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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Σήμερα η Ευρώπη αντιμετωπίζει μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στην 

ιστορία της, τη μεταναστευτική και προσφυγική κρίση. Τα τελευταία χρόνια το 

ποσοστό των μεταναστών και των προσφύγων που καταφθάνουν στο ευρωπαϊκό 

έδαφος αυξήθηκε ραγδαία, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα στη 

συνοχή και στη συγκρότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η μεταναστευτική και 

προσφυγική κρίση πλήττει την Ευρώπη, η οποία, εκτός των άλλων, οφείλει να 

αντιμετωπίσει και την οικονομική και πολιτική κρίση που την ταλανίζει. Άραγε μία 

μικρή ήπειρος, όπως η Ευρώπη, είναι σε θέση να δεχτεί τον τεράστιο αριθμό 

μεταναστών και προσφύγων και να τους συντηρήσει; Είναι σε θέση να συμβάλλει 

στην ομαλή αφομοίωσή τους στις τοπικές κοινωνίες; Από την έναρξη της κρίσης, η 

Ευρώπη έδειξε την αδυναμία της να διαχειριστεί την κατάσταση. Αδιαμφισβήτητα, η 

Ευρώπη δεν ήταν προετοιμασμένη για αυτό το μεταναστευτικό και προσφυγικό κύμα, 

κι αυτό το υποδηλώνουν οι βεβιασμένες, και σε πολλές περιπτώσεις, άστοχες 

ενέργειές της. Δεν γνωρίζει ποια μέτρα να λάβει, ποιες ενέργειες να ακολουθήσει, 

ώστε να επιλυθεί το ζήτημα.  

Τα ευρωπαϊκά κράτη, από την πλευρά τους, αντιμετωπίζουν με καχυποψία τους 

μετανάστες και τους πρόσφυγες, και σε πολλές περιπτώσεις, λαμβάνουν ακραία 

μέτρα, προκειμένου να προστατεύσουν το έδαφός τους και τους πολίτες τους. Η 

άλλοτε Ευρώπη του ανθρωπισμού, έδειξε ένα σκληρό πρόσωπο απέναντι σε αυτούς 

τους ανθρώπους. Υψώθηκαν τείχη, χτίστηκαν φρούρια, αυξήθηκαν οι στρατιωτικές 

και αστυνομικές περιπολίες στα σύνορα. Οι μετανάστες και οι πρόσφυγες 

αντιμετωπίζονται ως απειλή και κανένα κράτος δε δείχνει πρόθυμο να τους δεχτεί. Τα 

κράτη δε συνεργάζονται μεταξύ τους για την επίλυση του προβλήματος, αλλά 

λειτουργούν μεμονωμένα και εγωιστικά. Εκφράζουν τις αντιρρήσεις τους απέναντι 

στις αποφάσεις των Βρυξελλών, όσον αφορά τους μετανάστες και τους πρόσφυγες, 

και δείχνουν ένα ξενοφοβικό και ρατσιστικό πρόσωπο. Τα μέτρα αυτά, μπορούν να 

επιλύσουν το πρόβλημα ή δυσχεραίνουν επιπλέον την κατάσταση; Όσο περνάει ο 

καιρός, το πρόβλημα φαίνεται να οξύνεται. Η Ευρώπη οφείλει να αφουγκραστεί την 

κατάσταση και να λάβει σωστά μέτρα που θα ωφελήσουν και τις δύο πλευρές, 

προκειμένου να επικρατήσει και πάλι η σταθερότητα στην περιοχή. 

Στο πλαίσιο αυτό, η ανά χείρας διατριβή θα επιχειρήσει να εξετάσει το 

σύγχρονο φαινόμενο της μετανάστευσης και το κατά πόσο οι μετανάστες και οι 
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πρόσφυγες θεωρούνται απειλή για την ασφάλεια και την ταυτότητα του κράτους 

υποδοχής. Στη συνέχεια, θα μελετήσει τη μεταναστευτική πολιτική που ακολουθεί η 

Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια, η οποία, κατά κύριο λόγο, στοχεύει στην 

ασφαλειοποίηση της μετανάστευσης, μέσα από την καθιέρωση του Τρίτου Πυλώνα, 

την ενσωμάτωση του Schengen στη συνθήκη του Άμστερνταμ, τα προγράμματα 

Tampere, Χάγης, Στοκχόλμης και τις συνέπειες που έχει η πολιτική αυτή για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη - μέλη της. Επίσης, θα εξετάσει το φαινόμενο της 

στρατιωτικοποίησης και το κατά πόσο ο στρατός συμβάλλει στην αντιμετώπιση του 

φαινομένου της μετανάστευσης. Παράλληλα, θα αναλυθεί η οχύρωση των κρατών - 

μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι των μεταναστευτικών ροών και το κλείσιμο 

των συνόρων τους. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 

Η μετανάστευση αποτελεί μία σημαντική και δυναμική διαδικασία, της οποίας 

οι μορφές μεταβάλλονται διαρκώς, ανάλογα με τις οικονομικές, πολιτικές και 

κοινωνικές αλλαγές. Πρόκειται για ένα παγκόσμιο φαινόμενο, το οποίο απασχολεί 

όλα τα κράτη πάνω στη γη. Τα τελευταία χρόνια το φαινόμενο της μετανάστευσης 

εμφανίζεται με ιδιαίτερη ένταση, κυρίως στον ευρωπαϊκό χώρο, ο οποίος δέχεται το 

κύμα των μεταναστών και των προσφύγων, αφενός, λόγω των γεωπολιτικών 

ανακατατάξεων σε διεθνές επίπεδο, και αφετέρου, επειδή από πολλούς θεωρείται, ως 

« η γη των ευκαιριών », προσφέροντας τις κατάλληλες ευκαιρίες στους ανθρώπους 

αυτούς να βελτιώσουν τη ζωή τους. 

Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, υπό το πρίσμα των γεωγραφικών 

ανακατατάξεων και της αντίληψης σχετικά με την έννοια του εθνικού κράτους, το 

φαινόμενο της μετανάστευσης εντάθηκε ακόμη περισσότερο. Οι πολιτικές και 

κοινωνικές αλλαγές που προκλήθηκαν, ύστερα από την πτώση των πρώην 

ανατολικών καθεστώτων, οι εθνικοί πόλεμοι που ξέσπασαν κυρίως στην περιοχή των 

Βαλκανίων, η φτώχεια, η παγκοσμιοποιημένη αγορά εργασίας, οδήγησαν στη 

ραγδαία επιδείνωση του φαινομένου. Τα τελευταία χρόνια Σύριοι, Αφγανοί, 

Μαροκινοί, Αιγύπτιοι, Παλαιστίνοι κλπ. εγκατέλειψαν την πατρίδα τους και 

κατευθύνθηκαν προς την Ευρώπη αναζητώντας καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, 

ακόμη και επιβίωσης. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα οι χώρες του Νότου, όπως η 

Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία, να μετατραπούν σε υποδοχείς 

προσφύγων και μεταναστών. 

Η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) 

εκτιμά πως τουλάχιστον 65.3 εκατομμύρια άνθρωποι, τα τελευταία μόνο χρόνια, 

έχουν εκτοπιστεί από την πατρίδα τους, εκ των οποίων τα 21.3 εκατομμύρια 

θεωρούνται πρόσφυγες. Οι αριθμοί αυτοί είναι άκρως ανησυχητικοί. Πολλοί ωστόσο, 

υποστηρίζουν ότι πρόκειται απλώς για εκτιμήσεις και στατιστικά στοιχεία. Και πάλι 

όμως, οι αριθμοί αυτοί και η συνεχής άνοδός τους έχουν ιδιαίτερη σημασία και οι 

κυβερνώντες πρέπει να λάβουν τα μέτρα τους. Πρέπει η Ευρώπη ενωμένη να 

αντιμετωπίσει τα πρόσωπα αυτά ως προσωπικότητες, κι όχι απλώς ως αριθμούς. 

Πρέπει να ενδιαφερθεί για αυτούς τους ανθρώπους, να ακούσει τις ιστορίες τους και 
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να φροντίσει για την προστασία τους. Πρέπει να ανταποκριθεί, όσο καλύτερα γίνεται, 

σε αυτήν τη νέα κατάσταση, σε αυτήν τη νέα πρόκληση.1 

Ωστόσο, μέχρι και το 2014, και παρά την επιδείνωση του φαινομένου, η 

Ευρωπαϊκή Ένωση δεν άλλαξε την πολιτική της. Προσπαθούσε μέσα από 

(από)ασφαλειοποιημένα και στρατιωτικοποιημένα παιχνίδια και τακτικές να 

προστατεύσει τους μετανάστες και τους πρόσφυγες που κατέφθαναν στο έδαφός της.2 

Από αυτόν τον ισχυρισμό απορρέουν τρία συμπεράσματα:3 

1. Η κατηγοριοποίηση των ανθρώπων γίνεται κάθε φορά διαφορετικά και με 

διαφορετικά κριτήρια. Αυτό συχνά αποτελεί τη διαχωριστική γραμμή μεταξύ 

ζωής και θανάτου, 

2. Οι τακτικές της (από)ασφαλειοποίησης δεν είναι οι ίδιες όταν πρόκειται για την 

προστασία διαφορετικών ομάδων ανθρώπων και 

3.  Η ασφαλειοποίηση δεν διασφαλίζει απαραίτητα την προστασία των 

μεταναστών, αλλά πιθανότατα έχει αντίθετα αποτελέσματα. 

Ουσιαστικά, η Ευρώπη επιμένει στην τακτική οχύρωσής της απέναντι στις 

μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές (Fortress Europe) και παράλληλα συνεχίζει 

την εκ του μακρόθεν (remote control) διαχείριση της κρίσης, αφήνοντας στα κράτη 

του Μεσογειακού Νότου (κυρίως Ελλάδα και Ιταλία) να αντιμετωπίσουν τις 

μεταναστευτικές και προσφυγικές πιέσεις. Οι μαζικές ροές στην ευρωπαϊκή ήπειρο 

προκάλεσαν τον κλυδωνισμό και την αναδιοργάνωση της ευρωπαϊκής πολιτικής, η 

οποία κινείται στο δίλλημα μεταξύ ασφάλειας (κι άρα σκληρά μέτρα) και 

ανθρωπισμού.4 

Ειδικότερα, οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση της 

μεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης αναπτύχθηκαν σε δύο επίπεδα. Ένα 

βραχυπρόθεσμο επίπεδο που αποσκοπούσε στη φύλαξη των συνόρων της Ένωσης και 

στην αποτροπή της παράνομης μετανάστευσης, και ένα μεσοπρόθεσμο επίπεδο, όπου 

                                                           
1Holy See Press Office, 24 September 2015, «Congress of the United States of America Visit», 

διαθέσιμο στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα: www.usccb.org/about/leadership/holy-see/francis/papal-visit-

2015/media-resources/upload/11-EN-congressional-address.pdf. 
2Donnelly, Faye, 2017, «In the name of (de)securitization: Speaking security to protect migrants, 

refugees and internally displaced persons?», International Review of the Red Cross, p. 243, διαθέσιμο 

στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα: https://www.icrc.org/en/international-review/article/name-

desecuritization-speaking-security-protect-migrants-refugees-and. 
3Donnelly, Faye, 2017, «In the name of (de)securitization: Speaking security to protect migrants, 

refugees and internally displaced persons?», International Review of the Red Cross, p. 243, διαθέσιμο 

στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα: https://www.icrc.org/en/international-review/article/name-

desecuritization-speaking-security-protect-migrants-refugees-and. 
4 Kasparek, Bernd, Speer, Marc, 2015, «Of Hope. Hungary and the Long Summer of Migration», 

(τελευταία ενημέρωση στις 8 Οκτωβρίου 2015). 

http://www.usccb.org/about/leadership/holy-see/francis/papal-visit-2015/media-resources/upload/11-EN-congressional-address.pdf
http://www.usccb.org/about/leadership/holy-see/francis/papal-visit-2015/media-resources/upload/11-EN-congressional-address.pdf
https://www.icrc.org/en/international-review/article/name-desecuritization-speaking-security-protect-migrants-refugees-and
https://www.icrc.org/en/international-review/article/name-desecuritization-speaking-security-protect-migrants-refugees-and
https://www.icrc.org/en/international-review/article/name-desecuritization-speaking-security-protect-migrants-refugees-and
https://www.icrc.org/en/international-review/article/name-desecuritization-speaking-security-protect-migrants-refugees-and
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η Ευρωπαϊκή Ένωση προχώρησε στην εξωτερίκευση (externalization) των πολιτικών 

που διέθετε. 

Σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο, η Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να ελέγξει τα 

σύνορα της, χρησιμοποίησε τόσο ευρωπαϊκά (π.χ. Frontex, Europol) όσο και εθνικά 

εργαλεία (π.χ. επιχειρήσεις ελέγχου στις οποίες προέβησαν τα κράτη - μέλη της 

Ένωσης, η κατασκευή του φράχτη στην περιοχή του Έβρου). Σε μεσοπρόθεσμο 

επίπεδο, οι πολιτικές που ακολούθησε αφορούσαν την ασφάλεια και την ανάπτυξη. 

Στην πρώτη περίπτωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπάθησε να αυξήσει τον έλεγχο στα 

σύνορά της και να αντιμετωπίσει δραστικά την παράνομη είσοδο των μεταναστών και 

προσφυγών, την οποία θεώρησε απειλή για την ασφάλεια των ευρωπαίων πολιτών 

(securitization) και έτσι προσπάθησε να την αντιμετωπίσει. Αυτό είχε σαν 

αποτέλεσμα το Δεκέμβριο του 2013 να δημιουργηθεί η Ομάδα Δράσης για τη 

Μεσόγειο (Task Force Mediterranean), η οποία στόχευε στο να συνδέσει όλα τα 

κράτη - μέλη της Ένωσης με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. 

Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν, πως μετά το 2000, η Ευρώπη εγκατέλειψε την 

παλιά σοσιαλδημοκρατική στρατηγική της ενταξιακής στήριξης και ασχολήθηκε 

κυρίως με τα ζητήματα ασφαλείας και τη νομιμότητα παραμονής των μεταναστών και 

των προσφύγων. Μέσα σε ένα συνεκτικό πλαίσιο θεσμών για δίκαιες διαδικασίες 

εισροής και διαμονής, εντός της ευρωπαϊκής επικράτειας, οι κυβερνήσεις, σε μία 

προσπάθειά τους να προστατεύσουν το έδαφός τους, ακολούθησαν μία πιο σκληρή 

πολιτική και απομάκρυναν από τον ευρωπαϊκό χώρο όσους δεν πληρούσαν τα 

απαραίτητα κριτήρια. Μόνο οι νόμιμοι μετανάστες θα διαμένουν στον ευρωπαϊκό 

χώρο και θα απολαμβάνουν τα οφέλη των διαφόρων προγραμμάτων. Με τη δέσμη 

των πολιτικών αυτών μέτρων, η Ευρώπη φρόντισε να διαμορφώσει μία ρεαλιστική 

πολιτική ολοκλήρωση, η οποία θα ήλεγχε τις μαζικές εισροές μεταναστών.5 

Η γεωπολιτική αστάθεια, η οικονομική εξαθλίωση των τριτοκοσμικών κρατών, 

ο εμφύλιος πόλεμος, ωθούν, τα τελευταία 15 χρόνια κυρίως, όλο και περισσότερους 

ανθρώπους να μετακινούνται προς την Ευρώπη. Μάλιστα ο ιδανικός προορισμός γι’ 

αυτούς είναι οι βόρειες και δυτικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, οι 

χώρες με υψηλό ποσοστό πλούτου, ευημερίας και ασφάλειας. Καταλαβαίνουμε 

                                                           
5Τάκης, Ανδρέας,  «Προσφυγικό 2015: Χρονικό μίας προαναγγελθείσας κρίσης», διαθέσιμο στην 

ηλεκτρονική ιστοσελίδα: https://gr.boell.org/el/2015/12/04/prosfygiko-2015-hroniko-mias-

proanaggeltheisaskrisis,  (τελευταία ενημέρωση στις 4 Δεκεμβρίου 2015). 

https://gr.boell.org/el/2015/12/04/prosfygiko-2015-hroniko-mias-proanaggeltheisaskrisis
https://gr.boell.org/el/2015/12/04/prosfygiko-2015-hroniko-mias-proanaggeltheisaskrisis
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λοιπόν, πως βρισκόμαστε σε μία πρωτοφανή μαζική μετακίνηση πληθυσμών, την 

οποία η Ευρώπη καλείται να διαχειριστεί. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η Ευρώπη, προκειμένου να διαχειριστεί τις 

αυξανόμενες ροές,  προέβη ακόμη και σε σκληρές και παράνομες, θα μπορούσαμε να 

πούμε, τακτικές, όπως είναι για παράδειγμα η επαναπροώθηση των προσφύγων, η 

κράτησή τους κέντρα φύλαξης κλπ. Παράλληλα, χώρες όπως η Μάλτα, η Ισπανία και 

η Ιταλία, ακολούθησαν μία πολιτική στρατηγικού χαρακτήρα, κλείνοντας τα 

εξωτερικά ευρωπαϊκά τους σύνορα. Με αυτήν την τακτική, όλες οι ροές 

μετατοπίστηκαν στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό είχε ως επακόλουθο, η Ελλάδα να 

δέχεται το μεγαλύτερο αριθμό ροών και να καλείται να φροντίσει για τη διαμονή 

τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από την πλευρά της, απαίτησε από την ελληνική 

πλευρά τη λήψη μέτρων και τη δημιουργία κέντρων κράτησης, μηχανισμούς ταχείας 

εξέτασης αιτημάτων ασύλου, αύξηση των επιστροφών των παράνομων μεταναστών, 

συνοριακή φύλαξη και ανέγερση του φράχτη στον Έβρο, προκειμένου να 

περιοριστούν οι μαζικές εισροές.6 Η αύξηση των μεταναστευτικών και προσφυγικών 

ροών οδήγησε την Ευρώπη «στην κατεύθυνση της αυστηροποίησης και της 

στρατιωτικοποίησης της συνοριακής επιτήρησης και την υπαγωγή των μεταναστών 

χωρίς χαρτιά σε καθεστώς εξαίρεσης».7 

Η Ευρώπη, προσπαθούσε να διαφυλάξει τα σύνορά της με κάθε κόστος, με 

κάθε τίμημα. Ωστόσο, έμοιαζε εγκλωβισμένη στη νέα κατάσταση που διαμόρφωσαν 

οι συνεχείς ροές. Η Ευρώπη ήρθε αντιμέτωπη με τα λάθη της μεταναστευτικής της 

πολιτικής. Κι αυτό αποδεικνύεται από τους χιλιάδες μετανάστες και πρόσφυγες που 

καθημερινά κατέφθαναν στο έδαφός της. Μάλιστα, η πολιτική της ήταν 

διαμορφωμένη με τέτοιο τρόπο που δεν εξασφάλιζε την κοινή ευημερία ολόκληρης 

της ηπείρου, αλλά το κάθε κράτος ακολουθούσε μία δική του τακτική και 

ενδιαφερόταν αποκλειστικά για τα δικά του συμφέροντα κι όχι για τα συμφέροντα 

της Ένωσης. 

Αναμφισβήτητα, η ασφάλεια κατέχει έναν εξαιρετικά ισχυρό ρόλο στη 

διαχείριση του φαινομένου της μετανάστευσης και εξαρτάται από τον τρόπο που 

                                                           
6Τάκης, Ανδρέας,  «Προσφυγικό 2015: Χρονικό μίας προαναγγελθείσας κρίσης», διαθέσιμο στην 

ηλεκτρονική ιστοσελίδα: https://gr.boell.org/el/2015/12/04/prosfygiko-2015-hroniko-mias-

proanaggeltheisaskrisis, (τελευταία ενημέρωση στις 4 Δεκεμβρίου 2015). 
7Fotiades, Apostolos, 23 Apr 2015, «The EU’s Emerging Immigration Policy: New Tragedy, Grief, 

Then More Militarization, Border Criminologies».  

https://gr.boell.org/el/2015/12/04/prosfygiko-2015-hroniko-mias-proanaggeltheisaskrisis
https://gr.boell.org/el/2015/12/04/prosfygiko-2015-hroniko-mias-proanaggeltheisaskrisis
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χρησιμοποιείται κάθε φορά από τα κράτη.8 Ο Jef Huysmans, υποστήριξε ότι η 

ασφάλεια είναι "απεριόριστη", αφού φαίνεται να είναι διάσπαρτη παντού και 

διασχίζει πολλές κατευθύνσεις.9 Η αύξηση της ασφάλειας στα ευρωπαϊκά κράτη 

προήλθε εξαιτίας της ανασφάλειας και της αστάθειας που επικρατούσε. Αυτό συνέβη 

λόγω της έξαρσης της τρομοκρατίας. Τα τελευταία χρόνια τα τρομοκρατικά 

χτυπήματα στις ευρωπαϊκές πόλεις έχουν αυξηθεί ραγδαία. Οι ευρωπαίοι ζουν υπό τη 

σκιά της τρομοκρατίας και φοβούνται για τη ζωή τους. Αυτός είναι και ο λόγος της 

ρατσιστικής και ενίοτε της επιθετικής τους στάσης απέναντι στους μετανάστες. 

Το μεταναστευτικό ζήτημα δεν είναι απλώς ένα πολιτικοποιημένο ζήτημα, 

αλλά επηρεάζει, σε μεγάλο βαθμό,  τόσο τις εγχώριες πολιτικές, όσο και τις πολιτικές 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά πόσο όμως  η ασφαλειοποίηση έχει αντίκτυπο στο 

φαινόμενο της μετανάστευσης; Σίγουρα, έχει σημαντικές επιπτώσεις κι αυτό 

μπορούμε να το διακρίνουμε μέσα από τις πολιτικές μετανάστευσης που ακολούθησε 

η Ευρώπη, σε μία προσπάθειά της να επιλύσει το πρόβλημα. Ωστόσο, η 

ασφαλειοποίηση της μετανάστευσης, ίσως ναι είναι και η αφορμή για σημαντικές και 

ουσιαστικές πολιτικές αλλαγές. Τα ευρωπαϊκά κράτη δεν είναι παρόμοια και 

αντιμετωπίζουν διαφορετικά τους μετανάστες και τους πρόσφυγες. Η ιστορία, η 

οικονομία και άλλα πράγματα συμβάλλουν σε αυτό. Επίσης, οι χώρες που βρίσκονται 

δίπλα στη Μεσόγειο αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες προκλήσεις και δυσκολίες σε 

σχέση με τις χώρες της ηπειρωτικής Ευρώπης, καθώς δέχονται περισσότερες 

μεταναστευτικές και προσφυγικές ορδές.10 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, από την πλευρά της, προσπαθεί να ελέγξει αυτήν την 

κατάσταση, θεσπίζοντας κανονισμούς και συνθήκες. Όμως, τα κράτη δε φαίνονται 

διατεθειμένα να προβούν σε καταμερισμό των βαρών και να επέλθει ισορροπία και 

πάλι στην Ευρώπη. Τα κράτη δηλαδή, αρνούνται να δεχτούν μετανάστες και 

πρόσφυγες στο έδαφός τους, και σε πολλές περιπτώσεις, λαμβάνουν ακραία μέτρα. 

Αυτό οφείλεται στην ασφαλειοποίηση των μεταναστών και των προσφύγων. Υπάρχει 

ο φόβος ότι ο ευρωπαϊκός πολιτισμός μπορεί να επηρεασθεί αρνητικά από αυτούς 

τους ανθρώπους. Αυτή η πεποίθηση, σε συνδυασμό και με την έξαρση της 

τρομοκρατίας, αλλά και των οικονομικών και πολιτικών προβλημάτων που 

                                                           
8Ludwig Wittgenstein, 2974, «Philosophical Investigations, trans. G. E. M Anscombe, 3rd ed», 

Blackwell, Oxford.  
9 Huysmans, Jef,  2014, «Security Unbound: Enacting Democratic Limits, Routledge», London. 
10Mattsson, Noora, 2016, «Securitization of Immigrants - and its Political Impacts on European 

Union», Prague, Master`s Thesis, p. 10-11.  
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επικρατούν, οδηγούν στην ασφαλειοποίηση της μετανάστευσης. Η κατάσταση αυτή 

οδηγεί, τόσο τα κράτη - μέλη σε πολιτικές αλλαγές, όσο και την ίδια την Ένωση, ως 

σύνολο. Στο σημείο αυτό, αξίζει να αναφερθεί, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, προέβη σε 

ρυθμίσεις και κανονισμούς που προωθούσαν τη συνεργασία μεταξύ των κρατών - 

μελών της, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το ζήτημα αποτελεσματικά. Αυτό συνέβη 

κυρίως λόγω της ασφαλειοποίησης της μετανάστευσης, κρίνοντας αναγκαία, σε 

αρκετές περιπτώσεις ακόμη και την παρουσία του στρατού. Ερωτήματα όπως, υπήρξε 

πράγματι ασφαλειοποίηση της μετανάστευσης;, η ασφαλειοποίηση των μεταναστών 

επηρεάζει τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης;, τι είδους επίπτωση είχε η 

ασφαλειοποίηση των μεταναστών στις πολιτικές μετανάστευσης που ακολούθησε η 

Ευρωπαϊκή Ένωση;, τι γίνεται με τις μεταναστευτικές πολιτικές των ευρωπαϊκών 

κρατών;, θα επιχειρήσουμε να απαντήσουμε παρακάτω δίνοντας εξηγήσεις όσον 

αφορά την ασφαλειοποίηση των μεταναστών, καθώς και τις διάφορες πολιτικές που 

ακολούθησε τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και τα κράτη - μέλη της.11 

Ταυτόχρονα, μέσα στο κλίμα αυτό, οξύνονται οι εθνικιστικές τάσεις μεγάλου 

ποσοστού του ευρωπαϊκού πληθυσμού, ενώ τα ακροδεξιά και ξενόφοβα κόμματα 

αυξάνουν τα ποσοστά τους. Τα κράτη - μέλη της Ένωσης αρνούνται να 

ακολουθήσουν τους κανόνες της Συνθήκης Schengen και κλείνουν τα σύνορα τους. 

Αρνούνται να φιλοξενήσουν στο έδαφός τους μετανάστες και πρόσφυγες. Αρνούνται 

να ακολουθήσουν μία κοινή πολιτική επίλυσης του προβλήματος, σκεπτόμενοι, ως 

επί το πλείστον, εγωιστικά. Η Ευρώπη χρειάζεται ένα νέο σχέδιο δράσης, μία νέα 

καινοτομία που θα τη βοηθήσει στη διαχείριση των μεταναστευτικών και 

προσφυγικών ροών. Απαιτείται μία αποτελεσματική λειτουργία των ευρωπαϊκών 

μηχανισμών, συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών και αποφασιστικότητα, 

προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Παράλληλα, η Ευρώπη πρέπει να δείξει 

το ανθρώπινό της πρόσωπο σε αυτούς τους ανθρώπους που έχασαν τα πάντα και 

αναζητούν μία καλύτερη ζωή.  

Άραγε έχει απομείνει στάλα ανθρωπισμού στους ευρωπαίους σε αυτήν τη 

δύσκολη περίοδο που βιώνουν; Μπορούν να εμπιστευτούν τους μετανάστες και τους 

πρόσφυγες και να συμβιώσουν όλοι μαζί ειρηνικά; Μπορεί η Ευρώπη να θρέψει 

όλους αυτούς τους ανθρώπους; Μπορεί να τους εξασφαλίσει τις κατάλληλες 

                                                           
11Mattsson, Noora, 2016, «Securitization of Immigrants - and its Political Impacts on European 

Union», Prague, Master`s Thesis, p. 10-11.  
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συνθήκες διαβίωσης; Είναι πράγματι η Ευρώπη « η γη των ευκαιριών », όπως 

πιστεύουν οι μετανάστες και οι πρόσφυγες; Ο χρόνος θα δώσει τις απαντήσεις στα 

παραπάνω ερωτήματα και θα δείξει το κατά πόσο η Ευρώπη στάθηκε ικανή να βγει 

αλώβητη από τη μεταναστευτική και προσφυγική κρίση που την ταλανίζει τα 

τελευταία χρόνια. 

Παρατηρούμε λοιπόν, πως η Ευρώπη επιθυμεί να επιλύσει το ζήτημα άμεσα και 

να συμβάλλει στην ομαλή ενσωμάτωση των μεταναστών και των προσφύγων στο 

έδαφός της. Αν διαχειριστεί σωστά την κατάσταση αυτή, θα μπορέσει να επιτύχει την 

περαιτέρω ανάπτυξη και εξέλιξή της. Άλλωστε, η μέχρι πρότινος επιθετική πολιτική 

της δεν κατάφερε να μειώσει τον αριθμό των μεταναστών και των προσφύγων. Ορδές 

συνέχιζαν να καταφθάνουν στο έδαφός της, και η Ευρώπη παρακολουθούσε σαν 

απλός θεατής την εξέλιξη των γεγονότων. Τόσο η Ευρώπη, όσο και τα κράτη - μέλη 

της, πρέπει να καταλάβουν πως η μετανάστευση μπορεί να τους ωφελήσει και να 

τους αλλάξει προς το καλύτερο. Γι αυτόν το λόγο, κρίνεται αναγκαίο, στο σημείο 

αυτό, η Ευρώπη να αλλάξει τη μεταναστευτική της πολιτική. Μέσα από τις 

κατάλληλες αλλαγές στη μεταναστευτική πολιτική, μέσα από τη συνεργασία όλων 

των ευρωπαϊκών κρατών, θα  πετύχει το στόχο της. Χρειάζεται δηλαδή, συλλογική 

δράση.  

Ωστόσο, τα κράτη - μέλη, από την πλευρά τους, εξαιτίας της ανασφάλειας που 

επικρατεί, δεν φαίνονται πρόθυμα να δεχτούν στο έδαφός τους μετανάστες και 

πρόσφυγες, κι αυτό το καθιστούν σαφές τα σκληρά και ακραία μέτρα που λαμβάνουν 

(κλείσιμο συνόρων, δημιουργία τειχών, φραχτών, συνεχείς αστυνομικές και 

στρατιωτικές περιπολίες). Μάλιστα, σε πολλές περιπτώσεις τα κράτη έχουν αναθέσει 

την περιπολία των συνόρων στην αστυνομία και στο στρατό, προκειμένου να 

τονώσουν και πάλι το αίσθημα ασφάλειας που έχει χαθεί. Παρατηρούμε λοιπόν, πως, 

ιδίως τα τελευταία χρόνια, το φαινόμενο της μετανάστευσης διακρίνεται για την 

έντονη ασφαλειοποίησή του. Σε μία προσπάθειά της μάλιστα να περιορίσει τα 

μεταναστευτικά και προσφυγικά κύματα, η Ευρώπη προέβη στη δημιουργία 

διαφόρων στρατιωτικών μηχανισμών που στόχο είχαν τη φύλαξη και την προστασία 

των συνόρων. Προκειμένου να επικρατήσει και πάλι το αίσθημα της ασφάλειας, τα 

κράτη παρέχουν εξουσίες σε στρατό και αστυνομία. Η Ευρώπη θεωρεί πως με αυτόν 

τον τρόπο θα καταφέρει να μειώσει τα μεταναστευτικά και προσφυγικά ρεύματα. Δεν 

μπορούμε όμως, να είμαστε σίγουροι για το αν  το συγκεκριμένο μέτρο συμβάλλει 

στη μείωση των μεταναστευτικών ροών. Εξάλλου, παρά την εφαρμογή του, οι ροές 
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δεν περιορίστηκαν. Αυτό που μπορούμε να αντιληφθούμε από τη στάση των 

ευρωπαίων κρατών και των πολιτών τους, είναι ότι δεν αντιμετωπίζουν τους 

μετανάστες και τους πρόσφυγες θετικά. Οι περισσότεροι έχουν συνδέσει την έξαρση 

της τρομοκρατίας με το μεταναστευτικό, χωρίς βέβαια να υπάρχουν στοιχεία που να 

αποδεικνύουν την πεποίθηση αυτή. Φοβούνται για τη ζωή τους, για τον πολιτισμό 

τους, την κουλτούρα τους και δε φαίνονται πρόθυμοι να συμβιώσουν μαζί τους. Η 

Ευρώπη λοιπόν, καλείται να επιλύσει το δύσκολο αυτό εγχείρημα και να φροντίσει, 

οι μετανάστες και οι πρόσφυγες να αφομοιωθούν στις τοπικές κοινωνίες. Μέσω της 

κατάλληλης μεταναστευτικής πολιτικής, της συλλογικής δράσης και συνεργασίας, το 

μεταναστευτικό ζήτημα θα μπορέσει να αντιμετωπιστεί, με θετικά αποτελέσματα για 

όλες τις πλευρές.  

Σκοπός λοιπόν, της παρούσας εργασίας στο πλαίσιο αυτό, είναι να καταγράψει 

το σύγχρονο φαινόμενο της μετανάστευσης και το κατά πόσο οι μετανάστες και οι 

πρόσφυγες θεωρούνται απειλή για την ασφάλεια και την ταυτότητα του κράτους 

υποδοχής. Στη συνέχεια, θα εξετάσει τη μεταναστευτική πολιτική που ακολουθεί η 

Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια, η οποία κατά κύριο λόγο στοχεύει στην 

ασφαλειοποίηση της μετανάστευσης μέσα από την καθιέρωση του Τρίτου Πυλώνα, 

την ενσωμάτωση του Schengen στη συνθήκη του Άμστερνταμ, τα προγράμματα 

Ταμπέρε, Χάγης, Στοκχόλμης και τις συνέπειες που έχει η πολιτική αυτή για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη - μέλη της. Στα πλαίσια  της εργασίας, θα εξετασθεί 

επίσης  το φαινόμενο της στρατιωτικοποίησης και το κατά πόσο ο στρατός συμβάλλει 

στην αντιμετώπιση του φαινομένου της μετανάστευσης. Παράλληλα, θα αναλυθεί η 

οχύρωση των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι των μεταναστευτικών 

ροών και το κλείσιμο των συνόρων τους. 

 

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 

Στο πρώτο κεφάλαιο, επιχειρείται η θεωρητική απόδοση του φαινομένου της 

μετανάστευσης. Συγκεκριμένα, η μετανάστευση ορίζεται ως η μετακίνηση των 

ανθρώπων από έναν τόπο σε έναν άλλον για προσωρινή ή μόνιμη εγκατάσταση. 

Επίσης, γίνεται μία ιστορική προσέγγιση του φαινομένου. Παράλληλα, αναφέρονται 

ορισμένα από τα είδη της μετανάστευσης, καθώς και οι λόγοι που ώθησαν τους 

ανθρώπους αυτούς να εγκαταλείψουν τις πατρίδες τους και να κατευθυνθούν προς 

την Ευρώπη, αναζητώντας καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, ενώ επιχειρείται και ένας 
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στοιχειώδης διαχωρισμός των μεταναστών σε νόμιμους, παράνομους, πρόσφυγες και 

αιτούντες άσυλο, ώστε να γίνει κατανοητή η διαφορά τους. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο, γίνεται προσπάθεια να αναλυθούν τα οφέλη και οι 

ευκαιρίες που προσφέρουν οι μετανάστες στα ευρωπαϊκά κράτη και καταγράφεται το 

κατά πόσο το μεταναστευτικό φαινόμενο δύναται να αλλάξει την ευρωπαϊκή ήπειρο 

προς το καλύτερο, προσφέροντάς της αρκετές χρήσιμες επιλογές. Επίσης, αναλύεται 

η στάση και η συμπεριφορά των ευρωπαίων πολιτών απέναντι στους μετανάστες.  

Στο τρίτο κεφάλαιο, εξετάζεται το φαινόμενο της μετανάστευσης, υπό το 

πρίσμα της Ευρώπης. Η Ευρώπη επιχείρησε να αντιμετωπίσει τη μεταναστευτική και 

προσφυγική κρίση μέσα από Συνθήκες (Συνθήκη Ρώμης, Μάαστριχτ, Λισαβόνας, 

Κανονισμός Δουβλίνου, Πρόγραμμα Χάγης και Tampere). Γίνεται λοιπόν, μία 

επισκόπηση των Συνθηκών που ακολούθησε η Ευρώπη στην προσπάθειά της να 

επιλύσει το μεταναστευτικό και προσφυγικό ζήτημα. Γίνεται επίσης, αναφορά στις 

πολιτικές και τις τακτικές που ακολούθησε, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις ροές 

που συνεχώς κατέφθαναν στο έδαφός της, ενώ επιχειρείται και μία αξιολόγηση της 

μεταναστευτικής πολιτικής που εφάρμοσε και το κατά πόσο αυτή ήταν όντως 

επιτυχής, ώστε να αντιμετωπιστεί η μεταναστευτική και προσφυγική κρίση. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο, αναλύονται οι πολιτικές που ακολούθησε η Ευρώπη 

προκειμένου να ενσωματωθούν οι μετανάστες και οι πρόσφυγες στις τοπικές 

κοινωνίες, καθώς και οι πρωτοβουλίες που έλαβε η ίδια η Ευρώπη ώστε να 

περιοριστούν οι μαζικές ροές. Στη συνέχεια, εξετάζεται ο ρόλος του ΝΑΤΟ στην 

προσπάθεια αυτή και το κατά πόσο βοήθησε στον έλεγχο των ροών και στην επίλυση 

του προβλήματος. Παράλληλα, γίνεται μία σύντομη αναφορά στη συνεργασία 

Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση του ζητήματος. Εξάλλου, η 

Ελλάδα αποτελεί πύλη εισόδου για πολλούς μετανάστες και πρόσφυγες, και αποτελεί 

τον συνδετικό κρίκο με την υπόλοιπη Ευρώπη. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο, επιχειρείται μία θεωρητική απόδοση της διεθνούς 

ασφάλειας. Άλλωστε, το φαινόμενο της μετανάστευσης αντιμετωπίζεται ως ζήτημα 

ασφαλείας. Αναφέρεται επίσης, η πολιτική της ασφαλειοποίησης που εφαρμόζει, τα 

τελευταία κυρίως χρόνια, η Ευρώπη σε μία προσπάθειά της να αντιμετωπίσει το 

μεταναστευτικό και προσφυγικό ζήτημα, καθώς επίσης και η πολιτική της 

στρατιωτικοποίησης. Επιχειρείται δηλαδή να εξεταστεί το κατά πόσο ο στρατός, η 

αστυνομία κι άλλες παρεμφερείς επιχειρήσεις είναι σε θέση να συμβάλλουν στην 

αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος. 
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Στο έκτο κεφάλαιο, εξετάζεται το κατά πόσο η μεταναστευτική και προσφυγική 

κρίση συμβάλλει στην εξάπλωση της τρομοκρατίας. Επιχειρείται αρχικά, να δοθεί 

ένας ορισμός για την έννοια της τρομοκρατίας. Γίνεται επίσης, αναφορά στις 

κατηγοριοποιήσεις της τρομοκρατίας. Παράλληλα, γίνεται αναφορά και στην άνοδο 

του ISIS και εξετάζεται το κατά πόσο η έξαρση της μετανάστευσης συμβάλλει στη 

διάδοση των ιδεών και των πεποιθήσεων της συγκεκριμένης τρομοκρατικής 

οργάνωσης. Στο τέλος, περιγράφεται η στάση των ευρωπαίων πολιτών απέναντι 

στους μουσουλμάνους, εξαιτίας και της ανόδου των τρομοκρατικών χτυπημάτων στα 

ευρωπαϊκά κράτη. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που ισχυρίζονται πως πίσω από τα 

τρομοκρατικά χτυπήματα που πλήττουν την Ευρώπη οφείλονται ως επί το πλείστον οι 

μουσουλμάνοι και η επιθυμία τους να διαδώσουν σε όλο τον κόσμο τη θρησκεία 

τους.    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: Η μετανάστευση ως φαινόμενο 

 

1.1 Ιστορικό πλαίσιο 

Τη σημερινή εποχή, πολλοί άνθρωποι εγκαταλείπουν τις πατρίδες τους και 

αναγκάζονται να μεταναστεύσουν, κυρίως προς την Ευρωπαϊκή Ένωση,  

αναζητώντας καλύτερες συνθήκες διαβίωσης για τους ίδιους και τις οικογένειές τους. 

Η μετανάστευση, ως φαινόμενο, δεν είναι κάτι καινούργιο. Ήδη, από την αρχαιότητα, 

αρκετοί ήταν εκείνοι που μετανάστευαν σε μία νέα χώρα, προκειμένου να βελτιωθεί 

η ποιότητα ζωής τους. Οι παράγοντες που τους οδηγούσαν στην απόφαση αυτή, ήταν 

ποικίλοι. Ακόμη και στην αρχαιότητα δηλαδή, οι ανθρώπινες φυλές μετανάστευαν 

από τον έναν τόπο στον άλλον προκειμένου να επιβιώσουν. Και στο παρελθόν 

λοιπόν, ο κύριος λόγος της μετανάστευσης, ήταν η επιβίωση. 

Ο ίδιος λόγος ισχύει σημαντικά και σήμερα, παρόλο που η μετανάστευση 

εμφανίζεται με διαφορετικές μορφές. Τα τελευταία χρόνια το φαινόμενο της 

μετανάστευσης επιδεινώθηκε, λόγω της τρομοκρατίας, των ενόπλων συγκρούσεων, 

των πολιτικών διώξεων, και πολλοί άνθρωποι βρήκαν καταφύγιο στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Περίπου 1.2 εκατομμύρια άνθρωποι ζήτησαν άσυλο στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση, το ¼ εκ των οποίων προέρχεται από τις χώρες της Συρίας, του Αφγανιστάν 

και του Ιράκ, στις οποίες εξτρεμιστικές ομάδες απειλούν τη ζωή τους.12 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, από την πλευρά της, με μία σειρά μέτρων, προσπαθεί να 

αντιμετωπίσει τα βαθύτερα αίτια της κρίσης και να παράσχει βοήθεια στους 

ανθρώπους που τη χρειάζονται. Έχουν ληφθεί μέτρα που αφορούν τη 

μετεγκατάσταση των αιτούντων άσυλο, την εγκατάσταση των προσφύγων σε κράτη - 

μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και για την επιστροφή αυτών που δε δικαιούνται 

το άσυλο στις χώρες τους. Στόχος της Ευρώπης είναι να διαφυλάξει τα σύνορά της 

και να περιορίσει τις προσφυγικές ροές, που τα τελευταία δύο χρόνια, αυξάνονται 

ραγδαία. 

Η Ευρώπη φαίνεται πως ήταν απροετοίμαστη για την αντιμετώπιση των 

προσφυγικών ροών, τόσο σε επίπεδο υποδομών, όσο και στην προετοιμασία 

ενσωμάτωσης και αφομοίωσής τους στο χώρο της. Γι’ αυτόν το λόγο, ένα από τα 

μέτρα που πρότεινε για την αντιμετώπιση της κρίσης ήταν ο Κανονισμός του 

                                                           
12Νάτσιου, Κωνσταντία, «Το θεσμικό πλαίσιο της μεταναστευτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης», Huffpost, δημοσιεύτηκε στις 23/09/2017.  
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Δουβλίνου, σύμφωνα με τον οποίο οι αιτούντες άσυλο εγγράφονται στην πρώτη χώρα 

υποδοχής.13 Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι χώρες υποδοχής, όπως η Ελλάδα, η Ιταλία, 

η Ισπανία, η Πορτογαλία, να αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με την εγκατάσταση 

των προσφύγων στα εδάφη τους και να προσπαθούν να τα επιλύσουν χωρίς τη 

στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία φαίνεται ανήμπορη να αντιμετωπίσει το 

πρόβλημα. 

Η πολιτική αυτή ωστόσο, ωθεί τα κράτη σε εθνικιστικές λύσεις, σωβινισμό, 

ξενοφοβία, τάσεις πανικού και τρόμου, ενώ πολλές φορές λαμβάνονται και σκληρά 

μέτρα σε βάρος των χωρών υποδοχής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η 

απειλή για αποπομπή της Ελλάδας από τη συνθήκη Schengen. Την παρούσα στιγμή η 

Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει ένα δίλλημα: ή να επιμείνει στο μονοεθνικό 

μοντέλο κράτους ή να δεχτεί τη διαφορετικότητα των ανθρώπων, οι οποίοι όχι μόνο 

επιβιώνουν, αλλά συνυπάρχουν και αναπτύσσονται μέσα στο έδαφός της.14 

Χρειάζεται λοιπόν, να ληφθούν μέτρα τα οποία, από τη μία πλευρά θα 

συμβάλλουν στην ομαλή ενσωμάτωση των προσφύγων στα ευρωπαϊκά κράτη και από 

την άλλη θα βοηθήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση να εξέλθει από το αδιέξοδο στο 

οποίο έχει περιέλθει. Η Ευρώπη θα πρέπει να εκμεταλλευτεί προς όφελός της την 

κρίση, προκειμένου να πετύχει μία επιπλέον ανάπτυξη και να αντιμετωπίσει τις 

αυξανόμενες προσφυγικές ροές, διατηρώντας πάντα τις ανθρωπιστικές της αξίες και 

παραμένοντας μία ανοιχτή κοινωνία που προσφέρει τη βοήθειά της, χωρίς να 

προβαίνει σε φυλετικές ή άλλου είδους διακρίσεις.15 

 

1.2 Ιστορική προσέγγιση του μεταναστευτικού φαινομένου 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ιστορίας, παρατηρείται άνοδος των μεταναστευτικών 

ροών, με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι εντάσεις και οι συγκρούσεις μεταξύ των 

μεταναστών και των κατοίκων, σε μία προσπάθεια των πρώτων να επιβιώσουν στις 

τοπικές κοινωνίες και να επιβάλλουν, σε ορισμένες περιπτώσεις, την κυριαρχία 

τους.16 

                                                           
13Ζαββός, Στέλιος, «Μεταναστευτικές ροές, Ευρώπη και Ελλάδα», Καθημερινή, δημοσιεύτηκε στις 

14/02/2016. 
14Ζαββός, Στέλιος, «Μεταναστευτικές ροές, Ευρώπη και Ελλάδα», Καθημερινή, δημοσιεύτηκε στις 

14/02/2016. 
15Ζαββός, Στέλιος, «Μεταναστευτικές ροές, Ευρώπη και Ελλάδα», Καθημερινή, δημοσιεύτηκε στις 

14/02/2016. 
16Παραδεισάνος, Αδάμ, «Το φαινόμενο της Μετανάστευσης», Υπουργείο Προστασίας του πολίτη, 

διαθέσιμο στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα: 
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Από τα προϊστορικά ακόμη χρόνια, οι φυλές μετανάστευαν από τον έναν τόπο 

στον άλλο, σε μία προσπάθειά τους να επιβιώσουν. Ο πρωταρχικός λόγος λοιπόν,  

στο παρελθόν ήταν η επιβίωση. Και τη σημερινή εποχή όμως, οι άνθρωποι 

αναγκάζονται να μεταναστεύσουν, προκειμένου να επιβιώσουν και να αποφύγουν 

άσχημες εξελίξεις. Μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο πόλεμο, οι Ευρωπαίοι κατέφυγαν 

μαζικά στην Αμερική, την Ασία, την Αφρική, την Αυστραλία, προκειμένου να 

γλιτώσουν από τη δύνη του πολέμου και τις δυσμένειές του, αναζητώντας 

παράλληλα, καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Στις προσφυγικές ροές ανήκαν άτομα, 

που ως επί το πλείστον, κυνηγήθηκαν και ξεριζώθηκαν από την πατρίδα τους με βίαιο 

τρόπο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η μαζική μετακίνηση των Ελλήνων του 

Πόντου προς τη Ρωσία στην προσπάθειά τους να γλιτώσουν από τους διωγμούς των 

Νεότουρκων και να σωθούν.17 

 

1.3 Θεωρητική προσέγγιση του μεταναστευτικού φαινομένου 

Πολλοί μελετητές χαρακτηρίζουν τη μετανάστευση ως ένα κοινωνιολογικό 

φαινόμενο, το οποίο διαφέρει από εποχή σε εποχή και από κοινωνία σε κοινωνία. 

Πληθώρα θεωριών επιχείρησαν να ερμηνεύσουν το συγκεκριμένο φαινόμενο. 

Ειδικότερα: 

- οι νεοκλασικές θεωρίες, παρατηρούν μία δέσμευση ανάμεσα στη 

μετανάστευση και την αγορά εργασίας και θεωρούν ότι η πρώτη μπορεί να 

επιλύσει τυχόν ανισορροπίες που μπορούν να προκύψουν στον τομέα της 

δεύτερης. Η γνώση των λειτουργιών της αγοράς εργασίας είναι απαραίτητη, 

προκειμένου να επιτευχθεί η ενσωμάτωση των μεταναστών στην κοινωνία.18 

- Οι μαρξιστικές θεωρίες, από την πλευρά τους, υποστηρίζουν ότι η 

μετανάστευση συνδέεται άμεσα με τις αλλαγές που συμβαίνουν στις 

κοινωνίες και την αντιμετωπίζουν ως επακόλουθο της συλλογικής φράσης.19 

                                                                                                                                                                      
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=1852&., (τελευταία 

ενημέρωση στις 25 Μαρτίου 2015). 
17Αγτζίδης, Βλάσσης, «Τα έκτακτα Στρατοδικεία του Εμφυλίου Πολέμου», διαθέσιμο στην 

ηλεκτρονική ιστοσελίδα: https://kars1918.wordpress.com/2013/07/04/1908-1923-2/, δημοσιεύτηκε 

στις 9 Φεβρουαρίου 2014. 
18Σταμάτης, Γιώργος, 1987, «Μερικά χαρακτηριστικά της νεοκλασικής, Τεύχος 18. Θέσεις, 

Αναλύσεις, Κριτική, Ζητήματα της Πάλης των Τάξεων» διαθέσιμο στην ηλεκτρονική 

ιστοσελίδα:http://www.theseis.com/index.php?option=com_content&task=view&id=173&Itemid=29, 

(τελευταία ενημέρωση στις 12 Μαΐου 2015) 
19Χλέτσος, Μιχάλης, Κόλλιας, Χρήστος, Συρακούλης, Κλεάνθης, Παλαιολόγου, Σουζάνα, 

Θαλασσοχώρη, Χριστοδούλη, Μπουρδούβαλη, Βικτώρια, Πούλιου, Αφροδίτη, Ιανουάριος 2005, 

http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=1852&
https://kars1918.wordpress.com/2013/07/04/1908-1923-2/
http://www.theseis.com/index.php?option=com_content&task=view&id=173&Itemid=29
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Η μετανάστευση δηλαδή στις δυτικές κοινωνίες, αντιμετωπίστηκε ως μία 

φυσική και λογική διαδικασία. Οι άνθρωποι μετανάστευαν και αναζητούσαν 

το κάτι διαφορετικό, το κάτι νέο που θα τους άλλαζε τη ζωή προς το 

καλύτερο. 

Επίσης, το μεταναστευτικό φαινόμενο έχει μελετηθεί κι από άλλες επιστήμες, 

όπως είναι η ψυχολογία, η ανθρωπολογία, η οικονομία κλπ., οι οποίες προσπαθούσαν 

να εξηγήσουν τους λόγους μετανάστευσης των πληθυσμών. Αξίζει να σημειωθεί ότι η 

μετανάστευση τη σημερινή εποχή αντιμετωπίζεται ως απειλή για τα ευρωπαϊκά 

κράτη, τα οποία φαίνονται αδύναμα και ανήμπορα να ελέγξουν τα σύνορά τους και 

κατά συνέπεια τις μεταναστευτικές ροές.20 Ωστόσο, η ασφάλεια είναι μία 

διαφορετική κατασκευή για το κάθε κράτος. Συνεπώς, και η μετανάστευση ως 

πρόβλημα ασφαλείας, θα διαφέρει και θα αντιμετωπίζεται διαφορετικά από το κάθε 

κράτος.21 

 

1.4 Ορισμός της μετανάστευσης 

Όπως ειπώθηκε, η μετανάστευση είναι μία δυναμική διαδικασία, η οποία ποικίλει 

και εξαρτάται από οικονομικούς, κοινωνικούς και πολιτικούς παράγοντες. Ως 

φαινόμενο, είναι δύσκολο να οριστεί, καθώς τα αίτιά του αλλάζουν ανάλογα με τις 

υπάρχουσες συνθήκες που επικρατούν και διαρκώς εξελίσσεται. 

Παρόλα αυτά, στο σημείο αυτό, θα επιχειρήσουμε να δώσουμε έναν ορισμό. Ως 

μετανάστευση ορίζεται: «Η γεωγραφική μετακίνηση των ανθρώπων από μία χώρα σε 

μία άλλη, της οποίας δεν έχουν την ιθαγένεια, ώστε να εγκατασταθούν εκεί είτε 

μόνιμα είτε προσωρινά.22 Θα μπορούσε επίσης, να οριστεί ως η μετακίνηση των 

ανθρώπων από τον τόπο προέλευσής τους σε κάποιον άλλο τόπο.23 Φυσικά, η 

πλειοψηφία των ανθρώπων μεταναστεύουν σε χώρες που είναι πιο εύρωστες 

οικονομικά, σε σύγκριση με τις δικές τους, αναζητώντας καλύτερες συνθήκες 

                                                                                                                                                                      
«Οικονομικές Διαστάσεις της Μετανάστευσης. Επιπτώσεις στον Αγροτικό Τομέα», εκδόσεις: 

Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής, Αθήνα, σελ. 11. 
20Αφρουξενίδης, Αλέξανδρος, Σαρρής, Νίκος, Τσακηρίδη, Όλγα, 2012,  «Ένταξη των Μεταναστών: 

Αντιλήψεις, Πολιτικές Πρακτικές», Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών. 
21Myron, Weiner,   1992 - 1993, «Security, Stability and International Migration»,  Vol.17. No.3, p.13. 
22Παραδεισάνος, Αδάμ, «Το φαινόμενο της Μετανάστευσης. Υπουργείο Προστασίας του πολίτη», 

διαθέσιμο  στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα 

http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=1852&, (τελευταία  

ενημέρωση στις 25 Μαρτίου 2015). 
23 Μαρβάκης Αθ, Παρσανόγλου Δ, Παύλου Μ., 2001, «Μετανάστες στην Ελλάδα», Αθήνα, Εκδόσεις: 

Ελληνικά Γράμματα, σελ. 31. 

http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=1852&
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διαβίωσης. Παρόλα αυτά, και οι αναπτυσσόμενες χώρες, τα τελευταία χρόνια, 

παρουσιάζουν έντονη μεταναστευτική κίνηση.24 

 

1.5 Τα είδη της μετανάστευσης 

Οι μεταναστευτικές κινήσεις μπορούν να διακριθούν σε διαφορετικές 

κατηγορίες ανάλογα με τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται κάθε φορά. Οι κατηγορίες 

αυτές είναι οι εξής:25 

1. Το κριτήριο του αριθμού των ατόμων, οι οποίοι εγκαταλείπουν τις πατρίδες 

τους και μεταναστεύουν σε νέους τόπους. 

2. Το κριτήριο του κράτους. Με βάση αυτό το κριτήριο, η μετανάστευση 

διακρίνεται σε εσωτερική και εξωτερική. Εσωτερική είναι η μετανάστευση 

που γίνεται από τον έναν οικισμό στον άλλον (στα πλαίσια του ίδιου 

κράτους), ενώ εξωτερική είναι η μεταφορά από μία χώρα σε μία άλλη. 

3. Το κριτήριο της προβλεπόμενης διάρκειας παραμονής. Η μετανάστευση 

διακρίνεται σε μόνιμη ή προσωρινή. Μόνιμη είναι η μετανάστευση που δεν 

μπορεί να προσδιοριστεί χρονικά η διάρκειά της. Αντίθετα, η Εθνική 

Στατική Υπηρεσία, ορίζει ως προσωρινή τη μετανάστευση που διαρκεί 

λιγότερο από ένα χρόνο. 

4. Το κριτήριο της πρόθεσης της μετανάστευσης. Σύμφωνα με αυτό το 

κριτήριο, η μετανάστευση διακρίνεται σε 3 μορφές: α) την εκούσια 

μετανάστευση, β) την αναγκαστική και γ) τη βίαιη μετανάστευση. 

- Εκούσια είναι η μετανάστευση που γίνεται με την ελεύθερη βούληση 

του ατόμου. 

- Αναγκαστική είναι η μετανάστευση που πραγματοποιείται υπό την 

πίεση ορισμένων δυσχερών συνθηκών, οι οποίες ωθούν τα άτομα να 

εγκαταλείψουν τις πατρίδες τους αναζητώντας καλύτερες συνθήκες 

διαβίωσης. 

- Βίαιη μετανάστευση είναι αυτή που επιβάλλεται από τις αρχές του 

κράτους και δεν αφήνει περιθώρια επιλογής στα άτομα. Παραδείγματα 

                                                           
24International Migration: The human face of globalization. OΕCD Multilingual Summaries, διαθέσιμο 

στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα http://www.oecd.org/insights/43568523.pdf, (τελευταία ενημέρωση στις 

12 Μαΐου  2015). 
25Τσαούσης, στο: Μπάγκαβος Χ., - Παπαδοπούλου Δ., «Μεταναστευτικές τάσεις και Ευρωπαϊκή 

μεταναστευτική πολιτική», ΙΝΕ - ΓΣΕΕ, σελ. 11-12. 

 

http://www.oecd.org/insights/43568523.pdf
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βίαιης μετανάστευσης αποτελούν οι ξενηλασίες, οι αναγκαστικοί 

εποικισμοί, οι απελάσεις κλπ. 

5. Η μετανάστευση διακρίνεται επίσης σε ηπειρωτική ή υπερπόντια, ανάλογα 

με το αν η χώρα μετανάστευσης περιβάλλεται από θάλασσα ή όχι. 

6. Το κριτήριο της μεταβολής ή μη του τρόπου ζωής του μετανάστη. Η 

μετανάστευση δηλαδή μπορεί να διακριθεί σε συντηρητική και καινοτόμο. 

Συντηρητική είναι η μετανάστευση που δεν αλλάζει τον τρόπο ζωής του 

μετανάστη και παραμένει ακριβώς ο ίδιος. Καινοτόμος είναι η 

μετανάστευση που αλλάζει τον τρόπο ζωής του μετανάστη. 

7. Το κριτήριο του βαθμού εξάρτησης από τη φύση, σύμφωνα με το οποίο η 

μετανάστευση διακρίνεται σε σύγχρονη και αρχαϊκή. Η σύγχρονη 

μετανάστευση οφείλεται κυρίως σε οικονομικούς παράγοντες, ενώ η 

αρχαϊκή προκαλείται από την εξάντληση των φυσικών πόρων. 

 

1.6 Τα αίτια της μετανάστευσης 

Τα αίτια της μετανάστευσης είναι ποικίλα και εξαρτώνται από τους παράγοντες 

που επικρατούν. Οι άνθρωποι μεταναστεύουν σε μία νέα χώρα αναζητώντας 

καλύτερες συνθήκες διαβίωσης για τους ίδιους και τις οικογένειές τους. Οι λόγοι που 

μπορούν να αναγκάσουν κάποιον άνθρωπο να μεταναστεύσει μπορεί να είναι 

οικονομικοί, πολιτικοί, κοινωνικοί, θρησκευτικοί. 

Σήμερα, το πρόβλημα της μετανάστευσης έχει οξυνθεί δραματικά, λόγω των 

πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων. Παλαιότερα, οι άνθρωποι 

μετανάστευαν προκειμένου να επιβιώσουν από διάφορες απειλές ή αναζητώντας την 

τροφή τους. Σήμερα οι λόγοι μετανάστευσης είναι διαφορετικοί. Τα οικονομικά 

προβλήματα, οι θρησκευτικοί λόγοι, οι πολιτικές πιέσεις ανάγκασαν αρκετούς 

ανθρώπους να μεταναστεύσουν σε άλλη χώρα. Τα αίτια της μετανάστευσης λοιπόν 

μπορούν να διακριθούν στις εξής κατηγορίες: 

Α)Το περιβάλλον. «Η γεωγραφική θέση του τόπου παραµονής πολλών φυλών δεν 

ευνοούσε την διαβίωση τους. Αν βρίσκονταν κοντά στην έρηµο ή µέσα σ’ αυτή, 

ήταν αδύνατον να καλλιεργήσουν την γη και αν βρίσκονταν σε πεδιάδες ήταν 

εκτεθειμένοιστις καιρικές συνθήκες, τις επιδροµές του εχθρού ή άλλους 
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κινδύνους. Παρατηρήθηκαν έτσι, µετακινήσεις και εγκαταστάσεις ολόκληρων 

λαών σε πιο εύφορα εδάφη ή χώρους που προφυλάσσονταν από βουνά»26 

Β)Οι φυσικές καταστροφές, όπως ο παγετός, η ξηρασία αναγκάζουν τους 

ανθρώπους να μεταναστεύσουν σε τόπους με γόνιμες εκτάσεις γης. 

Γ)Οι πολιτικοί λόγοι:Οι μεταναστεύσεις, για πολιτικούς λόγους, έχουν αυξηθεί 

κυρίως τα τελευταία χρόνια, και πολλοί μεταναστεύουν προκειμένου να 

επιβιώσουν. 

 Δ)Οι οικονομικοί λόγοι:Λόγω των συνθηκών που επικρατούν τη σημερινή εποχή, 

όλο και περισσότεροι άνθρωποι εγκαταλείπουν την πατρίδα τους και 

μεταναστεύουν σε χώρες περισσότερο αναπτυγμένες και οικονομικά εύρωστες, 

στις οποίες οι συνθήκες είναι ευνοϊκότερες και συμβάλλουν στη βελτίωση της 

ζωής. 

  Ε) Οι θρησκευτικοί λόγοι:Οι άνθρωποι πολλές φορές χρησιμοποιούν ακραία 

μέσα για να επιβάλλουν τη θρησκεία τους στους συνανθρώπους τους. Πολλοί 

λοιπόν, για να αποφύγουν τα βασανιστήρια εγκαταλείπουν την πατρίδα τους. 

τους. 

Παρατηρείται λοιπόν, ότι οι λόγοι που ωθούν τους ανθρώπους στη 

μετανάστευση είναι πολλοί και διαφορετικοί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται να 

αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις αιτίες που αυξάνουν σημαντικά τα ποσοστά 

μετανάστευσης, προκειμένου να μπορέσει και η ίδια να αναπτυχθεί περαιτέρω. 

 

1.7 Οι κατηγοριοποιήσεις των μεταναστών 

Τα τελευταία δύο χρόνια, όλο και περισσότεροι άνθρωποι καταφθάνουν στην 

Ευρώπη αναζητώντας καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη 

μετακίνηση πληθυσμού που συνέβη μετά το Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο. Σήμερα, τα 

κράτη της Ευρώπης είναι πολυπολιτισμικά και κατοικούν στα εδάφη τους 

διαφορετικές μειονότητες. Οι μειονότητες αυτές διαφέρουν από τον τοπικό 

πληθυσμό, είτε λόγω της φυλής τους, είτε λόγω της εθνότητάς τους. Το γεγονός ότι ο 

αριθμός τους αυξάνεται σημαντικά προκαλεί εντάσεις και συγκρούσεις μεταξύ των 

κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.27 

                                                           
26Βγενόπουλος, Κ., 1998, «Πρόσφυγες και μετανάστες στην ελληνική αγορά εργασίας», Αθήνα: 

ΕΚΕΜ, σελ.42. 
27Bale, Tim, «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ», εκδόσεις: Κριτική, Μάρτιος 2011, 

Πρόλογος - Επιμέλεια: Γιάννης Κωνσταντινίδης, p.525. 
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Σήμερα, η κατάσταση έχει γίνει αρκετά περίπλοκη, και στην Ευρώπη επικρατεί 

μία αστάθεια, η οποία έχει προκληθεί κυρίως λόγω των αυξανόμενων 

μεταναστευτικών ροών. Η έννοια μετανάστης είναι αμφίρροπη και εμπερικλείει και 

άλλες έννοιες, οι οποίες, πολλές φορές, ταυτίζονται χωρίς να έχουν σχέση μεταξύ 

τους. Οι μετανάστες λοιπόν, μπορούν να διακριθούν στις εξής κατηγορίες: νόμιμοι, 

παράνομοι, αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες. Κρίνεται απαραίτητο να γίνει ένα 

στοιχειώδης διαχωρισμός των εννοιών αυτών, προκειμένου να επισημανθεί η 

διαφορά τους.28 

- Πρόσφυγες, είναι τα άτομα που τους έχει χορηγηθεί το πολιτικό άσυλο και η 

επ’ αορίστου άδεια παραμονής στη χώρα που έχουν επιλέξει. Συνήθως, το 

πολιτικό άσυλο χορηγείται λόγω φυλετικών, πολιτικών, θρησκευτικών διώξεων 

που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή του πρόσφυγα και αναγκάζεται να εγκαταλείψει 

την πατρίδα του πιθανότατα και για πάντα.   

- Αιτούντες άσυλο, είναι οι άνθρωποι που έχουν ζητήσει άσυλο από μία χώρα και 

περιμένουν την έγκρισή του. Οι άνθρωποι αυτοί εγκατέλειψαν την πατρίδα τους 

λόγω των πολιτικών ιδεολογιών τους. Ωστόσο, οι άνθρωπο αυτοί δεν έχουν 

δικαίωμα να εργαστούν στη χώρα υποδοχής, εκτός και αν αποκτήσουν την 

άδεια που απαιτείται. 

- Μετανάστες, είναι οι υπήκοοι των κρατών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που 

εισέρχονται στα πλαίσιά της, είτε νόμιμα είτε παράνομα, με σκοπό την 

εγκατάσταση στο έδαφός της. 

Η μετανάστευση τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί σε σημαντικό βαθμό και η 

Ευρώπη φαίνεται ανήμπορη να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό. Τα ευρωπαϊκά 

κράτη αντιμετωπίζουν με καχυποψία τους μετανάστες και τους πρόσφυγες που 

φθάνουν, εξαιτίας της έξαρσης της τρομοκρατίας. Χρειάζεται να ληφθούν τα 

κατάλληλα μέτρα, προκειμένου η Ευρώπη να αντιμετωπίσει τη μεταναστευτική και 

προσφυγική κρίση και να μπορέσει να επωφεληθεί από αυτήν. Χρειάζεται 

προσπάθεια και συλλογική δράση από όλα τα ευρωπαϊκά κράτη για την οριστική 

επίλυση του προβλήματος.  

Ανακεφαλαιώνοντας, στο πρώτο κεφάλαιο, περιγράφεται, αρχικά, το φαινόμενο 

της μετανάστευσης, καθώς και η στάση της Ευρώπης απέναντι στις πρωτοφανείς 

μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές. Αδιαμφισβήτητα, η Ευρώπη δεν ήταν 

                                                           
28Βλ. ΙΜΕΠΟ, 2005, «Οικονομικές διαστάσεις της μετανάστευσης», Αθήνα, σελ. 9-10, διαθέσιμο στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση:http://ec.europa.eu/ewsi/UDRW/images/items/docl_7513_172574324.pdf.  

http://ec.europa.eu/ewsi/UDRW/images/items/docl_7513_172574324.pdf
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προετοιμασμένη για την άφιξη χιλιάδων μεταναστών και προσφύγων στους κόλπους 

της, κι αυτό το υποδηλώνουν οι ενέργειες στις οποίες προέβη. Στη συνέχεια, 

επιχειρείται να αναλυθεί η ιστορική και η θεωρητική προσέγγιση του συγκεκριμένου 

φαινομένου, που τα τελευταία χρόνια ταλανίζει την Ευρώπη. Δίνεται ο ορισμός της 

μετανάστευσης, η οποία ορίζεται ως η μετακίνηση των ανθρώπων από τον έναν τόπο 

στον άλλον, είτε για προσωρινή είτε για μόνιμη εγκατάσταση, και αναφέρονται οι 

κατηγορίες στις οποίες μπορεί να διακριθεί με βάση κάποια συγκεκριμένα κριτήρια. 

Παράλληλα, αναφέρονται τα αίτια που οδήγησαν στην άνοδο των μεταναστευτικών 

και προσφυγικών ροών, καθώς και οι λόγοι για τους οποίους η Ευρώπη αποτελεί 

πόλος έλξης για χιλιάδες μετανάστες και πρόσφυγες. Επιχειρείται τέλος, ένας 

στοιχειώδης διαχωρισμός των μεταναστών σε νόμιμους, παράνομους, πρόσφυγες και 

αιτούντες άσυλο.  

Γενικότερα, η μετανάστευση, ως φαινόμενο, είναι μία δυναμική διαδικασία και  

αποτελεί σίγουρα πρόκληση, ένα «νέο στοίχημα», για την Ευρώπη, το οποίο οφείλει 

να αντιμετωπίσει και να το εκμεταλλευτεί προς όφελός της. Μόνο έτσι, θα μπορέσει 

να βάλει τα θεμέλια για περεταίρω εξέλιξη και ανάπτυξη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: Οι ευκαιρίες της μετανάστευσης 

 

2.1 Ευκαιρίες και Μετανάστευση 

Το πώς αντιμετωπίζονται οι μετανάστες και οι πρόσφυγες εξαρτάται σε μεγάλο 

βαθμό από την ιδεολογική ταυτότητα του κάθε ανθρώπου. Ορισμένες κατηγορίες, 

όπως είναι για παράδειγμα, οι ανθρωπιστές, οι διεθνιστές, οι αριστεροί τους 

αντιμετωπίζουν θετικά, εν αντιθέσει με τους ρατσιστές, τους εθνικιστές, τους δεξιούς 

που τους αντιμετωπίζουν αρνητικά. Ωστόσο, τη σημερινή εποχή, λόγω του 

δημογραφικού προβλήματος που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, οι μετανάστες τείνουν να 

θεωρούνται, ακόμα και από τους πολέμιους της μετανάστευσης, ως «αναγκαίο κακό» 

και «μάνα εξ ουρανού». 29 

Ο οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών ερευνά το κατά πόσο η «αναπληρωματική 

μετανάστευση» (replacement migration) θα μπορούσε να συμβάλλει στην επίλυση 

του δημογραφικού προβλήματος και των συνεπειών του, δηλαδή της 

υπογεννητικότητας, της μείωσης του πληθυσμού εργάσιμης ηλικίας και της γήρανσής 

του. Προϋποθέτει όμως, ριζικές αλλαγές στη σύνθεση του πληθυσμού της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να επιλυθεί το ζήτημα. Με βάση την 

αναπληρωματική μετανάστευση και τους σκοπούς της, μέχρι το 2050 οι μετανάστες 

και οι απόγονοί τους θα αποτελούν το 16,5 %  και 75% του πληθυσμού της Ένωσης 

αντίστοιχα.  Φυσικά αυτά τα ποσοστά φαντάζουν σαν εφιάλτης για τους πολέμιους 

της μετανάστευσης, οι οποίοι οραματίζονται μία «καθαρή» Ευρώπη. Θα πρέπει 

ωστόσο, να αναλογιστούν ότι χωρίς τους μετανάστες θα αυξηθεί το όριο 

συνταξιοδότησης στα 76 χρόνια. Πόσοι λοιπόν, από αυτούς θα ήθελαν να εργάζονται 

μέχρι τα γεράματα, προκειμένου να μην υπάρχουν μετανάστες μέσα στην Ευρώπη;30 

Σίγουρα το μεταναστευτικό φαινόμενο αποτελεί μία ζοφερή πραγματικότητα 

και επηρεάζει τη ζωή πολλών ανθρώπων. Οι μετανάστες όμως, αποτελούν βασικό 

στοιχείο στον οικονομικό και πολιτικό τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε 

                                                           
29Γαβρόγλου, Σταύρος, 2001, Μετανάστευση και ακροδεξιά αντίδραση στην Ευρώπη: συγκριτική 

επισκόπηση στο  «Μετανάστες και Μετανάστευση: Οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές πτυχές», 

εκδόσεις: Πατάκη, Αθήνα, σελ. 105. 
30Γαβρόγλου, Σταύρος, 2001, Μετανάστευση και ακροδεξιά αντίδραση στην Ευρώπη: συγκριτική 

επισκόπηση στο  «Μετανάστες και Μετανάστευση: Οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές πτυχές», 

εκδόσεις: Πατάκη, Αθήνα, σελ. 110-111. 
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αρκετές περιπτώσεις καλύπτουν θέσεις εργασίας που οι ευρωπαίοι πολίτες αγνοούν, 

συμβάλλοντας στην ομαλή λειτουργία της κοινωνίας.  

Η συμβολή των μεταναστών λοιπόν, στην οικονομική, κοινωνική και 

πολιτισμική ανάπτυξη είναι γεγονός και δεν μπορεί να αμφισβητηθεί λόγω της 

δημογραφικής γήρανσης της Ευρώπης, της παράτασης του προσδόκιμου ζωής και της 

συρρίκνωσης του πληθυσμού σε ηλικία εργασίας.31 

Η μετανάστευση λοιπόν, μπορεί να ωφελήσει τόσο τους κατοίκους των 

ευρωπαϊκών κρατών όσο και τους μετανάστες και τις οικογένειές τους, καθώς και τις 

χώρες καταγωγής τους. Σίγουρα η έντονη μεταναστευτική κινητικότητα αποτελεί μία 

πρόκληση, αλλά ταυτόχρονα και μία ευκαιρία για την Ευρώπη, η οποία φαίνεται ότι 

αλλάζει. 

2.2 Τα οφέλη μεταξύ μεταναστών και χωρών υποδοχής 

Το φαινόμενο της μετανάστευσης είναι ένα συνεχές φαινόμενο κι όχι απλώς μία 

απόκλιση από τη φυσιολογική κοινωνική οργάνωση. Τα αίτια που οδήγησαν στην 

έξαρση του φαινομένου αποτελούνται από τους παράγοντες ώθησης στις χώρες 

προέλευσης (δηλαδή οικονομική και πολιτική ασφυξία) και από τους παράγοντες 

έλξης από τις χώρες υποδοχής (φθηνή εργασία).32 

Τη σημερινή εποχή, υπολογίζεται ότι περίπου 80 εκατομμύρια άνθρωποι είναι 

μετανάστες και ζουν, είτε για μεγάλα είτε για μικρά χρονικά διαστήματα, μακριά από 

τον τόπο καταγωγής τους. Η ολοένα αυξανόμενη διέλευση μεταναστών και 

προσφύγων στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει προβληματίσει, τόσο την 

πολιτική ηγεσία των κρατών, όσο και τους απλούς πολίτες, οι οποίοι φοβούνται 

ενδεχόμενα προβλήματα που μπορούν να προκύψουν λόγω των συνεχών ροών. 

Ωστόσο, η άφιξη μεταναστών και προσφύγων στα ευρωπαϊκά κράτη μπορεί να 

ωφελήσει, σε σημαντικό βαθμό, τόσο τα ίδια τα κράτη, όσο και τις χώρες προέλευσής 

τους. Οι εργαζόμενοι μετανάστες που εμβάζουν χρήματα στην πατρίδα τους βοηθούν 

με έμμεσο τρόπο και στα έσοδα της χώρας υποδοχής. Αυτό μάλιστα έχει ιδιαίτερη 

σημασία για τις χώρες της Δυτικής Αφρικής, όπως για παράδειγμα η Γκάνα, η 

                                                           
31Βουρουξή, Χριστίνα - Σαρρής, Νίκος, 2012, Μετανάστευση και ένταξη: προκλήσεις και διακρίσεις 

«Ένταξη των Μεταναστών: Αντιλήψεις, Πολιτικές, Πρακτικές», Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, 

Αθήνα, σελ. 17-18.                    
32Γαβρόγλου, Σταύρος, 2001, Μετανάστευση και ακροδεξιά αντίδραση στην Ευρώπη: συγκριτική 

επισκόπηση στο  «Μετανάστες και Μετανάστευση: Οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές πτυχές», 

εκδόσεις: Πατάκη, Αθήνα, σελ. 71. 
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Σενεγάλη και το Μάλι.33 Επίσης, οι μεταναστευτικές ροές μπορεί να λειτουργήσουν 

ως δίχτυ ασφαλείας για τη χώρα υποδοχής, καθώς συμβάλλουν στη μείωση της 

ανεργίας και την αποκλιμάκωση της έντασης που θα μπορούσε να ξεσπάσει ανάμεσα 

στους πολίτες. Επειδή όμως, η Ευρωπαϊκή Ένωση αδυνατεί να θρέψει όλους αυτούς 

τους ανθρώπους που καταφθάνουν στο έδαφός της, μέσω της κυκλικής 

μετανάστευσης, επιτρέπει στους μετανάστες να έρχονται στα ευρωπαϊκά κράτη και 

να εργάζονται, αναπτύσσοντας τις επαγγελματικές τους ικανότητες, με την 

προϋπόθεση, μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, να επιστρέψουν και πάλι στις 

πατρίδες τους. Μάλιστα οι μετανάστες, τις περισσότερες φορές, διαθέτουν 

υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης από αυτό που διαθέτει η χώρα υποδοχής. Μελέτη 

του ΟΟΣΑ (2007) κατέδειξε ότι το ποσοστό των ευρωπαίων πολιτών που διαθέτουν 

πτυχίο ανέρχεται μόλις στο 20%, εν αντιθέσει με εκείνο των μεταναστών 

εργαζομένων που ανέρχεται στο 25%. Γενικά, οι ευρωπαϊκές χώρες οφείλουν να 

δημιουργήσουν μία παγιωμένη πολιτική προσλήψεων, ώστε να αποφευχθούν 

μελλοντικά προβλήματα και να βοηθήσουν τους μετανάστες και τους πρόσφυγες να 

ενταχθούν ομαλά στην τοπική κοινωνία, φροντίζοντας να μάθουν τη γλώσσα, να τους 

βρουν στέγη, να παράσχουν εκπαιδευτική κατάρτιση στα παιδιά τους και να 

φροντίσουν για την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη. Φυσικά αυτό απαιτεί μία 

εποικοδομητική σχέση μεταξύ των μεταναστών και των προσφύγων με τους 

κατοίκους της κοινωνίας, η οποία θα βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό, την ανοχή 

και την κατανόηση.34 

 

2.3 Ευκαιρίες μεταναστών στη χώρα υποδοχής 

Μία επιτυχημένη μεταναστευτική πολιτική βασίζεται σε μέτρα που στοχεύουν 

στην ουσιαστική και πραγματική ένταξη των μεταναστών στα ευρωπαϊκά κράτη. Γι’ 

αυτόν το λόγο, οι ευρωπαίοι ηγέτες προέβησαν στη ρύθμιση ορισμένων κοινών 

αρχών, προκειμένου να πετύχουν την ομαλή ενσωμάτωση και εγκατάσταση των 

μεταναστευτικών ροών στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.35 

                                                           
33Βλ. Μία ευκαιρία και μια πρόκληση. Η Μετανάστευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Εγχειρίδιο της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διαθέσιμο στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα: http://ec.europa.eu/publications. 
34Βλ. Μία ευκαιρία και μια πρόκληση. Η Μετανάστευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Εγχειρίδιο της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διαθέσιμο στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα: http://ec.europa.eu/publications. 
35Βλ. Μία ευκαιρία και μια πρόκληση. Η Μετανάστευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Εγχειρίδιο της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διαθέσιμο στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα: http://ec.europa.eu/publications. 
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Τα ευρωπαϊκά κράτη προσφέρουν στους μετανάστες και τους πρόσφυγες 

μαθήματα αγωγής του πολίτη, στη μητρική τους γλώσσα, ώστε να μπορέσουν να 

μάθουν και να προσαρμοστούν στο νομικό, πολιτισμικό και διοικητικό πλαίσιο της 

χώρας υποδοχής. Φροντίζουν επίσης, για την εκπαίδευση και την επαγγελματική 

κατάρτισή τους, καθώς αυτά τα δύο αποτελούν σημαντικά εργαλεία της ένταξής τους 

στην τοπική κοινωνία. Ακόμη, διοργανώνονται διάφορες αθλητικές, εκπαιδευτικές 

και πολιτισμικές δραστηριότητες - εκδηλώσεις, προκειμένου να βοηθήσουν τα παιδιά 

των μεταναστών και των προσφύγων να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες 

διαβίωσης. Άλλωστε, βασικός στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η δημιουργία 

κοινωνιών που θα διέπονται από νόμους και κοινές αξίες. Για να υλοποιηθεί όμως 

αυτό, θα πρέπει και οι τοπικές κοινωνίες, από την πλευρά τους, να 

συνειδητοποιήσουν τα οφέλη που προσφέρουν οι μετανάστες στην οικονομική και 

κοινωνική ανάπτυξη και ευημερία ολόκληρης της Ευρώπης και να μην αντιτίθενται 

συνεχώς στους μετανάστες.36 Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, «η Ευρώπη 

χρειάζεται μια θετική στάση απέναντι στη διαφορετικότητα και σοβαρές εγγυήσεις για 

τα θεμελιώδη δικαιώματα και την ίση μεταχείριση, στη βάση του αμοιβαίου σεβασμού 

των διαφορετικών πολιτισμών και παραδόσεων»37 

 

2.4 Η στάση των Ευρωπαίων πολιτών απέναντι στους μετανάστες 

Τη σημερινή εποχή, λόγω και των πολλών διεθνών εξελίξεων (πόλεμος στη 

Συρία, πόλεμος στην Ουκρανία, εξεγέρσεις στη Βόρειο Αφρική, οικονομική κρίση), 

πολλοί άνθρωποι - θύματα των παραπάνω εξελίξεων, αποφάσισαν να εγκαταλείψουν 

τις πατρίδες του και να μεταναστεύσουν προς την Ευρώπη, αναζητώντας καλύτερες 

συνθήκες διαβίωσης. Οι συνεχείς μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές προς τα 

ευρωπαϊκά κράτη, και οι προσπάθειες των μεταναστών και των προσφύγων να 

αφομοιωθούν στις τοπικές κοινωνίες, προκαλούν ανησυχία και φόβο στους 

Ευρωπαίους πολίτες. 

Ο εγκλωβισμός εκατοντάδων μεταναστών και προσφύγων στις ευρωπαϊκές 

χώρες, και ιδίως στις χώρες του νότου (Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία), μπορεί να οδηγήσει 

σε ακραία φαινόμενα και επικίνδυνες συμπεριφορές (π.χ. ρατσιστικές επιθέσεις 

                                                           
36Βλ. Μία ευκαιρία και μια πρόκληση. Η Μετανάστευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Εγχειρίδιο της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διαθέσιμο στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα: http://ec.europa.eu/publications. 
37Bλ. European Agenda for the Integration of Third-Country Nationals, European Commission, COM 

(2011)455 final, 20/7/2011. 
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εναντίον τους, χρήση βίας, ακόμη και δολοφονίες). Οι Ευρωπαίοι αντιμετωπίζουν 

τους μετανάστες και τους πρόσφυγες ως εισβολείς, οι οποίοι θα αλλοιώσουν την 

εθνική τους ταυτότητα, την πολιτιστική τους κληρονομία και την εθνική τους 

ομοιογένεια.38 Δεν είναι τυχαία μάλιστα η άνοδος των ακροδεξιών κομμάτων τα 

τελευταία χρόνια. Τα κόμματα αυτά τίθενται κατά των μεταναστών και των 

προσφύγων και ζητούν από το λαό να αποδείξει εμπράκτως την πίστη και την 

αφοσίωσή του στην πατρίδα. Γι’ αυτό, και πολλές φορές, εκδηλώνονται ακραίες 

συμπεριφορές από τους τοπικούς πληθυσμούς προς τους μετανάστες και τους 

πρόσφυγες, στο πλαίσιο αυτής της «πίστης». Οι ευρωπαίοι πολίτες λοιπόν, στην 

προσπάθειά τους να υπερασπιστούν την πατρίδα τους, προβαίνουν σε ρατσιστικές 

επιθέσεις εναντίον των μεταναστών και των προσφύγων, βασανισμούς, 

προπηλακισμούς, χρήση βίας, ακόμη και  δολοφονίες. Κυριευμένοι από το αίσθημα 

του φόβου και του ρατσισμού φροντίζουν να υπερασπιστούν την πατρίδα τους με το 

λάθος τρόπο.39 Η πολιτική, εθνική, φυλετική και θρησκευτική κατηγοριοποίηση των 

μεταναστών, η υπεράσπιση της εθνικής ταυτότητας και η κατάταξη των μεταναστών 

σε εθνοτικές ομάδες,40 δημιουργούν σίγουρα ένα είδος καταπίεσης προς τους 

τοπικούς πληθυσμούς.  

Σε μία προσπάθεια να περιοριστούν τα ακραία φαινόμενα, δημιουργούνται 

αντιρατσιστικά κινήματα, τα οποία υποστηρίζουν, ότι για την κατάσταση που 

επικρατεί ευθύνονται η λιτότητα και ο ρατσισμός κι όχι οι μετανάστες και οι 

πρόσφυγες. Τέτοια κινήματα είναι η  «SOLIDAR»41, η «MIGRATION POLICY 

GROYP»42, τα οποία φροντίζουν στον περιορισμό και την εξάλειψη ρατσιστικών 

συμπεριφορών και επιθέσεων εναντίον των μεταναστών και των προσφύγων. 

Ταυτόχρονα, τα αντιρατσιστικά κινήματα προσπαθούν να παρουσιάσουν τους 

                                                           
38Βλ. Frontiers of Fear: Immigration and Insecurity in the United States and Europe, Vol.37, Issue 5, 

Ethnic and Racial Studies, σελ.898, διαθέσιμο στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα: 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01419870.2013.800573#.VVieELntmko, (τελευταία 

ενημέρωση στις 17 Μαΐου 2015 ). 
39Ρουμπάνη, Νίκη, «Τα Ευρωπαϊκά Δίκτυα ενάντια στο ρατσισμό και η ελληνική παρουσία: 

Μαρβάκης, Αθ., -  Παρσανόγλου Δ., -  Παύλου Μ., 2001, Μετανάστες στην Ελλάδα», Αθήνα, 

Εκδόσεις: Ελληνικά Γράμματα, σελ. 429. 
40Marcus, Banks, 2005, «Εθνοτισμός. Ανθρωπολογικές Κατασκευές», Αθήνα, Εκδόσεις: Ελληνικά 

Γράμματα, σελ.41. 
41Βλ. SOLIDAD. Advancing Social Justice in Europe and Worldwide, διαθέσιμο στην ηλεκτρονική 

ιστοσελίδα: http://www.solidar.org/What-we-want.html, (τελευταία ενημέρωση στις 17 Μαΐου 2015). 
42Βλ.  Migration Policy Group Strategic Thinking on Mobility, Equality and Diversity διαθέσιμο στην 

ηλεκτρονική ιστοσελίδα: http://www.migpolgroup.com/, (τελευταία ενημέρωση στις 17 Μαΐου 2015). 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01419870.2013.800573#.VVieELntmko
http://www.solidar.org/What-we-want.html
http://www.migpolgroup.com/
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μετανάστες με όρους «κοινής εθνικής ωφέλειας».43 Άλλωστε, όπως αναφέρεται και 

στο κεφάλαιο 2.2, οι μετανάστες μπορούν να ωφελήσουν τη χώρα υποδοχής, 

προσφέροντάς της πολλές ευκαιρίες και δυνατότητες. 

Συνοψίζοντας, στο δεύτερο κεφάλαιο, περιγράφονται αναλυτικά τα οφέλη και 

οι ευκαιρίες που δύνανται να προσφέρουν οι μετανάστες στα ευρωπαϊκά κράτη. Η 

μεταναστευτική αυτή κίνηση, μπορεί να συμβάλλει στην εξέλιξη της Ευρώπης. Αυτό 

ακριβώς, πρέπει να καταλάβουν και οι Ευρωπαίοι πολίτες και να σταματήσουν να 

αντιτίθενται σε αυτούς τους ανθρώπους, των οποίων η ζωή άλλαξε από τη μια στιγμή 

στην άλλη, και μάλιστα χωρίς τη θέλησή τους. Οι μετανάστες και οι πρόσφυγες δεν 

επιδιώκουν να διαλύσουν την Ευρώπη, αλλά επιθυμούν την ομαλή ενσωμάτωσή τους 

στις τοπικές κοινωνίες. Προκειμένου όμως, να υλοποιηθεί αυτό, απαιτείται αμοιβαία 

προσπάθεια. Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο, αναλύεται επίσης η συμπεριφορά των 

Ευρωπαίων πολιτών απέναντι στους μετανάστες και τους πρόσφυγες, οι οποίοι 

αντιμετωπίζονται με ιδιαίτερη καχυποψία και φόβο. Δεν είναι λίγες οι φορές, που 

Ευρωπαίοι πολίτες, προέβησαν σε ακραίες ενέργειες εναντίον τους, για να 

προστατεύσουν, όπως χαρακτηριστικά υποστήριξαν, την πατρίδα τους. Η Ευρώπη 

πρέπει να αλλάξει την εντύπωση που επικρατεί για τους μετανάστες και τους 

πρόσφυγες. Πρέπει να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους να ενταχθούν ομαλά στις 

ευρωπαϊκές κοινωνίες. Αυτή είναι ίσως και η δυσκολότερη πρόκληση που καλείται 

να αντιμετωπίσει η Ευρώπη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
43Τσιμουρής, Γιώργος, 2009, «Ανθρωπολογικές Προσεγγίσεις της Μετανάστευσης στη Μεταπολεμική 

Ελλάδα: Ορισμένες Υποθέσεις για μία Αργοπορημένη Σχέση, Γκέφου - Μαδιανού Δήμητρα, Όψεις 

Ανθρωπολογικής Έρευνας. Πολιτισμός, Ιστορία, Αναπαραστάσεις», Αθήνα, Εκδόσεις: Ελληνικά 

Γράμματα, σελ. 300-302. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: Πολιτικές μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

3.1 Η αξιολόγηση του μεταναστευτικού φαινομένου υπό το πρίσμα των 

Ευρωπαϊκών Συνθηκών 

 Ήδη από τα πρώτα χρόνια δημιουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα κράτη - 

μέλη της, μέσω των ευρωπαϊκών Συνθηκών, προσπάθησαν να περιορίσουν τις 

μεταναστευτικές και προσφυγικές εισροές. Ποιες ήταν όμως οι Συνθήκες αυτές που 

συνέβαλαν στη θέσπιση της μεταναστευτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

αρά στην επίλυση του μεταναστευτικού;  

Αρχικά, υπεγράφη η Συνθήκη της Ρώμης, η οποία προέβλεπε τη δημιουργία της 

Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (ΕΟΚ) και επέτρεπε την ελεύθερη κυκλοφορία 

προσώπων και εργαζομένων εντός της Ένωσης,44 χωρίς αυτό βεβαία να σημαίνει πως 

στα ευρωπαϊκά κράτη δεν υπήρχαν και μετανάστες από κάποια τρίτη χώρα, κυρίως 

λόγω και του αποικιοκρατικού παρελθόντος.45 Κάποια ρητή αναφορά στο 

μεταναστευτικό δεν προβλεπόταν στη συγκεκριμένη συνθήκη. 

Η πρώτη προσπάθεια επίλυσης του μεταναστευτικού δρομολογήθηκε από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία εξέδωσε ανακοίνωση με τίτλο «Κατευθυντήριες 

Γραμμές για μια Κοινοτική Πολιτική Μετανάστευσης», και προέβλεπε την 

ενσωμάτωση και την ίση διαχείριση των μεταναστών και των προσφύγων, 

ανεξαρτήτως καταγωγής, που κατοικούσαν ενός των ευρωπαϊκών συνόρων.46 

Η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη δεν προέβλεπε ρητά τρόπους αντιμετώπισης του 

μεταναστευτικού. Αντιθέτως, προέβη σε αναθεώρηση της Συνθήκης της Ρώμης, 

προκειμένου να προωθήσει την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και να δημιουργηθεί ο 

χώρος της εσωτερικής αγοράς, εντός του οποίου θα διεξαγόταν η ελεύθερη 

κυκλοφορία προσώπων, κεφαλαίων, εμπορευμάτων, μισθωτών.47 

                                                           
44Βλ.https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=LEGISSUM%3Axy0023, (τελευταία 

ενημέρωση στις14 Μαρτίου 2017). 
45Ασλανίδου, Δέσποινα, 2012, «Ανθρώπινα δικαιώματα για τους μετανάστες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης», Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, σελ. 4. 
46Ασλανίδου, Δέσποινα, 2012, «Ανθρώπινα δικαιώματα για τους μετανάστες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης», Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, σελ. 4. 
47Βλ.https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=LEGISSUM%3Axy0027, (τελευταία 

ενημέρωση στις 26 Οκτωβρίου 2010).  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=LEGISSUM%3Axy0023
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=LEGISSUM%3Axy0027
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Η Συνθήκη του Μάαστριχ ή Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (1992) 

ασχολήθηκε πρώτη φορά με το μεταναστευτικό.48 Ύστερα από τις αυξημένες 

μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές προς την Ευρώπη, και εξαιτίας της έξαρσης 

ρατσιστικών καιβίαιων φαινομένων προς τους μετανάστες και τους πρόσφυγες από 

ευρωπαίους πολίτες (το 2005 στο Παρίσι συγκρούστηκαν οι Γάλλοι με 

Αφρικανούς)49, η μετανάστευση ενάχθηκε στον Τρίτο Πυλώνα, ως θέμα «κοινού 

ενδιαφέροντος».50 

Με τη Συνθήκη του Άμστερνταμ (υπεγράφη στις 2 Οκτωβρίου 1997 και τέθηκε 

σε ισχύ την 1 Μαΐου 1998)51, το μεταναστευτικό ζήτημα, από τον Τρίτο Πυλώνα 

μεταφέρθηκε στον Πρώτο, ενώ ταυτόχρονα έγιναν προσπάθειες για τη σταδιακή 

κατάργηση ελέγχων των συνόρων και την ελεύθερη κυκλοφορία των ευρωπαίων 

υπηκόων των κρατών που έχουν υπογράψει τη συμφωνία Schengen.52 Χάρη στη 

Συνθήκη του Άμστερνταμ και του Συμβουλίου του Tampere, τα ευρωπαϊκά κράτη 

κατάφεραν να συνεργαστούν μεταξύ τους γύρω από τα θέματα της μετανάστευσης 

και του ασύλου.53 

Το 2004 υπεγράφη η Συνθήκη της Λισσαβόνας, η οποία είναι γνωστή και ως 

Μεταρρυθμιστική ή Συνταγματική Συνθήκη.54 Έκτοτε, τα ευρωπαϊκά κράτη, μέσα 

από τη θέσπιση κατάλληλων νόμων, προσπάθησαν να επιλύσουν το μεταναστευτικό 

ζήτημα. Οι νόμοι αυτοί έπρεπε πρωτίστως να εγκριθούν από το Συμβούλιο Υπουργών 

και στην περίπτωση που κάποιο κράτος διαφωνούσε με την εφαρμογή της 

συγκεκριμένης νομοθεσίας, μπορούσε να ασκήσει βέτο και να αρνηθεί να την 

εφαρμόσει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στόχευε κυρίως στη διαχείριση των 

μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών, στην ίση μεταχείριση των υπηκόων των 

                                                           
48Βλ.http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/treaties_maastricht_el.hm 

,(τελευταία ενημέρωση στις 16 Μαΐου 2015). 
49Βλ. http://news.in.gr/world/article/?aid=660768, «Βίαια επεισόδια για έκτη συνεχόμενη νύχτα στα 

ανατολικά προάστια του Παρισιού», (τελευταία ενημέρωση στις 20 Απριλίου 2015). 
50Βλ.http://europedia.moussis.eu/books/Book_2/2/2/2/index.tkl?term=%CE%BC%CE%B1%CE%B1%

CF%83%CF%84%CF%81%CE%B9%CF%87%CF%84&s=1&e=20&pos=4, (τελευταία  ενημέρωση  

στις 16 Μαΐου 2015). 
51Βλ.http://europedia.moussis.eu/books/Book_2/2/2/3/index.tkl?lang=gr&all=1...&s=1&e=10, 

(τελευταία  ενημέρωση  στις 16 Μαΐου 2015).  
52Βλ. http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/schengen_agreement_el.htm.  
53Βλ.http://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-

a70eeca84e2ec9b9/%CE%A4AMPERE_1999_EL.pdf,(τελευταία ενημέρωση στις 16 Μαΐου 2015).  
54Βλ.http://www.europedia.moussis.eu/books/Book_2/2/2/5/index.tkl?term=%CF%83%CF%85%CE%

BD%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%

CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7&s=1&e=20&pos=4.     

http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/treaties_maastricht_el.hm
http://news.in.gr/world/article/?aid=660768
http://europedia.moussis.eu/books/Book_2/2/2/2/index.tkl?term=%CE%BC%CE%B1%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B9%CF%87%CF%84&s=1&e=20&pos=4
http://europedia.moussis.eu/books/Book_2/2/2/2/index.tkl?term=%CE%BC%CE%B1%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B9%CF%87%CF%84&s=1&e=20&pos=4
http://europedia.moussis.eu/books/Book_2/2/2/3/index.tkl?lang=gr&all=1...&s=1&e=10
http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/schengen_agreement_el.htm
http://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70eeca84e2ec9b9/%CE%A4AMPERE_1999_EL.pdf
http://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70eeca84e2ec9b9/%CE%A4AMPERE_1999_EL.pdf
http://www.europedia.moussis.eu/books/Book_2/2/2/5/index.tkl?term=%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7&s=1&e=20&pos=4
http://www.europedia.moussis.eu/books/Book_2/2/2/5/index.tkl?term=%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7&s=1&e=20&pos=4
http://www.europedia.moussis.eu/books/Book_2/2/2/5/index.tkl?term=%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7&s=1&e=20&pos=4
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Τρίτων Χωρών και στην καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και εμπορίας 

ανθρώπων.55 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, ύστερα από την εφαρμογή της 

Συνθήκης του Μάαστριχ, έλαβαν ορισμένα μέτρα για την αντιμετώπιση του 

μεταναστευτικού. Πιο συγκεκριμένα προβλέπουν:56 

-  κανόνες για την είσοδο και τη διαμονή των πολιτών των τρίτων χωρών εντός 

των ευρωπαϊκών κρατών, 

- παραχώρηση θεμελιωδών δικαιωμάτων στους μετανάστες, 

- καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και της παράνομης διακίνησης 

ανθρώπων. 

- σύναψη συμφωνιών με τις χώρες καταγωγής των μεταναστών για επιστροφή 

τους, όταν δεν πληρούν τους όρους εισόδου, παρουσίας, διαμονής στο 

ευρωπαϊκό έδαφος. 

Γενικότερα, η Συνθήκη του Μάαστριχ προσπαθεί να βοηθήσει τα δύο 

παραπάνω ευρωπαϊκά όργανα στην αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών 

και προσφυγικών ροών και στην ασφαλή ένταξή τους στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα. 

Φυσικά, τα κράτη - μέλη είναι αυτά που θα καθορίζουν τον αριθμό των μεταναστών 

και των προσφύγων που θα διαμένουν στους κόλπους τους.57 

 

3.2 Πολιτικές μετανάστευσης 

Η πολιτική μετανάστευσης περιλαμβάνει τις πολιτικές ενέργειες που αφορούν 

την είσοδο, την παραμονή, τη διαβίωση και την εργασία των μεταναστών και των 

προσφύγων, καθώς και τους στόχους, τις επιδιώξεις και τις ανάγκες της χώρας 

υποδοχής. Οφείλει να θέτει με σαφήνεια τους στόχους της και να φροντίζει για την 

άμεση επίλυση των επίμαχων ζητημάτων. Ο πιο δημοφιλής ορισμός της 

μεταναστευτικής πολιτικής υποστηρίζει ότι: 

- Μεταναστευτική πολιτική είναι το σύνολο των μέτρων, των υιοθετημένων 

κοινωνικών πρακτικών, τα οποία ρυθμίζουν και ελέγχουν την είσοδο, τη διαμονή 

και την απασχόληση των μη πολιτών μίας συγκεκριμένης κοινωνίας, 

                                                           
55Βλ. http://firstreception.gov.gr/PRImages/Edito,άρθρο 79 ΣΛΕΕ σελ.  3-4 , (τελευταία ενημέρωση 

στις 16 Μαΐου 2015). 
56Ασλανίδου, Δέσποινα, 2012, «Ανθρώπινα δικαιώματα για τους μετανάστες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης», Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, σελ. 6. 
57Ασλανίδου, Δέσποινα, 2012, «Ανθρώπινα δικαιώματα για τους μετανάστες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης», Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, σελ. 6. 

http://firstreception.gov.gr/PRImages/Edito
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συμπεριλαμβανομένων των μέτρων για ενθάρρυνση, για επιστροφή ή προσωρινή 

διαμονή και για την καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης. 58 

Σήμερα, η πολιτική μετανάστευσης αποτελεί μία από τις σημαντικότερες 

προκλήσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα κράτη - μέλη της  προσπαθούν να 

αντιμετωπίσουν τις μεταναστευτικές και προσφυγικές πιέσεις που δέχονται (που είναι 

πολλές και οφείλονται σε πολλές αίτιες) και να διατηρήσουν την ισορροπία μεταξύ 

των ανθρωπιστικών και οικονομικών παραμέτρων, όπως ακριβώς προβλέπουν οι 

ευρωπαϊκές και οι διεθνείς συμφωνίες.59 Οι αυξανόμενες μεταναστευτικές και 

προσφυγικές ροές προς τα κράτη της Ευρώπης, ιδίως τα τελευταία χρόνια, την 

οδήγησαν να προβεί σε μία κοινοτική δράση και να αναλάβει πρωτοβουλίες, 

προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αποτελεσματικά. Μέχρι τη δεκαετία του 

’80, η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και η παγκοσμιοποίηση δε γνώριζαν ιδιαίτερη 

ανάπτυξη και δεν ασκούσαν πιέσεις προς τα κράτη. Οι μεταναστευτικές και 

προσφυγικές ροές ήταν επίσης, περιορισμένες. Ωστόσο, τη σημερινή εποχή, τα 

φαινόμενα αυτά παρουσίασαν ιδιαίτερη έξαρση και οδήγησαν τα κράτη στη 

δημιουργία μίας κοινής πολιτικής μετανάστευσης και ασύλου.60 

Η πολιτική μετανάστευσης λοιπόν, περιλαμβάνει μέτρα αντιμετώπισης της 

παράνομης μετανάστευσης, τα οποία συνδέονται άμεσα με την πολιτική ασφάλειας 

και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, καθώς και μέτρα που αφορούν τη νόμιμη 

μετανάστευση προς τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα, η Ευρώπη, 

τα τελευταία χρόνια, προσπαθεί να δημιουργήσει τις κατάλληλες υποδομές για την 

υποδοχή και την παραμονή των πολιτών τρίτων χωρών μέσα στα σύνορά της, ενώ και 

παλιότερα φρόντιζε να ελέγχει τα μεταναστευτικά κύματα.61 

Ήδη από το 1957 στη Ρώμη, μετά την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής 

Κοινότητας, τέθηκε για πρώτη φορά το ζήτημα της «ελεύθερης κυκλοφορίας 

μισθωτών εργαζομένων». Ο όρος της μετανάστευσης δεν ήταν αρκετά συνηθισμένος 

και δε χρησιμοποιούνταν από τις χώρες, οι οποίες έκαναν λόγο αποκλειστικά για την 

                                                           
58Μπαγκαβός, Χρήστος - Παπαδοπούλου, Δέσποινα, 2006, «Μεταναστευτικές Τάσεις και Ευρωπαϊκή 

Μεταναστευτική Πολιτική», ΙΝΕ - ΓΣΕΕ, Αθήνα.  
59 Βλ. Μούσης Ν., Εισαγωγή στην Europedia, διαθέσιμο στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα: 

http://europedia.moussis.eu/books/Book_2/3/8/1/3/index.tkl?term=%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE

%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7&s=1&e=20&po

s=5&all=.  
60 Σαρρής, Νίκος, 2008, «Θεσμικό Πλαίσιο της Μετανάστευση σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό Επίπεδο», 

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Κείμενο Εργασίας, σελ. 11-12. 
61Σαρρής, Νίκος, 2012, Η συμβολή των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών στην προοπτική ένταξης 

μεταναστών στην Ελλάδα στο «Ένταξη των Μεταναστών: Αντιλήψεις, Πολιτικές, Πρακτικές», Εθνικό 

Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Αθήνα, σελ. 37-38.                      

http://europedia.moussis.eu/books/Book_2/3/8/1/3/index.tkl?term=%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7&s=1&e=20&pos=5&all
http://europedia.moussis.eu/books/Book_2/3/8/1/3/index.tkl?term=%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7&s=1&e=20&pos=5&all
http://europedia.moussis.eu/books/Book_2/3/8/1/3/index.tkl?term=%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7&s=1&e=20&pos=5&all
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πολιτική ασύλου.62 Η αλλαγή όμως, των εξωτερικών συνθηκών και η έξαρση του 

φαινομένου της παγκοσμιοποίησης ανάγκασε την Ευρωπαϊκή Ένωση να προβεί σε 

μία ενοποιητική δράση.63 

Τα διάφορα προβλήματα που επικρατούσαν σε πολλά κράτη της Ευρώπης, και 

τα οποία έγιναν ακόμη πιο έντονα από το 1970 και μετά, την οδήγησαν να 

ακολουθήσει μία πιο σκληρή πολιτική μετανάστευσης, προκειμένου να προστατέψει 

το έδαφός της. Η πολιτική αυτή ωστόσο, δεν είχε το επιθυμητό αποτέλεσμα, καθώς 

όλο και περισσότεροι μετανάστες και πρόσφυγες κατευθύνονταν προς την Ευρώπη, 

αναζητώντας καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και ζητώντας άσυλο.64 

Η πρώτη σημαντική αλλαγή λοιπόν, στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

γίνεται το 1980 με την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη (1986), η οποία προέβλεπε τη 

δημιουργία της Κοινής Αγοράς, ενός χώρου δηλαδή, που επέτρεπε την ελεύθερη 

κυκλοφορία προσώπων, εμπορευμάτων, κεφαλαίων και υπηρεσιών. Το γεγονός αυτό 

ήταν και το πρώτο βήμα για την εφαρμογή μίας κοινής πολιτικής μετανάστευσης σε 

συνδυασμό μάλιστα και με την υπογραφή της Συνθήκης του Schengen (1985) και της 

Σύμβασης του Δουβλίνου (1990).65 Παράλληλα, ακολούθησαν επιπλέον σημαντικά 

βήματα που στόχευαν στην εφαρμογή μίας κοινής μεταναστευτικής πολιτικής, η 

οποία θα συντελούσε στην επίλυση του προβλήματος. Αυτά ήταν: η Συνθήκη του 

Άμστερνταμ, οι αποφάσεις που λήφθηκαν στο Tampere της Φιλανδίας, τα 

προγράμματα της Χάγης και της Στοκχόλμης, καθώς και οι κανόνες δευτερογενούς 

δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνέβαλαν στην εφαρμογή μίας κοινής εθνικής 

μεταναστευτικής πολιτικής.66  

Η Συνθήκη του Maastricht προέβλεπε τα θέματα της πολιτικής ασύλου και των 

θεωρήσεων (visa) και οδήγησε σταδιακά στην υπογραφή της Συνθήκης του 

Άμστερνταμ (1997), η οποία αποτέλεσε την πρώτη προσπάθεια για την αντιμετώπιση 

των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών που κατέφθαναν στο έδαφος της 

Ευρώπης. Με τη Συνθήκη του Άμστερνταμ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαμβάνει 

                                                           
62 Βλ. ΙΜΕΠΟ, «Οικονομικές διαστάσεις της μετανάστευσης», σελ. 9 - 10. 
63Σαρρής, Νίκος, 2008, «Θεσμικό Πλαίσιο της Μετανάστευση σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό Επίπεδο», 

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Κείμενο Εργασίας 2008, διαθέσιμο στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση: http://arxeio.gsdb.gr/wp/wp_sarris.pdf. 
64Βλ. ΙΜΕΠΟ, «Οικονομικές διαστάσεις της μετανάστευσης». 
65Βλ. Σαρρής, Νίκος, 2008, «Θεσμικό Πλαίσιο της Μετανάστευση σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό 

Επίπεδο», Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Κείμενο Εργασίας,, διαθέσιμο στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση: http://arxeio.gsdb.gr/wp/wp_sarris.pdf. 
66Σαρρής, Νίκος, 2012, Η συμβολή των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών στην προοπτική ένταξης 

μεταναστών στην Ελλάδα στο «Ένταξη των Μεταναστών: Αντιλήψεις, Πολιτικές, Πρακτικές», Εθνικό 

Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Αθήνα, σελ. 38. 

http://arxeio.gsdb.gr/wp/wp_sarris.pdf
http://arxeio.gsdb.gr/wp/wp_sarris.pdf
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πλέον τη διαχείριση του τομέα της μεταναστευτικής πολιτικής και η μετανάστευση 

αποτελεί αντικείμενο του Συμβουλίου των Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί 

των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ουσιαστικά, με την εφαρμογή της 

συγκεκριμένης συνθήκης τα θέματα ασύλου, διάβασης των συνόρων και 

μετανάστευσης πέρασαν από τον τρίτο πυλώνα στο πρώτο και θεωρούνταν από τα 

σημαντικότερα θέματα που όφειλε να επιλύσει άμεσα και αποτελεσματικά η 

Ευρώπη.67 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από την πλευρά της, προσπάθησε να επεκτείνει και να 

αναπτύξει αυτήν την πολιτική μετανάστευσης όσον το δυνατό περισσότερο, 

προκειμένου τα ευρωπαϊκά κράτη να διαχειριστούν τις μεταναστευτικές και 

προσφυγικές ροές που κατέφθαναν συνεχώς στο έδαφός τους και να τις αξιοποιήσουν 

προς όφελός τους. Έχει παρατηρηθεί, ότι σε ορισμένες περιοχές οι μετανάστες και οι 

πρόσφυγες έχουν βοηθήσει στην επίλυση των οικονομικών και δημογραφικών 

προβλημάτων που επικρατούν.  

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνειδητοποίησαν λοιπόν, την ανάγκη μίας 

κοινής πολιτικής μετανάστευσης και γι’ αυτό υπέγραψαν τη συμφωνία στο Tampere 

της Φιλανδίας, τον Οκτώβριο του 1999. Η συμφωνία αυτή στόχευε στην παραχώρηση 

δικαιωμάτων και υποχρεώσεων στους μετανάστες, όμοιων και ισάξιων με εκείνα των 

ευρωπαίων πολιτών, καθώς και στην εφαρμογή μέτρων για την οριστική 

αντιμετώπιση των φαινομένων του ρατσισμού και της ξενοφοβίας.68 

Το επόμενο βήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αποτελεσματική ισχύ μίας 

κοινής μεταναστευτικής πολιτικής, ήταν το Πρόγραμμα της Χάγης (2005 - 2010), το 

οποίο προέβλεπε την ενίσχυση της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης 

μέσα στα σύνορά της. Προτεραιότητες του συγκεκριμένου προγράμματος ήταν η 

καταπολέμηση των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών με τα κατάλληλα μέτρα 

και ο έλεγχος των συνόρων. Κατά την περίοδο 2010 - 2014, εφαρμόστηκε το 

Πρόγραμμα της Στοκχόλμης, το οποίο αντικατέστησε αυτό της Χάγης και του 

Tampere. Βασικός στόχος αυτού του προγράμματος, ήταν η κοινωνική ενσωμάτωση 

των μεταναστών. Γι’ αυτόν το λόγο, υποστηρίζει ότι η μεταναστευτική πολιτική δεν 

πρέπει να διαχωρίζεται από την εξωτερική πολιτική, και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις 

                                                           
67Ibid, σελ. 38. 
68Ibid, σελ. 38. 
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αρχές που περιλαμβάνονται στη Σφαιρική Προσέγγιση της Μετανάστευσης καθώς 

και στο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο.69 

Η ευρωπαϊκή πολιτική μετανάστευσης λοιπόν, μπορεί να διακριθεί σε τρεις 

περιόδους. Στην πρώτη περίοδο (μέχρι το 1997), κατά την οποία βασική 

προτεραιότητα της Ευρώπης ήταν η φύλαξη των συνόρων. Στη δεύτερη περίοδο 

(1997 - 2004), κατά τη διάρκεια της οποίας η Ευρώπη προσπαθεί να εντάξει ομαλά 

τους μετανάστες και τους πρόσφυγες στους κόλπους της. Στην τρίτη περίοδο (2004 - 

μέχρι και σήμερα), η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται ότι εφαρμόζει τη μορφή της 

επιλεκτικής μετανάστευσης, συνδυάζοντας τη νόμιμη μετανάστευση με την εργασία 

σε μία προσπάθεια να εξαλειφθεί η παράνομη μετανάστευση.70 

 

3.3 Οι αρχές της μεταναστευτικής πολιτικής 

Η ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική βασίζεται στην αλληλεγγύη και 

αποτελεί έναν από τους πρωταρχικούς στόχους που προσπαθεί να πετύχει η 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Με αυτόν τον τρόπο, θα μπορέσει να διακρίνει και να ξεχωρίσει 

τη νόμιμη από την παράνομη μετανάστευση. Γι’ αυτό, και η Ευρωπαϊκή Ένωση, από 

την πλευρά της, οφείλει να καθορίσει τις προϋποθέσεις, που θα επιτρέπουν στους 

υπηκόους των τρίτων χωρών να εισέρχονται και να διαμένουν νόμιμα σε κάποιο 

κράτος - μέλος της. Φυσικά, τα κράτη είναι αυτά που καθορίζουν τον αριθμό των 

μεταναστών και των προσφύγων , που θα διαμένουν στο έδαφός τους. Η Ευρωπαϊκή 

Ένωση λοιπόν, πρέπει να ακολουθήσει μία σωστή και αποτελεσματική 

μεταναστευτική πολιτική, η οποία θα σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα των 

ανθρώπων, ενώ παράλληλα, θα συμβάλλει στην εξάλειψη της παράνομης 

μετανάστευσης.71 

Οι βασικές αρχές που διέπουν την ευρωπαϊκή  μεταναστευτική πολιτική είναι οι 

εξής: 

1. Ο έλεγχος και η αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, 

προκειμένου να μειωθεί σταδιακά το φαινόμενο της παράτυπης μετανάστευσης. 

2. Σωστή και δίκαιη μεταχείριση και αντιμετώπιση των υπηκόων των τρίτων 

χωρών που ζουν και εργάζονται σε κάποιο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

                                                           
69Ibid,  σελ. 39 - 40. 
70Ibid , σελ. 41.                     
71Raffaelli, Rosa, 2017, «Μεταναστευτική Πολιτική», διαθέσιμο στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα:  

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/el/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.12.3.html. 

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/el/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.12.3.html
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3. Συνεργασία μεταξύ των κρατών, ώστε να μειωθεί ο αριθμός των 

μεταναστευτικών ροών και λήψη κατάλληλων μέτρων για την επίτευξη του 

στόχου. 

4. Η δημιουργία ενός επιπέδου δικαιωμάτων και υποχρεώσεων για τους νόμιμους 

μετανάστες, το οποίο θα είναι ίδιο με αυτό των ευρωπαίων πολιτών.72 

Η Ευρώπη λοιπόν, καλείται να επιλύσει τη μεταναστευτική και προσφυγική 

κρίση, η οποία τα τελευταία χρόνια, έχει γίνει εντονότερη. Οι συνεχόμενες 

αυξανόμενες ροές δημιουργούν την ανάγκη για επιπλέον μέτρα και μεταρρυθμίσεις, 

προκειμένου να περιοριστεί το φαινόμενο αυτό και να επιτευχθεί η ασφάλεια των 

συνόρων του κάθε κράτους. Γενικότερα, η μεταναστευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης πρέπει να διέπεται από τις αρχές της επικουρικότητας και της 

αναλογικότητας. Επιπλέον, οφείλει να σέβεται τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα 

και να προσπαθεί να αντιμετωπίσει τις όποιες διακρίσεις. Για παράδειγμα, οι 

μετανάστες και οι πρόσφυγες δεν πρέπει να υφίστανται διακρίσεις λόγω της 

καταγωγής τους,73 της ηλικίας ή του φύλου τους.74  Η Ευρωπαϊκή Ένωση άλλωστε, 

είναι σε θέση να προστατεύσει τους πάντες, όχι μόνο τους ευρωπαίους πολίτες και να 

τους εξασφαλίσει μία ανώτερη ποιοτικά ζωή.  

 

3.4 Οι πολιτικές μετανάστευσης και ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Τη σημερινή εποχή, όλο και περισσότεροι άνθρωποι, επιδιώκουν να φτάσουν 

στο έδαφος της Ευρώπης και χρησιμοποιούν ποικίλους τρόπους για να πετύχουν το 

σκοπό τους. Κάποιοι επιλέγουν το νόμιμο τρόπο, ενώ κάποιοι άλλοι ρισκάρουν 

ακόμη και τη ζωή τους, προκειμένου να ξεφύγουν από τον πόλεμο, τη φτώχεια, την 

καταπίεση που επικρατεί στην πατρίδα τους, αναζητώντας καλύτερες συνθήκες 

διαβίωσης. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αντιμετωπίσει τα βαθύτερα αίτια της κρίσης 

λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα. Έχουν ληφθεί μέτρα για τη μετεγκατάσταση των 

προσφύγων, την επανεγκατάσταση ατόμων από γειτονικές χώρες, καθώς και την 

επιστροφή εκείνων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση ασύλου. Η 

Ευρωπαϊκή Ένωση βελτιώνει την ασφάλεια των συνόρων της, καταπολεμά την 

                                                           
72Raffaelli, Rosa, 2017, «Μεταναστευτική Πολιτική», διαθέσιμο στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα:  

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/el/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.12.3.html. 
73Βλ. Οδηγία 2000/43/ΕΚ, για τη φυλετική ισότητα. 
74Βλ. Οδηγία 2006/54/ΕΚ, για την ισότητα μεταξύ των φύλων.  

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/el/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.12.3.html
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παράνομη διακίνηση μεταναστών και προσφύγων και παρέχει ασφαλείς τρόπους 

νόμιμης εισόδου στο έδαφός της, ώστε να μην προσφεύγουν σε παράνομα 

κυκλώματα και διακινδυνεύουν τη ζωή τους. Παράλληλα, εφαρμόζει το πρόγραμμα 

ευρωπαϊκής δράσης για τη μετανάστευση, το οποίο προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή το Μάιο του 2015.75 

Η μεταναστευτική κρίση, η οποία είναι ιδιαιτέρως έντονη τα τελευταία χρόνια, 

ενδέχεται να προκαλέσει ένα «κύμα» δημογραφικών εξελίξεων. Οι πολιτικές 

μετανάστευσης πρέπει να βασίζονται σε ορισμένους άξονες και να καλύπτουν τις 

βασικές ανάγκες των μεταναστών. Γι’ αυτόν το λόγο, τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο 

και τα κράτη - μέλη της, οφείλουν να λάβουν σοβαρά υπόψη τους τις παρακάτω 

αρχές: 

1. Η ασφάλεια των συνόρων αποτελεί το βασικό άξονα της μεταναστευτικής 

πολιτικής. Ωστόσο, πρέπει να ακολουθεί κι όχι να προηγείται από την τήρηση 

της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης. 

2. Πρέπει να γίνεται σωστός σχεδιασμός των εθνικών πολιτικών εντάξεων και 

ενσωμάτωσης των νόμιμων μεταναστών, καθώς και των ήδη εγκατεστημένων 

ατόμων με νόμιμο τρόπο. 

3. Κατάλληλη διαμόρφωση του ευρωπαϊκού πλαισίου μεταναστευτικής πολιτικής. 

4. Η εμπειρία των παλαιότερων χωρών υποδοχής μπορεί να βοηθήσει τις νέες 

χώρες υποδοχής να αντιμετωπίσουν τη μεταναστευτική κρίση.76 

Γενικότερα, η ανθρωπιστική βοήθεια που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση στους 

μετανάστες και στους πρόσφυγες που προέρχονται από χώρες εκτός του εδάφους της 

(π.χ. Ιράκ, Λίβανος, Ιορδανία κλπ) είναι σημαντική. Κατά την περίοδο 2015 - 2017,  

η Ευρωπαϊκή Ένωση χορήγησε το ποσό των 17,7 δισ.ευρώ για την αντιμετώπιση της 

κρίσης. Από το ποσό αυτό, τα 0,3 δισ. ευρώ δόθηκαν για προγραμματισμένη 

χρηματοδότηση έξω από το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα 2,7 δισ. ευρώ 

χορηγήθηκαν για ανθρωπιστική βοήθεια, τα 0,6 δισ. ευρώ για το Καταπιστευματικό 

Ταμείο για την κρίση στη Συρία (γνωστό και ως «Ταμείο MADAD») και τα 2,4 δισ. 

ευρώ για το καταπιστευματικό ταμείο έκτακτης ανάγκης για την Αφρική. 77 

 

                                                           
75Anon, Ιούλιος2017, «Η ΕΕ και η μεταναστευτική κρίση», διαθέσιμο στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα: 

http://publications.europa.eu/webpub/com/factsheets/migration-crisis/el/.   
76Μπαγκαβός, Χρήστος - Παπαδοπούλου, Δέσποινα, 2003, «Μεταναστευτικές τάσεις και Ευρωπαϊκή 

μεταναστευτική πολιτική», ΙΝΕ - ΓΣΕΕ, σελ. 125-126.  
77Anon, Ιούλιος2017, «Η ΕΕ και η μεταναστευτική κρίση», διαθέσιμο στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα: 

http://publications.europa.eu/webpub/com/factsheets/migration-crisis/el/. 

http://publications.europa.eu/webpub/com/factsheets/migration-crisis/el/
http://publications.europa.eu/webpub/com/factsheets/migration-crisis/el/
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3.5 Η διαμόρφωση της ευρωπαϊκής πολιτικής απέναντι στο φαινόμενο της 

μετανάστευσης 

Σύμφωνα με το θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο των Συνθηκών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, η πολιτικής της βασίζεται κατά κύριο λόγο σε αποτρεπτικά 

μέσα που στόχο έχουν τον έλεγχο και τον περιορισμό των μεταναστευτικών και 

προσφυγικών ροών. Η μετανάστευση δεν είναι ένα καινούριο φαινόμενο. Ήδη από τη 

δεκαετία του 1980, η Ευρώπη βρέθηκε αντιμέτωπη με κύματα μεταναστών και 

προσφύγων και προσπάθησε να διαμορφώσει την πολιτική της (ύστερα και από τη 

δημιουργία του χώρου Schengen), για να μπορέσει να διαχειριστεί αυτήν την 

κατάσταση, η οποία προκλήθηκε ύστερα από τις εξελίξεις στην Ανατολική και 

Κεντρική Ευρώπη, και την απαρχή του φαινομένου της παγκοσμιοποίησης, που 

επέφεραν αλλαγές οικονομικό και πολιτικό σκηνικό της Ευρώπης.78 

Ύστερα από τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού χώρου της Κοινής Αγοράς, η 

Ευρώπη συμφώνησε στη ρύθμιση μίας κοινής πολιτικής, στο πλαίσιο της 

διακυβερνητικής συνεργασίας, για τη διαχείριση της μετανάστευσης. Γι’ αυτόν το 

λόγο, δημιουργήθηκε μία «ομάδα μετανάστευσης», στην οποία συμμετείχαν οι 

αρμόδιοι υπουργοί κάθε χώρας.79 Η δημιουργία του χώρου Schengen (1985), άλλαξε 

τα δεδομένα και έθεσε για πρώτη φορά ζητήματα ασφαλείας. Οι βασικές πηγές του 

χώρου Schengen ήταν: 

- η ελεύθερη μετακίνηση των πολιτών μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών, 

- η κατάργηση των εσωτερικών συνόρων, 

- η δικαστική και αστυνομική συνεργασία μεταξύ των κρατών - μελών της 

Ένωσης. 

Με βάση λοιπόν, τις βασικές αυτές αρχές, η Ευρώπη εφάρμοσε μία κοινή 

μεταναστευτική πολιτική που περιελάμβανε τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων, τη 

διαμόρφωση πολιτικής ασύλου, την παροχή της visa, καθώς και τη δημιουργία του 

συστήματος SIS, για την ανταλλαγή και καταχώρηση πληροφοριών για τα άτομα που 

προέρχονται από τον τις χώρες του Τρίτου Κόσμου.80 Ουσιαστικά, η Συνθήκη 

                                                           
78Βλ. ΙΕΚΕΘ, «Πτυχές του Μεταναστευτικού Ζητήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση», Αθήνα, 2014.  
79Βλ. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=URISERV:a11000&from=EL. 
80Βλ. Schengen Agreement, διαθέσιμο στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/HTML/?uri=URISERV:l33020&from=EN.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=URISERV:a11000&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=URISERV:l33020&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=URISERV:l33020&from=EN
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Schengen έθεσε για πρώτη φορά το φαινόμενο της μετανάστευσης ως ζήτημα 

ασφαλείας, λόγω και της κατάργησης των εσωτερικών συνόρων.81 

Από την άλλη πλευρά, η Συνθήκη του Άμστερνταμ ήταν αυτή που καθιέρωσε 

την ευρωπαϊκή πολιτική μετανάστευσης, καθώς οι πολιτικές δικαιοσύνης και 

εσωτερικών υποθέσεων αποτελούσαν πλέον τους πρωταρχικούς στόχους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Συνθήκη μετέφερε τα θέματα μετανάστευσης, ασύλου και 

ελέγχου των εξωτερικών συνόρων στον κοινοτικό πυλώνα.82 

Έτσι, το θέμα της μετανάστευσης αποτελούσε πλέον, το βασικό θέμα 

ενδιαφέροντος στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτό συνέβαλε και ο 

φόβος για εισροές μεταναστών και προσφύγων από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής 

Ένωσης και τη Γιουγκοσλαβία (λόγω του εμφυλίου που είχε ξεσπάσει στην περιοχή), 

καθώς και των οικονομικών και δημογραφικών αλλαγών στη Βόρεια Αφρική.83  

Σύμφωνα και με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ, το φαινόμενο της μετανάστευσης 

αποτελούσε από τα πρωταρχικά ζητήματα ασφαλείας μαζί με την τρομοκρατία και τη 

διακίνηση όπλων και ναρκωτικών.84 

Παρόλο που τα μέτρα για την αντιμετώπιση της μετανάστευσης ρυθμίζονταν 

από την κοινοτική νομοθεσία, εντούτοις οι αποφάσεις λαμβάνονταν σε 

διακυβερνητικό επίπεδο μέχρι και το 2005.85 Με βάση λοιπόν αυτά τα δεδομένα, η 

Ευρωπαϊκή Ένωση ακολούθησε συγκεκριμένους στόχους και ενέργειες, προκειμένου 

να διαχειριστεί τις μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές που κατέφθαναν στο 

έδαφός της, ακλουθώντας μία κοινή μεταναστευτική πολιτική, η οποία βασιζόταν στη 

χρήση αποτρεπτικών μέσων. 

 

3.6 Τα αποτελέσματα - οι συνέπειες της μεταναστευτικής πολιτικής 

Παρόλο που η Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσιάζεται διχασμένη και ανήμπορη να 

αντιδράσει απέναντι στο μεταναστευτικό πρόβλημα, εντούτοις προσπαθεί να 

ακολουθήσει μία αποτελεσματική και ανθρωπιστική μεταναστευτική πολιτική, 

                                                           
81Van Dijck, 21-23 September 2006, «Is EU policy on illegal migration securitized?», 3rd Pan-

European Conference on EU Politics, Istanbul.  
82Βλ. Συνθήκη του Άμστερνταμ, διαθέσιμο στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα: http://europa.eu/eu-

law/decision- making/treaties/pdf/treaty_of_amsterdam/treaty_of_amsterdam_el.pdf. 
83Com (94) 23 final, 23/02/1994, «Communication from the commission to the council and the 

European parliament, on immigration and asylum policy». 
84Van Dijck, 21-23 September 2006, «Is EU policy on illegal migration securitized?», 3rd Pan-

European Conference on EU Politics, Istanbul,  
85Samers, M., 2004, «An emerging geopolitics of illegal immigration in the European Union», 

European Journal of Migration and Law (6): 27- 45. 
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προκειμένου να προστατέψει τα άτομα που καταφθάνουν στο έδαφός της. Ο 

Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Jean - Claude Juncker,  χαρακτηριστικά 

αναφέρει πως θα προωθήσει και θα φροντίσει να ακολουθηθεί απ’ όλα τα ευρωπαϊκά 

κράτη, μία νέα ευρωπαϊκή πολιτική για τη νόμιμη μετανάστευση, «ώστε να είναι η 

Ευρώπη αγαπημένος προορισμός των ταλαντούχων αιτούντων εργασία».86 

Από την πλευρά τους, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, θεσπίζουν νομοθεσίες, κατάλληλα προγράμματα, ειδικές 

ρυθμίσεις που στόχο έχουν την επίλυση του προβλήματος. Ειδικότερα, η ευρωπαϊκή 

μεταναστευτική πολιτική περιλαμβάνει: 

1. Συνεργασία και επικοινωνία με τις χώρες διέλευσης και καταγωγής. 

2. Ενίσχυση των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

3. Αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης. 

4. Μεταρρύθμιση του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου. 

5. Ασφαλή ένταξη των υπηκόων των τρίτων κρατών.87 

Γενικότερα, η όλη προσέγγιση της μεταναστευτικής πολιτικής, βασίζεται στη 

μείωση των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών. Το 2015, οι ηγέτες των 

ευρωπαϊκών κρατών συμφώνησαν σε ένα σχέδιο δράσης στη Βαλέτα για τον 

περιορισμό των μεταναστών και των προσφύγων, που προέρχονται κυρίως από χώρες 

της Αφρικής. Το 2016, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επεδίωξε τη δημιουργία ενός 

πλαισίου εταιρικής σχέσης για τη μετανάστευση, προκειμένου να ενταθεί η 

συνεργασία και οι επαφές με τις χώρες καταγωγής, ενώ την ίδια περίοδο επιτεύχθηκε 

η συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης - Τουρκίας για την αντιμετώπιση της παράνομης 

μετανάστευσης. Εξάλλου, η βασική προτεραιότητα της Ευρώπης είναι η μείωση του 

φαινομένου της παράτυπης μετανάστευσης, η επιστροφή των παράνομων 

μεταναστών στις χώρες καταγωγής τους, καθώς και η ασφάλεια των συνόρων της και 

η επικράτηση της ειρήνης, της ασφάλειας και της ευημερίας στο έδαφός της.88 

Γι αυτόν το λόγο, τέθηκαν σε ισχύ και νομοθεσίες, προκειμένου να μπορέσει η 

Ευρώπη να επιτύχει το στόχο της. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν οι 

                                                           
86«Parliament elects, July 15th 2014, «Politically ecumenical Junker as Commission President», 

EURACTIV, διαθέσιμο στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα: http://www.euractiv.com/sections/eu-elections-

2014/parliament-elects-politically-ecumenical-juncker-commission-president.  
87Anon, Νοέμβριος 2017, «Να βρούμε λύσεις στο πρόβλημα των μεταναστευτικών πιέσεων», 

διαθέσιμο στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα: http://www.consilium.europa.eu/el/policies/migratory-

pressures/ (τελευταία αναθεώρηση στις 10 Νοεμβρίου 2017). 
88Anon, Νοέμβριος 2017, «Να βρούμε λύσεις στο πρόβλημα των μεταναστευτικών πιέσεων», 

διαθέσιμο στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα: http://www.consilium.europa.eu/el/policies/migratory-

pressures/, (τελευταία αναθεώρηση στις 10 Νοεμβρίου 2017). 

http://www.euractiv.com/sections/eu-elections-2014/parliament-elects-politically-ecumenical-juncker-commission-president
http://www.euractiv.com/sections/eu-elections-2014/parliament-elects-politically-ecumenical-juncker-commission-president
http://www.consilium.europa.eu/el/policies/migratory-pressures/
http://www.consilium.europa.eu/el/policies/migratory-pressures/
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νομοθεσίες 3907/2011, η οποία προβλέπει την Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και 

Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις 

διατάξεις της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ «σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες 

στα κράτη - μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων 

χωρών»,89 και η νομοθεσία 4251/2014, η οποία αναφέρεται στη διέλευση προσώπων 

από τα σύνορα και τη διαμονή και απασχόληση των πολιτών των τρίτων χωρών στην 

ελληνική επικράτεια, αναφέροντας ταυτόχρονα, και τις κοινωνικές διατάξεις ένταξής 

τους.90 Επίσης, οι νομοθεσίες 4375/2016.  «σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη 

χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 

180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες 

διατάξεις» και η νομοθεσία 4540/2018 σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των 

αιτούντων διεθνή προστασία (αναδιατύπωση, L 180/96/29.6.2013), συμβάλλουν στην 

ομαλή ένταξη και ενσωμάτωση των μεταναστών στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα.91 

Η μεταναστευτική και προσφυγική κρίση επεσήμανε την ανάγκη 

μεταρρύθμισης του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου (ΚΕΣΑ), καθώς σε 

πολλές περιπτώσεις, οι αιτούντες άσυλο δεν αντιμετωπίζονται ομοιόμορφα και 

δημιουργούνται επιπλέον προβλήματα μιας και δεν και δεν έχουν τα ίδια δικαιώματα 

με τους ευρωπαίους πολίτες και επιπλέον αντιμετωπίζουν αρκετές δυσκολίες στην 

εκπαίδευση, την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη.92  

Επίσης, στις αρχές του 2013, η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεδρίασε για την 

αναθεώρηση του Κανονισμού Δουβλίνου II. Ο κανονισμός προέβλεπε ότι μόνο μία 

χώρα θα είναι αρμόδια για την εξέταση και την παραχώρηση ασύλου. Στόχος του 

ήταν η αποφυγή της αποστολής προσφύγων από τη μία χώρα στην άλλη. Τα κριτήρια 

που προβλέπονται στον Κανονισμό είναι:93  

- Αρχή της ενότητας των οικογενειών, 

- Έκδοση διαμονής ή θεωρήσεων, 

- Παράνομη είσοδος ή διαμονή σε κάποιο κράτος - μέλος, 

- Νόμιμη είσοδος σε κράτος - μέλος, 

- Αίτηση στο χώρο διεθνούς διέλευσης αερολιμένα, 

                                                           
89Βλ. http://asylo.gov.gr/?page_id=141. 
90Βλ. http://asylo.gov.gr/?page_id=141. 
91Βλ. http://asylo.gov.gr/?page_id=141. 
92Anon, Νοέμβριος 2017, «Να βρούμε λύσεις στο πρόβλημα των μεταναστευτικών πιέσεων», 

διαθέσιμο στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα: http://www.consilium.europa.eu/el/policies/migratory-

pressures/, (τελευταία ενημέρωση στις 10 Νοεμβρίου 2017). 
93Βλ. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al33153. 
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- Εξαιρέσεις, 

- Αναδοχή του αιτούντος άσυλο. 

     Τα ευρωπαϊκά κράτη, με εξαίρεση την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Μάλτα και την 

Ιταλία, δε συμφωνούσαν με την αλλαγή του Κανονισμού Δουβλίνου II. Κι αυτό διότι 

οι συγκεκριμένες χώρες αποτελούν δίοδο για τα μεταναστευτικά και προσφυγικά 

ρεύματα που έρχονται από χώρες της Ασίας και της Αφρικής.94 Στις 6 Απρίλιου 2011, 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με ψήφισμά του, ενέκρινε την κατάργηση του 

Κανονισμού του Δουβλίνου II,95 ενώ το 2013 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να 

αλλάξει και να βελτιώσει τις αποφάσεις που αφορούσαν την προστασία των 

αιτούντων άσυλο, προβαίνοντας σε αναθεώρηση της σχετικής νομοθεσίας. Τα κράτη 

- μέλη όφειλαν να ενσωματώσουν τις συγκεκριμένες αλλαγές στην εθνική τους 

νομοθεσία.96  

Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν, οφείλει να προστατέψει τους μετανάστες και τους 

πρόσφυγες και να τους παρέχει ασφάλεια και οτιδήποτε χρειάζονται για να 

μπορέσουν να ζήσουν φυσιολογικά. Με αυτόν τον τρόπο, η μετανάστευση θα 

συμβάλλει στην ανάπτυξη και την οικονομική ευημερία της Ευρώπης. 

 

3.7 Αξιολόγηση της μεταναστευτικής πολιτικής 

Τα τελευταία χρόνια, η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπάθησε να εφαρμόσει μία 

κοινή μεταναστευτική πολιτική, χωρίς ωστόσο να αποδειχθεί απόλυτα επαρκής και 

αποτελεσματική στην καταπολέμηση της μεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης. 

Μέσα από διάφορα μέτρα, από αρκετά πειράματα, από ακραίες πολιτικές ενέργειες, 

προσπάθησε να προστατεύσει τα σύνορά της και να διατηρήσει τη φυσιογνωμία της. 

Ωστόσο, η άνοδος των ακροδεξιών κομμάτων, κυρίως στις βόρειες χώρες, και η 

άνοδος του ευρωσκεπτικισμού, δημιουργούν αμφιβολίες και δυσοίωνες προβλέψεις 

                                                           
94Ευρωπαϊκή Επιτροπή: «Αλλάζει το Δουβλίνο ΙΙ, παραμένει η πρόβλεψη για την πρώτη χώρα 

εισόδου», Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 2013, διαθέσιμο στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα: 

http://www.kathimerini.gr/27173/article/epikairothta/kosmos/ee-allazei-to-doyvlino-ii-paramenei-h-

provleyh-gia-thn-prwthxwra-eisodoy.  
95europarl.europa.eu, «Συνεδρίαση ολομέλειας της 6ης Απριλίου 2011, διαθέσιμο στην ηλεκτρονική 

ιστοσελίδα: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-

0129+0+DOC+XML+V0//EL.  
96Ευρωπαϊκή Επιτροπή: «Αλλάζει το Δουβλίνο ΙΙ, παραμένει η πρόβλεψη για την πρώτη χώρα 

εισόδου.», Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 2013, διαθέσιμο στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα: 

http://www.kathimerini.gr/27173/article/epikairothta/kosmos/ee-allazei-to-doyvlino-ii-paramenei-h-

provleyh-gia-thnprwth-xwra-eisodoy.  
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για το μέλλον και την ενότητα της Ευρώπης, η οποία φαίνεται ανήμπορη να 

αντιδράσει σε αυτά που συμβαίνουν και να προτείνει λύσεις. 

Πλέον, οι σημαντικές και κρίσιμες ενέργειες ρυθμίζονται με τη βοήθεια του 

στρατού, και σε συνδυασμό με την αυξανόμενη κινητοποίηση της στρατιωτικής 

δύναμης, σε κομβικά σημεία, όπως είναι τα νησιά, επιβεβαιώνεται η 

στρατιωτικοποίηση του μεταναστευτικού ζητήματος. Τα ευρωπαϊκά κράτη  

υποστηρίζουν τη λογική της στρατιωτικοποίησης και των κλειστών συνόρων, 

προκειμένου να επικρατεί ασφάλεια στο εσωτερικό τους και να ελέγχουν τις 

μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές. Φυσικά, το ζήτημα της ασφάλειας είναι 

πρωτίστως προτεραιότητα του κάθε κράτους και απαιτείται συντονισμός και 

συνεργασία από όλους τους φορείς, προκειμένου να επιτευχθεί ο κοινός σκοπός. Η 

Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο της δημοκρατίας και σεβόμενη τα θεμελιώδη 

ανθρώπινα δικαιώματα, φροντίζει να συντονίσει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών - 

μελών της και των Τρίτων Χωρών, προκειμένου να περιοριστούν οι αυξανόμενες 

μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές.  

Γι’ αυτόν το λόγο, υπεγράφη, στις 18 Μαρτίου 2016, η συμφωνία μεταξύ 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας, η οποία ωστόσο, βρίσκεται στην αντίπερα όχθη, 

καθώς καταπατά τα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών και των προσφύγων και 

δημιουργεί επιπλέον προβλήματα στη Ευρώπη. 

Η συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας καταδικάζεται από τις 

ανθρωπιστικές οργανώσεις που ασχολούνται με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θεωρούν 

πως  πρόκειται για καταπάτηση των διεθνών νόμων, οι οποίοι κατοχυρώνουν την 

προστασία των μεταναστών και των προσφύγων και τη θεμελίωση των βασικών τους 

δικαιωμάτων. Γι’ αυτό, επιδιώκουν την κατάργησή της.97 

Παρόλη την ένταση και τις διαμαρτυρίες που ξέσπασαν, η Ευρωπαϊκή Ένωση 

συμφώνησε με την Τουρκία ότι οι παράνομοι μετανάστες και πρόσφυγες που 

καταφθάνουν στα νησιά της Ελλάδος και δε ζητούν άσυλο ή η αίτησή τους 

απορρίπτεται, θα επιστρέφουν στην Τουρκία και θα διαμένουν εκεί. Αυτή η 

συμφωνία είχε στόχο να περιορίσει τις μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές προς 

την Ελλάδα, και διά μέσου αυτής, και στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη, και πράγματι 

για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα επετεύχθη. Τον Οκτώβριο του 2015, από τις 

                                                           
97Βλ. OXFAM: «EU - Turkey deal makes seeking refuge in Europe mission impossible for most 

vulnerable»,  διαθέσιμο στην ηλεκτρονική 

ιστοσελίδα:https://www.oxfam.org/en/pressroom/pressreleases/2017-03-17/eu-turkeydeal-makes-

seeking-refuge-europe-mission-impossible, (τελευταία ενημέρωση στις 23 Απριλίου 2017). 

https://www.oxfam.org/en/pressroom/pressreleases/2017-03-17/eu-turkeydeal-makes-seeking-refuge-europe-mission-impossible
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10.000 αφίξεις μεταναστών σε μία μόνο ημέρα, το ποσοστό είχε μειωθεί στις 74 την 

ημέρα.98 

Η Ευρώπη γνωρίζει πολύ καλά πως η Τουρκία αποτελεί τη βασική δίοδο των 

μεταναστών και των προσφύγων προς τα κράτη - μέλη της, γι’ αυτό και προσπάθησε 

να συνεργαστεί μαζί της για την επίλυση αυτού του ζητήματος, χωρίς ωστόσο κάποιο 

αξιόλογο αποτέλεσμα. Όπως αποδεικνύεται και από την έξαρση των 

μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών, η Τουρκία όχι μόνο δεν προσπαθεί να 

ελέγξει τις ροές, αλλά πιθανότατα προσπαθεί να εκμεταλλευτεί αυτήν την κατάσταση 

προς όφελός της. Πιθανότατα θέλει να χρησιμοποιήσει τους μετανάστες και τους 

πρόσφυγες ως μέσο, προκειμένου να εκβιάσει την Ευρώπη και να επιτύχει 

γρηγορότερα την ένταξή της στους ευρωπαϊκούς κόλπους. Δηλαδή, αν η Ευρώπη δεν 

συμμορφωθεί στις επιθυμίες της Τουρκίας, τότε από την πλευρά της, η Τουρκία δε θα 

τηρήσει τη συμφωνία και δε θα συμβάλλει στον έλεγχο των μεταναστευτικών και 

προσφυγικών ροών. Αυτό φυσικά θα είναι καταστροφικό για την Ευρώπη. Η Τουρκία 

δηλαδή, καθορίζει τον αριθμό των μεταναστών και των προσφύγων που 

καταφθάνουν στην Ελλάδα, και μέσω αυτής, στην υπόλοιπη Ευρώπη. Οι αριθμοί 

συνεχώς αυξάνονται και η Ευρώπη φαντάζει απλός παρατηρητής της κατάστασης. 

Παρατηρούμε λοιπόν, πως η εν λόγω συμφωνία, μπορεί να περιόρισε για κάποιο 

χρονικό διάστημα τις μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές, ωστόσο, το πρόβλημα 

παραμένει. Χρειάζονται υποχωρήσεις και προσπάθειες και από τις δύο πλευρές, 

προκειμένου να επιλυθεί το ζήτημα αποτελεσματικά και οριστικά.  

Την τελευταία δεκαετία μάλιστα, η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε μία 

στάσιμη κατάσταση, τη στιγμή που χιλιάδες πρόσφυγες στερούνται το δικαίωμα της 

ελεύθερης μετακίνησης κι άλλα θεμελιώδη δικαιώματα και ζουν σε άθλιες συνθήκες. 

Ο διευθυντής του ελληνικού τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας, Γαβριήλ 

Σακελλαρίδης, υποστήριξε ότι: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποτύχει να καταλάβει την 

ουσία του προβλήματος και προσπαθεί να εξαγοράσει τις υποχρεώσεις της. 

Πραγματοποιήσαμε επιτόπια έρευνα σε προσφυγικούς καταυλισμούς στα νησιά και 

διαπιστώσαμε άθλιες συνθήκες για τους ανθρώπους που διαμένουν εκεί».99 Η Ευρώπη 

οφείλει να συνειδητοποιήσει την κρισιμότητα της κατάστασης και να δράσει άμεσα. 

                                                           
98Βλ. http://publications.europa.eu/webpub/com/factsheets/migration-crisis/el/, (Ιούλιος 2017). 
99Κυριακίδης, Γιώργος, 20 Μαρτίου 2018, «Δύο χρόνια συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας και κρίσης του 

Κράτους Δικαίου», διαθέσιμο στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα:http://www.athina984.gr/2018/03/20/dyo-

chronia-symfonias-ee-tourkias-ke-krisis-tou-kratous-dikeou/. 

http://publications.europa.eu/webpub/com/factsheets/migration-crisis/el/
http://www.athina984.gr/2018/03/20/dyo-chronia-symfonias-ee-tourkias-ke-krisis-tou-kratous-dikeou/
http://www.athina984.gr/2018/03/20/dyo-chronia-symfonias-ee-tourkias-ke-krisis-tou-kratous-dikeou/
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Στο τρίτο κεφάλαιο λοιπόν, επιχειρήθηκε να μελετηθεί το φαινόμενο της 

μετανάστευσης υπό το πρίσμα των ευρωπαϊκών Συνθηκών. Μέσα από τις Συνθήκες 

Ρώμης, Μάαστριχτ, Λισαβόνας, Κανονισμός Δουβλίνου, Πρόγραμμα  Χάγης και 

Tampere, μέσα από νομοθεσίες, η Ευρώπη επιχείρησε να αντιμετωπίσει τη 

μεταναστευτική και προσφυγική κρίση και να περιορίσει τις ορδές μεταναστών και 

προσφύγων που συνεχώς κατέφθαναν στο έδαφός της. Γίνεται επίσης, μία 

επισκόπηση της πολιτικής που ακολούθησε η Ευρώπη, σε μία προσπάθειά της να 

ελέγξει τα μεταναστευτικά και προσφυγικά κύματα, προσπαθώντας να διατηρήσει 

την ισορροπία ανάμεσα σε ανθρωπιστικές και οικονομικές παραμέτρους, όπως 

ακριβώς όριζαν και οι διεθνείς Συνθήκες. Επιχειρείται τέλος, μία αξιολόγηση της 

μεταναστευτικής πολιτικής που εφάρμοσε και το κατά πόσο αυτή ήταν όντως 

επιτυχής, ώστε να αντιμετωπιστεί η μεταναστευτική και προσφυγική κρίση άμεσα και 

αποτελεσματικά. Η Ευρώπη δεν πρέπει να κλείσει τα μάτια της απέναντι σε αυτήν τη 

σκληρή πραγματικότητα, αλλά να ακολουθήσει μία μεταναστευτική πολιτική που θα 

ωφελήσει και τις δύο πλευρές.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο: Οι πολιτικές ενσωμάτωσης των μεταναστών στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση 

4.1 Πολιτικές ενσωμάτωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

Οι ευρωπαϊκές χώρες, και κυρίως οι χώρες του νότου, δέχτηκαν ένα μεγάλο 

κύμα μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών. Γι’ αυτό, προχώρησαν στη 

νομιμοποίησή τους και  ακολούθησαν ορισμένες πολιτικές πρακτικές (όπως είναι για 

παράδειγμα τα κατασταλτικά μέτρα, τα μέτρα αποδοχής) στην προσπάθειά τους να 

ελαττώσουν την είσοδο των παράνομων μεταναστών και προσφύγων στην Ευρώπη. 

Η νομιμοποίηση μεταναστών και προσφύγων έχει εφαρμοστεί στα περισσότερα 

ευρωπαϊκά κράτη (Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία) και στοχεύει στον έλεγχο των 

αυξανόμενων μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών προς την Ευρώπη. Άλλωστε, 

η διαδικασία νομιμοποίησης αποτελεί μέρος της ευρωπαϊκής πολιτικής που 

εφαρμόζεται από τα κράτη, καθώς και μία αντίδραση στο πρόβλημα της 

μετανάστευσης που συνεχώς διογκώνεται.100 

Στο πλαίσιο λοιπόν, τη  ένταξης και της νομιμοποίησης των μεταναστών και 

των προσφύγων, εφαρμόστηκαν έρευνες, μελέτες και κείμενα αναφοράς των 

θεσμικών οργάνων, ενώ ταυτόχρονα, εφαρμόστηκαν και προγράμματα ενταξιακού 

χαρακτήρα, προκειμένου οι μετανάστες και οι πρόσφυγες να ενταχθούν ομαλά στις 

τοπικές κοινωνίες, να συμμετέχουν στα κοινά χωρίς διακρίσεις, να κατοχυρωθούν τα 

θεμελιώδη τους δικαιώματα και να αντιμετωπιστούν πιθανές ρατσιστικές 

συμπεριφορές και στάσεις. Για να επιτευχθεί λοιπόν, η ενσωμάτωση και η ένταξή 

τους, πρέπει να γίνουν ενέργειες που αφορούν την πρόσβασή τους στην παιδεία και 

την εκπαίδευση, την εκμάθηση της γλώσσας και την καταπολέμηση των διακρίσεων. 

Για να υλοποιηθεί αυτό όμως, κρίνεται απαραίτητο να εφαρμοστούν ορισμένα μέτρα 

που προβλέπουν:101 

- τη δημιουργία και εφαρμογή νομοθετικού πλαισίου που να προβλέπει ίση 

μεταχείριση των μεταναστών και κατοχύρωση των βασικών τους 

δικαιωμάτων, 

                                                           
100Χλέτσος, Μιχάλης, 2001, Η πολιτική οικονομία της μετανάστευσης στο «Μετανάστες και 

Μετανάστευση: Οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές πτυχές», εκδόσεις: Πατάκη, Αθήνα, σελ. 28-

32. 
101Βουρουξή, Χριστίνα - Σαρρής, Νίκος, 2012, «Μετανάστευση και ένταξη: προκλήσεις και διακρίσεις 

«Ένταξη των Μεταναστών: Αντιλήψεις, Πολιτικές, Πρακτικές», Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, 

Αθήνα, σελ. 18 - 19.  
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- εφαρμογή μέτρων για την καταπολέμηση των διακρίσεων με στόχο την 

ενίσχυση της ισότητας, 

- τον αμοιβαίο σεβασμό των αξίων, των παραδόσεων και του πολιτισμού 

μεταξύ των χωρών υποδοχής και των μεταναστών, 

- την κατοχύρωση της πρόσβασης των μεταναστών στην αγορά εργασίας, στην 

εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση, τη, υγεία, την κοινωνική πρόνοια, 

- τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των μεταναστών και των οικογενειών 

τους, 

- την ενίσχυση της συμμετοχής των μεταναστών στα κοινά, μέσω της παροχής 

δικαιώματος ψήφου, 

- την εφαρμογή τοπικών αρχών, προκειμένου να ενισχυθούν οι σχέσεις μεταξύ 

τοπικών πληθυσμών και μεταναστών και να καταπολεμηθεί η απομόνωση, 

-   τη συνδρομή των χωρών καταγωγής των μεταναστών στη διαδικασία ένταξής 

τους. 

Η ένταξη των μεταναστών και των προσφύγων είναι μία δυναμική διαδικασία 

και βασίζεται στην αμοιβαία προσαρμογή. Οι κεντρικοί της άξονες είναι από τη μία, 

η δέσμευση της τοπικής κοινωνίας να τους υποδεχτεί σεβόμενη πάντα τα δικαιώματά 

τους, καθώς και τα ήθη, τα έθιμα, τις παραδόσεις, τον πολιτισμό τους, και από την 

άλλη η προθυμία αυτών των ανθρώπων να ενταχθούν ομαλά στην τοπική κοινωνία, 

σεβόμενοι τις αρχές και τις αξίες που τη διέπουν.102 

Ωστόσο, η ουτοπική αυτή κατάσταση που οραματίζονται τα θεσμικά όργανα 

φαίνεται ότι δεν εφαρμόζεται μεταξύ των μεταναστών και των γηγενών πληθυσμών. 

Οι χώρες υποδοχής εκδηλώνουν ακραίες και ορισμένες φορές βίαιες συμπεριφορές 

προς τους μετανάστες, οι οποίοι παραμένουν κοινωνικά αποκλεισμένοι βιώνοντας το 

ρατσισμό και δεν καταφέρνουν να ενταχθούν και να αφομοιωθούν με τους τοπικούς 

πληθυσμούς. Μέχρι και σήμερα, η ομαλή ένταξή τους παραμένει ανεπιτυχής.103 

Μία πρόσφατη μελέτη της Στατιστικής Υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

αποτύπωσε την οικονομική και κοινωνική κατάσταση των μεταναστών και των 

προσφύγων, συγκριτικά με τους ευρωπαίους πολίτες και δημιούργησε Κοινούς 

Δείκτες Ένταξης σε ορισμένους βασικούς τομείς, όπως είναι η εκπαίδευση, η 

                                                           
102Βλ. European Agenda for the Integration of Third - Country Nationals, European Commission, COM 

(2011) 455 final, 20/7/2011.  
103Βουρουξή, Χριστίνα - Σαρρής, Νίκος, 2012,  «Μετανάστευση και ένταξη: προκλήσεις και 

διακρίσεις «Ένταξη των Μεταναστών: Αντιλήψεις, Πολιτικές, Πρακτικές», Εθνικό Κέντρο 

Κοινωνικών Ερευνών, Αθήνα, σελ. 20-21.         
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επαγγελματική κατάρτιση, η κοινωνική ενσωμάτωση και η άσκηση της ιδιότητας του 

πολίτη.104 Στους τομείς αυτούς, τα ποσοστά καταγράφουν ελλείμματα στην 

οικονομική, κοινωνική, πολιτική, εκπαιδευτική και εργασιακή ένταξη των 

μεταναστών και των προσφύγων, τα οποία μάλιστα διογκώνονται επιπλέον, όταν 

γίνεται λόγος για ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας και επιβεβαιώνεται το χάσμα και η 

διαφωνία που υπάρχει μεταξύ των τοπικών πληθυσμών και των μεταναστών.105 

Μέσα λοιπόν, στο ξενοφοβικό περιβάλλον της Ευρώπης, οι μετανάστες και οι 

πρόσφυγες βιώνουν έντονα τον κοινωνικό αποκλεισμό και τις διακρίσεις. τόσο στην 

ιδιωτική, όσο και στη δημόσια συναναστροφή. Η ισότητα, η κατοχύρωση των 

δικαιωμάτων και η καταπολέμηση των διακρίσεων αποτελούν τα πρώτα βασικά 

στάδια της διαδικασίας ένταξης των μεταναστών.106 Σύμφωνα με τις Κοινές Βασικές 

Αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πολιτική ένταξης των μεταναστών, «η 

πρόσβαση των μεταναστών σε φορείς, καθώς και σε δημόσια και ιδιωτικά αγαθά και 

υπηρεσίες, σε ίση βάση με τους πολίτες των κρατών μελών και χωρίς διακρίσεις, είναι 

ζωτικής σημασίας για μια καλύτερη ένταξη».107 

 

4.2 Το πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής για τη μετανάστευση 

Για πολλά χρόνια, κάτοικοι της Ευρώπης κατέφευγαν στην Αμερική, στην 

Αυστραλία, στην Αφρική, είτε για να αναζητήσουν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης 

για τους ίδιους και τις οικογένειές τους, είτε για να γλιτώσουν από πολιτικές και 

θρησκευτικές διώξεις στην πατρίδα τους. Τα τελευταία χρόνια ωστόσο, η κατάσταση 

έχει διαφοροποιηθεί. Η Ευρώπη αποτελεί πλέον πόλο έλξης για τους μετανάστες και 

τους πρόσφυγες και προσελκύει καθημερινά χιλιάδες, λόγω της ευημερίας που 

επικρατεί, της ποιότητας ζωής, καθώς και της πολιτικής σταθερότητας. Ο αριθμός 

των μεταναστών και των προσφύγων που καταφθάνουν στους κόλπους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξάνεται ραγδαία, επειδή μεγαλώνει και το χάσμα ανάμεσα 

                                                           
104Βλ. Eurostat, 2011, «Methodologies and Working Papers, Indicators of Immigrant Integration, A 

Pilot Study, Eurostat, European, Commission», διαθέσιμο στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/publication?p_product_code=KS-

SF-11- 030. 
105Βουρουξή, Χριστίνα - Σαρρής, Νίκος, 2012, «Μετανάστευση και ένταξη: προκλήσεις και διακρίσεις 

«Ένταξη των Μεταναστών: Αντιλήψεις, Πολιτικές, Πρακτικές», Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, 

Αθήνα, σελ. 21-23.      
106Βουρουξή, Χριστίνα - Σαρρής, Νίκος, 2012, «Μετανάστευση και ένταξη: προκλήσεις και διακρίσεις 

«Ένταξη των Μεταναστών: Αντιλήψεις, Πολιτικές, Πρακτικές», Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, 

Αθήνα, σελ. 27.      
107Βλ. Κοινές Βασικές Αρχές για την Πολιτική Ένταξης των Μεταναστών στην ΕΕ (Council Document 

14615/04). 



 
 

54 
 

στις αναπτυγμένες και τις αναπτυσσόμενες χώρες. Στις αρχές του 21ου αιώνα, ο 

αριθμός των μεταναστών και των προσφύγων που κατέφθανε στα ευρωπαϊκά κράτη 

ήταν μικρότερος από ένα εκατομμύριο, εν αντιθέσει με σήμερα που ξεπερνά τα 1,75 

εκατομμύρια.108 

Τα κράτη - μέλη λοιπόν, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσα από τις κατάλληλες 

ρυθμίσεις, επιδιώκουν να ελέγξουν και να περιορίσουν το φαινόμενο της 

μετανάστευσης, και δη της παράνομης μετανάστευσης, μαζί με όλες τις αρνητικές 

συνέπειες που συνεπάγονται. Τις περισσότερες φορές οι μετανάστες και οι πρόσφυγες 

καταφθάνουν σε ομάδες και είναι δύσκολο να εντοπιστούν οι πραγματικοί 

μετανάστες από τυχόν εγκληματικές οργανώσεις, με αποτέλεσμα να εντείνονται ο 

φόβος και η ανησυχία των ευρωπαϊκών κρατών για το ζήτημα αυτό. Γι’ αυτόν το 

λόγο, τα κράτη συνεργάζονται μεταξύ τους και προβαίνουν σε συμφωνίες, ρυθμίσεις, 

προκείμενου να προστατέψουν, τόσο τα σύνορά τους, όσο και τους πολίτες τους.109 

Εξάλλου, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελούσε πάντα ένα ασφαλές καταφύγιο για 

τους ανθρώπους που εγκατέλειπαν την πατρίδα τους και κατέφευγαν στο έδαφός της 

και όφειλε να τους προστατεύσει, όπως οριζόταν από το Χάρτη των Θεμελιωδών 

δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, οι κυβερνήσεις των χωρών 

λαμβάνουν επιπρόσθετα μέτρα για να εξασφαλίσουν την ίση και δίκαιη μεταχείριση 

των μεταναστών και των προσφύγων, εξασφαλίζοντάς τους καλύτερες συνθήκες 

διαβίωσης. Μέσα από τα κατάλληλα μέτρα, την επιβολή κυρώσεων, η Ευρωπαϊκή 

Ένωση επιδιώκει να μειώσει το φαινόμενο της παράνομης μετανάστευσης. Κάθε 

χρόνο οι αρχές των κρατών συλλαμβάνουν περίπου 500.000 παράνομους μετανάστες 

και πρόσφυγες, το 40% εκ των οποίων επαναπροωθούνται στην πατρίδα τους ή στην 

ευρωπαϊκή χώρα μέσω της οποίας κατέφθασαν. Χρειάζονται συντονισμένες 

προσπάθειες και αυστηρότεροι έλεγχοι από όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

προκειμένου να περιοριστούν οι μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές.110 

Βασική επιδίωξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η εφαρμογή μίας στρατηγικής 

πολιτικής με την οποία θα διασφαλίζει τα σύνορά της από απειλές και θα ελέγχει την 

είσοδο των μεταναστών και των προσφύγων, προστατεύοντας έτσι το έδαφός της. Γι 

αυτόν το λόγο, εφαρμόζει μέτρα αποτροπής, ώστε να περιορίσει την παράνομη 

                                                           
108Βλ. Μία ευκαιρία και μια πρόκληση. Η Μετανάστευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Εγχειρίδιο της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διαθέσιμο στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα: http://ec.europa.eu/publications.  
109Βλ. Μία ευκαιρία και μια πρόκληση. Η Μετανάστευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Εγχειρίδιο της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διαθέσιμο στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα: http://ec.europa.eu/publications.  
110Βλ. Μία ευκαιρία και μια πρόκληση. Η Μετανάστευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Εγχειρίδιο της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διαθέσιμο στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα: http://ec.europa.eu/publications. 

http://ec.europa.eu/publications
http://ec.europa.eu/publications
http://ec.europa.eu/publications
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είσοδο μεταναστών και προσφύγων σε κάποιο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιεί την τεχνολογία, την πληροφορική, 

τα βαρομετρικά στοιχεία όπως είναι τα αποτυπώματα, προκείμενου να διασφαλίσει 

την ταυτοποίηση των μεταναστών και των προσφύγων και να πετύχει έτσι τη βασική 

της προτεραιότητα.111 

Το 2015 η Κομισιόν διέθεσε το 72% του ετήσιου προϋπολογισμού της, δηλαδή 

περισσότερα από 1 δισεκατομμύρια ευρώ, για τη στήριξη των προσφύγων με στόχο: 

- την ικανοποίηση των βασικών αναγκών των μεταναστών 

- την προστασία τους κατά τη διάρκεια της παραμονής τους και της μετακίνησής 

τους 

- την ενίσχυση της ανεξαρτησίας των μεταναστών 

Η Ευρώπη φροντίζει να ικανοποιήσει τις βασικές ανάγκες των μεταναστών, 

όπως είναι οι Σύριοι, οι Αφγανοί, οι Σομαλοί κι άλλοι και να τους εντάξει ομαλά στις 

τοπικές κοινωνίες. 

 

4.3 Οι πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση της 

μεταναστευτικής κρίσης 

Όπως έχει αναφερθεί και σε προηγούμενο κεφάλαιο, η μετανάστευση είναι ένα 

εθνικό ζήτημα και το κάθε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλει να 

λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να προστατεύσει τα σύνορά του. Παρόλα 

αυτά, οι αυξανόμενες μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές, ιδίως τα τελευταία 

χρόνια, επισημαίνουν την ανάγκη για μία κοινή και συντονισμένη δράση από 

πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να αντιμετωπιστεί άμεσα το μεταναστευτικό 

ζήτημα. Άλλωστε, η δημιουργία ενιαίας αγοράς στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

καθιστά αναγκαία και την ενιαία δράση για την επίλυση επίμαχων θεμάτων.112 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν, μέσα από τα κατάλληλα μέτρα και τις 

απαραίτητες ενέργειες, προσπαθεί να επιλύσει την κρίση που ξέσπασε. Στα μέτρα που 

έχουν ληφθεί συμπεριλαμβάνονται οι προσπάθειες και οι ενέργειες εκείνες που στόχο 

έχουν να αντιμετωπίσουν τα βαθύτερα αίτια αυτής της κρίσης και να παράσχουν 

ανθρωπιστική βοήθεια στους ανθρώπους που τη χρειάζονται, είτε βρίσκονται εντός 

                                                           
111Βλ. Μία ευκαιρία και μια πρόκληση. Η Μετανάστευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Εγχειρίδιο της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διαθέσιμο στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα: http://ec.europa.eu/publications.  
112Βλ. Μία ευκαιρία και μια πρόκληση. Η Μετανάστευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Εγχειρίδιο της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διαθέσιμο στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα: http://ec.europa.eu/publications. 

http://ec.europa.eu/publications
http://ec.europa.eu/publications
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είτε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουν ληφθεί μέτρα για τη μετεγκατάσταση των 

προσφύγων και σε άλλα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των αιτούντων 

άσυλο, την επανεγκατάσταση ανθρώπων από γειτονικές χώρες και την επιστροφή 

εκείνων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για χορήγηση ασύλου. Την τελευταία 

διετία μάλιστα η ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική, μέσα από την εφαρμογή του 

ευρωπαϊκού προγράμματος δράσης για τη μετανάστευση (προτάθηκε από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Μάιο του 2015), συμβάλλει στη σταδιακή επίλυση του 

μεταναστευτικού ζητήματος.113 

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεργάζεται με πέντε κύριες χώρες 

καταγωγής και διέλευσης της Αφρικής (Αιθιοπία, Μάλι, Νίγηρα, Νιγηρία και 

Σενεγάλη), προκειμένου να περιορίσει τις ροές που καταφθάνουν στην Ευρώπη μέσω 

της Σαχάρας. Επιπλέον, παρέχει οικονομική βοήθεια σε έξι κέντρα μεταναστών, τα 

οποία έχουν κατασκευαστεί για να στηρίζουν τους ευάλωτους μετανάστες και τις 

οικογένειές τους, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην καταπολέμηση της 

παράνομης διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων. Την τελευταία δεκαετία, η 

Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσα από επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, κατόρθωσε να 

καταπολεμήσει, σε μεγάλο ποσοστό, τις εγκληματικές αυτές οργανώσεις που 

διακινούσαν παράνομα ανθρώπους προς την Ευρώπη θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή 

τους.114 

Η συνεργασία της Ευρώπης με τις χώρες καταγωγής ή διέλευσης μπορεί να 

βοηθήσει τις αρμόδιες αρχές να εποπτεύουν, να παρακολουθούν και να ελέγχουν τις 

μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές που καταφθάνουν σε ευρωπαϊκό έδαφος. Η 

Ευρώπη υποχρεούται να βοηθήσει τα κράτη που είναι υπεύθυνα για τον έλεγχο των 

αφίξεων και των αναχωρήσεων προς το έδαφός της, όπως είναι η Ελλάδα, η Ιταλία, η 

Ισπανία, ώστε να περιοριστεί η ανεξέλεγκτη εισροή μεταναστών.115 Κατά τη χρονική 

περίοδο του 2015 - 2016, η άφιξη μεταναστών και προσφύγων  προς την Ευρώπη 

ήταν άνευ προηγουμένου. Πάνω από 1 εκατομμύριο άνθρωποι κατέφθασαν στην 

Ευρώπη, οι περισσότεροι εκ των οποίων προσπαθούσαν να σωθούν από τη φρίκη του 

πολέμου και της τρομοκρατίας στη Συρία.116 

                                                           
113Βλ. http://publications.europa.eu/webpub/com/factsheets/migration-crisis/el/. 
114Βλ. http://publications.europa.eu/webpub/com/factsheets/migration-crisis/el/.  
115Βλ. Μία ευκαιρία και μια πρόκληση. Η Μετανάστευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Εγχειρίδιο της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διαθέσιμο στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα: http://ec.europa.eu/publications.  
116Βλ. http://publications.europa.eu/webpub/com/factsheets/migration-crisis/el/. 

http://publications.europa.eu/webpub/com/factsheets/migration-crisis/el/
http://publications.europa.eu/webpub/com/factsheets/migration-crisis/el/
http://ec.europa.eu/publications
http://publications.europa.eu/webpub/com/factsheets/migration-crisis/el/
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Στην προσπάθειά της να περιορίσει τα μεταναστευτικά και προσφυγικά 

ρεύματα προς τους κόλπους της, η Ευρώπη, πρόβαλε ως συνολικό πλαίσιο, την 

παγκόσμια προσέγγιση της μετανάστευσης. Πρόκειται για μία στρατηγική πολιτική 

που στόχο έχει να διαφοροποιήσει τους τομείς της εξωτερικής πολιτικής, της 

ανάπτυξης και της μετανάστευσης. Η νόμιμη μετανάστευση, η μετανάστευση και η 

ανάπτυξη και η αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης αποτελούν τα τρία 

βασικά θέματα αυτής της στρατηγικής.117 

Σίγουρα το ζήτημα της μετανάστευσης θα εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία 

τόσο στην ίδια την Ευρώπη και τους θεσμούς της, όσο και στους ευρωπαίους πολίτες. 

Γι’ αυτόν το λόγο, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη - μέλη της χρειάζονται μία 

ενιαία στρατηγική πολιτική, προκειμένου να διαχειριστούν τις μεταναστευτικές και 

προσφυγικές ροές, και να ωφεληθούν όλοι από αυτό, δηλαδή η Ευρώπη, τα κράτη - 

μέλη της, οι ευρωπαίοι πολίτες, οι μετανάστες, οι πρόσφυγες και οι χώρες καταγωγής 

τους, ενώ ταυτόχρονα θα εξαλειφθούν οι αρνητικές πτυχές της παράνομης 

μετανάστευσης. Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να συνειδητοποιήσουν 

άμεσα την κατάσταση και να δράσουν αποτελεσματικά. Στη σύνοδο κορυφής 

(Οκτώβριος 2008) εγκρίθηκε η εφαρμογή ενός νέου Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη 

μετανάστευση και τη χορήγηση ασύλου. Αυτή η στρατηγική πολιτική επιτρέπει στα 

κράτη - μέλη της Ευρώπης να συνεργάζονται μεταξύ τους για την επίτευξη ενός 

κοινού σκοπού.118 

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού αυτού Συμφώνου, οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης συμφώνησαν και υπέγραψαν πέντε πολιτικές δεσμεύσεις, οι οποίες είναι οι 

εξής:119 

1. Η νόμιμη μετανάστευση θα υπολογίζει τις ανάγκες, τα δικαιώματα και τις 

ικανότητες υποδοχής του κάθε κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

2. Οι παράνομοι μετανάστες θα επιστρέφουν πίσω στην χώρα καταγωγής τους ή 

θα επαναπροωθούνται στη χώρα διέλευσής τους. 

3. Θα αυξηθούν οι έλεγχοι κυρίως στα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης. 

4. Θα δημιουργηθεί ένα πανευρωπαϊκό πλαίσιο του οποίου αρμοδιότητα θα είναι 

η εξέταση των αιτήσεων ασύλου. 

                                                           
117Βλ. Μία ευκαιρία και μια πρόκληση. Η Μετανάστευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Εγχειρίδιο της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διαθέσιμο στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα: http://ec.europa.eu/publications. 
118Βλ. Μία ευκαιρία και μια πρόκληση. Η Μετανάστευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Εγχειρίδιο της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διαθέσιμο στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα: http://ec.europa.eu/publications.  
119Βλ. Μία ευκαιρία και μια πρόκληση. Η Μετανάστευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Εγχειρίδιο της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διαθέσιμο στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα: http://ec.europa.eu/publications. 

http://ec.europa.eu/publications
http://ec.europa.eu/publications
http://ec.europa.eu/publications


 
 

58 
 

5. Από την πλευρά της η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συμβάλλει στην ενίσχυση 

συνεργασίας της με τις χώρες καταγωγής και διέλευσης των μεταναστών για να 

επιτευχτεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. 

Προκειμένου λοιπόν, να επιλυθεί το ζήτημα της μετανάστευσης απαιτείται 

μία ενιαία και συντονισμένη δράση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους θεσμούς 

της, κι όχι απλώς μεμονωμένες και περιστασιακές πολιτικές από τα κράτη - μέλη, 

τα οποία αντιμετωπίζουν το θέμα περισσότερο με εθνικά παρά με ευρωπαϊκά 

κριτήρια. Η μετανάστευση, αυτήν τη στιγμή, αποτελεί το πρωταρχικό θέμα που 

απασχολεί την Ευρώπη. Η έκρυθμη κατάσταση που επικρατεί σε χώρες του 

τρίτου κόσμου αυξάνουν συνεχώς τις ροές μεταναστών προς την Ευρώπη, η 

οποία βρίσκεται μπροστά σε μία πρόκληση και προσπαθεί να το διαχειριστεί.  Γι’ 

αυτόν το λόγο, απαιτείται μία κοινή πολιτική δράση από την πλευρά της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και παράλληλα, μία κοινή δράση διαχείρισης και 

ενσωμάτωσης των μεταναστών στους κόλπους της, προκειμένου να μη 

διακρίνονται οι μετανάστες από τους ευρωπαίους πολίτες. Γα να συμβεί όμως, 

αυτό απαιτούνται αμοιβαίες προσπάθειες, αμοιβαίες υποχωρήσεις, προκειμένου 

να συνυπάρχουν όλοι αρμονικά στο χώρο της Ευρώπης. 

 

4.4 Ο ρόλος του ΝΑΤΟ στην αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης 

Τα τελευταία χρόνια, οι έντονες μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές 

άλλαξαν ριζικά την κατάσταση που επικρατεί στο χώρο της Ευρώπης.  Η Ευρωπαϊκή 

Ένωση, όντας πιεσμένη και από την ανθρωπιστική διάσταση της κρίσης, ανέλαβε 

δράση, προκειμένου να μπορέσει να διαχειριστεί και να αντιμετωπίσει τις ορδές 

ανθρώπων που συνεχώς κατέφθαναν στο έδαφός της. Μέσα λοιπόν, από τη λήψη 

ορισμένων μέτρων που στόχο είχαν την ευνοϊκή μεταχείριση και τη σταδιακή 

ενσωμάτωση των μεταναστών και των προσφύγων, η Ευρώπη δημιούργησε τις 

κατάλληλες συνθήκες για να πετύχει το σκοπό της. Τα πράγματα όμως, άλλαξαν, και 

μάλιστα προς το χειρότερο, ύστερα από την τρομοκρατική επίθεση στο Παρίσι και τις 

σεξουαλικές επιθέσεις στη Γερμανία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιλαμβάνεται πλέον το 

μεταναστευτικό ως ζήτημα ασφαλείας. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα τα ευρωπαϊκά 

κράτη να διαφωνούν με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να χαράσσουν τη 

δικής τους πορεία, προκειμένου να προστατεύσουν τα σύνορά τους, ενώ από την 

πλευρά της ίδια η Ένωση να προωθεί άλλα μέτρα, όπως για παράδειγμα ο 
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αυστηρότερος έλεγχος των συνόρων, η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Συνοριακής και 

Ακτοφυλακής κλπ.120 

Πρωταρχικός στόχος της Ευρώπης είναι η ασφάλεια των συνόρων της. Γι’ 

αυτόν το λόγο, η επιτήρηση και ο έλεγχος των συνόρων, και ιδίως των θαλάσσιων, 

ανατέθηκαν στο ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ λοιπόν, στην προσπάθειά του να περιορίσει τις 

μεταναστευτικές ροές αποφάσισε να παράσχει βοήθεια στην Ευρώπη ύστερα μάλιστα 

και από το αίτημα της Ελλάδας, της Γερμανίας και της Τουρκίας, στέλνοντας ισχυρή 

ναυτική δύναμη στην περιοχή.121 

Ο ρόλος του ΝΑΤΟ στο παγκόσμιο σύστημα ασφαλείας και η συνεργασία του 

με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς είναι ένα ζήτημα που χρήζει επιστημονικής μελέτης. 

Οι ανεξέλεγκτες εισροές μεταναστών και προσφύγων, σε συνδυασμό με την έλλειψη 

ασφάλειας που επικρατούσε στην ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Αφρικής, Μέσης 

Ανατολής και Μεσογείου, προέτρεψαν τη Βορειοατλαντική συμμαχία στη λήψη νέων 

μέτρων και πολιτικών. Σήμερα η ασφάλεια της Ευρώπης διαμορφώνεται σε τρία 

επίπεδα:122 

1. Το Δυτικοευρωπαϊκό, που προκύπτει από δύο πυλώνες, την Ευρωπαϊκή 

Ένωση και τη Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες συνεργάζονται στα θέματα 

εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής άμυνας και ασφάλειας. 

2. Το Πανευρωπαϊκό, που συνεργάζεται με τον Οργανισμό για την Ασφάλεια και 

τη Συνεργασία στην Ευρώπη (Ο.Α.Σ.Ε.). 

3. Το Διατλαντικό που συνεργάζεται με το τον Οργανισμό του 

Βορειοατλαντικού Συμφώνου (NorthAtlanticTreatyOrganization) και συνδέει 

τις χώρες της Βόρειας Αμερικής την άμυνα της Δυτικής Ευρώπης. 

Το ΝΑΤΟ σήμερα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην περιοχή του Αιγαίου και 

της Μεσογείου. Η κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή (ανεξέλεγκτες ροές, 

συνεχείς προκλήσεις, απειλές τρομοκρατικών οργανώσεων) καθιστά απαραίτητη την 

παρουσία του ΝΑΤΟ. Οι αυξανόμενες μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές και η 

αδυναμία της Ευρώπης να διαχειριστεί την όλη κατάσταση, οδήγησαν στην 

αποδόμηση της Συνθήκης Schengen. Οι χώρες του Βίσεγκραντ (Ουγγαρία, Σλοβακία, 

                                                           
120Καρατράντος, Τριαντάφυλλος, «Η Ελλάδα εγκλωβισμένη στην προσφυγική κρίση», δημοσιεύτηκε 

την Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2016, διαθέσιμο στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα: 

http://booksjournal.gr/slideshow/item/1874-%CE%B7 . 
121Βλ.http://www.newsbomb.gr/ellada/ethnika/story/669690/prosfygiko-oi-germanoi-kai-toyrkoi-sto-

aigaio-me-ti-sfragida-toy-nato. 
122Μπόση, Μαίρη, 1999, «Ζητήματα Ασφαλείας στη Νέα Τάξη Πραγμάτων», εκδόσεις: Παπαζήση, 

Αθήνα, σελ. 51.  

http://booksjournal.gr/slideshow/item/1874-%CE%B7
http://www.newsbomb.gr/ellada/ethnika/story/669690/prosfygiko-oi-germanoi-kai-toyrkoi-sto-aigaio-me-ti-sfragida-toy-nato
http://www.newsbomb.gr/ellada/ethnika/story/669690/prosfygiko-oi-germanoi-kai-toyrkoi-sto-aigaio-me-ti-sfragida-toy-nato
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Πολωνία και Τσεχία) τάχθηκαν κατά του προσφυγικού και κατηγόρησαν την Ελλάδα 

για ελλιπή έλεγχο των συνόρων και κατά συνέπεια για τις συνεχείς ροές που 

κατευθύνονταν προς το Βορρά. Η πολιτική που ακολουθήθηκε για αποκλιμάκωση της 

κρίσης προκάλεσε πλήγμα στις σχέσεις της Ελλάδας με τους ευρωπαϊκούς εταίρους. 

Σε αυτό συνέβαλε επίσης, και η αντιμεταναστευτική πολιτική123 που ακολούθησαν 

πολλές χώρες της Ευρώπης, με συνέπεια οι πρόσφυγες να εγκλωβίζονται στη χώρα 

μας.  

Οι πολιτικές αυτές από ορισμένες ευρωπαϊκές δυνάμεις δυσχέραναν επιπλέον 

την κατάσταση και χλευάστηκαν από την κοινή ευρωπαϊκή γνώμη. Σύμφωνα με τον 

Σπ. Λίτσα, «η ανάδειξη τέτοιων εγωιστικών συμπεριφορών και διεθνών πολιτικών 

αποτελεί φυσικό επακόλουθο της άναρχης δομής του διεθνούς συστήματος, της άνισης 

ανάπτυξης ισχύος και της ετερογένειας ως προς το φάσμα των συμφερόντων που το 

κάθε κράτος προβάλλει στις διακρατικές σχέσεις και δομεί ως ζωτικό τμήμα της 

οντολογίας του, ώστε να εξυπηρετήσει τη θέση του στη διεθνή σκηνή».124 

Γενικότερα, η παρουσία του ΝΑΤΟ στην περιοχή του Αιγαίου έχει ως στόχο 

τον έλεγχο των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών και την αποτροπή εισόδου 

των παράνομων μεταναστών. Το ΝΑΤΟ θα λειτουργήσει ως δύναμη αποτροπής και 

ως αξιόπιστος πολλαπλασιαστής ισχύος για την Ελλάδα125, αναβαθμίζοντας τη θέση 

ισχύος της Ελλάδας στην περιοχή της Μεσογείου. 

Στη μείωση λοιπόν, των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών προς την 

Ευρώπη διάμεσου της Τουρκίας συμβάλλει η ανάπτυξη της ΝΑΤΟϊκής δύναμης 

«Standing NATO Maritime Group 2» (SNMG2) στο ανατολικό Αιγαίο.126 Βασική 

υποχρέωση αυτής της δύναμης είναι η συγκέντρωση και παροχή πληροφοριών στην 

Ελλάδα, την Τουρκία και την Frontex για τη διακίνηση μεταναστών. Αναφέρεται 

χαρακτηριστικά ότι, «όταν απαιτείται η SNMG2 θα συμμετέχει σε επιχειρήσεις 

Έρευνας και Διάσωσης, καθότι η διάσωση ατόμων που κινδυνεύουν είναι γενική και 

                                                           
123Βλ. Soeren Kern, Europe’s Great Migration Crisis, διαθέσιμο στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα: 

https://www.gatestoneinstitute.org/6146/europe,  (τελευταία πρόσβαση στις 9 Αυγούστου 2016). 
124Λίτσας, Σπυρίδων, 2014, «Ιλιάδα και Διεθνής Πολιτική», εκδόσεις: Ποιότητα, Θεσσαλονίκη, σελ. 

63 - 64.  
125Βλ. Εφημερίδα Η Δημοκρατία, Λίτσας, Σπυρίδων, «Τι σημαίνει ο ερχομός του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο;», 

δημοσιεύτηκε στις 21 Φεβρουαρίου 2016.  
126Γιαννακόπουλος, Β., Μάρτιος 2016, «ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΚΡΙΣΗ: Τι θα επηρεάσει την εξέλιξη της 

εθνικής πρόκλησης και απειλής;», διαθέσιμο στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα: http://www.militaire.gr 

(τελευταία πρόσβαση στις 31 Μαρτίου 2016).  

https://www.gatestoneinstitute.org/6146/europe
http://www.militaire.gr/
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καθολική υποχρέωση και ότι σε περίπτωση διάσωσης ατόμων που απέπλευσαν από τα 

τουρκικά παράλια θα επιστέφονται πίσω στην Τουρκία». 127 

Για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα στην ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου 

και της Μεσογείου, απαιτείται συλλογική προσπάθεια, τόσο σε περιφερειακό, όσο και 

σε διεθνές επίπεδο. Το ΝΑΤΟ καλείται να αναλάβει δράση για να περιοριστούν οι 

μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές. Αλλά και τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, από την πλευρά τους, πρέπει να συνεργαστούν μεταξύ τους και με το ίδιο το 

ΝΑΤΟ για να επιτευχθεί ο κοινός τους στόχος. Η συνεργασία αυτή θα συμβάλλει 

στην αποτελεσματική επιτήρηση, τόσο των υδάτων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, 

όσο και των διεθνή υδάτων. Ο ποιοτικός και αποτελεσματικός έλεγχος θα μπορέσει 

να περιορίσει τις ροές και να δημιουργήσει και πάλι την αίσθηση της ασφάλειας στην 

περιοχή. Ουσιαστικά, η παρουσία του ΝΑΤΟ θα ενισχύσει τη συνεργασία και το 

συντονισμό μεταξύ των κρατών και θα επιφέρει τη σταθερότητα στην περιοχή, τόσο 

του Αιγαίου, όσο και της Μεσογείου.  Όπως υποστηρίζει και ο πρώην Υπουργός 

Άμυνας της Γερμανίας Ρόυντολφ Σάρπινγκ, «το ΝΑΤΟ από απλό όργανο αμυντικής 

συνεργασίας μετεξελίχθηκε σήμερα σε εργαλείο συλλογικής διπλωματίας και ελέγχου 

των διεθνών συγκρούσεων».128 Η ουσιαστική συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και ΝΑΤΟ, μέσω και των επιχειρήσεων Sophiaκαι Endeavor, που 

πραγματοποιούνται στις περιοχές των Σουέζ, Κρήτης, Κύπρου και Σικελίας, θα 

καταφέρει να περιορίσει τις ανεξέλεγκτες μεταναστευτικές ροές και να πατάξει το 

φαινόμενο της παράτυπης μετανάστευσης και διακίνησης ανθρώπων, αλλάζοντας 

προς το καλύτερο το πρόσωπο της Ευρώπης. 

 

4.5 Συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ελλάδας για την αντιμετώπιση της 

μεταναστευτικής κρίσης 

 Τις τελευταίες δεκαετίες, η Ευρώπη αντιμετωπίζει μία από τις μεγαλύτερες 

προκλήσεις στην ιστορία της, μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Καλείται 

λοιπόν, να αντιμετωπίσει άμεσα και αποτελεσματικά τα μεταναστευτικά και 

προσφυγικά κύματα που καταφθάνουν στο έδαφός της. Η αποκλιμάκωση της κρίσης 

μπορεί να επιτευχθεί μέσα από μία κοινή μεταναστευτική πολιτική κι όχι από 

                                                           
127Γιαννακόπουλος, Β., Μάρτιος 2016, «ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΚΡΙΣΗ: Τι θα επηρεάσει την εξέλιξη της 

εθνικής πρόκλησης και απειλής;», διαθέσιμο στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα: http://www.militaire.gr 

(τελευταία πρόσβαση στις 31 Μαρτίου 2016).  
128Στην Εισαγωγή του Νταλής Σ., «Οι Διατλαντικές Σχέσεις, Συνεργασία ή Ανταγωνισμός;», εκδόσεις: 

Παπαζήση, Αθήνα, 2004, σελ. 43.  

http://www.militaire.gr/


 
 

62 
 

μονομερείς ενέργειες του κάθε κράτους.129 Γενικότερα, απαιτείται μία ολιστική 

ευρωπαϊκή προσέγγιση με πολυδιάστατες προσπάθειες,130 προκειμένου να 

αντιμετωπιστεί η μεταναστευτική και προσφυγική κρίση.  

Σίγουρα το ζήτημα της μετανάστευσης δεν είναι απλή υπόθεση. Χιλιάδες 

άνθρωποι, καταφθάνουν στην Ευρώπη, άλλοι μόνοι τους, άλλοι με τις οικογένειές 

τους, αναζητώντας καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Βρισκόμενοι σε μία κατάσταση 

απόγνωσης, προσπαθούν να διαχειριστούν την κατάσταση, περιμένοντας και 

ελπίζοντας να τους βοηθήσει η Ευρώπη, παρέχοντάς τους στέγαση, τροφή, 

υγειονομική περίθαλψη. Φυσικά, η Ευρώπη οφείλει να παράσχει αυτές τις παροχές σ’ 

αυτούς τους ανθρώπους, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη της και τους ευρωπαίους 

πολίτες. 

Οι συνέπειες της μεταναστευτικές κρίσης είναι πλέον ορατές στην ευρωπαϊκή 

κοινότητα, διότι στα σύνορά της συγκεντρώνονται χιλιάδες μετανάστες, οι οποίοι 

επιθυμούν να εγκατασταθούν στα ευρωπαϊκά κράτη. Άλλωστε, εδώ και πολλές 

δεκαετίες η Ευρώπη αποτελούσε αγαπημένο προορισμό για πολλούς ανθρώπους,  

λόγω και της ασφάλειας και ευημερίας που επικρατούσε. Σήμερα, η περιοχή είναι 

εστία σύγκρουσης και συνύπαρξης πολλών διαφορετικών λαών, γεγονός που αυξάνει 

την ανησυχία της Ευρώπης για την ασφάλεια και τη σταθερότητα της περιοχής.131 

Η αποσταθεροποίηση που επικρατεί οδηγεί τα κράτη - μέλη της Ένωσης σε 

αλυσιδωτές αλλαγές. Οι ισχυρές πιέσεις, που παρατηρούνται κυρίως στα 

νοτιοανατολικά σύνορα της Ευρώπης, φέρνουν τις χώρες του νότου (Ελλάδα, Ιταλία, 

Ισπανία), ενώπιον σε ένα τεράστιο πρόβλημα ανθρωπιστικού χαρακτήρα, με 

τεράστιες συνέπειες. Απαιτείται ευρωπαϊκή συνεργασία από όλα τα κράτη, ώστε να 

ξεπεραστεί η κρίση. Από την πρώτη στιγμή, η Ελλάδα αντέδρασε με συνέπεια 

απέναντι στο μεταναστευτικό φαινόμενο, εκπλήσσοντας τους ευρωπαϊκούς εταίρους. 

Είναι γεγονός ότι κατόρθωσε να αντιμετωπίσει τον τεράστιο αριθμό μεταναστών και 

προσφύγων, οι οποίοι παρέμεναν εγκλωβισμένοι στο έδαφός της, λόγω των κλειστών 

συνόρων πολλών ευρωπαϊκών κρατών. Στο πλαίσιο αυτό, δεν καταπατήθηκαν τα 

                                                           
129Βλ. δηλώσεις του Δημήτρη Αβραμόπουλου που επικρίνει την εθνική στρατηγική της Αυστρίας, 

διαθέσιμο στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα: https://www.gatestoneinstitute.org/7916/europe-migration-

crisis (τελευταία πρόσβαση στις 9 Αυγούστου 2016). 
130Κουσκουβέλης, Ηλίας, 23 Σεπτεμβρίου 2015, «Προσφυγική κρίση: Είναι αυτή η Ευρώπη που 

θέλουμε;», διαθέσιμο στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα: http://www.elogiki.gr/prosfigiki-krisi-ine-afti-

evropi-pou-theloume. (τελευταία πρόσβαση στις 9 Σεπτεμβρίου 2016). 
131Μπόση, Μαίρη, 1999, «Ζητήματα Ασφαλείας στη Νέα Τάξη Πραγμάτων», εκδόσεις: Παπαζήση, 

Αθήνα, σελ. 59. 

https://www.gatestoneinstitute.org/7916/europe-migration-crisis
https://www.gatestoneinstitute.org/7916/europe-migration-crisis
http://www.elogiki.gr/prosfigiki-krisi-ine-afti-evropi-pou-theloume
http://www.elogiki.gr/prosfigiki-krisi-ine-afti-evropi-pou-theloume
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ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών. Αντιθέτως, αντιμετωπίστηκαν από τον 

ελληνικό λαό και τους τοπικούς φορείς με σεβασμό, κατανόηση και αλληλεγγύη.  

Ωστόσο, λόγω και της οικονομικής κρίσης που ταλανίζει την Ελλάδα, η χώρα 

δεν μπορεί να ανταπεξέλθει αποτελεσματικά στη διαχείριση του φαινομένου, Γι’ 

αυτό, προσπαθεί να συνεργαστεί με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη, προκειμένου να 

καταφέρουν να καταπολεμήσουν το μεταναστευτικό πρόβλημα, το οποίο αποτελεί 

τεράστια πρόκληση, τόσο για την ίδια την Ελλάδα, όσο για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή 

Ένωση.132 

Με κριτήριο τη γεωπολιτική της θέση στη διεθνή σκηνή, η Ελλάδα εφάρμοσε 

πολιτικές διαχείρισης του μεταναστευτικού ζητήματος, σεβόμενη τους κανόνες 

κοινοτικού δικαίου και τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Βασική της εθνική 

στρατηγική αποτελεί η συνεργασία της με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ακολουθώντας 

τους κανόνες που προστάζει, με στόχο την άμεση επίλυση του προβλήματος και την 

αύξηση της κυριαρχίας της στη διεθνή σκηνή. 

Το μεταναστευτικό χρήζει άμεσης αντιμετώπισης. Είναι ένα σοβαρό θέμα και 

σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υποτιμάται. Προκάλεσε έντονη ανησυχία στη 

Ευρώπη και στους λαούς της, οι οποίοι έτρεμαν στην ιδέα της εγκατάστασης 

εκατομμυρίων μεταναστών και προσφύγων στο εσωτερικό της, καθώς αυτό θα 

επέφερε τη αλλοίωση της πολιτισμικής και θρησκευτικής κληρονομίας πολλών 

ευρωπαϊκών χωρών. Οι ευρωπαϊκές δυνάμεις λοιπόν, αντιλαμβανόμενες την 

κατάσταση που επικρατεί προέβησαν στην υπογραφή της συμφωνίας με την Τουρκία, 

προκειμένου να επιτευχθεί η οριστική επίλυση του προβλήματος. Επίσης, η 

συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες προέλευσης είναι απαραίτητη, 

προκειμένου να εφαρμοστούν οι διαδικασίες επανεισδοχής και επαναπατρισμού και 

να βοηθηθούν οι ευρωπαϊκές χώρες. Φυσικά, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να 

συμβάλει στην ανάπτυξη των χωρών του Τρίτου Κόσμου και τα μακροχρόνια 

προβλήματα που ταλανίζουν αυτές τις χώρες και τους κατοίκους τους να 

αντιμετωπιστούν οριστικά. Με αυτόν τον τρόπο, θα αντιμετωπιστούν τα πραγματικά 

αίτια της κρίσης και σταδιακά θα μειωθούν οι μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές 

προς την Ευρώπη.    

Στο τέταρτο κεφάλαιο λοιπόν, αναλύονται οι πολιτικές και οι τακτικές που 

ακολούθησε η Ευρώπη στην προσπάθειά της να ενσωματωθούν οι μετανάστες και οι 

                                                           
132Βλ.http://www.presidency.gr/?p=11296, (τελευταία πρόσβαση στις 18 Ιουνίου 2016). 

http://www.presidency.gr/?p=11296
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πρόσφυγες στις τοπικές κοινωνίες και να συμβιώσουν αρμονικά μαζί με τους γηγενείς 

πληθυσμούς. Αναφέρονται επίσης, οι πρωτοβουλίες που έλαβε η ίδια η Ευρώπη, 

λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να περιοριστούν οι μεταναστευτικές και 

προσφυγικές ροές. Η έξαρση της μεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης έχει 

προκαλέσει ιδιαίτερη ανησυχία στην Ευρώπη, η οποία αδυνατεί να διαχειριστεί την 

κατάσταση. Είναι απαραίτητη η εφαρμογή μίας αποτελεσματικής μεταναστευτικής 

πολιτικής, η οποία θα συμβάλλει στην αποκλιμάκωση της κατάστασης. Στη συνέχεια, 

εξετάζεται ο ρόλος του ΝΑΤΟ στην προσπάθεια αυτή και το κατά πόσο ο μηχανισμός 

αυτός είναι σε θέση να επιτύχει μείωση των ροών. Παράλληλα, γίνεται μία σύντομη 

αναφορά στη συνεργασία Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση 

του ζητήματος. Εξάλλου, η Ελλάδα αποτελεί πύλη εισόδου για πολλούς μετανάστες 

και πρόσφυγες και αποτελεί τον συνδετικό κρίκο με την υπόλοιπη Ευρώπη. Δεν είναι 

μάλιστα λίγες οι φορές, που τα ευρωπαϊκά κράτη κατηγόρησαν την Ελλάδα για 

ελλιπή έλεγχο των συνόρων της και κατά συνέπεια, αύξηση των μεταναστευτικών και 

προσφυγικών ροών.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο: Ο ρόλος της ασφάλειας στο φαινόμενο της μετανάστευσης 

 

5.1 Ορισμός της ασφαλειοποίησης 

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο, προτού αναλυθεί η έννοια της ασφάλειας, κρίνεται 

αναγκαίο να αναλυθεί η έννοια της ασφαλειοποίησης (securitization). Πρόκειται για 

μία ακραία μορφή πολιτικοποίησης, που δημιουργείται μέσα από πράξεις ομιλίας.133 

Αυτό που θέτει μία ομιλία ασφαλειοποίησης είναι ότι το ζήτημα παρουσιάζεται ως 

υπαρξιακή απειλή ή θέμα ανώτατης προτεραιότητας. Παρουσιάζεται δηλαδή, ως ένα 

σημαντικό θέμα, το οποίο "απαιτεί έκτακτα μέτρα πέρα από τις συνήθειες και τους 

κανόνες της καθημερινής πολιτικής".134 

Η θεωρία της ασφαλειοποίησης αναπτύχθηκε μετά τον Ψυχρό Πόλεμο και είναι 

ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα της κοινωνικής ατζέντας. Το εν λόγω ζήτημα 

εφαρμόζεται, κατά κύριο λόγο, σε περιόδους μεγάλης ανθρωπιστικής κρίσης. Για να 

κατανοήσουμε πλήρως την έννοια αυτή θα πρέπει αρχικά, να καταλάβουμε τις αρχές 

που περιλαμβάνονται μέσα σε αυτήν. Ερωτήσεις όπως: Ποιος μιλάει;, για ποιο θέμα;, 

το θέμα αυτό είναι απειλή;, σε ποιον αναφέρεται;, γιατί εμφανίστηκε;, είναι 

απαραίτητο να απαντηθούν, προκειμένου να μπορέσουμε να κατανοήσουμε την 

έννοια της ασφαλειοποίησης.135 

Σε διεθνές επίπεδο, το θέμα της ασφαλειοποίησης είναι πολύ σημαντικό και 

υπαρξιακό. Γι’ αυτό το λόγο, οι πολιτικοί ηγέτες όλων των χωρών θα πρέπει να 

ασχολούνται με αυτό με υπευθυνότητα και αποφασιστικότητα,  πριν από οποιοδήποτε 

άλλο πολιτικό ή κοινωνικό ζήτημα.136 Στα πλαίσια της συγκεκριμένης θεωρίας 

λοιπόν, το ζήτημα διαιρείται σε 3 κατηγορίες:137 

α) σε μη - πολιτικοποιημένο (όταν το κράτος δεν ασχολείται με το συγκεκριμένο 

ζήτημα),  

β) σε πολιτικοποιημένο (όταν γίνεται μέρος της κοινωνικής πολιτικής και 

απαιτείται η γνώμη και η ευθύνη ενός ισχυρού ηγέτη για την επίλυσή του) και  

                                                           
133Beck, Martin, September 18 2017, «Securitization of refugees in Europe», διαθέσιμο στην 

ηλεκτρονική ιστοσελίδα: https://www.e-ir.info/2017/09/18/securitization-of-refugees-in-europe/. 
134Williams, Michael C., 2003, «Words, images, enemies: Securitization and international politics», 

international Studies Quarterly 47(4), p. 514 and Buzan, Barry, Ole Wæver, and Jaap de Wilde 1998, 

Security: A new framework for analysis, Boulder: Lynne Rienner, p. 26. 
135Zhehtunova, Svetlana, 2017, «European migration crisis. securitization processes – case - study: 

Germany and Poland», Tallinn, university of technology School of Business and Governance 

Department of Law, Tallinn 2017, p. 10. 
136Buzan, Weaver, Wilde, 1998,  p.29.  
137Ibid,   23. 

https://www.e-ir.info/2017/09/18/securitization-of-refugees-in-europe/
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γ) σε ασφαλειοποιημένο (όταν το θέμα αποτελεί υπαρξιακή απειλή για την 

ανθρωπότητα και απαιτούνται μέτρα έκτατης ανάγκης πέρα των φυσιολογικών 

ορίων και των πολιτικών διαδικασιών για την επίλυση του). 

Γι’ αυτό το λόγο, λοιπόν, είναι αναγκαίο πρωτίστως, να προσδιοριστεί η ίδια η 

απειλή και εν συνεχεία, να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπισή της 

και την επικράτηση της ασφάλειας.138 Άλλωστε, ασφάλεια σημαίνει επιβίωση ενάντια 

στην υπαρξιακή απειλή. Ωστόσο, δεν έχει γίνει κατανοητό το τι ακριβώς είναι η 

υπαρξιακή απειλή και τι την προκαλεί. Κάθε απειλή δεν είναι απαραίτητα και 

υπαρξιακή απειλή. Εξαρτάται απλώς από το πώς παρουσιάζεται κάθε φορά.139 

Η ασφάλεια είναι το βασικό κλειδί για τη νομιμοποίηση της ασφαλειοποίησης. 

Το κράτος είναι αυτό που πρέπει να αντιμετωπίσει την απειλή, δηλώνοντάς την ως 

έκτατη ανάγκη, ώστε να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει όσα μέσα έχει στη διάθεσή 

του για την αντιμετώπισή της.140 

Η Σχολή της Κοπεγχάγης προχώρησε σε μία ευρύτερη ανάλυση της ασφάλειας, 

καθώς οι απειλές για την ασφάλεια δεν ήταν αποκλειστικά στρατιωτικές. Ουσιαστικά, 

προέβη σε μία προσέγγιση της κοινωνικής ασφάλειας.141 Υποστήριξε επίσης, ότι το 

αντικείμενο της απειλής μπορεί να είναι διαφορετικό και δεν χρειάζεται απαραίτητα 

να είναι και πραγματικό.142 Γι αυτό το λόγο, είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν οι 

απειλές για την ασφάλεια. Φυσικά, τα κράτη είναι σε θέση να επιλύσουν ζητήματα 

ασφάλειας και να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών τους, αλλά τα τελευταία 

χρόνια με την άνοδο των μεταναστευτικών ροών παρατηρούμε πως κάτι τέτοιο δεν 

συμβαίνει.143 

Σε ποιο βαθμό όμως μπορεί η ασφαλειοποίηση να επηρεάσει τις κοινωνικές 

δομές; Σίγουρα σε μεγάλο βαθμό. Επίσης, έχει σημαντικές πολιτικές και κοινωνικές 

επιπτώσεις κι αυτό μπορεί να γίνει κατανοητό και μέσω των μεταναστευτικών ροών. 

Οι συνεχείς, αυξανόμενες μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές έχουν δημιουργήσει 
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142Seidman - Zager, 2010, «JT. The Securitization of Asylum: Protecting UK Residents. Refugee 

Studies Centre, working paper series no. 57», 1-31. Web. p. 8 
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σημαντικές προκλήσεις και τίθεται πλέον ζήτημα αλλαγής στην πολιτική της 

Ευρώπης. Η ασφαλειοποίηση, ως φαινόμενο, δεν επηρεάζει μόνο τις εγχώριες 

πολιτικές του κάθε κράτους - μέλους, άλλα και τις πολιτικές ολόκληρης της 

Ευρώπης.  

Άλλωστε, τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι παρόμοια. Οπότε 

είναι λογικό να διαφέρουν μεταξύ τους και στον τρόπο που αντιμετωπίζουν τους 

μετανάστες και τους πρόσφυγες που καταφθάνουν στο έδαφός τους.144 Παρακάτω 

αναλύεται η στάση και η αντιμετώπιση των μεταναστών και των προσφύγων από τα 

ευρωπαϊκά κράτη.  

 

5.2 Διεθνής ασφάλεια 

Αφού λοιπόν, στο προηγούμενο υποκεφάλαιο αναλύθηκε η έννοια της 

ασφαλειοποίησης, κρίνεται απαραίτητο να αναλυθεί και η έννοια της ασφάλειας, 

καθώς έχει άμεση σχέση με το φαινόμενο της μετανάστευσης. Ωστόσο, είναι δύσκολο 

να αποδοθεί ένας αντικειμενικός ορισμός  της συγκεκριμένης έννοιας. Ως ασφάλεια 

μπορεί να οριστεί η προστασία των συνόρων και των αξιών ενός κράτους από τους 

κινδύνους και τις απειλές ενός εχθρικού περιβάλλοντος. Μία υπόθεση, αν απειλήσει 

την ασφάλεια ενός κράτους, αμέσως ανάγεται σε ζήτημα ασφαλείας.145 Προκειμένου 

όμως, να υπάρξει ασφάλεια, είναι απαραίτητο πρωτίστως, να επικρατήσει ισορροπία 

στο άναρχο διεθνές σύστημα, το οποίο διαμορφώθηκε μετά το τέλος του Ψυχρού 

Πολέμου και την διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης (1991).146 

Οι φιλελεύθεροι ιδεαλιστές οραματίζονται ότι σε όλα τα κράτη θα επικρατεί η 

δημοκρατία, η αλληλεγγύη και θα πάψουν οριστικά οι πόλεμοι και οι στρατιωτικές 

συγκρούσεις. Ωστόσο, κάτι τέτοιο φαντάζει ουτοπικό, καθώς το διεθνές σύστημα 

παραμένει άναρχο και επιπλέον οι στρατιωτικοί επιχειρήσεις όχι μόνο δεν 

ελαττώνονται, αλλά εντείνονται συνεχώς, εγείροντας ζητήματα ασφαλείας και 
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δημιουργώντας συνθήκες καχυποψίας μέσα στα κράτη, τα οποία στηρίζονται στην 

αρχή της αυτοβοήθειας.147 

Σύμφωνα με τον John Mearsheimer: «Τα πολυπολικά συστήματα είναι 

περισσότερο επιρρεπή σε πόλεμο απ’ ότι τα διπολικά. Τα πολυπολικά συστήματα, που 

διέπουν ιδιαίτερα ισχυρά κράτη-δυνητικούς ηγεμόνες είναι τα πλέον επικίνδυνα».148 

Επιπλέον, ο John Mearsheimer υποστήριξε στο άρθρο του «Επιστροφή στο 

Μέλλον (Back to the Future)», ότι το άναρχο και μεταψυχροπολεμικό διεθνές 

σύστημα έγειρε ζητήματα ασφάλειας εξαιτίας της αστάθειας και του εθνικιστικού 

παροξυσμού που επικρατούσαν στους κόλπους του, παραπέμποντας στις εποχές του 

Πρώτου και του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου.149 Η κατάσταση αυτή προκάλεσε 

ορδές μεταναστών και προσφύγων. Το φαινόμενο της μετανάστευσης μπορεί να έχει 

ορισμένα πλεονεκτήματα, όπως είναι τα φθηνά εργατικά χέρια, ευνοϊκές συνθήκες 

διαβίωσης κλπ.,  μπορεί όμως, παράλληλα, να θεωρηθεί από το κράτος υποδοχής ως 

απειλή για την ασφάλειά του. Στο σημείο αυτό δανειζόμαστε μία από τις δέκα αρχές 

του Kenneth Waltz, οι οποίες αναφέρονται και στο βιβλίο του κ. Αθανασίου Πλατιά. 

«Κυρίαρχος στόχος του κράτους είναι η κατοχύρωση της ασφάλειάς του, δηλαδή η 

επιβίωση, η διατήρηση της εδαφικής κυριαρχίας και της εθνικής 

ανεξαρτησίας/αυτονομίας του (βασικό εθνικό συμφέρον)».150 

Τα κράτη, προκείμενου να επιβιώσουν μέσα στο άναρχο διεθνές σύστημα και 

να κατέχουν μία ισχυρή θέση σε αυτό, πρέπει να έχουν εθνική ομοιογένεια και να 

προσπαθούν να διαφυλάττουν την εθνική τους ταυτότητα, οι οποίες αλλοιώνονται 

λόγω των ανεξέλεγκτων μεταναστευτικών και προσφυγικών κυμάτων. Έχει μάλιστα 

παρατηρηθεί πως τα κράτη που επιδιώκουν να κατέχουν μία ισχυρή θέση εντός του 

διεθνούς συστήματος, στην προσπάθειά τους να διατηρήσουν την ισορροπία τους, 

διώχνουν τους μετανάστες και τους πρόσφυγες από το έδαφός τους και τους ωθούν 

προς τα πιο αδύναμα, προκειμένου να διατηρήσουν αυτά την ισορροπία τους. Με 

βάση τα παραπάνω, η μετανάστευση αποτελεί οπωσδήποτε ζήτημα ασφαλείας και η 
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αντιμετώπισή της είναι επακόλουθο της επικράτησης της ασφάλειας μέσα στο 

κράτος.151 

Ενώ λοιπόν, πολλοί πίστευαν ότι μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης θα 

δημιουργούνταν ένα σταθερό περιβάλλον στο οποίο θα κυριαρχούσε η ασφάλεια και 

η δημοκρατία και οι πολεμικές συγκρούσεις θα ήταν περιορισμένες, κάτι τέτοιο δεν 

συνέβη.152 Αντιθέτως, το διεθνές σύστημα παραμένει άναρχο και οι σχέσεις μεταξύ 

των κρατών γίνονται ολοένα και πιο ανταγωνιστικές, με συνέπεια να αυξάνονται και 

να εντατικοποιούνται τα θέματα ασφαλείας, όπως είναι ο πόλεμος και η 

μετανάστευσης. 

5.3 Η ασφαλειοποίηση της μετανάστευσης 

Οι λόγοι για τους οποίους η μετανάστευση προς το Βορρά αποτέλεσε 

σημαντικό αντικείμενο προσπαθειών ασφαλειοποίησης στην Ευρώπη, 

αμφισβητούνται. Ωστόσο, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το γεγονός ότι η 

μετανάστευση αποτελεί το βασικό θέμα των προσπαθειών ασφαλειοποίησης 

συγκριτικά με τα υπόλοιπα κοινωνικοπολιτικά ζητήματα. Λαμβάνοντας λοιπόν, 

υπόψη την μετακίνηση των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών από τη Μέση 

Ανατολή προς το ευρωπαϊκό έδαφος, αντιλαμβανόμαστε πως η ασφαλειοποίηση της 

μετανάστευσης οφείλεται στο ότι διάφορα πολιτικά στρατόπεδα συμβάλλουν, με τη 

σειρά τους, στην ασφαλειοποίηση της εισροής των μεταναστών και των προσφύγων. 

Παράλληλα, μέσω της πολιτικής επικοινωνίας, προσπαθούν να δικαιολογήσουν 

ορισμένα έκτακτα μέτρα που λαμβάνουν στην προσπάθειά τους να ελέγξουν τις 

μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές.153  

Οι κοινωνικοπολιτικοί φορείς μάλιστα προσπαθούν να τιμωρήσουν τους 

μετανάστες και τους πρόσφυγες που καταφθάνουν στην Ευρώπη. Γι’ αυτόν το λόγο, 

θέτουν στην ατζέντα, λόγο για την μετανάστευση. Οι επιπτώσεις που προκύπτουν 

είναι τρεις και είναι οι εξής:  

1. Ο αντίκτυπος θεωρείται ως καθορισμός ατζέντας κι όχι ως σκληρή πολιτική. 

Άλλωστε, υπάρχουν περιπτώσεις αποτελεσματικής ασφαλειοποίησης.154 
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2. Όχι μόνο έχουν ξεκινήσει πολιτικές ασφαλειοποίησης, αλλά έχουν ληφθεί και  

μέτρα αποκεντρωμένης δράσης. Γίνονται δηλαδή προσπάθειες που ως στόχο 

έχουν την επιστροφή της ασφαλειοποίησης και των μεταναστευτικών θεμάτων 

πίσω στην τακτική πολιτική.155 

3. Υπήρξαν πιο ριζοσπαστικές εκδοχές όσον αφορά την αποασφαλειοποίηση 

(desecuritization), οι οποίες υπογράμμισαν τις ευκαιρίες που προσέφερε η 

μετανάστευση προς την Ευρώπη. Πολλές μη κυβερνητικές οργανώσεις 

δραστηριοποιούνται για την προστασία των μεταναστών στη Μεσόγειο και 

ζητούν την αλλαγή του συστήματος ελέγχου των συνόρων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

Γενικότερα, η ασφαλειοποίηση της μετανάστευσης περιορίζεται στις κρατικές 

επεμβάσεις κορυφαίων ευρωπαίων πολιτικών και των ηγετικών ακτιβιστών, επειδή 

έχουν τη δυνατότητα και την ικανότητα να επιτύχουν την ασφαλειοποίηση του 

φαινομένου. Η εισροή μεταναστών και προσφύγων από τη Μέση Ανατολή προς την 

Ευρώπη, διακρίνεται πράγματι για την έντονη ασφαλειοποίησή της. Φυσικά, η 

ασφαλειοποίηση του φαινομένου της μετανάστευσης ξεκίνησε εξαιτίας του μεγάλου 

ποσοστού μεταναστών και προσφύγων που κατέφθαναν καθημερινά στο ευρωπαϊκό 

οικοδόμημα, θέτοντας τη μετανάστευση ως ζήτημα ασφάλειας και οδηγώντας τα 

ευρωπαϊκά κράτη στη λήψη σκληρών μέτρων για να περιορίσουν τις ροές. 

 Αιτία είναι οι ξενοφοβικές και ρατσιστικές στάσεις των λαϊκιστικών και 

δεξιών κομμάτων. Οι δεξιόστροφοι πολιτικοί συνδέουν τη μετανάστευση με την 

οργανωμένη ισλαμική τρομοκρατία, χωρίς βέβαια να υπάρχουν στοιχεία που να 

επιβεβαιώνουν τη συγκεκριμένη πεποίθηση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η 

δήλωση του Marcus Pretzell (AFD: Alternative για τη Γερμανία) σχετικά με τους 

θανάτους από την επίθεση του Anis Amri στο Βερολίνο στις 19 Δεκεμβρίου 2016: 

«Αυτοί είναι νεκροί της Μέρκελ».156 

Ταυτόχρονα, οι δεξιοί πολιτικοί ηγέτες υποστηρίζουν ότι η μετανάστευση 

οφείλεται για την αποστράγγιση των πόρων των χωρών τους. Η Πρόεδρος του 

Εθνικού Μετώπου Marine Le Pen ισχυρίστηκε ότι «οι μετανάστες, και ιδιαίτερα οι 

μουσουλμάνοι μετανάστες από τη Βόρεια Αφρική, έχουν πλημμυρίσει και 

αποστραγγίζουν τους γαλλικούς πόρους». Πολλά ευρωπαϊκά κράτη δηλαδή, 
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κατηγορούν τους μετανάστες και τους πρόσφυγες για την οικονομική δυσχέρεια που 

βρίσκονται και υποστηρίζουν ότι δε θα έπρεπε κανονικά να βρίσκονται εντός 

ευρωπαϊκής επικράτειας, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο το σκληρό τους πρόσωπο σε 

ανθρώπους που καθημερινά βασανίζονται. Ο Γερμανός αντιπρόεδρος καγκελάριος, 

Sigmar Gabriel, δραματοποίησε την έκταση της εισροής μεταναστών και προσφύγων 

στη Γερμανία, τον Αύγουστο του 2016, λέγοντας ότι  είναι αδιανόητο για τη 

Γερμανία παίρνει ένα εκατομμύριο ανθρώπους κάθε χρόνο, επικρίνοντας παράλληλα 

την πολιτική που εφάρμοζε μέχρι πρότινος η Μέρκελ.157   

Ορισμένα ευρωπαϊκά κράτη θεωρούν τους μετανάστες και τους πρόσφυγες 

απειλή ακόμη και για τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Χαρακτηριστική είναι η δήλωση της 

Le Pen ότι «πολλές γειτονιές δε ζουν πλέον μία γαλλική ζωή»,  επισημαίνοντας ότι η 

Γαλλία κατακλύζεται από τις μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές. Ωστόσο, οι 

επιχειρηματολογίες που τιμωρούν τη μετανάστευση ως απειλή για τα ευρωπαϊκά 

πολιτιστικά επιτεύγματα δεν περιορίζονται καθόλου στα δεξιότατα ή λαϊκίστικα 

κόμματα. Αντίθετα, ορισμένα τμήματα του πολιτικού φιλελευθερισμού 

κατασκευάζουν τη μετανάστευση «μη φωτισμένων» μουσουλμάνων ως πολιτιστική 

απειλή.158 

Η ασφαλειοποίηση της μετανάστευσης ποικίλλει από άποψη έντασης και 

αποτελεσματικότητας. Ο πολιτικός λόγος για την πρόσφατη εισροή μεταναστών και 

προσφύγων στα ευρωπαϊκά κράτη έχει διαμορφωθεί σημαντικά από τις προσπάθειες 

ασφαλειοποίησης που πραγματοποιούνται συνεχώς, κι όχι μόνο από τα δεξιά και 

λαϊκιστικά κόμματα, αλλά και από τους σοσιαλδημοκρατικούς, τους αριστερούς, τους 

φιλελεύθερους κλπ. Μάλιστα, ορισμένες από τις πολιτικές ασφαλειοπόιησης τείνουν 

να μοιάσουν τις θεωρίες συνωμοσίας, με την έννοια ότι κατασκευάζονται αδυσώπητα 

προγραμματισμένες δράσεις από ισχυρούς παράγοντες όπου υπάρχουν πολύ λίγες 

ενδείξεις ότι αυτοί οι παράγοντες υπάρχουν (ως συνεπείς παράγοντες) και ακόμη 

λιγότερο ότι έχουν τη βούληση ή και τον έλεγχο των πόρων και τις οργανωτικές 

δεξιότητες για ισχυρές συνεκτικές δράσεις.  Ο λαϊκιστικός πολιτισμός της Le Pen 

φαίνεται να είναι ενσωματωμένος σε μια θεωρία συνωμοσίας, καθώς υποστηρίζει ότι 

«Σε κάποια στιγμή της δεκαετίας του 2000, οι μετανάστες και τα παιδιά τους - όχι όλοι, 

αλλά μια μεγάλη πλειοψηφία - κήρυξαν πόλεμο στη Γαλλία». Ο Orbán υπογραμμίζει 
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ηλεκτρονική ιστοσελίδα: https://www.e-ir.info/2017/09/18/securitization-of-refugees-in-europe/. 
158Beck, Martin, September 18 2017,  «Securitization of Refugees in Europe», διαθέσιμο στην 

ηλεκτρονική ιστοσελίδα: https://www.e-ir.info/2017/09/18/securitization-of-refugees-in-europe/.   

http://www.independent.co.uk/news/world/europe/angela-merkel-germany-refugee-crisis-vice-chancellor-sigmar-gabriel-immigration-figures-2016-a7214206.html
http://www.express.co.uk/news/world/778995/marine-le-pen-french-election-president-civil-war-immigration
http://www.sandiegouniontribune.com/sdut-hungarys-viktor-orban-sees-brussels-plot-on-2016mar15-story.html
https://www.e-ir.info/2017/09/18/securitization-of-refugees-in-europe/
https://www.e-ir.info/2017/09/18/securitization-of-refugees-in-europe/
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την πρόσφατη εισροή προσφύγων στην Ευρώπη ως "μαζική μετανάστευση" που "... 

μεταμφιέζεται ως ανθρωπιστικό ζήτημα, αλλά η πραγματική του φύση είναι να 

καταλαμβάνει το διάστημα", κάτι το οποίο δεν φαίνεται να είναι λιγότερο συνωμοτικό 

από τη θεωρία της Le Pen.159   

Από το τότε που ξεκίνησε η σύγκρουση στη Συρία το 2011, η Ευρώπη δέχτηκε 

πολλούς πρόσφυγες στο έδαφός της, μην μπορώντας να διαχειριστεί την κατάσταση. 

Πανικοβλήθηκε στη θέα των εκατομμυρίων προσφύγων να περιμένουν να περάσουν 

εντός του ευρωπαϊκού χώρου. Αρκετά κράτη - μέλη τοποθέτησαν στρατιωτικές 

δυνάμεις  στα σύνορά τους και επανεισήγαγαν τους συνοριακούς ελέγχους. Έφτιαξαν 

ακόμη και περιφράξεις με συρματόπλεγμα, προκείμενου να εμποδίσουν την είσοδο 

των προσφύγων. Σε ορισμένα σύνορα, τους σταμάτησαν με δακρυγόνα. Αρκετά 

ευρωπαϊκά κράτη δεν ήταν πρόθυμα να δεχτούν μετανάστες και πρόσφυγες στο 

έδαφός τους, δημιουργώντας επιπλέον προβλήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η 

στάση της Ευρώπης είναι παθητική. Αντί να βοηθήσει τους μετανάστες να 

εγκατασταθούν ομαλά στα κράτη της, στο πνεύμα της αλληλεγγύης και της 

ανθρωπιάς που την χαρακτηρίζει, φροντίζει, μέσα από τις πολιτικές που εφαρμόζει να 

εξαλείψει επιφανειακά τις μεταναστευτικές ροές και να αποφύγει τις ευθύνες που της 

αναλογούν. Η Ευρώπη πρέπει να τηρήσει τις υποσχέσεις της και να φροντίσει τα 

πρόσωπα που χρήζουν προστασία.160 Η στάση της Ευρώπης πρέπει να αλλάξει, ώστε 

να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα οριστικά. 

  

5.4 Η αντίδραση της Ευρώπης απέναντι στη μεταναστευτική κρίση 

Όπως έχει αναφερθεί και σε προηγούμενο κεφάλαιο, τα τελευταία χρόνια οι 

μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές κατακλύζουν την Ευρώπη, η οποία φαίνεται 

ανήμπορη να αντιδράσει και να τις διαχειριστεί. Γι’ αυτό, το 2014, υλοποίησε μία 

σημαντική αλλαγή στη μεταναστευτική της πολιτική. Από τη στρατηγική της 

αποτροπής πέρασε στην στρατηγική της αναχαίτισης, προκειμένου να καταπολεμήσει 

                                                           
159Beck, Martin, September 18 2017, «Securitization of Refugees in Europe», διαθέσιμο στην 

ηλεκτρονική ιστοσελίδα: https://www.e-ir.info/2017/09/18/securitization-of-refugees-in-europe/. 
160Majcker, Isabella, March 20 2017, «Border Securitization and Containment vs. Fundamental Rights: 

The European Union’s Refugee Crisis», διαθέσιμο στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα: 

https://www.georgetownjournalofinternationalaffairs.org/online-edition/border-securitization-and-

containment-vs-fundamental-rights-the-european-unions-refugee-crisis.  

https://www.e-ir.info/2017/09/18/securitization-of-refugees-in-europe/
https://www.georgetownjournalofinternationalaffairs.org/online-edition/border-securitization-and-containment-vs-fundamental-rights-the-european-unions-refugee-crisis
https://www.georgetownjournalofinternationalaffairs.org/online-edition/border-securitization-and-containment-vs-fundamental-rights-the-european-unions-refugee-crisis
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τη μεταναστευτική και προσφυγική κρίση.161 Επέλεξε δηλαδή, να αντιμετωπίσει την 

κρίση αναπτύσσοντας διάφορους ναυτικούς και στρατιωτικούς μηχανισμούς, όπως η  

EUNAVFOR MED.162 Ύστερα μάλιστα και από την κρίση της Λιβύης, αλλά και τα 

δυσάρεστα συμβάντα με τους πνιγμούς χιλιάδων ανθρώπων στη Μεσόγειο, η 

Ευρώπη, παράλληλα με την αμυντική της πολιτική, φαίνεται ότι άρχισε να ακολουθεί 

και μία επιθετική τακτική, ώστε να επιλύσει το μεταναστευτικό πρόβλημα.163 

Αυτή η κατάσταση οδήγησε την Ευρώπη στη λήψη κατάλληλων μέτρων και 

στη δημιουργία της Ειδικής Ομάδας Δράσης «Μεσόγειος» (Task Force 

Mediterranean). Στη συγκεκριμένη ομάδα, συμμετέχουν τα κράτη - μέλη της Ένωσης, 

οι αρμόδιοι μηχανισμοί για τη ρύθμιση του μεταναστευτικού, δηλαδή η EASO, η 

Frontex, η FRA, η EMSA και η  EUROPOL, καθώς και  η Υπηρεσία Εξωτερικής 

Δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( EEAS ). Οι βασικές αρμοδιότητές της είναι η 

προστασία των μεταναστών και των προσφύγων και η επανεγκατάστασή τους, η 

χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών κρατών με κονδύλια ώστε να αντιμετωπίζουν τις 

μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές και ο έλεγχος των περιπολιών των 

μηχανισμών Frontex και Europol, που φροντίζουν για τον περιορισμό και την 

καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και του οργανωμένου εγκλήματος.164 

Η συγκεκριμένη ομάδα στις περιπολίες της εφαρμόζει το σύστημα Seahorse 

Mediterranean network, το οποίο χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό των παράνομων 

μεταναστών, αλλά και τη Διεπιστημονική πλατφόρμα, που συντελεί στην 

αντιμετώπιση των εγκληματικών συνδέσμων.165 Η Ομάδα Δράσης «Μεσόγειος» 

συνεργάζεται με όλους τους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς και αυξάνουν τις περιπολίες 

τους, προκειμένου να περιοριστούν τα μεταναστευτικά και προσφυγικά κύματα που 

καταφθάνουν στην Ευρώπη. Τον Απρίλιο του 2015, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

ανέφερε χαρακτηριστικά: «Αποφασίσαμε να ενισχύσουμε την παρουσία μας στη 

                                                           
161Μαρκοζάνη, Ελευθερία, 2015, «Παράνομη Μετανάστευση, Ασφάλεια και Ευρωπαϊκή πολιτική», 

εκδόσεις: Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet - Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 

Αθηνών, Αθήνα, σελ.14.  
162 Βλ. Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή 

Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 

Δράσης για τη Μετανάστευση, COM(2015) 240 final. 
163Μαρκοζάνη, Ελευθερία, 2015, «Παράνομη Μετανάστευση, Ασφάλεια και Ευρωπαϊκή πολιτική», 

εκδόσεις: Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet - Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 

Αθηνών, Αθήνα, σελ.14.   
164Μαρκοζάνη, Ελευθερία, 2015, «Παράνομη Μετανάστευση, Ασφάλεια και Ευρωπαϊκή πολιτική», 

εκδόσεις: Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet - Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 

Αθηνών, Αθήνα, σελ.14.   
165Βλ. Ανακοίνωση της Επιτροπής Προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, όσον αφορά 

τις εργασίες της Ειδικής Ομάδας «Μεσόγειος», COM(2013) 869 final. 
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θάλασσα, να πολεμήσουμε τους λαθρέμπορους, να αποτρέψουμε τη παράνομη 

μετανάστευση και να ενισχύσουμε την αλληλεγγύη και την υπευθυνότητα. Δεδομένου 

του ότι η αστάθεια στη Λιβύη δημιουργεί ένα ιδανικό περιβάλλον για τις εγκληματικές 

ενέργειες των λαθρεμπόρων»,166 κρίθηκε αναγκαία η εντατικοποίηση των ναυτικών 

επιχειρήσεων στη Μεσόγειο. 

Επιπροσθέτως, το Συμβούλιο δήλωσε ότι «η αστάθεια στη Λιβύη συνιστά άμεση 

απειλή για την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω της τρομοκρατίας, της αυξημένης παράνομης 

μετανάστευσης και της εμπορίας παράνομων εμπορευμάτων, συμπεριλαμβανομένων 

των όπλων»,167 και γι’ αυτό προχώρησε στη λήψη κατάλληλων μέτρων για να 

καταπολεμήσει τη μεταναστευτική κρίση και τις απειλές που εγκυμονούσε. Ως εκ 

τούτου, το Συμβούλιο, το Μάιο του 2015, ενέκρινε τη στρατιωτική επέμβαση της 

στρατιωτικής επιχείρησης EUNAV στο θαλάσσιο χώρο της Μεσογείου. Σκοπός της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν να εξαλείψει τις τραγωδίες που συνέβαιναν ανά τακτικά 

χρονικά διαστήματα στη θάλασσα και να μπορέσει να περιορίσει τις ροές. Γι’ αυτό, 

παρότρυνε τα κράτη να αυξήσουν τους ελέγχους στα σύνορά τους, προκειμένου να 

υποχωρήσει με κάποιο τρόπο η μεταναστευτική απειλή.168 

Η  Ευρώπη πρέπει να είναι ενωμένη και να ακολουθεί μία κοινή 

μεταναστευτική γραμμή. Οφείλει να φροντίσει για την ενσωμάτωση των μεταναστών 

και των προσφύγων στις τοπικές κοινωνίες, μέσα από κατάλληλα μέτρα, και να 

δημιουργήσει έναν ασφαλή χώρο, τόσο για τους Ευρωπαίους, όσο και για τους 

μετανάστες και πρόσφυγες. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα μέτρα που λαμβάνει η 

Ένωση είναι πέρα από την ηθική της γραμμής και από πολλούς χαρακτηρίζονται 

σκληρά και απάνθρωπα. Όμως, είναι ίσως ο μοναδικός τρόπος για να ανακάμψει και 

να καταπολεμήσει τη μεταναστευτική - ανθρωπιστική κρίση και να βγει όσο το 

δυνατόν αλώβητη.  

Οπωσδήποτε η αύξηση των μεταναστών στην Ευρώπη (τη δεκαετία του 90 το 

ποσοστό των μεταναστών ανερχόταν στο 3.5 %, εν αντιθέσει με σήμερα που αγγίζει 

                                                           
166Βλ.http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/04/23-special-euco-

statement/,Special meeting of the European Council, 23 April 2015 - statement. 
167Βλ. Press release 3340th Council meeting Foreign Affairs Luxembourg 20 October 2014, 530 PR 

CO 52, παρ. 10,  σελ.12. 
168Μαρκοζάνη, Ελευθερία, 2015, «Παράνομη Μετανάστευση, Ασφάλεια και Ευρωπαϊκή πολιτική», 

εκδόσεις: Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet - Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 

Αθηνών, Αθήνα, σελ.15. 

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/04/23-special-euco-statement/
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το 8% με 9%), προκάλεσε δυσφορία και δυσαρέσκεια στους Ευρωπαίους πολίτες.169 

Η Ευρώπη υποχρεούται να αντιδράσει άμεσα απέναντι στην κρίση που συνεχώς 

οξύνεται και να μη μείνει απλός παρατηρητής. Η κατάσταση στο ευρωπαϊκό 

οικοδόμημα φαίνεται ότι αλλάζει και είναι στην ευχέρεια της το αν θα αλλάξει προς 

το καλύτερο ή προς το χειρότερο.      

 

5.5 Τα « Ευφυή Σύνορα » (SmartBorders): Η σημασία τους 

         Τι ακριβώς είναι τα «Ευφυή Σύνορα»; 

Πρόκειται ουσιαστικά για μία πρωτοβουλία της Επιτροπής (Φεβρουάριος 

2013), η οποία αποσκοπεί στο να δημιουργήσει κοινά πρότυπα με τη βοήθεια των 

οποίων θα πετύχει έναν αποτελεσματικό έλεγχο των εξωτερικών συνόρων.170 Η 

Επιτροπή επιδιώκει να συμβάλλει στην αντιμετώπιση και την καταπολέμηση της 

μετανάστευσης, καθώς και στον έλεγχο των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

προκειμένου να διευκολύνει την κατάσταση. Επίσης, πρότεινε την εφαρμογή ενός 

προγράμματος εισόδου και εξόδου (Entry/Exit System (EES), καθώς και ένα 

πρόγραμμα καταχώρησης των ταξιδιωτών (Registered Traveller Programme (RTP) 

).171 

Στις 27 Μαΐου 2014, η Επιτροπή συναντήθηκε με εμπειρογνώμονες του κάθε 

κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να αποφασιστεί η εφαρμογή 

των «Ευφυή Συνόρων». Ταυτόχρονα, συζήτησαν πολιτικά, δημοσιονομικά, νομικά 

και τεχνικά θέματα.172 Η εφαρμογή των «Ευφυή Συνόρων» όμως, απαιτεί την 

ανάπτυξη επιπλέον προγραμμάτων, ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει 

αποτελεσματικά. Πιο συγκεκριμένα απαιτεί:173 

α. τη δημιουργία του συστήματος εισόδου και εξόδου, 

β. τον έλεγχο των υπηκόων των Τρίτων Χωρών που διασχίζουν τα εξωτερικά 

σύνορα των ευρωπαϊκών κρατών,  

                                                           
169Γιαταγάνας, Ξενοφώντας, «Η πρόκληση του μεταναστευτικό φαινομένου για την Ευρωπαϊκή 

ολοκλήρωση», σελ. 4, διαθέσιμο στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα: 

http://www.antigone.gr/files/gr/library/educational-material/Evropaiki_oloklirosi_Yataganas.pdf. 
170Βλ. http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/el/FTU_4.2.4.pdf. 
171Βλ. https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/smart-borders_en. 
172Βλ. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Γενική Γραμματεία, Βρυξέλλες 28 Μαΐου 2014, NP: 

2058/14, 3319 Η Σύνοδος του Συμβουλίου (Δικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις), Μικτή Επιτροπή 

Λουξεμβούργο: 5/6 Ιουνίου 2014, Σημείωμα προς τον Πρόεδρο, σελ. 3. 
173Βλ. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Γενική Γραμματεία, Βρυξέλλες 28 Μαΐου 2014, NP: 

2058/14, 3319 Η Σύνοδος του Συμβουλίου (Δικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις), Μικτή Επιτροπή 

Λουξεμβούργο: 5/6 Ιουνίου 2014, Σημείωμα προς τον Πρόεδρο, σελ. 5. 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/doc_centre/borders/docs/1_en_act_part1_v12.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/doc_centre/borders/docs/1_en_act_part1_v14.pdf
http://www.antigone.gr/files/gr/library/educational-material/Evropaiki_oloklirosi_Yataganas.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/el/FTU_4.2.4.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/smart-borders_en
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γ. το πρόγραμμα καταχώρησης των ταξιδιωτών. 

Στις 7 Φεβρουαρίου 2014, οργανώθηκε η πρώτη τεχνική συνδιάσκεψη από την 

Επιτροπή, η οποία αφορούσε την εφαρμογή των «Ευφυή Συνόρων» σε συνδυασμό με 

πέντε θεμελιώδη θέματα. Αυτά ήταν:174 

α. βιομετρικά στοιχεία, 

β. έλεγχος των συνόρων, 

γ. δεδομένα,  

δ. αρχιτεκτονική, 

ε. κόστη και στατιστικές. 

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της συνδιάσκεψης, οι συμμετέχοντες, δηλαδή τα 

κράτη - μέλη, η Επιτροπή, η eu-Lisa, η  FRONTEX και οι Pricewaterhouse Coopers 

(PWC) επικεντρώθηκαν, κυρίως, στον έλεγχο των συνόρων και στα βιομετρικά 

στοιχεία.175 

Τα τελευταία χρόνια, το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των συνόρων έχει 

γνωρίσει πολλές αλλαγές, λόγω και των ραγδαίων εξελίξεων που συμβαίνουν στην 

Ευρώπη. Προκειμένου να επικρατεί ασφάλεια , δημιουργήθηκαν μηχανισμοί όπως, το 

Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν (SIS), το Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις 

(VIS) και η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή. Οι διαδοχικές προκλήσεις, 

σε συνδυασμό με την αύξηση των μεταναστευτικών και προσφυγικών  ροών προς την 

Ευρώπη, σηματοδοτεί μία νέα περίοδο δραστηριότητας.176 

Η Ευρώπη φαίνεται πως εξελίσσεται σε ήπειρο - φρούριο. Η Ευρώπη –

Borderland ακολουθεί μία στρατηγική που στόχο έχει να ενισχύσει την εδαφική της 

ακεραιότητα και να αποκτήσει την πολιτικό έλεγχο και την ηγεσία επί των εδαφών 

της. Τι είναι όμως, η Ευρώπη - Borderland; Ουσιαστικά, είναι μια συμπύκνωση 

επάλληλων και τεμνόμενων μεταξύ τους συνόρων (Borderland), άλλων σταθερών στο 

χώρο και άλλων κινητών και διαρκώς μετατοπιζόμενων, με βάση τις αντιφατικές 

ανάγκες της ευρωπαϊκής διακυβέρνησης πάνω σε πληθυσμούς, η χωροθέτηση και 

κυκλοφορία των οποίων τόσο στο εσωτερικό όσο και στη γεωπολιτική περιφέρεια είναι 

                                                           
174Βλ. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Γενική Γραμματεία, Βρυξέλλες 28 Μαΐου 2014, NP: 

2058/14, 3319 Η Σύνοδος του Συμβουλίου (Δικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις), Μικτή Επιτροπή 

Λουξεμβούργο: 5/6 Ιουνίου 2014, Σημείωμα προς τον Πρόεδρο, σελ. 5. 
175Βλ. https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/smart-borders_en. 
176Βλ. http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/el/FTU_4.2.4.pdf. 

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/smart-borders_en
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/el/FTU_4.2.4.pdf
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ανάγκη να υπακούει στις κατεστημένες σχέσεις πολιτικής υπεροχής και τις εδραιωμένες 

κοινωνικές ιεραρχίες.177 

 

5.6 Η διαμάχη μεταξύ Βορρά και Νότου για τη διαχείριση της μετανάστευσης 

Όπως έχει αναφερθεί και σε προηγούμενο κεφάλαιο, την τελευταία δεκαετία η 

Ευρώπη δέχεται εκατομμύρια μετανάστες και πρόσφυγες στο έδαφός της από πολλές 

χώρες. Οι βασικές πύλες εισόδου αυτών των μεταναστευτικών και προσφυγικών 

ροών είναι οι χώρες του Νότου, δηλαδή η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία. Οι χώρες 

αυτές, σε συνδυασμό και με την οικονομική κρίση που αντιμετωπίζουν, είναι 

ευάλωτες και αδύναμες για να διαχειριστούν από μόνες τους τις χιλιάδες ροές που 

καταφθάνουν καθημερινά στο έδαφός τους. Είναι απαραίτητη η συνεργασία όλων 

των ευρωπαϊκών κρατών, προκειμένου να μπορέσει να αντιμετωπιστεί 

αποτελεσματικά το μεταναστευτικό ζήτημα. 

Αντιθέτως, οι χώρες του Βορρά αδιαφορούν για την κατάσταση που 

διαμορφώνεται στις χώρες του Νότου, οι οποίες δεν έχουν τους κατάλληλους πόρους 

και τα μέσα για να αφομοιώσουν τους μετανάστες και τους πρόσφυγες στους κόλπους 

τους, με συνέπεια να οδηγούμαστε σε τραγικά συμβάντα. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα αποτελεί η τραγωδία στα ανοιχτά της ιταλικής νήσου Λαμπεντούζα στις 

3 Οκτωβρίου του 2013, όπου ένα πλοίο που μετέφερε πάνω από τριακόσιους 

μετανάστες βυθίστηκε.178 Ένα παρόμοιο συμβάν συνέβη λίγο καιρό αργότερα έξω 

από το Φαρμακονήσι. Και πάλι ένα πλοίο το οποίο μετέφερε δώδεκα μετανάστες 

(εννέα παιδιά και τρεις γυναίκες), αναποδογύρισε σκοτώνοντας όλους τους 

επιβαίνοντες.179 Τα δύο αυτά τραγικά συμβάντα οδήγησαν στην έντονη αντιπαράθεση 

μεταξύ Βορρά και Νότου σχετικά με το μερίδιο ευθυνών. Οι χώρες του Νότου, από 

την πλευρά τους, επιδιώκουν να γίνει δικαιότερη κατανομή των μεταναστών και των 

προσφύγων, ώστε να μην επωμίζονται μόνες τους το βάρος, κάτι που φυσικά 

αρνούνται οι χώρες του Βορρά. Η Ελλάδα, η Ιταλία, η Κύπρος, η Ισπανία, η 

Βουλγαρία, η Μάλτα αποτελούν την κύρια πηγή εισόδου για τους μετανάστες και 

                                                           
177Τάκης, Ανδρέας,  «Προσφυγικό 2015: Χρονικό μίας προαναγγελθείσας κρίσης», τελευταία 

ενημέρωση στις 4 Δεκεμβρίου 2015, διαθέσιμο στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα: 

https://gr.boell.org/el/2015/12/04/prosfygiko-2015-hroniko-mias-proanaggeltheisaskrisis. 
178 Schwartz, Mattathias, October 3 2014, «The Anniversary of Lampedusa Tragedy, The New 

Yorker», διαθέσιμο στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα:http://www.newyorker.com/news/news-

desk/anniversary-lampedusa-tragedy,(τελευταία ενημέρωση 26/04/2014). 
179Βλ. http://www.protothema.gr/greece/article/449265/poini-katheirxis-145-eton-se-19hrono-gia-tin-

tragodia-me-tous-12-nekrous-metanastes/,(τελευταία  ενημέρωση  26/04/2015). 

https://gr.boell.org/el/2015/12/04/prosfygiko-2015-hroniko-mias-proanaggeltheisaskrisis
http://www.newyorker.com/news/news-desk/anniversary-lampedusa-tragedy
http://www.newyorker.com/news/news-desk/anniversary-lampedusa-tragedy
http://www.protothema.gr/greece/article/449265/poini-katheirxis-145-eton-se-19hrono-gia-tin-tragodia-me-tous-12-nekrous-metanastes/
http://www.protothema.gr/greece/article/449265/poini-katheirxis-145-eton-se-19hrono-gia-tin-tragodia-me-tous-12-nekrous-metanastes/
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τους πρόσφυγες, οι οποίοι καταφθάνουν μέσω της Τουρκίας, της Λιβύης, της 

Αιγύπτου. Θέτοντας τη ζωή τους σε κίνδυνο διασχίζουν τη θάλασσα, προκείμενου να 

φτάσουν και να εγκατασταθούν στην Ευρώπη, και κυρίως σε χώρες όπως η Γερμανία, 

το Βέλγιο, η Αγγλία, η Γαλλία.180 

Γι’ αυτόν το λόγο, οι χώρες αυτές έλαβαν σκληρά μέτρα, ώστε να μην δεχτούν 

ορδές μεταναστών και προσφύγων στο έδαφός τους. Πιο συγκεκριμένα, η Γερμανία 

απείλησε με κατάργηση των κοινωνικών επιδομάτων, ενώ η Γαλλία προχώρησε σε 

πιο συστηματικούς ελέγχους των εποχικών εργατών. Επίσης, οι υπουργοί εσωτερικών 

της Αγγλίας, της Αυστρίας, της Γερμανίας, της Ολλανδίας, απαίτησαν με επιστολή 

τους μέχρι και περιορισμό στην ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων.181 

Επιπροσθέτως, η Γαλλία υπέγραψε και εφάρμοσε ένα σύμφωνο που αφορούσε 

τη μετανάστευση. Πρόκειται για ένα νομικό έγγραφο και μία μη νομικά δεσμευτική 

πράξη, το οποίο προβλέπει την πολιτική μετανάστευσης που πρέπει να ακολουθήσει 

η Ευρώπη και τα κράτη της.  Ειδικότερα προβλέπονται:182 

1. οργάνωση της νόμιμης μετανάστευσης με βάση τις ανάγκες και τις ικανότητες 

του κάθε κράτους, 

2. διαχείριση της παράνομης μετανάστευσης με την επιστροφή των μεταναστών 

στη χώρα προέλευσής τους, 

3. αυστηρότεροι έλεγχοι στα σύνορα, 

4. θέσπιση του Ευρωπαϊκού Ασύλου, 

5. συνεργασία των ευρωπαϊκών κρατών με τις χώρες προέλευσης των 

μεταναστών, 

6. εφαρμογή των βιομετρικών στοιχείων, 

7. εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων στη Frontex, 

8. χρήση των μέσων τεχνολογίας για τους απαραίτητους ελέγχους στους 

μετανάστες,  

9. δημιουργία του Ευρωπαϊκού Γραφείου Υποστήριξης, 

10. δημιουργία Συστήματος Ασύλου, 

11. συνεργασία με την UNHCR, 

                                                           
180Βλ. http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=390837, (τελευταία ενημέρωση στις 26 Μαΐου 2015).  
181Αθανασόπουλος, Άγγελος, «Οι σιδερένιοι φράχτες, ο αποκλεισμός των βαλκάνιων μεταναστών από 

τη Βρετανία και η λογική της «Ευρώπης - Φρούριο», Το Βήμα, δημοσιεύτηκε την Κυριακή 8 

Δεκεμβρίου 2013. 
182 Carrera, Sergio, Guid, Elisabeth, September 2000, «The French Presidency’s European Pact on 

Ιmmigration and Asylum: Intergovernmentalism vs. Europeanization? Security vs Rights?», No 170, 

Centre for European Policy Studies.  

http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=390837
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12. κατάρτιση προσωπικού που πραγματοποιεί έλεγχο των εξωτερικών συνόρων. 

Ανάλογες ενέργειες πραγματοποίησαν κι άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Για 

παράδειγμα, η Βουλγαρία κατασκεύασε ένα φράχτη στα σύνορα με την Τουρκία, 

προκειμένου να εμποδίσει τη διέλευση Σύριων προσφύγων, ενώ και η Ελλάδα το 

2012 αποφάσισε να φτιάξει έναν παρόμοιο φράχτη στον Έβρο.183 Δικαιολογημένα 

λοιπόν, η Ευρώπη χαρακτηρίζεται ως φρούριο.  

Μάλιστα, το μεταναστευτικό έχει αλλάξει και τη δομή της Ευρώπης. Τα 

εξωτερικά της σύνορα πλέον έχουν μεταφερθεί στις χώρες του Νότου, ενώ τα 

εσωτερικά της στην Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη.184 Χρειάζονται λοιπόν, ριζικές 

αλλαγές προκειμένου να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Οι χώρες της Βόρειας και 

Κεντρικής Ευρώπης, οφείλουν να αλλάξουν στάση απέναντι στο μεταναστευτικό και 

να συνεργαστούν με τις χώρες του Νότου για μία ευνοϊκή, για όλους, λύση και για 

ένα καλύτερο μέλλον. 

 

5.7 Ο ρόλος του στρατού στη διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης 

Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Tampere (1999), επισημάνθηκαν οι βασικές 

αρχές της ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής. Το ζήτημα της μετανάστευσης 

θεωρήθηκε σημαντικός κίνδυνος για τα εξωτερικά σύνορα των κρατών - μελών της 

Ένωσης. Γι’ αυτό, και οι αρχηγοί των κρατών προέβησαν στην ενίσχυση της 

συνεργασίας και στην αύξηση του ελέγχου των εξωτερικών συνόρων. Παράλληλα, το 

πρόβλημα της μετανάστευσης θεωρήθηκε και αντιμετωπίστηκε ως διασυνοριακή 

απειλή185 κι αυτό αποδεικνύεται στο Συμβούλιο του Laeken (2001), όπου 

σημειώθηκε, ύστερα κι από την τρομοκρατική επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου, ότι «Η 

καλύτερη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης θα βοηθήσει στη μάχη κατά 

της τρομοκρατίας, των δικτύων της παράνομης μετανάστευσης και στη διακίνηση 

ανθρώπων.186 Η ίδια η Ένωση διαπίστωσε και επεσήμανε την ανάγκη για αυστηρό 

                                                           
183Αθανασόπουλος, Άγγελος, «Οι σιδερένιοι φράχτες, ο αποκλεισμός των βαλκάνιων μεταναστών από 

τη Βρετανία και η λογική της «Ευρώπης - Φρούριο», Το Βήμα, δημοσιεύτηκε την Κυριακή 8 

Δεκεμβρίου 2013. 
184Αθανασόπουλος, Άγγελος, «Το μεταναστευτική στοιχειώνει την Ευρωπαϊκή Ένωση», ΤΟ ΒΗΜΑ 

ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ.   
185Van Dijck, 21-23 September 2006, «Is EU policy on Illegal migration securitized?», 3rd Pan-

European Conference on EU Politics, Istanbul. 
186Βλ. Presidency conclusions - Laeken, 14 and 15 December 200, διαθέσιμο στην ηλεκτρονική 

ιστοσελίδα: https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/68827.pdf. 

https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/68827.pdf
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έλεγχο των εξωτερικών συνόρων της, προκειμένου να περιοριστούν οι 

μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές.187 

Στο Συμβούλιο της Θεσσαλονίκης, ως πρωταρχικοί στόχοι, τέθηκαν ο 

συστηματικός έλεγχος των θαλάσσιων συνόρων, καθώς και η ανάπτυξη ειδικών 

συστημάτων ελέγχου της μετανάστευσης, όπως το Πληροφοριακό Σύστημα των 

καρτών visa, του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν SIS II και την ίδρυση του 

Δικτύου Υπευθύνων μετανάστευσης των κρατών - μελών.188 Με τα μέτρα αυτά, η 

Ευρώπη φαίνεται ότι προσπαθεί να δημιουργήσει έναν τοίχο προστασίας, ώστε να 

μπορέσει να διαχειριστεί το μεταναστευτικό πρόβλημα και να καταπολεμήσει τα 

αίτια και τους κινδύνους του.189 

Οι πρώτες προσπάθειες λοιπόν, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για έναν 

αποτελεσματικό έλεγχο των εξωτερικών της συνόρων, ήταν η δημιουργία της 

μεθοριακής φρουράς υπό τον έλεγχο του προγράμματος ODYSSEUS190 και το 

πρόγραμμα ARGO, το οποίο στόχευε στη συνεργασία των εθνικών νομοθεσιών για 

την επίλυση θεμάτων ασφαλείας, συνοριακών ελέγχων, θεωρήσεων και ασύλου μέσα 

από χρηματοδοτήσεις, έρευνες και ανταλλαγές προσωπικού.191 Ο βασικότερος όμως, 

μηχανισμός για τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων ήταν ο Ευρωπαϊκός 

Μηχανισμός Frontex. 

 

5.7.1 Frontex / Ευρωπαϊκή Ακτοφυλακή και Συνοριοφυλακή: Ο ρόλος 

και οι αρμοδιότητες του μηχανισμού 

Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Frontex δημιουργήθηκε το 2004 και στόχος του 

ήταν η διαχείριση και ο συντονισμός της συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ρόλος του, κατά κύριο λόγο, είναι βοηθητικός και αποσκοπεί 

στην επιτήρηση, τη φύλαξη, τον έλεγχο και την προστασία των εξωτερικών συνόρων 

                                                           
187Βλ. Tampere European council, presidency conclusions, 15 and 16 October 1999, διαθέσιμο στην 

ηλεκτρονική ιστοσελίδα: http://www.europarl.europa.eu/summits/tam_en.htm. 
188Βλ. Thessaloniki European Council, 19 and 20 June 2003, Presidency conclusions, 20 juin 2003, 

D/03/3. 
189Léonard S., 2010, «EU border security and migration into the European Union: Frontex and 

securitization through practices», European Security Volume 19, Issue 2, pages 231-254. 
190Βλ. Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, «Για μια κοινή 

πολιτική κατά της παράνομης μετανάστευσης», COM(2001) 672. 
191Απόφαση του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002 για τη θέσπιση προγράμματος δράσης για τη 

διοικητική συνεργασία στους τομείς των εξωτερικών συνόρων, των θεωρήσεων, του ασύλου και της 

μετανάστευσης (πρόγραμμα ARGO), Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 

161/1119.6.2002. 

http://www.europarl.europa.eu/summits/tam_en.htm
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της Ένωσης, μέσα από τη συνεργασία των κρατών - μελών της.192 Επίσης, μέσα από 

την τεχνογνωσία και τις εξειδικευμένες τεχνικές, καθώς και τις ομάδες ταχείας 

επέμβασης που διαθέτει, συντελεί στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που 

λαμβάνουν χώρα στα εξωτερικά σύνορα και προστατεύει, με αυτόν τον τρόπο, τα 

κράτη - μέλη, προσφέροντας ασφάλεια στους ευρωπαίους πολίτες.193 

Το 2013, η Frontex συμπεριέλαβε στους κόλπους της τις Ευρωπαϊκές Ομάδες 

Συνοριοφυλακής (EBGT), οι οποίες αποτελούνται από συνοριακούς φρουρούς και 

αποσκοπούν στην ενίσχυση των επιχειρήσεων των συνόρων. Ταυτόχρονα, το ίδιο 

έτος, χρησιμοποιήθηκε, πρώτη φορά, ένας νέος τεχνικός εξοπλισμός (TEP) που 

συντελούσε στην ομαλή διεξαγωγή των επιχειρήσεων στα εξωτερικά σύνορα.194 

Παράλληλα, η Frontex είναι υπεύθυνη για τη διεξαγωγή των επιχειρήσεων «Τρίτων» 

και «Ποσειδών», οι οποίες προστατεύουν τα θαλάσσια σύνορα των χωρών και 

διασώζουν τους μετανάστες που κινδυνεύουν μέσα στη θάλασσα.195 Γενικότερα, η 

βασική λειτουργία του μηχανισμού είναι η δημιουργία συνοριοφυλάκων σε 

οποιοδήποτε ευρωπαϊκή οριογραμμή κρίνεται απαραίτητο. 

Συμπερασματικά, μέσα από το καταστατικό του ευρωπαϊκού μηχανισμού 

Frontex, προκύπτει ότι οι βασικές του αρμοδιότητές του είναι οι εξής:196 

1. προβαίνει σε αναλύσεις κινδύνου (riskanalysis) τακτικά, 

2. παρακολουθεί τους κινδύνους της παράνομης εισόδου μεταναστών, 

3. ελέγχει τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης λαμβάνοντας τα 

απαραίτητα μέτρα, 

4. πραγματοποιεί εκπαιδευτικές δράσεις ανθρωπίνου δυναμικού για την επίτευξη 

των στόχων του, 

                                                           
192Βλ. Κανονισμός (ΕΚ) αρ. 2007/2004 του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2004 σχετικά με τη 

σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά 

σύνορα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.   
193Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 863/2007 του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του συμβούλιου της 11ης 

Ιουλίου 2007 για τη θέσπιση μηχανισμού σύστασης ομάδων ταχείας επέμβασης στα σύνορα και την 

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 του Συμβουλίου όσον αφορά τον εν λόγω 

μηχανισμό και για τη ρύθμιση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προσκεκλημένων υπαλλήλων, 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.7.2007L 199/30. 
194Βλ. Annual Information on the Commitments of the Member States to the European Border Guard 

Teams and the Technical Equipment Pool, Report 2014, Frontex. 
195Βλ. Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή 

Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 

Δράσης για τη Μετανάστευση, COM(2015) 240 final. 
196Βλ. http://frontex.europa.eu/intelligence/risk-analysis/, (τελευταία πρόσβαση στις 1 Σεπτεμβρίου 

2016). 

http://frontex.europa.eu/intelligence/risk-analysis/
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5. ενισχύει την ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων όσον αφορά την 

εξαγωγή συμπερασμάτων για αποτελεσματικότερο έλεγχο των εξωτερικών 

συνόρων, 

6. στηρίζει τα κράτη - μέλη της Ένωσης μέσα από επιχειρήσεις επαναπατρισμού, 

7. σχεδιάζει και υλοποιεί αποτελεσματικά τις ενέργειες που πραγματοποιούνται 

τόσο στα χερσαία όσο και στα θαλάσσια σύνορα της Ένωσης, καθώς επίσης 

και στα αεροδρόμια των ευρωπαϊκών κρατών. 

 Η βασική αιτία δημιουργίας του ήταν, πρωτίστως, η προστασία και η ασφάλεια 

των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης, παρέχοντας στα κράτη - μέλη τις κατάλληλες 

τεχνικές για να επιτευχθεί ο πρωταρχικός στόχος.197 Κάθε κράτος είναι υπεύθυνο για 

την προστασία των συνόρων του και η Frontex μπορεί να επέμβει μόνο σε 

περιπτώσεις έκτατης ανάγκης και κατόπιν αιτήματος του ίδιου του κράτους. Δηλαδή, 

ο έλεγχος των εξωτερικών συνόρων είναι αποκλειστική ευθύνη των κρατών κι όχι της 

Ένωσης198 και η Frontex μπορεί να παράσχει επιπλέον υποστήριξη στις χώρες που 

δέχονται έντονα μεταναστευτικά και προσφυγικά κύματα. Αυτό το καταφέρνει με την 

παροχή ειδικού τεχνικού εξοπλισμού (π.χ. αεροσκάφη, πλοία), αλλά και με το 

κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό.199 

Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις η Frontex έχει κατηγορηθεί, κυρίως από μη 

κυβερνητικές οργανώσεις και ακτιβιστές, ότι καταπατά τα δικαιώματα των 

μεταναστών και των προσφύγων και χρησιμοποιεί ακραίες μεθόδους, όπως είναι για 

παράδειγμα η κατάσχεση τροφίμων, καυσίμων, προκειμένου να περιορίσει τις 

μεταναστευτικές ροές προς το ευρωπαϊκό οικοδόμημα.200 Ενδεχομένως, η 

στρατιωτικοποίηση ορισμένων επιχειρήσεων της Frontex να παραβιάζει κάποια 

θεμελιώδη δικαιώματα των μεταναστών και των προσφύγων, καθώς ο ίδιος ο 

μηχανισμός δεν είναι σε θέση να κατηγοριοποιεί τους πρόσφυγες και να κρίνει ποιοι 

είναι νόμιμοι, και άρα αιτούντες άσυλο, και ποιοι όχι.201 

Μέσα από τους συνεχείς ελέγχους των συνόρων, αλλά και τη χρήση 

εξελιγμένων συστημάτων τεχνολογίας η Ευρώπη προσπαθεί να προστατευτεί από τις 

                                                           
197Βλ. http://europa.eu.rapid/press-release-IP-11-1234elhtm, (τελευταία πρόσβαση στις 23 Σεπτεμβρίου 

2016). 
198Carrera, S., March 2007, «The Eu Border Management Strategy», CEPS Working Document No. 

261. 
199Βλ. https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/frontexel.  
200Vella, M., 20/7/2008, «Frontex: out of control?»,  Malta Today, διαθέσιμο στην ηλεκτρονική 

ιστοσελίδα: http://archive.maltatoday.com.mt/2008/07/20/n6.html. 
201Léonard, S. (2010), «EU border security and migration into the European Union: Frontex and 

securitization through practices, European Security», 19:2, 231-254. 

http://europa.eu.rapid/press-release-IP-11-1234elhtm
https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/frontexel
http://archive.maltatoday.com.mt/2008/07/20/n6.html
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αυξανόμενες ορδές που καταφθάνουν. Ακολουθεί μία αποτρεπτική τακτική 

προκειμένου να αμυνθεί.202 Γι’ αυτό, και οι δράσεις του Μηχανισμού υποστηρίζονται 

από τους Αξιωματικούς Συνδέσμους Μετανάστευσης ( ΑΣΜ ), των οποίων βασικά 

στελέχη είναι έμπειροι αξιωματούχοι που καταφθάνουν σε χώρες υποδοχής για να 

συμβάλλουν στην αντιμετώπιση του μεταναστευτικού.203Ουσιαστικά, η Frontex 

ιδρύθηκε, προκειμένου η Ευρώπη να μπορέσει να περιορίσει τις μεταναστευτικές και 

προσφυγικές ροές που συνεχώς κατέφθαναν στο έδαφός της.  

Όμως, λόγω της συνεχούς αύξησης των μεταναστευτικών και προσφυγικών 

ροών, προτάθηκε από το Συμβούλιο, στις 14 Σεπτεμβρίου 2016, η δημιουργία της 

Ευρωπαϊκής Ακτοφυλακής και Συνοριοφυλακής,204 προκειμένου να ενισχυθεί ο 

μηχανισμός Frontex και να επιτευχθεί η αποτελεσματική αντιμετώπιση της κρίσης. 

Δεν πρόκειται για έναν καινούργιο φορέα, ούτε αντικαθιστά το μηχανισμό Frontex, 

αλλά δημιουργήθηκε από την ίδια την Frontex και τις αρχές των ευρωπαϊκών κρατών 

που συμβάλλουν στη διαχείριση των συνόρων.205    

Από το 2015, η Ευρώπη βρέθηκε αντιμέτωπη με πρωτοφανείς μεταναστευτικές 

και προσφυγικές ροές. Η μεταναστευτική και προσφυγική κρίση, η οποία έγινε πιο 

έντονη από το 2015, έθεσε το ζήτημα για βελτίωση της ασφάλειας των εξωτερικών 

συνόρων της Ένωσης. Γι αυτόν το λόγο, ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή Ακτοφυλακή και 

Συνοριοφυλακή, η οποία είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο και την προστασία των 

εξωτερικών συνόρων της Ένωσης. Έχει περισσότερες αρμοδιότητες γύρω από τον 

έλεγχο των συνόρων και εφαρμόζει μία επιχειρησιακή στρατηγική, με την οποία 

προσπαθεί να συντονίσει τις ενέργειες όλων των ευρωπαϊκών χωρών, προκειμένου να 

πετύχουν τον κοινό τους στόχο.206 

Ο κ. Robert Kalinak, Υπουργός Εσωτερικών της Σλοβακίας και Πρόεδρος του 

Συμβουλίου, υποστήριξε ότι: «Εκφράζω την ικανοποίησή μου για την ταχύτητα και την 

αποτελεσματικότητα με την οποία ενήργησαν το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο σε αυτό 

το σημαντικό ζήτημα. Ο τρόπος με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα εξωτερικά μας σύνορα 

επηρεάζει άμεσα ολόκληρο τον χώρο Σένγκεν, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών 

του συνόρων. Η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή θα μας επιτρέψει να 

                                                           
202Lindstrøm, C., «European Union Policy on Asylum and Immigration. Addressing the Root Causes of 

Forced Migration: A Justiceand Home Affairs Policy of Freedom, Security and Justice?». 
203 Βλ. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 377/2004 του Συμβουλίου, της 19ης Φεβρουαρίου 2004, για τη 

δημιουργία δικτύου αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης.  
204Βλ. www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2016/09/14/European-border-coast-guard/.  
205Βλ. https://el.wikipedia.org/wiki/Frontex. 
206Βλ. www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2016/09/14/European-border-coast-guard/.    

http://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2016/09/14/eyropean-border-coast-guard/
https://el.wikipedia.org/wiki/Frontex
http://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2016/09/14/eyropean-border-coast-guard/
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αντιμετωπίσουμε καλύτερα τις σημερινές προκλήσεις από κοινού. Μόνο με την 

αποτελεσματική διαχείριση των εξωτερικών συνόρων μας θα μπορέσουμε να 

επιστρέψουμε στην κανονικότητα εντός του χώρου Σένγκεν. Δεν υπάρχει άλλος 

τρόπος».207 

Ως εκ τούτο, οι εντολές της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας και 

του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα συμβάδισαν με τις 

εντολές της Ευρωπαϊκής Ακτοφυλακής και Συνοριοφυλακής για ένα καλύτερο 

αποτέλεσμα. Ο μηχανισμός αυτός θα ελέγχει να εφαρμόζονται σωστά όλα τα μέτρα 

για την προστασία των εξωτερικών συνόρων. Οι οριογραμμές της Ένωσης θα 

παρακολουθούνται τακτικά μέσα από αναλύσεις κινδύνου και εκτιμήσεις τρωτότητας, 

προκειμένου να προστατεύονται και να ενισχύονται τα αδύναμα σημεία.208 

 

5.7.2 Το Σύστημα Eurosur στη διασφάλιση και προστασία των συνόρων 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να διασφαλίσει την αποτελεσματική 

προστασία των συνόρων της, προέβη στην ίδρυση ενός Ευρωπαϊκού Συστήματος 

Επιτήρησης των Συνόρων, (Eurosur). Πρόκειται για ένα αρκετά εξελιγμένο σύστημα 

που βασίζεται ως επί το πλείστον, στη συνεργασία των κρατών - μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Frontex. Βασικός στόχος του εν λόγω συστήματος είναι 

η επιτήρηση και η προστασία των εξωτερικών συνόρων του κάθε κράτους. Επιπλέον, 

στοχεύει στον περιορισμό της παράνομης μετανάστευσης, τον έλεγχο του 

διασυνοριακού εγκλήματος, όπως είναι η διακίνηση ναρκωτικών, και στην αποτροπή 

ατυχημάτων στο θαλάσσιο χώρο.209 

Παράλληλα, μέσα από τη συνεργασία των ευρωπαϊκών κρατών και την 

ανταλλαγή πληροφοριών, τα κράτη είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν άμεσα και 

αποτελεσματικά τις δύσκολες καταστάσεις που λαμβάνουν χώρα στα εξωτερικά 

σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.210  Τα δεκαοχτώ κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

εφαρμόζουν το συγκεκριμένο σύστημα από τις 2 Δεκεμβρίου 2013, προκειμένου να 

ελέγχουν τις μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές.211 Ανάμεσά τους και η  Ελλάδα, 

η οποία προσπαθεί να περιορίσει τις μαζικές ροές που δέχεται καθημερινά λόγω και 

της γεωπολιτικής της θέσης. 

                                                           
207Βλ. www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2016/09/14/eyropean-border-coast-guard/.  
208Βλ. htpps://ec.europa.eu> fact-sheets>docs. 
209http://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/border-crossing/eurosuren. 
210Βλ.http://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/border-

crossing/eurosuren.  
211Βλ.europa.eu/rapid/press-release MEMO-13-1070 en.htm. 

http://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2016/09/14/eyropean-border-coast-guard/
http://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/border-crossing/eurosuren
http://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/border-crossing/eurosuren
http://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/border-crossing/eurosuren
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Το ευρωπαϊκό σύστημα Eurosur, ουσιαστικά, είναι ένα σύστημα πολλαπλών 

χρήσεων και συντελεί στην εξάλειψη της παράνομης μετανάστευσης και στην 

καταπολέμηση των παράνομων δικτύων που διακινούν ανθρώπους.212 Βασίζεται, 

κατά κύριο λόγο, στην ανταλλαγή πληροφοριών, οι οποίες βοηθούν τα κράτη να 

κατανοήσουν τι συμβαίνει στα εξωτερικά τους σύνορα και δράσουν άμεσα, 

λαμβάνοντας πάντα υπόψη τους τα θεμελιώδη δικαιώματα των μεταναστών και των 

προσφύγων και δίνοντας προτεραιότητα στα ανήλικα παιδιά, στα ασυνόδευτα και στα 

θύματα εμπορίας.213 

Το σύστημα Eurosur θα βοηθήσει τα ευρωπαϊκά κράτη να αντιδρούν άμεσα και 

αποτελεσματικά στις επικίνδυνες καταστάσεις που υφίστανται στα εξωτερικά τους 

σύνορα. Γι’ αυτό άλλωστε και τα ίδια τα κράτη προβαίνουν σε κατακερματισμό των 

συνόρων τους, χερσαίων και θαλάσσιων, ώστε να εντοπίζονται τα αδύναμα και 

επικίνδυνα σημεία τους και να τους παρέχεται μεγαλύτερη στήριξη.214 

 

5.7.3 Η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας  - Europol 

Οι εγκληματικές και τρομοκρατικές οργανώσεις αποτελούν απειλή για την 

ασφάλεια, τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και των κατοίκων της. Οι 

σημαντικότερες απειλές προέρχονται από την έξαρση της τρομοκρατίας, από τη 

διακίνηση ναρκωτικών, από τη παραχάραξη του ευρώ, από οργανωμένες απάτες, από 

την εμπορία ανθρώπων κλπ.215 Γι’ αυτό, ιδρύθηκε η αστυνομική υπηρεσία Europol, 

προκειμένου να βοηθά τις εθνικές αρχές στην επιβολή του νόμου και να συμβάλει 

στη δημιουργία μίας ασφαλέστερης Ευρώπης.216 Οι υπηρεσίες που προσφέρει λοιπόν, 

η Europol είναι οι εξής:217 

1. βοηθά τις εθνικές αρχές στην τήρηση και την επιβολή του νόμου, 

2. παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για την εξάρθρωση εγκληματικών οργανώσεων. 

Το 2010, η Ευρωπαϊκή Ένωση εφάρμοσε συγκεκριμένη πολιτική, ώστε να 

πετύχει τη συνεργασία των εθνικών αρχών με τους ευρωπαϊκούς και μη μηχανισμούς 

γύρω από την επιβολή του νόμου, ώστε να εξαλειφθούν οι εγκληματικές 

                                                           
212Βλ.http://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/border-

crossing/eurosuren. 
213Βλ. europa.eu/rapid/press-release MEMO-13-1070 en.htm.  
214Βλ.europa.eu/rapid/press-release MEMO-13-1070 en.htm.   
215Βλ. www.europol.eyropa.eu/el/about-europol. 
216Βλ. https://europa.eu/european-union/aboy-eu/agencies/europolel.  
217Βλ. https://europa.eu/european-union/aboy-eu/agencies/europolel.  

http://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/border-crossing/eurosuren
http://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/border-crossing/eurosuren
http://www.europol.eyropa.eu/el/about-europol
https://europa.eu/european-union/aboy-eu/agencies/europolel
https://europa.eu/european-union/aboy-eu/agencies/europolel
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οργανώσεις.218 Πρόσφατα, θέσπισε την επιχειρησιακή μονάδα MARE, προκειμένου 

να συγκεντρώσει πληροφορίες για τα δίκτυα που μεταφέρουν παράνομα μετανάστες 

προς την Ευρώπη και να μπορέσει να τα εξαρθρώσει.219  

Βασικός στόχος λοιπόν, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν η δημιουργία ενός 

χώρου ασφάλειας και ελευθερίας. Αυτό ήταν και το βασικό κίνητρο για την ίδρυση 

των παραπάνω ευρωπαϊκών μηχανισμών. Μέσα από τα κατάλληλα μέτρα, τη 

δημιουργία αστυνομικών μηχανισμών και την υιοθέτηση μίας κοινής 

μεταναστευτικής πολιτικής, η Ευρώπη θα μπορέσει να αντιμετωπίσει τη 

μεταναστευτική και προσφυγική κρίση που την ταλανίζει. Ήδη, έχουν δημιουργηθεί 

και επιπλέον νέοι μηχανισμοί για την αντιμετώπιση του φαινομένου, όπως είναι η 

Ευρωπαϊκή Αμυντική Κοινότητα (European Defense Community), το European 

Defense Agency ( E.D.A.), το Ευρωπαϊκό Στρατιωτικό Επιτελείο ( European Union 

Military Staff Organization ), η Ευρωπαϊκή Στρατιωτική Επιτροπή (Military 

Committee of the European Union ), οι οποίοι συμβάλλουν στην προστασία της 

Ευρώπης, μέσω της υιοθέτησης αμυντικών, κυρίως, τακτικών.220 

Επίσης, τον Ιανουάριο του 2003, η Ευρωπαϊκή Ένωση, σε μία ακόμα 

προσπάθεια να επικρατήσει ειρήνη και ασφάλεια στα κράτη της, έστειλε ειρηνευτικές 

αποστολές στρατιωτικού, αστυνομικού και πολιτικού χαρακτήρα221 σε περιοχές όπως η 

Π.Γ.Δ.Μ., η Βοσνία - Ερζεγοβίνη, ώστε να εξομαλύνει την έκρυθμη κατάσταση που 

επικρατούσε. 

Συμπερασματικά, η Ευρωπαϊκή Ένωση θεσπίζει διάφορους αστυνομικούς 

μηχανισμούς, σε μία προσπάθειά της να αμυνθεί απέναντι στις μεταναστευτικές και 

προσφυγικές ροές που την πλημμυρίζουν και να διαφυλάξει τα σύνορά της από 

μελλοντικές απειλές. Η δημιουργία τέτοιων μηχανισμών είναι ένα πρώτο βήμα, ώστε 

να ελέγξει τα μεταναστευτικά και προσφυγικά κύματα. 

 

 

 

                                                           
218Βλ. https://europa.eu/eyropean-union/aboy-eu/agrencies/europolel. 
219Βλ. Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή 

Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, Σχέδιο δράσης της ΕΕ κατά 

της λαθραίας διακίνησης μεταναστών (2015 - 2020), COM(2015), 285 final. 
220Κόλλιας, Χ. σελ. 76 - 80. 
221Μπέλλου, Φωτεινή, 2008, «Η Ευρωπαϊκή Ένωση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη», στο 

Κωνσταντινίδης Γ., «Η Ευρωπαϊκή Ένωση στο Διεθνές Σύστημα», Εκδόσεις: Πανεπιστήμιο 

Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, σελ. 158. 

https://europa.eu/eyropean-union/aboy-eu/agrencies/europolel
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5.8 Η στρατιωτικοποίηση της μετανάστευσης 

Στα τέλη Ιουνίου του 2015, η Ευρωπαϊκή Ένωση, στην προσπάθειά της να 

ελέγξει τα μεταναστευτικά και προσφυγικά κύματα που συνεχώς κατέφθαναν από τη 

Μέση Ανατολή, προέβη στη δημιουργία στρατιωτικών επιχειρήσεων. Σε αυτό το 

μέτρο συμφώνησαν όλα τα ευρωπαϊκά κράτη, προκειμένου οι μετανάστες και οι 

πρόσφυγες να κατανέμονται ισάριθμα σε όλη την Ευρώπη και να μην εγκλωβίζονται 

στις χώρες υποδοχής (π.χ. Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία).222 Σύμφωνα με τον Αποστόλη 

Φωτιάδη, στο βιβλίο του «Έμποροι των συνόρων», η μετανάστευση αντιμετωπίζεται 

πρωτίστως, ως ζήτημα ασφαλείας και στρατιωτικό.223 Τα κράτη μάλιστα, στην 

προσπάθειά τους να ελέγξουν τα σύνορά τους, χρησιμοποιούν υπερσύγχρονα 

συστήματα αστυνόμευσης που στόχο έχουν τη μείωση των μεταναστευτικών και 

προσφυγικών ροών και την επικράτηση της ασφάλειας.224 

Σαφώς και η ασφάλεια, στο σημείο που αφορά τη ζωή, την ευημερία και τη 

σωματική ακεραιότητα των ανθρώπων, είναι κάτι θετικό. Το πρόβλημα είναι κυρίως 

η πολιτική ασφάλεια που εφαρμόζουν τα καπιταλιστικά κράτη. Στην προσπάθεια 

τους να τονώσουν το αίσθημα ασφαλείας των πολιτών τους, οι κυβερνήσεις 

παραχωρούν υπερεξουσίες στην αστυνομία και το στρατό. Εξαιτίας μάλιστα και της 

έξαρσης της τρομοκρατίας οι Ευρωπαίοι πολίτες νιώθουν φοβισμένοι και ανήμποροι 

να αντιδράσουν. Αυτό το δύσκολο λοιπόν, έργο καλείται να αναλάβει ο στρατός. 

Στόχος του είναι η αποκατάσταση του χαμένου αισθήματος ασφαλείας (το οποίο 

ωστόσο είναι κάτι τελείως διαφορετικό από τη διασφάλιση της ζωής).225 

Στο όνομα λοιπόν, της ασφάλειας, τα ευρωπαϊκά κράτη αρχίζουν να «χτίζουν» 

μία στρατιωτική βιομηχανία, προκειμένου να αποτρέψουν την αύξηση των 

μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών. Ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός 

«Ορίζοντας 2020», προβλέπει 4.64 δις. για την ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού 

                                                           
222Μποζανίνου, Τάνια, «Μεταναστευτικό και ευρωπαϊκή υποκρισία», διαθέσιμο στην ηλεκτρονική 

ιστοσελίδα: https://www.tovima.gr/2015/08/01/books-ideas/metanasteytiko-kai-eyrwpaiki-ypokrisia/, 

δημοσιεύτηκε στις 1 Αυγούστου 2015 (07:57), τελευταία ενημέρωση στις 2 Αυγούστου 2015. 
223Φωτιάδης, Αποστόλης, 2015, «Έμποροι των συνόρων», Εκδόσεις: Ποταμός, σελ. 196. 

224Μποζανίνου, Τάνια, «Μεταναστευτικό και ευρωπαϊκή υποκρισία», διαθέσιμο στην ηλεκτρονική 

ιστοσελίδα: https://www.tovima.gr/2015/08/01/books-ideas/metanasteytiko-kai-eyrwpaiki-ypokrisia/, 

δημοσιεύτηκε στις 1 Αυγούστου 2015 (07:57), τελευταία ενημέρωση στις 2 Αυγούστου 2015. 
225Παπαδάτος - Αναγνωστόπουλος, Δημοσθένης, «Το προσφυγικό ως ζήτημα ασφαλείας. δηλαδή;», 

διαθέσιμο στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα: https://rproject.gr/article/prosfygiko-os-zitima-asfaleias-

diladi, δημοσιεύτηκε στις 14 Δεκεμβρίου 2015. 

https://www.tovima.gr/2015/08/01/books-ideas/metanasteytiko-kai-eyrwpaiki-ypokrisia/
https://www.tovima.gr/2015/08/01/books-ideas/metanasteytiko-kai-eyrwpaiki-ypokrisia/
https://rproject.gr/article/prosfygiko-os-zitima-asfaleias-diladi
https://rproject.gr/article/prosfygiko-os-zitima-asfaleias-diladi
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Συστήματος διαχείρισης των συνόρων μέσω του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας. 

Παράλληλα, 1.4 δις. θα δοθούν για την αγορά όπλων.226 

Παρατηρούμε λοιπόν, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως τα τελευταία χρόνια, 

ακολουθεί μία πολιτική αποτροπής και ταυτόχρονα μία πολιτική ποινικοποίησης της 

μετανάστευσης και των μεταναστών. Επικρατεί η πεποίθηση πως για ότι άσχημο 

συμβαίνει στην Ευρώπη (π.χ. οικονομικά, κοινωνικά προβλήματα, ανασφάλεια) 

ευθύνονται οι μετανάστες. Κι αυτό αποδεικνύεται και από τις πολιτικές που 

εφαρμόζουν πολλά από τα ευρωπαϊκά κράτη, όπως οι αυστηροί έλεγχοι, οι 

κρατήσεις, η απαγόρευση εισόδου, οι απελάσεις, τείχη, επιχειρήσεις σκούπα κλπ. 

Ουσιαστικά, οι μετανάστες και οι πρόσφυγες αντιμετωπίζονται σαν τον 

αποδιοπομπαίο τράγο.227 Αντιμετωπίζονται ως απειλή για τον ντόπιο πληθυσμό, αλλά 

και για την οικονομία. Γι’ αυτό, και οι κυβερνήσεις πολλές φορές λαμβάνουν σκληρά 

μέτρα για να τους εκδιώξουν από το έδαφός τους και να τους αναγκάσουν να 

επιστρέψουν στην πατρίδα τους, σε μία τους προσπάθεια να βοηθήσουν, όπως 

υποστηρίζουν, τη δική τους πατρίδα.  

Προσπαθούν δηλαδή, μέσω των κατάλληλων πολιτικών πρακτικών, να 

ελέγξουν και να ρυθμίσουν το μεταναστευτικό φαινόμενο. Η μετανάστευση όμως, 

δεν είναι απλώς μία κίνηση που με τη λήψη των σωστών μέτρων θα μπορέσει να 

ρυθμιστεί. Αντιθέτως, πρόκειται για μία σύνθετη διαδικασία, η οποία αποτελείται από 

τις δικές της δυναμικές. Μόνο με τα κατάλληλα οικονομικά, πολιτικά και κοινωνικά 

μέτρα θα μπορέσει να αντιμετωπιστεί. Η αστυνόμευση, η ανέγερση φράχτη, τα τείχη, 

η καταστολή δεν είναι σε θέση να ελέγξουν την μετανάστευση και να περιορίσουν τις 

μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές.228 Πρέπει το πρόβλημα να αντιμετωπιστεί 

από τον πυρήνα του. Μόνο έτσι η κατάσταση στην Ευρώπη θα βελτιωθεί. Όσο η 

κατάσταση παραμένει ως έχει, οι μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές θα 

αυξάνονται. Χαρακτηριστική είναι η δήλωση μίας γυναικάς από τη Σομαλία, η οποία 

επισημαίνει πως: «Η γάτα κυνηγάει το ποντίκι και το ποντίκι είναι πάντα γρηγορότερο. 

Έτσι είμαστε και εμείς, πάντα. Η μετανάστευση υπήρχε από πάντα, από την αρχή του 

                                                           
226Παπαδάτος - Αναγνωστόπουλος, Δημοσθένης, «Το προσφυγικό ως ζήτημα ασφαλείας. δηλαδή;», 

διαθέσιμο στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα: https://rproject.gr/article/prosfygiko-os-zitima-asfaleias-

diladi, δημοσιεύτηκε στις 14 Δεκεμβρίου 2015. 
227Λαφαζάνη, Όλγα, «Διεθνική μετανάστευση και κέντρα κράτησης στην Ευρώπη», διαθέσιμο στην 

ηλεκτρονική ιστοσελίδα:http://geographies.gr/wp-content/uploads/2013/05/GEO18-003-006.pdf.  
228Λαφαζάνη, Όλγα, «Διεθνική μετανάστευση και κέντρα κράτησης στην Ευρώπη», διαθέσιμο στην 

ηλεκτρονική ιστοσελίδα: http://geographies.gr/wp-content/uploads/2013/05/GEO18-003-006.pdf. 

https://rproject.gr/article/prosfygiko-os-zitima-asfaleias-diladi
https://rproject.gr/article/prosfygiko-os-zitima-asfaleias-diladi
http://geographies.gr/wp-content/uploads/2013/05/GEO18-003-006.pdf
http://geographies.gr/wp-content/uploads/2013/05/GEO18-003-006.pdf
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κόσμου και γιατί να σταματήσει τώρα; Στην Αφρική τίποτα δεν αλλάζει. Όλα 

παραμένουν ίδια και εμείς θέλουμε να φύγουμε από εκεί».229 

Επίσης, θα πρέπει οι μετανάστες και οι πρόσφυγες να μοιράζονται ισάριθμα σε 

όλη την Ευρώπη, κάτι που φυσικά δεν συμβαίνει. Οι χώρες που βρίσκονται κοντά 

στη Μεσόγειο επωμίζονται το μεγαλύτερο βάρος και αντιμετωπίζουν δυσκολότερες 

προκλήσεις σε σχέση με τις χώρες της ηπειρωτικής Ευρώπης, οι οποίες δε δείχνουν 

διατεθειμένες να συμβάλλουν έμπρακτα στην επίλυση του μεταναστευτικού. Στην 

προσπάθειά της λοιπόν, να ελέγξει αυτήν την κατάσταση, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 

θεσπίσει πολλούς κανονισμούς. Εξαιτίας του φόβου ότι ο ευρωπαϊκός πολιτισμός 

μπορεί να επηρεαστεί από τους μετανάστες και τους πρόσφυγες και να εξαφανιστεί 

με το πέρασμα των χρόνων, την έξαρση της τρομοκρατίας και των οικονομικών, 

κοινωνικών και πολιτικών προβλημάτων, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ως σύνολο, 

οδηγήθηκε σε ριζικές αλλαγές, μία εκ των οποίων είναι και η στρατιωτική 

συνεργασία των κρατών - μελών της (στρατιωτικοποίηση).230 Προέβησαν δηλαδή σε 

αυστηρότερους ελέγχους των συνόρων τους, και σε ορισμένες περιπτώσεις, και σε 

κλείσιμο των συνόρων, προκειμένου να κρατήσουν την «απειλή», όπως 

χαρακτηρίζουν τους μετανάστες και τους πρόσφυγες, μακριά τους. Ακόμη και οι 

νόμοι που θέσπιζαν, δε βοηθούσαν στην ομαλή ένταξη και ενσωμάτωσή τους στις 

τοπικές κοινωνίες, καθώς φρόντιζαν μόνο για ένα συγκεκριμένο αριθμό προσφύγων, 

στους οποίους χορηγούσαν άσυλο υπό προϋποθέσεις. Αυτό συνέβη διότι η 

πλειοψηφία των κρατών τους θεωρούσαν, και τους θεωρούν, απειλή για την 

οικονομία τους, τον πολιτισμό τους, τη θρησκεία τους και την εσωτερική τους 

ασφάλεια.231 

Υποστηρίζουν μάλιστα, ότι οι μετανάστες και οι πρόσφυγες ευθύνονται για την 

τρομοκρατία και το διεθνές έγκλημα,232 χωρίς ωστόσο να υπάρχουν στοιχεία που να 

επιβεβαιώνουν τη συγκεκριμένη αντίληψη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται πως δεν 

ελέγχει την κατάσταση και είναι ανήμπορη να αντιμετωπίσει το πρόβλημα 

αποτελεσματικά. Γι’ αυτό, είναι πολύ πιθανό μαζί με τους πραγματικούς μετανάστες 

                                                           
229Απόσπασμα συνέντευξης δημοσιευμένο στο κείμενο «From Lesvos to an unknown Land», όλο το 

κείμενο στο: http://eipcp.net/n/1254869514. 
230 Mattsson, Noora, 2016, «Securitization of Immigrants - and its Political Impacts on European 

Union», Prague, Master`s Thesis,   p. 10.  
231 Mattsson, Noora, 2016, «Securitization of Immigrants - and its Political Impacts on European 

Union», Prague, Master`s Thesis,   p. 14.  
232Ibid. p. 756. 

http://eipcp.net/n/1254869514
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και πρόσφυγες, να εισέλθουν στον ευρωπαϊκό χώρο και τρομοκράτες, οι οποίοι 

μπορούν να απειλήσουν και να αμφισβητήσουν την ασφάλειά του.233 

Αυτή η πεποίθηση, αυτός ο φόβος, οδήγησαν στη στρατιωτικοποίηση του 

φαινομένου και ο στρατός μαζί με την αστυνομία να είναι υπεύθυνοι για τη ρύθμιση 

της μετανάστευσης και τον έλεγχο των μεταναστών. Επίσης, ένας άλλος λόγος που 

οδήγησε στη συγκεκριμένη εξέλιξη  του φαινομένου, ήταν ο φόβος μήπως εξαλειφθεί 

οριστικά ο δυτικός πολιτισμός, εξαιτίας της εισόδου διαφορετικών πολιτιστικών 

στοιχείων. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που ισχυρίζονται πως οι ξένοι έρχονται με τις νέες 

τους συνήθειες, τα νέα τους ήθη και έθιμα και καταστρέφουν παραδόσεις αιώνων.234 

Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, ιδίως τα τελευταία χρόνια, έχει οξυνθεί το αίσθημα του 

ρατσισμού. Το γεγονός μάλιστα, πως οι περισσότεροι μετανάστες και πρόσφυγες 

είναι μουσουλμάνοι και γενικότερα αλλόθρησκοι, εντείνει το αίσθημα της 

χριστιανικής Ευρώπης. Οι περισσότεροι ευρωπαίοι είναι χριστιανοί και έχουν 

συνδυάσει την τρομοκρατία με τους μουσουλμάνους. Παρατηρούνται μάλιστα, και 

έντονες εθνικιστικές συμπεριφορές, οι οποίες είναι προϊόν του φόβου και της 

ανασφάλειας. Επίσης, οι περισσότερες χώρες έχουν κοινά πολιτισμικά στοιχεία, με 

αποτέλεσμα μα φοβούνται το κάτι διαφορετικό, εξαιτίας του οποίου μπορεί να 

χάσουν την κουλτούρα τους. 

Ένας άλλος σημαντικός λόγος είναι ο οικονομικός. Οι μετανάστες 

αντιμετωπίζονται από τους ντόπιους ως άτομα που τους στερούν θέσεις εργασίας και 

σε συνδυασμό με τα επιδόματα που τους χορηγούνται οι μετανάστες δύνανται να 

βελτιώσουν το βιοτικό τους επίπεδο, ενώ εκείνοι αντιμετωπίζουν οικονομικές 

δυσκολίες, ειδικά αυτήν την περίοδο που τα οικονομικά της Ευρώπης παρουσιάζουν 

μεγάλη ύφεση.235 

Παλαιότερα, μπορούσαμε να υποστηρίξουμε πως η μετανάστευση ήταν ένα 

πολιτικοποιημένο θέμα, στο οποίο εμπλέκονταν και ορισμένοι παράγοντες 

ασφάλειας. Σήμερα όμως, παρουσιάζει έντονα στοιχεία ασφαλειοποίησης, και κυρίως 

στις δυτικές χώρες της Ευρώπης. Ειδικά, μετά την τρομοκρατική επίθεση στις Η.Π.Α 

                                                           
233 Mattsson, Noora,  2016, «Securitization of Immigrants - and its Political Impacts on European 

Union», Prague, Master`s Thesis,   p. 14. 
234Ibid.  p.758. 
235Ibid.  p. 767. 
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στις 11 Σεπτεμβρίου, τόσο η Ευρώπη, όσο και η Αμερική αντιμετώπιζαν τους 

μετανάστες ως απειλή για την ανθρώπινη ασφάλεια.236 

Το αίσθημα του φόβου και της ανασφάλειας σαφώς επηρέαζαν τους πολιτικούς 

των χωρών και τους οδηγούσαν στη λήψη στρατιωτικών μέτρων. Αλλά και η αύξηση 

των σεξουαλικών επιθέσεων που καταγράφονται τελευταία, οδηγούν στην 

ασφαλειοποίηση του φαινομένου και γενικότερα σε αλλαγή στάσης και 

συμπεριφοράς των ευρωπαϊκών κρατών. Καμία χώρα δε θέλει να αναλάβει μόνη της 

την επίλυση του μεταναστευτικού. Απαιτούνται ριζικές αλλαγές στις μεταναστευτικές 

πολιτικές, προκειμένου να επικρατήσει και πάλι ασφάλεια και ευημερία στους 

κόλπους της Ευρώπης. Απαιτείται συνεργασία κι όχι εγωισμός. Έτσι, η Ευρώπη θα 

αποκτήσει και πάλι το κύρος και την αίγλη που είχε κάποτε. 

Ανακεφαλαιώνοντας, στο πέμπτο κεφάλαιο, επιχειρείται πρωτίστως μία 

θεωρητική απόδοση της διεθνούς ασφάλειας. Άλλωστε, το φαινόμενο της 

μετανάστευσης αντιμετωπίζεται ως ζήτημα ασφαλείας. Γι αυτόν ακριβώς το λόγο, 

επιχειρείται να συνδεθεί το φαινόμενο της μετανάστευσης με τη διεθνή ασφάλεια. Το 

κράτος προσπαθεί να προστατευτεί από διαφόρους κινδύνους και απειλές, θεωρώντας 

την εθνική ανεξαρτησία και την ασφάλεια των συνόρων τους ως πρωταρχικές αξίες, 

τις οποίες οφείλει αν υπερασπιστεί.237 Αναφέρεται επίσης, η πολιτική της 

ασφαλειοποίησης που εφαρμόζει, τα τελευταία κυρίως χρόνια, η Ευρώπη σε μία 

προσπάθειά της να αντιμετωπίσει το μεταναστευτικό ζήτημα, καθώς επίσης και της 

στρατιωτικοποίησης, η οποία εφαρμόστηκε τα τελευταία κυρίως χρόνια, προκειμένου 

να μειωθούν οι μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές. Επιχειρείται δηλαδή να 

εξεταστεί το κατά πόσο ο στρατός, η αστυνομία κι άλλες παρεμφερείς μηχανισμοί 

είναι σε θέση να συμβάλλουν στην αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος. 

 

 

 

 

 

                                                           
236Farny, E., 2016, «Implications of the Securitization of migration», διαθέσιμο στην ηλεκτρονική 

ιστοσελίδα: http://www.e-ir.info/2016/01/29/implications-of-the-securitization-of-migration/.   
237Ήφαιστος, Παναγιώτης, Πλατιάς, Αθανάσιος, 1992, «Ελληνική Αποτρεπτική Στρατηγική», Αθήνα, 

Εκδόσεις Παπαζήση, σελ. 58. 

http://www.e-ir.info/2016/01/29/implications-of-the-securitization-of-migration/
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο: Έξαρση της τρομοκρατίας εξαιτίας της ανόδου των 

μεταναστευτικών ροών; 

Όπως αναφέρθηκε και στο πρώτο κεφάλαιο, η μετανάστευση είναι η 

μετακίνηση των ανθρώπων από τη χώρα καταγωγής τους σε κάποια άλλη, με στόχο 

την εξασφάλιση καλύτερων συνθηκών διαβίωσης,238 και πραγματοποιείται τόσο 

μεταξύ αναπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών, όσο και μεταξύ των 

αναπτυσσόμενων χωρών.239 Προκειμένου λοιπόν, να γίνει κατανοητό το κατά πόσο 

και αν η μετανάστευση συντελεί στην έξαρση της τρομοκρατίας, θα πρέπει 

πρωτίστως να γίνει μία διεξοδική μελέτη της έννοιας της τρομοκρατίας. Πολλοί είναι 

εκείνοι που συνδέουν τη μετανάστευση με την τρομοκρατία, χωρίς ωστόσο να έχουν 

στοιχεία που να επιβεβαιώνουν αυτήν την εκδοχή.  

Η έννοια της τρομοκρατίας είναι αρκετά περίπλοκη, και μέχρι σήμερα, δεν έχει 

δοθεί κάποιος σαφής ορισμός, εκτός από τις προσωπικές απόψεις ορισμένων 

κρατικών φορέων.240 Ειδικότερα: 

Οι Η.Π.Α ορίζουν την τρομοκρατία ως μία τακτική πολέμου, χάρη στην οποία 

επιτυγχάνονται σημαντικά πολιτικά αποτελέσματα. Σύμφωνα με το Υπουργείο 

Εξωτερικών των Η.Π.Α, η τρομοκρατία είναι η βία που εξασκούν διαφόρων ειδών 

τρομοκρατικές οργανώσεις στους πολίτες, ενώ και το FBI θεωρεί πως η τρομοκρατία 

είναι ακριβώς αυτή η βία που ασκείται πάνω στους πολίτες και προσπαθεί να 

εξυπηρετήσει κοινωνικά και πολιτικά αποτελέσματα.241 Γενικότερα, η κάθε χώρα, 

αντιλαμβάνεται την έννοια της τρομοκρατίας με διαφορετικά κριτήρια και δίνει 

διαφορετικούς ορισμούς.  

Αλλά και οι διάφοροι οργανισμοί αντιλαμβάνονται διαφορετικά την 

τρομοκρατία. Ειδικότερα, ο οργανισμός «T.R.E.V.I» (Terrorism, Radicalism, 

Extremism and political violence), θεωρεί πως η τρομοκρατία είναι η χρήση βίας, η 

                                                           
238Μαρβάκης, Αθ., Παρσανόγλου Δ., Παύλου, Μ., 2001, «Μετανάστες στην Ελλάδα», Αθήνα, 

Εκδόσεις: Ελληνικά Γράμματα, σελ. 31.  
239Βλ. International Migration: The human face of globalization. OΕCD Multilingual Summaries, 

διαθέσιμο στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα: http://www.oecd.org/insights/43568523.pdf, (τελευταία 

ενημέρωση στις 09 Ιουνίου 2015). 
240Μπόση, Μαίρη, 2000, «Περί του Ορισμού της Τρομοκρατίας», Αθήνα, Εκδόσεις: Π. Τραυλός, σελ. 

73. 
241Μπόση, Μαίρη, 2000, «Περί του Ορισμού της Τρομοκρατίας», Αθήνα, Εκδόσεις: Π. Τραυλός, σελ. 

74-76. 

http://www.oecd.org/insights/43568523.pdf
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οποία επιδιώκει να πετύχει πολιτικούς σκοπούς.242 Το ΝΑΤΟ θεωρεί πως η 

τρομοκρατία είναι η χρήση βίας, κατόπιν υπολογισμού. Θεωρεί δηλαδή, πως η 

τρομοκρατία ασκείται πάνω στα άτομα, προκειμένου να αποκομίσει πολιτικά και 

ιδεολογικά οφέλη.243 Ο Ο.Η.Ε, από την πλευρά του, δεν έχει δώσει κάποιο σαφή 

ορισμό όσον αφορά την έννοια της τρομοκρατίας.  Φυσικά, λαμβάνει μέτρα για την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας και καταδικάζει όλες τις τρομοκρατικές ενέργειες, 

ενώ παράλληλα επιχειρεί να πείσει τα κράτη να συνεργάζονται μεταξύ τους, ώστε να 

επιτευχθεί η οριστική εξάλειψη της τρομοκρατίας.244 

Με βάση λοιπόν, τους παραπάνω ορισμούς, αντιλαμβανόμαστε πως η 

τρομοκρατία είναι η αλόγιστη χρήση βίας από ορισμένες τρομοκρατικές ομάδες, οι 

οποίες αποσκοπούν να προκαλέσουν το αίσθημα του φόβου και της ανασφάλειας 

στους πολίτες ενός κράτους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, οι εκάστοτε κυβερνήσεις να 

ικανοποιούν τις όποιες επιθυμίες αυτών των ομάδων, οι οποίες  διακατέχονται από 

πολιτικά, θρησκευτικά ή ιδεολογικά κίνητρα και προβαίνουν σε ακραίες ενέργειες για 

να πετύχουν τους σκοπούς τους, προκειμένου να επικρατήσει και πάλι η ασφάλεια 

στο εσωτερικό του κράτους.245 

 

6.1 Θεωρητική προσέγγιση της τρομοκρατίας 

 Εκτός από τους παραπάνω ορισμούς γύρω από την τρομοκρατία, έχει 

επιχειρηθεί να γίνει και μία θεωρητική προσέγγιση της συγκεκριμένης έννοιας. Πιο 

συγκεκριμένα, η τρομοκρατία έχει οριστεί ως:246 

1. ως πόλεμος: Η τρομοκρατία τις περισσότερες φορές θεωρείται συνώνυμο του 

πολέμου στη διάρκεια του οποίου κατάλληλα εξοπλισμένες στρατιωτικές 

μονάδες είναι έτοιμες να πολεμήσουν. 

2. ως υποκατάστατο πολεμικών πράξεων: Σύμφωνα με τον Brian Jenkins,247 

υπάρχουν δύο σενάρια, τα οποία περιγράφουν την τρομοκρατία ως 

                                                           
242Βλ. Ten Years Of Europol 1999-2009, (σελ.11) διαθέσιμο στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα: 

https://www.europol.europa.eu/content/publication/anniversary-publication-10-years-europol1999-

2009-1477, (τελευταία ενημέρωση στις 11 Ιουνίου 2015). 
243Μπόση, Μαίρη, 2000, «Περί του Ορισμού της Τρομοκρατίας», Αθήνα, Εκδόσεις: Π. Τραυλός, σελ. 

73-90. 
244Μπόση, Μαίρη, 2000, «Περί του Ορισμού της Τρομοκρατίας», Αθήνα, Εκδόσεις: Π. Τραυλός, σελ. 

73-96. 
245Βλ.http://www.diethnologos.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=28, 

(τελευταία  ενημέρωση  στις 09 Ιουνίου 2015). 
246Μπόση, Μαίρη, 1996, «Ελλάδα και Τρομοκρατία. Εθνικές και διεθνείς διαστάσεις», Αθήνα, 

Εκδόσεις: ΑΝΤ. Ν Σάκουλα, σελ. 23-24. 

https://www.europol.europa.eu/content/publication/anniversary-publication-10-years-europol1999-2009-1477
https://www.europol.europa.eu/content/publication/anniversary-publication-10-years-europol1999-2009-1477
http://www.diethnologos.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=28
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υποκατάστατο πολεμικών πράξεων. Αυτά είναι: α) το σενάριο της διεθνούς 

συνομωσίας και β) το σενάριο των μαζικών καταστροφών. Σύμφωνα όμως με 

την κ. Μπόση, υπάρχει και τρίτο σενάριο κι αυτό είναι το σενάριο της 

αντικατάστασης του πολέμου από την τρομοκρατία.248 

3. ως ανταρτοπόλεμος: Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης διατύπωσαν την άποψη 

ότι η τρομοκρατία είναι ανταρτοπόλεμος.249 Οι αντάρτες απαγορεύεται να 

χρησιμοποιήσουν την τρομοκρατία για να πετύχουν τους σκοπούς τους. Τους 

δεσμεύει το Πρωτόκολλο της Γενεύης.250 

4. κρατική τρομοκρατία: Η κρατική τρομοκρατία πραγματοποιείται συνήθως στα 

κράτη που διαθέτουν αυταρχικά και ολιγαρχικά πολιτεύματα.251 

 

6.2 Οι κατηγοριοποιήσεις της τρομοκρατίας 

Η τρομοκρατία, ως φαινόμενο, είναι αρκετά περίπλοκο και έχουν δοθεί 

διάφοροι ορισμοί για να μπορέσει να ερμηνευτεί ως φαινόμενο. Όπως αναφέρεται και 

στο 6.1, δεν υπάρχει ένας μοναδικός ορισμός που αναλύει τι ακριβώς είναι η 

τρομοκρατία. Το ίδιο συμβαίνει όσον αφορά και την κατηγοριοποίηση του 

φαινομένου. Οι κατηγορίες στις οποίες μπορεί να διακριθεί η τρομοκρατία είναι 

αρκετές, και είναι οι εξής:252 

1. Αριστερή τρομοκρατία: Εμφανίστηκε στα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη, 

μερικά εκ των οποίων ήταν το Βέλγιο, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία. Τα 

βασικά χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης κατηγορίας ήταν τα εξής: α) 

ορισμένοι εκπρόσωποι του κράτους ήταν αρμόδιοι να επιλέξουν τους στόχους 

στους οποίους θα ασκούσαν την τρομοκρατική τους βία, β) η ιδεολογία των 

ομάδων που ήταν υπέρ της εφαρμογής της αριστερής τρομοκρατίας βασιζόταν 

στη μαρξιστική θεώρηση, γ) οι ομάδες γνώριζαν τις απαραίτητες πληροφορίες 

του φερόμενου στόχου, δ) παρακολουθούσαν στενά τον στόχο που επρόκειτο 

                                                                                                                                                                      
247Βλ. http://www.rand.org/about/people/j/jenkins_brian_michael.html, (τελευταία  ενημέρωση   στις 

10 Ιουλίου 2015). 
248Μπόση, Μαίρη, 1996, «Ελλάδα και Τρομοκρατία. Εθνικές και διεθνείς διαστάσεις», Αθήνα, 

Εκδόσεις: ΑΝΤ. Ν Σάκουλα, σελ. 34. 
249Κολιόπουλος, Κωνσταντίνος, 2010, «Η στρατηγική σκέψη. Από την Αρχαιότητα έως σήμερα», 

Αθήνα, Εκδόσεις: Ποιότητα, σελ. 265-267. 
250Βλ. http://www.un.org/disarmament/WMD/Bio/1925GenevaProtocol.shtml, (τελευταία 

ενημέρωση στις 10 Ιουνίου 2015). 
251Μπόση, Μαίρη, 1996, «Ελλάδα και Τρομοκρατία. Εθνικές και διεθνείς διαστάσει. Αθήνα», 

Εκδόσεις: ΑΝΤ. Ν Σάκουλα, σελ. 23-24.  
252Μπόση, Μαίρη, 2000, «Περί του Ορισμού της Τρομοκρατίας», Αθήνα, Εκδόσεις: Τραυλός, σελ. 33-

64.  

http://www.rand.org/about/people/j/jenkins_brian_michael.html
http://www.un.org/disarmament/WMD/Bio/1925GenevaProtocol.shtml
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να χτυπήσουν για να αποφευχθεί λάθη, ε) οι ενέργειες των ομάδων παρέμεναν 

κρυφές, ώστε να αποφύγουν τη σύλληψη, στ) μετά από κάθε τρομοκρατικό 

χτύπημα που διέπρατταν αναλάμβαναν πάντα την ευθύνη. 

2. Ακροδεξιά τρομοκρατική βία: Η συγκεκριμένη μορφή εμφανίστηκε κατά τις 

αρχές του 20ου αιώνα και απέκτησε την ιδεολογία που την εξέφραζε, μετά την 

Οκτωβριανή Επανάσταση. Έχει αρκετές διαφορές με την αριστερή 

τρομοκρατία, καθώς, σε αντίθεση με αυτή, η ακροδεξιά τρομοκρατική βία δεν 

επέλεγε κάποιο συγκεκριμένο στόχο. Η δράση της επικεντρωνόταν κυρίως σε 

αθώους πολίτες, σε λαθρομετανάστες, σε αριστερά κόμματα. Τα βασικά 

χαρακτηριστικά της κατηγορίας αυτής είναι τα εξής: α) η ιδεολογία τους 

βασίζεται, ως επί το πλείστον, στις αρχές του φασισμού, του νεοναζισμού και 

του ακραίου εθνικισμού, β) οι ομάδες και τα μέλη τους που ασκούν την 

ακροδεξιά βία φυσικά ασπάζονται και τις ιδέες της ακροδεξιάς, γ) οι ακροδεξιές 

ομάδες συνδέονται με διάφορες παρακρατικές οργανώσεις, με μυστικές 

υπηρεσίες, δ) επιλέγουν το στόχο τους τυχαία κι όχι με βάση κάποια κριτήρια, 

ε) οι ακροδεξιές ομάδες δεν δύνανται να εφαρμόσουν μία συγκεκριμένη 

τακτική, στ) δεν είναι σε θέση επίσης, να αιτιολογήσουν και να δικαιολογήσουν 

τις πράξεις τους, καθώς δεν έχουν τα απαραίτητα επιχειρήματα, ζ) οι ενέργειές 

τους εμπεριέχουν έντονα το στοιχείο του εντυπωσιασμού και της επίδειξης 

ισχύος. 

3. Ισλαμικός εξτρεμισμός: Η συγκεκριμένη κατηγορία δε διαθέτει κάποια 

συγκεκριμένη ιδεολογία. Στους κόλπους της περιλαμβάνονται ακραίοι 

θρησκευτικοί οπαδοί μίας θρησκείας, την οποία προσπαθούν να επιβάλουν 

μέσα από πολύνεκρα τρομοκρατικά χτυπήματα. 

4. Τρομοκρατία κατά παραγγελία: Στη συγκεκριμένη κατηγορία 

εμπερικλείονται εξτρεμιστές, ισλαμιστές, οι οποίοι αναλαμβάνουν τις 

τρομοκρατικές επιθέσεις. 

5. Τρομοκρατία του ενός θέματος: Πρόκειται για εξτρεμιστικές ενέργειες που 

διαπράττουν διάφορες ομάδες.253 

6. Πυρηνική τρομοκρατία: Κατά καιρούς ορισμένες τρομοκρατικές οργανώσεις 

χρησιμοποιούν όπλα μαζικής καταστροφής. 

                                                           
253Μπόση, Μαίρη, 2000, «Περί του Ορισμού της Τρομοκρατίας», Αθήνα, Εκδόσεις: Τραυλός, σελ. 48.  
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7. Χημική τρομοκρατία: Οι ακροδεξιές και οι παρα - θρησκευτικές οργανώσεις 

χρησιμοποιούν κυρίως τα χημικά όπλα στην προσπάθειά τους να διαδώσουν 

και να επιβάλουν τις ιδέες τους. Τα χημικά όπλα φυσικά ανήκουν στην 

κατηγορία των όπλων μαζικής καταστροφής και θεωρούνται από τα πλέον 

πιο επικίνδυνα για την ανθρωπότητα. Η χημική τρομοκρατία έχει ως στόχο 

να εξαλείψει τα διεφθαρμένα πολιτικά συστήματα και τα τυραννικά 

καθεστώτα και να τιμωρήσει τους υπαίτιους. 

8. Βιολογική τρομοκρατία: Η βιολογική τρομοκρατία χρησιμοποιείται από παρα - 

θρησκευτικές οργανώσεις, από εθνικές μειονότητες. Τα βιολογικά όπλα 

συγκαταλέγονται κι αυτά στα όπλα μαζικής καταστροφής και μπορούν να 

προκαλέσουν το θάνατο κι ενός ολόκληρου πληθυσμού. Τα βασικά 

χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης κατηγορίας είναι τα εξής: α) δεν έχει 

κάποια συγκεκριμένη δομή και ιδεολογία, β) οι ομάδες είναι ειδικευμένες και 

γνωρίζουν ακριβώς πώς να χρησιμοποιήσουν τα όπλα αυτά, γ) έχουν 

χρησιμοποιηθεί αρκετές φορές τα βιολογικά όπλα με καταστροφικές συνέπειες. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι ευρωπαίοι που κατά τον 17ο και 18ο 

αιώνα μετέδιδαν επίτηδες την ευλογιά και την ιλαρά στους Ινδιάνους 

προκειμένου να τους αφανίσου. Επίσης, τα συγκεκριμένα όπλα 

χρησιμοποιήθηκαν στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο από τους Γερμανούς, στο 

Δεύτερο από τους Ιάπωνες.254 

9. Ηλεκτρονική τρομοκρατία: Εμφανίστηκε λόγω της εξέλιξης της τεχνολογίας. 

Πρόκειται για την παράνομη παρέμβαση μέσα στο διαδίκτυο. 

10. Μη εδαφική τρομοκρατία: Σύμφωνα με τους Sloan και Kearney,255 η μη 

εδαφική τρομοκρατία δεν μπορεί να προσδιοριστεί γεωγραφικά.Τα 

χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης κατηγορίας είναι τα εξής: α) οι ομάδες που 

την ασκούν είναι κυρίως νέοι άνδρες, β) περνούν με νόμιμο τρόπο στη χώρα 

που σκοπεύουν να «χτυπήσουν», γ) τα θύματα της μη εδαφικής τρομοκρατίας 

είναι κατά κύριο λόγο πρέσβεις, πρόξενοι, διπλωμάτες σύμβουλοι, στρατιωτικοί 

ακόλουθοι, υπάλληλοι ξένων βιομηχανιών, δ) πολλές φορές οι ενέργειες των 

ομάδων αποσκοπούν στην απελευθέρωση άλλων τρομοκρατών, ε) αυξάνεται 

                                                           
254Βλ.http://www.medlook.net/%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9

%CE%BA%CF%8C%CF%82-

%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82/202.html. (τελευταία  

ενημέρωση στις 10 Ιουνίου 2015). 
255Βλ. http://www.baylor.edu/oralhistory/index.php?id=77907, (τελευταία  ενημέρωση στις  10 Ιουνίου 

2015). 

http://www.medlook.net/%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82/202.html
http://www.medlook.net/%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82/202.html
http://www.medlook.net/%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82/202.html
http://www.baylor.edu/oralhistory/index.php?id=77907
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συνεχώς η επιρροή των συγκεκριμένων τρομοκρατικών οργανώσεων, οι οποίες 

συνεργάζονται με ντόπιους κατοίκους, στ) τα μέλη των τρομοκρατικών ομάδων 

δεν τιμωρούνται για τις ενέργειές τους. 

11. Διεθνική τρομοκρατία:256 Η τρομοκρατία συνδέεται με την μετακίνηση των 

ανθρώπων από τις χώρες καταγωγής τους προς άλλες. Δεν είναι λίγες οι φορές 

που οι μετανάστες σχημάτισαν τρομοκρατικές ομάδες.257 Επίσης, πολλοί 

μετανάστες εγκαταλείπουν τα ευρωπαϊκά κράτη με τις ιδανικές συνθήκες 

διαβίωσης, και καταφεύγουν στη Μέση Ανατολή, σε μία προσπάθειά τους να 

ενταχτούν σε τρομοκρατικές οργανώσεις και να εξαπολύσουν επιθέσεις 

εναντίον των ευρωπαϊκών χωρών. Τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται μία 

έξαρση της θρησκευτικής τρομοκρατίας, κυρίως από τους ισλαμιστές και αυτό 

πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα, προκειμένου να αποφευχθούν στο μέλλον 

χειρότερες εξελίξεις. Τίθεται πλέον θέμα ασφαλείας, ειδικά μετά την 

τρομοκρατική επίθεση στις Η.ΠΑ στις 11 Σεπτεμβρίου.258 

 

6.3 Η σχέση της μεταναστευτικής κρίσης στην άνοδο της τρομοκρατικής 

οργάνωσης  ISIS και στη διάδοση των ιδεών του στα ευρωπαϊκά κράτη 

Το ισλαμικό κράτος, του οποίου η θεμελιώδης βάση είναι το Ισλάμ, 

εναντιωνόταν πάντα στους μη μουσουλμάνους, και ιδιαίτερα στους χριστιανούς. Οι 

ισλαμιστές χρησιμοποιούσαν ανέκαθεν τη θρησκεία ως μοχλό δράσης, προκειμένου 

να διαδώσουν τη δική τους θρησκεία στα πέρατα της γης. Σήμερα, το Ισλάμ, μέσα 

από τη δημιουργία ισλαμιστικών - τρομοκρατικών οργανώσεων, προσπαθεί να 

επεκταθεί και να καταλύσει την ηγεμονία της Δύσης σε όλους τους τομείς, δηλαδή 

στον οικονομικό, πολιτικό πολιτιστικό και στρατιωτικό τομέα και να επιβάλλει την 

κυριαρχία του.259 

Οι ενέργειες αυτών των οργανώσεων βασίζονται στην ιδέα του «ιερού 

πολέμου» (τζιχάντ). Ο όρος αυτός έχει διπλή σημασία. Από τη μία απεικονίζει τον 

αγώνα και την προσπάθεια του ανθρώπου να προσεγγίσει τον Θεό, κι από την άλλη 

παροτρύνει τους πιστούς να διαδώσουν το τζιχάντ με βίαιες πράξεις και οποιοδήποτε 

                                                           
256Μπόση, Μαίρη, 1996, «Ελλάδα και Τρομοκρατία. Εθνικές και Διεθνείς Διαστάσεις»,Αθήνα, 

Εκδόσεις: ΑΝΤ. Ν. Σάκκουλα, σελ. 49 - 52. 
257Μπόση, Μαίρη, 2000,  «Περί του Ορισμού της Τρομοκρατίας», Αθήνα, Εκδόσεις: Τραυλός, σελ. 23.  
258Μπόση, Μαίρη (2014), «Η Διεθνής Ασφάλεια στο Μεταψυχροπολεμικό Κόσμο. Οι αραβικές 

εξεγέρσεις και η περίπτωση της Συρίας», Αθήνα, Εκδόσεις: Ποιότητα, σελ.17. 
259Μακρής, Γεράσιμος, 2009, «Ισλάμ. Πεποιθήσεις, Πρακτικές και Τάσεις», Αθήνα, Εκδόσεις: 

Ελληνικά Γράμματα, σελ. 465.  
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κόστος.260 Οι ισλαμιστές υποστηρίζουν χαρακτηριστικά ότι η ισλαμική θρησκεία 

πρέπει να διαδοθεί σε όλη την ανθρωπότητα και να πολεμήσουν με κάθε μέσο 

εναντίον των αλλόθρησκων, πετυχαίνοντας την υποταγή τους, τον προσηλυτισμό 

τους ακόμη και το θάνατό τους.261 

Κατά καιρούς, οι ισλαμιστές επηρεάζονται από τις σχέσεις που δημιουργούνται 

ανάμεσα στο Ισλάμ με τις Η.Π.Α και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ήταν λίγες οι φορές 

που οι αμερικανικές κυβερνήσεις τάχθηκαν υπέρ των απόλυτων και αυταρχικών 

καθεστώτων, ξεσηκώνοντας τους πιστούς μουσουλμάνους, οι οποίοι μέσω του 

τζιχάντ, εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους προς τους Αμερικανούς. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα αποτελεί η κατάληψη της αμερικανικής πρεσβείας στη Τεχεράνη το 

1979. Παρατηρείται λοιπόν, ότι η δυσαρέσκεια και η ξενοφοβία απέναντι στη Δύση 

είναι κάτι που χαρακτηρίζει τις ισλαμικές οργανώσεις και αποτελούν τη βασική πηγή 

της πολιτικής τους ζωτικότητας.262 

Εξαιτίας λοιπόν, των ακραίων θρησκευτικών πεποιθήσεων των ισλαμικών 

οργανώσεων και της εξτρεμιστικής τους δράσης, τον τελευταίο καιρό ιδιαίτερα, έχει 

αυξηθεί ο φόβος και ο πανικός των ευρωπαίων πολιτών, αλλά και των ευρωπαϊκών 

κυβερνήσεων. Αυτό δικαιολογεί, κατά κάποιο τρόπο, την αντιρατσιστική 

συμπεριφορά που επιδεικνύουν πολλές φορές προς τους μετανάστες και τους 

πρόσφυγες που προέρχονται από Τρίτες χώρες και τα σκληρά μέτρα που λαμβάνουν, 

καθώς πιστεύουν ότι μερικοί από τους αυτούς είναι μελλοντικοί τρομοκράτες. 

Εξαιτίας λοιπόν, των τρομοκρατικών χτυπημάτων σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες (π.χ. 

Παρίσι, Λονδίνο), οι ευρωπαίοι αντιμετωπίζουν με ιδιαίτερη καχυποψία τους 

μετανάστες και τους πρόσφυγες. Αρκετοί μάλιστα τους συνδέουν με τους 

τρομοκράτες, χωρίς βέβαια να υπάρχουν αποδείξεις που να πιστοποιούν αυτήν την 

αντίληψη.  

Μάλιστα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, υποστήριξε ότι: «Ένα από τα 

προβλήματα είναι ότι μπορεί να υπάρχουν ξένοι μαχητές, μπορεί να υπάρχουν 

τρομοκράτες που κρύβονται ανάμεσα στους πρόσφυγες.263 Γι’ αυτό το ΝΑΤΟ 

                                                           
260Μπόση, Μαίρη, 2014, «Η Διεθνής Ασφάλεια στο Μεταψυχροπολεμικό Κόσμο. Οι αραβικές 

εξεγέρσεις και η περίπτωση της Συρίας», Αθήνα, Εκδόσεις: Ποιότητα, σελ. 96-97. 
261Μακρής, Γεράσιμος, 2009, «Ισλάμ. Πεποιθήσεις, Πρακτικές και Τάσεις», Αθήνα, Εκδόσεις: 

Ελληνικά Γράμματα, σελ. 356.  
262Zbigniew, Brzezinski, 2005, «Η Επιλογή. Παγκόσμια Κυριαρχία ή Παγκόσμια Ηγεσία», Αθήνα, 

Εκδόσεις: Α.Α. Λιβάνη, σελ. 107 - 108. 
263Βλ. http://www.capital.gr/epikairotita/3014166/nato-proeidopoiisi-gia-tin-anameixi-tromokraton-kai-

tzixantiston, (τελευταία  ενημέρωση  στις 11 Ιουνίου 2015).  

http://www.capital.gr/epikairotita/3014166/nato-proeidopoiisi-gia-tin-anameixi-tromokraton-kai-tzixantiston
http://www.capital.gr/epikairotita/3014166/nato-proeidopoiisi-gia-tin-anameixi-tromokraton-kai-tzixantiston
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προσπαθεί να συνεργαστεί και  με τις χώρες της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας 

Αφρικής, προκείμενου να ελεγχτούν οι μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές, αλλά 

ταυτοχρόνως να εξαλειφθούν τα τρομοκρατικά χτυπήματα.264 Επίσης, ο Έλληνας 

Υπουργός, κ. Πάνος Καμμένος, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι: «Ανάμεσα στους 

πραγματικούς πρόσφυγες μπορεί να διακινηθούν και πιθανόν να διακινούνται 

τρομοκράτες προς την Ευρώπη μέσω της Ελλάδος».265 

Γενικότερα, υπάρχει μία έντονη ανησυχία για τα αυξημένα μεταναστευτικά και 

προσφυγικά κύματα που καταφθάνουν στην Ευρώπη και τη ραγδαία εξάπλωση της 

τρομοκρατίας. Αυτό εξηγεί και την άνοδο των ακροδεξιών κομμάτων, τα οποία 

τίθενται κατά των μεταναστών και των προσφύγων και υποστηρίζουν τον αυστηρό 

έλεγχο των εξωτερικών συνόρων, προκειμένου να μην έχουν ελεύθερη είσοδο οι 

μετανάστες και οι πρόσφυγες, και κατά συνέπεια οι τρομοκράτες, οι οποίοι 

εκμεταλλεύονται αυτή ακριβώς τη μεταναστευτική και προσφυγική έξαρση, 

προκειμένου να εισχωρήσουν στην Ευρώπη και να πετύχουν το στόχο τους.266 

Ωστόσο, είναι λανθασμένο να συνδέουμε τη μετανάστευση με την 

τρομοκρατία. Δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι μέσα στις 

μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές μπορεί να υπάρχουν και τρομοκράτες. Γι’ 

αυτόν το λόγο, τόσο οι ευρωπαίοι πολίτες μεμονωμένα, όσο και η Ευρώπη, σαν 

σύνολο, οφείλουν να δείξουν κατανόηση απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους και να 

συμβάλλουν στην ομαλή ενσωμάτωση και αφομοίωσή τους. Άλλωστε, δεν πρέπει να 

ξεχνάμε πως είναι άνθρωποι, οι οποίοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την πατρίδα 

τους και να μεταναστεύσουν προς μια καινούργια χώρα. Η επιλογή τους ήταν 

εκούσια, αλλά λόγω των συνθηκών που επικρατούσαν στις πατρίδες τους. Στόχος 

τους ήταν η επιβίωση. Οι μετανάστες και οι πρόσφυγες δεν κατευθύνονται προς την 

Ευρώπη με σκοπό να διαβρώσουν τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, τις ευρωπαϊκές 

συνήθειες. Επιθυμούν απλώς να συμβιώσουν αρμονικά, ειρηνικά με τους ευρωπαίους 

πολίτες και να βελτιώσουν παράλληλα, και οι ίδιοι, την ποιότητα ζωής τους. Η 

Ευρώπη οφείλει να ακολουθήσει μία πολιτική, η οποία θα συμβάλλει στην ομαλή 

εγκατάστασή τους στα κράτη - μέλη της, βελτιώνοντας ταυτόχρονα τις σχέσεις 

μεταναστών και προσφύγων με τους ευρωπαίους πολίτες.  

                                                           
264Βλ. http://news.yahoo.com/terrorists-may-migrant-cover-europe-nato-102106795.html, (τελευταία  

ενημέρωση στις 11 Ιουνίου 2015). 
265Βλ. http://www.tovima.gr/society/article/?aid=705324, (τελευταία  ενημέρωση στις 11 Ιουνίου 

2015). 
266Βλ.http://www.newsbeast.gr/world/arthro/823735/stin-europi-oi-tzihadistes-horis-na-kruvodai-

anamesa-stous-metanastes, (τελευταία  ενημέρωση στις 11 Ιουνίου 2015).  

http://news.yahoo.com/terrorists-may-migrant-cover-europe-nato-102106795.html
http://www.tovima.gr/society/article/?aid=705324
http://www.newsbeast.gr/world/arthro/823735/stin-europi-oi-tzihadistes-horis-na-kruvodai-anamesa-stous-metanastes
http://www.newsbeast.gr/world/arthro/823735/stin-europi-oi-tzihadistes-horis-na-kruvodai-anamesa-stous-metanastes
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     6.4 Η αντιμετώπιση των μουσουλμάνων μεταναστών από τα ευρωπαϊκά 

κράτη 

Οι συνεχείς και αυξανόμενες μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές έχουν 

προκαλέσει φόβο και ρατσιστικά συναισθήματα, από τη πλευρά των ευρωπαίων, για 

τους μετανάστες και τους πρόσφυγες.  

Η Ευρώπη ανέκαθεν αποτελούσε πόλο έλξης για τους μετανάστες, και δη για 

τους μουσουλμάνους. Οι περισσότεροι μουσουλμάνοι ζουν στη Γαλλία, (είναι 

περίπου 5.000.000), ενώ μουσουλμανικές κοινότητες υπάρχουν επίσης στη Γερμανία 

και τη Μεγάλη Βρετανία. Στα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη έχουν ήδη 

δημιουργηθεί τα λεγόμενα μουσουλμανικά γκέτο, τα οποία δεν επιτρέπουν την 

είσοδο στους μη μουσουλμάνους. Παράλληλα, παρατηρείται άνοδος των 

μουσουλμάνων στις ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίοι θα επιδιώξουν να αποκτήσουν 

περισσότερα δικαιώματα και να διαδώσουν το Ισλάμ και στην Ευρώπη. Ταυτόχρονα 

όμως, αυξάνονται και οι εγκληματικές ενέργειες, καθώς οι ισλαμιστές προσηλυτίζουν 

ορισμένους μετανάστες που ζουν σε εξαθλιωμένες περιοχές των ευρωπαϊκών 

κρατών.267 

Σύμφωνα μάλιστα με τον ΟΗΕ, τουλάχιστον 25.000 άτομα εντάχθηκαν σε 

ισλαμικές - τρομοκρατικές οργανώσεις, όπως ο ISIS, ενώ ο αριθμός αυτός από το 

2014 αυξήθηκε κατά 71%. Σε χώρες όπως η Συρία, η Υεμένη, το Πακιστάν, η 

Τυνησία, το Μαρόκο είναι ιδιαίτερη έντονη η παρουσία τέτοιων εξτρεμιστικών 

οργανώσεων.268 Λόγω της εμφάνισης των τρομοκρατικών οργανώσεων και της 

αύξησης των τρομοκρατικών χτυπημάτων, οι μουσουλμάνοι δεν αντιμετωπίζονται 

ιδιαίτερα θετικά από τους Ευρωπαίους. Ιδιαίτερα μετά από την τρομοκρατική επίθεση 

στους Δίδυμους Πύργους στις 11 Σεπτεμβρίου 2001, την τρομοκρατική επίθεση στη 

Μαδρίτη στις 11 Μαρτίου 2005, καθώς και την επίθεση στο Λονδίνο στις 7 Ιουλίου 

2005, η στάση και η συμπεριφορά των ευρωπαίων προς τους μετανάστες άλλαξε 

οριστικά. Αυτά τα περιστατικά λοιπόν, «γέννησαν» το αίσθημα του φόβου και του 

πανικού, και οι ευρωπαίοι αντιμετώπιζαν με καχυποψία πλέον τους μετανάστες και 

τους πρόσφυγες των Τρίτων Χωρών. Σε αυτό συνέβαλε επίσης, και η στρατολόγηση 

                                                           
267Βλ. Frontiers of Fear: Immigration and Insecurity in the United States and Europe, (σελ 898), 

Vol.37, Issue 5, Ethnic and Racial Studies, διαθέσιμο στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα: 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01419870.2013.800573#.VVieELntmko, 

(τελευταίαενημέρωση 11 Ιουνίου 2015). 
268Βλ.http://www.foxnews.com/world/2015/04/01/un-report-more-than-25000-foreigners-from-over-

100-countries-fight (τελευταία ενημέρωση στις 11 Ιουνίου 2015). 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01419870.2013.800573#.VVieELntmko
http://www.foxnews.com/world/2015/04/01/un-report-more-than-25000-foreigners-from-over-100-countries-fight
http://www.foxnews.com/world/2015/04/01/un-report-more-than-25000-foreigners-from-over-100-countries-fight
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αρκετών μουσουλμάνων, οι οποίοι κατοικούσαν στην Ευρώπη, από τέτοιου είδους 

οργανώσεις, οι οποίοι δε δίσταζαν να σκορπίσουν το θάνατο ικανοποιώντας την 

επιθυμία της οργάνωσης στην οποία ανήκαν.269 

Παρόλα αυτά, δεν υπάρχουν αποδείξεις που να επαληθεύουν ότι οι μετανάστες 

και οι πρόσφυγες είναι υπεύθυνοι για τα τρομοκρατικά χτυπήματα. Πρόκειται για 

«σενάρια», που δεν έχουν επαληθευτεί μέχρι σήμερα. Ο φόβος για το διαφορετικό 

οδηγεί πολλές φορές, σε ακραίες, ρατσιστικές συμπεριφορές. Αυτό είναι λάθος. Δεν 

πρέπει να ξεχνάμε ότι πρόκειται για βασανισμένους ανθρώπους, οι οποίοι, λόγω των 

συνθηκών που επικρατούσαν στις πατρίδες τους, αναγκάστηκαν να μεταναστεύσουν 

σε ένα πιο ασφαλές περιβάλλον, όπως είναι η Ευρώπη. Δεν επιθυμούν, ούτε βέβαια 

επιδιώκουν, τη διάβρωση της Ευρώπης. Επιθυμούν απλώς ένα ασφαλές περιβάλλον 

για τους ίδιους και την οικογένειά τους. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν οι ευρωπαίοι 

πολίτες και να σταματήσουν τις βίαιες συμπεριφορές προς αυτούς τους ανθρώπους. 

Μπορούν όλοι μαζί να συμβιώσουν αρμονικά στον ευρωπαϊκό χώρο και να πετύχουν 

την αλλαγή της Ευρώπης προς το καλύτερο.   

 

6.5 Η στρατολόγηση των ευρωπαίων πολιτών σε τρομοκρατικές οργανώσεις 

και η καταπολέμηση της τρομοκρατίας 

Οι τρομοκρατικές ενέργειες αποτελούν βασικό χαρακτηριστικό της σημερινής 

εποχής, αποτελώντας σημαντική απειλή για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους πολίτες 

της. Τόσο οργανωμένες ομάδες, όσο και μεμονωμένα άτομα, κυρίως από χώρες του 

Τρίτου Κόσμου, προβαίνουν σε τέτοιου είδους πράξεις, σκορπώντας το φόβο και τον 

θάνατο. Επίσης, δεν είναι λίγες οι φορές που και οι ευρωπαίοι πολίτες 

στρατολογούνται, εκπαιδεύονται με ακραίες μεθόδους και πηγαίνουν σε εμπόλεμες 

περιοχές για να πολεμήσουν. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη ριζοσπαστικοποίησή τους. 

Αυτοί οι άνθρωποι μάλιστα, έχοντας περάσει δύσκολες καταστάσεις, ενδέχεται να 

αποτελούν απειλή για την πατρίδα τους.270 

Γι’ αυτόν το λόγο, η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να αντιδράσει άμεσα και να 

αποτρέψει τη στρατολόγηση των ευρωπαίων πολιτών, συμβάλλοντας παράλληλα και 

στην εξάπλωση της τρομοκρατίας. Μάλιστα, προκειμένου να αντιμετωπιστεί 

οριστικά η έξαρση της τρομοκρατίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση, πρότεινε να 

                                                           
269Αhmed Elsayed, Andries de Grip, 2013,  Terrorism and Integration of Muslim Immigrants. IZA DP 

No 7530, Institute for the study of Labor, σελ.2-3. 
270Βλ. European Commission Press Release Data base διαθέσιμο στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα: 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-18_el.htm, (τελευταία ενημέρωση στις 12 Ιουνίου 2015). 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-18_el.htm
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επικεντρωθούν οι βασικές της δράσεις γύρω από τους τέσσερις βασικούς της 

πυλώνες, δηλαδή: την πρόληψη, την προστασία, την καταδίωξη και την αντίδραση. 

Καθένας από τους παραπάνω πυλώνες έχει διαφορετικούς στόχους: 271 

1. Ο πυλώνας πρόληψη στοχεύει στην καταπολέμηση των πολιτών σε 

τρομοκρατικές ομάδες, εντοπίζοντας την προπαγάνδα, τις μεθόδους και τα 

εργαλεία που χρησιμοποιούν αυτές οι ομάδες. 

2. Ο πυλώνας προστασία αποσκοπεί στον περιορισμό και τη μείωση των 

τρομοκρατικών επιθέσεων.  

3. Ο πυλώνας καταδίωξη έχει ως στόχο την καταδίωξη των τρομοκρατών, 

προκειμένου να σταματήσουν πια οι ακραίες ριζοσπαστικές επιθέσεις εναντίων 

των αθώων πολιτών. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυμεί να καταστρέψει τις τρομοκρατικές ομάδες και 

να παρεμποδίσει την πρόσβαση τους σε όπλα κι άλλους επικίνδυνους εξοπλισμούς, 

πετυχαίνοντας ένας από τους βασικούς της στόχους, δηλαδή την καταπολέμηση της 

τρομοκρατίας. Επιπλέον, το 1976 δημιουργήθηκε η ομάδα TREVI (Terrorism, 

Radicalism, Extremism and political violence) χάρη στην οποία επιτεύχθηκε η 

συνεργασία μεταξύ των διεθνών αστυνομικών δυνάμεων για την αντιμετώπιση της 

τρομοκρατίας και των διεθνών εγκλημάτων.272 

Ειδικότερα, μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι, το Νοέμβριο του 

2015, κρίθηκε απαραίτητη η λήψη επιπλέον στρατιωτικών μέτρων που θα εξαφάνιζαν 

την οργάνωση του ISIS/DAESH από τον χάρτη. Εξίσου σημαντική όμως ήταν και η 

αντιμετώπιση της ισλαμιστικής ριζοσπαστικοποίησης, καθώς οδηγούσε στην άνοδο 

της τρομοκρατίας, ιδίως στο εσωτερικό των χωρών της Δύσης.273 

Γι’ αυτόν το λόγο, οι Αρχές Ασφαλείας υποχρεούνται να δράσουν άμεσα και να 

αντιμετωπίσουν πέντε βασικές προκλήσεις, προκειμένου να μειωθεί η απειλή της 

                                                           
271Βλ.http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/fight_against_terrorism/l3375_e

l.htm,(τελευταία ενημέρωση στις 12 Ιουνίου 2015). 
272Βλ. Ten Years Of Europol 1999-2009, (σελ 11), διαθέσιμο στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα: 

https://www.europol.europa.eu/content/publication/anniversary-publication-10-years-europol1999-

2009-1477,(τελευταία ενημέρωση 12 Ιουνίου 2015). 
273Τριαντάφυλλος, Καρατράντος, «Η ριζοσπαστικοποίηση μετά την isis/daesh και οι προκλήσεις για 

την Ευρώπη», διαθέσιμο στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα: https://www.eliamep.gr/%CE%B7-

%CF%81%CE%B9%CE%B6%CE%BF%CF%83%CF%80%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%

CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-

%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AC-%CF%84%CE%B7%CE%BD-isis-daesh-

%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BF/.  

http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/fight_against_terrorism/l3375_el.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/fight_against_terrorism/l3375_el.htm
https://www.europol.europa.eu/content/publication/anniversary-publication-10-years-europol1999-2009-1477,(τελευταία
https://www.europol.europa.eu/content/publication/anniversary-publication-10-years-europol1999-2009-1477,(τελευταία
https://www.eliamep.gr/%CE%B7-%CF%81%CE%B9%CE%B6%CE%BF%CF%83%CF%80%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AC-%CF%84%CE%B7%CE%BD-isis-daesh-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BF/
https://www.eliamep.gr/%CE%B7-%CF%81%CE%B9%CE%B6%CE%BF%CF%83%CF%80%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AC-%CF%84%CE%B7%CE%BD-isis-daesh-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BF/
https://www.eliamep.gr/%CE%B7-%CF%81%CE%B9%CE%B6%CE%BF%CF%83%CF%80%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AC-%CF%84%CE%B7%CE%BD-isis-daesh-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BF/
https://www.eliamep.gr/%CE%B7-%CF%81%CE%B9%CE%B6%CE%BF%CF%83%CF%80%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AC-%CF%84%CE%B7%CE%BD-isis-daesh-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BF/
https://www.eliamep.gr/%CE%B7-%CF%81%CE%B9%CE%B6%CE%BF%CF%83%CF%80%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AC-%CF%84%CE%B7%CE%BD-isis-daesh-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BF/
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τρομοκρατίας και του βίαιου εξτρεμισμού στο εσωτερικό της Ευρώπης και να 

επικρατήσει και πάλι η αίσθηση της ασφάλειας. Αυτές λοιπόν είναι:274 

1. Τα σωφρονιστικά καταστήματα: Τη σημερινή εποχή, αυξάνεται ραγδαία ο 

αριθμός των κατηγορούμενων, και κυρίως των αλλοδαπών κατηγορούμενων, 

για πράξεις σχετικές με την τρομοκρατία. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την 

πιθανή ριζοσπαστικοποίηση και των άλλων κατηγορούμενων που βρίσκονται 

στα σωφρονιστικά αυτά ιδρύματα. 

2. Το διαδίκτυο: Τα μέσα κοινωνική δικτύωσης (π.χ. Facebook, Twitter), οι νέες 

μορφές επικοινωνίας (π.χ. viber, telegram) αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο 

ριζοσπαστικοποίσης και αποτελούν τη σημαντικότερη πρόκληση για τις Αρχές 

Ασφαλείας. 

3. Η πόλωση: Οι ολοένα αυξανόμενες μεταναστευτικές ροές και η άνοδος της 

τρομοκρατίας έχουν προκαλέσει συνθήκες πόλωσης στο εσωτερικό των 

ευρωπαϊκών κρατών. 

4. Οι Επιστρέφοντες: Αυξάνεται αισθητά το ποσοστό των Ευρωπαίων που 

ενσωματώνεται σε τρομοκρατικές οργανώσεις. Η κλιμάκωση αυτή πρέπει να 

εξεταστεί προσεκτικά από τις Αρχές Ασφαλείας. 

5. Η πρόληψη σε τοπικό επίπεδο: Η κάθε κοινωνία μαζί με τους αρμόδιους φορείς 

οφείλει να δράσει ενάντια στη ριζοσπαστικοποίηση και να προστατεύσει τους 

πολίτες της. 

Επιπρόσθετα, στις 18 Φεβρουαρίου 2015 θεσπίστηκε πρόταση σχετικά με τον 

περιορισμό των παράνομων μεταναστών στην Ευρώπη και την αντιμετώπιση του 

ISIS. Λόγω της έξαρσης της τρομοκρατίας, οι μετανάστες και οι πρόσφυγες 

θεωρούνται, από πολλά ευρωπαϊκά κράτη, απειλή για την ασφάλειά τους, φοβούμενοι 

ότι μέσα στις μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές θα έχουν διεισδύσει και 

τρομοκράτες που είναι έτοιμοι να σκορπίσουν το θάνατο. Για το λόγο αυτό, το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη του το άρθρο 133 του κανονισμού 

προέβη στις εξής ενέργειες:275 

                                                           
274Τριαντάφυλλος, Καρατράντος, «Η ριζοσπαστικοποίηση μετά την isis/daesh και οι προκλήσεις για 

την Ευρώπη», διαθέσιμο στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα: https://www.eliamep.gr/%CE%B7-

%CF%81%CE%B9%CE%B6%CE%BF%CF%83%CF%80%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%

CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-

%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AC-%CF%84%CE%B7%CE%BD-isis-daesh-

%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BF/. 
275Βλ.http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B8-

20150178+0+DOC+XML+V0//EL, (τελευταία ενημέρωση στις 12 Ιουνίου 2015). 

https://www.eliamep.gr/%CE%B7-%CF%81%CE%B9%CE%B6%CE%BF%CF%83%CF%80%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AC-%CF%84%CE%B7%CE%BD-isis-daesh-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BF/
https://www.eliamep.gr/%CE%B7-%CF%81%CE%B9%CE%B6%CE%BF%CF%83%CF%80%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AC-%CF%84%CE%B7%CE%BD-isis-daesh-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BF/
https://www.eliamep.gr/%CE%B7-%CF%81%CE%B9%CE%B6%CE%BF%CF%83%CF%80%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AC-%CF%84%CE%B7%CE%BD-isis-daesh-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BF/
https://www.eliamep.gr/%CE%B7-%CF%81%CE%B9%CE%B6%CE%BF%CF%83%CF%80%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AC-%CF%84%CE%B7%CE%BD-isis-daesh-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BF/
https://www.eliamep.gr/%CE%B7-%CF%81%CE%B9%CE%B6%CE%BF%CF%83%CF%80%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AC-%CF%84%CE%B7%CE%BD-isis-daesh-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BF/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B8-20150178+0+DOC+XML+V0//EL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B8-20150178+0+DOC+XML+V0//EL
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1. ζήτησε από την Επιτροπή να λάβει τα απαραίτητα μέτρα με τα οποία θα πάψει 

πλέον η χρήση των μεταναστών, από μέρους των τρομοκρατών, ως μέσο 

διείσδυσής τους, στην Ευρώπη, 

2. παρότρυνε την Επιτροπή να συνεργαστεί με τις αστυνομικές δυνάμεις των 

κρατών - μελών της Ένωσης, προκειμένου να ληφθούν μέτρα προστασίας, 

κυρίως στην περιοχή της Μεσογείου, παίρνοντας σοβαρά υπόψη τις απειλές του 

ISIS για τρομοκρατικά χτυπήματα. 

Στο σημείο αυτό, κρίνεται αναγκαίο να αναφερθεί πως τα κράτη - μέλη της 

Ένωσης διαφώνησαν εντόνως στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για  

εγκατάσταση των μεταναστών σε ευρωπαϊκό έδαφος.276 Συγκεκριμένα, ο 

πρωθυπουργός της Σλοβακίας, RobertFitso, δήλωσε μεταξύ άλλων: «Ο βασικός 

κίνδυνος, που μας οδηγεί να αντιταχθούμε στις προτάσεις τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

είναι ο κίνδυνος της εισροής ανθρώπων, που δεν φθάνουν στην Ευρώπη, προκειμένου 

να αναζητήσουν εργασία αλλά με στόχο να προωθήσουν την τρομοκρατία».«Εμείς θα 

διαφωνήσουμε, αναζητώντας πάντα την καλύτερη λύση για όλες τις ενδιαφερόμενες 

πλευρές».277 Επιπλέον, υποστήριξε ότι η χώρα του σε καμία περίπτωση δεν θα 

αποποιηθεί τις ευθύνες που της αναλογούν γύρω από το μεταναστευτικό και δεν 

αμφισβητεί την αξία της αλληλεγγύης που οφείλουν να επιδείξουν σε αυτούς τους 

ανθρώπους όλα τα κράτη.278 

Επίσης, ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας δήλωσε πως η Ουγγαρία δεν είναι 

χώρα για μετανάστες,279 υποστηρίζοντας πως οι μεταναστευτικές ροές συνδέονται 

άρρηκτα με τα τρομοκρατικά χτυπήματα, που ολοένα αυξάνονται στην Ευρώπη. 

Παρατηρούμε λοιπόν, πως η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί μέσα από τις 

κατάλληλες ενέργειες να καταπολεμήσει την έξαρση της τρομοκρατίας, δείχνοντας 

παράλληλα το ανθρώπινό της πρόσωπο στους μετανάστες και τους πρόσφυγες, οι 

οποίοι δεν ευθύνονται, σε καμία περίπτωση, για την κατάσταση αυτή και που 

ουσιαστικά είναι έρμαια των όσων συμβαίνουν. Προσπαθεί λοιπόν, να ωθήσει και τα 

ευρωπαϊκά κράτη προς αυτήν τη λογική, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Κάποια κράτη 

                                                           
276Βλ. http://www.iefimerida.gr/news/208573/protasi-avramopoyloy-stin-ee-gia-ti-metegkatastasi-ton-

metanaston,  (τελευταία  ενημέρωση στις 12 Ιουνίου 2015). 
277. http://www.real.gr/DefaultArthro.aspx?page=arthro&id=420135&catID=4,  (τελευταία  ενημέρωση 

στις 12 Ιουνίου 2015). 
278Βλ.http://www.newsbeast.gr/world/arthro/825953/i-eisroi-metanaston-auxanei-tin-tromokratiki-

apeili, (τελευταία  ενημέρωση στις 12 Ιουνίου 2015). 
279Βλ.http://www.newsbomb.gr/kosmos/news/story/542938/ormpan-h-oyggaria-den-tha-einai-

proorismos-gia-toys-metanastes, (τελευταία  ενημέρωση  στις 12 Ιουνίου 2015). 

http://www.iefimerida.gr/news/208573/protasi-avramopoyloy-stin-ee-gia-ti-metegkatastasi-ton-metanaston
http://www.iefimerida.gr/news/208573/protasi-avramopoyloy-stin-ee-gia-ti-metegkatastasi-ton-metanaston
http://www.real.gr/DefaultArthro.aspx?page=arthro&id=420135&catID=4
http://www.newsbomb.gr/kosmos/news/story/542938/ormpan-h-oyggaria-den-tha-einai-proorismos-gia-toys-metanastes
http://www.newsbomb.gr/kosmos/news/story/542938/ormpan-h-oyggaria-den-tha-einai-proorismos-gia-toys-metanastes
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επιμένουν στη ρατσιστική τους συμπεριφορά προς τους μετανάστες και τους 

πρόσφυγες. Είναι πλέον αποδεδειγμένο πως απαιτείται μία κοινή ευρωπαϊκή 

πολιτική, καθώς και κοινές δράσεις μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών για την επίλυση 

του προβλήματος. Χρειάζεται μία συλλογική προσπάθεια από όλους, προκειμένου να 

επιλυθεί το ζήτημα. Χρειάζεται συλλογική προσπάθεια για μια καλύτερη Ευρώπη, για 

ένα καλύτερο αύριο. 

Στο έκτο κεφάλαιο λοιπόν, εξετάστηκε το κατά πόσο η μεταναστευτική και 

προσφυγική κρίση συμβάλλει στην εξάπλωση της τρομοκρατίας. Επιχειρήθηκε να 

δοθεί ένας ορισμός για την έννοια της τρομοκρατίας, το οποίο είναι αρκετά 

περίπλοκο, καθώς, μέχρι και σήμερα, δεν έχει δοθεί ένας ακριβής ορισμός για τη 

συγκεκριμένη έννοια. Γίνεται επίσης, αναφορά στις κατηγοριοποιήσεις της 

τρομοκρατίας. Παράλληλα, γίνεται αναφορά και στην άνοδο του ISIS και εξετάζεται 

το κατά πόσο η έξαρση της μετανάστευσης συμβάλλει στη διάδοση των ιδεών και 

των πεποιθήσεων της συγκεκριμένης τρομοκρατικής οργάνωσης. Στο τέλος, 

περιγράφεται η στάση των ευρωπαίων πολιτών απέναντι στους μουσουλμάνους, 

εξαιτίας και της ανόδου των τρομοκρατικών χτυπημάτων στα ευρωπαϊκά κράτη. Δεν 

είναι λίγοι εκείνοι που ισχυρίζονται πως πίσω από τα τρομοκρατικά χτυπήματα που 

πλήττουν την Ευρώπη οφείλονται, ως επί το πλείστον, οι μουσουλμάνοι και η 

επιθυμία τους να διαδώσουν σε όλο τον κόσμο τη θρησκεία τους.  

Φυσικά, για την τελευταία αυτή αντίληψη δεν υπάρχουν στοιχεία που να 

αποδεικνύουν ότι οι μετανάστες, και δη οι μουσουλμάνοι, οφείλονται για την άνοδο 

της τρομοκρατίας. Ο φόβος για το διαφορετικό, για το άγνωστο, πιθανόν, να είναι η 

αιτία της ακραίας, και σε πολλές περιπτώσεις θα λέγαμε, της ρατσιστικής 

συμπεριφοράς των ευρωπαίων εναντίον τους. Δεν πρέπει να ξεχνάμε όμως, ότι είναι 

άνθρωποι, οι οποίοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους, τα σπίτια 

τους, και να αναζητήσουν καλύτερες και ασφαλέστερες συνθήκες διαβίωσης στα 

ευρωπαϊκά κράτη. Δεν έχουν στόχο να διαβρώσουν την Ευρώπη, να αλλοιώσουν τον 

ευρωπαϊκό πολιτισμό. Αναζητούν το καλύτερο για τους ίδιους και την οικογένειά 

τους. Σε μία ανάλογη περίπτωση, και οι ευρωπαίοι θα αντιδρούσαν ακριβώς με τον 

ίδιο τρόπο. Οι μετανάστες και οι πρόσφυγες επιθυμούν να συμβιώσουν αρμονικά με 

τους ευρωπαίους και αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλοι. Η Ευρώπη οφείλει να 

δείξει το ανθρώπινο της πρόσωπο απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους και να 

φροντίσει για την αρμονική τους συνύπαρξη μαζί με τους ευρωπαίους. Οφείλει 

δηλαδή να φροντίσει για το καλό όλων όσων βρίσκονται στους κόλπους της. Γι’ 
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αυτόν το λόγο, απαιτείται συνεργασία και από τις δύο πλευρές, προκειμένου να 

επιτευχθεί το καλύτερο για όλους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

107 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο: Συμπεράσματα 

Η μετανάστευση λοιπόν, αποτελεί ένα ζωτικής σημασίας παγκόσμιο φαινόμενο. 

Ο κόσμος βιώνει μία άνευ προηγουμένου μεταναστευτική και προσφυγική κρίση. 

Πάνω από 65 εκατομμύρια άνθρωποι σήμερα διώκονται και αναγκάζονται να 

εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και να μεταναστεύσουν εξαιτίας των ένοπλων 

συρράξεων, των βίαιων συγκρούσεων και γενικά λόγω της έκρυθμης κατάστασης που 

επικρατεί στην πατρίδα τους.280 

Από το 2015, η Ευρώπη βιώνει τη μεγαλύτερη εισροή μεταναστών και 

προσφύγων μετά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πάνω από 1 εκατομμύριο 

άνθρωποι έχουν καταφθάσει στο ευρωπαϊκό έδαφος, μέσα από επικίνδυνες θαλάσσιες 

και χερσαίες μεταφορές, στην προσπάθειά τους να ζήσουν μία φυσιολογική ζωή 

χωρίς συγκρούσεις και πολέμους. Οι περισσότεροι μάλιστα είναι ευπαθείς κοινωνικές 

ομάδες που χρειάζονται ανθρωπιστική βοήθεια (δηλαδή υγειονομική περίθαλψη, 

καθαρό πόσιμο νερό, παροχή νομικής βοήθειας, καθαρά ρούχα, τρόφιμα κλπ).281 

Οι αυξανόμενες μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές επηρεάζουν, κατά 

κύριο λόγο, τις χώρες διαμετακόμισης, όπως είναι η Ελλάδα, η Τουρκία, η Λιβύη,282 

αλλά και τις χώρες υποδοχής που οφείλουν να φροντίσουν για την ομαλή 

εγκατάσταση και διαμονή των μεταναστών και των προσφύγων στο έδαφός τους. Στις 

τελευταίες μάλιστα, η συμπεριφορά των ντόπιων κατοίκων απέναντί τους ποικίλλει. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, γίνονται αποδεκτοί και αφομοιώνονται με τους ντόπιους. 

Υπάρχουν όμως, και περιπτώσεις που οι κάτοικοι ξεσηκώνονται και προβαίνουν σε 

ακραίες και επιθετικές συμπεριφορές προς τους ξένους και επικίνδυνους, όπως τους 

χαρακτηρίζουν πολλές φορές, μετανάστες.   

Τα ευρωπαϊκά κράτη αναμφισβήτητα δεν ήταν καθόλου προετοιμασμένα γι’ 

αυτό το φαινόμενο. Διαφωνούν εντόνως ως προς τη διαχείριση της όλης κατάστασης 

και συγκρούονται στην προσπάθειά τους να περιορίσουν τις ροές, προστατεύοντας 

παράλληλα, τόσο τα συμφέροντά τους, όσο και την εδαφική τους ακεραιότητα.283 Γι’ 

αυτόν το λόγο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φρόντισε να ακολουθήσει μία διαφορετική 

προσέγγιση για την αντιμετώπιση της κρίσης, αξιοποιώντας τα μέσα και τα εργαλεία 

                                                           
280Βλ. http://ec.europa.eu/echo/refugee-crisis, (τελευταία ενημέρωση στις 20 Ιουνίου 2016). 
281Βλ. http://ec.europa.eu/echo/refugee-crisis, (τελευταία ενημέρωση στις 20 Ιουνίου 2016). 
282Βλ. http://ec.europa.eu/echo/refugee-crisis, (τελευταία ενημέρωση στις 20 Ιουνίου 2016). 
283Henley, Jon, «Ποια είναι η σημερινή κατάσταση της μεταναστευτικής κρίσης στην Ευρώπη;», 

διαθέσιμο στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα: https://www.the guardian.com/world/2018/jun/15/what-

current-scale-migration-crisis-europe-future-outlook, (τελευταία ενημέρωση στις 15 Ιουνίου 2018, 

14:34). 

http://ec.europa.eu/echo/refugee-crisis
http://ec.europa.eu/echo/refugee-crisis
http://ec.europa.eu/echo/refugee-crisis
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που διέθετε το κάθε ευρωπαϊκό κράτος, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση σαν 

σύνολο.284 Στόχος της ήταν να οχυρώσει την Ευρώπη απέναντι στην απειλή της 

τρομοκρατίας και να επικρατεί παντού η αίσθηση της ασφάλειας. Άλλωστε, η 

ευρωπαϊκή στρατηγική αποτελούνταν κυρίως από αμυντικά και αποτρεπτικά μέσα, 

που στόχο είχαν τον έλεγχο των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών. Ακόμη και 

στην κρίση που βιώνει τώρα, λόγω του πολέμου στη Συρία, η Ευρώπη αντέδρασε, ως 

επί το πλείστον, αμυντικά τριπλασιάζοντας την παρουσία της Frontex στη Μεσόγειο, 

σε συνδυασμό με τις επιχειρήσεις Ποσειδών και Τρίτων.285 Επίσης, προέβη στη 

δημιουργία Ομάδων Υποστήριξης και Διαχείρισης της Μετανάστευσης, οι οποίες θα 

τοποθετηθούν στα hotspot εκείνα, τα οποία ο αριθμός των προσφύγων είναι 

υπερβολικά μεγάλος και η τοπική κοινωνία δε δύναται να τα ελέγξει. Παράλληλα, η 

Επιτροπή υποστήριξε τη θέσπιση μίας φρουράς που θα προστατεύει τα εξωτερικά 

σύνορα της Ένωσης, μετατρέποντάς την σε πραγματικό φρούριο.286 

Από την άλλη πλευρά, η Επιτροπή φρόντισε επίσης να χορηγήσει ανθρωπιστική 

βοήθεια στις χώρες από όπου προέρχονταν οι πρόσφυγες, όπως είναι το Πακιστάν, η 

Συρία, το Αφγανιστάν κλπ. Συνολικά, το 2015 διέθεσε το 72% του ετήσιου 

προϋπολογισμού (πάνω από 1 δις. ευρώ) για την κάλυψη των αναγκών τους. Η 

Ευρώπη λοιπόν, παρείχε ανθρωπιστική βοήθεια σε κάθε πρόσφυγα ανεξαρτήτως 

φύλου, καταγωγής, ηλικίας, θρησκείας και πολιτικών πεποιθήσεων, αλλά παρείχε τη 

βοήθειά της και τη στήριξή της στα θύματα του πολέμου όπως προστάζουν οι αρχές 

της αμεροληψίας, της ουδετερότητας, της ανεξαρτησίας και της ανθρωπότητας.287 

Φυσικά, η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας δεν αποτελεί μέσο διαχείρισης της 

κρίσης. Οι αδυναμίες και οι ελλείψεις του Κοινού Συστήματος Δουβλίνου φάνηκαν 

από την έξαρση των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών τα τελευταία τρία 

χρόνια, αλλά και από την ελλιπή αντιμετώπιση του προβλήματος από τις χώρες 

υποδοχής. Η Επιτροπή μάλιστα τόνισε πως τα κράτη δεν εφαρμόζουν επαρκώς τη 

                                                           
284Βλ. http://ec.europa.eu/echo/refugee-crisis, (τελευταία ενημέρωση στις 20 Ιουνίου 2016). 
285Βλ. COM (2015) 490 final/2, Communication to the european parliament, the european council and 

the council Managing the refugee crisis: immediate operational, budgetary and legal measures under 

the European Agenda on Migration. 
286Βλ. COM (2015) 490 final/2, Communication to the european parliament, the european council and 

the council Managing the refugee crisis: immediate operational, budgetary and legal measures under 

the European Agenda on Migration.  
287Βλ. http://ec.europa.eu/echo/refugee-crisis, (τελευταία ενημέρωση στις 20 Ιουνίου 2016). 

http://ec.europa.eu/echo/refugee-crisis
http://ec.europa.eu/echo/refugee-crisis
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νομοθεσία του ασύλου (προτεστάντης σε αυτό είναι η Ελλάδα λόγω ελλείψεων σε 

δομές, προσωπικό κλπ) και γι’ αυτό δημιουργούνται επιπλέον προβλήματα.288 

Προκειμένου να μπορέσει να καταπολεμηθεί η μεταναστευτική και προσφυγική 

κρίση, τα ευρωπαϊκά κράτη θα πρέπει να συνεργαστούν μεταξύ τους, αλλά και με τις 

χώρες του Τρίτου Κόσμου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μάλιστα δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα 

στην ανάπτυξη και ενδυνάμωση των σχέσεων με τις γειτονικές χώρες που πλήττονται 

περισσότερο λόγω του πολέμου στη Συρία. Ταυτόχρονα, προσπαθεί διά της 

διπλωματικής οδού να λύσει το ζήτημα και να περιορίσει με αυτόν τον τρόπο τα 

μεταναστευτικά και προσφυγικά κύματα.289 

Παρατηρούμε λοιπόν, πως είναι απαραίτητο τα ευρωπαϊκά κράτη να 

εφαρμόσουν κοινές πολιτικές δράσεις, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η 

μεταναστευτική και προσφυγική κρίση. Μάλιστα, είναι απαραίτητο να ακολουθούν 

μία  κοινή πολιτική ασύλου και να φροντίζουν για την ομαλή ενσωμάτωση των 

μεταναστών και των προσφύγων στο έδαφός τους.290 Επίσης, θα πρέπει να γίνεται 

σωστή και δίκαιη κατανομή τους μέσα στα ευρωπαϊκά σύνορα. Θα πρέπει δηλαδή, τα 

κράτη να δέχονται τον ίδιο αριθμό μεταναστών και προσφύγων, και σε περιπτώσεις 

που μία χώρα δέχεται μεγαλύτερο αριθμό, να της παρέχεται οικονομική βοήθεια. 

Αυτή η πολιτική ονομάζεται «κατανομή του βάρους» και τα κράτη πρέπει να 

συμμετέχουν οικειοθελώς στις προσπάθειες που γίνονται για την αντιμετώπιση της 

κρίσης.291 

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια η τακτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει γίνει 

περισσότερο επιθετική. Λόγω της έξαρσης της παράνομης μετανάστευσης στο 

θαλάσσιο χώρο της Μεσογείου, αναγκάστηκε να λάβει πιο σκληρά μέτρα, 

προκειμένου την καταπολεμήσει (διπλασιάστηκαν οι επιχειρήσεις της  EUNAVFOR 

                                                           
288Βλ. COM (2015) 490 final/2, Communication to the european parliament, the european council and 

the council Managing the refugee crisis: immediate operational, budgetary and legal measures under 

the European Agenda on Migration. 
289Βλ.  COM(2015) 490 final/2. 
290European Commission. Communication from the Commission to the European Parliament, the 

Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: a European 

Agenda on Migration, Brussels, 13.5.2015, COM(2015) 240 final, διαθέσιμο στην ηλεκτρονική 

ιστοσελίδα:http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european 

agendamigration/background-

information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_en.pdf.  
291Dennison, S. & Janning, J., 2016, «Bear any Burden: How EU Governments Can Manage the 

Refugee Crisis», ECFR/I67. 1-14, p. 5. 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european%20agendamigration/background-information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european%20agendamigration/background-information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european%20agendamigration/background-information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_en.pdf
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MED, περιορίζοντας τα παράνομα κυκλώματα να δράσουν και να μεταφέρουν 

παράνομα μετανάστες στην Ευρώπη.292 

Παρόλα αυτά, παρατηρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, στο σύνολό της, δε 

διαθέτει ένα άρτιο και ολοκληρωμένο σύστημα μετανάστευσης. Τα εργαλεία που 

χρησιμοποιεί στον έλεγχο της κατάστασης δεν είναι αποτελεσματικά. Γι’ αυτό και οι 

μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές συνεχώς αυξάνονται, και η Ευρώπη μοιάζει 

απλός θεατής του όλου ζητήματος. Για να αντιμετωπιστεί οριστικά η κρίση, η 

Ευρώπη υποχρεούται να θεσπίσει ένα ολοκληρωμένο σύστημα αντιμετώπισης της 

κρίσης, το οποίο θα βασίζεται στις αρχές της δικαιοσύνης και της ανθρωπότητας, 

σεβόμενο πάντα τις ανάγκες και τα δικαιώματα των μεταναστών και των προσφύγων. 

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι άνθρωποι που έφυγαν από την πατρίδα τους για μία 

καλύτερη ζωή Γι’ αυτό το λόγο, θα πρέπει η Ευρώπη να δείξει  την ανθρώπινη της 

πλευρά σε αυτούς τους ανθρώπους και να έρθει αντιμέτωπη με τις ευθύνες της. 

Φυσικά, αυτό δεν είναι και τόσο εύκολο, καθώς το κάθε ευρωπαϊκό κράτος έχει 

διαφορετικά συμφέροντα και βλέπει το ζήτημα από τη δική του οπτική. Η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, από την πλευρά της, πρότεινε ορισμένες προτάσεις για να σταματήσουν οι 

συνεχείς ροές, ωστόσο τα κράτη δεν τις εφάρμοσαν. Έμοιαζαν να μην ενδιαφέρονται 

για την επίλυση της κρίσης. Απλώς αντιδρούσαν ατομικά, ίσως και εγωιστικά, και 

κοιτούσαν να προστατεύσουν το έδαφός τους. 

 Η Ευρώπη πρέπει να βρει τη χρυσή τομή που θα τη βοηθήσει στην επίλυση του 

μεταναστευτικού. Πρέπει λοιπόν, να κοιτάξει:293 

1.  να διαφυλάξει τα σύνορά της, 

2. να εφαρμόσει μία κοινή πολιτική ασύλου και 

3. να επιδιώξει μία ολοκληρωμένη συνεργασία με όλα τα κράτη της. 

Γενικότερα, πρέπει να ακολουθήσει μία δίκαιη και σωστή πολιτική απέναντι 

στους μετανάστες και τους πρόσφυγες και να φροντίζει για την εγκατάστασή τους 

στις τοπικές κοινωνίες. Από την πλευρά τους, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης 

για το Άσυλο, καθώς και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων προσπαθούν να 

βοηθήσουν και να στηρίξουν τα κράτη σε αυτήν τους την προσπάθεια. Αλλά θα 

πρέπει και τα ίδια τα κράτη να δεχτούν τις λύσεις και τους κανονισμούς που 

προτείνονται και να τους  εφαρμόζουν με διαφάνεια. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα 

                                                           
292Βλ. COM (2015) 490 final/2. 
293Ibid. 
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μπορέσει το μεταναστευτικό να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά, και η Ευρώπη θα 

επιστρέψει και πάλι στους κανονικούς της ρυθμούς. 

Μάλιστα, τα τελευταία κυρίως χρόνια, η μετανάστευση διακρίνεται για την 

έντονη ασφαλειοποίησή της κι αυτό συμβαίνει λόγω του φόβου που έχουν 

προκαλέσει οι ισλαμιστικές τρομοκρατικές οργανώσεις. Η πλειοψηφία των 

μεταναστών και των προσφύγων προέρχονται από ισλαμικά κράτη κι αυτό, συμφώνα 

με πολλά ευρωπαϊκά κράτη, αποτελεί απειλή για την ασφάλειά τους, αλλά και για την 

ταυτότητά τους. Άλλωστε, ο φόβος της απώλειας της ταυτότητας οξύνεται όταν 

καταφθάνουν πολλοί αλλοδαποί. Οι πολιτικές μετανάστευσης και η έξαρση της 

τρομοκρατίας έχουν αλλάξει τα δεδομένα και αδιαμφισβήτητα η ασφαλειοποιήση της 

μετανάστευσης δεν μπορεί να υποτιμηθεί. Η κατάσταση σήμερα στην ευρωπαϊκή 

ήπειρο μοιάζει πραγματικά χαοτική.294 

Εφόσον όμως, η Ευρώπη σαν ήπειρος αποτελεί πόλος έλξης για τους 

περισσότερους μετανάστες και πρόσφυγες, κρίνεται αναγκαίο να υιοθετήσει μία 

κοινή πολιτική ασύλου και μετανάστευσης, διαχωρίζοντας φυσικά τη νόμιμη 

μετανάστευση από την παράνομη. Όλα τα ευρωπαϊκά κράτη, στα πλαίσια της 

ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, θα πρέπει να συμμορφωθούν με τους κανόνες και να  

στηρίξουν την προσπάθεια που γίνεται για την επίλυση του μεταναστευτικού 

ζητήματος, το οποίο φαίνεται να έχει περικυκλώσει την Ευρώπη, προστατεύοντας 

φυσικά την επικράτειά τους και τα κυριαρχικά τους δικαιώματα. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ως σύνολο, μπορεί να συμβάλλει στην ειρηνική επίλυση 

των διαφορών μεταξύ των κρατών της και των τρίτων χωρών. Επίσης, η επιθυμία 

ένταξης της τρίτης χώρας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα χρηματοδοτικά 

προγράμματα και οι επιδοτήσεις μπορούν να συμβάλλουν κι αυτά με της σειρά τους 

στη λείανση του προβλήματος. Με αυτόν τον τρόπο, η Ευρώπη θα μπορέσει να 

αντιμετωπίσει τις πολιτικές επέκτασης χωρών, όπως η Ρωσία, αλλά και 

περιφερειακών δυνάμεων, όπως η Τουρκία.295 

                                                           
294Mattsson, Noora, 2016, «Securitization of Immigrants - and its Political Impacts on European 

Union», CHARLES UNIVERSITY IN PRAGUE Faculty of Social Science Institute of Political 

Science, Prague, p. 66. 
295Αραμπατζής, Γεώργιος, «Ζητήματα συνόρων και ασφάλειας ΣΤΗΝ Ευρωπαϊκή Ένωση», διαθέσιμο 

στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα: 

http://hellenicgeosociety.org/el/system/files/%CE%96%CE%97%CE%A4%CE%97%CE%9C%CE%9

1%CE%A4%CE%91%20%CE%A3%CE%A5%CE%9D%CE%9F%CE%A1%CE%A9%CE%9D%20

%CE%9A%CE%91%CE%99%20%CE%91%CE%A3%CE%A6%CE%91%CE%9B%CE%95%CE%

99%CE%91%CE%A3%20%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9D%20%CE%95%CE%A5%CE%A1

http://hellenicgeosociety.org/el/system/files/%CE%96%CE%97%CE%A4%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%91%20%CE%A3%CE%A5%CE%9D%CE%9F%CE%A1%CE%A9%CE%9D%20%CE%9A%CE%91%CE%99%20%CE%91%CE%A3%CE%A6%CE%91%CE%9B%CE%95%CE%99%CE%91%CE%A3%20%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9D%20%CE%95%CE%A5%CE%A1%CE%A9%CE%A0%CE%91%CE%AA%CE%9A%CE%97%20%CE%95%CE%9D%CE%A9%CE%A3%CE%97_0.pdf
http://hellenicgeosociety.org/el/system/files/%CE%96%CE%97%CE%A4%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%91%20%CE%A3%CE%A5%CE%9D%CE%9F%CE%A1%CE%A9%CE%9D%20%CE%9A%CE%91%CE%99%20%CE%91%CE%A3%CE%A6%CE%91%CE%9B%CE%95%CE%99%CE%91%CE%A3%20%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9D%20%CE%95%CE%A5%CE%A1%CE%A9%CE%A0%CE%91%CE%AA%CE%9A%CE%97%20%CE%95%CE%9D%CE%A9%CE%A3%CE%97_0.pdf
http://hellenicgeosociety.org/el/system/files/%CE%96%CE%97%CE%A4%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%91%20%CE%A3%CE%A5%CE%9D%CE%9F%CE%A1%CE%A9%CE%9D%20%CE%9A%CE%91%CE%99%20%CE%91%CE%A3%CE%A6%CE%91%CE%9B%CE%95%CE%99%CE%91%CE%A3%20%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9D%20%CE%95%CE%A5%CE%A1%CE%A9%CE%A0%CE%91%CE%AA%CE%9A%CE%97%20%CE%95%CE%9D%CE%A9%CE%A3%CE%97_0.pdf
http://hellenicgeosociety.org/el/system/files/%CE%96%CE%97%CE%A4%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%91%20%CE%A3%CE%A5%CE%9D%CE%9F%CE%A1%CE%A9%CE%9D%20%CE%9A%CE%91%CE%99%20%CE%91%CE%A3%CE%A6%CE%91%CE%9B%CE%95%CE%99%CE%91%CE%A3%20%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9D%20%CE%95%CE%A5%CE%A1%CE%A9%CE%A0%CE%91%CE%AA%CE%9A%CE%97%20%CE%95%CE%9D%CE%A9%CE%A3%CE%97_0.pdf
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Γενικότερα, η υποδοχή και η εγκατάσταση των μεταναστών και των 

προσφύγων στο ευρωπαϊκό έδαφος απαιτούν σωστές πολιτικές και σωστή 

αναδιανομή που θα επιφέρουν την εξασφάλιση της σίτισης, της υγειονομικής 

περίθαλψης, της εκπαίδευσης των μεταναστών κλπ, κάτι που σίγουρα δεν προσφέρει 

η αντιμεταναστευτική και ρατσιστική πολιτική. Οι ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να 

συνεργάζονται μεταξύ τους για την ασφαλή διέλευση των μεταναστών και των 

προσφύγων στο έδαφός τους και να φροντίζουν για την μετεγκατάστασή τους. Οι 

τοπικές κοινωνίες, από την πλευρά τους, πρέπει να αναβαθμιστούν και να 

αποκτήσουν κατάλληλες δομές υποδοχής και φιλοξενίας. Τα ανθρώπινα αυτά μέτρα, 

στον αντίποδα της ασφαλειοποίησης της μετανάστευσης, της επαναπροώθησης των 

μεταναστών και των προσφύγων, στο κλείσιμο των συνόρων, στους φράκτες και τα 

στρατόπεδα, μπορούν να διαμορφώσουν τις κατάλληλες συνθήκες συμβίωσης 

ευρωπαίων και μεταναστών.296 

Σίγουρα το μεταναστευτικό αποτελεί μία μεγάλη πρόκληση για την Ευρώπη, η 

οποία φαίνεται ότι αλλάζει. Μέσα από τις λανθασμένες ενέργειές της φαίνεται ότι 

ήταν απροετοίμαστη να δεχτεί τα συνεχή μεταναστευτικά καραβάνια που κατέφθαναν 

στο έδαφός της. Η μεταναστευτική κρίση ανάγεται σε πολιτική και οικονομική κρίση, 

καθώς οι ευρωπαϊκές κοινωνίες, τα τελευταία χρόνια, ταυτόχρονα με την αύξηση των 

μεταναστών και την έξαρση της τρομοκρατίας, καλούνται να αντιμετωπίσουν και τις 

σκληρές συνθήκες λιτότητας. Οι συνθήκες αυτές είχαν ως επακόλουθο την άνοδο των 

ακροδεξιών κομμάτων και την υιοθέτηση από μέρους των ευρωπαϊκών κρατών μίας 

ξενοφοβικής πολιτικής, η οποία οδηγούσε ακόμη και σε κλείσιμο των συνόρων.  

Παρατηρούμε λοιπόν, πως η Ευρώπη, εν μέσω μίας τόσο σημαντικής και 

δύσκολης κρίσης, δεν προβαίνει σε σωστούς χειρισμούς για την επίλυση του 

προβλήματος. Αντιθέτως, αντιδρά σπασμωδικά και βιαστικά και αναζητά πρόχειρες, 

κι όχι ουσιαστικές, λύσεις. Αυτό έχει ως συνέπεια, τον κλυδωνισμό και την 

υπονόμευση ολόκληρου του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Η αποτρεπτική πολιτική 

που ακολουθεί η «πολιτισμένη» Ευρώπη, σε συνδυασμό και με τη ασφαλειοποίηση 

της διαχείρισης της μετανάστευσης, ίσως να επέφερε αντίθετα από τα επιθυμητά 

αποτελέσματα. Γι’ αυτό, κρίνεται σκόπιμο να εφαρμοστεί μία κοινή πολιτική 

μετανάστευσης, που θα σέβεται τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, δείχνοντας με 

                                                                                                                                                                      
%CE%A9%CE%A0%CE%91%CE%AA%CE%9A%CE%97%20%CE%95%CE%9D%CE%A9%CE

%A3%CE%97_0.pdf.  
296Βλ. http://rednotebook.gr/2016/02/diktiosi/, (τελευταία ενημέρωση στις 11 Φεβρουαρίου 2016). 

http://hellenicgeosociety.org/el/system/files/%CE%96%CE%97%CE%A4%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%91%20%CE%A3%CE%A5%CE%9D%CE%9F%CE%A1%CE%A9%CE%9D%20%CE%9A%CE%91%CE%99%20%CE%91%CE%A3%CE%A6%CE%91%CE%9B%CE%95%CE%99%CE%91%CE%A3%20%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9D%20%CE%95%CE%A5%CE%A1%CE%A9%CE%A0%CE%91%CE%AA%CE%9A%CE%97%20%CE%95%CE%9D%CE%A9%CE%A3%CE%97_0.pdf
http://hellenicgeosociety.org/el/system/files/%CE%96%CE%97%CE%A4%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%91%20%CE%A3%CE%A5%CE%9D%CE%9F%CE%A1%CE%A9%CE%9D%20%CE%9A%CE%91%CE%99%20%CE%91%CE%A3%CE%A6%CE%91%CE%9B%CE%95%CE%99%CE%91%CE%A3%20%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9D%20%CE%95%CE%A5%CE%A1%CE%A9%CE%A0%CE%91%CE%AA%CE%9A%CE%97%20%CE%95%CE%9D%CE%A9%CE%A3%CE%97_0.pdf
http://rednotebook.gr/2016/02/diktiosi/
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αυτόν τον τρόπο το ανθρώπινο και δημοκρατικό πρόσωπο της ευρωπαϊκής ηπείρου. 

Η υιοθέτηση των δημοκρατικών αξιών, στον αντίποδα των αυστηρών και 

ξενοφοβικών μέτρων, αποτελεί την ουσιαστική λύση αντιμετώπισης του 

μεταναστευτικού προβλήματος.  

Αναμφισβήτητα, απαραίτητη είναι και η υπομονή, η αλληλεγγύη και η 

συνεργασία των ευρωπαϊκών χωρών προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο για 

όλους. Η συλλογική ευθύνη θα βοηθήσει και τις δύο πλευρές, δηλαδή και τους 

ευρωπαίους πολίτες, αλλά και τους μετανάστες. Άλλωστε, «τα οικουμενικά 

προβλήματα της εποχής μας απαιτούν οικουμενική λύση».297 

Μία τέτοια περίπλοκη κατάσταση λοιπόν, μπορεί να αντιμετωπιστεί 

αποτελεσματικά μέσα από μία ολοκληρωμένη προσέγγιση και εφόσον οι ευρωπαϊκές 

χώρες συνεργαστούν με εποικοδομητικό τρόπο. Άλλωστε, η συνεργασία μεταξύ των 

κρατών μπορεί να επηρεάσει θετικά και τη στάση των ευρωπαίων απέναντι στους 

μετανάστες και να προλάβει τυχόν ρατσιστικές επιθέσεις. Η Ευρώπη, ενωμένη, θα 

πρέπει να αγωνιστεί με ειρηνικά μέσα για την ασφάλειά της, αλλά και για την 

εγκατάσταση των μεταναστών στους κόλπους της.298 

Το μέλλον ωστόσο,θα δείξει αν η Ευρώπη στάθηκε ικανή να επιλύσει ακόμη 

ένα πρόβλημα που την ταλάνιζε για αρκετά χρόνια και επέφερε ριζικές αλλαγές στη 

δομή της. Μένει να παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις που έπονται… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
297Χάμπερμας, Γιούρκεν, «Για ένα Σύνταγμα της Ευρώπης, εκδόσεις: Πατάκη, Αθήνα, 2012. 
298Βλ.https://www.aplotaria.gr/o%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%AF%CF%84%CF%81
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https://www.aplotaria.gr/o%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%AF%CF%84%CF%81%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%BF%CF%82%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%87%CF%89%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CF%83%CE%B5-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BB%CE%AD%CE%BE/


 
 

114 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο:ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

8.1 Ελληνική  Βιβλιογραφία 

 Αθανασόπουλος, Άγγελος, «Οι σιδερένιοι φράχτες, ο αποκλεισμός των 

βαλκάνιων μεταναστών από τη Βρετανία και η λογική της «Ευρώπης - 

Φρούριο», Το Βήμα, δημοσιεύτηκε την Κυριακή 08 Δεκεμβρίου 2013. 

 Αθανασόπουλος, Άγγελος, «Το μεταναστευτική στοιχειώνει την Ευρωπαϊκή 

Ένωση», Το Βήμα  Πολιτικής.  

 Αρβανιτόπουλος, Κωνσταντίνος – Ήφαιστος, Παναγιώτης, 2003, 

Ευρωατλαντικές Σχέσεις, Αθήνα, Εκδόσεις: Ποιότητα. 

 Ασλανίδου, Δέσποινα, 2012, «Ανθρώπινα δικαιώματα για τους μετανάστες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης», Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα Διεθνών και 

Ευρωπαϊκών Σπουδών. 

 Αφρουξενίδης, Αλέξανδρος, Σαρρής, Νίκος, Τσακηρίδη, Όλγα, 2012, «Ένταξη 

των Μεταναστών: Αντιλήψεις, Πολιτικές Πρακτικές», Εθνικό Κέντρο 

Κοινωνικών Ερευνών. 

 Βγενόπουλος, Κ., 1998, «Πρόσφυγες και μετανάστες στην ελληνική αγορά 

εργασίας», Αθήνα: ΕΚΕΜ. 

 Βουρουξή, Χριστίνα - Σαρρής, Νίκος, 2012, «Μετανάστευση και ένταξη: 

προκλήσεις και διακρίσεις «Ένταξη των Μεταναστών: Αντιλήψεις, Πολιτικές, 

Πρακτικές», Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Αθήνα.  

 Γαβρόγλου, Σταύρος, 2001, «Μετανάστευση και ακροδεξιά αντίδραση στην 

Ευρώπη: συγκριτική επισκόπηση στο «Μετανάστες και Μετανάστευση: 

Οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές πτυχές», εκδόσεις: Πατάκη, Αθήνα. 

 Ζαββός, Στέλιος, «Μεταναστευτικές ροές, Ευρώπη και Ελλάδα», Καθημερινή, 

δημοσιεύτηκε στις 14/02/2016. 

 Ήφαιστος, Παναγιώτης - Πλατιάς Αθανάσιος, 1992, «Ελληνική Αποτρεπτική 

Στρατηγική», Αθήνα, Εκδόσεις: Παπαζήση. 

 Βλ. ΙΜΕΠΟ, «Οικονομικές διαστάσεις της μετανάστευσης». 

 Βλ. ΙΕΚΕΘ, «Πτυχές του Μεταναστευτικού Ζητήματος στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση», Αθήνα , 2014.  



 
 

115 
 

 Βλ. Κοινές Βασικές Αρχές για την Πολιτική Ένταξης των Μεταναστών στην ΕΕ 

(Council Document 14615/04). 

 Κολιόπουλος, Κωνσταντίνος, 2010, «Η στρατηγική σκέψη. Από την Αρχαιότητα 

έως σήμερα», Αθήνα, Εκδόσεις: Ποιότητα. 

 Κόλλιας, Χρήστος, σελ. 76 - 80. 

 Λίτσας, Σπυρίδων, 2014, «Ιλιάδα και Διεθνής Πολιτική», εκδόσεις: Ποιότητα, 

Θεσσαλονίκη. 

 Μακρής, Γεράσιμος, 2009, «Ισλάμ. Πεποιθήσεις, Πρακτικές και Τάσεις», Αθήνα, 

Εκδόσεις: Ελληνικά Γράμματα. 

 Μαρβάκης, Αθ., Παρσανόγλου Δ., Παύλου, Μ., 2001, «Μετανάστες στην 

Ελλάδα», Αθήνα, Εκδόσεις: Ελληνικά Γράμματα. 

 Μαρκοζάνη, Ελευθερία, 2015, «Παράνομη Μετανάστευση, Ασφάλεια και 

Ευρωπαϊκή πολιτική», εκδόσεις: Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet - 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα.  

 Μπαγκαβός, Χρήστος - Παπαδοπούλου, Δέσποινα, 2006, «Μεταναστευτικές 

Τάσεις και Ευρωπαϊκή Μεταναστευτική Πολιτική», ΙΝΕ - ΓΣΕΕ, Αθήνα.   

 Μπέλλου, Φωτεινή, 2008, «Η Ευρωπαϊκή Ένωση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη», 

στο Κωνσταντινίδης Γ., «Η Ευρωπαϊκή Ένωση στο Διεθνές Σύστημα», 

Εκδόσεις: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη. 

 Μπόση, Μαίρη, 1999, «Ζητήματα Ασφαλείας στη Νέα Τάξη Πραγμάτων», 

εκδόσεις: Παπαζήση, Αθήνα. 

 Μπόση, Μαίρη, 2014, «Η Διεθνής Ασφάλεια στο Μεταψυχροπολεμικό Κόσμο. 

Οι αραβικές εξεγέρσεις και η περίπτωση της Συρίας», Αθήνα, Εκδόσεις: 

Ποιότητα. 

 Μπόση, Μαίρη, 1996, «Ελλάδα και Τρομοκρατία. Εθνικές και διεθνείς 

διαστάσεις». Αθήνα, Εκδόσεις: ΑΝΤ. Ν Σάκουλα. 

 Μπόση, Μαίρη, 2000, «Περί του Ορισμού της Τρομοκρατίας», Αθήνα, Εκδόσεις: 

Π. Τραυλός. 

 Νάτσιου, Κωνσταντία, «Το θεσμικό πλαίσιο της μεταναστευτικής πολιτικής της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης», Huffpost, δημοσιεύτηκε στις 23/09/2017.  

 Πλατιάς, Αθανάσιος, 1995, «Το νέο διεθνές σύστημα. Ρεαλιστική Προσέγγιση 

Διεθνών σχέσεων», Αθήνα, Εκδόσεις: Παπαζήση.  



 
 

116 
 

 Πλατιάς, Αθανάσιος, 2010, «Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγική στον Θουκυδίδη», 

Αθήνα, Εκδόσεις: Εστία. 

 Ρουμπάνη, Νίκη, «Τα Ευρωπαϊκά Δίκτυα ενάντια στο ρατσισμό και η ελληνική 

παρουσία: Μαρβάκης, Αθ., Παρσανόγλου Δ, Παύλου Μ (2001), Μετανάστες 

στην Ελλάδα», Αθήνα, Εκδόσεις: Ελληνικά Γράμματα. 

 Σαρρής, Νίκος, 2008, «Θεσμικό Πλαίσιο της Μετανάστευση σε Εθνικό και 

Ευρωπαϊκό Επίπεδο», Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Κείμενο Εργασίας. 

 Σαρρής, Νίκος, 2012, Η συμβολή των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών στην 

προοπτική ένταξης μεταναστών στην Ελλάδα στο «Ένταξη των Μεταναστών: 

Αντιλήψεις, Πολιτικές, Πρακτικές», Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, 

Αθήνα. 

 Τσαούσης, στο: Μπαγκαβός Χ., - Παπαδοπούλου Δ., «Μεταναστευτικές τάσεις 

και Ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική», ΙΝΕ-ΓΣΕΕ. 

 Τσιμουρής, Γιώργος, «Ανθρωπολογικές Προσεγγίσεις της Μετανάστευσης στη 

Μεταπολεμική Ελλάδα: Ορισμένες Υποθέσεις για μία Αργοπορημένη Σχέση. 

Γκέφου - Μαδιανού Δήμητρα, (2009), Όψεις Ανθρωπολογικής Έρευνας. 

Πολιτισμός, Ιστορία, Αναπαραστάσεις», Αθήνα, Εκδόσεις: Ελληνικά Γράμματα. 

 Φωτιάδης, Αποστόλης, 2015, «Έμποροι των συνόρων», Εκδόσεις: Ποταμός. 

 Χάμπερμας, Γιούρκεν, 2012, «Για ένα Σύνταγμα της Ευρώπης», εκδόσεις: 

Πατάκη, Αθήνα. 

 Χλέτσος, Μιχάλης, Κόλλιας, Χρήστος, Συρακούλης, Κλεάνθης, Παλαιολόγου, 

Σουζάνα, Θαλασσοχώρη, Χριστοδούλη, Μπουρδούβαλη, Βικτώρια, Πούλιου, 

Αφροδίτη, Ιανουάριος 2005, «Οικονομικές Διαστάσεις της Μετανάστευσης. 

Επιπτώσεις στον Αγροτικό Τομέα», εκδόσεις: Ινστιτούτο Μεταναστευτικής 

Πολιτικής, Αθήνα.  

 Χλέτσος, Μιχάλης, 2001, Η πολιτική οικονομία της μετανάστευσης στο 

«Μετανάστες και Μετανάστευση: Οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές 

πτυχές», εκδόσεις: Πατάκη, Αθήνα. 

 Βλ. Εφημερίδα Η Δημοκρατία, Λίτσας, Σπυρίδων, 21 Φεβρουαρίου 2016, «Τι 

σημαίνει ο ερχομός του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο»;  

 Βλ. Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 

την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των 



 
 

117 
 

Περιφερειών, Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δράσης για τη Μετανάστευση, COM 

(2015) 240 final. 

 Βλ. Ανακοίνωση της Επιτροπής Προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο, όσον αφορά τις εργασίες της Ειδικής Ομάδας «Μεσόγειος», COM 

(2013) 869 final. 

 Στην Εισαγωγή του Νταλής Σ., 2004, «Οι Διατλαντικές Σχέσεις, Συνεργασία ή 

Ανταγωνισμός;», εκδόσεις: Παπαζήση, Αθήνα. 

 Βλ. Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 

την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των 

Περιφερειών, Σχέδιο δράσης της ΕΕ κατά της λαθραίας διακίνησης μεταναστών 

(2015 - 2020), COM (2015) 285 final.  
 

8.2 ΞενόγλωσσηΒιβλιογραφία 

 Kasparek, Bernd / Speer, Marc, 2015, Of Hope. Hungary and the Long Summer 

of Migration, (τελευταία ενημέρωση στις 8 Οκτωβρίου 2015).   

 Fotiades, Apostolos, 23 Apr 2015, «The EU’s Emerging Immigration Policy: 

New Tragedy, Grief, Then More Militarization, Border Criminologies»,  

 Ludwig Wittgenstein, 1974, Philosophical Investigations, trans. G. E. M 

Anscombe, 3rd ed., Blackwell, Oxford. 

 Jef Huysmans, 2014, Security Unbound: Enacting Democratic Limits, Routledge, 

London. 

 Myron, Weiner, 1992-1993, «Security, Stability and International Migration», 

Vol.17. No.3. 

 Bale, Tim, Μάρτιος 2011, «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ», 

εκδόσεις: Κριτική, Πρόλογος – Επιμέλεια: Γιάννης Κωνσταντινίδης. 

 Bλ. European Agenda for the Integration of Third - Country Nationals, European 

Commission, COM (2011), 455 final, 20/7/2011. 

 Marcus, Banks, 2005, «Εθνοτισμός. Ανθρωπολογικές Κατασκευές», Αθήνα, 

Εκδόσεις: Ελληνικά Γράμματα. 

 Van, Dijck, 21 - 23 September 2006, «Is EU policy on Illegal migration 

secutirised?», 3rd Pan-European Conference on EU Politics, Istanbul.  



 
 

118 
 

 COM (94) 23 final, 23/02/1994, «COMMUNICATION FROM THE 

COMMISSION TO THE COUNCI L AND THE EUROPEAN PARLIAMENT , 

"ON IMMIGRATION AND ASYLUM POLICY». 

 Samers, M., 2004, «An emerging geopolitics of illegal immigration in the 

European Union», European Journal of Migration and Law (6): 27- 45. 

 Williams, Michael C., 2003, «Words, images, enemies: Securitization and 

international politics», international Studies Quarterly 47(4), and Buzan, Barry, 

Ole Wæver, and Jaap de Wilde (1998), Security: A new framework for analysis, 

Boulder: Lynne Rienner. 

 Ζhehtunova, Svetlana, 2017, «European migration crisis. Securitization processes 

– case - study: Germany and Poland», Tallinn, university of technology School of 

Business and Governance Department of Law, Tallinn. 

 Seidman - Zager, 2010, «JT. The Securitization of Asylum: Protecting UK 

Residents. Refugee Studies Centre, working paper series no. 57», 1-31. Web. 

 Mattsson, Noora, 2016, «Securitization of Immigrants - and its Political 

Impacts on European Union», Prague, Master`s Thesis. 

 Taureck, Rita, 2006, «Securitization theory and securitization studies», Journal of 

International Relations and Development 9(1). 

 Βλ. Press release 3340th Council meeting Foreign Affairs Luxembourg 20 

October 2014, 530 PR CO 52, παρ. 10. 

 Sergio, Carrera, Elisabeth Guid, September 2008, «The French Presidency’s 

European Pact on Ιmmigration and Asylum: Intergovernmentalism vs 

Europeanisation? Security vs Rights?», No 170, Centre for European Policy 

Studies.  

 Βλ. Thessaloniki European Council, 19 and 20 June 2003, Presidency 

conclusions, D/03/3. 

 Léonard S., 2010, «EU border security and migration into the European Union: 

Frontex and securitization through practices», European Security Volume 19, 

Issue 2. 

 Βλ. Annual Information on the Commitments of the Member States to the 

European Border Guard Teams and the Technical Equipment Pool, Report 2014, 

Frontex. 



 
 

119 
 

 Lindstrøm, C., «European Union Policy on Asylum and Immigration. Addressing 

the Root Causes of Forced Migration: A Justiceand Home Affairs Policy of 

Freedom, Security and Justice? ». 
 Zbigniew, Brzezinski, 2005, «Η Επιλογή. Παγκόσμια Κυριαρχία ή Παγκόσμια 

Ηγεσία», Αθήνα, Εκδόσεις: Α.Α. Λιβάνη. 
 Αhmed Elsayed, Andries de Grip, 2013, «Terrorism and Integration of Muslim 

Immigrants», IZA DP No 7530, Institute for the study of Labor. 
 Βλ. COM (2015) 490 final/2, COMMUNICATION TO THE EUROPEAN 

PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL AND THE COUNCIL Managing 

the refugee crisis: immediate operational, budgetary and legal measures under the 

European Agenda on Migration.  
 Dennison, S. & Janning, J., 2016, «Bear any Burden: How EU Governments Can 

Manage the Refugee Crisis», ECFR/I67. 
 

8.3 ΗλεκτρονικήΒιβλιογραφία 

 Holy See Press Office, 24 September 2015, «Congress of the United States of 

America Visit», διαθέσιμο στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα: 

www.usccb.org/about/leadership/holy-see/francis/papal-visit-2015/media-

resources/upload/11-EN-congressional-address.pdf.  

 Donnelly, Faye, 2017,  «In the name of (de)securitization: Speaking security to 

protect migrants, refugees and internally displaced persons?», International 

Review of the Red Cross, διαθέσιμο στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα: 

https://www.icrc.org/en/international-review/article/name-desecuritization-

speaking-security-protect-migrants-refugees-and. 

 Τάκης, Ανδρέας,  «Προσφυγικό 2015: Χρονικό μίας προαναγγελθείσας 

κρίσης», διαθέσιμο στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα: 

https://gr.boell.org/el/2015/12/04/prosfygiko-2015-hroniko-mias-

proanaggeltheisaskrisis, (τελευταία ενημέρωση στις 4 Δεκεμβρίου 2015). 

 Παραδεισάνος, Αδάμ, «Το φαινόμενο της Μετανάστευσης», Υπουργείο 

Προστασίας του πολίτη, διαθέσιμο στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα: 

http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=1

852&., (τελευταία ενημέρωση  στις 25 Μαρτίου 2015). 

http://www.usccb.org/about/leadership/holy-see/francis/papal-visit-2015/media-resources/upload/11-EN-congressional-address.pdf
http://www.usccb.org/about/leadership/holy-see/francis/papal-visit-2015/media-resources/upload/11-EN-congressional-address.pdf
https://www.icrc.org/en/international-review/article/name-desecuritization-speaking-security-protect-migrants-refugees-and
https://www.icrc.org/en/international-review/article/name-desecuritization-speaking-security-protect-migrants-refugees-and
https://gr.boell.org/el/2015/12/04/prosfygiko-2015-hroniko-mias-proanaggeltheisaskrisis
https://gr.boell.org/el/2015/12/04/prosfygiko-2015-hroniko-mias-proanaggeltheisaskrisis
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=1852&
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=1852&


 
 

120 
 

 Αγτζίδης, Βλάσσης, «Τα έκτακτα στρατοδικεία του Εμφυλίου Πολέμου», 

διαθέσιμο στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα: 

https://kars1918.wordpress.com/2013/07/04/1908-1923-2/, (δημοσιεύτηκε στις 

9 Φεβρουαρίου 2014). 

 Σταμάτης, Γιώργος, 1987, «Μερικά χαρακτηριστικά της νεοκλασικής θεωρίας, 

Τεύχος 18. Θέσεις, Αναλύσεις, Κριτική, Ζητήματα της Πάλης των Τάξεων», 

διαθέσιμο στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα: 

http://www.theseis.com/index.php?option=com_content&task=view&id=173&I

temid=29, (τελευταία  ενημέρωση στις  12 Μαΐου 2015). 

 Βλ. ΙΜΕΠΟ, 2005, «Οικονομικές διαστάσεις της μετανάστευσης», Αθήνα, 

διαθέσιμο στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα: 

http://ec.europa.eu/ewsi/UDRW/images/items/docl_7513_172574324.pdf.  

 Βλ. «Μία ευκαιρία και μια πρόκληση. Η Μετανάστευση στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση, Εγχειρίδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής»,  διαθέσιμο στην ηλεκτρονική 

ιστοσελίδα:  http://ec.europa.eu/publications. 

 Βλ. «Frontiers of Fear: Immigration and Insecurity in the United States and 

Europe, Vol.37, Issue 5, Ethnic and Racial Studies», διαθέσιμο στην 

ηλεκτρονική 

ιστοσελίδα:http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01419870.2013.80057

3#.VVieELntmko, (τελευταία ενημέρωση στις 17 Μαΐου 2015). 

 Βλ. SOLIDAD. Advancing Social Justice in Europe and Worldwide διαθέσιμο 

στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα: http://www.solidar.org/What-we-want.html, 

(τελευταία ενημέρωση στις 17 Μαΐου 2015). 

 Βλ. Migration Policy Group. Strategic Thinking on Mobility, Equality and 

Diversity διαθέσιμο στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα: 

http://www.migpolgroup.com/, (τελευταία ενημέρωση στις 17 Μαΐου 2015). 

 Βλ.https://eurlex.europa.eu/legalcontent/EL/TXT/?uri=LEGISSUM%3Axy0023

(τελευταία ενημέρωση στις 14 Μαρτίου 2017). 

 Βλ.https://eurlex.europa.eu/legalcontent/EL/TXT/?uri=LEGISSUM%3Axy0027

(τελευταία ενημέρωση στις 26 Οκτωβρίου 2010).  

 Βλ.http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/treaties_

maastricht_el.hm, (τελευταία ενημέρωση στις 16 Μαΐου 2015).  

https://kars1918.wordpress.com/2013/07/04/1908-1923-2/
http://www.theseis.com/index.php?option=com_content&task=view&id=173&Itemid=29
http://www.theseis.com/index.php?option=com_content&task=view&id=173&Itemid=29
http://ec.europa.eu/ewsi/UDRW/images/items/docl_7513_172574324.pdf
http://ec.europa.eu/publications
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01419870.2013.800573#.VVieELntmko
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01419870.2013.800573#.VVieELntmko
http://www.solidar.org/What-we-want.html
http://www.migpolgroup.com/
https://eurlex.europa.eu/legalcontent/EL/TXT/?uri=LEGISSUM%3Axy0023
https://eurlex.europa.eu/legalcontent/EL/TXT/?uri=LEGISSUM%3Axy0023
https://eurlex.europa.eu/legalcontent/EL/TXT/?uri=LEGISSUM%3Axy0027
https://eurlex.europa.eu/legalcontent/EL/TXT/?uri=LEGISSUM%3Axy0027


 
 

121 
 

 Βλ. http://news.in.gr/world/article/?aid=660768, «Βίαια επεισόδια για έκτη 

συνεχόμενη νύχτα στα ανατολικά προάστια του Παρισιού», (τελευταία 

ενημέρωση στις 20 Απριλίου 2015). 

 Βλ.http://europedia.moussis.eu/books/Book_2/2/2/2/index.tkl?term=%CE%BC

%CE%B1%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B9%CF%87%CF%84

&s=1&e=20&pos=4, (τελευταία  ενημέρωση  στις 16 Μαΐου 2015). 

 Βλ.http://europedia.moussis.eu/books/Book_2/2/2/3/index.tkl?lang=gr&all=1...

&s=1&e=10, (τελευταία  ενημέρωση  στις 16 Μαΐου 2015). 

 Βλ.http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/schengen_agreement_el.hm 

 Βλ.http://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ffa70eeca84e2ec9b9/%CE% 

A4AMPERE_1999_EL.pdf,(τελευταία ενημέρωση στις 16 Μαΐου 2015).  

 Βλ. http://firstreception.gov.gr/PRImages/Edito, άρθρο 79 ΣΛΕΕ, (τελευταία 

ενημέρωση στις 16 Μαΐου 2015). 

 Βλ. Μούσης, Ν., Εισαγωγή στην Europedia, διαθέσιμο στην ηλεκτρονική 

ιστοσελίδα:http://europedia.moussis.eu/books/Book_2/3/8/1/3/index.tkl?term=

%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%8

4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7&s=1&e=20&pos=5&all=. 

 Σαρρής, Νίκος, «Θεσμικό Πλαίσιο της Μετανάστευση σε Εθνικό και 

Ευρωπαϊκό Επίπεδο», Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Κείμενο Εργασίας 

2008, διαθέσιμο στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα: 

http://arxeio.gsdb.gr/wp/wp_sarris.pdf.   

 Raffaelli, Rosa, 2017, «Μεταναστευτική Πολιτική», διαθέσιμο στην 

ηλεκτρονική ιστοσελίδα: http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/el/ 

displayFtu.html?ftuId=FTU_5.12.3.html.  

 Anon, Ιούλιος 2017, «Η ΕΕ ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ», διαθέσιμο 

στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα:http://publications.europa.eu/webpub/com/ 

factsheets/migration-crisis/el/.  

 Βλ.http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EL/TXT/HTML/?uri=URISERV 

:a11000&from=EL.   

 Βλ. Schengen Agreement, διαθέσιμο στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα: 

http://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/HTML/?uri=URISERV:l33020&f

romEN. 

http://news.in.gr/world/article/?aid=660768
http://europedia.moussis.eu/books/Book_2/2/2/3/index.tkl?lang=gr&all=1...&s=1&e=10
http://europedia.moussis.eu/books/Book_2/2/2/3/index.tkl?lang=gr&all=1...&s=1&e=10
http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/schengen_agreement_el.hm
http://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ffa70eeca84e2ec9b9/%CE%A4AMPERE_1999_EL.pdf
http://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ffa70eeca84e2ec9b9/%CE%A4AMPERE_1999_EL.pdf
http://firstreception.gov.gr/PRImages/Edito
http://europedia.moussis.eu/books/Book_2/3/8/1/3/index.tkl?term=%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7&s=1&e=20&pos=5&all
http://europedia.moussis.eu/books/Book_2/3/8/1/3/index.tkl?term=%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7&s=1&e=20&pos=5&all
http://europedia.moussis.eu/books/Book_2/3/8/1/3/index.tkl?term=%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7&s=1&e=20&pos=5&all
http://arxeio.gsdb.gr/wp/wp_sarris.pdf
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/el/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.12.3.html
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/el/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.12.3.html
http://publications.europa.eu/webpub/com/%0bfactsheets/migration-crisis/el/
http://publications.europa.eu/webpub/com/%0bfactsheets/migration-crisis/el/
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EL/TXT/HTML/?uri=URISERV:a11000&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EL/TXT/HTML/?uri=URISERV:a11000&from=EL
http://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/HTML/?uri=URISERV:l33020&fromEN
http://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/HTML/?uri=URISERV:l33020&fromEN


 
 

122 
 

 Βλ. Συνθήκη του Άμστερνταμ, διαθέσιμο στη ηλεκτρονική ιστοσελίδα: 

http://europa.eu/eu-law/decision-making/treaties/pdf/treaty_of_amsterdam/ 

treaty_of_amsterdam_el.pdf.  

 Anon, Νοέμβριος 2017, «Να βρούμε λύσεις στο πρόβλημα των 

μεταναστευτικών πιέσεων», διαθέσιμο στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα: 

http://www.consilium.europa.eu/el/policies/migratory-pressures/, (τελευταία 

αναθεώρηση στα 10 Νοεμβρίου 2017).  

 «Parliament elects, July 15th 2014, «Politically ecumenical Junker as 

Commission President», EURACTIV, διαθέσιμο στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα: 

http://www.euractiv.com/sections/eu-elections-2014/parliament-elects-

politically-ecumenical-juncker-commission-president.    

 Βλ. OXFAM: « EU - Turkey deal makes seeking refuge in Europe mission 

impossible for most vulnerable», διαθέσιμο στην ηλεκτρονική 

ιστοσελίδα:https://www.oxfam.org/en/pressroom/pressreleases/2017-03-17/eu-

turkeydeal-makes-seeking-refuge-europe-mission-impossible, (τελευταία 

ενημέρωση στις 23 Απριλίου 2017) 

 Βλ. http://publications.europa.eu/webpub/com/factsheets/migration-crisis/el/.  

 Κυριακίδης, Γιώργος, 20 Μαρτίου 2018, «Δύο χρόνια συμφωνίας ΕΕ - 

Τουρκίας και κρίσης του Κράτους Δικαίου», διαθέσιμο στην ηλεκτρονική 

ιστοσελίδα:http://www.athina984.gr/2018/03/20/dyo-chronia-symfonias-ee-

tourkias-ke-krisis-tou-kratous-dikeou/.  

 Βλ. Eurostat, 2011, «Methodologies and Working Papers, Indicators of 

Immigrant Integration, A Pilot Study, Eurostat, European, Commission», 

διαθέσιμο στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα:  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/publication?p

_product_code=KS-SF-11- 030.    

 Καρατράντος, Τριαντάφυλλος, «Η Ελλάδα εγκλωβισμένη στην προσφυγική 

κρίση», δημοσιεύτηκε την Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2016, διαθέσιμο στην 

ηλεκτρονική ιστοσελίδα: http://booksjournal.gr/slideshow/item/1874-%CE%B7 

 Βλ.http://www.newsbomb.gr/ellada/ethnika/story/669690/prosfygiko-oi-

germanoi-kai-toyrkoi-sto-aigaio-me-ti-sfragida-toy-nato.  

http://europa.eu/eu-law/decision-making/treaties/pdf/treaty_of_amsterdam/treaty_of_amsterdam_el.pdf
http://europa.eu/eu-law/decision-making/treaties/pdf/treaty_of_amsterdam/treaty_of_amsterdam_el.pdf
http://www.consilium.europa.eu/el/policies/migratory-pressures/
http://www.euractiv.com/sections/eu-elections-2014/parliament-elects-politically-ecumenical-juncker-commission-president
http://www.euractiv.com/sections/eu-elections-2014/parliament-elects-politically-ecumenical-juncker-commission-president
https://www.oxfam.org/en/pressroom/pressreleases/2017-03-17/eu-turkeydeal-makes-seeking-refuge-europe-mission-impossible
https://www.oxfam.org/en/pressroom/pressreleases/2017-03-17/eu-turkeydeal-makes-seeking-refuge-europe-mission-impossible
http://publications.europa.eu/webpub/com/factsheets/migration-crisis/el/
http://www.athina984.gr/2018/03/20/dyo-chronia-symfonias-ee-tourkias-ke-krisis-tou-kratous-dikeou/
http://www.athina984.gr/2018/03/20/dyo-chronia-symfonias-ee-tourkias-ke-krisis-tou-kratous-dikeou/
http://booksjournal.gr/slideshow/item/1874-%CE%B7
http://www.newsbomb.gr/ellada/ethnika/story/669690/prosfygiko-oi-germanoi-kai-toyrkoi-sto-aigaio-me-ti-sfragida-toy-nato
http://www.newsbomb.gr/ellada/ethnika/story/669690/prosfygiko-oi-germanoi-kai-toyrkoi-sto-aigaio-me-ti-sfragida-toy-nato


 
 

123 
 

 Βλ. Soeren Kern, «Europe’s Great Migration Crisis», 

https://www.gatestoneinstitute.org/6146/europe, (τελευταία πρόσβαση στις 9 

Αυγούστου 2016).  

 Γιαννακόπουλος, Β., Μάρτιος, 2016, «Προσφυγική κρίση: Τι θα επηρεάσει την 

εξέλιξη της εθνικής πρόκλησης και απειλής;», διαθέσιμο στην ηλεκτρονική 

ιστοσελίδα: http://www.militaire.gr (τελευταία πρόσβαση στις 31 Μαρτίου 

2016).  

 Βλ. δηλώσεις του Δημήτρη Αβραμόπουλου που επικρίνει την εθνική 

στρατηγική της Αυστρίας, διαθέσιμο στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα: 

https://www.gatestoneinstitute.org/7916/europe-migration-crisis(τελευταία 

πρόσβαση στις 9 Αυγούστου 2016). 

 Κουσκουβέλης, Ηλίας, 23 Σεπτεμβρίου 2015, «Προσφυγική κρίση: Είναι αυτή 

η Ευρώπη που θέλουμε;», διαθέσιμο στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα: 

http://www.elogiki.gr/prosfigiki-krisi-ine-afti-evropi-pou-theloume.(τελευταία 

πρόσβαση στις 9 Σεπτεμβρίου 2016). 

 Βλ. http://www.precidency.gr/?p=11296,  (τελευταία πρόσβαση στις 18 Ιουνίου 

2016). 

 Beck, Martin, September 18 2017,  «Securitization of refugees in Europe», 

διαθέσιμο στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα: https://www.e-

ir.info/2017/09/18/securitization-of-refugees-in-europe/. 

 Vermeulen, Gabrielle,   «The securitization of migration during the refugee 

crisis: The role of the EU institutes», MA International Relations, διαθέσιμο 

στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα: https://openaccess.leidenuniv.nl/ 

bitstream/handle/1887/57775/FINAL%20THESIS%20AS%20PDF.pdf?sequenc

e=1.  

 Lynn Doty, Roxanne, 1998, «Immigration and the Politics of Security, Volume 

8, Issue 2 - 3, Security Studies», διαθέσιμο στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα: 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09636419808429375, (τελευταία 

ενημέρωση στις 16 Μαΐου 2015). 

 Majcker, Isabella, March 20 2017,  «Border Securitization and Containment vs. 

Fundamental Rights: The European Union’s Refugee Crisis», διαθέσιμο στην 

ηλεκτρονική ιστοσελίδα: https://www.georgetownjournal 

https://www.gatestoneinstitute.org/6146/europe
http://www.militaire.gr/
https://www.gatestoneinstitute.org/7916/europe-migration-crisis
http://www.elogiki.gr/prosfigiki-krisi-ine-afti-evropi-pou-theloume
http://www.precidency.gr/?p=11296
https://www.e-ir.info/2017/09/18/securitization-of-refugees-in-europe/
https://www.e-ir.info/2017/09/18/securitization-of-refugees-in-europe/
https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/57775/FINAL%20THESIS%20AS%20PDF.pdf?sequence=1
https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/57775/FINAL%20THESIS%20AS%20PDF.pdf?sequence=1
https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/57775/FINAL%20THESIS%20AS%20PDF.pdf?sequence=1
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09636419808429375
https://www.georgetownjournalofinternationalaffairs.org/online-edition/border-securitization-and-containment-vs-fundamental-rights-the-european-unions-refugee-crisis


 
 

124 
 

ofinternationalaffairs.org/online-edition/border-securitization-and-containment-

vs-fundamental-rights-the-european-unions-refugee-crisis.  

 Βλ.http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/04/23-special-

euco-statement/,Special meeting of the European Council, 23 April 2015 - 

statement. 

 Γιαταγάνας, Ξενοφώντας, «Η πρόκληση του μεταναστευτικό φαινομένου για 

την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση», διαθέσιμο στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα:  

http://www.antigone.gr/files/gr/library/educationalmaterial/Evropaiki_oloklirosi

_Yataganas.pdf.  

 Βλ. http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/el/FTU_4.2.4.pdf.  

 Βλ.https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-

visas/smart-borders_en.  

 Schwartz, Mattathias, October 3 2014, «The Anniversary of Lampedusa 

Tragedy, The New Yorker», διαθέσιμο στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα: 

http://www.newyorker.com/news/news-desk/anniversary-lampedusa-tragedy. 

(τελευταία ενημέρωση 26/04/2014). 

 Βλ. http://www.protothema.gr/greece/article/449265/poini-katheirxis-145-eton-

se-19hrono-gia-tin-tragodia-me-tous-12-nekrous-metanastes/, (τελευταία  

ενημέρωση  στις 26 Απριλίου 2015). 

 Βλ. http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=390837,  (τελευταία ενημέρωση 

26 Μαίου 2015), 

 Βλ. Presidency conclusions - Laeken, 14 and 15 December 200, διαθέσιμο στην 

ηλεκτρονική ιστοσελίδα: https://www.consilium.europa.eu/ 

uedocs/cms_data/docs/press data/en/ec/68827.pdf.  

 Βλ. Tampere European council, presidency conclusions, 15 and 16 October 

1999, διαθέσιμο στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα: 

http://www.europarl.europa.eu/summits/tam_en.htm.  

 Βλ. http://frontex.europa.eu/intelligence/risk-analysis/, (τελευταία πρόσβαση 

στις 1 Σεπτεμβρίου 2016). 

 Βλ. http://europa.eu.rapid/press-release-IP-11-1234elhtm, (τελευταία πρόσβαση 

στις 23 Σεπτεμβρίου 2016).  

 Carrera S., March 2007, «The Eu Border Management Strategy», CEPS 

Working Document No. 261.  

https://www.georgetownjournalofinternationalaffairs.org/online-edition/border-securitization-and-containment-vs-fundamental-rights-the-european-unions-refugee-crisis
https://www.georgetownjournalofinternationalaffairs.org/online-edition/border-securitization-and-containment-vs-fundamental-rights-the-european-unions-refugee-crisis
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/04/23-special-euco-statement/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/04/23-special-euco-statement/
http://www.antigone.gr/files/gr/library/educationalmaterial/Evropaiki_oloklirosi_Yataganas.pdf
http://www.antigone.gr/files/gr/library/educationalmaterial/Evropaiki_oloklirosi_Yataganas.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/el/FTU_4.2.4.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/smart-borders_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/smart-borders_en
http://www.newyorker.com/news/news-desk/anniversary-lampedusa-tragedy
http://www.protothema.gr/greece/article/449265/poini-katheirxis-145-eton-se-19hrono-gia-tin-tragodia-me-tous-12-nekrous-metanastes/
http://www.protothema.gr/greece/article/449265/poini-katheirxis-145-eton-se-19hrono-gia-tin-tragodia-me-tous-12-nekrous-metanastes/
http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=390837
https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/press%20data/en/ec/68827.pdf
https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/press%20data/en/ec/68827.pdf
http://www.europarl.europa.eu/summits/tam_en.htm
http://frontex.europa.eu/intelligence/risk-analysis/
http://europa.eu.rapid/press-release-IP-11-1234elhtm


 
 

125 
 

 Βλ. https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/frontexel.  

 Vella, M., Frontex: Out of control?, 20/7/2008, Malta Today, διαθέσιμο στην 

ηλεκτρονική ιστοσελίδα: http://archive.maltatoday.com.mt 

/2008/07/20/n6.html.  

 Βλ. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 377/2004 του Συμβουλίου, της 19ης Φεβρουαρίου 

2004, για τη δημιουργία δικτύου αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης.  

http://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/border-

crossing/eurosuren. 

 Βλ. europa.eu/rapid/press-release MEMO-13-1070 en.htm.  

 Βλ.www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2016/09/14/eyropean-

border-coast-guard/. 

 Βλ. htpps://ec.europa.eu> fact-sheets>docs.  

 Βλ. www.europol.eyropa.eu/el/about-europol.   

 Βλ. https://europa.eu/european-union/aboy-eu/agencies/europolel 

 Μποζανίνου, Τάνια, «Μεταναστευτικό και ευρωπαϊκή υποκρισία», διαθέσιμο 

στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα: https://www.tovima.gr/2015/08/01/books-

ideas/metanasteytiko-kai-eyrwpaiki-ypokrisia/, δημοσιεύτηκε στις 1 Αυγούστου 

2015 (07:57), (τελευταία ενημέρωση στις 2 Αυγούστου 2015). 

 Παπαδάτος - Αναγνωστόπουλος, Δημοσθένης, «Το προσφυγικό ως ζήτημα 

ασφαλείας. δηλαδή;», διαθέσιμο στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα: 

https://rproject.gr/article/prosfygiko-os-zitima-asfaleias-diladi, (δημοσιεύτηκε 

στις 14 Δεκεμβρίου 2015). 

 Λαφαζάνη, Όλγα, «Διεθνική μετανάστευση και κέντρα κράτησης στην 

Ευρώπη», διαθέσιμο στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα: http://geographies.gr/wp-

content/uploads/2013/05/GEO18-003-006.pdf.  

 Απόσπασμα συνέντευξης δημοσιευμένο στο κείμενο «From Lesvos To An 

Unknown Land», όλο το κείμενο στο: http://eipcp.net/n/1254869514.  

 Farny, E, 2016, «Implications of the Securitization of migration», διαθέσιμο 

στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα: http://www.e-ir.info/2016/01/29/implications-of-

the-securitization-of-migration/.   

 Βλ. «International Migration: The human face of globalization. OΕCD 

Multilingual Summaries», διαθέσιμο στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα: 

https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/frontexel
http://archive.maltatoday.com.mt/2008/07/20/n6.html
http://archive.maltatoday.com.mt/2008/07/20/n6.html
http://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/border-crossing/eurosuren
http://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/border-crossing/eurosuren
http://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2016/09/14/eyropean-border-coast-guard/
http://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2016/09/14/eyropean-border-coast-guard/
http://www.europol.eyropa.eu/el/about-europol
https://europa.eu/european-union/aboy-eu/agencies/europolel
https://www.tovima.gr/2015/08/01/books-ideas/metanasteytiko-kai-eyrwpaiki-ypokrisia/
https://www.tovima.gr/2015/08/01/books-ideas/metanasteytiko-kai-eyrwpaiki-ypokrisia/
https://rproject.gr/article/prosfygiko-os-zitima-asfaleias-diladi
http://geographies.gr/wp-content/uploads/2013/05/GEO18-003-006.pdf
http://geographies.gr/wp-content/uploads/2013/05/GEO18-003-006.pdf
http://eipcp.net/n/1254869514
http://www.e-ir.info/2016/01/29/implications-of-the-securitization-of-migration/
http://www.e-ir.info/2016/01/29/implications-of-the-securitization-of-migration/


 
 

126 
 

http://www.oecd.org/insights/43568523.pdf, (τελευταία ενημέρωση στις 09 

Ιουνίου 2015). 

 Βλ.http://www.diethnologos.gr/index.php?option=com_content&task=view&id

=14&Itemid=28, (τελευταία  ενημέρωση  στις 09 Ιουνίου 2015). 

 Βλ. http://www.rand.org/about/people/j/jenkins_brian_michael.html, (τελευταία  

ενημέρωση   στις 10 Ιουλίου 2015). 

 Βλ.http://www.un.org/disarmament/WMD/Bio/1925GenevaProtocol.shtml, 

(τελευταία ενημέρωση στις 10 Ιουνίου 2015). 

 Βλ.http://www.medlook.net/%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF

%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-

%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82/202.ht

ml. (τελευταία  ενημέρωση στις 10 Ιουνίου 2015).  

 Βλ.http://www.baylor.edu/oralhistory/index.php?id=77907, (τελευταία  

ενημέρωση στις  10 Ιουνίου 2015). 

 Βλ.http://www.capital.gr/epikairotita/3014166/nato-proeidopoiisi-gia-tin-

anameixi-tromokraton-kai-tzixantiston, (τελευταία  ενημέρωση  στις 11 Ιουνίου 

2015). 

 Βλ.http://news.yahoo.com/terrorists-may-migrant-cover-europe-nato-

102106795.html, (τελευταία  ενημέρωση στις 11 Ιουνίου 2015) 

 Βλ. http://www.tovima.gr/society/article/?aid=705324, (τελευταία  ενημέρωση 

στις 11 Ιουνίου 2015). 

 Βλ.http://www.newsbeast.gr/world/arthro/823735/stin-europi-oi-tzihadistes-

horis-na-kruvodai-anamesa-stous-metanastes, (τελευταία  ενημέρωση στις 11 

Ιουνίου 2015).  

 Βλ. Frontiers of Fear: Immigration and Insecurity in the United States and 

Europe, Vol.37, Issue 5, Ethnic and Racial Studies, διαθέσιμο στην 

ηλεκτρονική ιστοσελίδα: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/ 

01419870.2013.800573#.VVieELntmko, 11 Ιουνίου 2015. 

 Βλ.http://www.foxnews.com/world/2015/04/01/un-report-more-than-25000-

foreigners-from-over-100-countries-fight (τελευταία ενημέρωση στις 11 Ιουνίου 

2015). 

http://www.oecd.org/insights/43568523.pdf
http://www.diethnologos.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=28
http://www.diethnologos.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=28
http://www.rand.org/about/people/j/jenkins_brian_michael.html
http://www.un.org/disarmament/WMD/Bio/1925GenevaProtocol.shtml
http://www.medlook.net/%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82/202.html
http://www.medlook.net/%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82/202.html
http://www.medlook.net/%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82/202.html
http://www.medlook.net/%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82/202.html
http://www.baylor.edu/oralhistory/index.php?id=77907
http://www.capital.gr/epikairotita/3014166/nato-proeidopoiisi-gia-tin-anameixi-tromokraton-kai-tzixantiston
http://www.capital.gr/epikairotita/3014166/nato-proeidopoiisi-gia-tin-anameixi-tromokraton-kai-tzixantiston
http://news.yahoo.com/terrorists-may-migrant-cover-europe-nato-102106795.html
http://news.yahoo.com/terrorists-may-migrant-cover-europe-nato-102106795.html
http://www.tovima.gr/society/article/?aid=705324
http://www.newsbeast.gr/world/arthro/823735/stin-europi-oi-tzihadistes-horis-na-kruvodai-anamesa-stous-metanastes
http://www.newsbeast.gr/world/arthro/823735/stin-europi-oi-tzihadistes-horis-na-kruvodai-anamesa-stous-metanastes
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01419870.2013.800573#.VVieELntmko
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01419870.2013.800573#.VVieELntmko
http://www.foxnews.com/world/2015/04/01/un-report-more-than-25000-foreigners-from-over-100-countries-fight
http://www.foxnews.com/world/2015/04/01/un-report-more-than-25000-foreigners-from-over-100-countries-fight


 
 

127 
 

 Βλ. European Commission Press Release Data base, διαθέσιμο στην 

ηλεκτρονική ιστοσελίδα: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-18_el.htm, 

(τελευταία ενημέρωση στις 12 Ιουνίου 2015). 

 Βλ.http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/fight_again

st_terrorism/l3375_el.htm, (τελευταία ενημέρωση στις 12 Ιουνίου 2015). 

 Βλ. Ten Years Of Europol 1999 - 2009, διαθέσιμο στην ηλεκτρονική 

ιστοσελίδα: https://www.europol.europa.eu/content/publication/anniversary-

publication-10-years-europol1999-2009-1477, (τελευταία ενημέρωση 12 

Ιουνίου 2015). 

 Τριαντάφυλλος, Καρατράντος, «Η ριζοσπαστικοποίηση μετά την isis/daesh και 

οι προκλήσεις για την Ευρώπη», διαθέσιμο στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα: 

https://www.eliamep.gr/%CE%B7-

%CF%81%CE%B9%CE%B6%CE%BF%CF%83%CF%80%CE%B1%CF%83

%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%

B7%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AC-

%CF%84%CE%B7%CE%BD-isis-daesh-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-

%CE%BF/.  

 Βλ.http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+ 

MOTION+B8-20150178+0+DOC+XML+V0//EL,(τελευταία ενημέρωση στις 

12 Ιουνίου 2015). 

 Βλ. http://www.iefimerida.gr/news/208573/protasi-avramopoyloy-stin-ee-gia-ti-

metegkatastasi-ton-metanaston,  (τελευταία  ενημέρωση στις 12 Ιουνίου 2015). 

 Βλ. http://www.real.gr/DefaultArthro.aspx?page=arthro&id=420135&catID=4,  

(τελευταία  ενημέρωση στις 12 Ιουνίου 2015). 

 Βλ. http://www.newsbeast.gr/world/arthro/825953/i-eisroi-metanaston-auxanei-

tin-tromokratiki-apeili, (τελευταία  ενημέρωση στις 12 Ιουνίου 2015). 

 Βλ. http://www.newsbomb.gr/kosmos/news/story/542938/ormpan-h-oyggaria-

den-tha-einai-proorismos-gia-toys-metanastes, (τελευταία  ενημέρωση  στις 12 

Ιουνίου 2015). 

 Βλ. http://ec.europa.eu/echo/refugee-crisis, (τελευταία ενημέρωση στις 20 

Ιουνίου 2016).  

 Henley, Jon, «Ποια είναι η σημερινή κατάσταση της μεταναστευτικής κρίσης 

στην Ευρώπη;», διαθέσιμο στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα: https://www.the 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-18_el.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/fight_against_terrorism/l3375_el.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/fight_against_terrorism/l3375_el.htm
https://www.europol.europa.eu/content/publication/anniversary-publication-10-years-europol1999-2009-1477
https://www.europol.europa.eu/content/publication/anniversary-publication-10-years-europol1999-2009-1477
https://www.eliamep.gr/%CE%B7-%CF%81%CE%B9%CE%B6%CE%BF%CF%83%CF%80%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AC-%CF%84%CE%B7%CE%BD-isis-daesh-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BF/
https://www.eliamep.gr/%CE%B7-%CF%81%CE%B9%CE%B6%CE%BF%CF%83%CF%80%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AC-%CF%84%CE%B7%CE%BD-isis-daesh-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BF/
https://www.eliamep.gr/%CE%B7-%CF%81%CE%B9%CE%B6%CE%BF%CF%83%CF%80%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AC-%CF%84%CE%B7%CE%BD-isis-daesh-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BF/
https://www.eliamep.gr/%CE%B7-%CF%81%CE%B9%CE%B6%CE%BF%CF%83%CF%80%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AC-%CF%84%CE%B7%CE%BD-isis-daesh-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BF/
https://www.eliamep.gr/%CE%B7-%CF%81%CE%B9%CE%B6%CE%BF%CF%83%CF%80%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AC-%CF%84%CE%B7%CE%BD-isis-daesh-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BF/
https://www.eliamep.gr/%CE%B7-%CF%81%CE%B9%CE%B6%CE%BF%CF%83%CF%80%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AC-%CF%84%CE%B7%CE%BD-isis-daesh-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BF/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B8-20150178+0+DOC+XML+V0//EL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B8-20150178+0+DOC+XML+V0//EL
http://www.iefimerida.gr/news/208573/protasi-avramopoyloy-stin-ee-gia-ti-metegkatastasi-ton-metanaston
http://www.iefimerida.gr/news/208573/protasi-avramopoyloy-stin-ee-gia-ti-metegkatastasi-ton-metanaston
http://www.real.gr/DefaultArthro.aspx?page=arthro&id=420135&catID=4
http://www.newsbeast.gr/world/arthro/825953/i-eisroi-metanaston-auxanei-tin-tromokratiki-apeili
http://www.newsbeast.gr/world/arthro/825953/i-eisroi-metanaston-auxanei-tin-tromokratiki-apeili
http://www.newsbomb.gr/kosmos/news/story/542938/ormpan-h-oyggaria-den-tha-einai-proorismos-gia-toys-metanastes
http://www.newsbomb.gr/kosmos/news/story/542938/ormpan-h-oyggaria-den-tha-einai-proorismos-gia-toys-metanastes
http://ec.europa.eu/echo/refugee-crisis


 
 

128 
 

guardian.com/world/2018/jun/15/what-current-scale-migration-crisis-europe-

future-outlook, (τελευταία ενημέρωση στις 15 Ιουνίου 2018, 14:34). 

 Βλ. European Commission. Communication from the Commission to the 

European Parliament, the Council, the European Economic and Social 

Committee and the Committee of the Regions: a European Agenda on 

Migration, Brussels, 13.5.2015, COM (2015) 240 final. Διαθέσιμο στην 

ηλεκτρονική ιστοσελίδα: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-

do/policies/european-agendamigration/background-

information/docs/communication_on_ 

the_european_agenda_on_migration_en.pdf.  

 Αραμπατζής, Γεώργιος, «Ζητήματα συνόρων και ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση», διαθέσιμο στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα: 

http://hellenicgeosociety.org/el/system/files/%CE%96%CE%97%CE%A4%CE

%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%91%20%CE%A3%CE%A5%CE%9

D%CE%9F%CE%A1%CE%A9%CE%9D%20%CE%9A%CE%91%CE%99%

20%CE%91%CE%A3%CE%A6%CE%91%CE%9B%CE%95%CE%99%CE%

91%CE%A3%20%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9D%20%CE%95%CE%

A5%CE%A1%CE%A9%CE%A0%CE%91%CE%AA%CE%9A%CE%97%20

%CE%95%CE%9D%CE%A9%CE%A3%CE%97_0.pdf. 

 Βλ. http://rednotebook.gr/2016/02/diktiosi/, (τελευταία ενημέρωση στις 11 

Φεβρουαρίου 2016). 

 Βλ.https://www.aplotaria.gr/o%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%A

F%CF%84%CF%81%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%BF%CF%82%CE%B

4%CE%B9%CE%B1%CF%87%CF%89%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B

C%CF%8C%CF%82-%CF%83%CE%B5-%CE%B5%CF%80%CE% 

B9%CE%BB%CE%AD%CE%BE/,(τελευταία ενημέρωση στις 16 Οκτωβρίου 

2015). 

 Βλ.https://www.tanea.gr/2016/03/19/politics/ayti-einai-i-symfwnia-eyrwpaikis-

enwsis-toyrkias/, (τελευταία ενημέρωση στις 19 Μαρτίου 2016, 01:11). 

 International Migration: The human face of globalization. OΕCD Multilingual 

Summaries, διαθέσιμο στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα 

http://www.oecd.org/insights/43568523.pdf, (τελευταία ενημέρωση στις 12 

Μαΐου   2015). 

 Βλ. http://asylo.gov.gr/?page_id=141. 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agendamigration/background-information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agendamigration/background-information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agendamigration/background-information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agendamigration/background-information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_en.pdf
http://hellenicgeosociety.org/el/system/files/%CE%96%CE%97%CE%A4%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%91%20%CE%A3%CE%A5%CE%9D%CE%9F%CE%A1%CE%A9%CE%9D%20%CE%9A%CE%91%CE%99%20%CE%91%CE%A3%CE%A6%CE%91%CE%9B%CE%95%CE%99%CE%91%CE%A3%20%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9D%20%CE%95%CE%A5%CE%A1%CE%A9%CE%A0%CE%91%CE%AA%CE%9A%CE%97%20%CE%95%CE%9D%CE%A9%CE%A3%CE%97_0.pdf
http://hellenicgeosociety.org/el/system/files/%CE%96%CE%97%CE%A4%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%91%20%CE%A3%CE%A5%CE%9D%CE%9F%CE%A1%CE%A9%CE%9D%20%CE%9A%CE%91%CE%99%20%CE%91%CE%A3%CE%A6%CE%91%CE%9B%CE%95%CE%99%CE%91%CE%A3%20%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9D%20%CE%95%CE%A5%CE%A1%CE%A9%CE%A0%CE%91%CE%AA%CE%9A%CE%97%20%CE%95%CE%9D%CE%A9%CE%A3%CE%97_0.pdf
http://hellenicgeosociety.org/el/system/files/%CE%96%CE%97%CE%A4%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%91%20%CE%A3%CE%A5%CE%9D%CE%9F%CE%A1%CE%A9%CE%9D%20%CE%9A%CE%91%CE%99%20%CE%91%CE%A3%CE%A6%CE%91%CE%9B%CE%95%CE%99%CE%91%CE%A3%20%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9D%20%CE%95%CE%A5%CE%A1%CE%A9%CE%A0%CE%91%CE%AA%CE%9A%CE%97%20%CE%95%CE%9D%CE%A9%CE%A3%CE%97_0.pdf
http://hellenicgeosociety.org/el/system/files/%CE%96%CE%97%CE%A4%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%91%20%CE%A3%CE%A5%CE%9D%CE%9F%CE%A1%CE%A9%CE%9D%20%CE%9A%CE%91%CE%99%20%CE%91%CE%A3%CE%A6%CE%91%CE%9B%CE%95%CE%99%CE%91%CE%A3%20%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9D%20%CE%95%CE%A5%CE%A1%CE%A9%CE%A0%CE%91%CE%AA%CE%9A%CE%97%20%CE%95%CE%9D%CE%A9%CE%A3%CE%97_0.pdf
http://hellenicgeosociety.org/el/system/files/%CE%96%CE%97%CE%A4%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%91%20%CE%A3%CE%A5%CE%9D%CE%9F%CE%A1%CE%A9%CE%9D%20%CE%9A%CE%91%CE%99%20%CE%91%CE%A3%CE%A6%CE%91%CE%9B%CE%95%CE%99%CE%91%CE%A3%20%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9D%20%CE%95%CE%A5%CE%A1%CE%A9%CE%A0%CE%91%CE%AA%CE%9A%CE%97%20%CE%95%CE%9D%CE%A9%CE%A3%CE%97_0.pdf
http://hellenicgeosociety.org/el/system/files/%CE%96%CE%97%CE%A4%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%91%20%CE%A3%CE%A5%CE%9D%CE%9F%CE%A1%CE%A9%CE%9D%20%CE%9A%CE%91%CE%99%20%CE%91%CE%A3%CE%A6%CE%91%CE%9B%CE%95%CE%99%CE%91%CE%A3%20%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9D%20%CE%95%CE%A5%CE%A1%CE%A9%CE%A0%CE%91%CE%AA%CE%9A%CE%97%20%CE%95%CE%9D%CE%A9%CE%A3%CE%97_0.pdf
http://hellenicgeosociety.org/el/system/files/%CE%96%CE%97%CE%A4%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%91%20%CE%A3%CE%A5%CE%9D%CE%9F%CE%A1%CE%A9%CE%9D%20%CE%9A%CE%91%CE%99%20%CE%91%CE%A3%CE%A6%CE%91%CE%9B%CE%95%CE%99%CE%91%CE%A3%20%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9D%20%CE%95%CE%A5%CE%A1%CE%A9%CE%A0%CE%91%CE%AA%CE%9A%CE%97%20%CE%95%CE%9D%CE%A9%CE%A3%CE%97_0.pdf
http://rednotebook.gr/2016/02/diktiosi/
https://www.aplotaria.gr/o%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%AF%CF%84%CF%81%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%BF%CF%82%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%87%CF%89%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CF%83%CE%B5-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BB%CE%AD%CE%BE/
https://www.aplotaria.gr/o%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%AF%CF%84%CF%81%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%BF%CF%82%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%87%CF%89%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CF%83%CE%B5-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BB%CE%AD%CE%BE/
https://www.aplotaria.gr/o%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%AF%CF%84%CF%81%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%BF%CF%82%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%87%CF%89%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CF%83%CE%B5-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BB%CE%AD%CE%BE/
https://www.aplotaria.gr/o%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%AF%CF%84%CF%81%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%BF%CF%82%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%87%CF%89%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CF%83%CE%B5-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BB%CE%AD%CE%BE/
https://www.aplotaria.gr/o%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%AF%CF%84%CF%81%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%BF%CF%82%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%87%CF%89%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CF%83%CE%B5-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BB%CE%AD%CE%BE/
https://www.tanea.gr/2016/03/19/politics/ayti-einai-i-symfwnia-eyrwpaikis-enwsis-toyrkias/
https://www.tanea.gr/2016/03/19/politics/ayti-einai-i-symfwnia-eyrwpaikis-enwsis-toyrkias/
http://www.oecd.org/insights/43568523.pdf
http://asylo.gov.gr/?page_id=141
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 Βλ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή: «Αλλάζει το Δουβλίνο ΙΙ, παραμένει η πρόβλεψη για 

την πρώτη χώρα εισόδου», Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 2013, διαθέσιμο στην 

ηλεκτρονική ιστοσελίδα: 

http://www.kathimerini.gr/27173/article/epikairothta/kosmos/ee-allazei-to-

doyvlino-ii-paramenei-h-provleyh-gia-thn-prwthxwra-eisodoy.  

 Βλ. europarl.europa.eu, «Συνεδρίαση ολομέλειας της 6ης Απριλίου 2011, 

διαθέσιμο στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-

TA-2011-0129+0+DOC+XML+V0//EL. 

 Βλ. https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al33153. 

 Βλ. https://el.wikipedia.org/wiki/Frontex. 
 

 

8.4 Νομοθεσία 

 Βλ. Οδηγία 2000/43/ΕΚ, για τη φυλετική ισότητα. 

 Βλ. Οδηγία 2006/54/ΕΚ, για την ισότητα μεταξύ των φύλων.  

 Βλ. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Γενική Γραμματεία, Βρυξέλλες 28 

Μαΐου 2014, NP: 2058/14, 3319 Η Σύνοδος του Συμβουλίου (Δικαιοσύνη και 

Εσωτερικές Υποθέσεις), Μικτή Επιτροπή Λουξεμβούργο 5/6 Ιουνίου 2014, 

Σημείωμα προς τον Πρόεδρο, σελ. 5.  

 Βλ. Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, «Για μια κοινή πολιτική κατά της παράνομης μετανάστευσης», 

COM(2001) 672. 

 Απόφαση του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002 για τη θέσπιση προγράμματος 

δράσης για τη διοικητική συνεργασία στους τομείς των εξωτερικών συνόρων, 

των θεωρήσεων, του ασύλου και της μετανάστευσης (πρόγραμμα ARGO), 

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 161/1119.6.2002. 

 Βλ. Κανονισμός (ΕΚ) αρ. 2007/2004 του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2004 

σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη διαχείριση της 

επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των χωρών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.   

 Βλ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 863/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2007 για τη θέσπιση μηχανισμού σύστασης 

ομάδων ταχείας επέμβασης στα σύνορα και την τροποποίηση του κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 2007/2004 του Συμβουλίου όσον αφορά τον εν λόγω μηχανισμό και 

http://www.kathimerini.gr/27173/article/epikairothta/kosmos/ee-allazei-to-doyvlino-ii-paramenei-h-provleyh-gia-thn-prwthxwra-eisodoy
http://www.kathimerini.gr/27173/article/epikairothta/kosmos/ee-allazei-to-doyvlino-ii-paramenei-h-provleyh-gia-thn-prwthxwra-eisodoy
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0129+0+DOC+XML+V0//EL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0129+0+DOC+XML+V0//EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al33153
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al33153
https://el.wikipedia.org/wiki/Frontex
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για τη ρύθμιση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προσκεκλημένων 

υπαλλήλων, Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.7.2007L 199/30. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Συμφωνία Τουρκίας - Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Σε μία προσπάθεια βελτίωσης των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης - Τουρκίας, 

αλλά και αντιμετώπισης της μεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης, οι 28 αρχηγοί 

των κρατών - μελών της Ένωσης συναντήθηκαν με τον τούρκο πρωθυπουργό, Αχμέτ 

Νταβούτογλου. Ευρωπαϊκή Ένωση και Τουρκία επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για 

τήρηση και εφαρμογή της συμφωνίας. Η Τουρκία, από την πλευρά της, παρέχει βίζα 

και θέσεις εργασίας στους πρόσφυγες, οι οποίοι παραμένουν στο έδαφός της και 

βρίσκονται υπό καθεστώς προστασίας, ενώ παράλληλα ενισχύει τους ελέγχους των 

λιμενικών και αστυνομικών αρχών. Επίσης, συμφώνησε με την επιστροφή των 

μεταναστών και των προσφύγων που δεν υπόκεινται στους διεθνείς νόμους 

προστασίας, αλλά και των παράνομων μεταναστών που εντοπίζονται σε τουρκικό 

έδαφος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει στην Τουρκία το ποσό των 3δις. ευρώ (βάσει 

του σχεδίου Facility for Refugees), ώστε να χρηματοδοτηθούν ορισμένα projects. 

Ταυτόχρονα, έχει σημειωθεί αξιόλογη πρόοδος σχετικά μα την ένταξη της Τουρκίας 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και οι δύο πλευρές συνεχίζουν να λαμβάνουν μέτρα 

προκειμένου να επιλυθεί το μεταναστευτικό ζήτημα.299 

Τα βασικά σημεία της συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης - Τουρκίας είναι τα 

εξής:300 

1. Οι παράνομοι μετανάστες που καταφθάνουν στην Ελλάδα μέσω της Τουρκίας, 

από τις 20 Μαρτίου 2016 και μετά, θα επιστέφουν στην Τουρκία. Η διαδικασία 

θα εφαρμοστεί σεβόμενοι τους διεθνείς νόμους, αλλά και τα δικαιώματα των 

μεταναστών και των προσφύγων. Ωστόσο, πρόκειται για ένα προσωρινό και 

έκτατο μέτρο, προκειμένου να επικρατήσει και πάλι η ασφάλεια και να 

αποκατασταθεί η δημόσια τάξη. Επίσης, οι μετανάστες και οι πρόσφυγες που 

καταφθάνουν στα ελληνικά νησιά θα εγγράφονται αμέσως σε καταλόγους και 

θα καταθέτουν αίτηση για άσυλο. Όσοι δεν καταθέτουν αίτηση ή οι αιτήσεις 

τους κρίνονται αβάσιμες, θα επιστρέφουν στην Τουρκία. 

2. Με βάση τα κριτήρια του ΟΗΕ, για κάθε μετανάστη ή πρόσφυγα που θα 

επιστρέφεται στην Τουρκία, κάποιος άλλος μετανάστης ή πρόσφυγας θα 

εγκαθίστανται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

                                                           
299Βλ.https://www.tanea.gr/2016/03/19/politics/ayti-einai-i-symfwnia-eyrwpaikis-enwsis-toyrkias/, 

(τελευταία ενημέρωση στις 19 Μαρτίου 2016, 01:11). 
300Βλ.https://www.tanea.gr/2016/03/19/politics/ayti-einai-i-symfwnia-eyrwpaikis-enwsis-toyrkias/, 

(τελευταία ενημέρωση στις 19 Μαρτίου 2016, 01:11). 

 

https://www.tanea.gr/2016/03/19/politics/ayti-einai-i-symfwnia-eyrwpaikis-enwsis-toyrkias/
https://www.tanea.gr/2016/03/19/politics/ayti-einai-i-symfwnia-eyrwpaikis-enwsis-toyrkias/
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3. Η Τουρκία θα βοηθήσει να περιοριστεί η παράνομη επέλαση μεταναστών προς 

τις ευρωπαϊκές χώρες, πραγματοποιώντας αυστηρούς ελέγχους από ξηρά και 

θάλασσα. 

4. Με τη λήξη της παράνομης διακίνησης μεταναστών, θα τεθεί σε εφαρμογή το 

πρόγραμμα Voluntary Humanitarian Admission Scheme, στο οποίο θα 

μετέχουν εθελοντικά όλα τα κράτη. 

5. Η απελευθέρωση της βίζας θα πραγματοποιηθεί απ’ όλα τα κράτη και εφόσον η 

Τουρκία έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της. 

6. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σε συνεργασία με την Τουρκία, θα συμβάλλει στην 

άμεση εκταμίευση των 3 δις. ευρώ, ώστε να δοθούν σε εκείνους που χρήζουν 

βοήθειας και προστασίας. 

7. Δημιουργείται Καθεστώς Άρσης Δασμών. 

8. Ευρωπαϊκή Ένωση και Τουρκία ανέλαβαν την ενεργοποίηση των διαδικασιών 

ένταξης βάσει του κοινού ανακοινωθέντος στις 29 Νοεμβρίου 2015.  

9. Τέλος, Ευρώπη και Τουρκία θα συνεργαστούν, προκειμένου να βελτιωθούν οι 

συνθήκες στη Συρία, και κυρίως των περιοχών που βρίσκονται κοντά στα 

τουρκικά σύνορα, ώστε οι μετανάστες να ζουν πλέον σε φυσιολογικές συνθήκες 

και να αισθάνονται ασφαλείς.    
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