υπόλοιπες δοµές βρίσκονται σε αδιέξοδο και αδυνατούν να 

λειτουργήσουν προς αντιµετώπιση µιας κατάστασης. Οι περίπτωση των ιαπωνικών 

Ενόπλων ∆υνάµεων στον σεισµό του 2011, του προκληθέντος Τσουνάµι και της 

επικίνδυνης κατάστασης που διαµορφώθηκε από το πυρηνικό εργοστάσιο της 

Fukushima, η περίπτωση των Ενόπλων ∆υνάµεων του Βιετνάµ αλλά και της Εθνικής 

Φρουράς των Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής αποδεικνύει ότι ο συµπληρωµατικός 

αλλά ζωτικός ρόλος των Ενόπλων ∆υνάµεων είναι η στήριξη των κοινωνιών σε 

φυσικές καταστροφές και ανθρωπιστικές κρίσεις, όταν δηλαδή, αν και σε περίοδο 
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ειρήνης, το κράτος κινδυνεύει να καταρρεύσει και οι πολίτες του βρίσκονται σε 

κατάσταση ανάγκης.  

Αυτός ο κοινωνικός ρόλος των ενόπλων δυνάµεων είναι άµεσα συνδεδεµένος 

µε την προστασία όχι µόνο του εθνικού πληθυσµού αλλά όλων των ευάλωτων 

κοινωνικών οµάδων όταν βρίσκονται στο εθνικό του έδαφος και σχετίζονται µε 

καταστάσεις που θέτουν σε κίνδυνο την οµαλή λειτουργία της ευρύτερης κοινότητας 

(ακόµα και αν αυτή είναι η διεθνής κοινότητα).  

Μια τέτοια κατάσταση προκλήθηκε στον Ευρωπαϊκό χώρο και στην Ελλάδα 

το διάστηµα από το 2014 µέχρι και το 2016 και κρίθηκε αναγκαία η παρέµβαση των 

αρµόδιων φορέων ώστε να περιοριστούν οι δυσµενείς συνέπειές της. Αυτό που πρέπει 

να σηµειωθεί, πάντως, είναι ότι έχει υποστηριχτεί ότι καµία πολιτική δε θα µπορούσε 

να ανασχέσει τη δυναµική της προσφυγικής ροής ακόµα και αν είχε επιλεγεί η 

αναπροώθηση των πληθυσµών. Η ραγδαία αύξηση των εισροών τον Ιανουάριο του 

2015 και έπειτα αποδίδεται σε µεγάλο βαθµό στα µηνύµατα προς τους πρόσφυγες ότι 

θα αντιµετωπιστούν φιλικά από τις χώρες υποδοχής ενώ αποδίδεται και σε άλλους 

παράγοντες του ευρύτερου χώρου της Μέσης Ανατολής. Η διαταραγµένη ασφάλεια 

στο Αφγανιστάν, η άνοδος του Ισλαµικού Κράτους, η κατάκτηση εδαφών στο Ιράκ 

αποτελούν ορισµένους από αυτούς. Ωστόσο, ο πόλεµος στη Συρία που είχε ήδη 

φτάσει τον πέµπτο του χρόνο είναι η σηµαντικότερη αιτία της αύξησης των 

προσφυγικών ροών. Εγκαταλελειµµένοι από τη διεθνή κοινότητα οι Σύριοι αφέθηκαν 

στην τύχη τους και η επιβίωσή τους φαινόταν αδύνατη. Οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή 

Ένωση φάνηκαν αρχικά απρόθυµες να δεσµευτούν στον πόλεµο της Συρίας και 

περιόρισαν τις στρατιωτικές τους δραστηριότητες στη Συρία σε µια εκστρατεία κατά 

του Ισλαµικού Κράτους. 

Μέσα στο κλίµα αυτό, οι πληθυσµοί που έφτασαν στα ευρωπαϊκά εδάφη 

ξάφνιασαν την Ευρωπαϊκή Ένωση και ήρθαν αντιµέτωποι µε παρελκυστικές 

µεθόδους, µε κλειστά σύνορα και µε υποσχέσεις που δεν ήταν βέβαιο αν θα 

τηρηθούν. Άλλωστε, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο έχουν υπάρξει ορισµένες προσπάθειες 

εδώ και χρόνια γενικότερα για την κατανοµή των µεταναστευτικών και προσφυγικών 

ροών (που µάλιστα αυξήθηκαν εν πολλοίς ιδιαίτερα µετά το ξέσπασµα του συριακού 

εµφυλίου), µε βάση το µέγεθος και τα οικονοµικά δεδοµένα κάθε χώρας - µέλους της 

Ε.Ε. Ωστόσο, εξαρχής υπήρξαν έντονες αντιδράσεις, ιδιαίτερα από µέρους χωρών της 
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Κεντρικής Ευρώπης. Έτσι, εµφανίστηκε η χειρότερη ανθρωπιστική κρίση από τη 

λήξη του Ψυχρού Πολέµου που απαιτούσε την άµεση αντίδραση των κρατικών 

µηχανισµών για να µπορέσει να αποτελέσει αντικείµενο διαχείρισης. 

Οι αντιδράσεις των λοιπών Κρατών – Μελών προκάλεσαν τον εγκλωβισµό 

των προσφύγων στον ελληνικό χώρο και ανέδειξαν την αδυναµία της δηµόσιας 

διοίκησης να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις που τέθηκαν. Με τη σειρά τους οι 

Ένοπλες ∆υνάµεις προέβησαν στην ανάληψη πλήθους πρωτοβουλιών και στη 

διεξαγωγή µεγάλου εύρους δράσεων, ώστε να εξασφαλιστεί η διαχείριση της 

κατάστασης µε την εγγύηση της παροχής προστασίας στους πληγέντες πληθυσµούς. 

Βεβαίως, αυτό πραγµατοποιήθηκε µε τη συνδροµή διεθνών φορέων, µη 

κυβερνητικών οργανώσεων αλλά και των τοπικών πληθυσµών. 

Η δράση των ενόπλων δυνάµεων συνοψίζεται ως εξής: Όπως η προσφυγική 

κρίση εντάθηκε από το 2015 οι ένοπλες δυνάµεις προσέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια 

όπως επίσης ερευνητικές και διασωστικές υπηρεσίες για να ενισχύσουν το έργο της 

Ελληνικής Ακτοφυλακής καθώς ήταν αδύνατο για αυτήν να διαχειριστεί την 

καθηµερινή εισδοχή προσφύγων στα ελληνικά νησιά. Ενόψει της ανάγκης παροχής 

τροφίµων και στέγασης σε ένα µεγάλο αριθµό ανθρώπων και µε δεδοµένο ότι στην 

Ελλάδα οι πόροι για την παροχή τέτοιων υπηρεσιών από το κράτος ήταν 

περιορισµένοι ήταν αναµενόµενο να επέλθει µια ανθρωπιστική καταστροφή. Για την 

αποτροπή αυτού οι Ελληνικές Ένοπλες ∆υνάµεις συνέδραµαν  στην παροχή 

ανθρωπιστικής βοήθειας αλλά και για την εγκατάσταση και οργάνωση των 

προσωρινών στρατοπέδων για τους πρόσφυγες και τους µετανάστες πριν την εγγραφή 

τους και για τη µετακίνησή τους στο εσωτερικό της χώρας. Ταυτόχρονα οι Ένοπλες 

∆υνάµεις ανέλαβαν την εποπτεία των τοπικών στρατιωτικών δοµών. Μέχρι τον Μάιο 

του 2016 οι Ελληνικές Ένοπλες ∆υνάµεις είχαν συµµετάσχει και στην κατασκευή, 

λειτουργία και οργάνωση των 5 πρώτων κέντρων υποδοχής στα νησιά του 

Ανατολικού Αιγαίου όπως επίσης και 23 κέντρων στον ηπειρωτικό χώρο. Οι 

ενέργειες αυτές δεν είχαν προηγούµενο στον ελληνικό χώρο, µε τις ένοπλες δυνάµεις, 

σε περίοδο ειρήνης, να έχουν αναλάβει τη διαχείριση µιας εσωτερικής έκτακτης 

ανάγκης και την επίλυση αυτής χάρη στην εξειδίκευσή τους, την ικανότητα επιβολής 

της τάξης και επίδειξης πειθαρχίας και, βεβαίως, µέσω της εµπειρίας από 

προηγούµενες ανθρωπιστικές επιχειρήσεις στο εξωτερικό. Είναι σηµαντικό πάντως 

ότι ο κόσµος στην Ελλάδα ήρθε πιο κοντά στις Ελληνικές Ένοπλες ∆υνάµεις και 
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στην αντίληψη της σηµασίας της δράσης του σε εθνικές ανθρωπιστικές κρίσεις 

(Bellou, 2017).    

Προσεγγίζοντας, ωστόσο, τις διεξαχθείσες συνεντεύξεις µπορούµε να 

καταλήξουµε σε ορισµένα αντικρουόµενα συµπεράσµατα, ορισµένα από τα οποία 

οδηγούν σε απογοήτευση ενώ άλλα ταυτίζονται µε το σκοπό της παρούσας εργασίας. 

Όλοι οι ερωτηθέντες έχουν λάβει µέρος σε αποστολές που σχετίζονται µε το 

κοινωνικό έργο του στρατού, ακόµη και αν δεν ενεπλάκησαν στο προσφυγικό. Σε 

πρώτο επίπεδο είναι δυσάρεστο το ότι εντοπίζονται αξιωµατικοί του ελληνικού 

στρατού που δεν έχουν λάβει εκπαίδευση για τη συµµετοχή τους σε επιχειρήσεις 

κοινωνικού χαρακτήρα. Ωστόσο, αυτό µπορεί να ερµηνευθεί λαµβάνοντας υπόψη µια 

από τις σχετικές απαντήσεις του πρώτου ερωτηθέντος ότι κάθε τέτοια αποστολή 

ανήκει στην εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων κάθε στρατιωτικού και ότι στην 

ουσία η σχετική εκπαίδευση πραγµατοποιείται στο πλαίσιο της επαγγελµατικής 

σταδιοδροµίας, καθώς τελικά όλες οι κοινωνικές αποστολές σχετίζονται µε την 

ασφάλεια της χώρας και θα πρέπει να γίνονται αντιληπτές ως υπηρεσιακό έργο.  

Ωστόσο, το έργο αυτό δεν είναι εύκολο και απλό. Η αναγκαιότητα 

συνεργασίας µε διάφορους φορείς της διεθνούς κοινότητας, της κρατικής εξουσίας, 

της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και των τοπικών κοινωνιών υποκρύπτει µεγάλες 

δυσκολίες. Αυτές σχετίζονται µε την απροθυµία των εµπλεκόµενων φορέων να 

ενισχύσουν το έργο τους, την αδυναµία επικοινωνίας και συντονισµού µε τις τοπικές 

αρχές, την απουσία κοινών κανόνων που να διέπουν τη µεταξύ τους συνεργασία, την 

απειρία των φορέων, την ύπαρξη διαφορετικών κινήτρων, την έλλειψη διάθεσης 

καταβολής επιπλέον προσπάθειας για επίλυση προβληµάτων, τη χαλαρή ή µη σαφή 

διάκριση ιεραρχικών δοµών, τη δυσπραγία στη εκτέλεση εντολών, την έλλειψη 

σχεδιασµού οργάνωσης, την απουσία πόρων, τις αντιδράσεις από τους τοπικούς 

πληθυσµούς λόγω του φόβου, της ανησυχίας αλλά και ρατσιστικών αισθηµάτων, 

αλλά κα την πίεση του χρόνου που συνοδεύει καταστάσεις όπως τοιαύτη του 

προσφυγικού. 

Στην πλειοψηφία τους οι εξετασθέντες αξιωµατικοί ανέδειξαν τον κοινωνικό 

ρόλο του στρατού είτε θεωρώντας ότι αυτός αποτελεί αναγκαία λύση λόγω της 

αδυναµίας των λοιπών φορέων να αντιδράσουν είτε αντιλαµβανόµενοι οι ίδιοι την 

αξία του κοινωνικού ρόλου των ενόπλων δυνάµεων. Άλλωστε, όπως υποστηρίχτηκε, 
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ο κοινωνικός ρόλος αποτελεί πάρεργο για «αυτούς που έχουν άγνοια … αλλά ο 

Ελληνικός Στρατός είναι ο µοναδικός οργανισµός στη χώρα µας που θα µπορούσε να 

αντεπεξέλθει λόγω ευελιξίας και προσωπικού».  

Η ορθή αντίληψη είναι ότι η συµβολή των Ενόπλων ∆υνάµεων σε 

ανθρωπιστικές αποστολές είναι αλληλένδετη µε την πολιτεία, καθώς διαθέτουν την 

τεχνογνωσία για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση τέτοιων κρίσεων. 

Ωστόσο, είναι δυσάρεστο το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων 

ακούστηκαν απόψεις που υποστηρίζουν ότι το κοινωνικό έργο του στρατού 

αποπροσανατολίζει το προσωπικό και το αποσπά από την άρτια προετοιµασία της 

ασφάλειας της χώρας. Είναι σαφές ότι όλα τα προαναφερθέντα προβλήµατα στο 

πλαίσιο της συνεργασίας των ενόπλων δυνάµεων µε άλλες οργανώσεις δηµιουργούν 

την πεποίθηση ότι οι ένοπλες δυνάµεις αναλώνονται σε χρονοβόρες διαδικασίες, όταν 

θα µπορούσαν αυτές να αναληφθούν από άλλους φορείς. Με µια πρώτη µατιά 

καταλήγει κανείς σε αυτό το δυσάρεστο συµπέρασµα. Μια πιο ενδελεχής εξέταση, 

όµως, της παραπάνω θέσης ίσως αποκαλύπτει ένα βαθύτερο στοιχείο. Ενδεχοµένως η 

στάση αυτή των ερωτηθέντων αξιωµατικών του Ελληνικού Στρατού να αναδεικνύει 

την ανάγκη ενίσχυσης του δεσµού των ενόπλων δυνάµεων µε την κοινωνία και 

περαιτέρω εκπαίδευσής αυτών στο συγκεκριµένο ζήτηµα ώστε να εγκολπωθεί η 

έννοια του κοινωνικού ρόλου τους και να γίνει πλήρως κατανοητό ότι αποτελεί την 

δεύτερη όψη του ίδιου νοµίσµατος. Άλλωστε, η ασφάλεια της χώρας σχετίζεται 

άµεσα µε την κοινωνία και την κατάσταση των πολιτών της είτε σχετίζεται µε τη 

συλλογή και απενεργοποίηση πυροµαχικών είτε µε τη συγκέντρωση φιαλών αίµατος. 

Έτσι µπορούµε να υποστηρίξουµε ότι το βαθύτερο µήνυµα που κρύβεται πίσω 

από τις δηλώσεις τύπου «το κοινωνικό έργο του στρατού αποτελεί πάρεργο που τον 

αποσπά από τη βασική του αποστολή» παραπέµπουν στην ανάγκη περαιτέρω 

εξειδίκευσής και εκπαίδευσής του ώστε να καταστεί κατανοητή η κοινωνική του 

αποστολή και η σύνδεση αυτής µε την προστασία και την ασφάλεια της χώρας.  

Στο διπλό ρόλο των Ενόπλων ∆υνάµεων έχει αναφερθεί και ο Πρόεδρος της 

∆ηµοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος σε σχετική εκδήλωση στο πλήρωµα του 

ναρκοθηρευτικού πλοίου του Πολεµικού Ναυτικού, «Ευρώπη», επισηµαίνοντας τη 

συµµετοχή τους για την ενίσχυση της χώρας αλλά και την υπεράσπιση της 

ανθρωπιάς. Έτσι, δηλώθηκε ότι «τα στελέχη είναι έτοιµα να προασπίσουν 
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αποτελεσµατικά τα θαλάσσια σύνορα της Ελλάδας, τα κυριαρχικά της δικαιώµατα, αλλά 

και αν προσφέρουν µε ανθρωπιά στην προσφυγική τραγωδία, την οποία καλείται να 

διαχειριστεί η πατρίδα. Το όνοµα του πλοίου σας το λένε Ευρώπη. Και αυτός ο 

συµβολισµός έχει µέσα του όλα εκείνα τα στοιχεία, τα οποία δείχνουν πόσο σηµαντικό 

είναι αυτό το οποίο κάνετε. Και πως οφείλουµε όλοι οι Έλληνες, ως Έλληνες, αλλά και 

ως Ευρωπαίοι, αλλά και οι εταίροι µας, να αναγνωρίζουν την αποστολή σας. Ιδίως 

αυτό το οποίο κάνετε αυτή την ώρα. ∆ιότι παράλληλα µε τα άλλα καθήκοντα, 

συµµετέχετε στον αγώνα της προσφυγικής τραγωδίας, αποδεικνύοντας πως ένα 

πολεµικό σκάφος µπορεί αν προφυλάσσει τα σύνορα, αλλά και να υπηρετεί τον 

άνθρωπο, που είναι στην καρδιά του ευρωπαϊκού και ελληνικού πολιτισµού. Είναι ένας 

σπάνιος συνδυασµός που όταν οι καιροί αλλάξουν, όταν η ειρήνη έρθει ξανά στην 

περιοχή, όταν δεν χρειάζεται άνθρωποι να διασχίσουν το Αιγαίο για να σώσουν τη ζωή 

τους, όταν δε θα πνίγονται άνθρωποι στο Αιγαίο, τότε να θυµάστε πόσο σηµαντικές 

ήταν αυτές οι στιγµές που βιώσατε σε αυτούς τους κρίσιµους καιρούς» (Παυλόπουλος: 

∆ιπλός ο ρόλος των Ενόπλων ∆υνάµεων, 2018). 

Τα παραπάνω έχουν επισηµανθεί και από τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής 

Άµυνας, ∆ηµήτρη Βίτσα,  και ιδίως η ανάγκη για προσανατολισµό «προς έναν διττό 

ρόλο των Ενόπλων ∆υνάµεων, ιδιαίτερα σε καιρό ειρήνης, από την µια πλευρά στην 

αναγκαία προετοιµασία και από την άλλη πλευρά στην κοινωνική προσφορά» (∆ηµ. 

Βίτσας: ∆ιττός ο ρόλος των Ενόπλων ∆υνάµεων, 2017). Επίσης, αναφέρθηκε στον 

χαρακτήρα των Ενόπλων ∆υνάµεων και στην απαγόρευση διαχωρισµού του από την 

κοινωνία αλλά στην ανάδειξη της ειδικής αποστολής του για αυτήν και για τους 

ανθρώπους. Σηµειώθηκε δε ότι «τα δυο τελευταία χρόνια οι Ένοπλες ∆υνάµεις 

εξέπληξαν τους πάντες µε την ικανότητά τους να ανταποκριθούν µε πλήρη επάρκεια 

στις ανάγκες διαχείρισης του προσφυγικού / µεταναστευτικού ζητήµατος,. Ικανότητα 

που δεν ξετυλίχτηκε µόνο στο επίπεδο της οργάνωσης και της ταχύτητας ανταπόκρισης 

αλλά ακόµα πιο σπουδαία στο επίπεδο της ανθρώπινης φροντίδας και του σεβασµού 

της ανθρώπινης ζωής και αξιοπρέπειας» (∆ηµ. Βίτσας: ∆ιττός ο ρόλος των Ενόπλων 

∆υνάµεων, 2017). 

  



[90] 

 

Επίλογος 

 

Από τα παραπάνω είναι σαφές ότι ο κοινωνικός ρόλος των ενόπλων δυνάµεων 

δεν αποτελεί πάρεργο αλλά έχει άµεση σχέση µε την ορθή λειτουργία ενός κράτους 

και µε την ενίσχυση της ασφάλειας αυτού. Αυτό αποδείχθηκε από την υπό εξέταση 

περίπτωση της διαχείρισης της προσφυγικής κρίσης στην Ελλάδα, όπου ο ρόλος των 

ενόπλων δυνάµεων ήταν νευραλγικός για τον µετριασµό των επιπτώσεων. 

Εποµένως, πρόκειται για µια εξαιρετικά σηµαντική συµβολή για την αποφυγή 

µιας ανθρωπιστικής κρίσης αλλά και συνδροµή σε εθνικές υπηρεσίες εσωτερικής 

ασφάλειας. Είναι ένα υπόδειγµα αποτελεσµατικής διαχείρισης, το οποίο βεβαίως 

αντιµετώπισε τα προβλήµατα της επείγουσας πολιτειακής κατάστασης και των 

ελλειµµάτων της Ελλάδας της οικονοµικής κρίσης. Ωστόσο, δεν µπορούµε να 

καταλήξουµε αν ο ρόλος των ενόπλων δυνάµεων στο προσφυγικό ήταν κοινωνικός ή 

στρατηγικός καθώς τελικά πρόκειται για δυο όψεις του ίδιου νοµίσµατος. Το 

σηµαντικό στοιχείο είναι ότι οι Ε∆ ήρθαν σε επαφή µε την τοπική αυτοδιοίκηση για 

τη διαχείριση  της ανθρωπιστικής κρίσης. ∆ηµιουργήθηκε έτσι, ένα δυναµικό 

συνεργασίας το οποίο ξεκίνησε µε πολλές δυσκολίες αλλά σύντοµα έγινε κουλτούρα 

συνεργασίας για την αντιµετώπιση της κρίσης µη στρατιωτικού ζητήµατος. 

Εποµένως, αυτή η κουλτούρα συνεργασίας ίσως αποδειχθεί χρήσιµη σε ένα 

περιβάλλον άλλου είδους εσωτερικών  απειλών, ίσως υβριδικών. 
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Υποσηµειώσεις  

                                                 

1
 Είτε πρόκειται για πολεµικές συρράξεις είτε για αποστολές για τη διατήρηση της ειρήνης 

2
 Να αναφερθούν ωστόσο οι κατευθυντήριες γραµµές του Όσλο (κατευθυντήριες γραµµές για 

τη χρήση στρατιωτικών πόρων και πόρων πολιτικής άµυνας για την αντιµετώπιση καταστροφών) που 

προέβλεπαν ότι οι στρατιωτικοί πόροι θα πρέπει να αποτελούν την έσχατη λύση και στην περίπτωση 

που δεν υπάρχει καµία άλλη διαθέσιµη πολιτική εναλλακτική λύση για τη στήριξη ανθρωπιστικών 

καταστάσεων έκτακτης ανάγκης 
3
 Japan’s Self – Defense Forces 

4
 Που αντιστοιχούσε περίπου στο 70% του πληγέντος πληθυσµού 

5
 Των αντίστοιχων Ενόπλων ∆υνάµεων 

6
 Ξεσηκωµούς, λεηλασίες κτλ. 

7
 Κατοίκους της περιοχής, αστυνοµικές δυνάµεις, κυβερνητικούς αξιωµατούχους 

8
 Άρθρο 1

 α’ 
9
 Κεφάλαιο 2Α § 1 ΥΑ1299/2003 

10Κατά το άρθρο Ι § 1 του οποίου «Τα Κράτη – µέρη του παρόντος Πρωτοκόλλου υποχρεούνται 

να εφαρµόσουν εις τους Πρόσφυγας, ως ούτοι ορίζονται κατωτέρω, τα άρθρα 2 µέχρι 34 

συµπεριλαµβανοµένου της Συµβάσεως» 
11

 ∆ιαθέσιµα και τα δύο σε https://www.unric.org/html/greek/pdf/refugeeconvention-GRE.pdf 

(ανάκτηση 12/1/2018) 
12

 Από άποψη γεωγραφικής θέσης, πολιτικής κατάστασης, θρησκευτικής κατάστασης και 
γεωπολιτικής σηµασίας κρίνεται ότι διαδραµατίζει κοµβικό ρόλο. 

13
 Αυτό σχετίζεται µε τη διαρκή ένταξη περισσότερων κρατών στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

14
 Σχετικά µε την επιστροφή του πληθυσµού στο κράτος µέλος από το οποίο προήλθε 

15
 Όπως και η Σερβία, η Κροατία και η Σλοβενία 

16
 Οµαδικές απελάσεις, και διακρίσεις µε κριτήριο την εθνικότητα κλ. 

17
 Για Αφγανούς και Σύριους και ιρακινούς χωρίς διαβατήριο ή ταυτότητα 

18
 http://www.kathimerini.gr/812853/article/epikairothta/ellada/apoyh-oktw-apanthseis-sto-

metanasteytiko-zhthma (ανάκτηση 8/1/2018) 
19

 Οι σχετικές αρµοδιότητες του ΥΠΕΘΑ διαµορφώθηκαν βάσει του Ν. 4368/2016 και 
αναφέρονται στη µεταφορά, στη διαµονή, στη σίτιση και στην υγειονοµική περίθαλψη των προσφύγων 

και των µεταναστών 
20

 Με διάρκεια 20 πλήρων ηµερών 
21

 Μητροπολίτης, Πρωτοσύγκελος, ιερείς κτλ. 
22

 Όλο το προσωπικό 
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Παράρτηµα 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 

1. Έχετε συµµετάσχει σε επιχειρήσεις του ΕΣ που εκδηλώνουν τον 

κοινωνικό του ρόλο; Έχετε λάβει ειδική εκπαίδευση για αυτό; Εάν ναι, µε ποιόν 

τρόπο, πού και πόσο διήρκεσε η εκπαίδευση; 

2. Ποιες είναι οι επιχειρήσεις στις οποίες έχετε συµµετάσχει (ιστορική 

αναδροµή, φυσικές καταστροφές, συγκρούσεις που οδήγησαν σε αυτές, χρόνος, 

τόπος, εµπλεκόµενα πρόσωπα και φορείς); 

3. Τι µορφή έλαβαν οι επιχειρήσεις στις οποίες συµµετείχατε  (τακτικές, 

στρατηγική, µέσα, προσωπικό κτλ.);  

4. Πόσο διήρκεσε και ποιοι ήταν οι τιθέµενοι στόχοι; Πόσες εργατοώρες 

διανύσατε κατά τη συµµετοχή σας σε αποστολές κοινωνικού χαρακτήρα; Ήταν 

απαραίτητη η παρουσία σας έκτακτα και πέραν του εργασιακού ωραρίου; Αν ναι, 

πληρωθήκατε για αυτό; 

5. Με ποιους κρατικούς και τοπικούς φορείς συνεργαστήκατε; 

Αντιµετωπίσατε επιφυλάξεις ή δυσκολίες στη συνεργασία µε τους φορείς αυτούς 

στην προσπάθειά σας να εκτελέσετε κάποιο συγκεκριµένο έργο; 

6. Ποιες δυσκολίες αντιµετωπίστηκαν γενικότερα στην επιχείρηση 

(υλοποίησης της επιχείρησης, κοινωνικές αντιδράσεις, δυσκολίες συνεργασίας);  

7. Βοήθησε καθόλου η προηγούµενη εµπειρία σας από τη συµµετοχή σας 

σε διεθνείς αποστολές ή ασκήσεις για την αντιµετώπιση ορισµένων ζητηµάτων 

που αφορούσαν τη διαχείριση του µεταναστευτικού; Εάν ναι, διευκρινίστε.  

8. Πώς θα εκτιµούσατε τη συµβολή των Ενόπλων ∆υνάµεων στις κρίσεις 

αυτές; Θεωρείτε σηµαντικό τον κοινωνικό ρόλο του ΕΣ ή το θεωρείτε «πάρεργο» 

που αποπροσανατολίζει από την κύρια τακτική αποστολή σας; 
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