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1. Περίληψη 

Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγµατεύεται αφενός την ανάλυση του φαινοµένου των 

προσφυγικών ροών από την Μέση Ανατολή στην Ελλάδα τη διετία 2015-2016 και 

αφετέρου εµβαθύνει στα αίτια του φαινοµένου, τις συνέπειες στην ευρύτερη περιοχή 

και στους τρόπους αντιµετώπισης. Η εργασία αυτή εκπονήθηκε στα πλαίσια της 

προπτυχιακής φοίτησης στο Τµήµα ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων στο Μεσολόγγι του ΤΕΙ 

∆υτικής Ελλάδας. 

 Το µεταναστευτικό ζήτηµα και η αύξηση των προσφυγικών ροών κατά την περίοδο 2015-

2016   αυξήθηκαν λόγω του δυσχερούς  οικονοµικού, πολιτικού και κοινωνικού  πλαισίου 

που δηµιουργήθηκε στις χώρες της Μέσης Ανατολής και   της Συρίας κατά το αναφερθέν 

χρονικό διάστηµα αλλά και τις προηγούµενες χρονικές περιόδους. Ως αποτέλεσµα, αυτό 

είχε τον εκτοπισµό µεγάλων µαζών προσφύγων οι οποίοι κινήθηκαν προς τις χώρες της 

Ευρώπης και ιδιαίτερα προς την Ελλάδα που αποτελεί και τη δίοδο  προς τις ευρωπαϊκές 

χώρες. 

Οι εθνικότητες προσφύγων που κινήθηκαν προς την Ελλάδα, ποικίλουν ανάλογα µε τις 

κατευθύνσεις τις οποίες επέλεξαν να ακολουθήσουν. Η Μεσόγειος και ιδιαίτερα το Αιγαίο 

πέλαγος αποτέλεσαν τους κυριότερους άξονες εισαγωγής των παράνοµων και µη 

προσφύγων προς την Ευρώπη. 

Τα ελληνικά νησιά µε κυριότερα τη Λέσβο, τη Χίο, τη Σάµο, τη Κω και άλλα νησιά του 

Βόρειου Αιγαίου έγιναν αποδέκτες µεγάλου αριθµού προσφύγων που έπρεπε να 

διαχειριστούν τόσο σε επίπεδο στέγασης όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.  

Η συριακή κρίση σε συνδυασµό µε τα γεωπολιτικά παιχνίδια της Τουρκίας στα σύνορα του 

Αιγαίου οδήγησε σε µαζικές αφίξεις πληθυσµών συνήθως µέσω θαλάσσης. Οι επιπτώσεις 

στις περιοχές άφιξης ήταν άµεσες µε κυριότερο πλήγµα στον τουρισµό όσον αφορά τα 

ελληνικά νησιά και στη δυνατότητα αντιµετώπισης τόσο µεγάλου όγκου άπορων 

ανθρώπων όπου και αν αυτοί εγκαταστάθηκαν (σε Ελλάδα και Ευρώπη). 

Προκειµένου, να αντιµετωπιστούν οι δυσκολίες η ΕΕ σε συνδυασµό µε τις πληγείσες 

χώρες κυρίως του Νότου αλλά και την Τουρκία έλαβε σηµαντικές αποφάσεις οι οποίες 

όµως µέχρι και σήµερα δεν έχουν υλοποιηθεί στο µέγιστο. 
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Από την πλευρά της, η Ελλάδα µπορεί να εφαρµόσει αποφάσεις που έχουν παρθεί 

 σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και να εφαρµόσει και η ίδια προτεινόµενες τακτικές ώστε να 

επιτύχει το µέγιστο δυνατό όφελος για την ίδια τη χώρα αλλά και για τους πρόσφυγες. 
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2. Abstract 

This diploma thesis deals with the analysis of the refugee flow phenomenon from 

Middle East towards Greece during the period 2015-2016 as well as with the 

causes of the phenomenon, the consequences at the area widely and the ways 

that can be implemented to deal with the issue. The present work was conducted 

during  the undergraduate studies at the Department of Business Administration in 

Messolonghi, Western Greece. 

The immigration issue and the increase in refugee flows during the period 2015-

2016 was due to the difficulties related to the economic, political and social context 

created in Middle East and Syria during the reported period as well as the period 

before. The result was the displacement of huge masses of refugees who moved 

towards the countries of Europe and especially towards Greece, which is a 

gateway and a route to the European countries. 

The nationalities of refugees who moved to Greece varied according to the 

directions they chose to follow. The Mediterranean Sea and especially the Aegean 

Sea have been the main axes of introducing illegal and non-refugee related people 

into Europe. 

The Greek islands, especially  Lesbos, Chios, Samos, Kos and other islands of the 

North Aegean, had received a large number of refugees who had to be managed 

as far as the accommodation aspect  is concerned and generally at a wider social 

aspect. 

The Syrian crisis, combined with Turkey's geo-political games at the Aegean 

borders with Greece, has led to mass arrivals of populations, usually through the 

sea. The impact on the arrival areas was immediate, with the majority of 

consequences on Greek islands’ tourism and the ability to deal  withthe large 

amount of poor people wherever they settled (in Greece and Europe). 

 

So as for the difficulties to be overcome, the EU, in combination with the affected 
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countries, mainly the South ones as well as Turkey, have alreadytaken 

someimportant decisions which, however, have not yet been implemented at the 

maximum level. 

As far as Greece and the Greek Government is concerned,  decisions that have 

been taken at a European level can still be implemented as well as proposed 

tactics can be applied in order to achieve the maximum benefit for the country itself 

as well as for the refugees. 

 

KeyWords/Phrases 

Immigrant-refugee issue 

Refugee flow 

Greece 

Syrian crisis 

North Aegean 
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3. Εισαγωγή 

 

Η πτυχιακή αυτή εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια της προπτυχιακής φοίτησης στο 

Τµήµα ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ ∆υτικής Ελλάδας µε έδρα το Μεσολόγγι. 

Αντικείµενό της απετέλεσε η ανάλυση του φαινοµένου των προσφυγικών ροών 

στην Ελλάδα από τη  Μέση Ανατολή το χρονικό διάστηµα 2015-2016 και η 

βαθύτερη µελέτη των αιτιών, των επιπτώσεων και των τρόπων αντιµετώπισης της 

κατάστασης που έχει δηµιουργηθεί. 

Ειδικότερα, µελετήθηκαν οι λόγοι που εµφανίστηκε το φαινόµενο της µεγάλης 

προσφυγικής ροής προς την Ελλάδα και την Ευρώπη, οι επιπτώσεις στις χώρες 

της Ευρώπης και κυρίως στην Ελλάδα και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου και 

αποτυπώθηκαν µέτρα που έχουν ήδη παρθεί προς την κατεύθυνση επίλυσης του 

προβλήµατος αλλά και τι ακόµα µπορεί να γίνει. 

Αναλυτικά, στο κεφάλαιο 1, γίνεται µία γενική αναφορά πάνω στην έννοια του 

µεταναστευτικού-προσφυγικού ζητήµατος ενώ αναλύονται σηµαντικοί όροι που 

συνήθως συγχέονται σχετικά µε το θέµα. Επίσης, γίνεται µια σύντοµη αναφορά σε 

γενικές προσεγγίσεις περί µετανάστευσης σε Ευρώπη και ΗΠΑ. 

Στο κεφάλαιο 2, διενεργείται µια ενδελεχής ανάλυση των προσφυγικών ροών στην 

Ελλάδα την περίοδο 2015-2016 µε ιδιαίτερη έµφαση στις εθνικότητες των 

προσφύγων και στις διόδους από τις οποίες πέρασε η κύρια µάζα των 

προσφυγικών ροών προς τον Ελλαδικό χώρο. 

Στο κεφάλαιο 3, πραγµατοποιείται µελέτη και ανάλυση των κυριότερων αιτιών των 

αυξανόµενων προσφυγικών ροών και αναλύονται επτά βασικοί λόγοι για το 

πέρασµα προς την Ελλάδα και την Ευρώπη. Επίσης, αναλύεται η συµβολή της 

συριακής κρίσης και του µεγάλου παράγοντα, της Τουρκίας, στην αύξηση των 

ροών. 
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Στο κεφάλαιο 4, αναλύονται οι αρνητικές συνέπειες του φαινοµένου στην Ελλάδα 

και την Ευρώπη. Γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στις επιπτώσεις στα νησιά του Βορείου 

Αιγαίου που επωµίστηκαν το µεγαλύτερο βάρος καθώς και στα στατιστικά των 

θανάτων πολλών παράνοµων και µη προσφύγων στη θάλασσα της Μεσογείου. 

Στο κεφάλαιο 5, παρατίθενται οι ενέργειες που έχουν γίνει και γίνονται από 

πλευράς Ελλάδας προς την κατεύθυνση επίλυσης του προβλήµατος και 

αξιολογούνται. Επίσης, µελετώνται τα µέτρα που έχει πάρει η ΕΕ τόσο σε 

συνδυασµό µε την Ελλάδα, όσο και µε την Τουρκία αλλά και µε τρίτους 

παράγοντες όπως οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ). Τέλος, αναλύονται οι 

ενέργειες από πλευράς Τουρκίας και αξιολογούνται ενώ γίνεται και ιδιαίτερη 

αναφορά στην συµφωνία ΕΕ-Τουρκίας για το ζήτηµα. 

Στο κεφάλαιο 6, παρατίθενται τα συµπεράσµατα της εργασίας-έρευνας καθώς και 

ιδέες για µελλοντική µελέτη και ανάλυση. 
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4. Κεφάλαιο 1 

3.1. Εισαγωγή στο µεταναστευτικό-προσφυγικό ζήτηµα 

3.1.1. Σηµασιολογικός προσδιορισµός σηµαντικών εννοιών 

Για την εκπόνηση της παρούσας πτυχιακής εργασίας και την καλύτερη κατανόηση του 

κειµένου, κρίνεται αναγκαίο να προσδιοριστεί το περιεχόµενο κάποιων βασικών σχετικών 

όρων και εννοιών ώστε να γίνουν σαφείς και να µην υπάρχουν δυσκολίες στην περαιτέρω 

εµβάθυνση. 

Ορισµοί και περιεχόµενο εννοιών 

Ο όρος ≪µετανάστευση≫ αντιµετωπίζεται µε την ευρεία έννοια, η οποία περιγράφει την 

µετακίνηση ανθρώπων από µία χώρα σε µια άλλη ή από µία περιοχή σε µία άλλη, µε σκοπό 

την εργασία, τη διαµονή ή την αναζήτηση ασύλου.  

Αντίστοιχα, ο όρος ≪µεταναστευτική πολιτική≫ αναφέρεται στις πολιτικές που 

αναπτύσσονται σε σχέση µε το περιεχόµενο της µετανάστευσης. 

Ο όρος ≪µετανάστης≫ περιγράφει τα άτοµα που µετακινούνται από τη χώρα γεννήσεώς 

τους σε άλλη χώρα, µε σκοπό την εγκατάσταση. Συχνά αναφέρονται και ως "µόνιµα 

εγκατεστηµένοι" (διεθνής όρος: permanent settlers) οι οποίοι συνήθως επιδιώκουν την 

εργασιακή, επαγγελµατική και οικιστική αποκατάσταση, ενώ συχνά τίθεται το ζήτηµα της 

οικογενειακής τους επανένωσης. Οι µετανάστες διακρίνονται επίσης, σε "προσωρινούς 

µετανάστες-εργάτες" (διεθνής όρος: temporary migrant workers) και "προσωρινά 

µετακινούµενους επαγγελµατίες" (διεθνής όρος: temporary professional transients), όταν η 

κινητικότητά τους οφείλεται αποκλειστικά στην πρόσκαιρη αναζήτηση εργασίας, ανάλογα 

και µε το αν πρόκειται για εξειδικευµένους ή ανειδίκευτους εργάτες.  

"Παράνοµος µετανάστης" είναι εκείνο το πρόσωπο που δεν λαµβάνει κοινή αποδοχή στην 

χώρα υποδοχής, εξαιτίας της παράνοµης εισόδου του, ή δεν λαµβάνει  παράταση της 

διαµονής του, λόγω του ότι  δεν πληρεί πλέον τις νόµιµες προϋποθέσεις ώστε µέσω των 

απαραίτητων διαδικασιών της εκάστοτε χώρας να διαµείνει νόµιµα σε αυτήν. 
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 Όσον αφορά το φαινόµενο της παράνοµης διακίνησης προσώπων, χρησιµοποιούνται οι 

όροι "θύµα εµπορίας" (διεθνής όρος: victim of trafficking), που εµπεριέχει τα στοιχεία του 

εξαναγκασµού και της εκµετάλλευσης και "λαθραίος µετανάστης" (διεθνής όρος: smuggled 

migrant), που απευθύνεται στο άτοµο εκείνο που ζητά βοήθεια για να διασχίσει τα σύνορα 

προς µια άλλη χώρα, στην οποία δεν έχει δικαίωµα νόµιµης διαµονής.  

Στην περίπτωση αυτή η συµµετοχή του λαθρεµπόρου σταµατά στο σηµείο που ο 

παράνοµος µετανάστης έχει διασχίσει επιτυχώς τα σύνορα της χώρας στην οποία 

εισέρχεται. 

Στη συνέχεια, όσον αφορά τον όρο «προσφυγιά» και«πρόσφυγας», κυριότερο κείµενο 

καθορισµού του ορισµού του και του πλαισίου που τον καθορίζει, είναι η Σύµβαση της 

Γενεύης του 1951 και  συγκεκριµένα στο άρθρο 1, όπως επίσης και το Πρωτόκολλο του 

1967 το οποίο διευρύνει, στην ουσία, την γεωγραφική εφαρµογή της προαναφερόµενης 

Σύµβασης.  

Σύµφωνα µε αυτά τα κείµενα, «πρόσφυγας» θεωρείται το άτοµο που διασχίζει τα σύνορα 

της χώρας του και µεταβαίνει σε άλλη χώρα, υπό τον φόβο της δίωξης – στη χώρα από την 

οποία προέρχεται – για λόγους φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, κοινωνικής τάξεως ή 

πολιτικών πεποιθήσεων.  

«Αναγνωρισµένος πρόσφυγας» είναι εκείνος στον οποίο έχει αποδοθεί ο ορισµός του 

πρόσφυγα, µε την έννοια που του αποδίδει η σύµβαση της Γενεύης, δηλαδή του έχει 

αναγνωριστεί, από κάποιο κράτος, το στοιχείο του δικαιολογηµένα εκδιωγµένου υπό το 

φόβο της µη αποδοχής για τους προαναφερθέντες λόγους.  

Μια αξιοσηµείωτη διάκριση της έννοιας του «πρόσφυγα» αποτελεί ο ορισµός 

"επιστρέφοντες", ο οποίος περιγράφει τους πρόσφυγες εκείνους που επιθυµούν τον 

επαναπατρισµό τους, εφόσον και όταν οι συνθήκες της δίωξης στην χώρα προέλευσης, 

εκλείψουν. Για παράδειγµα, οι πρόσφυγες µιας εµπόλεµης χώρας ζητούν να επιστρέψουν 

στα πάτρια εδάφη τους όταν επικρατήσουν ειρηνικές συνθήκες. 

 Επίσης, χρησιµοποιείται ο όρος "αιτών άσυλο", που αναφέρεται στη κατάσταση, σύµφωνα 

µε την οποία το διωκόµενο άτοµο αναζητά νόµιµα καταφύγιο σε δεύτερο κράτος, κάνοντας  

δηλαδή αίτηση χορήγησης ασύλου, ή επιδιώκει να αναγνωριστεί ως γνήσιος πρόσφυγας, 
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ώστε να του παρασχεθεί η νόµιµη προστασία και υλική ενίσχυση που προβλέπεται από 

τους νόµους κάθε χώρας. 

 Ακόµη πραγµατοποιείται διαχωρισµός µεταξύ της «µεταναστευτικής πολιτικής» και της 

«πολιτικής ασύλου», υπό την έννοια ότι η πρώτη – σύµφωνα µε τις διακρίσεις που θέτουν 

τα κοινοτικά συµβατικά κείµενα - αφορά επιµέρους πολιτικές σχετικές µε την 

εγκατάσταση, τη διαµονή και την ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών που εισέρχονται σε 

κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), µε σκοπό την µόνιµη ή προσωρινή παραµονή 

σε αυτή.  

Η "πολιτική για την παράνοµη µετανάστευση", στην ευρύτερη έννοιά της, αφορά τα µέτρα 

εκείνα που αποσκοπούν στην καταπολέµηση της παράνοµης διακίνησης προσώπων, αλλά 

και της - χωρίς την τήρηση των νόµιµων διαδικασιών - εισόδου και παραµονής ατόµων σε 

ένα κράτος.  

Από την άλλη µεριά, η "πολιτική ασύλου" αναφέρεται σε δράσεις σχετικές µε τη σωστή 

απόδοση του όρου «πρόσφυγα» όπως προσδιορίστηκε παραπάνω, την παροχή προσωρινής 

προστασίας σε άτοµα που χρίζουν διεθνούς προστασίας και τις διαδικασίες παροχής 

ασύλου.  

Επιπλέον, ενώ ο όρος «υπήκοος κράτους-µέλους» αναφέρεται σε άτοµα που έχουν την 

υπηκοότητα µιας χώρας µέλους της ΕΕ, ο «υπήκοος τρίτης χώρας» περιγράφει άτοµα που 

προέρχονται από χώρα εκτός της ΕΕ.  

 

3.1.2. ∆ιακρίσεις µεταναστευτικών κινήσεων 

Η µετανάστευση, ανάλογα µε το κριτήριο της διάκρισής της, διακρίνεται σε διάφορα είδη 

µεταναστευτικής κίνησης.  

Με κριτήριο το εάν η µετανάστευση πραγµατοποιείται στα γεωγραφικά όρια της εθνικής 

επικράτειας ή όχι, διακρίνουµε τη «διεθνή µετανάστευση» και την «εσωτερική 

µετανάστευση».  
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Η «διεθνής µετανάστευση» είναι η κίνηση από το ένα κράτος προς το άλλο, ενώ η 

«εσωτερική µετανάστευση» είναι η κίνηση εντός των ορίων του ίδιου κράτους.  

Το ρεύµα των εκροών στην περίπτωση της «διεθνούς µετανάστευσης» ονοµάζεται 

«αποδηµία», ενώ στην «εσωτερική µετανάστευση» καλείται «εκδηµία».  

Λαµβάνοντας υπόψη την προβλεπόµενη διάρκεια παραµονής, η µετανάστευση διακρίνεται 

σε «µόνιµη µετανάστευση» και «προσωρινή µετανάστευση». 

Ιδιαίτερη µορφή προσωρινής µετανάστευσης είναι η «παρεπιδηµία», δηλαδή η προσωρινή 

παραµονή σε έναν τόπο για βιοτικούς ή επαγγελµατικούς λόγους.  

Με κριτήριο τη µεταβολή ή µη του τρόπου ζωής σε σχέση µε τον αντίστοιχο τρόπο ζωής 

πριν τη µετανάστευση, διακρίνεται σε «καινοτόµο µετανάστευση», στην οποία  

µεταβάλλεται ο τρόπος ζωής του µετανάστη (π.χ. αγρότης που γίνεται βιοµηχανικός 

εργάτης) και «συντηρητική µετανάστευση», όταν ο τρόπος ζωής δε µεταβάλλεται (π.χ. 

µετανάστευση νοµάδων).  

Με κριτήριο το βαθµό εξάρτησης από τη φύση, ως προσδιοριστικό παράγοντα της 

απόφασης φυγής, η µετανάστευση διακρίνεται σε «αρχαϊκή µετανάστευση», λόγω 

εξάντλησης (εποχιακής ή µόνιµης) των φυσικών πόρων και «σύγχρονη µετανάστευση», 

που προκαλείται από οικονοµικούς λόγους.  

Ακόµη, µε κριτήριο το βαθµό και το είδος εξάρτησης από τη χώρα προέλευσης, η 

µετανάστευση διακρίνεται σε «παροικία» και «αποικία».  

Λαµβάνοντας υπόψη το µέγεθος του µετακινούµενου πληθυσµού, η µετανάστευση 

διακρίνεται σε «ανεξάρτητη µετανάστευση», στην οποία η µετανάστευση είναι 

αποτέλεσµα απόφασης µεµονωµένων ατόµων ή οµάδων, και σε «µαζική µετανάστευση», 

όταν πρόκειται για µορφή µετακίνησης κατά µάζες (π.χ. ανταλλαγή πληθυσµών, 

µετακινήσεις φυλών). 
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3.1.3. Γενικότερες θεωρητικές προσεγγίσεις περί µετανάστευσης  στις ΗΠΑ 

Πρόκειται για µια χώρα της οποίας η νεότερη ιστορία συνδέεται άρρηκτα µε την εισροή 

πληθυσµών και το φαινόµενο της µετανάστευσης. Η µετανάστευση αποτελεί έναν από τους 

κύριους τρόπους αύξησης του πληθυσµού και ένα από τα βασικά συστατικά της χώρας 

αυτής, σύµφωνα µε τον οποίο ο πολίτης των ΗΠΑ αποτελεί προϊόν της συγχώνευσης των 

διαδοχικών µεταναστευτικών κυµάτων.  

Σταδιακά, οι οικονοµικές κρίσεις στις αρχές του 20ου αιώνα, η αύξηση των ξένων εργατών 

και γενικότερα η ανεργία που προκάλεσε η µαζική εισαγωγή της µηχανής στην βιοµηχανία, 

οδήγησαν στην αµφισβήτηση της αφοµοιωτικής ικανότητας της αµερικανικής κοινωνίας 

και στην απαίτηση περιορισµού των µεταναστών.  

Παρόλη την κοινωνική πίεση, η επιστηµονική κοινότητα ανέπτυξε τα απαραίτητα 

εννοιολογικά και µεθοδολογικά εργαλεία για τη συστηµατική µελέτη του φαινοµένου, 

µόνο µετά τον Α' Παγκόσµιο Πόλεµο.  

Οι κοινωνιολογικές αναλύσεις και έρευνες προσέγγιζαν το ζήτηµα στη βάση των θεωριών 

της εξέλιξης, αναδεικνύοντας το στοιχείο του περάσµατος από µια παραδοσιακή σε µια 

σύγχρονη κοινωνία.  

Η σχολή του Chicago κινήθηκε στο ίδιο πλαίσιο ανάλυσης, εµφανίζοντας την αφοµοίωση ή 

όχι του µετανάστη ως αποτέλεσµα των ατοµικών χαρακτηριστικών ή ενεργειών του, 

θεωρώντας δεδοµένο ότι, παρόλο που αρχικά τοποθετείται στις κατώτερες κοινωνικά 

βαθµίδες, σταδιακά καλυτερεύει τη θέση του, ανάλογα µε τα προσόντα και την 

εργατικότητά του.  

Η αµφισβήτηση του πλαισίου αυτού έρχεται κατά τη δεκαετία του '60, εξαιτίας κυρίως, της 

αφύπνισης της εθνοτικής συνείδησης των µειονοτήτων, των φαινοµένων ρατσισµού - 

ειδικά στο πλαίσιο αύξησης του ναζιστικού φαινοµένου - την αποκάλυψη των κοινωνικών 

ανισοτήτων και της φτώχειας.  

Η δεκαετία του '70 χαρακτηρίζεται από την επικράτηση των πλουραλιστικών σχηµάτων 

ανάλυσης, τα οποία και αυτά δίδουν έµφαση στη πολιτισµική διάσταση των εθνοτικών 
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οµάδων, µε τη διαφορά ότι υπογραµµίζουν την ανάγκη διατήρησης των ιδιαίτερων 

στοιχείων της πολιτισµικής ταυτότητας στις σύγχρονες κοινωνίες.  

Η αµφισβήτηση αυτών των σχηµάτων ανάλυσης έρχεται την επόµενη δεκαετία, µε την 

εισαγωγή στη συζήτηση µαρξιστικών στοιχείων ανάλυσης, που επανατοποθετούν το 

ζήτηµα σε µια ιστορική διάσταση, θεωρώντας ότι η διατήρηση ή η απώλεια των 

πολιτισµικών ιδιαιτεροτήτων εξαρτάται από κοινωνικούς παράγοντες και ότι τα πρόσφατα 

φαινόµενα εθνοτικής οργάνωσης οφείλονται στις δοµικές συνθήκες που διαµορφώθηκαν 

µε τις οικονοµικές και τεχνολογικές αλλαγές των σύγχρονων κοινωνιών.  

Συνοπτικά, οι θεωρητικές αντιλήψεις που προσπαθούν να ορίσουν το περιεχόµενο της 

έννοιας της αφοµοίωσης και που αποτέλεσαν στόχους της αµερικανικής µεταναστευτικής 

πολιτικής, µπορούν να συνοψιστούν καταρχήν, στην αντίληψη της Αµερικής ως 

"χωνευτηρίου" (διεθνής όρος: melting pot), υπό την έννοια ότι οι µετανάστες, µέσω της 

επαφής τους µε τον γηγενή πληθυσµό, γρήγορα γίνονται ένα κράµα µαζί του, από το οποίο 

συνίσταται ο Αµερικανός.  

Κατά δεύτερον, στην αντίληψη ότι οι µετανάστες "αµερικανοποιούνται" ή οφείλουν να το 

κάνουν, αποβάλλοντας κάθε εθνικό στοιχείο, ξένο προς την αγγλοσαξονική παράδοση. 

Τρίτον, στην αντίληψη της Αµερικής ως "έθνος εξ εθνών", δηλαδή ως µιας οµοσπονδίας 

εθνών που βασίζεται στον πολιτισµικό πλουραλισµό. 

 

3.1.4. Θεωρητικές προσεγγίσεις περί µετανάστευσης στην Ευρώπη 

Η διαφοροποίηση των θεωρητικών προσεγγίσεων στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ είναι 

αποτέλεσµα της διαφορετικής εµφάνισης και εξέλιξης του µεταναστευτικού φαινοµένου 

στις δύο ηπείρους. Στις ΗΠΑ, όπως ήδη περιγράφηκε, το φαινόµενο συνδέθηκε ιστορικά 

µε την διαδικασία συγκρότησης του σύγχρονου αµερικανικού έθνους.  

Αντίθετα, στην Ευρώπη, η πρώτη αντίληψη του φαινοµένου βασίστηκε στην εξαγωγή 

µεταναστών σε άλλες ηπείρους κυρίως την Αµερική και την Αυστραλία ενώ η σύγχρονη 

έκφανσή του, µε την εισροή µεταναστών στα ευρωπαϊκά κράτη, άρχισε µετά την 

δηµιουργία των εθνικών κρατών στην δυτική κυρίως Ευρώπη, µε ιδιαίτερη ένταση κατά 
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την περίοδο της οικονοµικής της ανόρθωσης, που ακολούθησε τους δύο Παγκοσµίους 

Πολέµους.  

Το σύγχρονο µεταναστευτικό φαινόµενο απέκτησε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, αφού κατά 

την πρώτη περίοδο εµφάνισής του, συνήθως είχε τη µορφή διακρατικών συµφωνιών και 

εξελισσόταν µέσα σε σχεδόν απόλυτα ελεγχόµενο και νοµιµοποιηµένο περιβάλλον.  

Το σκηνικό αλλάζει µετά την πρώτη πετρελαϊκή κρίση του 1973 - 1974, η οποία οδήγησε 

σε οικονοµική κρίση τα δυτικοευρωπαϊκά κράτη, µε παράλληλη ραγδαία αύξηση της 

ανεργίας, πράγµα που είχε ως συνέπεια την στροφή των σχετικών πολιτικών προς τον 

περιορισµό της εισροής µεταναστών.  

Αποτέλεσµα όλων των παραπάνω είναι η αντίστοιχη κατακόρυφη αύξηση της παράνοµης 

µετανάστευσης, αλλά και των αιτηµάτων οικογενειακής επανένωσης των ήδη 

εγκατεστηµένων µεταναστών στις χώρες υποδοχής, γεγονότα που ενέτειναν τον 

προβληµατισµό γύρω από το ζήτηµα. Χαρακτηριστικά επίσης, της ευρωπαϊκής 

µετανάστευσης ,µετά το 1985, είναι η µετατροπή των χωρών της Νοτίου Ευρώπης από 

χώρες προέλευσης µεταναστών προς τον Βορρά, που ήταν παραδοσιακά, σε χώρες 

υποδοχής, καθώς και η ένταση των προσφυγικών ροών σε όλη την Ευρωπαϊκή ήπειρο.  

Η θεωρητική προσέγγιση και ανάλυση του µεταναστευτικού φαινοµένου στην Ευρώπη, 

αρχικά περιοριζόταν στη µελέτη του στις χώρες υποδοχής, αγνοώντας τις επιπτώσεις που 

προκύπταν για τις χώρες προέλευσης, ενώ η όλη επιστηµονική ενασχόληση αφορούσε το, 

µε οικονοµικούς όρους, κόστος και όφελος που πρόκυπτε από την µετανάστευση στις 

δυτικοευρωπαϊκές χώρες. 
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4. Κεφάλαιο 2 

4.1. Προσφυγικές ροές στον Ελλαδικό χώρο την περίοδο 2015-

2016 

Προκειµένου να αναλυθεί η έξαρση του φαινοµένου της ραγδαίας αύξησης των 

προσφυγικών ροών στον Ελλαδικό χώρο τη διετία 2015-2016, πρέπει να ληφθούν υπόψη 

όλοι οι ορισµοί που αναλύθηκαν στο Κεφάλαιο 1. 

Η προσφυγική – µεταναστευτική κρίση της διετίας 2015-2016 σε αριθµούς αποτυπώνεται 

ως εξής: 

• Οι αφίξεις στα ελληνικά νησιά άγγιξαν τις 1200000 ανθρώπους. 

• 7000 παράνοµοι µετανάστες ήρθαν στον Ελλαδικό χώρο µέσω χερσαίων συνόρων. 

• Πραγµατοποιήθηκαν 50000 διασώσεις ανθρώπων που κινδύνευσαν στη θάλασσα, 

από τις αρµόδιες αρχές (λιµενικό, ελληνικός στρατός, µη κερδοσκοπικοί 

οργανισµοί κτλ.) καθώς και από απλούς πολίτες συνήθως κατοίκους νησιών.  

• Πραγµατοποιήθηκαν 765 συλλήψεις διακινητών παράνοµων µεταναστών σε στεριά 

και θάλασσα. 

 

4.1.1. Εθνικότητες παράνοµων µεταναστών προς τον Ελλαδικό χώρο 

Όσον αφορά τις εθνικότητες των παράνοµων µεταναστών που εισέλθησαν στον Ελλαδικό 

χώρο τη διετία 2015-2016,αυτές αποτυπώνονται στην παρακάτω εικόνα 2.1. 
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Εικόνα 2.1: Προφίλ εισερχοµένων παράνοµων µεταναστών τη διετία 2015-2016 

 

Επίσης, ενδιαφέρον έχουν οι παρακάτω αριθµοί που αποτυπώνουν το ποσοστό ανδρών-

γυναικών παράνοµων µεταναστών. 

 

• 64% των εισερχοµένων είναι άνδρες και 36% γυναίκες  

• 24,5% των εισερχοµένων ανδρών και 31,9% των εισερχοµένων γυναικών είναι 

κάτω των 18 ετών. 

 

Επίσης, σύµφωνα µε τα επίσηµα στατιστικά, κατά την µέτρηση στις 31.12.2016, 

µετρήθηκαν 62681 πρόσφυγες και µετανάστες που παρέµειναν προσωρινά στην Ελλάδα, 

σε οργανωµένα σηµεία παραµονής (hotspots). 

 

4.1.2. ∆ίοδοι παράνοµων µεταναστών προς την Ευρώπη και τον Ελλαδικό χώρο 

Σύµφωνα µε τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό για τη ∆ιαχείριση της Επιχειρησιακής 

Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(Frontex) έχουν εντοπιστεί οι κυριότερες διαδροµές που ακολουθούν οι πρόσφυγες και οι 

µετανάστες οι οποίοι προσπαθούν να φθάσουν στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Μεγάλο ποσοστό αυτών κατέληξαν και στην Ελλάδα. 
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Παρακάτω καταγράφονται οι κυριότερες διαδροµές: 

• ∆ιαδροµή 1: Από την Σενεγάλη της ∆υτικής Αφρικής και την Μαυριτανία στα 

Κανάρια Νησιά. Επιλέγεται από Μαροκινούς και Σενεγαλέζους, καθώς και πολίτες 

του Νίγηρα, της Νιγηρίας και του Μαλί. 

 

• ∆ιαδροµή 2: ∆υτική Μεσόγειος — από την Βόρεια Αφρική στην Ιβηρική 

χερσόνησο µέσα από τους ισπανικούς θύλακες της Θέουτα και της Μελίγια. Η 

διαδροµή κυρίως επιλέγεται από Αλγερινούς και Μαροκινούς, µε κύριους 

προορισµούς την Ισπανία, την Γαλλία,την Ιταλία και την Ελλάδα. 

• ∆ιαδροµή 3: Κεντρική Μεσόγειος — από την Λιβύη στην Ιταλία και τη Μάλτα. Η 

διαδροµή επιλέγεται κυρίως από τους πρόσφυγες από τις χώρες από το Κέρας της 

Αφρικής (βορειοανατολική Αφρική) και τη ∆υτική Αφρική. 

• ∆ιαδροµή 4: Απουλία και Καλαβρία — η διαδροµή αυτή αποτελεί επιλογή των 

προσφύγων από την Τουρκία και την Αίγυπτο και επίσης περιλαµβάνει ροές 

προσφύγων µεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας. Το µεγαλύτερο µέρος των προσφύγων που 

πραγµατοποιούν αυτή την διαδροµή εισέρχονται στην ζώνη Σένγκεν, περνώντας τα 

χερσαία σύνορα Τουρκίας - Ελλάδας. 

• ∆ιαδροµή 5: Μια κυκλική διαδροµή από την Αλβανία στην Ελλάδα. Η 

µετανάστευση σε όλη την συνοριογραµµή µεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας έχει 

προκαλέσει µία από τις µεγαλύτερες ροές παράτυπων προσφύγων στα εξωτερικά 

σύνορα της ΕΕ. 

• ∆ιαδροµή 6: ∆υτικά Βαλκάνια — αυτή η διαδροµή µπορεί να κατανεµηθεί σε δύο 

προσφυγικές ροές. Η βασική είναι από τις χώρες των ∆υτικών Βαλκανίων, ανάµεσα 

τους η Αλβανία, η Βοσνία Ερζεγοβίνη, το Μαυροβούνιο, η Σερβία και η ΠΓ∆Μ. Η 

δεύτερη είναι µια συνέχεια άλλων διαδροµών που αναφέρθηκαν παραπάνω, µέσω 

των οποίων τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ αρχικά διασχίστηκαν µέσω στεριάς ή δια 

θαλάσσης από την Τουρκία είτε προς την Βουλγαρία είτε προς την Ελλάδα, όπου 

έπειτα από τις οποίες οι πρόσφυγες ταξίδεψαν στην Ουγγαρία µέσα από τα ∆υτικά 

Βαλκάνια. Αυτή η διαδροµή επιλέγεται κυρίως από πολίτες του Πακιστάν, του 

Αφγανιστάν, της Αλγερίας και από χώρες της υποσαχάριας Αφρικής. 
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• ∆ιαδροµή 7: Ανατολική Μεσόγειος — από την Τουρκία στην Ελλάδα, στη 

Βουλγαρία και στην Κύπρο. Ο µεγαλύτερος όγκος των προσφύγων που 

πραγµατοποιούν αυτή τη διαδροµή προέρχεται από τη Συρία, το Αφγανιστάν και τη 

Σοµαλία. 

• ∆ιαδροµή 8: Από τα χερσαία σύνορα Λευκορωσίας, Μολδαβίας, Ουκρανίας, 

Ρωσίας και χωρών της ανατολικής Ευρώπης που είναι κράτη µέλη της ΕΕ, όπως η 

Εσθονία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Φινλανδία, η Ουγγαρία, η Νορβηγία, η 

Πολωνία, η Ρουµανία και η Σλοβακία. 

Σύµφωνα µε την Frontex, πάνω από µισό εκατοµµύριο πρόσφυγες έφτασαν στα σύνορα της 

ΕΕ από την αρχή του 2015, ενώ 156.000 εισήλθαν στην ΕΕ τον Αύγουστο. Το 2014 

συνολικά περίπου 280.000 πρόσφυγες πέρασαν τα σύνορα της ΕΕ. 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της ευρωπαϊκής στατιστικής υπηρεσίας (Eurostat) οι αιτήσεις 

παροχής ασύλου σε χώρες της ΕΕ ανέρχονται σε 185.000 κατά το πρώτο τρίµηνο του 2015, 

ενώ πάνω από 210.000 ανέρχονται κατά το δεύτερο τρίµηνα του 2015. 

Σύµφωνα µε σηµερινή ανακοίνωση του ∆ιεθνή Οργανισµού Μετανάστευσης (∆ΟΜ) ο 

αριθµός µεταναστών χωρίς έγγραφα που εισήλθαν στην Ευρώπη δια θαλάσσης από την 

αρχή του 2015 εκτιµάται ότι ανέρχεται σε 481.612. Σύµφωνα µε τον οργανισµό, η Ελλάδα 

και η Ιταλία έχουν επηρεαστεί περισσότερο από την προσφυγική κρίση µε 351.088 και 

127.605 µετανάστες να έχουν φθάσει αντίστοιχα στο έδαφός τους. Η έκθεση επίσης 

αναφέρει πως τουλάχιστον 2.872 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ή αγνοούνται στην 

Μεσόγειο προσπαθώντας να κάνουν τον διάπλου της Μεσογείου και να φθάσουν στην 

Ευρώπη το 2015. 

 

Στην εικόνα 2.2, όπου αποτυπώνονται οι προσφυγικές και µεταναστευτικές ροές στην 

νοτιοανατολική και κεντρική Ευρώπη, φαίνεται χαρακτηριστικά, ο αυξηµένος αριθµός 

προς τα ελληνικά νησιά και την ηπειρωτική Ελλάδα σε σύγκριση µε άλλες χώρες που 

επίσης δέχτηκαν αυξηµένο αριθµό µεταναστών. 
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Εικόνα 2.2: Προσφυγικές και µεταναστευτικές ροές στην νοτιοανατολική και κεντρική 

Ευρώπη την περίοδο Οκτώβριος 2015 - Ιανουάριος 2016 (πηγή: www.naftemporiki.gr). 

 

 

Ακόµα πιο αναλυτικά, αποτυπώνονται οι ροές ανά χώρα της Ευρώπης το 2015, στη εικόνα 

2.3 που ακολουθεί. 
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Εικόνα 2.3: Ροές ανά χώρα της Ευρώπης για το έτος 2015 

(https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/) 

 

 

 

Είναι χαρακτηριστικό ότι παρουσιάστηκε αύξηση κατά 997% στις µεταναστευτικές ροές 

µέχρι και τον Νοέµβριο του 2015. Στην εικόνα 3 φαίνονται οι κινήσεις των 

µεταναστευτικών ρευµάτων στα τέλη του 2015. 
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Εικόνα 3: Κινήσεις µεταναστευτικών ρευµάτων το 2015 

Η µεγαλύτερη αύξηση, που έφτασε το  3821%, σηµειώθηκε στη Λέσβο, όπου 

αποβιβάστηκαν 445.037 άνθρωποι, στη συντριπτική τους πλειονότητα από τη Συρία, το 

Αφγανιστάν και το Ιράκ. Τα στοιχεία αναδεικνύουν αυτό που οι ελληνικές Αρχές 

αναφέρουν, ότι πρόκειται για τη µεγαλύτερη προσφυγική κρίση µετά τον Β’ Παγκόσµιο 

Πόλεµο. 

Χαρακτηριστικό είναι ότι από την 1
η
 µέχρι τις 24 ∆εκεµβρίου 2015, σύµφωνα µε τα 

στοιχεία της Ύπατης Αρµοστείας και παρά τις καιρικές συνθήκες έφτασαν στα νησιά 

88646 πρόσφυγες µε µέσω όρο αφίξεων 3300 τη µέρα. 

 Πιο αναλυτικά, κατά τους 11 µήνες του 2015, 797370 µη νόµιµοι µετανάστες και 

διακινητές συνελήφθησαν από αστυνοµικές και λιµενικές Αρχές. Ο αντίστοιχος αριθµός 

ήταν 77163 κατά το 2014, ενώ το 2008, όταν και τότε οι ροές ήταν αυξηµένες, το νούµερο 

άγγιξε τις 146337. 

Τη µερίδα του λέοντος στις παράνοµες εισόδους, σύµφωνα µε τα τελευταία στατιστικά της 

Ύπατης Αρµοστείας την είχε η Λέσβος µε 493496 άτοµα, και ακολουθησαν η Χίος µε 

118911 και η Σάµος µε 72668 παράνοµους µετανάστες. 
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(http://www.politischios.gr/koinonia/2015-ayxithikan-kata-997-oi-roes-prosfygon-kai-

metanaston) 
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5. Κεφάλαιο 3 

5.1. Αίτια αυξανόµενων ροών 

Είναι φανερό ότι για να αναζητήσει κανείς τα αίτια της ραγδαίας αύξησης των 

προσφυγικών ροών προς τον Ελλαδικό χώρο στη διετία 2015-2016, θα πρέπει να λάβει 

υπόψη όλο το οικονοµικό-κοινωνικό-πολιτικό πλαίσιο των χωρών από τις οποίες 

ξεκίνησαν οι ροές προς τις ευρωπαϊκές χώρες και περισσότερο την Ελλάδα. 

 

5.2. Επτά λόγοι για την αύξηση των προσφυγικών ροών προς την 

Ευρώπη και την Ελλάδα 

Σύµφωνα και την Ύπατη Αρµοστεία (Υ.Α.) του ΟΗΕ µπορούµε να εντοπίσουµε επτά 

βασικούς παράγοντες ως υπεύθυνους για την τεράστια αύξηση των προσφυγικών ροών 

προς την Ευρώπη και κατ’επέκταση προς την Ελλάδα. 

Κατ' αρχάς η εµβάθυνση της φτώχειας και το υψηλό κόστος διαβίωσης στις χώρες που 

φιλοξενούν Σύριους πρόσφυγες (εκτός από την Τουρκία) και οι οποίες  είναι  η Ιορδανία, ο 

Λίβανος, η Αίγυπτος και το Ιράκ, αποτελεί µια από τις βασικές αιτίες αναζήτησης ασύλου 

σε άλλες χώρες. Ενδεικτικά, σύµφωνα µε την εµπειρία των Σύριων προσφύγων ή 

µεταναστών στην Αίγυπτο, αποτυπώνουν την όλο και αυξανόµενη δυσκολία να 

αποπληρώσουν ενοίκια, να διαχειριστούν χρέη και να καλύψουν βασικές ανάγκες. 

Ανάλογες αναφορές υπάρχουν στο Λίβανο και την Ιορδανία όπου η συντήρηση των 

οικογενειών των προσφύγων γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη.  

Το γεγονός αυτό, ωστόσο, θα µπορούσε εύκολα να χαρακτηριστεί από κάποιον 

αξιοπερίεργο, αφού στις χώρες αυτές το κόστος ζωής είναι συγκριτικά πιο χαµηλό από 

αυτό στις χώρες της Ευρώπης. Εύλογα, αυτό µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι οι πρόσφυγες 

και οι µετανάστες στις χώρες αυτές δεν λαµβάνουν µια ίσου επιπέδου αντιµετώπιση τόσο 

σε κοινωνικό όσο και σε οικονοµικό επίπεδο. Προκειµένου όµως, να προκύψουν σωστά 

συµπεράσµατα και να µην καταλήξει κάποιος σε λανθασµένες εντυπώσεις, θα πρέπει να 

λάβει υπόψη και την ανάλυση των υπολοίπων αιτιών που πραγµατοποιείται παρακάτω. 
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Στη συνέχεια, στις χώρες αυτές, παρατηρείται τεράστια έλλειψη στις ευκαιρίες 

βιοπορισµού που έχει προκύψει ως αποτέλεσµα της µαζικής άφιξης Σύριων προσφύγων σε 

συγκεκριµένες περιοχές. Εποµένως, πολλοί πρόσφυγες οδηγούνται σε παράτυπη 

απασχόληση στην οποία ελλοχεύουν κίνδυνοι, όχι µόνο εκµετάλλευσης από τον εργοδότη 

αλλά και κυρώσεων από το κράτος. Για παράδειγµα, σύµφωνα µε τους νέους κανονισµούς 

στο Λίβανο, κατά την ανανέωση του καθεστώτος παραµονής τους, οι πρόσφυγες θα πρέπει 

να υπογράφουν δήλωση ότι δεν θα εργαστούν. Το γεγονός αυτό αποτελεί τροχοπέδη στη 

δηµιουργία µιας µόνιµης κατάστασης εργασίας για τους πρόσφυγες και συµπερασµατικά, 

αναζητούν άλλες χώρες οι  συνθήκες εργασίας είναι σαφώς καλύτερες και περισσότερο 

δίκαιες.  

Οι ελλείψεις στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας αποτελούν άλλο ένα αίτιο αναζήτησης 

νέου τόπου διαµονής. Συγκεκριµένα, έγιναν περικοπές στην επισιτιστική βοήθεια για 

χιλιάδες πρόσφυγες, ενώ παρατηρείται και σηµαντική µείωση της πρόσβασης στην 

περίθαλψη στις χώρες που προαναφέρθηκαν. Οι περικοπές αυτές προέκυψαν ως 

αποτέλεσµα της πιο σφιχτής πολιτικής που εφάρµοσαν οι χώρες αυτές προκειµένου να 

εστιάσουν σε άλλες δικές τους αδύναµες κοινωνικές οµάδες. Για τον λόγο αυτό, πολλοί 

Σύριοι αναγκάζονται να καταφύγουν στην επαιτεία, την παιδική εργασία και την αυξηµένη 

λήψη δανείων για να τα βγάλουν πέρα. Όλοι αυτοί οι παράγοντες συµβάλλουν στο να 

αποφασίζουν οι πρόσφυγες µαζί µε τις οικογένειές τους να αναζητήσουν καλύτερες 

συνθήκες σε οικονοµικά πιο ανεπτυγµένες χώρες. 

Τέταρτον, έχει δυσκολέψει η παροχή ασύλου. Στον Λίβανο, για παράδειγµα, νέοι 

κανονισµοί έχουν καταστήσει δυσκολότερη την πρόσβαση στο άσυλο για τους Σύριους, 

ενώ όσοι πρόσφυγες βρίσκονται ήδη στην χώρα οφείλουν να πληρώνουν 200 δολάρια 

ετησίως. Το ποσό αυτό είναι σηµαντικά αυξηµένο σε σχέση µε τα έσοδα που έχουν οι 

πρόσφυγες µέσω της εργασίας στη χώρα του Λιβάνου. Αντίστοιχα και στις υπόλοιπες 

χώρες, επικρατούν παρόµοιες συνθήκες. 

Επιπλέον, στην Ιορδανία, την Αίγυπτο, τον Λίβανο και το Ιράκ παρουσιάζονται 

περιορισµένες ευκαιρίες εκπαίδευσης για τους πρόσφυγες, οι οποίοι πριν τον πόλεµο 

απολάµβαναν δωρεάν και υποχρεωτική εκπαίδευση στη Συρία. Περίπου 90000 παιδιά 

σχολικής ηλικίας από τη Συρία δεν λαµβάνουν επίσηµη εκπαίδευση, εκ των οποίων µόνο 

30000 έχουν πρόσβαση σε άτυπη παιδεία. Οι πρόσφυγες στερούνται εντελώς την 
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τριτοβάθµια εκπαίδευση, µε αποτέλεσµα µια ολόκληρη γενιά να χάνει την ελπίδα για ένα 

καλύτερο µέλλον. 

Έκτο, το αίσθηµα ανασφάλειας που επικρατεί στο Ιράκ οδηγεί στον εκτοπισµό Σύριων και 

Ιρακινών από το Ιράκ. Πολλοί εξ' αυτών που φεύγουν από τη χώρα ανήκουν σε µειονοτικές 

οµάδες και η σωµατική τους ακεραιότητα απειλείται από το Ισλαµικό Κράτος. Οι 

θρησκευτικοί λόγοι αυτοί αναγκάζουν τους πρόσφυγες να κινηθούν προς την Ευρώπη (και 

την Ελλάδα) όπου υπάρχει σαφώς µεγαλύτερη ανοχή στη θρησκευτική διαφορετικότητα. 

Τέλος, η απώλεια της ελπίδας είναι ανάµεσα στις βασικές αιτίες καθώς, για παράδειγµα, ο 

εµφύλιος της Συρίας, ο οποίος βρίσκεται συνεχώς σε εξέλιξη µε αυξοµειώσεις στην έντασή 

του, δεν φέρει κανένα σηµάδι σύντοµης επίλυσης. Ολοένα και περισσότεροι εκτοπισµένοι 

Σύριοι κυριαρχούνται από αισθήµατα απελπισίας και απόγνωσης, εφόσον ο πόλεµος δεν 

φαίνεται ότι θα λήξει σύντοµα και ο επαναπατρισµός φαντάζει απίθανος στα επόµενα 

χρόνια. Έτσι, πολλοί επιλέγουν να µεταναστεύσουν µακρύτερα αφού οι χώρες που 

συνορεύουν µε την πατρίδα τους δεν τους εξασφαλίσουν ένα υποσχόµενο µέλλον. 

Οι παραπάνω λόγοι που αναλύθηκαν αποτελούν τη βάση των αιτιών για την αύξηση των 

προσφυγικών ροών στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Στην παρακάτω ενότητα 3.3 γίνεται 

ιδιαίτερα εκτενής αναφορά στην συριακή κρίση καθώς η πλειοψηφία των προσφύγων προς 

τη χώρα µας ήταν αυτής της εθνικότητας. 

 

5.3. Η συριακή κρίση,  οι «µεγάλοι» παίκτες και η ανασφάλεια 

των τοπικών πληθυσµών 

Το πρόβληµα των Σύριων προσφύγων δεν γεννήθηκε στις ακτές της Λέσβου ούτε στο 

σιδηροδροµικό σταθµό της Βουδαπέστης. Η συζήτηση όµως και ο συναγερµός για το 

ζήτηµα των προσφυγικών/µεταναστευτικών ροών παραµένει ακόµη στο επίπεδο της 

αντιµετώπισης µιας ανθρωπιστικής κρίσης, για να µην πούµε µιας κρίσης ασφάλειας. Για 

να κατανοήσουµε την αύξηση των µεταναστευτικών/προσφυγικών ροών από τη συριακή 

κρίση θα πρέπει να έχουµε υπόψη µας βασικούς λόγους. 
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Πρώτον, είναι φανερό ότι φαίνεται αδύνατη η ειρήνευση. Κύριος λόγος είναι η µακρά 

διάρκεια του πολέµου στη Συρία και η µη ύπαρξη ενδεχοµένου λύσης στον ορίζοντα. Όπως 

αναφέρθηκε και στην ενότητα 3.2 η αποµάκρυνση µιας ειρηνικής προοπτικής εκµηδενίζει 

τις ελπίδες όσων βρίσκονται στα προσφυγικά στρατόπεδα στις γειτονικές χώρες  της 

Συρίας για γρήγορη επάνοδο στις εστίες τους, και οδηγεί τους πιο κινητικούς κοινωνικά σε 

αναζήτηση µόνιµου καλύτερου µέλλοντος εκτός περιοχής (∆υτική και Βόρεια Ευρώπη). 

Πρόκειται για επαναλαµβανόµενο φαινόµενο σε ανάλογες καταστάσεις, όπως δείχνουν τα 

ιστορικά παραδείγµατα των Παλαιστινίων και των Αφγανών προσφύγων κατά τη διάρκεια 

της εµπόλεµης περιόδου των χωρών τους. Και τότε, υπήρξε µεγάλη κινητικότητα 

προσφύγων προς όµορες χώρες καθώς και προς την Ευρώπη. 

 

∆εύτερον, η τεράστια συσσώρευση Σύριων προσφύγων στις γειτονικές χώρες. Η αδυναµία, 

και τελικά η απροθυµία πια, των γειτονικών χωρών να αντέξουν το προσφυγικό ρεύµα των 

ροών από τη Συρία έχει ως αποτέλεσµα να αναζητήσουν διαφορετικές διόδους. Στην 

Ιορδανία, οι Σύριοι πρόσφυγες έχουν ξεπεράσει τις 800000, δηλαδή το 25% του συνολικού 

πληθυσµού της χώρας. Αν σε αυτούς προσθέσουµε κάποιες δεκάδες χιλιάδες προσφύγων 

από το Ιράκ, αλλά και τους, από δεκαετίες εγκατεστηµένους στη χώρα αυτή, 

Παλαιστίνιους πρόσφυγες που έχουν µερικώς ενσωµατωθεί, αντιλαµβανόµαστε την 

κοινωνική και οικονοµική αστάθεια που δηµιουργείται στο ιορδανικό βασίλειο. Στο 

Λίβανο, οι Σύριοι πρόσφυγες αποτελούν πλέον το 30% του συνολικού πληθυσµού σε µια 

χώρα µε µακρά ιστορία έθνο-θρησκευτικών συγκρούσεων, µε πολιτικό σύστηµα σε αφασία 

και εύθραυστη οικονοµία.  

 

Τέλος, στην Τουρκία οι Σύριοι πρόσφυγες φτάνουν ή και ξεπερνούν τα 2 εκατοµµύρια, 

αλλάζοντας τη δηµογραφική σύνθεση µιας πολύ ευαίσθητης περιοχής στο υπογάστριο της 

χώρας. Ενδεικτικά, σύµφωνα µε την Ύπατη Αρµοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, για 

να καλυφθούν οι ανάγκες των Σύριων προσφύγων στην Τουρκία το 2015 χρειάστηκαν 

περίπου 624 εκατοµµύρια δολάρια, ενώ ήταν διαθέσιµα µόλις 184 εκατοµµύρια. 

 

Εδώ θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η ύπαρξη τεράστιων προσφυγικών στρατοπέδων (το 

στρατόπεδο Ζαατάρι αποτελεί την πέµπτη µεγαλύτερη πόλη της Ιορδανίας), πέρα από την 

κοινωνική και οικονοµική αστάθεια που δηµιουργεί στις χώρες αυτές, εντείνει και τη 

ριζοσπαστικοποίηση νέων ανθρώπων που στρέφονται κυρίως προς τις εξτρεµιστικές 
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τζιχαντιστικές οργανώσεις. Κάτι ανάλογο συνέβη µε τα παλαιστινιακά στρατόπεδα στο 

Λίβανο, αλλά και µε τα στρατόπεδα των Αφγανών προσφύγων στο Πακιστάν, τα οποία 

αποτέλεσαν θερµοκήπιο των Ταλιµπάν. Οι νέες «σειρές στρατολόγησης» οργανώσεων σαν 

το Ισλαµικό «Χαλιφάτο» προέκυψαν από αυτά τα στρατόπεδα. Όπως αναφέρθηκε και στην 

ενότητα 3.2, οι θρησκευτικοί λόγοι είναι από τους βασικότερους που εκτόπισαν µεγάλο 

µέρος του προσφυγικού πληθυσµού προς την Ευρώπη και την Ελλάδα. 

Έπειτα και πολύ βασικό η κατάρρευση των υποδοµών του συριακού κράτους. Είναι πλέον 

γνωστό, ότι έχει συντελεστεί πλήρης οικονοµική κατάρρευση του συριακού-ασαντικού 

κρατικού µηχανισµού. Το συριακό κράτος έχει χάσει τις βασικές πλουτοπαραγωγικές 

πηγές και κυρίως τα µεγάλα κοιτάσµατα πετρελαίου, ενώ η γεωργία και το εµπόριο έχουν 

πλήρως καταστραφεί. Ζει, σε µεγαλύτερο ποσοστό, από την ξένη, κυρίως ιρανική, βοήθεια 

η οποία καλύπτει µετά βίας τις στρατιωτικές ανάγκες και τις βασικές λειτουργίες της 

κυβέρνησης. Οι υποδοµές έχουν καταστραφεί, το σύστηµα υγείας έχει ισοπεδωθεί. Και όλα 

αυτά σε µια χώρα όπου, σε αντίθεση µε τον Λίβανο, η οικονοµία ήταν πλήρως ελεγχόµενη 

από το κράτος, όπως και όλες οι κύριες εκφάνσεις κοινωνικής οργάνωσης και κοινωνικών 

υποδοµών. Αυτή η κατάρρευση στερεί από δεκάδες χιλιάδες Σύριους το έστω και πενιχρό 

εισόδηµά τους και τους ωθεί στην απόλυτη φτώχεια και τη µετανάστευση. 

 

5.4. Συµβολή της Τουρκίας στις αυξανόµενες ροές 

Πρέπει να γίνει ιδιαίτερη αναφορά στη συµβολή της Τουρκίας στην αύξηση των ροών προς 

την Ελλάδα.Οι τουρκο-κουρδικές συρράξεις και οι  βοµβαρδισµοί, η συνεννόηση 

Τουρκίας-ΗΠΑ  που αναζωπύρωσαν  τις τουρκο-κουρδικές ένοπλες συγκρούσεις, 

πολλαπλασίασαν  τα µέτωπα και ανάγκασαν τους Κούρδους της Συρίας να προστρέξουν σε 

βοήθεια του PKK, αφού το συρο-κουρδικό ΡΥD και το ΡΚΚ αποτελούν συγκοινωνούντα 

δοχεία συνδεδεµένα και µε τοπικούς/οικογενειακούς δεσµούς.  

 

Με αυτόν τον τρόπο, οι τουρκικές επιθέσεις κατά των Κούρδων αφαίρεσαν αντιπάλους από 

τις τζιχαντιστικές οργανώσεις και αύξησαν τις µεταναστευτικές/προσφυγικές ροές τόσο 

από τις κουρδικές περιοχές όσο και από τις περιοχές υπό των έλεγχο των τζιχαντιστών.  
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Το παραπάνω ήταν αποτέλεσµα και των αµερικανικών επιχειρήσεων, καθώς οι 

βοµβαρδισµοί, όσο «χειρουργικοί» και αν ήταν, αύξησαν την ανασφάλεια των τοπικών 

πληθυσµών. Σύµφωνα µε εκτιµήσεις διεθνών ΜΚΟ µε µεγάλη εµπειρία στο συριακό πεδίο, 

οι αµερικανικοί βοµβαρδισµοί στις περιοχές που ελέγχει το «χαλιφάτο» αύξησαν την τάση 

των ανθρώπων να εγκαταλείψουν την περιοχή τους και να αναζητήσουν την ειρήνη προς 

τις χώρες της Ευρώπης. 

 

Η διασύνδεση Ελλάδας-Τουρκίας µέσω του Αιγαίου πελάγους αποτέλεσε και αποτελεί το 

βασικό άξονα διακίνησης οµάδων προσφύγων προς τη χώρα µας και κυρίως τα ελληνικά 

νησιά. Οι Τούρκοι διακινητές, αποσπώντας µεγάλα χρηµατικά ποσά από τους πρόσφυγες, 

τους µετέφεραν κατά οµάδες µε αµφιβόλου ποιότητας πλεούµενα σκάφη προς τα 

κοντινότερα ελληνικά νησιά από τα παράλια της Τουρκίας και µε τη γνωστή τακτική των 

επιτηδευµένων ναυαγίων, άφηναν στις ελληνικές αρχές την περισυλλογή των προσφύγων. 

 

Επίσης, τα πολιτικό-κοινωνικά «παιχνίδια» των Τούρκων µε σκοπό τη δηµιουργία 

αναστάτωσης στο Αιγαίο, συνέβαλαν στο να αυξοµειώνονται οι ροές προς τη χώρα µας. 

Είναι γνωστές πλέον, οι δηµόσιες δηλώσεις από πολύ υψηλά πολιτικά πρόσωπα της 

γείτονας χώρας, που απειλούσαν µε «άνοιγµα της στρόφιγγας» κατά βούληση µετά από 

πολιτικές συγκρούσεις στο εσωτερικό της Τουρκίας αλλά και µε την πολιτική ζωή της 

Ευρώπης. Έτσι, η Ελλάδα βρίσκεται στην µέση µιας αξεπέραστης πολιτικής διαφωνίας 

Ευρώπης-Τουρκίας και υποµένει τις συνέπειες αυτής της κόντρας. 

 

Στις εικόνες 3.1 και 3.2, που παρατίθενται παρακάτω, φαίνονται αντίστοιχα οι 

εβδοµαδιαίες και µηνιαίες παράτυπες είσοδοι από την Τουρκία στην Ελλάδα για το 

χρονικό διάστηµα ∆εκέµβριος 2015-Φεβρουάριος 2016 και Σεπτέµβριος 2015-

Φεβρουάριος 2016. Είναι φανερό, ότι κατά τον Οκτώβριο του 2015 παρουσιάστηκε η 

µέγιστη εισροή παράνοµων προσφύγων που άγγιξαν σχεδόν τις 215000. Στους επόµενους 

µήνες προς το Φλεβάρη του 2016 ακολούθησε µια πτωτική πορεία στις παράνοµες 

εισόδους. Αυτό δικαιολογείται σε µεγάλο βαθµό και από τις πολιτικές που εφαρµόστηκαν 

από πλευράς ελληνικών αρχών, στα κρίσιµα σηµεία διέλευσης.  

 

Στην εικόνα 3.3 αποτυπώνονται σε αριθµούς και αυτά που αναφέρθηκαν παραπάνω, ότι 

δηλαδή η µεγάλη πλειοψηφία των παράνοµων και µη προσφύγων ήταν Σύριοι. Τον 
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Οκτώβριο του 2015 που συνέβη και η µέγιστη είσοδος παράνοµων µεταναστών (σχεδόν 

215000), οι µισοί εξ αυτών (περίπου 110000) ήταν συριακής καταγωγής. 

 

 

Εικόνα 3.1: Σύνολο εβδοµαδιαίων εισόδων προσφύγων από Τουρκία προς Ελλάδα την 

περίοδο ∆εκέµβριος 2015-Φεβρουάριος 2016 (https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A52016DC0144) 
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Εικόνα 3.2: Σύνολο µηνιαίων εισόδων προσφύγων από Τουρκία προς Ελλάδα την περίοδο 

∆εκέµβριος 2015-Φεβρουάριος 2016 (στοιχεία FRAN (2015) και στοιχεία JORA 

(Ιανουαρίου 2016) του Frontex, της 2ας Μαρτίου 2016) (https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A52016DC0144) 
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Εικόνα 3.3: ∆ιαχωρισµός παράτυπων διελεύσεων µεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας ανά 

εθνικότητα την περίοδο Σεπτέµβριος 2015-Φεβρουάριος 2016 (στοιχεία FRAN (2015) και 

στοιχεία JORA (Ιανουαρίου 2016) του Frontex, της 2ας Μαρτίου 2016) (https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A52016DC0144)  

 

Στο σηµείο αυτό αξίζουν να σηµειωθούν κάποια στατιστικά στοιχεία από πλευράς 

Τουρκίας σχετικά µε το ζήτηµα (https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A52016DC0144).  

Στις 2 Μαρτίου 2016, η Τουρκία υπέβαλε νέα δέσµη στοιχείων σχετικά µε την υλοποίηση 

του Κοινού Σχέδιου ∆ράσης µε την ΕΕ, όπως συµφωνήθηκε στο πλαίσιο της διαδικασίας 

των ολοκληρωµένων ρυθµίσεων για την αντιµετώπιση πολιτικών κρίσεων (IPCR) και µε 

βάση τυποποιηµένο υπόδειγµα. Η µικτή διαδικασία συλλογής δεδοµένων ΕΕ-Τουρκίας 

συνεχίζεται τακτικά και εποικοδοµητικά.  

Η Τουρκία φιλοξενούσε κατά το Μάρτιο του 2016, 2928975 πρόσφυγες από τη Συρία, 

στους οποίους χορήγησε καθεστώς προσωρινής προστασίας ως οµάδα. Υπό το καθεστώς 
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αυτό παρεχόταν πρόσβαση σε δηµόσιες υπηρεσίες όπως η εκπαίδευση και η υγειονοµική 

περίθαλψη. Από τις 15 Ιανουαρίου 2016, παρέχει επίσης την πρόσβαση στην αγορά 

εργασίας. Έως τις 20 Φεβρουαρίου είχαν υποβληθεί στις τουρκικές αρχές 15 αιτήσεις για 

άδεια εργασίας από Σύριους πρόσφυγες. Στις 15 Φεβρουαρίου, 273519 Σύριοι 

φιλοξενούνταν σε καταυλισµούς προσφύγων, όπου τους παρέχονταν στήριξη ευρέος 

φάσµατος.  

Με βάση τα στοιχεία που παρασχέθηκαν στις 2 Μαρτίου 2016 από τις τουρκικές αρχές στις 

IPCR:  

• 350000 παιδιά από τη Συρία υπό καθεστώς προσωρινής προστασίας είχαν εγγραφεί 

στο σχολείο.  

• 151746 µωρά είχαν γεννηθεί στους καταυλισµούς έως τις 5 Φεβρουαρίου.  

• Την 1η Φεβρουαρίου, η Τουρκία είχε καταγράψει 256700 µη Σύριους, ενώ 

εκκρεµούσαν 141059 αιτήσεις παροχής διεθνούς προστασίας. Οι 5 πρώτες 

εθνικότητες των αιτούντων διεθνή προστασία είναι Ιρακινοί (51 %), Αφγανοί 

(25 %), Ιρανοί (14 %), Σοµαλοί (2,5 %) και Παλαιστίνιοι (1 %).  

• Κατά την περίοδο 1η έως 15 Φεβρουαρίου, 7011 Σύριοι εισήλθαν και 12769 

εξήλθαν από την Τουρκία. Για τους Ιρανούς, οι αντίστοιχες νόµιµες είσοδοι και 

έξοδοι ήταν 65546 και 62226· για τους Ιρακινούς 30026 και 26338· για τους 

Λιβανέζους 3134 και 3230, ενώ για τους Ιορδανούς 3733 και 3380. Ανάλογα µε τη 

διάρκεια της θεώρησης, οι αλλοδαποί µπορούν να παραµείνουν στην Τουρκία έως 

90 ηµέρες. Αλλοδαποί που δικαιούνται να εισέλθουν στην Τουρκία χωρίς θεώρηση 

µπορούν να παραµείνουν στη χώρα έως και για 90 ηµέρες εντός περιόδου 180 

ηµερών.  

• Στις 24 και 25 Φεβρουαρίου, οι τουρκικές και οι ελληνικές αρχές επανεισδοχής 

συναντήθηκαν στην Άγκυρα προκειµένου να διεκπεραιωθούν οι 864 

συσσωρευµένες αιτήσεις επανεισδοχής που έχουν υποβληθεί από την Ελλάδα. Την 

1η και στις 2 Μαρτίου η Τουρκία δέχτηκε εκ νέου 267 παράνοµους µετανάστες.  

• Η Τουρκία και η Ελλάδα συνέστησαν οµάδα εργασίας για τη µετανάστευση. Η 

οµάδα εργασίας συνήλθε για την πρώτη της συνεδρίαση στις 27 Νοεµβρίου 2015 

στην Άγκυρα και για τη δεύτερη συνεδρίασή της την 1η Φεβρουαρίου 2016 στην 

Αθήνα.  
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• Από την 1η έως τις 29 Ιανουαρίου, οι τουρκικές διωκτικές και συνοριακές αρχές 

απέτρεψαν την παράτυπη έξοδο από το τουρκικό έδαφος προς την ΕΕ 8 540 

µεταναστών από τα θαλάσσια σύνορα και 15986 από τα χερσαία σύνορα. Μόνο 

στις 15 Φεβρουαρίου, η τουρκική ακτοφυλακή συνέλαβε 985 παράτυπους 

µετανάστες στο Αϊβαλί, το Τσεσµέ και το Μποντρούµ. Ειδικότερα, οι τουρκικές 

διωκτικές αρχές συνέλαβαν περισσότερους από 15000 παράτυπους µετανάστες από 

τις 16 έως τις 29 Φεβρουαρίου.  

• Από την 1η έως τις 15 Φεβρουαρίου 2016 , η ακτοφυλακή, η αστυνοµία και η 

χωροφυλακή της Τουρκίας πραγµατοποίησαν δέκα ειδικές κοινές επιχειρήσεις µε 

στόχο τη σύλληψη παράτυπων µεταναστών και διακινητών και την πρόληψη της 

παράτυπης εξόδου. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα τη σύλληψη 97 παράτυπων 

µεταναστών και 308 διακινητών (εκ των οποίων οι 11 στη θάλασσα και 297 στα 

χερσαία σύνορα). Επιπλέον, οι τουρκικές διωκτικές αρχές συνέλαβαν 

391 διακινητές κατά το διάστηµα από 16 έως 29 Φεβρουαρίου.  

• Τον Ιανουάριο 2016, η χωροφυλακή και η αστυνοµία της Τουρκίας κατάσχεσαν 

οκτώ φορτηγά, µία βάρκα, έντεκα µικρά λεωφορεία, τρία λεωφορεία, δεκαπέντε 

αυτοκίνητα και εννέα πλοία.  

• Τον Ιανουάριο 2016, η ακτοφυλακή, η αστυνοµία και η χωροφυλακή της Τουρκίας 

έλαβαν σειρά µαθηµάτων κατάρτισης µε σκοπό να ενισχυθεί η ικανότητά τους ως 

προς την καταπολέµηση της παράτυπης µετανάστευσης.  

• Η ακτοφυλακή, η αστυνοµία και η χωροφυλακή της Τουρκίας διαδραµάτισαν 

βασικό ρόλο στη σύλληψη των παράτυπων µεταναστών και των διακινητών.  

 

Συµπερασµατικά και λαµβάνοντας υπόψη και τα παραπάνω που αναλύθηκαν, οι 

πρόσφυγες που αποστέλλονταν από τα τουρκικά παράλια, εγκλωβίζονταν στα ελληνικά 

νησιά στα οποία λόγω της καλής µεταχείρισης από πλευράς κατοίκων των νησιών, 

έβρισκαν µια προσωρινή «λύτρωση» στα βάσανά τους. Κανείς, δεν µπορεί να αγνοήσει τις 

εικόνες που µεταφέρονταν τηλεοπτικά σε όλη την υφήλιο, µε την αµέριστη βοήθεια των 

νησιωτών (νέων και ηλικιωµένων) προς τους πρόσφυγες. ∆εν είναι τυχαίο ασφαλώς που 

για τους προαναφερθέντες λόγους, η κοινή γνώµη ζήτησε να απονεµηθεί το Νόµπελ 

Ειρήνης στους κατοίκους των ελληνικών ακριτικών νησιών.  
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6. Κεφάλαιο 4 

 

6.1. Αρνητικές και θετικές επιπτώσεις του φαινοµένου των προσφυγικών 

ροών σε Ευρώπη και Ελλάδα 

Μία από τις δύο βασικές συνέπειες του γεγονότος των προσφυγικών ροών  είναι ότι σε 

όλη την Ευρώπη αλλά ιδιαίτερα στις χώρες του Νότου έχει συγκεντρωθεί µεγάλος 

αριθµός παρανόµων µεταναστών που εργάζονται στην παραοικονοµία. Χωρίς σοβαρές 

προσπάθειες νοµιµοποίησης τους από το κράτος, οι µετανάστες αυτοί παραβαίνουν 

τους νόµους περί µετανάστευσης και τους εργασιακούς νοµούς.  

Χαρακτηριστικό φαινόµενο είναι αυτό της εξαναγκαστικής πορνείας όπου πρόσφυγες 

µετά τη µετακίνησή τους κακοποιούνται, βιάζονται και γίνονται αντικείµενο 

εκµετάλλευσης από εγκληµατικές οργανώσεις. Η δεύτερη και πιο σηµαντική συνέπεια 

είναι ότι πολλοί από τους µετανάστες που µετακινούνται µε τον τρόπο αυτό από 

εγκληµατικές οµάδες εµπλέκονται συχνά µε το οργανωµένο έγκληµα και γίνονται 

αντικείµενα εκµετάλλευσης από συνδικάτα τύπου µαφίας. Το φαινόµενο αυτό έγινε 

ιδιαίτερα ορατό σε χώρες της Ευρώπης όπως η Ιταλία και η Γαλλία. Στην Ελλάδα, 

τέτοια φαινόµενα παρατηρήθηκαν σε πολύ µικρότερο βαθµό. 

Πέρα όµως από την απάνθρωπη και στυγνή εκµετάλλευσή τους από το οργανωµένο 

έγκληµα, αντιµετωπίζουν επίσης διακρίσεις και ρατσισµό στη χώρα υποδοχής και από 

ορισµένους εργοδότες. Θεωρούνται παραβάτες επειδή δεν διαθέτουν visa εισόδου, 

στερούνται ενηµέρωσης για τα βασικά ανθρώπινα δικαιώµατά τους, εργάζονται στη 

µαύρη αγορά, φυλακίζονται δίχως εκπροσώπους στα δικαστήρια και δεν δικαιούνται 

νοσοκοµειακή περίθαλψη µε εξαίρεση µόνο τα «επείγοντα» περιστατικά. Αναµφίβολα 

αποτελούν την πλέον ευάλωτη οµάδα, της οποίας η εκµετάλλευση πήρε τεράστιες 

διαστάσεις και ισχύει µέχρι και σήµερα στα τέλη του 2018. 

Είτε αναφερόµαστε στην παράνοµη διακίνηση, είτε στην εµπορία, είτε στην εργασιακή 

εκµετάλλευση των µεταναστών, σε κάθε περίπτωση, αναφερόµαστε σε έγκληµα που 

πλήττει ευθέως την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. 
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Αποτελεί µία µορφή σύγχρονης δουλείας, η οποία εξαπλώνεται µε ιλιγγιώδη ταχύτητα, 

συνδέεται άµεσα µε τη διεθνή οικονοµική ανισότητα και προσβάλλει τις ανθρώπινες 

αξίες, τον πολιτισµό και τη δηµοκρατία. 

Όσον αφορά την πλευρά της Ελλάδας και της Ευρώπης, έπρεπε να λάβουµε υπόψη ότι 

εφόσον οι πρόσφυγες διέφυγαν τον κίνδυνο κατά της ζωής τους και εγκαταστάθηκαν 

στο έδαφος άλλης χώρας όπου δεν εγκυµονείται κίνδυνος, δεν µπορεί να επιβληθεί 

όρος εισδοχής τους στην χώρα επιθυµίας τους,εκτός αν η ίδια η χώρα συναινέσει ή αν 

συντρέχουν σοβαροί έµπρακτοι οικογενειακοί λόγοι. Τι σηµαίνει αυτό;  

Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι οι πρόσφυγες πολέµου σε συντριπτικό ποσοστό θα 

παραµείνουν στο ελληνικό και ευρωπαϊκό  έδαφος για άγνωστο και µη προβλέψιµο 

χρονικό διάστηµα (εκτός αν αλλάξουν οι διεθνείς συµφωνίες στις χώρες της Ε.Ε. και 

λοιπές Βαλκανικές).Οι παράνοµοι µετανάστες κανονικά απελαύνονται είτε απευθείας 

στη χώρα καταγωγής τους (δύσκολα εφαρµόσιµο),είτε στη χώρα από την οποία 

εισήλθαν λαθραία στον Ελληνικό χώρο, δηλαδή στην Τουρκία.  

Εκ των προεκυψάντων καταστάσεων φαίνεται ότι οι πρόσφυγες που έχουν 

εγκατασταθεί από το 2015 έως και σήµερα, παραµένουν στη χώρα µας καθώς δεν έχει 

αλλάξει κάτι στον τρόπο ανάσχεσης και αντιµετώπισης του προβλήµατος. 

Συµπερασµατικά, η όλη κατάσταση έγινε πιοπερίπλοκη από τη διετία 2015-2016 και ο 

αριθµός των προσφύγων έχει αυξηθεί ανεξέλεγκτα µε άµεσες κοινωνικές 

συνέπειες,τόσο για τους ίδιους,όσο και για τους ηµεδαπούς κατοίκους. Χαρακτηριστική 

είναι η κατάσταση στους χώρους φιλοξενίας προσφύγων στην Ελλάδα και στις άλλες 

Ευρωπαϊκές χώρες (hotspots). 

Σήµερα, εν έτη 2018, βιώνουµε την πρώτη ειρηνική φάση της εισόδου και παραµονής 

στην επικράτειά µας όλων αυτών των ανθρώπων µε την πρώτη προσωρινή 

τακτοποίησή τους στα hotspots. 

Η δεύτερη φάση ήταν µία φάση κινητικότητας αυτών των ανθρώπων γιατί θέλησαν ή 

αποφάσισαν να αποχωρήσουν από τα κέντρα φιλοξενίας η αλλιώς και να αναζητήσουν 

την τύχη τους είτε προσπαθώντας πάλι την φυγή τους προς την βόρεια Ευρώπη µε κάθε 

µέσο,είτε  να µετακοµίσουν στα αστικά η ηµιαστικά κέντρα για αναζήτηση καλύτερης 
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τύχης από την απραξία στο hotspot και φυσικά η συντριπτική τους πλειονότητα 

επέστεψε στους τόπους καταγωγής τους,οπότε επιζήτησαν ή και απαίτησαν δικά τους 

σχολεία,δικούς τους θρησκευτικούς τόπους λατρείας, δικαιώµατα οικονοµικής 

φύσης,περίθαλψης υγείας κ.λπ. σε ένα Κράτος που βιώνει από το 2008 οδυνηρή 

οικονοµική και κοινωνική κρίση και είναι εξαιρετικά δύσκολο να ανταποκριθεί στις 

ανάγκες και αιτούµενά τους µε συνέπεια την όχλησή τους µε κλιµακούµενες µορφές 

αντίδρασης. 

Η τρίτη φάση ενίσχυσε τα κοινωνικά προβλήµατα, ενώ και η ανθρωπιστική βοήθεια 

και συνεισφορά των εθελοντικών οργανώσεων και απλών πολιτών προς βοήθεια 

µειώθηκε εκ των πραγµάτων. Επίσης, υπήρξαναντιπαραθέσεις είτε µε µερίδα 

Ελλήνων,είτε µεταξύ τους γιατί στο σύνολό τους προέρχονταν από διαφορετικές χώρες 

µε διαφορετικές συνήθειες και αντιθέσεις. Το φαινόµενο αυτό εµφανίστηκε και σε 

άλλες ευρωπαϊκές χώρες και όχι µόνο στην Ελλάδα. 

Το πρόβληµα ήταν και είναι περίπλοκο και εξαιρετικά κρίσιµο.Σε περίπτωση κατά την 

οποία η αριθµητική ροή εισόδου συνεχισθεί αµείωτη  και στα επόµενα χρόνια, 

ελλοχεύει ο κίνδυνος εσωτερικής κοινωνικής αστάθειας µε «ταρακούνηµα» του 

σηµερινού status, γιατί γεννάται και προστίθεται η αλληλουχία των γεγονότων και των 

µελλούµενων συµβάντων. 

Σήµερα η κατάσταση κάθε άλλο παρά καλή είναι.Αύριο θα είναι δυσµενέστερη 

συνυπολογιζόµενης της συνάθροισης των κρατικών αδυναµιών, της οικονοµικής 

δυσπραγίας,της παντελούς έλλειψης οργάνωσης,µέριµνας και υποδοµών και δυστυχώς 

η Πολιτεία είναι αδύνατο να ανταπεξέλθει στο «ασήκωτο» βάρος δεκάδων χιλιάδων 

αλλοδαπών µουσουλµάνων και µη,µε διαφορετικό τρόπο ζωής,ηθών,εθίµων και 

αντιλήψεων (κύρια των προερχοµένων από Αφγανιστάν-Πακιστάν-Ιράκ-Σοµαλίας). 

∆υστυχώς για τη χώρα µας ο διεθνής περίγυρος από τη διετία 2015-2016 ήταν και είναι 

εναντίον µας και η κάθε χώρα της Ευρώπης εφαρµόζει το δόγµα «µακριά από εµένα 

και ας είναι όπου να ναι»,ενώ η Τουρκία στράφηκε και µέχρι και σήµερα στην  

εµπορική εκµετάλλευση αυτών των ανθρώπων. 

Για να επιλυθούν αυτά τα θέµατα αποφασιστικά, απαιτήθηκε αντίληψη της 

πραγµατικότητας,σύνεση,αποφασιστικότητα,οµοψυχία και σωστός στρατηγικός 
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σχεδιασµός. Στο κεφάλαιο 5 αναλύονται οι στρατηγικές που αναλήφθηκαν από την ΕΕ 

καθώς και από τις Ελλάδα, Τουρκία για την αντιµετώπιση των συνεπειών. 

 

6.2. Αποτύπωση συνεπειών στον τουρισµό των νησιών του Βορείου Αιγαίου 

Όσον αφορά την αποτύπωση της υφιστάµενης κατάστασης στην τουριστική κίνηση 

των νησιών της Περιφέρειας Β. Αιγαίου χρησιµοποιούνται στοιχεία από: 

α. τη µελέτη που εκπονήθηκε από την Εταιρεία Συµβούλων ΕΤΑΜ Α.Ε. για 

λογαριασµό της ∆ιαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Β. Αιγαίου µε τίτλο: 

«Αποτίµηση Επιπτώσεων Προσφυγικού Μεταναστευτικού Ρεύµατος στα Νησιά 

του Βορείου Αιγαίου / Προσδιορισµός Προγράµµατος ∆ράσης» (Σεπτέµβριος 

2016) 

β. τη µελέτη επικοινωνιακής στρατηγικής που εκπονήθηκε από τη διαφηµιστική – 

συµβουλευτική εταιρεία V&O, για λογαριασµό της ΠΒΑ για το έργο: «Σχεδιασµός 

- Παρακολούθηση - Εποπτεία δράσεων Τουριστικής Προβολής της ΠΒΑ» 

(∆εκέµβριος 2016) 

γ. τα στοιχεία αφίξεων chartet πτήσεων από τους Κρατικούς Αερολιµένες των 

νησιών της ΠΒΑ (2016) 

δ. τα στοιχεία αφίξεων Τούρκων υπηκόων από τα Τελωνεία των νησιών της ΠΒΑ 

(2016) 

Σύµφωνα µε την α. µελέτη: «Η προσφυγική κρίση των τελευταίων ετών είχε 

δυσµενείς συνέπειες στον τουριστικό κλάδο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, µε 

αποτέλεσµα τον µειωµένο αριθµό κρατήσεων στα τουριστικά καταλύµατα, 

ακυρώσεις διανυκτερεύσεων, συρρίκνωση της τουριστικής περιόδου και 

σηµαντικές απώλειες στον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων του τουρισµού. 

Σύµφωνα µε πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ παρόλο που καταγράφηκε βελτίωση της 

πληρότητας των ξενοδοχείων και των κάθε µορφής τουριστικών καταλυµάτων στη 

Περιφέρεια η οποία έφτασε το 38,9% το 2015, όταν ένα χρόνο πριν ήταν στο 35,9%, 

εκτιµάται ότι οφειλόταν στο πλήθος των αλληλέγγυων και άλλων επισκεπτών που 

συνέβαλαν στην  αντιµετώπιση του προσφυγικού και  παρέµειναν όλη τη διάρκεια του 
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χρόνου, κυρίως στις περιοχές φιλοξενίας των µεταναστών. Το φαινόµενο αυτό είχε 

παροδικό χαρακτήρα, και εκτιµήθηκε ότι ενδεχοµένως οι κρατήσεις και πληρότητα θα 

επιδεινωθούν, όσο θα µειώνονταν και οι ροές των µεταναστών. Όπως και συνέβη στα 

έτη που ακολούθησαν τη διετία 2015-2016. 

Επίσης, οι πληρότητες των καταλυµάτων στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, 

διαχρονικά είναι εξαιρετικά χαµηλές συγκριτικά µε τις τουριστικά προηγµένες περιοχές 

της χώρας. Ενδεικτικά για το 2015, η πληρότητα Κρήτης (61,9%), και του Νοτίου 

Αιγαίου (59,0%) είναι σηµαντικά µεγαλύτερες. 

Αύξηση καταγράφηκε και στις διανυκτερεύσεις που πραγµατοποιήθηκαν στα 

ξενοδοχεία του Βορείου Αιγαίου οι οποίες το 2015 έφτασαν τα 1,76 εκατοµµύρια. Η 

ποσοστιαία αύξηση των διανυκτερεύσεων της τάξεως του 6,67% ήταν ένα από τα 

υψηλότερα ποσοστά κατά τη διάρκεια του 2015 σε πανελλαδικό επίπεδο. Ωστόσο το 

γεγονός ότι στο σύνολο των διανυκτερεύσεων της χώρας µόλις 2,24% 

πραγµατοποιήθηκε στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, αποδεικνύει την πολύ µεγάλη 

καθυστέρηση στην τουριστική ανάπτυξη των νησιών της Περιφέρειας. 

Οι αφίξεις που καταγράφηκαν στα τουριστικά καταλύµατα των νησιών του Βορείου 

Αιγαίου ήταν 353364 το 2015 όταν το 2014 ήταν 323632 και κατέγραψαν αύξηση κατά 

9,2%. Μεγαλύτερα ποσοστά αύξησης των αφίξεων καταγράφηκαν στη δυτική Ελλάδα 

15,9%, τα Ιόνια Νησιά 10,3%, την κεντρική Μακεδονία 10,4% και την ανατολική 

Μακεδονία και Θράκη 9,8%. 

Σηµαντική αύξηση σηµειώθηκε µεταξύ των τούρκων τουριστών που έφθασαν στη 

χώρα το 2015 οι οποίοι έφτασαν τους 250969, όταν το 2014 ήταν 223691. Οι 

διανυκτερεύσεις που πραγµατοποίησαν οι Τούρκοι τουρίστες ήταν 466853 το 2015 και 

417976 το 2014. Ο ρυθµός αύξησης των διανυκτερεύσεων των Τούρκων τουριστών 

ανήλθε στο 11,7% το 2015 σε σχέση µε το 2014, όταν οι διανυκτερεύσεις από το 

σύνολο των τουριστών που επισκέφθηκαν τη χώρα, παρουσίασαν αύξηση κατά 4,4%. 

Σύµφωνα µε τη β. µελέτη: «Η Περιφέρεια Β. Αιγαίου και ειδικότερα οι τοπικές 

κοινωνίες των νησιών της Λέσβου, Σάµου, Χίου, τέθηκαν στο επίκεντρο της 

δηµοσιότητας µε αρνητική χροιά, σε τοπικό και διεθνές επίπεδο, ως µέρος ενός 

προβλήµατος που ξεπερνά τις δυνάµεις τους. Η εικόνα των νησιών αυτών φαίνεται να 
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έχει δεχθεί σηµαντικό επικοινωνιακό πλήγµα λόγω του προσφυγικού ζητήµατος, µε το 

επίκεντρο των αναφορών να έχει µετατοπιστεί από την οµορφιά, τη χαλάρωση, τις 

διακοπές, την ιστορία, τη φύση, τις γεύσεις, την παράδοση και τις όµορφες εικόνες των 

νησιών στις εικόνες – αναφορές µε τους πρόσφυγες και τα θέµατα φιλοξενίας και 

παραµονής τους. 

Οι συνθήκες αυτές έχουν ανακόψει την οικονοµική ανάπτυξή τους, καθώς οι σοβαρές 

επιπτώσεις στον εσωτερικό και εισερχόµενο τουρισµό έχουν πλήξει τις τοπικές 

οικονοµίες των νησιών, επηρεάζοντας όχι µόνο τους επαγγελµατίες τουρισµού αλλά 

και όλους τους σχετιζόµενους επαγγελµατικούς κλάδους. Οι σηµαντικότερες 

επιπτώσεις στην τουριστική δραστηριότητα για τα νησιά Λέσβος, Σάµος, Χίος, 

φαίνεται να είναι οι εξής: 

• Ακυρώσεις διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχεία, ενοικιαζόµενα δωµάτια και λοιπά 

καταλύµατα. 

• Συρρίκνωση της τουριστικής περιόδου: Σε αρκετά τουριστικά καταλύµατα 

καταγράφεται η τάση διακοπής της λειτουργίας τους, τουλάχιστον κατά δύο 

µήνες νωρίτερα, συγκριτικά µε την προηγούµενη τουριστική περίοδο. 

• Απώλειες στον κύκλο εργασιών: αποτέλεσµα των (α) και (β) είναι η µείωση της 

µέσης κατά κεφαλής δαπάνης ανά διανυκτέρευση. 

• Μειωµένος ρυθµός κρατήσεων για την περίοδο 2015-2016 και προ κρατήσεων 

για την επόµενη χρονιά. 

• Ακυρώσεις συνεδρίων και προσεγγίσεων κρουαζιερόπλοιων. 

• Ακυρώσεις πτήσεων από το εξωτερικό. 

Θα αναφερθούµε ακολούθως στα στοιχεία που αφορούν τις αφίξεις τουριστών µέσω 

charter πτήσεων και µέσω τελωνείου για το 2016, τα οποία και αποκαλύπτουν µε 

εύγλωττο τρόπο τις τεράστιες δυσκολίες που αντιµετώπισαν τα νησιά τη περίοδο 

καλοκαιριού του 2016, λόγω της έξαρσης της προσφυγικής κρίσης το 2015 και της 

αδυναµίας οργανωµένης και αποτελεσµατικής διαχείρισης των αυξανόµενων 

προσφυγικών ροών και του µεγάλου αριθµού προσφύγων που έµεινε στα νησιά µετά το 

κλείσιµο των συνόρων και τη συµφωνία Ε.Ε.-Τουρκίας. Ο βαθµός επίδρασης όµως 

φαίνεται να διαφέρει από νησί σε νησί, ανάλογα µε το βαθµό τουριστικής ανάπτυξης 

και δυναµικής. 
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Σύµφωνα µε τα στοιχεία από τους Κρατικούς Αερολιµένες των νησιών της Περιφέρειάς 

µας το διάστηµα από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο του 2016 τα στατιστικά στοιχεία 

των πτήσεων charter είναι τα ακόλουθα. 

Στη Λέσβο το 2016 υπήρξε µείωση στις αφίξεις των πτήσεων charter σε ποσοστό 

58,75% σε σχέση µε το 2015. Οι επισκέπτες προέρχονταν από τις χώρες: Ολλανδία, 

Ηνωµένο Βασίλειο, Γερµανία, ∆ανία, Νορβηγία και Αυστρία. Για το ίδιο έτος, εκτός 

από τη µείωση στις αφίξεις από τις ανωτέρω αγορές που διατηρήθηκαν, επισηµαίνουµε 

ότι βγήκαν εξ ολοκλήρου από το πρόγραµµα των πτήσεων charter οι αγορές: Σουηδία, 

Τσεχία, Φινλανδία,Βέλγιο, Ιταλία, Πολωνία και Σλοβενία. 

Στη Χίο καταγράφηκετο 2016 µείωση στις τουριστικές αφίξεις µέσω πτήσεων charter 

σε ποσοστό 68,91% συγκριτικά µε την αντίστοιχη περίοδο του 2015 (συγκριτικά 

στοιχεία 2014-2015: -12,05%, συγκριτικά στοιχεία 2013-2014: -6,9%). Οι επισκέπτες 

ήταν Ολλανδοί και Νορβηγοί (οι πτήσεις µειώθηκαν σε σχέση µε το 2015) ενώ 

Αυστριακοί, Σλοβένοι και Τσέχοι που είχαν από µία εβδοµαδιαία πτήση την ακύρωσαν 

για το 2016. Για το 2017, πραγµατοποιήθηκε µόλις µία πτήση charter. 

Στη Σάµο η µείωση των αφίξεων πτήσεων charter το 2016 ήταν 23,14% σε σχέση µε 

την αντίστοιχη περίοδο του 2015. Οι επισκέπτες προέρχονταν από Αυστρία, Βέλγιο, 

Τσεχία, ∆ανία, Φιλανδία, Γερµανία, Ιταλία, Ολλανδία, Νορβηγία, Σλοβενία, Σουηδία, 

Ελβετία και Ηνωµένο Βασίλειο. Για το 2016 εκτός από τη µείωση στις αφίξεις από τις 

ανωτέρω αγορές που διατηρήθηκαν, επισηµαίνουµε ότι βγήκαν εξ ολοκλήρου από το 

πρόγραµµα των πτήσεων charter οι αγορές της Γαλλίας και της Πολωνίας. 

Οι αφίξεις Τούρκων υπηκόων στα νησιά της Περιφέρειάς µας σύµφωνα µε τα στοιχεία 

από τις θαλάσσιες πύλες εισόδου - Τελωνεία µας έχουν ως εξής. 

Για τη Λέσβο, από την αρχή του έτους µέχρι και τον Οκτώβριο 2016 σηµειώθηκε 

µείωση 16,21%, συγκριτικά µε την αντίστοιχη περίοδο του 2015 (2015 αφίξεις: 48613, 

2016 αφίξεις: 40731). 

Για τη Χίο, παρά το ότι παραµένει µεγάλος ο αριθµός αφίξεων Τούρκων, οι οποίοι 

επισκέπτονται το νησί κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου, παρατηρήθηκε µείωση 
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11,91% το 2016, έως και τον Οκτώβριο(Ιαν-Οκτ 2015 αφίξεις: 75795, Ιαν - Οκτ 2016 

αφίξεις: 66771). 

Για τη Σάµο, η αύξηση στον αριθµό αφίξεων των Τούρκων για το διάστηµα Απρίλιος - 

Σεπτέµβριος 2016 ήταν εντυπωσιακή, της τάξεως του 67,74% (2015 αφίξεις: 18292, 

2016 αφίξεις: 31175). 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι τα διαθέσιµα στατιστικά στοιχεία αφίξεων στα νησιά που 

αναφέρονται παραπάνω δεν συνθέτουν τη συνολική εικόνα, καθώς δεν καταγράφεται ο 

εσωτερικός τουρισµός και οι διεθνείς αφίξεις που πραγµατοποιήθηκαν µέσω των 

τακτικών πτήσεων εσωτερικού και των ακτοπλοϊκών γραµµών εσωτερικού. Οι αριθµοί 

όµως που είναι διαθέσιµοι δείχνουν την αρνητική τάση των Ευρωπαϊκών αγορών προς 

τα νησιά. 

6.3. Στατιστικά θανάτων στην Μεσόγειο – Νεκροταφείο ψυχών 

Στους 4.901 ανήλθε ο αριθµός των προσφύγων και µεταναστών που έχασαν τη ζωή τους 

έως το ∆εκέµβριο του 2016 (https://www.aftodioikisi.gr/koinonia/mesogeios-4-901-

prosfiges-kai-metanastes-exasan-ti-zoi-tous-2016/), διαπλέοντας τη Μεσόγειο για να 

φθάσουν στις ευρωπαϊκές ακτές σύµφωνα µε ανακοίνωση του ∆ιεθνή Οργανισµού 

Μετανάστευσης (∆ΟΜ). Στο σύνολο του 2015, οι θάνατοι είχαν ανέλθει σε 3.777. 

«Το ποσοστό θνησιµότητας µέχρι στιγµής το 2016 ξεπερνά αυτό του 2015. Φέτος, έχασε 

τη ζωή του ένας µετανάστης για κάθε 73 µετανάστες που έφθασαν µε ασφάλεια», ανέφερε 

ο ∆ΟΜ σε ανακοίνωση του. «Το 2015, το ποσοστό ήταν ένας θάνατος για κάθε 267 

επιτυχηµένα περάσµατα». 

Σύµφωνα µε τα στατιστικά στοιχεία, οι περισσότεροι θάνατοι (4.403) καταγράφηκαν στο 

πέρασµα της κεντρικής Μεσογείου, που συνδέει τη Βόρεια Αφρική µε την Ιταλία. Άλλοι 

429 χάθηκαν στο πέρασµα της ανατολικής Μεσογείου, µεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας, ενώ 

οι υπόλοιποι πνίγηκαν διασχίζοντας τη δυτική Μεσόγειο και τα περάσµατα της δυτικής 

Αφρικής.  

Λαµβάνοντας υπόψη, τα παραπάνω συµπεραίνει κανείς ότι η Μεσόγειος έχει µετατραπεί 

σε απέραντο νεκροταφείο ψυχών των οποίων τα όνειρα για µια καλύτερη ζωή «πνίγηκαν» 
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στα κρύα νερά της. Ωστόσο, οι υπεύθυνοι για τους θανάτους αυτούς που είναι συνήθως οι 

διακινητές λόγω των απαράδεκτων µεθόδων που χρησιµοποιούν για να µεταφέρουν όσον 

το δυνατόν περισσότερους µε το ελάχιστο κόστος, τις περισσότερες φορές µένουν 

ασύλληπτοι.  
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7. Κεφάλαιο 5 

7.1. Αντιµετώπιση από πλευράς Ελλάδας 

7.1.1. Σηµαντικές ενέργειες 

Κάποια σηµαντικά βήµατα που έχουν γίνει και αξίζει να σηµειωθούν είναι η δηµιουργία 

Συντονιστικού Κέντρου ∆ιαχείρισης Προσφυγικών Ροών, στο οποίο συµµετέχουν στελέχη 

των Υπουργείων Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης και Υγείας, καθώς και 

στελέχη της Ελληνικής Αστυνοµίας και του Λιµενικού Σώµατος - Ελληνικής 

Ακτοφυλακής, µε τη συνδροµή των Ενόπλων ∆υνάµεων. 

 Έχουν δροµολογηθεί δράσεις για τη βελτίωση, υλικοτεχνική ενίσχυση και στελέχωση των 

υφιστάµενων υποδοµών υποδοχής και περίθαλψης, καθώς και για την επιτάχυνση των 

διαδικασιών καταγραφής και ταυτοποίησης των δικαιούχων διεθνούς προστασίας, που 

καταφεύγουν στη χώρα. 

 Έχουν ενεργοποιηθεί  οι διαδικασίες για την άµεση αξιοποίηση των υφιστάµενων 

ευρωπαϊκών προγραµµάτων αλληλεγγύης και κοινοτικών κονδυλίων, προς αντιµετώπιση 

της µαζικής εισροής προσφύγων και µεταναστών. 

 Έχει επισπευσθεί η απορρόφηση των διαθεσίµων πόρων από τα προγράµµατα 

αποκατάστασης και υποστήριξης της νησιωτικής οικονοµίας, µε στόχο την ανακούφιση 

των κοινωνιών των νησιών του Αιγαίου, που δέχονται τον κύριο όγκο των εισροών. 

 

Όπως αναλύθηκε στα προηγούµενα κεφάλαια, το κύριο βάρος των αφίξεων έχουν 

επωµισθεί τα νησιά όπου οι δοµές υποδοχής έχουν αυξηθεί σηµαντικά τα τελευταία χρόνια 

αλλά παραµένουν ανεπαρκείς, δεδοµένου του αριθµού των νεοεισερχόµενων προσφύγων. 

Έτσι στη Λέσβο (όπου καταγράφονται περισσότερες από τις µισές αφίξεις), υπάρχουν δύο 

βασικά κέντρα υποδοχής, η Μόρια και το Καρά Τεπέ, µε συνολική δυνατότητα 2800 

ατόµων. 

 Όπως σηµειώνει η Ύπατη Αρµοστεία για τους Πρόσφυγες υπάρχει άµεση ανάγκη να 

αυξηθεί περαιτέρω η ικανότητα υποδοχής συµπεριλαµβανόµενης της βελτίωσης των 

υποδοµών, της προετοιµασίας των κέντρων φιλοξενίας για το χειµώνα, και την δηµιουργία 

µιας ενιαίας διαχειριστικής αρχής για τα δύο κέντρα η οποία να µοιράζει τους ανθρώπους 



   

  Σελίδα 54 από 85 

µε σχέδιο αντί για την τωρινή κατάσταση η οποία είναι σε βάρος των πιο ευάλωτων 

ατόµων.  

Οι υποδοµές υποδοχής σε άλλα νησιά όπως η Χίος και η Σάµος είναι αρκετά µικρές 

(περίπου 300 άτοµα στο καθένα) και επίσης πρέπει να επεκταθούν. Στην Αθήνα 

λειτουργούν τρία κέντρα υποδοχής: ο Ελαιώνας µε χωρητικότητα 700 ατόµων, το Γαλάτσι 

(Ολυµπιακές εγκαταστάσεις) µε χωρητικότητα 1000 ατόµων, το Ελληνικό (γήπεδο χόκεϊ) 

µε χωρητικότητα 600 ατόµων.  

Ενώ τα κέντρα υποδοχής στην Αθήνα λειτουργούν υπό την ευθύνη του Αναπληρωτή 

Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής, στα νησιά ο συντονισµός διαµοιράζεται µεταξύ 

τουΥπουργείου Αιγαίου, του κάθε ∆ήµου (ανάλογα), και της ελληνικής αστυνοµίας, ενώ η 

Ύπατη Αρµοστεία ενεργεί σαν παράλληλος συντονιστής στα περισσότερα κέντρα 

υποδοχής. 

 

Παράλληλα στα νησιά δραστηριοποιούνται πολλές οργανώσεις (µικρότερες ή µεγαλύτερες, 

τοπικές ή από άλλες χώρες, ή διεθνείς) οι οποίες δρουν µε δική τους πρωτοβουλία και 

παρέχουν σηµαντικές υπηρεσίες διάσωσης, υποδοχής, υγειονοµικής περίθαλψης και 

γενικότερης αλληλεγγύης προς τους αφικνούµενους πληθυσµούς, χωρίς όµως να υπάρχει 

κάποιος συντονισµός µεταξύ τους. Η Ύπατη Αρµοστεία εµφανίζεται απρόθυµη να 

αναλάβει το γενικό συντονισµό ενώ οι ελληνικές αρχές προσπαθούν να βελτιώσουν τόσο 

τις υποδοµές όσο και τον συντονισµό χωρίς όµως να το καταφέρνουν απόλυτα.  

Παρά το γεγονός ότι για να αντιµετωπίσουν αυτή την έκτακτη ανάγκη έχουν κινητοποιηθεί 

όχι µόνο οι κρατικές και οι τοπικές αρχές, αλλά και ντόπιοι εθελοντές, ΜΚΟ και διεθνείς 

οργανώσεις, η κατάσταση παραµένει κρίσιµη και είναι πραγµατικά έκπληξη το γεγονός ότι, 

παρά τις δύσκολες οικονοµικές συνθήκες, η κοινή γνώµη παραµένει σε γενικές γραµµές 

φιλόξενη προς τους πρόσφυγες. Η κινητοποίηση και η αλληλεγγύη, οι δωρεές τροφίµων, 

ρουχισµού και η εθελοντική εργασία έχουν αυξηθεί σε εντυπωσιακά επίπεδα, όχι µόνο στα 

νησιά αλλά και στην Αθήνα και σε άλλους δήµους, συµπεριλαµβάνοντας την κοινωνία των 

πολιτών αλλά και απλούς πολίτες, οι οποίοι αν και δεν ήταν πολιτικά ενεργοί πριν, ένιωσαν 

την ανάγκη να βοηθήσουν. 
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Όσον αφορά τη διαδροµή µέσω των Βαλκανίων, η εισροή προσφύγων - η µεγαλύτερη 

προσφυγική ροή που βίωσε η Ευρώπη στα εδάφη της από τον πόλεµο της Γιουγκοσλαβίας 

στα µέσα της δεκαετίας του 1990 και µετά - έχει οδηγήσει σε σηµαντικές αλλαγές σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο.  

Καταρχήν έχουµε οδηγηθεί στην εκ των πραγµάτων (de facto) ή επίσηµη (de jure) διακοπή 

του ∆ουβλίνου ΙΙΙ και της εφαρµογής της λεγόµενης «αρχής της πρώτης ασφαλούς χώρας». 

∆εύτερον, έχουν πλέον αναπτυχθεί εντατικές συζητήσεις σχετικά µε την ανάγκη ριζικής 

αναθεώρησης του κανονισµού ∆ουβλίνο ΙΙΙ και εκέι είναι που πρέπει να εστιάσει και η 

Ελλάδα ώστε να µην συνεχίζει να επωµίζεται µόνη της το αβάσταχτο βάρος της φιλοξενίας 

όλων αυτών των προσφύγων .  

Οι µετανάστες και οι αιτούντες άσυλο που ήρθαν στην Ελλάδα το 2015 είχαν, ως επί το 

πλείστο, συνεχίσει το ταξίδι τους µέσω άλλων χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης 

(ΠΓ∆Μ, Σερβία, Κροατία, Σλοβενία - σε διαφορετικούς συνδυασµούς) προς την κεντρική 

Ευρώπη (Ουγγαρία, Αυστρία και τελικά στη Γερµανία ή ακόµα βορειότερα στη Σουηδία) 

και αναζητούσαν καταφύγιο σε χώρες όπου µπορούν να βρουν εργασία και γενικότερη 

στήριξη από τις κρατικές δοµές, σε αντίθεση µε την πληγείσα από την οικονοµική κρίση 

Ελλάδα. Είναι ενδιαφέρον ότι χώρες όπως η Γαλλία, οι Κάτω Χώρες και η ∆ανία έχουν 

σηµειώσει πολύ µικρές αυξήσεις στις αιτήσεις τους για άσυλο / υποδοχή πρόσφυγα ή στις 

µεταναστευτικές ροές. Όποτε, η Ελλάδα η οποία από τη διετία 2015-2016 έχει κάνει 

βήµατα προς την κατεύθυνση αυτή του δίκαιου καταµερισµού των προσφύγων στις χώρες 

της Ευρώπης, πρέπει να συνεχίσει να πιέζει σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. 

Για να αντιµετωπίσει τις παραπάνω προκλήσεις η Ελλάδα πρέπει να αναλάβει 

πρωτοβουλίες σε πολλά επίπεδα. Εδώ πρέπει να αναφερθεί ότι ήδη έχουν γίνει ενέργειες 

προς τις σωστές κατευθύνσεις και την υλοποίηση των παρακάτω: 

 

• Αύξηση των δυνατότητων της Πρώτης Υποδοχής στις περιοχές των συνόρων  

Η ανάγκη για αύξηση και βελτίωση της ικανότητας υποδοχής όχι µόνο στην Αθήνα αλλά 

κυρίως στα νησιά είναι πάντα µεγάλη. Η σύσταση των κέντρων καταγραφής hotspots και η 

ολοκληρωµένη καταγραφή και πρώτο σκρήνιγκ των νεοαφικνυόµενων πρέπει να 
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συνδυαστεί µε επέκταση και βελτίωση των υποδοµών υποδοχής. Επίσης είναι σηµαντικό 

να επιτευχθεί άµεσα η εκταµίευση των σχετικών Ευρωπαϊκών κονδυλίων τα οποία 

ανέρχονται στα 259 εκατοµµύρια ευρώ από η Ελλάδα έχει µέχρι το 2016 είχε λάβει µόνο 

τα 42.  

 

Υπήρξε επίσης επείγουσα ανάγκη για τη δηµιουργία κέντρων υποδοχής στην Ειδοµένη 

(στα σύνορα µε την ΠΓ∆Μ) και στον Έβρο όπως και πραγµατοποιήθηκε. Στην Ειδοµένη η 

συνεργασία µε την ΠΓ∆Μ ήταν πολύ καλή και η διαχείριση των ροών αποτελεσµατική 

παρόλο που αυτές ανέρχονταν σε 5 ως 11 χιλιάδες αφίξεις/διελεύσεις ηµερησίως. Από τις 

21 Νοεµβρίου 2015  όµως, η ΠΓ∆Μ έκλεισε µερικώς τα σύνορα της επιτρέποντας τη 

διέλευση µόνον των Σύριων, Αφγανών και Ιρακινών. Έτσι λίγες χιλιάδες (αλλά συνεχώς 

αυξανόµενοι) Μαροκινοί, Ιρανοί, Παλαιστίνιοι και άνθρωποι άλλων εθνικοτήτων 

παρέµειναν παγιδευµένοι στην Ειδωµένη ενώ οι υπάρχουσες δοµές στέγασης και 

προσωρινής φιλοξενίας δεν επαρκούσαν.  

Υπήρξε ανάγκη δηµιουργίας µιας Ελληνοτουρκικής συνεργασίας µεταξύ της 

Αδριανούπολης και του Έβρου για τη δηµιουργία δυνατοτήτων υποδοχής και στις δύο 

πλευρές των συνόρων, καθώς ήταν πολύ πιθανό ότι η κακοκαιρία θα ωθούσε τις ροές προς 

τα χερσαία σύνορα.  

Υπήρξε η ανάγκη για καλύτερη χρήση της οργανωτικής και χρηµατοοικονοµικής 

ικανότητας των διεθνών οργανισµών όπως η Ύπατη Αρµοστεία σε παραµεθόριες περιοχές, 

όπου θα πρέπει να αναλάβουν έναν πιο κεντρικό ρόλο στη διαχείριση της πρώτης 

υποδοχής. Το συγκεκριµένο γεγονός ακόµα και σήµερα χρίζει περαιτέρω βελτίωσης, 

Πραγµατοποιήθηκε αύξηση του αριθµού των µηχανών Eurodac και του αντίστοιχου 

προσωπικού για τη λήψη δακτυλικών αποτυπωµάτων στα hotspots σε όλη τη χώρα, έτσι 

ώστε να αποφευχθούν οι καθυστερήσεις και οι προσωρινές κρίσεις κυρίως σε µικρούς 

χώρους, όπως τα νησιά, αλλά και ίσως στο µέλλον στα χερσαία σύνορα.  

 

• Ενηµέρωση των  αιτούντων άσυλο σχετικά µε τη δυνατότητα µετεγκατάστασης σε 

άλλες Ευρωπαϊκές χώρες  
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Θεωρήθηκε θετικό στοιχείο ότι οι αιτούντες άσυλο δεν ενδιαφέρονταν για τη διαµονή τους 

στην Ελλάδα, αλλά προχωρούσαν πολύ γρήγορα από µόνοι τους ή µε τη χρήση των 

δικτύων διακινητών προς τα βόρεια. Πράγµατι,η προβληµατική αυτή κατάσταση φάνηκε 

ήδη από το 2015, όταν 300 Σύριοι διαδήλωσαν στην Πλατεία Συντάγµατος, αρνούµενοι να 

υποβάλουν αίτηση για άσυλο στην Ελλάδα, καθώς η στήριξη θα ήταν ελάχιστη και δεν 

υπήρχαν θέσεις εργασίας. Αυτή η διαµαρτυρία ανέδειξε ένα αργότερα µαζικό φαινόµενο: 

οι άνθρωποι εισέρχονται στην Ελλάδα, αλλά µέσα σε λίγες ηµέρες ή εβδοµάδες (ανάλογα 

µε τους πόρους και τα δίκτυά τους) προχωρούν µέσω της ΠΓ∆Μ και της βαλκανικής οδού 

σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και κυρίως τη Γερµανία.  

Η Ελλάδα βρίσκεται σήµερα σε κίνδυνο να µην προσελκύσει επαρκή αριθµό αιτούντων 

άσυλο, έτσι ώστε να ενεργοποιηθούν οι ποσοστώσεις για την µετεγκατάσταση. Μπορεί 

αυτό να µην είναι σαφές στο λόγο των ΜΜΕ, αλλά οι ποσοστώσεις για µετεγκατάσταση 

αφορούν τους αιτούντες άσυλο, και όχι απλώς τους ανθρώπους που εισέρχονται στην ΕΕ 

από την Ελλάδα και προχωρούν στη συνέχεια.  

Η αντιµετώπιση της δυσπιστίας των αιτούντων άσυλο είναι υψίστης σηµασίας. Αυτήν τη 

στιγµή Σύριοι ή Αφγανοί που φθάνουν στα ελληνικά νησιά και ακόµη περαιτέρω στην 

Αθήνα δεν ενηµερώνονται για την πιθανότητα µετεγκατάστασης, εφόσον υποβάλουν 

αίτηση για άσυλο στην Ελλάδα. Και ακόµα και όταν ενηµερώνονται φοβούνται ότι η 

µετεγκατάσταση µπορεί τελικά να µην πραγµατοποιηθεί. Ένα επιπλέον αρνητικό σηµείο 

είναι ότι ακόµα κι αν επιλεγούν για µετεγκατάσταση δεν µπορούν να επιλέξουν τη χώρα 

προορισµού. Αν και σίγουρα το σύστηµα µετεγκατάστασης έχει τα αδύνατα  σηµεία του, 

είναι απαραίτητο να γίνεται πλήρης και εµπεριστατωµένη ενηµέρωση µέσω των ΜΚΟ και 

των εθελοντών σε µια γλώσσα που θα καταλαβαίνουν οι αιτούντες άσυλο. Αυτό µπορεί να 

γίνει µέσω έντυπου υλικού και µέσω προφορικών παρεµβάσεων στα µεγάλα κέντρα 

υποδοχής στα νησιά και στην Αθήνα.  

 

• Προετοιµασία της Υποδοχής και την Ένταξη των Προσφύγων  

Η Ελλάδα πρέπει να εκπονήσει ένα σχέδιο κατανοµής των αιτούντων άσυλο σε ∆ήµους σε 

όλη τη χώρα.Θα πρέπει να ανακοινωθεί µια πρόσκληση για τους δήµους να φιλοξενήσουν 

εθελοντικά 5-30 οικογένειες ο καθένας (ανάλογα µε το µέγεθος του κάθε δήµου – µε έναν 
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πρόχειρο υπολογισµό σε 325 δήµους κατανέµονται κατά µέσο όρο 20 οικογένειες, µε µια 

µέση οικογένεια 6 ατόµων = συνολικά 39.000 άτοµα).  

 

Πρόκειται για ένα σχέδιο διαχειρίσιµο σε τοπικό, καθηµερινό, διαπροσωπικό επίπεδο, 

ιδίως σε µικρές πόλεις και χωριά. ∆εν πρέπει να προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι τα παιδιά 

θα είναι πιο εύκολο να ενσωµατωθούν σε µικρά σχολεία και γειτονιές και οι ενήλικες θα 

µπορούν να βρουν θέσεις εργασίας στις τοπικές οικονοµίες. Οι συγκεκριµένες θέσεις 

εργασίας ίσως θα είναι χαµηλά στην ιεραρχία αρχικά, αλλά εξακολουθεί κάτι τέτοιο να 

είναι καλύτερο από το να µένουν άνεργοι ή να διακινδυνεύουν τη ζωή τους µέσω της 

διέλευσης των Βαλκανίων.  

 

Η ιστορία του Julien, του νεαρού πρόσφυγα από το Κογκό που έζησε στην Κόνιτσα και 

πέρασε µε Πανελλήνιες εξετάσεις στο Πανεπιστήµιο τον Ιούνιο του 2015, µπορεί να 

χρησιµεύσει ως ένα καλό παράδειγµα για το πώς τέτοιες τοπικές διαδικασίες µπορούν να 

είναι επιτυχείς. Εξάλλου ένα παρόµοιο σχέδιο έχει εφαρµοσθεί στην Φινλανδία µε 

πρωτοβουλία του Ερυθρού Σταυρού, µετά από συµφωνία µε την κυβέρνηση και σε 

συνεργασία  µε τον τοπικό ∆ΟΜ, άλλες ΜΚΟ και τις τοπικές αρχές για την κοινωνική και 

οικονοµική ένταξη των προσφύγων εκεί. 

Ένα συνεταιρικό µοντέλο ενσωµάτωσης µπορεί να συσταθεί από το Υπουργείο 

Εσωτερικών, το Υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων, το Υπουργείο Εργασίας και το 

Υπουργείο Παιδείας µε τη συµµετοχή των ενδιαφεροµένων µερών της κοινωνίας των 

πολιτών, σε πολλούς ∆ήµους. Ένα τέτοιο σχέδιο θα κινητοποιήσει και ενώσει την τοπική 

αυτοδιοίκηση, τις τοπικές ΜΚΟ, τις οµάδες πολιτών σε κάθε µικρή πόλη για να 

προετοιµαστούν για τη φιλοξενία των προσφύγων ως προς: την εύρεση στέγης (σε πολλές 

περιπτώσεις τα διαµερίσµατα είναι κλειστά αν δεν ενοικιάζονται - θα µπορούσαν να 

υπάρξουν περιπτώσεις όπου οι πολίτες να θέσουν τα διαµερίσµατα τους στη διάθεση του 

δήµου για µια περίοδο 5 ετών µε αντάλλαγµα ένα συµβολικό ποσό για την εκµίσθωση), 

την οργάνωση κάποιων µαθηµάτων εκπαίδευσης από τους εθελοντές - για την εκµάθηση 

της ελληνικής γλώσσας από ενήλικες, την επανακατάρτισης για συγκεκριµένα 

επαγγέλµατα (για άνδρες και γυναίκες ξεχωριστά). Τα µαθήµατα αυτά µπορούν να 

βασιστούν στις υφιστάµενες πρακτικές µαθηµάτων για ανέργους ή άλλες ευπαθείς 

κοινωνικές οµάδες. ∆εν υπάρχει καµία ανάγκη να εφεύρουµε εκ νέου νέα µαθήµατα.  
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Επίσης, µπορούν να πραγµατοποιούνται εκδόσεις αδειών εργασίας, παράλληλα µε την 

έκδοση προσφυγικής ταυτότητας ή διεθνούς προστασίας, έτσι ώστε οι άνθρωποι να 

µπορούν να εργαστούν νόµιµα. Είναι πιθανό αυτές οι ροές των προσφύγων να έχουν θετικό 

αντίκτυπο στην ελληνική οικονοµία ιδιαίτερα αν κινητοποιήσουµε το ανθρώπινο, 

οικονοµικό και κοινωνικό κεφάλαιο των ανθρώπων αυτών. Ας µην ξεχνάµε ότι οι 

πρόσφυγες που έρχονται στην Ελλάδα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες είναι συχνά οι πιο 

επινοητικοί και σίγουρα πολύ αποφασισµένοι. Είναι σηµαντικό να τους παραχθούν τα 

νοµικά µέσα για να φτιάξουν τη ζωή τους στην Ελλάδα και για να αποφύγουµε την 

ενίσχυση της δράσης των εγκληµατικών δικτύων ή της εκµετάλλευσής τους στην αγορά 

εργασίας (καθώς και του παράνοµου ανταγωνισµού µε το τοπικό εργατικό δυναµικό).  

Ένα άλλο σηµαντικό µέτρο που µπορεί να ληφθεί είναι η ανάθεση ενός µέντορα για κάθε 

οικογένεια- π.χ. µια ντόπια γυναίκα / ένας ντόπιος άνδρας που γίνεται το πρόσωπο 

αναφοράς για τον αρχηγό της προσφυγικής οικογένειας, ένα ντόπιο παιδί που γίνεται ο 

φύλακας άγγελός του νέου µαθητή στο σχολείο, ένας ντόπιος δάσκαλος ή έναν κοινωνικός 

λειτουργός που βοηθά την οικογένεια συνολικά.  

Οι µεγάλες ΜΚΟ όπως το Solidarity Now θα µπορούσαν να χρηµατοδοτήσουν ένα ποσό 

για τα µικροέξοδα αυτών των οικογενειών κατά το πρώτο έτος της παραµονής τους στην 

Ελλάδα, µε σκοπό την κάλυψη των άµεσων καθηµερινών τους αναγκών. Τα κοινωνικά 

παντοπωλεία θα µπορούσαν επίσης να καλύψουν την παροχή τροφίµων κ.λπ. Αυτές οι 

πρακτικές πρέπει να συµπεριληφθούν στις µεγαλύτερες πρωτοβουλίες αλληλεγγύης που 

λαµβάνουν χώρα σήµερα στην Ελλάδα για την παροχή βοήθειας στους ντόπιους φτωχούς 

πληθυσµούς, είτε αυτοί είναι πολίτες ή αλλοδαποί.  

 

• ∆ιαχείριση συνόρων και καταπολέµηση των δικτύων διακίνησης  

Μια µεγαλύτερη πρόκληση για την Ελλάδα είναι ίσως η διαχείριση των συνόρων της, 

δεδοµένου του ευαίσθητου χαρακτήρα της γεωπολιτικής µας γειτνίασης. Είναι πιθανό ότι η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να ικανοποιήσει την Τουρκία προτείνοντας κοινές 

ελληνοτουρκικές περιπολίες των θαλασσίων συνόρων, σε µια προσπάθεια να εξαγοράσει 

τη συνεργασία της Τουρκίας για τη συνολική διαχείριση της κρίσης και ιδιαίτερα για την 

αποτελεσµατική εφαρµογή της συµφωνίας επανεισδοχής που έχει συνάψει µε την ΕΕ.  
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Η Ελλάδα πρέπει να δώσει έµφαση, σε αντίθεση, στην συλλογή πληροφοριών και τη 

συνεργασία για την καταπολέµηση των εγκληµατικών δικτύων που εµπλέκονται στην 

παράνοµη διακίνηση µεταναστών, όχι µόνο µε την Τουρκία αλλά και µε την ΠΓ∆Μ και 

την Αλβανία. Αυτός είναι ο πιο αποτελεσµατικός τρόπος για την πρόληψη των θανάτων 

στη θάλασσα, ο οποίος δε θα εγείρει κανένα νοµικό ζήτηµα σχετικά µε την ικανότητα 

διαχείρισης των συνόρων της Ελλάδας. Το θέµα είναι ευαίσθητο, καθώς η Ελλάδα 

αντιµετωπίζει δυσκολίες στις σχέσεις µε τις τρεις χώρες.  

Παρά τις φιλικές σχέσεις σε πολιτικό επίπεδο, υπάρχουν τεταµένες σχέσεις µεταξύ των δύο 

χωρών και δεδοµένης της οικονοµικής ύφεσης που µαστίζει την Αλβανία επίσης, η Ελλάδα 

και η ελληνική µειονότητα στην Αλβανία εµφανίζονται ως ένας βολικός αποδιοποµπαίος 

τράγος για να αποσπαστεί η προσοχή από τα εσωτερικά προβλήµατα της χώρας.  

Όσον αφορά τις σχέσεις Ελλάδας-Σκοπίων, το ζήτηµα της ονοµασίας της ΠΓ∆Μ 

παραµένει άλυτο, κάνοντας τη σχέση µεταξύ των δύο χωρών ιδιαίτερη δύσκολη. 

Έτσι, είναι πιθανό να υπάρχει ανάγκη για δηλώσεις συνεργασίας σε υψηλό επίπεδο που θα 

ακολουθηθούν από διπλωµατική υποστήριξη και, κατόπιν, επιχειρησιακή υποστήριξη. 

Πρέπει να πεισθεί φυσικά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι αυτός είναι ένας πιο 

αποτελεσµατικός και ενδεδειγµένος τρόπος για να δράσει. Και να υποστηρίξει την Ελλάδα 

σε αυτή την προσπάθεια.  

Όσον αφορά τη διαχείριση των συνόρων, η Ελλάδα θα πρέπει να προωθήσει τη συνεργασία 

µε την Frontex, αντί για τις κοινές περιπολίες µε την Τουρκία εξηγώντας σε πολιτικό 

επίπεδο ότι τα σύνορα της ΕΕ φρουρούνται καλύτερα από τις ενωµένες δυνάµεις της 

Frontex, και όχι από µια χώρα που δεν ειναι καν κράτος µέλος της ΕΕ. Η υπενθύµιση της 

ύπαρξης µιας συνολικής διαδικασίας ένταξης της Τουρκίας στην ΕΕ, είναι επίσης µια καλή 

στρατηγική.  

Στην πραγµατικότητα η Ελλάδα θα πρέπει να προτείνει σύµφωνα µε το αναθεωρηµένο 

Κοινό Σχέδιο ∆ράσης της ΕΕ µε την Τουρκία, ότι η Frontex θα πρέπει να κινητοποιηθεί για 

να βελτιώσει την ικανότητα της Τουρκίας να διαχειρίζεται τα σύνορά της και να αποτρέψει 

τις αναχωρήσεις. Η περίπτωση της Ισπανίας και του Μαρόκου κατά την τελευταία 

δεκαετία θα µπορούσε να χρησιµεύσει εδώ ως ένα χρήσιµο παράδειγµα: Η ΕΕ συνέδραµε 

το Μαρόκο και βελτίωσε την τεχνική του δυνατότητα να περιπολεί αποτελεσµατικά τα 
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σύνορα του µέσα από τις δράσεις της Frontex. Το ίδιο πρέπει να συµβεί µε την Τουρκία. 

Θα πρέπει να καταστεί σαφές εδώ ότι η Τουρκία, όσο κρίσιµος και αν είναι ο ρόλος της 

στην περιοχή, εξακολουθεί να είναι µια χώρα εκτός της ΕΕ.  

Σε συµφωνία µε τη βελτίωση της διαχείρισης των ελληνοτουρκικών θαλάσσιων και 

χερσαίων συνόρων υπάρχει ανάγκη για τη δηµιουργία hotspots επί του τουρκικού εδάφους, 

µε την αποστολή αξιωµατούχων της Frontex και της EASO εκεί. Αυτό θα βελτιώσει την 

ασφαλή διέλευση των αιτούντων άσυλο και θα µειώσει βάρος για τις Βαλκανικές χώρες 

και το κέρδος των δικτύων διακίνησης ανθρώπων.  

 

• Να επηρεάσει την κοινή γνώµη σε όλη την Ευρώπη  

 Υπάρχει ανάγκη για µια εκστρατεία στα µέσα ενηµέρωσης τόσο µέσω των 

συµβατικών µέσων µαζικής ενηµέρωσης (εφηµερίδες, τηλεοπτικά κανάλια), αλλά και των 

social media (facebook κλπ) που θα παρουσιάζει το επίπεδο της αλληλεγγύης και την 

κινητοποίηση του εθελοντισµού στην Ελλάδα. Αυτό είναι σηµαντικό για να αλλάξει η 

εικόνα µεταξύ της Ευρωπαϊκής κοινής γνώµης όσον αφορά τους Έλληνες πολίτες που, 

δυστυχώς, γενικά απεικονίζονται ή προβάλλονται στερεοτυπικά ως τεµπέληδες που 

συνταξιοδοτούνται στα 45 τους και αποφεύγουν να καταβάλουν φόρους.  

Εδώ η συµβολή της κοινωνίας των πολιτών και των µεγάλων διεθνών ΜΚΟ, όπως το 

SolidarityNow µε την υποστήριξη του OSF αλλά και οργανώσεων όπως το International 

Rescue Committee, η ∆ιεθνής Αµνηστία και ούτω καθεξής, είναι ζωτικής σηµασίας και 

πολύ χρήσιµη. 

Συµπερασµατικά, η Ελλάδα µπορεί να χρησιµοποιήσει διάφορους µηχανισµούς 

αντιµετώπισης του φαινοµένου της προσφυγικής ροής ωστόσο αυτό πρέπει να γίνει σε 

συντονισµό µε τις γειτονικές χώρες και την  Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ενεργοποιώντας τις διαδικασίες για την άµεση αξιοποίηση των υφιστάµενων ευρωπαϊκών 

προγραµµάτων αλληλεγγύης και κοινοτικών κονδυλίων και επισπεύδονταςτην 

απορρόφηση των διαθεσίµων πόρων από τα προγράµµατα αποκατάστασης και 

υποστήριξης της νησιωτικής οικονοµίας, µε στόχο την ανακούφιση των κοινωνιών των 

νησιών του Αιγαίου, η Ελλάδα θα πετύχει πολλά. 
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7.1.2. ∆ιεκδίκηση ευρωπαϊκών κονδυλίων από πλευράς Ελλάδας 

Το Υπουργείο Οικονοµίας ανέλαβε την διαχείριση των συγχρηµατοδοτούµενων 

προγραµµάτων για το προσφυγικό (Ταµεία AMIF και ISF) τον Απρίλιο του 2016.  Ο 

εγκεκριµένος προϋπολογισµός τους βρισκόταν στα 454 εκ. ευρώ για την περίοδο µέχρι το 

2020. Σε διαπραγµάτευση µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ύστερα από δύο διαδοχικές 

τροποποιήσεις των προγραµµάτων αυξήθηκε το ποσό αυτό στα 540 εκ. ευρώ. ∆εν χάθηκαν 

πόροι δηλαδή, αλλά επιτεύχθηκε σηµαντική αύξηση των κονδυλίων που αναλογούν στη 

χώρα µας. 

Μετά από τις συστηµατικές προσπάθειες του Υπουργείου για τη θέσπιση και λειτουργία 

όλων των αναγκαίων διαδικασιών διαχείρισης και ελέγχου, η απορρόφηση των πόρων 

αυτών από την Ελλάδα προσέγγισε το 2016 το 30% (147 εκ. ευρώ). Πρόκειται για ποσοστό 

– ρεκόρ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς ο ευρωπαϊκός µέσος όρος των άλλων Κρατών – 

Μελών βρίσκεται στο 10%. 

Από τα συνολικά 147 εκ. ευρώ που η Ελλάδα έχει πιστοποιήσει στις αρµόδιες υπηρεσίες 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Επιτροπή έχει πληρώσει στη χώρα περίπου 97 εκ. ευρώ. Τα 

υπόλοιπα 50 εκ. € έχουν προς το παρόν καλυφθεί από εθνικούς πόρους (Εθνικό 

Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων). Τον επόµενο χρόνο πραγµατοποιήθηκε η 

αποπληρωµή των ποσών αυτών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Οι επιπλέον πόροι ύψους 562 εκ. ευρώ, που είναι διαθέσιµοι για το προσφυγικό – 

µεταναστευτικό ζήτηµα (εκτός δηλαδή των ανωτέρω 540 εκ. €) δίνονται από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή απευθείας σε ΜΚΟ η άλλους ∆ιεθνείς Οργανισµούς και δεν ανήκουν 

στη δικαιοδοσία της ελληνικής κυβέρνησης. 

Σε ό,τι αφορά στα Κ.Υ.Τ. (hotspots), το Υπουργείο Οικονοµίας έχει εκδώσει προσκλήσεις 

προς το ΥΠΕΘΑ, ως µοναδικό φορέα που διαθέτει την αναγκαία επιχειρησιακή και 

διαχειριστική επάρκεια, για την παροχή υπηρεσιών και υποδοµών στα ΚΥΤ ύψους 83 εκ. 

Η υλοποίηση των έργων που χρηµατοδοτούνται µέσω των παραπάνω προσκλήσεων έχει 

ξεκινήσει ήδη από το 2016 και συνεχίζεται έως και σήµερα, 
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Πέρα από τις ανάγκες των φιλοξενουµένων προσφύγων και µεταναστών στα hotspots, το 

Υπουργείο Οικονοµίας χρηµατοδοτεί επιπλέον και τις υποδοµές στους ∆ήµους που τους 

υποδέχονται.  Χαρακτηριστικά αναφέρονται τα έργα διασύνδεσης του Θεραπευτηρίου 

Λέρου µε τις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισµού του νησιού, η διασύνδεση του 

hotspot της Κω µε τις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισµού του νησιού, η 

αντικατάσταση της διασύνδεσης της Μόριας µε τις εγκαταστάσεις του βιολογικού 

καθαρισµού.  Επίσης, χρηµατοδοτούνται τα δηµοτικά τέλη που προκύπτουν από τους 

λογαριασµούς κοινής ωφέλειας και υπηρεσιών καθαριότητας. 

Επιπλέον, το Υπουργείο Οικονοµίας έχει σχεδιάσει και υλοποιεί ένα πλήθος από 

αντισταθµιστικά µέτρα για τη στήριξη των νησιών που υποδέχονται προσφυγικές ροές, 

αλλά και για την αντιµετώπιση των προκλήσεων που θέτει η νησιωτικότητα. 

∆ηµιουργήσαµε, αξιοποιώντας αµιγώς εθνικούς πόρους ύψους 50 εκ. ευρώ, τα Ειδικά 

Αναπτυξιακά Προγράµµατα Βορείου και Νοτίου Αιγαίου τα οποία θα στηρίξουν  τις 

τοπικές οικονοµίες και θα χρηµατοδοτήσουν σηµαντικά έργα υποδοµών που αναβαθµίζουν 

την ποιότητα ζωής των πολιτών. Τα προγράµµατα αυτά έχουν ήδη ξεκινήσει να 

υλοποιούνται και οι υπηρεσίες του Υπουργείου µας βρίσκονται στη διαδικασία 

αξιολόγησης των προτάσεων που έστειλαν οι τοπικοί φορείς. 

Πέραν αυτών, στηρίζονται τα νησιά µε πρόσθετους πόρους από το εθνικό σκέλος του 

Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων, τους οποίους αυξήσαµε για τρίτη συνεχόµενη 

χρονιά. Για το 2017 η χρηµατοδότηση από το εθνικό Π∆Ε, µετά από διαδοχικές αυξήσεις 

τα τελευταία 3 χρόνια, έφτασε στο ποσό των 13,2 εκ. ευρώ για την Περιφέρεια Βορείου 

Αιγαίου και των 20 εκ. ευρώ για το Νότιο Αιγαίο, από 2,94 εκ. € και 7 εκ. €, αντιστοίχως, 

το 2014. Ποσά που αναµένεται να αυξηθούν ακόµα περισσότερο στα επόµενα χρόνια. Από 

τα κονδύλια αυτά υλοποιούνται κρίσιµες υποδοµές για τις τοπικές κοινωνίες, όπως το 

λιµάνι Σίγρι της Λέσβου. 

Τέλος, το Υπουργείο Οικονοµίας κινήθηκε άµεσα για την αντιµετώπιση των αναγκών και 

την αποκατάσταση των ζηµιών που προκάλεσαν οι πρόσφατοι σεισµοί στη Λέσβο και την 

Κω. ∆ιατέθηκε έκτακτη ενίσχυση 43 εκ. ευρώ από εθνικούς πόρους στο νησί της Λέσβου 

προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι επείγουσες ανάγκες στέγασης και 8,4 εκ. ευρώ για τις 

εργασίες αποκατάστασης των ζηµιών στον λιµένα της Κω. Πραγµατοποιήθηκε επίσης, 
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σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους κανονισµούς και χρονοδιαγράµµατα, στην υποβολή 

προς το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλληλεγγύης αιτηµάτων χρηµατοδότησης για την 

αντιµετώπιση των καταστροφών αυτών. 

Πρόσθετα κεφάλαια 37,5 εκατ. ευρώ χορηγήθηκαν στην Ελλάδα από την  Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, στο πλαίσιο του Ταµείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) για τη 

βελτίωση των συνθηκών υποδοχής των µεταναστών. 

Οι ελληνικές αρχές έχουν λάβει 31,1 εκατ. ευρώ προκειµένου να στηριχθούν οι 

προσωρινές υπηρεσίες που προσφέρονται στους µετανάστες, όπως η υγειονοµική 

περίθαλψη, η διερµηνεία και η σίτιση, και η βελτίωση της υποδοµής του Κέντρου 

Υποδοχής και Ταυτοποίησης στο Φυλάκιο του Έβρου, στη Βόρεια Ελλάδα. 

Η επιπλέον χρηµατοδότηση, σύµφωνα µε την Κοµισιόν, θα συµβάλλει επίσης στη 

δηµιουργία πρόσθετων θέσεων διαµονής σε υφιστάµενες και νέες εγκαταστάσεις στην 

ηπειρωτική Ελλάδα στα επόµενα χρόνια. 

Επιπλέον ποσό ύψους 6,4 εκατ. ευρώ χορηγήθηκε στον ∆ιεθνή Οργανισµό Μετανάστευσης 

(∆ΟΜ) για βελτίωση των συνθηκών υποδοχής και παροχή στήριξης όσον αφορά τη 

διαχείριση των εγκαταστάσεων σε επιλεγµένες τοποθεσίες στην ηπειρωτική χώρα. 

Τα συγκεκριµένα κονδύλια έρχονται να προστεθούν στη χρηµατοδοτική στήριξη ύψους 1,6 

δισ. ευρώ που έχει χορηγήσει η Επιτροπή από το 2015 ώστε να αντιµετωπιστούν οι 

µεταναστευτικές προκλήσεις στην Ελλάδα. 

Στο πλαίσιο του Ταµείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) και του Ταµείου 

Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ), η Ελλάδα έχει λάβει 456,5 εκατ. ευρώ σε χρηµατοδότηση 

έκτακτης ανάγκης, επιπλέον των 561 εκατ. ευρώ που έχουν ήδη χορηγηθεί, στο πλαίσιο 

των εν λόγω ταµείων, για το εθνικό πρόγραµµα της Ελλάδας της περιόδου 2014-2020. 
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7.2. Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιµετώπιση της 

προσφυγικής κρίσης 

7.2.1. Πρωτοβουλίες ΕΕ που αφορούν την Ελλάδα 

Ανταποκρινόµενη στην προσφυγική κρίση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναλάβει αρκετές 

πρωτοβουλίες που αφορούν άµεσα ή περιλαµβάνουν την Ελλάδα. 

H «Επιχείρηση Σοφία» που αποφασίστηκε το Μάιο του 2015 µε σκοπό να επιτεθεί στα 

δίκτυα των λαθρεµπόρων µε στρατιωτικά µέσα στις χώρες της τελευταίας διέλευσης, ιδίως 

τη Λιβύη, έχει ουσιαστικά παραµείνει αδρανής για διάφορους λόγους, και κυρίως λόγω του 

ότι οι προβλεπόµενες ενέργειες θα πρέπει να λάβουν χώρα στο έδαφος τρίτης χώρας 

(Λιβύης), κατόπιν συµφωνίας µε την προσωρινή κυβέρνηση της χώρας αυτής και θα πρέπει 

να εγκριθούν από το Συµβούλιο Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών το οποίο φαντάζει 

µάλλον απίθανο. 

Το Μάιο του 2015 και ξανά τον Οκτώβριο του 2015 αποφασίστηκαν οι ποσοστώσεις για 

µετεγκατάσταση συνολικά 160000 αιτούντων άσυλο εκ των οποίων 50400 από την 

Ελλάδα.  

Στις 15 Οκτωβρίου 2015 συντάχθηκε ένα κοινό σχέδιο δράσης ΕΕ-Τουρκίας µε σκοπό τη 

βελτίωση της συνεργασίας µε την Τουρκία ως προς τη διαχείριση των ροών των αιτούντων 

άσυλο που διέρχονται από τη χώρα αυτή προς την Ελλάδα. Το σχέδιο περιλαµβάνει την 

οικονοµική στήριξη της Τουρκίας από την ΕΕ και τη συνεργασία της Τουρκίας για την 

καταπολέµηση των δικτύων διακίνησης που λειτουργούν στις ακτές της.  

Ένα σχέδιο 17 σηµείων εγκρίθηκε στις 25 Οκτωβρίου 2015 κατά τη διάρκεια της σχετικής 

συνόδου κορυφής της ΕΕ, µε σκοπό οι χώρες να διαχειριστούν αποτελεσµατικότερα τις 

ροές και να αποφευχθεί κάθε πιθανότητα ότι οι χώρες των Βαλκανίων καθώς και οι χώρες 

που βρίσκονται βορειότερα στην ΕΕ θα κλείσουν τα σύνορά τους, αφήνοντας δεκάδες 

χιλιάδες πρόσφυγες αποκλεισµένους στα διαφορετικά σηµεία διέλευσης των συνόρων, 

χωρίς καταφύγιο για το χειµώνα.  

Ιδιαίτερη έµφαση έχει δοθεί στην αύξηση των δυνατοτήτων για παροχή στέγης στους 

πρόσφυγες κατά µήκος της διαδροµής στα Βαλκάνια, ώστε να ελαφρυνθούν οι πιέσεις που 
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δέχονται οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες που αποτελούν τους τελικούς προορισµούς. Η 

Ελλάδα προσφέρθηκε να δηµιουργήσει 30000 θέσεις υποδοχής µέχρι το τέλος του 2015 

και επιπλέον 20000 θέσεις µέσω επιδοτήσεων ενοικίου και φιλοξενία οικογενειών µε την 

υποστήριξη της Ύπατης Αρµοστείας.  

«Ένα περαιτέρω σχέδιο δράσης θα κινητοποιήσει τη συνεργασία µε τις αφρικανικές χώρες, 

µε σκοπό να τιθασεύσει τις ροές» όπως προτάθηκε στη Σύνοδο Κορυφής της Βαλέτα στις 

11-12 Νοέµβριου 2015.  

Η πρόκληση που αντιµετώπισε η Ελλάδα του 2015-2016ήταν να διαχειριστεί 

αποτελεσµατικά τα µεγάλα προσφυγικά ρεύµατα, ιδιαίτερα όσον αφορά τα ανθρώπινα 

δικαιώµατα των ατόµων που κατέφθαναν στη χώρα, εξασφαλίζοντας την κατάλληλη 

καταγραφή των αφίξεων και τελικά συµµετέχοντας στο πρόγραµµα µετεγκατάστασης, 

παρά τη δύσκολη οικονοµική κατάσταση της χώρας, παρέχοντας τις 50000 θέσεις 

υποδοχής αιτούντων άσυλο, όπως συµφωνήθηκε στην Συνάντηση Κορυφής της 25ης 

Οκτωβρίου 2015.  

 

Παρά τον υψηλό αριθµό αφίξεων, οι αιτήσεις για άσυλο στην Ελλάδα παρέµειναν πολύ 

χαµηλές στο σύνολο τους. Η συντριπτική πλειοψηφία των Σύριων και Αφγανών ή 

Ιρακινών δεν επιθυµούσε να υποβάλλει αίτηση στην Ελλάδα καθώς τα µέτρα υποδοχής και 

υποστήριξης (στέγαση, σίτιση, εκµάθηση της γλώσσας και κυρίως η δυνατότητα εξεύρεσης 

εργασίας) είναι εξαιρετικά περιορισµένα έως ανύπαρκτα. Έτσι µετακινούνται άµεσα προς 

βορρά µε την βοήθεια των διακινητών, «ψηφίζοντας µε τα πόδια» τους όπως 

χαρακτηριστικά αναφερόταν, και αψηφώντας τον Κανονισµό ∆ουβλίνο ΙΙΙ.  

Ενώ η πρόκληση που αντιµετώπισε και αντιµετωπίζει η Ελλάδα είναι τεράστια, ακόµη και 

στη διαχείριση των ροών διέλευσης, ο υψηλότερος κίνδυνος που υπήρξεήταν να αρχίσουν 

να κλείνουν τα σύνορά τους οι βόρειες χώρες αφήνοντας την Ελλάδα µόνη της να 

φιλοξενήσει έστω προσωρινά δεκάδες χιλιάδες πρόσφυγες. Ο κίνδυνος αυτός υπάρχει 

µέχρι και σήµερα, 

Είναι λοιπόν προφανές ότι η χώρα πρέπει να αναπτύξει ένα συντονισµένο τρίπτυχο 

πολιτικών: να διασφαλίσει την λειτουργία των κέντρων καταγραφής hotspots, να αυξήσει 
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παράλληλα τις υποδοµές υποδοχής και να αναπτύξει και υποδοµές µακρόχρονης 

φιλοξενίας και ένταξης για κάποιους από τους πρόσφυγες. 

Το σχέδιο των 17 σηµείων που συµφωνήθηκε από τους ηγέτες της ΕΕ κατά τη σύνοδό τους 

της 25ης Οκτωβρίου και ανακοινώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την ίδια ηµέρα, ζητά 

από την Ελλάδα:  

• Να αυξήσει τις δυνατότητες υποδοχής αιτούντων άσυλο για 30000 ανθρώπους  

• Να συνεργαστεί µε την Ύπατη Αρµοστεία για την παροχή επιδοτήσεων ενοικίου 

και προγραµµάτων φιλοξενίας σε οικογένειες για άλλες 20000 πρόσφυγες  

• Να συνεργάζεται καλύτερα µε την ΠΓ∆Μ, την Αλβανία και την Τουρκία σχετικά 

µε τη διαχείριση των συνόρων και την καταπολέµηση των παράνοµης δικτύων 

διακίνησης  

• Να βελτιώσει τη διαδικασία καταγραφής στην Ελλάδα.  

Αυτά τα σηµεία τέθηκαν ως προαπαιτούµενα που συνδέθηκαν  µε τις ποσοστώσεις 

µετεγκατάστασης που ξεκίνησε τη λειτουργία της στην Ελλάδα (µε τις πρώτες 

µεταβιβάσεις να πραγµατοποιούνται στις αρχές Νοεµβρίου 2015).  

Το συνολικό ζήτηµα ήταν ιδιαίτερα ευαίσθητο καθώς στις δηλώσεις της 6ης Νοεµβρίου 

2015, ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Jean-Claude Juncker επέκρινε την Ελλάδα 

για την άρνηση κοινών περιπολιών της ακτοφυλακής στο Αιγαίο.  

Είναι ύψιστης πολιτικής και οικονοµικής σηµασίας για την Ελλάδα να µετατραπείη 

προσφυγική κρίση σε ευκαιρία. Η κατάσταση παρουσιάζει ιδιαίτερες προκλήσεις, καθώς η 

εγκατάσταση των κέντρων hotspots για την καταγραφή των αφίξεων στο νησί της Λέσβου 

οδήγησε αρχικά σε καθυστέρηση επεξεργασίας των αιτηµάτων και των αναχωρήσεων µε 

αποτέλεσµα στα µέσα Οκτωβρίου 2015 να βρεθούν περισσότεροι από 16000 άνθρωποι 

αποκλεισµένοι στο νησί, λόγω της εκκίνησης της λειτουργίας του hotspot.  

Οι προκλήσεις όσον αφορά την καταγραφή περιλαµβάνουν την έλλειψη συσκευών 

Eurodac για τη λήψη δακτυλικών αποτυπωµάτων και την ανεπάρκεια του προσωπικού 

όπως αναφέρθηκε και σε προηγούµενη ενότητα. Προφανώς όσο περισσότεροι άνθρωποι 

µένουν καθηλωµένοι στο νησί, τόσο µεγαλύτερες είναι οι ανάγκες για την υποδοχή, στέγη, 

τροφή, ιατρική βοήθεια. Η επιδείνωση των καιρικών συνθηκών ώθησε τις ροές προς τα 
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Ελληνοτουρκικά χερσαία σύνορα, όπου µέρος του φράχτη που είχε κατασκευαστεί 

παλαιότερα έχει καταπέσει κατά τη διάρκεια των πληµµυρών του χειµώνα.  

 

7.2.2. Κατανοµή προσφύγων στις χώρες της ΕΕ 

Από πλευράς ΕΕ το 2016 κατατέθηκε πρόταση από τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ για την κατανοµή των προσφύγων στην Ευρώπη. Κάλεσε 

τις χώρες-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να φιλοξενήσουν 120000 πρόσφυγες που 

βρίσκονταν το 2016 στην Ουγγαρία (54000 άνθρωποι), την Ελλάδα (50400) και την Ιταλία 

(15600). 

Η προτεινόµενη κατανοµή των προσφύγων ανά χώρα φαίνεται στην παρακάτω λίστα: 

  

• Αυστρία  3.640 

• Βέλγιο  4.564 

• Βουλγαρία 1.600 

• Γαλλία  24.031 

• Γερµανία  31.443 

• Εσθονία  373 

• Ισπανία  14.931 

• Κροατία  1.064 

• Κύπρος  274 

• Λετονία  526 

• Λιθουανία 780 

• Λουξεµβούργο 440 

• Μάλτα  133 

• Ολλανδία 7.214 

• Πολωνία  9.287 

• Πορτογαλία 3.074 

• Ρουµανία 4.646 

• Σλοβακία 1.502 
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• Σλοβενία  631 

• Σουηδία  4.469 

• Τσεχία  2.978 

• Φινλανδία 2.398 

ΣΥΝΟΛΟ  120.000 

Η Βρετανία, η ∆ανία και η Ιρλανδία έχουν εξαιρεθεί από την εφαρµογή των ευρωπαϊκών 

πολιτικών που σχετίζονται µε τα θέµατα αυτά και δεν περιλαµβάνονται στις χώρες όπου 

προτείνεται µετεγκατάσταση προσφύγων. 

 

7.3. Αντιµετώπιση από τρίτους παράγοντες 

7.3.1. Ανθρωπιστικές οργανώσεις 

Εκτός από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, κινητοποιήθηκαν και διάφορες 

ανθρωπιστικές οργανώσεις που συνέβαλαν στην ανακούφιση των προσφύγων. 

Μια από αυτές η οργάνωση PRAKSISη οποία είχε σηµαντικές παρεµβάσεις στα σηµεία 

εισόδου και εξόδου στην Ελλάδα. Η PRAKSIS βρέθηκε από την πρώτη στιγµή, σε 24ωρη 

βάση κοντά στους πρόσφυγες, παρέχοντας επισιτιστική βοήθεια και ιατρική φροντίδα 

στους µετακινούµενους πληθυσµούς. Με εθελοντές και στελέχη, βρέθηκε στην Ειδοµένη, 

την Αθήνα και στα νησιά της Χίου, Σάµου, Λέσβου, Λέρου και Κω όπου ήδη οµάδες της 

PRAKSIS δραστηριοποιήθηκαν προκειµένου όχι µόνο να περιθάλπουν και να στεγάζουν 

προσωρινά αλλά και να προστατεύουν όλους αυτούς τους πληθυσµούς που βρέθηκαν  σε 

κίνδυνο και για να υπάρχει µια µαρτυρία διασφάλισης των βασικών και απαράγραπτων 

δικαιωµάτων των ανθρώπων αυτών.  

Η ΜΚΟ PRAKSIS µε την χρηµατοδότηση και υποστήριξη της οργάνωσης 

INTERNATIONAL MEDICAL CORPS, από τον Οκτώβριο 2015, υλοποιεί το πρόγραµµα 

µε διακριτικό τίτλο MEDICAL MOBILE UNITS (Ιατρός, Νοσηλευτής, 

Κοινωνικός,∆ιαµεσολαβητής). Και οι δύο Ιατρικές Κινητές Μονάδες, δραστηριοποιούνται 

στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, σε περιοχές µε υψηλή συγκέντρωση προσφυγικού 

πληθυσµού. 
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Η ΜΚΟ PRAKSIS, µε τη χρηµατοδότηση και σε στενή συνεργασία µε την οργάνωση 

SAVE THE CHILDREN INTERNATIONAL, από τον Οκτώβριο 2015, βρίσκεται στην 

Λέσβο και αναπτύσσει δράσεις µε σκοπό την υποστήριξη και προστασία ανηλίκων που 

εισέρχονται στο νησί µέσω των µεταναστευτικών και προσφυγικών ρευµάτων. Οι δράσεις 

αυτές περιλαµβάνουν: 

-∆ράση δηµιουργικής απασχόλησης_ CFS (Child Friendly Spaces), στη Λέσβο και Χίο 

-Transit Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (δυναµικότητας 20 θέσεων το κάθε 

ένα)  σε  Λέσβο  και  Σάµο. 

-∆ράση δηµιουργικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε ασυνόδευτους ανηλίκους που 

βρίσκονται σε καθεστώς περιορισµού της ελευθερίας, στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής 

Λέσβου. 

 Με τη χρηµατοδότηση και σε συνεργασία µε την Ύπατη Αρµοστεία από τον Νοέµβριο 

2015, λειτουργεί στο νησί της Κω Transit Κέντρο Φιλοξενίας για Ασυνόδευτους 

Ανηλίκους δυναµικότηταςφιλοξενίας 32 θέσεων µε την πρόβλεψη για φιλοξενία αγοριών 

και κοριτσιών. Η International Catholic Migration Commission υποστηρίζει το πρόγραµµα 

µε τη χρηµατοδότηση δύο επιπλέον στελεχών στη δοµή φιλοξενίας. 

Τα βίαια επεισόδια που σηµειώθηκαν την 26η Απριλίου 2016 µεταξύ των ασυνόδευτων 

ανηλίκων που βρίσκονταν υπό διοικητική κράτηση στο Κέντρο Υποδοχής και 

Ταυτοποίησης της Μόριας στη Λέσβο, ανέδειξαν τις σοβαρές επιπτώσεις που η, έστω και 

προστατευτική, κράτηση ανηλίκων επιφέρει τόσο για τη σωµατική τους ακεραιότητα όσο 

και για τη ψυχική τους υγεία. ∆εδοµένου ότι οι ∆οµές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων 

ανά την Ελλάδα λειτουργούν στο µέγιστο της χωρητικότητας τους και µε πάνω από 900 

ασυνόδευτα παιδιά που βρίσκονταν σε λίστα αναµονής για τοποθέτηση σε κατάλληλες 

∆οµές στη χώρα µας, η PRAKSIS αναζήτησε εναλλακτικά µέτρα φιλοξενίας για τους 

ασυνόδευτους ανηλίκους που πλήγηκαν από τα επεισόδια στη Μόρια. 

Η έκτακτη λύση η οποία τέθηκε άµεσα σε εφαρµογή µε πρωτοβουλία της PRAKSIS, σε 

συνεργασία µε τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα και τη Save the Children, υπό τη στήριξη του 

Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της ∆/νσης 

Μεταναστευτικής Πολιτικής και της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, την συνεργασία µε το 

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ), καθώς και την συµβολή του 



   

  Σελίδα 71 από 85 

εισαγγελέα ανηλίκων, είναι ο «Καταυλισµός Έκτακτης Μεταβατικής Φιλοξενίας και 

Φροντίδας Ασυνόδευτων Ανηλίκων» στο χωριό Μανταµάδο της Λέσβου. Στόχος της 

επείγουσας αυτής παρέµβασης είναι η µετακίνηση των ασυνόδευτων παιδιών από 

συνθήκες κράτησης και η προσωρινή (µεταβατική) στέγαση και φροντίδα τους σε χώρο 

ανοιχτής φιλοξενίας, κατάλληλο από άποψη ασφάλειας και ο οποίος να ανταποκρίνεται 

στην ιδιαίτερη ευαλωτότητά τους. 

Ειδικότερα, από τις 6 Μαΐου 2016 , οι τρεις Οργανώσεις έχουν µεταφέρει από τη Μόρια 

και φιλοξενούν, υπό την ευθύνη της PRAKSIS, στον Καταυλισµό 80 ασυνόδευτους 

ανήλικους, από 14 ως 17 ετών, οι οποίοι έφτασαν στη Λέσβο έπειτα από ένα επικίνδυνο 

ταξίδι από χώρες όπως το Πακιστάν, το Αφγανιστάν, τη Συρία, το Ιράν, το Μπαγκλαντές 

και τη Σοµαλία, αναζητώντας ένα ασφαλές και καλύτερο µέλλον στην Ευρώπη. Οι εν λόγω 

ασυνόδευτοι ανήλικοι είναι εκείνοι που είχαν παραµείνει το µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα 

υπό διοικητική κράτηση στο ΚΕΠΥ της Μόριας (30-40 ηµέρες). 

Τα παιδιά έχουν βρει στον Καταυλισµό ένα ασφαλές και προστατευµένο περιβάλλον, οπού 

συµβιώνουν αρµονικά υπό την εξειδικευµένη φροντίδα της PRAKSIS, των Γιατρών Χωρίς 

Σύνορα και της Save the Children. Οι υπηρεσίες που παρέχονται, σε 24ωρη, καθηµερινή 

βάση, περιλαµβάνουν την κάλυψη των βασικών τους αναγκών, ιατροφαρµακευτική 

φροντίδα, νοµική, ψυχοκοινωνική και ψυχολογική στήριξη, δηµιουργική απασχόληση και 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες – σε εξατοµικευµένο και οµαδικό επίπεδο. 

Οι ανήλικοι προβλέπεται να φιλοξενηθούν στον Καταυλισµό για συγκεκριµένο χρονικό 

διάστηµα, µέχρι τη µετάβαση τους είτε σε ήδη υπάρχουσες ή/και νέες δοµές φιλοξενίας 

ασυνόδευτων ανηλίκων µονιµότερου χαρακτήρα που δηµιουργούνται ανά την Ελλάδα, 

όπου και θα δροµολογηθούν τα επόµενα τους βήµατα π.χ. για οικογενειακή επανένωση, 

άσυλο και προστασία στην Ελλάδα, ή µετεγκατάσταση σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. 

 Επίσης, από τις 19 Αυγούστου 2015, η PRAKSIS στηρίζει εθελοντικά το νέο εγχείρηµα 

της δηµιουργίας ανοιχτού καταυλισµού υποδοχής προσφυγικών ροών στην περιοχή του 

Ελαιώνα. Με στόχο την υποστήριξη των παιδιών, η PRAKSIS βρίσκεται σε καθηµερινή 

πενθήµερη βάση µε εθελοντές για την δηµιουργική απασχόληση των παιδιών που 

βρίσκονται στον χώρο. 
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Όσον αφορά τις παρεµβάσεις στη Βόρεια Ελλάδα, µε διεπιστηµονική οµάδα ,η οποία 

αποτελείται από ιατρούς ,νοσηλευτές, ψυχοκοινωνικό και βοηθητικό προσωπικό και µε τη 

χρηµατοδότηση και συνεργασία της Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες 

(UNHCR) η PRAKSIS παρεµβαίνει σε χώρους φιλοξενίας και υψηλής συγκέντρωσης 

προσφυγικού πληθυσµού στην Β. Ελλάδα και πιο συγκεκριµένα: 

-Με ιατρικό και ψυχοκοινωνικό προσωπικό στα ∆ιαβατά 

-Με ψυχοκοινωνικό και βοηθητικό προσωπικό και διερµηνείς στη Ν. Καβάλα, Χέρσο, στο 

Λιµάνι της Θεσσαλονίκης και στην Αικατερίνη στα camp της Νηρέας και στο Κτήµα 

Ηρακλής 

Επιπλέον προσωπικό της PRAKSIS συµµετέχει µέσω της Ύπατης Αρµοστείας στη 

διαδικασία του Pre-Registration που υλοποιεί η Υπηρεσία Ασύλου. 

Με την χρηµατοδότηση της οργάνωσης CARE από τον Ιούνιο 2016 ,υλοποιείται στο 

Κέντρο Ηµερήσιας Υποδοχής Αστέγων Θεσσαλονίκης της PRAKSIS, πρόγραµµα 

διανοµής super market voucher, σε ιδιαίτερα ευάλωτες περιπτώσεις που εξυπηρετούνται 

στο Κέντρο Αστέγων. 

Με την χρηµατοδότηση του LDS η Μ.Κ.Ο. PRAKSIS από τον Ιούνιο 2016 ξεκίνησε 

πρόγραµµα συνοδειών ασυνόδευτων ανηλίκων και ιδιαίτερα ευάλωτων περιπτώσεων προς 

προστατευµένους χώρους διαµονής. Προτεραιότητα δίνεται στη συνοδεία ασυνόδευτων 

ανηλίκων προκειµένου να διευκολυνθεί η µετακίνησή τους, σε σύντοµο χρονικό διάστηµα , 

προς κάποιο Κέντρο Φιλοξενίας. 

Επίσης, έχουν ξεκινήσει από το 2016 και υλοποιούνται στεγαστικά προγράµµατα για 

ευάλωτες οµάδες. Το πρόγραµµα χρηµατοδοτείται από την Ύπατη Αρµοστεία του ΟΗΕ για 

τους Πρόσφυγες (UNHCR) από 17/11/2015. Στόχος του προγράµµατος η παροχή 

υπηρεσιών στέγασης, συνοδείας, και ψυχοκοινωνικής στήριξης σε ανθρώπους που έχουν 

ενταχθεί στη διαδικασία του Relocation καθώς επίσης και σε ιδιαίτερα ευπαθείς αιτούντες 

άσυλο. Η φιλοξενία των ωφελούµενων γίνεται είτε σε ξενοδοχεία (σε Λέσβο, Χίο, Σάµο, 

Λέρο, Ρόδο, Θεσσαλονίκη, Αθήνα) , είτε µέσω διαµονής σε διαµερίσµατα ηµιαυτόνοµης 

διαβίωσης που έχουν ενοικιαστεί από την PRAKSIS σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, για τον 

σκοπό αυτό. 
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 Το πρόγραµµα της PRAKSIS Emergency Temporary Accommodation in Lesvos & Athens 

χρηµατοδοτείται από την Ύπατη Αρµοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και 

παρέχει ηµιαυτόνοµη και προσωρινή στέγαση, σε εφτά (7) διαµερίσµατα: δύο (2) στην 

Αθήνα, τέσσερα (4) στη Σάµο και ένα (1) στη Μυτιλήνη. Τα διαµερίσµατα έχουν 

δυναµικότητα φιλοξενίας συνολικά για τριάντα δύο (32) άτοµα. 

Προτεραιότητα στο πρόγραµµα δίνεται στις πιο ευάλωτες περιπτώσεις, όπως επιζήσαντες 

ναυαγίων, µονογονεϊκές ή πολυµελείς οικογένειες, εγκυµονούσες, οικογένειες µε βρέφη, 

θύµατα βασανιστηρίων, θύµατα εµπορίας ανθρώπων (trafficking),, θύµατα κακοποίησης 

και άτοµα µε χρόνια προβλήµατα υγείας. 

 

7.3.2. Αντιµετώπιση από ΜΚΟ σε συνεργασία µε την Ευρωπαική Ένωση 

Η βοήθεια που προσέφεραν και προσφέρουν οι ΜΚΟ σαφώς και είναι σηµαντική όπως 

αναλύθηκε στην προηγούµενη ενότητα µε το χαρακτηριστικό παράδειγµα της 

PRAKSISωστόσο, πρέπει να αναφερθούν τα σηµαντικά ζητήµατα που τέθηκαν ως προς 

την καθοδήγηση από την ΕΕ. 

Η συζήτηση για τον ρόλο των ΜΚΟ και τη µη ποινικοποίηση της ανθρωπιστικής βοήθειας, 

άρχισε µετά τις πρώτες αφίξεις µεταναστών και προσφύγων. Τέθηκε το ερώτηµα: 

Φύλακας-άγγελος των µεταναστών ή συνεργάτης των διακινητών οι ΜΚΟ;  

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, µε ψήφισµά του, ζήτησε να µην τιµωρείται η παροχή 

ανθρωπιστικής βοήθειας στους µετανάστες µετά τα φαινόµενα χαρακτηρισµών των  

ανθρωπιστικών οργανώσεων ως «συνεργάτες των διακινητών», γιατί περισύλλεγαν όσους 

κινδυνεύαν να πνιγούν και τους µετέφεραν στην Ιταλία. Αλλά και στην Ελλάδα, όπως και 

στη Μάλτα, υπήρξαν περιστατικά µε συνεργάτες ΜΚΟ που βρέθηκαν στο εδώλιο του 

κατηγορουµένου όταν βοήθησαν πρόσφυγες και µετανάστες. 

Οι οργανώσεις αυτές επωμίζονται σημαντικό ρόλο στο προσφυγικό, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι 

δεν πρέπει να συνεργάζονται με το κράτος και την ΕΕ. Το 2016 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

ενέκρινε ψήφισμα, με το οποίο ζητεί από τα κράτη-μέλη να μην τιμωρείται η ανθρωπιστική 

βοήθεια ως «υποβοήθηση παράνομης εισόδου» ή συναφή αδικήματα. Το ψήφισμα δεν είναι 

δεσμευτικό, αλλά παρακινεί τα κράτη-μέλη να δώσουν συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές 
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για το τί επιτρέπεται και τι όχι. Αλλά «αυτό προϋποθέτει ότι το κράτος εξ΄ αρχής θα κάνει έναν 

κατάλογο συνεργαζόμενων ΜΚΟ, θα υπάρχει απόλυτος έλεγχος, θα προσκαλεί τις ΜΚΟ να 

προσφέρουν συγκεκριμένες συνεργασίες και μόνο αυτές και δεν επιτρέπει σε καμία άλλη ΜΚΟ να 

παρεμβαίνει στον χώρο. Αν υπάρχει ΜΚΟ, η οποία παραβαίνει τον νόμο, το κράτος οφείλει να της 

απαγγείλει κατηγορίες». Οπότε, είναι σημαντικό οι ΜΚΟ να μην δρουν αυτόνομα και ανεξέλεγκτα 

αλλά μετά από συνεννόηση και συνεργασία με το εκάστοτε κράτος και την ΕΕ. 

 

7.4. Τι πρέπει να γίνει σε συνδυασµό µε την Τουρκία 

7.4.1. Παρούσα αντιµετώπιση εκ µέρους της Τουρκίας 

Σύµφωνα µε τη µη κυβερνητική οργάνωση Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων 

(Human Rights Watch - HRW) οι αρχές στην Τουρκίαέχουν σχεδόν σταµατήσει να 

καταγράφουν νέους αιτούντες άσυλο που έρχονται από τη γειτονική της Συρία.«Οι 

τουρκικές αρχές της Κωνσταντινούπολης και εννέα επαρχιών στα σύνορα µε τη Συρία ή 

εκεί κοντά έχουν σταµατήσει να καταγράφουν τους Σύριους αιτούντες άσυλο πλην 

σπανίων περιπτώσεων», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Παρατηρητήριο.«Η αναστολή 

αυτή οδηγεί σε παράνοµες απελάσεις, αναγκαστικές επιστροφές (επαναπροωθήσεις) στη 

Συρία και στην άρνηση του δικαιώµατος στην υγεία και την εκπαίδευση», προσθέτει η 

ΜΚΟ. 

Η Τουρκία φιλοξενεί σχεδόν 3,6 εκατοµµύρια Σύριους πρόσφυγεςπου αναγκάστηκαν να 

εγκαταλείψουν τη χώρα τους λόγω της σύγκρουσης που µαίνεται εκεί από το 2011.Όµως 

«η γενναιοδωρία αυτή δεν απαλλάσσει την Τουρκία, ούτε τους διεθνείς εταίρους της, από 

την υποχρέωση να βοηθούν τους νεοαφιχθέντες αιτούντες άσυλο», εκτίµησε το 

Παρατηρητήριο, που βασίζεται σε συνεντεύξεις µε Σύριους και οργανώσεις που εργάζονται 

επί του πεδίου. 

Οι τουρκικές αρχές που ρωτήθηκαν στα µέσα Ιουνίου από το Παρατηρητήριο, αρνήθηκαν 

ότι ανεστάλη η καταγραφή των Σύριων, πρόσθεσε η ΜΚΟ.«∆εχόµασταν και 

εξακολουθούµε να δεχόµαστε τους Σύριους», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Τούρκος 

αξιωµατούχος ο οποίος ζήτησε να µην κατονοµαστεί και πρόσθεσε πως οι Σύριοι που 

βρίσκονται στην Τουρκία «έχουν πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες τις οποίες έχουν 
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ανάγκη».«∆εν απελαύνουµε ποτέ στη Συρία», πρόσθεσε. Ωστόσο, «ορισµένοι Σύριοι 

αποφασίζουν να επιστρέψουν σε περιοχές που έχει ελευθερώσει η Τουρκία» κατά τις δύο 

στρατιωτικές της επιχειρήσεις στη βόρεια Συρία. 

«Τη στιγµή που υποστηρίζει την Τουρκία προκειµένου να αποτρέψει τους αιτούντες άσυλο 

να έρθουν στην Ευρώπη, η ΕΕ αποστρέφει το βλέµµα από τα πρόσφατα µέτρα της χώρας 

αυτής που αποσκοπούν να µπλοκάρουν και να αποθαρρύνουν τους ανθρώπους που 

φεύγουν από τη Συρία», δήλωσε ο Τζέρι Σίµπσον, αναπληρωτής διευθυντής του 

προγράµµατος ∆ικαιώµατα των Προσφύγων στο Παρατηρητήριο, σύµφωνα µε την 

ανακοίνωση. 

«Όµως το να αναγκάζουν τους Σύριους που καταφέρνουν να περάσουν την τουρκική 

µεθόριο να ζουν σε µια κατάσταση νοµικής αοριστίας µπορεί να τους ωθήσει να περάσουν 

παράνοµα για να αναχωρήσουν προς την ΕΕ», πρόσθεσε ο Σίµπσον. 

Οι Βρυξέλλες και η Άγκυρα συνήψαν το 2016 µια µεταναστευτική συµφωνία που 

προβλέπει κυρίως τη συστηµατική επαναπροώθηση στην Τουρκία όλων των µεταναστών 

που επιδιώκουν να φθάσουν στην Ευρώπη µέσω της Ελλάδας µε αντάλλαγµα την 

οικονοµική βοήθεια προς την Άγκυρα. Η συµφωνία αυτή οδήγησε στη δραστική µείωση 

των αφίξεων µεταναστών στην Ευρώπη. 

 

7.4.2. Συµφωνία ΕΕ-Τουρκίας 

Τον Οκτώβριο του 2015, η Ε.Ε. και η Τουρκία συµφώνησαν σε ένα Κοινό Σχέδιο ∆ράσης 

για να αποτρέψουν την παράτυπη µετανάστευση από την Τουρκία προς την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Στο πλαίσιο αυτό, η Τουρκία συµφώνησε να εντείνει τις προσπάθειές της για 

περιορισµό της µετακίνησης ανθρώπων από την επικράτειά της προς την Ευρώπη και να 

προχωρήσει στην επανεισδοχή από την Ε.Ε. όλων των παράτυπων µεταναστών/-ριών που 

είχαν ταξιδέψει από την Τουρκία προς την Ένωση και οι οποίοι/-ες κρίθηκαν από τα µέλη 

της Ε.Ε. ότι δεν είχαν ανάγκη διεθνούς προστασίας. Στους µήνες που ακολούθησαν το 

Κοινό Σχέδιο ∆ράσης, δεν πραγµατοποιήθηκε η επιδιωκόµενη µείωση στις παράτυπες 

αφίξεις στην Ευρώπη, και η Ε.Ε. και η Τουρκία ανακοίνωσαν µια δεύτερη,εκτεταµένη 

συµφωνία – τη συµφωνία Ε.Ε.-Τουρκίας, επισήµως δήλωση – στις 18 Μαρτίου 2016. Υπό 
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τους όρους αυτής της συµφωνίας, κάποιες κατηγορίες ανθρώπων που περνούν παράτυπα 

από την Τουρκία στα ελληνικά νησιά µετά τις 20 Μαρτίου 2016, θα επιστρέφονται στην 

Τουρκία. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο πλουσιότερος πολιτικός συνασπισµός στον κόσµο, έχει επιδιώξει 

δραστικά να αποτρέψει την πρόσβαση στο έδαφός της σε αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες. 

Με τις αποκαλούµενες πολιτικές της «Ευρώπης-Φρούριο», η Ε.Ε. έχει υψώσει φράχτες στα 

χερσαία σύνορα και έχει αναπτύξει ολοένα και µεγαλύτερους αριθµούς συνοριοφυλάκων 

για να κρατήσει τους ανθρώπους µακριά. Το 2015, όλα τα κράτη µέλη της Ε.Ε. µαζί 

επανεγκατέστησαν µόνο 8.155 πρόσφυγες από όλον τον κόσµο. 

Ως ανταλλάγµατα, η Ε.Ε. υποσχέθηκε: την επανεγκατάσταση ενός Σύριου πρόσφυγα από 

την Τουρκία προς την Ε.Ε. για κάθε Σύριο πρόσφυγα που επιστρέφεται από την Ελλάδα 

προς την Τουρκία, µέχρις ενός ορίου 72000 ανθρώπων·  την παροχή έως 6 

δισεκατοµµυρίων ευρώ (περίπου 6,7 δισεκατοµµύρια δολάρια ΗΠΑ) για την ονοµαζόµενη 

«∆ιευκόλυνση για τους Πρόσφυγες στην Τουρκία»· την απελευθέρωση του καθεστώτος 

ταξιδιωτικών θεωρήσεων (visa) για τους Τούρκους πολίτες από τον Ιούνιο του 2016· και 

την επανέναρξη των διαπραγµατεύσεων µε την Τουρκία για την ένταξή της στην Ε.Ε., οι 

οποίες είχαν παγώσει. 

Βάσει της συµφωνίας οι τρεις κατηγορίες προσφύγων που επιστρέφουν στην Τουρκία, 

είναι:  

1. Άνθρωποι που δεν υποβάλλουν αίτηση για άσυλο στην Ελλάδα,  

2. Άτοµα των οποίων οι αιτήσεις ασύλου εξετάζονται από τις ελληνικές αρχές και 

κρίνονται αβάσιµες·  και 

3. Άτοµα των οποίων οι αιτήσεις ασύλου κρίνονται από τις ελληνικές αρχές ως 

απαράδεκτες.  

Μερικά στοιχεία της συµφωνίας Ε.Ε.-Τουρκίας δεν είναι νέα. Υπό τις προϋπάρχουσες 

συµφωνίες επανεισδοχής µε την Τουρκία, η Ελλάδα όφειλε να επιστρέφει ανθρώπους που 

δεν υπέβαλαν αίτηση για άσυλο ή ανθρώπους των οποίων οι αιτήσεις ασύλου κρίνονταν 

αβάσιµες. Η τρίτη κατηγορία όσων επιστρέφονται βάσει της συµφωνίας Ε.Ε.-Τουρκίας – 

εκείνοι των οποίων οι αιτήσεις κρίνονται ως «απαράδεκτες» – είναι καινούρια. 
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Mετά και από τις αλλαγές στην ελληνική νοµοθεσία ασύλου, η εν λόγω κατηγορία 

εξαρτάται από µια, κατά περίπτωση, εξέταση για το αν η Τουρκία συνιστά για τον αιτούντα 

άσυλο είτε µια «πρώτη χώρα ασύλου» (δηλαδή, το πρόσωπο έχει ήδη αναγνωριστεί ως 

πρόσφυγας στην Τουρκία ή αλλιώς απολαµβάνει επαρκή προστασία εκεί) είτε µια 

«ασφαλή τρίτη χώρα» (δηλαδή, η Τουρκία µπορεί να παράσχει προστασία στο άτοµο που 

έχει επανεισαχθεί). Η βασική καινοτοµία, και το όλο ζήτηµα, αυτής της κατηγορίας όσων 

επιστρέφονται, είναι ότι η τελευταία έχει σχεδιαστεί για να περιλαµβάνει εκείνους (την 

πλειονότητα όσων φτάνουν στα ελληνικά νησιά) που έχουν, εκ πρώτης όψεως, µια ισχυρά 

θεµελιωµένη αξίωση για διεθνή προστασία. 

Η συµφωνία Ε.Ε.-Τουρκίας βασίζεται στην υπόθεση ότι η Τουρκία είναι µια ασφαλής 

χώρα όπου οι αιτούντες άσυλο και οι πρόσφυγες µπορούν να επιστραφούν. Ένας προφανής 

λόγος για τον οποίο µια χώρα δεν µπορεί να θεωρηθεί «ασφαλής», είναι όταν παραβιάζει 

την αρχή της µη-επαναπροώθησης: η απαγόρευση µεταφοράς ατόµων σε χώρες όπου 

αντιµετωπίζουν κίνδυνο σοβαρών παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Προηγούµενη 

έρευνα της ∆ιεθνούς Αµνηστίας έχει ήδη καταδείξει ότι στα τέλη του 2015 και στις αρχές 

του 2016, αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες στην Τουρκία επεστράφησαν σε Αφγανιστάν, 

Ιράκ και Συρία ακριβώς µε αυτόν τον κίνδυνο. 

Ωστόσο, η «ασφάλεια» µιας χώρας για τους σκοπούς της νόµιµης επιστροφής αιτούντων 

άσυλο και προσφύγων δεν κρίνεται µόνο υπό αυτούς τους όρους, αλλά επίσης από τη 

δυνατότητα όσων επιστρέφονται να λάβουν αποτελεσµατική προστασία – δηλαδή την 

πλήρη απόλαυση των δικαιωµάτων τους ως αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες στη χώρα στην 

οποία πρόκειται να επιστραφούν. Η έκθεση της ∆ιεθνούς Αµνηστίας «Μη Ασφαλές 

Καταφύγιο» τεκµηριώνει τις ανεπάρκειες του τουρκικού συστήµατος ασύλου και τις 

δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι πρόσφυγες στην Τουρκία, ανεπάρκειες και δυσκολίες 

που, υπό τη Συµφωνία Ε.Ε. - Τουρκίας, θα καθιστούσαν την επιστροφή τους παράνοµη και 

παράλογη. 

Η συµφωνία έχει οδηγήσει χιλιάδες πρόσφυγες και µετανάστες να διαβιούν σε άθλιες και 

επικίνδυνες συνθήκες στα ελληνικά νησιά. Όταν η συµφωνία τέθηκε σε ισχύ, όλοι οι 

πρόσφυγες και µετανάστες αυτόµατα βρέθηκαν κρατούµενοι σε κέντρα. Αν και δεν 

υφίσταται πλέον αυστηρό καθεστώς κράτησης, όσοι και όσες βρίσκονται στους 

καταυλισµούς εξακολουθούν να µην µπορούν να φύγουν από τα νησιά. Ως αποτέλεσµα, 
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αναγκάζονται να υποµένουν, εδώ και µήνες και χωρίς προοπτική, άθλιες συνθήκες 

διαβίωσης σε υπερπλήρεις καταυλισµούς, µε έλλειψη ζεστού νερού, ελλιπείς συνθήκες 

υγιεινής, κακή διατροφή και ανεπαρκή ιατρική φροντίδα. 

Οι συνθήκες στα νησιά είναι όχι µόνο εξευτελιστικές, αλλά θέτουν και σε κίνδυνο τη 

σωµατική ακεραιότητα και τη ζωή προσφύγων, αιτούντων άσυλο και µεταναστών. Οι 

δυσκολίες ως αποτέλεσµα των κακών συνθηκών υποδοχής στα νησιά αναµειγνύονται µε 

τους φόβους των κατοίκων για την προσωπική ασφάλειά τους. Οι κακές συνθήκες στους 

καταυλισµούς, η αβεβαιότητα για το µέλλον που αντιµετωπίζουν πρόσφυγες και 

µετανάστες και η αµήχανη σχέση τους µε τους τοπικούς πληθυσµούς, όλα συµβάλλουν σε 

σηµαντικές εντάσεις που έχουν κατά καιρούς οδηγήσει σε βία. 

Παράλληλα, οι γυναίκες πλήττονται ιδιαίτερα από την έλλειψη ασφάλειας στα ελληνικά 

νησιά, καθώς συχνά αναγκάζονται να ζουν σε καταυλισµούς και να χρησιµοποιούν τις ίδιες 

εγκαταστάσεις υγιεινής µε τους άνδρες. Για παράδειγµα, έχουν παραπονεθεί για ανεπαρκή 

αριθµό σε αποκλειστικά γυναικείες τουαλέτες και ντους, αλλά και όπου υπάρχουν, οι 

πόρτες και ο φωτισµός δεν είναι κατάλληλα. Αρκετές γυναίκες είπαν στη ∆ιεθνή Αµνηστία 

ότι έχουν βιώσει ή ότι έχουν γίνει µάρτυρες σεξουαλικής παρενόχλησης, λεκτικής ή 

σωµατικής, ή ενδοοικογενειακής βίας. 

Και ενώ οι συνθήκες στα ελληνικά νησιά θα µπορούσαν να βελτιωθούν – και πρέπει 

επειγόντως να βελτιωθούν, αυτό δεν είναι το µοναδικό µειονέκτηµα της συµφωνίας. Οι 

αιτούντες άσυλο δεν θα πρέπει να στέλνονται πίσω σε µια χώρα που επί του παρόντος δεν 

µπορεί να εγγυηθεί την πρόσβαση τους σε επαρκή προστασία και συνθήκες διαβίωσης. Η 

Ε.Ε. µπορεί να στηρίξει την Τουρκία για να εξασφαλίσει την προστασία σε πρόσφυγες, 

αλλά είναι ευθεία παραβίαση του διεθνούς δικαίου να στηρίζεται η ενωσιακή 

µεταναστευτική πολιτική στην υπόθεση ότι η Τουρκία είναι ασφαλής χώρα. 

 

7.4.3. Συστάσεις ∆ιεθνούς Αµνηστίας προς την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή 

Ένωση 

Η ∆ιεθνής Αµνηστία από τη διετία 2015-2016, ζητάει από την κυβέρνηση της Ελλάδας και 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εργαστούν επειγόντως από κοινού προκειµένου να 



   

  Σελίδα 79 από 85 

µεταφερθούν οι πρόσφυγες εκτός των ελληνικών νησιών και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, 

αντί να προσπαθούν να διατηρήσουν µια συµφωνία η οποία έχει «καταδικάσει» χιλιάδες 

ανθρώπους σε απαράδεκτη και απάνθρωπη εξαθλίωση. Συγκεκριµένα, η ∆ιεθνής Αµνηστία 

ζητά: 

• Να µεταφερθούν οι παγιδευµένοι στα ελληνικά νησιά αιτούντες άσυλο στην 

ηπειρωτική Ελλάδα για να καταγραφούν, να τους εξασφαλισθεί κατάλληλη 

υποδοχή και να εξετασθούν οι αιτήσεις ασύλου τους, µε σκοπό τη µετεγκατάστασή 

τους σε άλλες χώρες της Ε.Ε. 

• Να µην επιστρέφονται αιτούντες άσυλο στην Τουρκία µε βάση την υπόθεση ότι η 

Τουρκία είναι «ασφαλής τρίτη χώρα». 

• Να παράσχει η Ελλάδα, κατόπιν συντονισµένων προσπαθειών, αξιοπρεπείς 

εγκαταστάσεις υποδοχής και να καταγράφονται και να εξετάζονται δεόντως  οι 

αιτήσεις ασύλου. 
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8. Επίλογος-Συµπεράσµατα-Μελλοντικές αναλύσεις 

Λαµβάνοντας υπόψη την ανάλυση που πραγµατοποιήθηκε στα κεφάλαια που 

προηγήθηκαν, συµπεραίνει ότι το ζήτηµα των προσφυγικών ροών από τη Μέση Ανατολή 

προς την Ελλάδα την περίοδο 2015-2016, είναι πολυδιάστατο και πολυσύνθετο και δεν 

µπορεί να αποτυπωθεί µονοδιάστατα. Τόσο οι λόγοι εµφάνισης του φαινοµένου όσο και οι 

παράγοντες που το ενέτειναν  και συνεχίζουν να το εντείνουν, είναι άρρηκτα συνδεδεµένοι. 

Από την µία πλευρά υπάρχουν οι πρόσφυγες οι οποίοι στο έλεος της µοίρας αναζητούν µια 

καλύτερη ζωή καθώς αναγκάστηκαν και αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις πατρίδες τους 

µε το έτσι θέλω λόγω οικονοµικών, πολιτικών και άλλων συµφερόντων από κυβερνήσεις 

ανίκανες να διαχειριστούν καταστάσεις. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν οι χώρες 

µετεγκατάστασης και κυρίως η µικρή Ελλάδα που έχει αναγκαστεί να επωµιστεί το 

µεγαλύτερο βάρος της προσφυγικής κατάστασης και το οποίο έχει ξεπεράσει κατά πολλού 

τις δυνατότητές της πάντα σε συνδυασµό µε την οικονοµική κρίση την οποία διανύει η 

χώρα από το 2008. 

Στον αντίποδα υπάρχει µια ΕΕ η οποία έχει λάβει αρκετά µέτρα επούλωσης της 

κατάστασης και ανακούφισης της Ελλάδας από το τεράστιο αυτό βάρος η οποία όµως 

λόγω πολιτικών συµφερόντων έχει µπει σε µία ατέρµονα ανάλυση µε την Τουρκία η οποία 

υπεκφεύγει να σταθεί στο ύψος της και να βοηθήσει την κατάσταση. 

Ας φανταστεί λοιπόν κανείς διαβάζοντας αυτή την εργασία και ας αναλογιστεί σε πόσο 

χειρότερη κατάσταση θα ήταν το πρόβληµα αν δεν υπήρχε η φιλανθρωπία και το φιλότιµο 

των απλών αλλά συνάµα τεράστιων ανθρώπων – κατοίκων των ελληνικών νησιών που 

έτρεξαν να βοηθήσουν τους συνανθρώπους τους που έπεφταν στα παγωµένα νερά της 

Μεσογείου. Πιθανότατα, δεν υπάρχει κανείς που να µην έµεινε ασυγκίνητος στις εικόνες 

που έκαναν το γύρο του κόσµου από τα νησιά και τους ανθρώπους κάθε ηλικίας να 

βουτάνε στα νερά για να σώσουν τους πρόσφυγες. 

Μία καλή ιδέα για ανάλυση και µελλοντική µελέτη, είναι η καταγραφή των µεµονωµένων 

συµβάντων σωτηρίας ανθρώπων την περίοδο αυτή από τις µαρτυρίες των ίδιων των 

σωτήρων και η αξιολόγησή τους. Γιατί τα γραπτά µένουν… 
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