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ΠΡΟΛΟΓΟ 

α) Αναγκαιότητα και Σκοπόσ τησ Έρευνασ 

Σα ηειεπηαία δχν ρξφληα ε Διιάδα βηψλεη ηε κεγαιχηεξε πξνζθπγηθή θαη 

κεηαλαζηεπηηθή θξίζε κεηά ηε Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή θαη ηελ εγθαηάζηαζε ζηα 

παηξνγνληθά εδάθε ζρεδφλ 1.500.000 αλζξψπσλ πνπ άιιαμαλ ηε δνκή θαη θπξίσο 

ηελ ηζηνξία ηεο ρψξαο. Με αθνξκή ηα γεγνλφηα πνπ ιακβάλνπλ ρψξα θαζεκεξηλά 

ζην Αηγαίν,ηελ αζξφα έιεπζε κεηαλαζηψλ θαη πξνζθχγσλ, ηνπο πληγκνχο, ηηο 

δηαζψζεηο θαη ηελ πξαγκαηηθά αλζξσπηζηηθή ζηάζε ηεο πιεηνςεθίαο ησλ Διιήλσλ, 

δεκηνπξγήζεθε ε αλάγθε λα κειεηεζεί ην θαηλφκελν ηεο πξνζθπγηθήο θαη 

κεηαλαζηεπηηθήο θξίζεο ππφ ην πξίζκα ησλ επηπηψζεσλ αιιά θαη ησλ δξάζεσλ ζηελ 

Διιάδα θαη ζπλαθφινπζα ηεο Δπξψπεο (νξζφηεξνο ζα ήηαλ ν φξνο Δπξσπατθή 

Έλσζε γηα απηφ θαη ζα πξνηηκεζεί), αιιά θαη ζηε γεηηνληθή Σνπξθία, ε νπνία 

απνηειεί θαη ηελ πχιε εηζφδνπ ηεο πιεηνςεθίαο ησλ αλζξψπσλ πνπ πξνζπαζνχλ λα 

θηάζνπλ ζε έλαλ αζθαιή ηφπν. 

Σα γεγνλφηα πνπ δηαδξακαηίζηεθαλ, θπξίσο ηα ηειεπηαία δχν ρξφληα, 

πξνθάιεζαλ ηελ αθχπληζε ηεο δηεζλνχο θνηλήο γλψκεο θαη θπξίσο ησλ ζεζκηθψλ 

νξγάλσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.), ψζηε λα ππάξμεη ζπληνληζκέλε δξάζε. Ζ 

απνηπρεκέλε, σζηφζν, ζπλνιηθή πξνζπάζεηα αληηκεηψπηζεο ηεο ηεξάζηηαο απηήο 

αλζξσπηζηηθήο θξίζεο αλαδεηθλχεη ην έιιεηκκα αλζξσπηζκνχ ζηελ «δηαθσηηζκέλε» 

θαη δηαπνηηζκέλε απφ ηηο αξρέο ηεο Γαιιηθήο Δπαλαζηάζεσο Δπξψπε πνπ θσθεχεη 

ζηηο αλάγθεο ησλ αλζξψπσλ, ιεζκνλψληαο ηνλ θχξην ππιψλα ηνπ επξσπατθνχ 

ζεζκηθνχ νηθνδνκήκαηνο:ηελ αιιειεγγχε. 

 

Ζ παξνχζα εξγαζία απνηειεί ηνλ θαξπφ ηεοζπλερνχο κειέηεο ησλ γεγνλφησλ 

πνπ έιαβαλ θαη ιακβάλνπλ ρψξα ζηελ γεηηνληθή ρψξα, ζηελ Διιάδα θαη ηελ ινηπή 

Δπξψπε. Σν ζέκα ππήξμε ζαθέζηαηα ζπγθεθξηκέλν, σζηφζν, πνιιέο θνξέο 

πξνθάιεζε δχζθνιεο θαηεπίπνλεο δηαδξνκέο κε αλππέξβιεηα εκπφδηα, κε 

απνηέιεζκα ην ζχλνιν απηήο ηεοεξγαζίαο λααπνηειέζεη έλα αθφκε ιηζαξάθηζηελ 

κειέηε ηνπ πξνζθπγηθνχ θαη κεηαλαζηεπηηθνχ θαηλνκέλνπ, ππφ ην πξίζκα κε 

θαλαηηθήο θαη κε κηζαιιφδνμεο πξνζέγγηζεο. 
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β) Επιςτημονική Μεθοδολογία και Περιεχόμενα 

ηελπαξνχζαπηπρηαθή εξγαζία βαζηθή επηδίσμε είλαη ε πίζηε ζηα δηεζλή 

πξναπαηηνχκελα θαηηηο παξαδεθηέο πξνδηαγξαθέο 

γηαηελζπγγξαθήκηαοπηπρηαθήοεξγαζίαο. Βαζηθή επηδίσμε είλαη,ε αλάιπζε ηνπ 

ζέκαηνο, λα είλαη φζν ην δπλαηφλ εκπεξηζηαησκέλε θαηηθαλνπνηεηηθή, ρσξίο θελά θαη 

παξαιείςεηο, λα κεηαδίδεη ηδέεο, ζθέςεηο θαη γλψζεηο αιιά ζπγρξφλσο λα εθζέηεη 

ζέζεηο θαη ηνπνζεηήζεηο δηαθεθξηκέλσλ επηζηεκφλσλ, ζπγγξαθέσλ θαη δηεζλψλ 

νξγαληζκψλ ηεθκεξησκέλα, έηζη ψζηε ηα απνηειέζκαηα ηεο εξεπλάο ηνπο λα 

αμηνινγνχληαη κε ηνλ πιένλ αξκφδνληα ηξφπν, πνπ ζπλάδεη ζηελ πξναγσγή θαη ηελ 

πξφνδν ηεο επηζηήκεο. Πξέπεη σζηφζν λα αλαθεξζείπσοε ηεθκεξίσζε ησλ ζέζεσλ 

θαη ησλ απφςεσλ γίλεηαη πάληνηε κε βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο. 

Αλαθνξηθά κε ηα πεξηερφκελα ηεο παξνχζαο πηπρηαθήοεξγαζίαο, πξέπεη λα 

ππνγξακκηζηεί, φηη απηήαπνηειείηαη απφ ηξείο άμνλεο, φζα άιισζηε είλαη θαη ηα 

θεθάιαηά ηεο, ζηνλ θαζέλα εθ ησλ νπνίσλ κε θαηαλνεηφ θαη κεζηφ ηξφπν, 

μεηπιίγεηαη θάζε επί κέξνπο δήηεκα, πνπ απηή πξαγκαηεχεηαη. 

ηνπξψην θεθάιαην επηρεηξείηαηκίαηζηνξηθήεπηζθφπεζεηνπ θαηλνκέλνπ ηεο 

πξνζθπγηθήο θξίζεο. Μέζα απφ ηηο πεγέο ζα εμεηαζηεί αλ πξφθεηηαη γηα ζχγρξνλε 

κάζηηγα θαη πιεγή ή δηαρξνληθή επίπησζε ιφγσ ησλ ηκπεξηαιηζηηθψλ δξάζεσλ ηνπ 

ζχγρξνλνπ δπηηθνχ θφζκνπ, ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρεη θαη ε Διιάδα κέζσ ησλ δηεζλψλ 

νξγαληζκψλ (ΝΑΣΟ, Δ.Δ.) ζηνπο νπνίνπο είλαη κέινο. 

ην δεχηεξν θεθάιαην επηδηψθεηαηλααλαδεηρζνχλνη επζχλεο ηεο Δπξψπεο θαη λα 

θαηαγξαθνχλ νη  κέρξη ζήκεξα ζπιινγηθέο αιιά θαη αηνκηθέο ζηάζεηο ησλ θξαηψλ 

έλαληη ησλ πξνβιεκάησλ ηεο κεηαλαζηεπηηθήο θαη πξνζθπγηθήο θξίζεο. 

Κιείλνληαο, ζην ηξίην θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζηελ πιένλ 

ζεκαληηθήπαξάκεηξν ηεο πξνζθπγηθήο θξίζε: Σελ Σνπξθία. Ζ Σνπξθία θαη ε ζέζε 

ηεο γηα πξνζθπγηθή θαη κεηαλαζηεπηηθή θξίζε, απνηειεί κία ηδηάδνπζα πεξίπησζε, 

αθνχ δηαρξνληθά ην Σνπξθηθφ θξάηνο αληηκεηψπηζε ηηο εζσηεξηθέο ηνπ θξίζεηο 

ζηνρεχνληαο ζηελ απνθφκηζε θεξδψλ. 
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ΕΙΑΓΩΓΗ 

Ο Ηκπλ Υαιληνχλ είρε ζεκεηψζεη φηη «ε Ηζηνξία εμεηάδεη ηα φληα θαη ηηο απαξρέο 

ηεο δσήο ηνπο θαη πξνζθέξεη ηε βαζηά γλψζε γηα ην πσο ησλ γεγνλφησλ θαη ησλ 

αηηηψλ ηνπο. Γηα απηφ είλαη ε γλήζηα θαη παλάξραηα γλψζε θαη αμίδεη λα ζεσξεζεί κία 

απφ ηηο επηζηήκεο ηεο ζνθίαο».
1
 Σα παξαπάλσ ιφγηα απνηεινχλ έλαλ βαζηθφ 

γλψκνλα γηα ηελ κειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο πξνζθπγηθήο θαη κεηαλαζηεπηηθήο 

θξίζεο, αιιά θαη ηελ, σο έλα βαζκφ, εξκελεία ησλ αηηηψλ θαη ησλ ηζηνξηθψλ 

γεγνλφησλ. 

Ηζηνξηθά ε ειιεληθή παξνπζία ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ κεηαλάζηεπζε θαη ηελ 

πξνζθπγηά ήδε απφ αξραηνηάησλ ρξφλσλ, αθνχ νη πξψηεο απνηθηαθέο πξνζπάζεηεο 

έγηλαλ ελ είδε κεηαλαζηαηεπηηθνχ επεθηαηηζκνχ, πνπ ζαθέζηαηα δηαθέξεη απφ ηηο 

ζχγρξνλεο κνξθέο, αιιά γηα ηζηνξηθνχο θαη κφλν ιφγνπο ζα έπξεπε λα αλαθεξζνχλ. 

ηελ λενειιεληθή ηζηνξία ηνπ ειιεληζκνχ, νη κεγάιεο πιεγέο ηνπ έρνπλ λα 

θάλνπλ κε ηηο αλαγθαζηηθέο εθηνπίζεηο ησλ ειιεληθψλ πιεζπζκψλ απφ ηηο 

παηξνγνληθέο εζηίεο θαηά ηελ Οζσκαληθή θαηνρή θαη θπξίσο θαηά ηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 

θαη αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλεο πνπ ηα θηλήκαηα ησλ Νεφηνπξθσλ αιιά θαη ηνπ Μνπζηαθά 

Κεκάι δεκηνχξγεζαλ θχκαηα ρηιηάδσλ κεηαλαζηψλ θαη πξνζθχγσλ ππφ ηελ απεηιή 

θαη θπξίσο ηελ άζθεζε βίαο. Δπίζεο δελ κπνξνχλ λα μεραζηνχλθαη νη δησγκνί ησλ 

Διιήλσλ ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο ην 1955 θαη ην 1964 αιιά θαη ε εηζβνιή ησλ 

Σνχξθσλ ζηελ καξηπξηθή Μεγαιφλεζν πνπ εμαλάγθαζε ρηιηάδεο Κππξίνπο λα 

εγθαηαιείςνπλ ηα εδάθε πνπ γελλήζεθαλ θαη κεγάισζαλ. 

Πέξα, φκσο, απφ ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα ε αλζξσπφηεηα γλψξηζε θαη 

ζπλερίδεη λα γλσξίδεη κε έληαζε ην θαηλφκελν ηεο κεηαλάζηεπζεο θαη ηεο 

πξνζθπγηάο, αθνχ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ε νηθνλνκηθή θαη ε πνιεκηθή βία θαη ζε 

άιιεο, ζξεζθεπηηθνί, εζληθνί θαη πνιηηηθνί ιφγνη, αλάγθαζαλ θαη ζπλερίδνπλ λα 

αλαγθάδνπλ εθαηνκκχξηα αλζξψπσλ λα πάξνπλ ην δξφκν ηεο κεηαλάζηεπζεο θαη ηεο 

πξνζθπγηάο, ψζηε λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηα επηδηψμεηο ηνπο.  

Γελ ζα γίλεη αλαθνξά ζε πξνγελέζηεξεο πεξηφδνπο, αιιά, ιφγσ ηεο ηζηνξηθήο 

ηνκήο πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηνπ θφζκνπ πξν θαη κεηά ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, ε 

αλαθνξά ηεο εξγαζίαο, ζα πεξηνξηζηεί ζηα ηειεπηαία 60 ρξφληα κέζα ζηα νπνία 

δεκηνπξγήζεθε, αλαπηχρζεθε θαη ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη ε Δ.Δ. (σο Δ.Ο.Κ. αξρηθά), 
                                                           
1
 Βι. ζρεηηθά Υαζάλ Μπαληάνπε, Δηζαγσγή ζηελ Ηζηνξία ηνπ Ηζιακηθνύ Κόζκνπ, εθδφζεηο Βάληαο, 

Θεζζαινλίθε 2003, ζει. 22. 
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ε νπνία ζα απνηειέζεη θαη έλαλ απφ ηνπο ππιψλεο ηεο εξγαζίαο, αθνχ ε ζηάζε ηεο 

θαη ε αληηκεηψπηζε ηεο ζχγρξνλεο κεηαλαζηεπηηθήο θαη πξνζθπγηθήο θξίζεο 

απνηεινχλ ζεκαληηθνχο παξάγνληεο ζηελ απφπεηξα ζπλνιηθήο θαη ζπιινγηθήο 

αληηκεηψπηζεο θαη αλάζρεζεοηεο θξίζεο. 

Οη αιιαγέο πνπ ζπλέβεζαλ ήδε απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, 

επεξέαζαλ ηελ πνιηηηθή αζχινπ ζην ζχλνιν ησλ θξαηψλ-κειψλ (θ-κ) ηεο Δ.Δ. έρνπλ 

άκεζε εθαξκνγή θαη νπζηαζηηθά θαζνξίδνπλ ηελ ζηάζε ησλ θ-κ, ηα νπνία άιινηε 

πηνζεηνχλ θαη άιινηε παξαβιέπνπλ ην Γνπβιίλν Η,
2
 ΗΗ θαη ΗΗΗ. Βέβαηα, πξέπεη λα 

νκνινγεζεί, φηη νη Καλνληζκνί ηνπ Γνπβιίλν επί ηεο νπζίαο είλαη άλεπ πεξηερνκέλνπ, 

αθνχ ππήξμε de facto ππέξβαζή ηνπο κε αθνξκή ηελ πξφζθαηε θξίζε θαη νπζηαζηηθά 

επαλαθαζφξηζε ηελ θαηεχζπλζε ηεο πνιηηηθήο αζχινπ ηελ νπνία ζα πηνζεηήζεη ε Δ.Δ. 

κεηά ηε ιήμε ησλ ζπδεηήζεσλ κεηαμχ ησλ θ-κ. 

 

Ζ ηζηνξηθή έθθαλζε ηεο πξνζθπγηάο θαη ηεο κεηαλάζηεπζεο απνηειεί κία 

ηδηαίηεξε ππφζεζε εξγαζίαο, αθνχ δηαρξνληθά πθίζηαηαη, αλαπηχζζεηαη θαη δηαξθψο 

δηνγθψλεηαη κε βάζε ηα πξφζθαηα ζηνηρεία ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ. Άιισζηε, ηα 

ηζηνξηθά αίηηα ζπλδένληαη, ακέζσο ή εκκέζσο, κε κηα πιεηάδα άιισλ θαηλνκέλσλ, 

φπσο ε θηψρεηα, νη πφιεκνη, ν ζξεζθεπηηθφο θαλαηηζκφο, νη δησγκνί θαη νη 

γελνθηνλίεο θαη γηα απηφ ρξεηάδεηαη κειέηε θαη πξνζέγγηζε ησλ ηζηνξηθψλ αηηίσλ, 

αιιά θαη ην πψο νη θξαηηθέο νληφηεηεο ζρεδηάδνπλ θαη πινπνηνχλ κεραληζκνχο 

αληηκεηψπηζεο ηεο πξνζθπγηθήο αιιά θαη ηεο κεηαλαζηεπηηθήο θξίζεο. 

Γπζηπρψο, θ-κ θαη Δ.Δ δελ ζηάζεθαλ ζηνχςνο ησλ πεξηζηάζεσλ λα θάλνπλ 

πξάμε ηελ ζαθή δέζκεπζή ηνπο γηα αιιειεγγχε κεηαμχ ησλ ιαψλ.Μνλαδηθή ίζσο 

εμαίξεζε, ήηαλ ε ζηάζε ησλ Διιήλσλ θαηνίθσλ θαη ησλ εζεινληψλ (γεγελψλ θαη 

αιινδαπψλ), ζηα λεζηά ηνπ αλαηνιηθνχ Αηγαίνπ, πνπ έζσζαλθαη θξφληηζαλ ρηιηάδεο 

αλζξψπνπο, αλεμάξηεηα απφ ην ρξψκα, ηε γιψζζα, ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηελ ζξεζθεία 

ηνπο αιιά θαη ηνπο ιφγνπο πνπ ηνπο ψζεζαλ ζηελ παξάλνκε είζνδν ζηε ρψξα. 

Ζ πεξίπησζε ηεο Διιάδνο απνηειεί απφ λνκηθήο αιιά θαη ζπλαηζζεκαηηθήο 

απφςεσο κία ηδηαίηεξε πεξίπησζε, αθνχ απνηειεί κηα ρψξα πξψηεο εηζφδνπ ησλ 

κεηαλαζηψλ θαη πξνζθχγσλ πξνο ηελ Δπξψπε, φπσο είλαη θαη ε Ηηαιία θαη σο έλα 

βαζκφ θαη ε Μάιηα,γεγνλφο πνπ ηελ αλαδεηθλχεη ζε πξσηαγσληζηή ησλ εμειίμεσλ, 

                                                           
2
 Σν Γνπβιίλν Η είλαη ε χκβαζε ηνπ Γνπβιίλν πνπ ππεγξάθε ην 1990 θαη θαιείηαη ηχπνηο Γνπβιίλν Η. 
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αθνχ ζηελ Διιάδα αλαδείρζεθαλ νη αλεπάξθεηεο ζην ζχζηεκα αζχινπ ηεο Δ.Δ. θαη 

αθεηέξνπ γηαηί νη θαηαδίθεο ηεο ρψξαο απφ ηα επξσπατθά δηθαζηήξηα γηα δεηήκαηα 

πνπ άπηνληαη ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ πξνθάιεζαλ ζεηζκηθέο δνλήζεηο ζην 

ζχζηεκα ηνπ Γνπβιίλνπ. Δπηπιένλ, ε ρψξαο καο βξέζεθε ζην κάηη ηνπ θπθιψλα 

εμαηηείαο ηεο  πξνζθπγηθήο θξίζεο θαζψο θαιείηαη λα δηαρεηξηζηεί έλα ηεξάζηην θχκα 

αθίμεσλ πνπ δέρεηαη απφ ηα ζαιάζζηα ζχλνξά ηεο κε ηελ Σνπξθία ηελ ζηηγκή πνπ ν 

ππφινηπνο επξσπατθφο θφζκνο θιείλεη ηα ζχλνξα θαη απεηιεί κε αλαζηνιή ηεο 

πλζήθεο έγθελ. 

Ζ ζηάζε δε ηεο Σνπξθίαο, φπσο πάληνηε, απνηέιεζε έλα εξγαιείν γηα λα 

κειεηεζεί ην γεσπνιηηηθφ ηνπίν πνπ ζέιεη λα δεκηνπξγήζεη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ν 

«ζνπιηάλνο» Δξληνγάλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ην δξάκα ησλ  πξνζθχγσλ  θαη ησλ  

κεηαλαζηψλ  ζαλ κνριφ πίεζεο, ψζηε λα αλαθηήζεη κία ζεηξά πξνλνκίσλ απφ ηελ 

Δ.Δ. ε νπνία θαηψηεξε ησλ δπλάκεσλ ηεο, ζέξλεηαη ζε κία δηειθπζηίλδα εληαμηαθψλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη πεξηνξηζκνχ ησλ ξνψλ ησλ πξνζθχγσλ απφ ηα παξάιηα ηεο 

Σνπξθίαο, θσθεχνληαο ζηα φζα ιακβάλνπλ ρψξα ζην εζσηεξηθφ ηεο Σνπξθίαο. 

Άιισζηε, ε επηιεθηηθή επαηζζεζία ηεο Δ.Δ. ζε δηάθνξα ζέκαηα είλαη ηφζν ηξαληαρηή 

πνπ αθφκε θαη πνιινί  θηινεπξσπατζηέο ηελ επηθξίλνπλ γηα ηελ ζηάζε ηεο.Πξφζθαηα 

βέβαηα ηφζν ν επηθεθαιήο ησλ θεληξνδεμηψλ (ΔΛΚ) ζην Δ.Κ  Μ. Βέκπεξ δήισζε : 

«Θέινπκε ηελ Σνπξθία σο εηαίξν θαη φρη σο κέινο ηεο Δ.Δ.», επαλαθέξνληαο ηε 

γλσζηή ζέζε ησλ Γεξκαλψλ Υξηζηηαλνδεκνθξαηψλ.Σελίδηα ζηηγκή θαη  ν επηθεθαιήο 

ησλ νζηαιηζηψλ Σ.Πηηέια δεηά πάγσκα ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα ηελ εληαμηαθή 

πνξεία ηεο Σνπξθίαο.Σν «πάγσκα» πνπ δεηνχλνη επξσβνπιεπηέο αθνξά, γηα ηελ ψξα, 

κφλν ηηο εληαμηαθέο δηαπξαγκαηεχζεηο θαη νπδεκία άιιε ζπκθσλία, φπσο απηή γηα ην 

κεηαλαζηεπηηθφ ή ηελ ηεισλεηαθή έλσζε,δηεπθξίληζαλ βέβαηα νη επηθεθαιήο ησλ 

πνιηηηθψλ νκάδσλ. 

Κιείλνληαο, πξέπεη λα γίλεη αλαθνξάζηελ θαηαθξηηέα αληίδξαζε ηεο Δπξψπεο 

απέλαληη ζηελ ηξέρνπζα πξνζθπγηθή θαη κεηαλαζηεπηηθή θξίζε, ε νπνία είλαη ζε έλα 

βαζκφ δεκηνχξγεκα θαη ησλ δξάζεσλ νξηζκέλσλ θ-κ ζηελ Μέζε Αλαηνιή.Ζ 

εθηφμεπζε ησλ πξνζθπγηθψλ θαη κεηαλαζηεπηθψλ ξνψλ πξνο ηελ Δπξψπε 

θπξίσοιφγσ ηεο ζπξηαθήο θξίζεο θαη ηδηαίηεξα ν αλαγθαζηηθφο πεξηνξηζκφο φισλ 

απηψλ ησλ αλζξψπσλ ζηελ Διιάδα, απνηεινχλ ηελ χςηζηε ήηηα ηνπ επξσπατθνχ 

θεθηεκέλνπ θαη ηεο ζπιινγηθήο αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ θαη θπξίσο ηεο 
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αδπλακίαο εθαξκνγήο εληαίνπ επξσπατθνχ ζπζηήκαηνο αζχινπ.Γπζηπρψο, «ε 

έιιεηςε ελφο νκνηφκνξθνπ θαη απνηειεζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο αζχινπ ζε επίπεδν 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε γεληθφηεξε ακεραλία ησλ θπβεξλήζεσλ, 

ηελ απμαλφκελε μελνθνβία θαη ηελ απνζπαζκαηηθφηεηα ησλ κέηξσλ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο άηππεο κεηαλάζηεπζεο, δεκηνπξγνχλ πξφζζεηεο πξνθιήζεηο 

αλαθνξηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία ησλ πξνζθχγσλ πνπ ρηππνχλ ηελ 

πφξηα ηεο ‗επξσπατθήο επεκεξίαο‘».
3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Βι. ζρεηηθά Δγρεηξίδην γηα ηηο Γηαδηθαζίεο θαη ηα Κξηηήξηα Καζνξηζκνύ ηνπ Καζεζηώηνο ησλ 

Πξνζθύγσλ ζύκθσλα κε ηε ύκβαζε ηνπ 1951 θαη ην Πξσηόθνιιν ηνπ 1967 Γηα ην Καζεζηώο ησλ 

Πξνζθύγσλ, εθδ. Όπαηε Αξκνζηεία ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηνπο Πξφζθπγεο, Αζήλα 2009
6
, ζει. 3. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

Σο φαινόμενο τησ προςφυγικήσ κρίςησ.ύγχρονη 

μάςτιγα ή διαχρονική επίπτωςη; 
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Ιςτορικά προλεγόμενα των όρων «πρόςφυγασ» και 

«μετανάςτησ» 

Έρνπλ πεξάζεη πνιιά ρξφληα απφ ηφηε πνπ ν άλζξσπνη γλψξηζαλ γηα πξψηε 

θνξά ηνλ εμαλαγθαζκφ αιιά θαη ηελ αλάγθε λα εγθαηαιείςνπλ ηηο παηξίδεο ηνπο θαη 

λα θαηαθχγνπλ ζε μέλεο ρψξεο, ψζηε λα εμαζθαιίζνπλ πξνζηαζία θαη έλα θαιχηεξν 

κέιινλ αιιά θαη λα ηθαλνπνηήζνπλ ηνπο απψηεξνπο ζηφρνπο θαη ζθνπνχο ηνπο. Με 

ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ θαη θηάλνληαο ζηνλ Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν, ζα εληαζεί ην 

θαηλφκελν ηεο πξνζθπγηάο, θαζψο ζα ππάξμνπλ καδηθέο κεηαθηλήζεηο πιεζπζκψλ 

ήδε πξηλ ην ηέινο ηνπ Β‘ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, θαζψο παξαηεξνχληαη καδηθέο 

κεηαθηλήζεηο θαη ηεξάζηηα θχκαηα πξνζθχγσλ.
4
 Απφ ηελ επνρή εθείλε, αξρίδεη λα 

δηαθαίλεηαη κηα ζεκαληηθφηαηε δηάθξηζε κεηαμχ εθείλσλ πνπ αλαγθάδνληαη λα 

εγθαηαιείςνπλ ηνλ ηφπν ηνπο γηα ιφγνπο φρη ηδενινγηθνχο, αιιά νηθνλνκηθνχο (νη 

θαινχκελνη νηθνλνκηθνί κεηαλάζηεο).  

Ζ αλζξσπφηεηα ζπλεηδεηνπνίεζε φηη νη πξφζθπγεο θαη κεηαλάζηεο ρξεηάδνληαη 

ηελ πξνζηαζία ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο ζπιινγηθά θαη ησλ θξαηψλ πνπ ηελ 

ζπγθξνηνχλ αηνκηθά κε βάζε θνηλνχο θαη απνδεθηνχο θαλφλεο πνπ πηνζεηνχλ θαη 

πξνάγνπλ ηελ πξνζηαζία ηεο αλζξψπηλεο πξνζσπηθφηεηαο αλεμαξηήησο θχινπ, 

ρξψκαηνο, θνπιηνχξαο θαη ζξεζθεχκαηνο. Οη θνηλνί απηνί θαλφλεο εκπινπηίδνληαη 

δηαξθψο, θαζψο ηα παγθφζκηα δεδνκέλα δηαξθψο κεηαβάιινληαη θαη ήδε κεηά ηελ 

11
ε
 επηεκβξίνπ 2001 νη εμειίμεηο είλαη ξαγδαίεο θαη θπξίσο ηζηνξηθέο, θαζψο 

αλαθχπηνπλ λέεο πξνθιήζεηο γηα ηελ αλζξσπφηεηα θαη ηα θξάηε θαη ζπλαθφινπζα 

δεκηνπξγνχληαη λέεο κνξθέο βίαο εηο βάξνο ησλ αλζξψπσλ, δεκηνπξγνχληαη 

κεγαιχηεξα θχκαηα κεηαλαζηψλ θαη πξνζθχγσλ, νη νπνίνη αθνινπζνχλ ην πιένλ 

αζθαιή (κέρξη πξφηηλνο ηνπιάρηζηνλ) δξφκν γηα λα κεηαθηλεζνχλ: ηνλ δξφκν ηεο 

Δπξψπεο.  

ια ηα παξαπάλσ θαηέζηεζαλ αλαγθαία, ηελ πηνζέηεζε θνηλψλ θαλφλσλ πνπ ζα 

θαζφξηδαλ θάζε πηπρή πνπ αθνξνχζε ηνπο πξφζθπγεο θαη ηνπο κεηαλάζηεο. Αλ θαη ε 

δηεζλήο θνηλφηεηα ήδε απφ ηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 γηα αλζξσπηζηηθνχο, θπξίσο, 

ιφγνπο«άξρηζε λα αλαιακβάλεη επζχλεο γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ αξσγή ησλ 

                                                           
4
Βι. ζρεηηθά Qadar BakhshBaloch, «International Refugees System in Crisis», ζηνThe Dialogue, Vol. 

1, Issue 1, 2006, ζζ.118-141, εδψζει. 118. 
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πξνζθχγσλ»,
5
έπξεπε λα θηάζεη ην 1951, φπνπ ζηε Γελεχε ηεο Διβεηίαο πηνζεηήζεθε 

ε χκβαζε ηεο Γελεχεο (ζην εμήο χκβαζε), ε νπνία καδί κε ην Πξσηφθνιιν ηεο 

Νέαο Τφξθεο ηνπ 1967
6
 (ζην εμήο Πξσηφθνιιν) «απνηεινχλ ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν 

ηνπ δηεζλνχο λνκηθνχ θαζεζηψηνο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζθχγσλ».
7
 

Ζ χκβαζε θαη ην Πξσηφθνιιν, νξίδνπλ κε ζαθήλεηα ηηο πξνυπνζέζεηο βάζεη 

ησλ νπνίσλ έλαο άλζξσπνο κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί πξφζθπγαο, αιιά «θαη ην είδνο 

ηεο λνκηθήο πξνζηαζίαο ή άιιεο παξνρήο, θαζψο θαη ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ 

πνπ απηφο ή απηή νθείιεη λα ιάβεη απφ ηα θξάηε πνπ ππέγξαςαλ ην έγγξαθν».
8
 

χκθσλα κε ην άξζξν 1Α παξ. 1 ηεο χκβαζεο ηεο Γελεχεο, θαηαζηαηηθνί 

πξφζθπγεο
9
ζεσξνχληαη φια ηα πξφζσπα «θαη‘ εθαξκνγήλ ησλ πκθσληψλ ηεο 12εο 

Μαΐνπ 1926 θαη 30εο Ηνπλίνπ 1928, ή ησλ πκβάζεσλ ηεο 28εο Οθησβξίνπ 1933 θαη 

10εο Φεβξνπαξίνπ 1938, ηνπ Πξσηνθφιινπ ηεο 14εο επηεκβξίνπ 1939 ή θαη‘ 

εθαξκνγήλ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Γηεζλνχο Οξγαλψζεσο Πξνζθχγσλ.- Απνθάζεηο 

πεξί κε αλαγλσξίζεσο ηεο ηδηφηεηνο ηνπ πξφζθπγνο ιεθζείζαη ππφ ηεο Γηεζλνχο 

Οξγαλψζεσο Πξνζθχγσλ θαηά ηελ δηάξθεηαλ ηεο ιεηηνπξγίαο απηήο δελ εκπνδίδνπλ 

                                                           
5
 Βι. ζρεηηθά Δγρεηξίδην γηα ηηο Γηαδηθαζίεο θαη ηα Κξηηήξηα Καζνξηζκνύ ηνπ Καζεζηώηνο ησλ 

Πξνζθύγσλ, νπ. παξ., ζει. 7. 
6
 Σν Πξσηφθνιιν απνηειεί ηελ δηέμνδν απφ ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ ρξνληθνχ νξίνπ ηνπ έηνπο 1951 πνπ 

έζεζε ε χκβαζε ηεο Γελεχεο, αθνχ «7. Σν ρξνληθφ φξην ηνπ 1951 ζεζπίζηεθε ιφγσ ηεο επηζπκίαο 

ησλ θπβεξλήζεσλ λα πεξηνξίζνπλ, θαηά ην ρξφλν πνπ πηνζεηήζεθε ε χκβαζε, ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο 

ζε πξνζθπγηθέο θαηαζηάζεηο γλσζηέο εθεί- λε ηελ επνρή ή ζ‘ απηέο πνπ ζα κπνξνχζαλ λ‘ αλαθχςνπλ 

ζην κέιινλ εμαηηίαο γεγνλφησλ πνπ είραλ ήδε ζπληειεζηεί1. 8. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη ηελ 

εκθάληζε λέσλ πξνζθπγηθψλ θαηαζηάζεσλ, άξρηζε λα γίλεηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν αηζζεηή ε 

αλάγθε λα εθαξκνζηνχλ νη δηαηάμεηο ηεο χκβαζεο ηνπ 1951 θαη ζε παξφκνηνπο λένπο πξφζθπγεο. Γηα 

ην ζθνπφ απηφ θαηαξηίζηεθε έλα Πξσηφθνιιν ζρεηηθά κε ην Καζεζηψο ησλ Πξνζθχγσλ. Όζηεξα απφ 

ηελ εμέηαζή ηνπ απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, άλνημε γηα πξνζρσξήζεηο ηελ 31ε 

Ηαλνπαξίνπ 1967 θαη ηέζεθε ζε ηζρχ ηελ 4ε Οθησβξίνπ 1967. 9. Με ηελ πξνζρψξεζε ζην 

Πξσηφθνιιν ηνπ 1967, ηα θξάηε αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε λα εθαξκφδνπλ ηηο νπζηψδεηο 

δηαηάμεηο ηεο χκβαζεο ηνπ 1951 ζηνπο πξφζθπγεο, ζχκθσλα κε ηνπο νξηζκνχο ηεο, αιιά ρσξίο ην 

ρξνληθφ φξην ηνπ 1951. Αλ θαη κ‘ απηφλ ηνλ ηξφπν ζπλδέεηαη κε ηε χκβαζε, ην Πξσηφθνιιν είλαη 

αλεμάξηεην, ε δε πξνζρψξεζε ζε απηφ δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζην θξάηε κέιε ηεο χκβαζεο». Βι. 

ζρεηηθά Δγρεηξίδην γηα ηηο Γηαδηθαζίεο θαη ηα Κξηηήξηα Καζνξηζκνύ ηνπ Καζεζηώηνο ησλ Πξνζθύγσλ, 

νπ. παξ., ζει. 8. 
7
 Βι. ζρεηηθά ζην http://www.asylumaware.eu/δηεζλήο-πξνζηαζία/ (πξνζπειάζηεθε ζηηο 28/07/2016). 

8
 Βι. ζρεηηθά ζην https://www.unhcr.gr/fileadmin/Greece/General/Geneva1951faq.pdf 

(πξνζπειάζηεθε ζηηο 28/07/2016). 
9
 Ζ χκβαζε ηνπο αλαθέξεη σο θαηαζηαηηθνχο (Statutory Refugees), αθνχ ν ραξαθηεξηζκφο ηνπο σο 

πξφζθπγεο ή κε γίλεηαη κε βάζε ζπγθεθξηκέλα δηεζλή θείκελα πνπ πξνεγνχληαη ηεο ζζπκβάζεσο. Βι. 

ζρεηηθά Δγρεηξίδην γηα ηηο Γηαδηθαζίεο θαη ηα Κξηηήξηα Καζνξηζκνύ ηνπ Καζεζηώηνο ησλ Πξνζθύγσλ, 

νπ. παξ., ζει. 14.   

http://www.asylumaware.eu/�������-���������/
https://www.unhcr.gr/fileadmin/Greece/General/Geneva1951faq.pdf
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ηελ αλαγλψξηζηλ ηεο ηδηφηεηνο ηαχηεο εηο πξφζσπα πιεξνχληα ηνπο ππφ ηνπ δεπηέξνπ 

εδαθίνπ ηεο παξνχζεο παξαγξάθνπ δηαιακβαλφκελνπο φξνπο».
10

 

πσο επηζεκαίλεη ε Όπαηε Αξκνζηεία ηνπ ΟΖΔ γηα ηνπο πξφζθπγεο, ην άξζξν 1 

«παξαηέζεθε γηα λα απνηειέζεη έλα ζπλδεηηθφ θξίθν κε ην παξειζφλ θαη λα 

εμαζθαιίζεη ηε ζπλέρεηα ηεο δηεζλνχο πξνζηαζίαο ησλ πξνζθχγσλ, πνπ επηθέληξσζε 

ην ελδηαθέξνλ ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο ζε δηάθνξεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο».
11

 

Ζ παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 1Α ηεο χκβαζεο ζα νξίζεη φηη θάζε πξφζσπν 

ζεσξείηαη πξφζθπγαο αλ «ζπλεπεία γεγνλφησλ επειζφλησλ πξν ηεο 1εο Ηαλνπαξίνπ 

1951 θαη δεδηθαηνινγεκέλνπ θφβνπ δηψμεσο ιφγσ θπιήο, ζξεζθείαο, εζληθφηεηνο, 

θνηλσληθήο ηάμεσο ή πνιηηηθψλ πεπνηζήζεσλ επξίζθεηαη εθηφο ηεο ρψξαο ηεο νπνίαο 

έρεη ηελ ππεθνφηεηα θαη δελ δχλαηαη ή, ιφγσ ηνπ θφβνπ ηνχηνπ, δελ επηζπκεί λα 

απνιαχε ηεο πξνζηαζίαο ηεο ρψξαο ηαχηεο, ή εάλ κε έρνλ ππεθνφηεηα ηηλά θαη 

επξηζθφκελνλ ζπλεπεία ηνηνχησλ γεγνλφησλ εθηφο ηεο ρψξαο ηεο πξνεγνχκελεο 

ζπλήζνπο απηνχ δηακνλήο, δελ δχλαηαη ή, ιφγσ ηνπ θφβνπ ηνχηνπ, δελ επηζπκεί λα 

επηζηξέςε εηο ηαχηελ. Δλ ή πεξηπηψζεη πξφζσπφλ ηη είλαη ππήθννο πιεηφλσλ ρσξψλ, 

ν φξνο ‗ήο έρεη ηελ ππεθνφηεηα‘ αλαθέξεηαη εηο κίαλ εθάζηελ ησλ ρσξψλ ψλ ην 

πξφζσπνλ ηνχην είλαη ππήθννο. Γελ ζεσξείηαη ζηεξνχκελνλ ηεο ππφ ηεο ρψξαο ήο 

έρεη ηελ ππεθνφηεηα παξερνκέλεο πξνζηαζίαο, πξφζσπνλ φπεξ άλεπ αηηίαο 

βαζηδνκέλεο επί δεδηθαηνινγεκέλνπ θφβνπ δελ έθακε ρξήζηλ ηεο πθ‘ εηέξαο ησλ 

ρσξψλ ψλ θέθηεηαη ηελ ππεθνφηεηα παξερνκέλεο πξνζηαζίαο».
12

 

Δίλαη θαλεξφ φηη ε ζχκβαζε δελ ζέιεζε λα ζπγθεθξηκελνπνηήζεη απζηεξά ηα 

θξηηήξηα βάζεη ησλ νπνίσλ κπνξεί έλαο άλζξσπνο λα ζεσξεζεί πξφζθπγαο, αθνχ ε 

χπαξμε δηθαηνινγεκέλνπ θφβνπ είλαη κία αφξηζηε, λνκηθά, έλλνηα ε νπνία κπνξεί λα 

πεξηιάβεη δηάθνξεο κνξθέο πξφθιεζεο θφβνπ πνπ άιινηε λα ζεσξνχληαη ηθαλέο λα 

πξνθαιέζνπλ δηθαηνινγεκέλε θαη άιινηε αδηθαηνιφγεηε εμσηεξίθεπζε ησλ 

ζπλζεθψλ, ψζηε λα γελλψληαη νη αλαγθαίεο θαηά ηε χκβαζε ζπλζήθεο πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα απνλείκνπλ ην θαζεζηψο ηνπ πξφζθπγα.Έηζη ε Όπαηε Αξκνζηεία 

εξκελεχνληαο ηε χκβαζε, πνπ ζε θάζε πεξίπησζε απνηειεί έλα λνκηθφ θείκελν θαη 

                                                           
10

 Βι. ζρεηηθά Δγρεηξίδην γηα ηηο Γηαδηθαζίεο θαη ηα Κξηηήξηα Καζνξηζκνύ ηνπ Καζεζηώηνο ησλ 

Πξνζθύγσλ, νπ. παξ., ζει. 14. 
11

 Βι. ζρεηηθά Δγρεηξίδην γηα ηηο Γηαδηθαζίεο θαη ηα Κξηηήξηα Καζνξηζκνύ ηνπ Καζεζηώηνο ησλ 

Πξνζθύγσλ, νπ. παξ., ζει. 14. 
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 Βι. ζρεηηθά Δγρεηξίδην γηα ηηο Γηαδηθαζίεο θαη ηα Κξηηήξηα Καζνξηζκνύ ηνπ Καζεζηώηνο ησλ 

Πξνζθύγσλ, νπ. παξ., ζει. 73 εμ. 
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θάζε λνκηθφ θείκελν ππφθεηηαη ζε εξκελεία ζα αλαθέξεη φηη «37. Ζ θξάζε 

‗δεδηθαηνινγεκέλνο θφβνο δηψμεσο‘ είλαη ε ‗θξάζε-θιεηδί‘ ηνπ νξηζκνχ. Αληαλαθιά 

ηηο απφςεηο ησλ ζπληαθηψλ ηνπ ζρεηηθά κε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ ραξαθηήξα ηνπ 

πξφζθπγα. Αληηθαζηζηά ηελ πξνεγνχκελε κέζνδν θαζνξηζκνχ πξνζθχγσλ θαηά 

θαηεγνξίεο (δειαδή πξφζσπα κηαο νξηζκέλεο πξνέιεπζεο πνπ δελ απνιαχνπλ ηελ 

πξνζηαζία ηεο ρψξαο ηνπο), κε ηε γεληθή έλλνηα ηνπ ‗θφβνπ‘ σο θαζνξηζηηθνχ 

θηλήηξνπ. Γεδνκέλνπ φηη ν θφβνο απνηειεί ελδηάζεηε θαηάζηαζε, ν νξηζκφο 

πεξηιακβάλεη έλα ππνθεηκεληθφ ζηνηρείν σο πξνο ην πξφζσπν πνπ δεηάεη λα 

αλαγλσξηζηεί πξφζθπγαο. Γη‘ απηφ, ε αλαγλψξηζε ηνπ θαζεζηψηνο ηνπ πξφζθπγα 

απαηηεί θαηά πξψηνλ αμηνιφγεζε ησλ ηζρπξηζκψλ ηνπ αηηνχληνο παξά κηα θξίζε γηα 

ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηε ρψξα πξνέιεπζήο ηνπ. 38. ην ζηνηρείν ηνπ θφβνπ 

– κηα ελδηάζεηε θαηάζηαζε θαη ππνθεηκεληθή πξνυπφζεζε – πξνζηίζεηαη ν 

ραξαθηεξηζκφο «δηθαηνινγεκέλνο». Απηφ ζεκαίλεη φηη ην θαζεζηψο ηνπ πξφζθπγα 

δελ αλαγλσξίδεηαη κε κφλν θξηηήξην ηελ ελδηάζεηε θαηάζηαζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, 

αιιά απηή ε ελδηάζεηε θαηάζηαζε πξέπεη λα ζηεξίδεηαη θαη ζε αληηθεηκεληθά 

δεδνκέλα. πλεπψο, ν φξνο «δεδηθαηνινγεκέλνο θφβνο» πεξηιακβάλεη έλα 

ππνθεηκεληθφ θαη έλα αληηθεηκεληθφ ζηνηρείν θαη πξνθεηκέλνπ λα εμαθξηβσζεί ε 

χπαξμε ηνπ δηθαηνινγεκέλνπ θφβνπ, πξέπεη θαη ηα δχν ζηνηρεία λα εθηηκεζνχλ».
13

 

Δπηπιένλ, ν φξνο «δίσμε» δελ κπνξεί λα νξηζζεί κε απζηεξφηεηα θαη φπσο 

επηζεκαίλεη ε Όπαηε Αξκνζηεία ηνπ ΟΖΔ «δελ ππάξρεη παγθφζκηα απνδεθηφο 

νξηζκφο ηεο ‗δίσμεο‘, θαη δηάθνξεο πξνζπάζεηεο πνπ απέβιεπαλ ζηε δηαηχπσζε ελφο 

ηέηνηνπ νξηζκνχ είραλ πεξηνξηζκέλε επηηπρία. Απφ ην άξζξν 33 ηεο χκβαζεο ηνπ 

1951 κπνξεί λα ζπλαρζεί φηη ε απεηιή θαηά ηεο δσήο ή ηεο ειεπζεξίαο γηα ιφγνπο 

θπιήο, ζξεζθείαο, εζληθφηεηαο, πνιηηηθψλ πεπνηζήζεσλ ή ζπκκεηνρήο ζε ηδηαίηεξε 

θνηλσληθή νκάδα πξέπεη λα ζεσξείηαη πάληνηε σο δίσμε. Άιιεο ζνβαξέο παξαβηάζεηο 

ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ κπνξεί γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο λα ζπληζηνχλ δίσμε».
14

 

Δίλαη μεθάζαξν φηη πξέπεη λα ππάξμεη ζαθήο δηάθξηζε κεηαμχ ηεο «δίσμεο» θαη 

ηεο ηηκσξίαο ιφγσ θάπνηαο παξάβαζεο ηνπ εζσηεξηθνχ δηθαίνπ ηεο ρψξαο, αθνχ ζε 

κία ηέηνηα πεξίπησζε ππάξρεη «θπγνδηθία» θαη φρη «δίσμε» πνπ ζα κπνξνχζε λα 

θαηαζηήζεη έλαλ πνιίηε κίαο ρψξαο πξφζθπγα θαηά ηα θξηηήξηα πνπ έρνπλ ζέζεη ε 
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 Βι. ζρεηηθά Δγρεηξίδην γηα ηηο Γηαδηθαζίεο θαη ηα Κξηηήξηα Καζνξηζκνύ ηνπ Καζεζηώηνο ησλ 

Πξνζθύγσλ, νπ. παξ., ζει. 16. 
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 Βι. ζρεηηθά Δγρεηξίδην γηα ηηο Γηαδηθαζίεο θαη ηα Κξηηήξηα Καζνξηζκνύ ηνπ Καζεζηώηνο ησλ 

Πξνζθύγσλ, νπ. παξ., ζει. 20. 
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χκβαζε θαη ην Πξσηφθνιιν. Ζ Όπαηε Αξκνζηεία ηνπ ΟΖΔ γηα ηνπο πξφζθπγεο 

έρεη απνζαθελίζεη απηέο ηηο πεξηπηψζεηο θαζψο ηνλίδεη φηη «ε δίσμε πξέπεη λα 

δηαθξίλεηαη απφ ηελ ηηκσξία πνπ επηζχξεη κηα παξάβαζε ηνπ θνηλνχ λφκνπ. Πξφζσπα 

πνπ δηαθεχγνπλ ηε δίσμε ή ηελ ηηκσξία γηα ηέηνηνπ είδνπο παξάβαζε δελ είλαη 

θαλνληθά πξφζθπγεο. Πξέπεη λα ππνκλεζζεί φηη ν πξφζθπγαο είλαη ζχκα – ή 

ελδερφκελν ζχκα – αδηθίαο θαη φρη έλαο θπγφδηθνο».
15

 

Πξέπεη, επίζεο, λα ζεκεησζεί φηη ε χκβαζε έζεζε κία αζθαιηζηηθή δηθιείδα γηα 

πξφζσπα ηα νπνία ελέρνληαη ζε ππνζέζεηο πνπ άπηνληαη ησλ εγθιεκάησλ θαηά ηεο 

αλζξσπφηεηαο, εγθιήκαηα πνιέκνπ, εγθιήκαηα θαηά ηεο εηξήλεο, έρνπλ δηαπξάμεη 

ζνβαξφ αδίθεκα ηνπ θνηλνχ πνηληθνχ δηθαίνπ ζε άιιε ρψξα απφ ηελ ρψξα εηζδνρήο 

θαη πξνηνχ γίλνπλ δεθηά απφ απηήλ σο πξφζθπγεο θαη ηέινο εθφζνλ έρνπλ θξηζεί 

έλνρα γηα ελέξγεηεο πνπ αληίθεηληαη ζηνπο ζθνπνχο θαη ηηο αξρέο ησλ Ζλσκέλσλ 

Δζλψλ.
16

 Έηζη, γηα ηα πξφζσπα απηά απνθιείεηαη ε ρνξήγεζε ηνπ θαζεζηψηνο ηνπ 

πξφζθπγα. Ζ δηάηαμε απηή, νπζηαζηηθά απνηειεί ζησπεξή ζέζπηζε ηεο κε 

παξαγξαθήο ησλ σο άλσ εγθιεκάησλ πνπ δηεπξάρζεζαλ πξν ηεο ζεζπίζεσο ηεο 

χκβαζεο, ζπλέρηζαλ λα δηαπξάηηνληαη κεηά ηελ ππνγξαθή θαη ηελ ζέζε ηεο ζε ηζρχ 

θαη ζπλερίδνπλ αθφκε θαη ζηηο εκέξεο καο.
17
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 Οη ζθνπνί θαη νη αξρέο ηνπ ΟΖΔ θαζνξίδνληαη ζηα άξζξα 1 θαη 2 ηνπ Καηαζηαηηθνχ Υάξηε ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ. Βι. ζρεηηθά  φιν ην θείκελν ηνπ Καηαζηαηηθνχ Υάξηε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ζην 

http://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=article&id=14 (πξνζπειάζηεθε ζηηο 

31/07/2016) 
17

 Βι. ζρεηηθά άξζξν 1Σ χκβαζεο ηεο Γελεχεο, πνπ νξίδεη φηη «Αη δηαηάμεηο ηεο πµβάζεσο ηαχηεο 

δελ εθαξµφδνληαη επί πξνζψπσλ δηα ηα νπνία ππάξρνπλ ζνβαξνί ιφγνη λα πηζηεχε ηηο φηη : α) έρνπλ 

δηαπξάμεη εγθιήµαηα θαηά ηεο εηξήλεο, έγθιεµα πνιέµνπ ή έγθιεµα θαηά ηεο αλζξσπφηεηνο ελ ηε 

ελλνία ησλ δηεζλψλ ζπµθσληψλ αίηηλεο ζπλήθζεζαλ επί ζθνπψ αληηµεησπίζεσο ησλ αδηθεµάησλ 

ηνχησλ.- β) έρνπλ δηαπξάμεη ζνβαξφλ αδίθεµα ηνπ θνηλνχ πνηληθνχ δηθαίνπ επξηζθφµελα εθηφο ηεο 

ρψξαο ηεο εηζδνρήο πξηλ ή γίλνπλ ηαχηα δεθηά σο πξφζθπγεο ππφ ηεο ρψξαο ηαχηεο.- γ) είλαη έλνρα 

ελεξγεηψλ αληηζέησλ πξνο ηνπο ζθνπνχο θαη ηαο αξράο ησλ Ζλσµέλσλ Δζλψλ» ζην 

https://www.unric.org/html/greek/pdf/refugeeconvention-GRE.pdf (πξνζπειάζηεθε ζηηο 31/07/2016). 

Να ζεκεηψζνπκε φηη ην Γηθαζηήξην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απαληψληαο ζε πξνδηθαζηηθφ εξψηεκα 

ηνπ Bayerischer Verwaltungsgerichtshof München (Γηνηθεηηθφ Πξσηνδηθείν Μνλάρνπ) ζηελ ππφζεζε 

Lawrence Shepherd θαηά Bundesrepublik Deutschland, εμέδσζε ηελ C-472/13 – Shepherd απφθαζε κε 

ηελ νπνία «Γπλάκεη ηνπ άξζξνπ 1, A, παξάγξαθνο 2, πξψην εδάθην, ηεο χκβαζεο ζρεηηθά κε ην 

θαζεζηψο ησλ πξνζθχγσλ, ε νπνία ππνγξάθεθε ζηε Γελεχε ζηηο 28 Ηνπιίνπ 1951 [Recueil des traités 

des Nations unies, ηφκνο 189, ζ. 150, αξηζ. 2545 (1954)] θαη ηέζεθε ζε ηζρχ ζηηο 22 Απξηιίνπ 1954 

(ζην εμήο: χκβαζε ηεο Γελεχεο), φπσο ε ζχκβαζε απηή ζπκπιεξψζεθε κε ην πξσηφθνιιν ζρεηηθά 

κε ην θαζεζηψο ησλ πξνζθχγσλ, ην νπνίν ζπλήθζε ζηε Νέα Τφξθε ζηηο 31 Ηαλνπαξίνπ 1967 θαη 

άξρηζε λα ηζρχεη ζηηο 4 Οθησβξίνπ 1967, σο «πξφζθπγαο» λνείηαη θάζε πξφζσπν ην νπνίν «εμαηηίαο 

δηθαηνινγεκέλνπ θφβνπ δηψμεσο ιφγσ θπιήο, ζξεζθείαο, εζληθφηεηαο, θνηλσληθήο ηάμεσο ή 

πνιηηηθψλ πεπνηζήζεσλ επξίζθεηαη εθηφο ηεο ρψξαο ηεο νπνίαο έρεη ηελ ππεθνφηεηα θαη δελ δχλαηαη 

ή, ιφγσ ηνπ θφβνπ απηνχ, δελ επηζπκεί λα απνιαχεη ηεο πξνζηαζίαο ηεο ρψξαο απηήο, ή, εθφζνλ δελ 

http://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=article&id=14
https://www.unric.org/html/greek/pdf/refugeeconvention-GRE.pdf
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ια ηα παξαπάλσ απνηεινχλ ηνλ γλψκνλα θαη ην γεληθφ πιαίζην γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ θαη ηελ απνλνκή ηνπ θαζεζηψηνο ηνπ πξφζθπγα ζε έλαλ άλζξσπν πνπ 

έρεη εγθαηαιείςεη ηελ ρψξα. ηνλ αληίπνδα ηνπ «πξφζθπγα» ε χκβαζε θαη ην 

Πξσηφθνιιν θαζφξηζαλ, ζησπεξά, θαη ην πεξηερφκελν ηεο λνκηθήο έλλνηαο θαη 

νξνινγίαο γηα ηνπο «κεηαλάζηεο», αθνχ κε ηε δηαζηαιηηθή έλλνηα ηνπ φξνπ ζα 

κπνξνύζαλ λα ζεσξεζνύλ πξόζθπγεο, όζνη κεηαλάζηεο εμαλαγθάδνληαη λα 

εγθαηαιείςνπλ ηε ρώξα πνπ γελλήζεθαλ θαη κεγάισζαλ θαη κε ηελ νπνία ζπλδένληαη 

νηθνγελεηαθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά, αθνύ ε απεηιή ηεο θηώρεηαο,
18

 ε θηώρεηα, ε 

εμαζιίσζε, ε δηαηάξαμε ηεο πξνζσπηθήο θαη νηθνγελεηαθήο γαιήλεο, ηνπο έζπξσμε λα 

πάξνπλ ην δξόκν ηεο μεληηηάο γηα λα εξγαζηνύλ θαη λα επηβηώζνπλ. ια ηα παξαπάλσ, 

απνηεινχλ εθθάλζεηο βίαο πνπ δέρεηαη έλαο άλζξσπνο ιφγσ ζπγθεθξηκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ θαη πνιηηηθψλ επηινγψλ ηεο εθάζηνηε θπβέξλεζεο πνπ πάληνηε 

ππεξαζπίδεηαη ηα ζπκθέξνληα ησλ ιίγσλ θαη φρη ησλ πνιιψλ.
19

 Παξά ηε δηαθσλία 

πνιιψλ, φια ηα παξαπάλσ θαζηζηνχλ ηηο ζπλζήθεο επηζεηηθέο θαη απεηιεηηθέο γηα 

απηφ θαη ζα έπξεπε λα ζεσξνχληαη «νηθνλνκηθνί πξφζθπγεο» θαη φρη «νηθνλνκηθνί 

κεηαλάζηεο».
20

 

Μεηαλάζηεπζε είλαη ε κόληκε ή πξνζσξηλή κεηαβνιή ηνπ ηόπνπ εγθαηάζηαζεο  

ελόο αηόκνπ, κηαο νκάδαο ή ελόο θνηλσληθνύ ζπλόινπ. Ωο ζπλερήο ξνή πξνζώπσλ 

από θαη πξνο κηα πεξηνρή ε κεηαλάζηεπζε είλαη κηα από ηηο ηξεηο βαζηθέο δεκνγξαθηθέο 

                                                                                                                                                                      
έρεη ππεθνφηεηα θαη εμαηηίαο ηέηνησλ γεγνλφησλ επξίζθεηαη εθηφο ηεο ρψξαο ηεο πξνεγνχκελεο 

ζπλήζνπο δηακνλήο ηνπ, δελ δχλαηαη ή, ιφγσ ηνπ θφβνπ απηνχ, δελ επηζπκεί λα επηζηξέςεη ζε απηήλ», 

θαζφξηζε ηηο ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο-απαηηήζεηο γηα ηελ ππαγσγή ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ ή ησλ 

απαηξίδσλ ζην θαζεζηψο πξφζθπγα, ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπ θαζεζηψηνο πξφζθπγα 

ηηο πξάμεηο δίσμεο θιπ. Βι. ζρεηηθά ζην 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d553f9f2414c754fac8313de

09463d918c.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Pa3iKe0?text=&docid=162544&pageIndex=0&doclang=E

L&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=13244 (πξνζπειάζηεθε ζηηο 31/07/2016) 
18

 ―Poverty is the worst form of violence‖, Mahatma Gandhi, 

ζηνhttp://www.brainyquote.com/quotes/quotes/m/mahatmagan150720.html (πξνζπειάζηεθεζηηο 

08/08/2016) 
19

 Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηεινχλ νη 100000 θαη πιένλ Έιιελεο πνπ εγθαηέιεηςαλ ηελ ρψξα 

καο κπξνζηά ζηελ επηθείκελε αληηκεηψπηζε ή θαη ήδε πθηζηάκελε αληηκεηψπηζε ηεο θηψρεηαο θαη ηεο 

εμαζιίσζεο. Διάρηζηνη είλαη απηνί πνπ αλαρψξεζαλ γηα ην εμσηεξηθφ ρσξίο λα αληηκεησπίδνπλ 

νηθνλνκηθφ πξφβιεκα. 
20

 ε θάζε πεξίπησζε ηα παξαπάλσ απνηεινχλ πξνζσπηθή ζέζε ηνπ γξάθνληνο θαη είλαη δεθηηθά 

ακθηζβήηεζεο θαη θξηηηθήο, αλ θαη ζησπεξψο ππνβφζθεη κία ηέηνηα παξαδνρή εθ κέξνπο ηεο Όπαηεο 

Αξκνζηείαο ηνπ ΟΖΔ, αθνχ ζεκεηψλεη φηη «ηα φξηα κεηαμχ πξνζψπσλ πνπ δηθαηνχληαη δηεζλνχο 

πξνζηαζίαο (πξφζθπγεο θαη δηθαηνχρνη επηθνπξηθήο πξνζηαζίαο) θαη νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ είλαη 

νινέλα θαη πην δπζδηάθξηηα θαη ξεπζηά». Βι. ζρεηηθά Δγρεηξίδην γηα ηηο Γηαδηθαζίεο θαη ηα Κξηηήξηα 

Καζνξηζκνύ ηνπ Καζεζηώηνο ησλ Πξνζθύγσλ, νπ. παξ., ζει. 3. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d553f9f2414c754fac8313de09463d918c.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Pa3iKe0?text=&docid=162544&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=13244
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d553f9f2414c754fac8313de09463d918c.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Pa3iKe0?text=&docid=162544&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=13244
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d553f9f2414c754fac8313de09463d918c.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Pa3iKe0?text=&docid=162544&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=13244
http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/m/mahatmagan150720.html
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δηαδηθαζίεο. Δίλαη ε δηαδηθαζία εθείλε πνπ ζπλεπάγεηαη ηε κεραληθή ή ηερληθή 

αλαλέσζε θαη θζνξά ελόο πιεζπζκνύ.
21

 

Γηα νξηζκέλνπο εξεπλεηέο νη κεηαλάζηεο είλαη κηα νξηαθή πνιηηηζκηθή θαηεγνξία, ε 

νπνία πθίζηαηαη έλα πνιηηηζκηθφ ζνθ εληαζζφκελε ζε κία λέα θνηλσλία, ζε κία λέα 

θνπιηνχξα θαη ζε έλα λέν ηξφπν δσήο.
22

Οξηζκέλνη άιινη ππνζηεξίδνπλ φηη νη 

κεηαλάζηεο αληί λα βξίζθνληαη κεηέσξνη κεηαμχ δχν πνιηηηζκψλ, δεκηνπξγνχλ θαη 

εθθξάδνπλ έλαλ δπλακηθφ πνιηηηζκφ ηεο κεηαλάζηεπζεο. ε απηφ ην θαηλνχξην 

πνιηηηζκηθφ πιαίζην πνπ δεκηνπξγεί ε κεηαλάζηεπζε, θπξηαξρεί ε αλαζθάιεηα θαη ε 

πξνζπάζεηα ππέξβαζεο ηεο.
23

 

Ζ Όπαηε Αξκνζηεία ηνπ ΟΖΔ ζεσξεί κεηαλάζηεο ηα  πξφζσπα «πνπ γηα ιφγνπο 

δηαθνξεηηθνχο απφ εθείλνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ νξηζκφ εγθαηαιείπεη νηθεηνζειψο 

ηε ρψξα ηνπ κε ζθνπφ λα εγθαηαζηαζεί αιινχ. Μπνξεί δε λα σζείηαη απφ ηελ 

επηζπκία γηα αιιαγή ή γηα πεξηπέηεηα ή απφ νηθνγελεηαθνχο ή άιινπο πξνζσπηθνχο 

ιφγνπο. Δάλ σζείηαη απνθιεηζηηθά απφ νηθνλνκηθά θίλεηξα, είλαη νηθνλνκηθφο 

κεηαλάζηεο θαη φρη πξφζθπγαο».  

Δίλαη θαλεξφ φηη ε Όπαηε Αξκνζηεία αθνινπζεί ηνλ ζίγνπξν λνκηθίζηηθν ιφγν 

θαη δελ πξνρσξά ζε κία εθ βάζνπο αλάιπζε θαη πξνζέγγηζε ηεο νπζίαο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηεο έλλνηαο ηνπ κεηαλάζηε. Πσο δηθαηνινγεί ηελ «νηθεηνζειή» 

εγθαηάιεηςε ηεο ρψξαο απφ έλα πξφζσπν θαη γηαηί ε ψζεζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

θξηηεξίσλ ηνλ θαζηζηά απηνκάησο «νηθνλνκηθφ κεηαλάζηε» θαη φρη θάηη πην 

ελλνηνινγηθά βαξχ; 

Δίλαη ζαθέο, φηη ε Αξκνζηεία αθφκε θη αλ απνηειεί έλα φξγαλν ελφο 

αλεμάξηεηνπ δηεζλνχο νξγαληζκνχ αθνινπζεί ζπγθεθξηκέλεο εληνιέο. Έλαο 

άλζξσπνο πνπ εγθαηαιείπεη γηα ιφγνπο νηθνλνκηθνχο θαη νηθεηνζειψο ηελ ρψξα δελ 

                                                           
21

Βι. ζρεηηθά Μπάγθαβνο Υ., Παπαδνπνχινπ Γ., Μεηαλαζηεπηηθέο ηάζεηο θαη Δπξσπατθή 

κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή, ΗΝΔ-ΓΔΔ, ζην http://www.inegsee.gr/sitefiles/studies/MELETH_15 

(πξνζπειάζηεθε ζηηο 27/12/2016) 
22

 Βι. ζρεηηθά ζηνΑιεμηάο Γ., «Ζ θνηλσληθή πξφζι εςε θαη κειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο 

κεηαλάζηεπζεο» ζην βηβιίν, «Ννκηθέο θαη Κνηλσληθνπνιηηηθέο Γηαζηάζεηο ηεο Μεηαλάζηεπζεο ζηελ 

Διιάδα», εθδ. Παπαδήζε, Αζήλα, 2001, ζει.256, εδψ ζην 

http://www.economica.gr/files/migra/MigrationResults.pdf, ζει. 7-8, (πξνζπέιαζε ζηηο 20/102017) 

 
23

Βι. ζρεηηθά ζην  Μνπζνχξνπ Λ., «Μεηαλάζηεπζε θαη Μεηαλαζηεπηηθή Πνιηηηθή ζηελ Διιάδα θαη 

ηελ Δπξψπε», εθδ. Gutenberg, Αζήλα 1991, ζει. 120-121, εδψ ζην 

http://www.economica.gr/files/migra/MigrationResults.pdf, ζει. 8, (πξνζπέιαζε ζηηο 20/102017) 

 

http://www.inegsee.gr/sitefiles/studies/MELETH_15
http://www.economica.gr/files/migra/MigrationResults.pdf
http://www.economica.gr/files/migra/MigrationResults.pdf
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ηελ εγθαηαιείπεη επεηδή ην επηζπκεί αιιά, αθξηβψο, επεηδή ηνλ εμαλαγθάδνπλ νη 

νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο ζπλζήθεο λα ην πξάμεη. Δίλαη αδηαλφεην ε Αξκνζηεία λα 

ρξεζηκνπνηεί, αθφκε θαη ζήκεξα, ηέηνην αηηηνινγηθφ ζηελ εξκελεία ηεο γηα ηνλ 

νξηζκφ ηνπ «κεηαλάζηε». Οη ζπλζήθεο είλαη πιένλ θαηάιιειεο, ψζηε επηηέινπο λα 

αλαγλσξηζηεί φηη νη «νηθνλνκηθνί κεηαλάζηεο», πνπ ζηε ρψξα ηνπο αληηκεησπίδνπλ 

ζπλζήθεο θηψρεηαο, εμαζιίσζεο θαη θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, είλαη «νηθνλνκηθνί 

πξφζθπγεο». Έλαο λένο φξνο πνπ πξέπεη λα θαζνξίζεη έλα παιηφ θαηλφκελν. 

Καηά ηα ινηπά φζα αλαθέξεη ε Όπαηε Αξκνζηεία, δειαδή φηη «63. Ζ δηάθξηζε 

σζηφζν αλάκεζα ζηνλ νηθνλνκηθφ κεηαλάζηε θαη ηνλ πξφζθπγα γίλεηαη κεξηθέο 

θνξέο αζαθήο, φπσο θαη ε δηάθξηζε αλάκεζα ζηα νηθνλνκηθά θαη ηα πνιηηηθά κέηξα 

πνπ ηζρχνπλ ζηε ρψξα πξνέιεπζεο ηνπ αηηνχληνο δελ είλαη πάληνηε ζαθήο. Πίζσ απφ 

ηα νηθνλνκηθά κέηξα πνπ επεξεάδνπλ ηελ απφθηεζε ησλ κέζσλ δηαβίσζεο κπνξεί λα 

ππάξρνπλ θπιεηηθνί, ζξεζθεπηηθνί ή πνιηηηθνί ζηφρνη ή δηαζέζεηο ελαληίνλ κηαο 

νξηζκέλεο νκάδαο. ε πεξηπηψζεηο φπνπ ηα νηθνλνκηθά κέηξα αθαλίδνπλ ηελ 

νηθνλνκηθή ππφζηαζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ηκήκαηνο ηνπ πιεζπζκνχ (φπσο π.ρ. ε 

θαηάξγεζε ησλ δηθαησκάησλ άζθεζεο εκπνξίνπ ή επηβνιή άληζεο ή ππεξβνιηθήο 

θνξνινγίαο ζε ζπγθεθξηκέλε εζληθή ή ζξεζθεπηηθή νκάδα), ηα πξφζσπα πνπ 

πιήηηνληαη κπνξεί αλάινγα κε ηηο πεξηζηάζεηο λα γίλνπλ πξφζθπγεο φηαλ 

εγθαηαιείπνπλ ηε ρψξα. 64. Δάλ ην ίδην ζα κπνξνχζε λα ηζρχζεη θαη γηα ηα πξφζσπα 

πνπ πιήηηνληαη απφ γεληθά νηθνλνκηθά κέηξα (δειαδή κέηξα πνπ αθνξνχλ ην ζχλνιν 

ηνπ πιεζπζκνχ ρσξίο δηάθξηζε) εμαξηάηαη απφ ηα δε- δνκέλα ηεο θάζε πεξίπησζεο. 

Αληηξξήζεηο ζε γεληθά νηθνλνκηθά κέηξα θαζαπηέο δελ ζπληζηνχλ βάζηκνπο ιφγνπο 

πξνο ζεκειίσζε ηεο αίηεζεο πξνθεηκέλνπ λα αλαγλσξηζηεί ην θαζεζηψο ηνπ 

πξφζθπγα. Δμάιινπ, θαζεηί πνπ εθ πξψηεο φςεσο εθιακβάλεηαη θαηά θχξην ιφγν σο 

νηθνλνκηθφ θίλεηξν γηα ηελ απνδεκία, κπνξεί ζηελ πξαγκαηηθφηεηα λα εκπεξηέρεη θαη 

ην πνιηηηθφ ζηνηρείν, ελδέρεηαη δε λα είλαη νη πνιηηηθέο πεπνηζήζεηο ηνπ αηφκνπ πνπ 

ηνλ εθζέηνπλ ζε ζνβαξέο ζπλέπεηεο, θαη φρη νη αληηξξήζεηο πνπ πξνβάιιεη ζηα 

νηθνλνκηθά κέηξα θαζαπηά».
24

 

 

                                                           
24

 Βι. ζρεηηθά Δγρεηξίδην γηα ηηο Γηαδηθαζίεο θαη ηα Κξηηήξηα Καζνξηζκνύ ηνπ Καζεζηώηνο ησλ 

Πξνζθύγσλ, νπ. παξ., ζει. 23.  
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Ιςτορικά αίτια τησ προςφυγικήσ και μεταναςτευτικήσ κρίςησ 

 

Ζ πην εχθνιε απάληεζε ζην εξψηεκα «ηη πξνθαιεί ηελ κεηαλάζηεπζε θαη ηελ 

πξνζθπγηά» είλαη ε βία, ν πφιεκνο, ν θίλδπλνο γηα ηε δσή, ε απεηιή γηα ηελ επηβίσζε 

ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηνπ ίδηνπ ζνπ ηνπ εαπηνχ.  

Σα είδε  ηεο κεηαλάζηεπζεο ζε ζπλάξηεζε κε ηα θξηηήξηα δηάθξηζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη, είλαη ηα εμήο: 

1. Μεηαλάζηεπζε κε θξηηήξην ησλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ κεηαθηλνχληαη. ηελ 

πεξίπησζε απηή κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ζε αηνκηθή/κεκνλσκέλε θαη ζε 

νκαδηθή κεηαλάζηεπζε.
25

 

2. Μεηαλάζηεπζε κε θξηηήξην ην θξάηνο. Με βάζε ην θξηηήξην απηφ κπνξνχκε 

λα δηαθξίλνπκε ηελ εζσηεξηθή θαη ηελ εμσηεξηθή κεηαλάζηεπζε. Ζ 

εζσηεξηθή κεηαλάζηεπζε αθνξά ηελ κεηαθίλεζε ελφο αηφκνπ ή κηαο νκάδαο, 

κέζα ζηα φξηα ηεο επηθξάηεηαο πνπ βξίζθεηαη. Ζ εμσηεξηθή κεηαλάζηεπζε 

αλαθέξεηαη ζηελ κεηαθίλεζε απφ έλα θξάηνο ζε θάπνην άιιν.ζνλ αθνξά 

ζηελ εμσηεξηθή κεηαλάζηεπζε θαη απηήκπνξεί λα δηαθξηζεί ζε δχν βαζηθέο 

κνξθέο. Ζ πξψηε αθνξά ζηελ απνδεκία ή εθξνή αιινδαπψλ κεηαλαζηψλ 

απφ κηα ρψξα πξνέιεπζεο ζε θάπνηα άιιε ρψξα ππνδνρήο, δειαδή ζηελ 

άθημε αηφκσλ ή νκάδσλ απφ ην εμσηεξηθφ γηα –αλεμαξηήηνπ δηάξθεηαο–

εγθαηάζηαζε ζε κηα ρψξα εηζξνήο. Ζ δεχηεξε κνξθή εμσηεξηθήο 

κεηαλάζηεπζεο ζρεηίδεηαη κε ηελ παιηλλφζηεζε ππεθφσλ ηεο ρψξαο ή 

κεηαλαζηψλ ζηε ρψξα θαηαγσγήο ηνπο.
26

 

3. Μεηαλάζηεπζε κε θξηηήξην ηε δηάξθεηα παξακνλήο. ηελ πεξίπησζε απηή 

δηαθξίλεηαη ζε κφληκε ή ζε πξνζσξηλή. χκθσλα κε ηελ Δζληθή ηαηηζηηθή 

Τπεξεζία, ε κεηαλάζηεπζε ζε κία άιιε ρψξα ζεσξείηαη πξνζσξηλή φηαλ έρεη 

δηάξθεηα κηθξφηεξε απφ έλα έηνο θαη κφληκε φηαλ έρεη δηάξθεηα πεξηζζφηεξν 

απφ έλα έηνο.
27

 Έρνληαο ζαλ θξηηήξην ηελ δηάξθεηα παξακνλήο, κπνξνχκε λα 

δηαθξίλνπκε ηηο εμήο πέληε ππνθαηεγνξίεο: α) ε κεηαλάζηεο καθξάο 

δηάξθεηαο, νη νπνίνη κεηαβαίλνπλ ζε άιιε ρψξα γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 

                                                           
25

 Βι. ζρεηηθά ζην www.apodimos.com (πξνζπειάζηεθε ζηηο 27/12/2017) 
26

Βι. ζρεηηθά ζην Έκθε-Πνπινπνχινπ, Ζ Μεηαλαζηεπηηθή Πξόθιεζε,2007, Αζήλα, ζει. 50 

27
Βι. ζρεηηθά Υιέηζνο Μ., Ζ πνιηηηθή νηθνλνκία ηεο κεηαλάζηεπζεο, 2002, Αζήλα, ζει.28 

http://www.apodimos.com/
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κεγαιχηεξν ηνπ ελφο έηνπο. β) ε κεηαλάζηεο κηθξήο δηάξθεηαο, ησλ νπνίσλ ε 

δηάξθεηα δηακνλήο ζηε μέλε ρψξα θπκαίλεηαη κεηαμχ ηξηψλ κελψλ θαη ελφο 

έηνπο. γ) ε κεηαλάζηεο κφληκεο, πξνζσξηλήο, επνρηθήο δηάξθεηαο, πνπ ε 

κεηαλάζηεπζή ηνπο είηε είλαη ζχληνκε ρξνληθά, γίλεηαη φκσο αλά ηαθηά 

δηαζηήκαηα είηε είλαη πξνζσξηλή. δ) ε κεηαλάζηεο θπθιηθήο 

κεηαλάζηεπζεο, ζην πιαίζην ηεο νπνίαο παξαηεξείηαη κηα επαλαιακβαλφκελε 

δηαθίλεζε ηνπ αηφκνπ ή κηαο νηθνγέλεηαο κεηαμχ ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο θαη 

ηεο ρψξαο ππνδνρήο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ. ε) ε κεηαλάζηεο, νη 

νπνίνη κεηαλαζηεχνπλ πεξηζηαζηαθά, απαζρνινχληαη γηα κηθξφ δηάζηεκα ζηε 

ρψξα ππνδνρήο ψζηε λα ζπληεξήζνπλ ηελ νηθνγέλεηά ηνπο πνπ παξακέλεη 

ζηε ρψξα πξνέιεπζεο θαη έπεηηα επηζηξέθνπλ ζηελ παηξίδα ηνπο (αηειήο 

κεηαλάζηεπζε).
28

 

4. Μεηαλάζηεπζε κε θξηηήξην ηελ πξφζεζε ηεο κεηαθίλεζεο. ηελ πεξίπησζε 

απηή δηαθξίλνπκε ζε εθνχζηα θαη ζε αλαγθαζηηθή ή βίαηε κεηαλάζηεπζε.Χο 

εθνχζηνη κεηαλάζηεο, κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ εθείλνη πνπ κεηαθηλνχληαη 

απηνβνχισο ζην εμσηεξηθφ κε ζηφρν ηελ απαζρφιεζε, ηηο ζπνπδέο ή άιινπο 

πξνζσπηθνχο θαη νηθνγελεηαθνχο ιφγνπο. 

Αληίζεηα φζνη κεηαλάζηεο κεηαλαζηεχνπλ αλαγθαζηηθά, νπζηαζηηθά 

ππνδειψλεηαη πσο ελππάξρεη ζε απηφλ ηνλ ηχπν ην ζηνηρείν ηνπ 

εμαλαγθαζκνχ εμαηηίαο δπζκελψλ θαηαζηάζεσλ φπσο θπζηθέο θαηαζηξνθέο, 

ζπγθξνχζεηο, θαηαπίεζε, νη νπνίεο ζέηνπλ φρη κφλν ζε θίλδπλν ηηο αηνκηθέο 

ειεπζεξίεο θαη ηελ επκάξεηα ηνπο, αιιά αθφκε θαη ηελ ίδηα ηνπο ηε δσή.
29

 

5. Μεηαλάζηεπζε κε θξηηήξην ηνλ ηφπν ηνπ πξννξηζκνχ. Γηαθξίλεηαη ζε 

Ζπεηξσηηθή ή ζε Τπεξπφληηα αλάινγα κε ην αλ ζηε κεηαθίλεζε απφ ρψξα ζε 

ρψξα παξεκβάιιεηαη ή φρη ζάιαζζα θαη αλ ε ρψξα ηεο κεηαλάζηεπζεο 

βξίζθεηαη ζε άιιε ήπεηξν.
30

 

6. Μεηαλάζηεπζε κε θξηηήξην ηελ εηδίθεπζε ησλ κεηαλαζηψλ. ηελ πεξίπησζε 

απηή κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηηο εμήο ππνθαηεγνξίεο: α) ηε 

κεηαλάζηεπζε ησλ εξγαηψλ. β) ηε κεηαλάζηεπζε αλεηδίθεπησλ 
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Βι. ζρεηηθά ζην  Έκθε-Πνπινπνχινπ, φπ.παξ., ζει. 54 
29

Βι. ζρεηηθά ζην Έκθε-Πνπινπνχινπ, φπ.παξ., ζει. 57 
30

Βι. ζρεηηθά Μπάγθαβνο Υ., Παπαδνπνχινπ Γ., Μεηαλαζηεπηηθέο ηάζεηο θαη Δπξσπατθή 

κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή, ΗΝΔ-ΓΔΔ, ζην 

http://www.inegsee.gr/sitefiles/studies/MELETH_15(πξνζπειάζηεθε ζηηο 27/12/2016) 

http://www.inegsee.gr/sitefiles/studies/MELETH_15
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εξγαδνκέλσλ. γ)  ηε κεηαλάζηεπζε αηφκσλ κε πςειή εηδίθεπζε, θπξίσο 

εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο επαγγεικαηηθψλ πξννπηηθψλ.
31

 

Ζ κεηαλάζηεπζε αλάινγα κε ην λνκηθφ θαζεζηψο ηεο εθάζηνηε ρψξαο, 

δηαρσξίδεηαη αλάινγα κε ην αλ νη κεηαλάζηεο είλαη  νκνγελείο ή αιινγελείο, 

πξφζθπγεο ή κεηαλάζηεο θαη λφκηκνη κεηαλάζηεο ή κεηαλάζηεο ρσξίο ηα απαηηνχκελα 

έγγξαθα ή αληηθαλνληθνί ή παξάλνκνη.
32

 ηελ ειιεληθή λνκνζεζία ππάξρεη δηάθξηζε 

ησλ ππνζηάζεσλ ηνπ αιινγελή αλάκεζα ζε αιινγελή αιινδαπφ, ν νπνίνο δελ έρεη 

ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα θαη ε λνκηθή ηνπ θαηάζηαζε δηέπεηαη απφ ην Γίθαην 

Καηαζηάζεσο Αιινδαπψλ θαη ζε νκνγελή αιινδαπφ πνπ έρεη ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα 

θαη εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ ειιεληθνχ δηθαίνπ.
33

 

Δδψ πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη νη ρψξεο ππνδνρήο κε βάζε ηνλ ηξφπν πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο, δηαθξίλνληαη ζε δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο. 

Ζ πξψηε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη ηηο ρψξεο ππνδνρήο ησλ πνιηηψλ, νη νπνίνη 

αλακέλεηαη φηη ζα ζπκβάιινπλ ζηελ παξαγσγή (π.ρ. Καλαδάο, Απζηξαιία –

ππεξπφληηα κεηαλάζηεπζε-) θαη ε δεχηεξε πεξηιακβάλεη ηηο ρψξεο ππνδνρήο 

εξγαηψλ, νη νπνίνη δελ αλακέλεηαη φηη ζα απνθηήζνπλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε (π.ρ. 

ρψξεο ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο). 

Χζηφζν ζχκθσλα κε κειέηεο, είηε ππεξηζρχεη ε κφληκε εγθαηάζηαζε ζηε κία 

πεξίπησζε  είηε ε πξνζσξηλή ζηελ άιιε, νη επηπηψζεηο είλαη νη ίδηεο.
34

 

Ζ πξνζθπγηά θαη ε κεηαλάζηεπζε δελ είλαη έλα λέν ηζηνξηθά δήηεκα, αιιά έρεη 

κία ηζηνξηθή ζπλέρεηα θαη κία δηαξθή επηξξνή, αξλεηηθή σο επί ην πιείζηνλ, ζηε 

ηζηνξία ηεο αλζξσπφηεηαο γηα απηφ ε πεξηγξαθή ησλ αηηηψλ ηεο δελ ηαπηίδεηαη κε 

ζπγθεθξηκέλεο ρσξνρξνληθέο, ηζηνξηθνθνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο ζπλζήθεο. Έηζη, 

ινηπφλ, είλαη ζαθέο φηη νη αηηίεο πξέπεη λα εξεπλεζνχλ θαη λα απνηππσζνχλ ζθαηξηθά 

θαη αληηθεηκεληθά, αθνχ ζρεδφλ ζε θάζε πξνζθπγηθή θξίζε ηα αίηηα πνπ πξνθαινχλ 

καδηθή ξνή πξνζθχγσλ ηαπηίδνληαη, αζρέησο αλ νη ξνέο μεθηλνχλ απφ ηελ Αθξηθή, 

ηελ Μέζε αλαηνιή θ.ν.θ.0 
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 Βι. ζρεηηθά ζην Έκθε-Πνπινπνχινπ, φπ. παξ. ζει. 58-59 
32

Βι. ζρεηηθά ζην Έκθε-Πνπινπνχινπ, φπ .παξ., ζει. 51,  
33

Βι. ζρεηηθά ζην Έκθε-Πνπινπνχινπ, φπ .παξ., ζει. 51, 
34

Βι. ζρεηηθά ζην  Μνπζνχξνπ Λ., «Μεηαλάζηεπζε θαη Μεηαλαζηεπηηθή Πνιηηηθή ζηελ Διιάδα θαη 

ηελ Δπξψπε», εθδ. Gutenberg, Αζήλα 1991, ζει. 87-88, εδψ ζην 

http://www.economica.gr/files/migra/MigrationResults.pdf, ζει. 10-11, (πξνζπέιαζε ζηηο 20/102017) 

http://www.economica.gr/files/migra/MigrationResults.pdf
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Πξέπεη σζηφζν λα επηζεκαλζεί, φηη νη αηηίεο πνπ ηζηνξηθά πξνθαινχλ ηηο 

πξνζθπγηθέο θξίζεηο αλά ηελ πθήιην ηηο ηειεπηαίεο δχν δεθαεηίεο, έρνπλ 

πνιιαπιαζηαζηεί θαη είλαη απνδεθηφ θαη απηνλφεην, φηη ζα έπξεπε λα ππάξμεη 

αλαζεψξεζε ηεο χκβαζε θαη ηνπ Πξσηνθφιινπ, αθνχ είλαη μεθάζαξν φηη πιένλ 

πξφζθπγεο κπνξνχλ λα ππάξμνπλ θαη ιφγσ θπζηθψλ θαη πεξηβαιινληνινγηθψλ 

θαηαζηξνθψλ.
35

 

Καηά θχξην ιφγν νη δηάθνξεο πιεζπζκηαθέο νκάδεο αλαγθάδνληαη λα 

κεηαθηλεζνχλ γηα ηηο αθφινπζεο αηηίεο: 

1. Σν πεξηβάιινλ:Ζ γεσγξαθηθή ζέζε ηνπ ηφπνπ παξακνλήο πνιιψλ θπιψλ, δελ 

επλννχζε ηελ δηαβίσζε ηνπο. Αλ βξίζθνληαλ θνληά ζηελ έξεκν ή κέζα ζε απηήλ, 

ήηαλ αδχλαην λα θαιιηεξγήζνπλ ηε γε θαη αλ βξίζθνληαλ ζε πεδηάδεο ήηαλ 

εθηεζεηκέλνη ζηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο, ηηο επηδξνκέο ηνπ ερζξνχ ή άιινπο θηλδχλνπο. 

Έηζη παξαηεξήζεθαλ κεηαθηλήζεηο θαη εγθαηαζηάζεηο νιφθιεξσλ ιαψλ ζε πην 

εχθνξα εδάθε ή ζε ρψξνπο πνπ πξνθπιάζζνληαλ απφ βνπλά.
36

 

2. Οη θπζηθέο θαη πεξηβαιινληνινγηθέο θαηαζηξνθέο :  Απνηεινχλ ζχγρξνλεο 

κνξθέο εμαλαγθαζκνχ ησλ πνιηηψλ γηα λα κεηαθηλεζνχλ ζε άιιεο πεξηνρέο.
37

 Αλ θαη 

γηα πνιινχο απηφ δελ νθείιεηαη ζε αλζξψπηλν παξάγνληα, δειαδή δελ πξνθαινχλ 

αλζξψπηλεο ελέξγεηεο ηηο θαηαζηξνθέο απηέο, πξέπεη λα ηνλίζνπκε ηελ εληειψο 

ιαλζαζκέλε πξνζέγγηζή ηνπο, αθνχ,π.ρ., λαη κελ νη θαηαξξαθηψδεηο βξνρέο είλαη έλα 

θπζηθφ θαηλφκελν πνπ ππήξρε, ππάξρεη θαη ζα ππάξρεη, νη δηαξθείο επεκβάζεηο, 

σζηφζν, ηνπ αλζξψπνπ ζηνλ πεξηβάιινλ έρνπλ θαηαζηήζεη απηέο άθξσο 

επηθίλδπλεο.
38

 Ζ άλνδνο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ πιαλήηε πξνθαιεί έληνλεο μεξαζίεο 

κε ζπλαθφινπζε ηελ αλάγθε επηβίσζεο ησλ αλζξψπσλ πνπ δνπλ ζηηο πεξηνρέο πνπ 
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Βι. ζρεηηθά Qadar Bakhsh Baloch, «International Refugees System in Crisis», νπ. παξ., ζει. 118, 

επηζεκαίλνληαοφηη ―The causes of exodus have also multiplied and now include natural or ecological 

disasters and extreme poverty. As a result, many refugees today do not fit the definition contained in 

the Convention relating to the ‗status of refugees‘ which refer to the victims of persecution for reasons 

of race, religion, nationality and membership of a particular social group or political opinion‖.  
36

 Βι. ζρεηηθά Βγελφπνπινο Κ., Πξόζθπγεο θαη κεηαλάζηεο ζηελ ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο, 1998, 

Αζήλα, ΔΚΔΜ, ζει.42 
37

 ήκεξα ιφγσ ηνπ ζεηζκνχ ζην Νεπάι πεξηζζφηεξν απφ 1.000.000 παηδηά έρνπλ θαηαζηεί 

πξφζθπγεο. Βι. ζρεηηθά Gordon Brown, ―Reading, Writing, and Refugees‖, 

ζηνhttp://www.policyinnovations.org/ideas/commentary/data/00381 (πξνζπειάζηεθεζηηο 12/08/2016)  
38

 Βι. ην άθξσο θαηαηνπηζηηθφ άξζξν ηεο θαζεγήηξηαο Ησάλλαο Λαιηψηνπ, «Πσο ν άλζξσπνο 

πξνθαιεί ηηο θπζηθέο θαηαζηξνθέο», ζην http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=115570 

(πξνζπειάζηεθε ζηηο 11/08/2016) 

http://www.policyinnovations.org/ideas/commentary/data/00381
http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=115570
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πιήηηνληαη.
39

 Σν ραξαθηεξηζηηθφηεξν παξάδεηγκα κίαο ηέηνηαο πξνζθπγηθήο θξίζεο 

είλαη νη 120.000 νκαινί, «νη νπνίνη πξνζπαζνχζαλ λα γιηηψζνπλ απφ ηελ θνληθή 

μεξαζία» θαη θαηέθπγαλ ζηνλ θαηαπιηζκφ ηεο Γθάξηζα ηεο Κέλπα.
40

 

3. Οη πιεζπζκηαθέο πηέζεηο: Σν θαηλφκελν ηεο κεηαθίλεζεο νκάδσλ εμαηηίαο ησλ 

πιεζπζκηαθψλ πηέζεσλ, παξαηεξείηαη θπξίσο ζηα λεζηά πνπ ε θαιιηεξγήζηκε γε 

πεξηνξίδεηαη απφ ηελ ζάιαζζα θαη ε αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ νδεγεί ζηελ αλεπάξθεηα 

ησλ αγαζψλ. ηαλ ινηπφλ ν λεζησηηθφο πιεζπζκφο απμάλεηαη, παξαηεξείηαη έληνλν 

ην θαηλφκελν ηεο νξγαλσκέλεο κεηαλάζηεπζεο ησλ αλζξψπσλ πνπ θεχγνπλ 

αλαδεηψληαο θαηλνχξηεο παηξίδεο.
41

 

4. Θξεζθεπηηθνί ιόγνη: Τπάξρνπλ θαη ζξεζθεπηηθά αίηηα πνπ φπσο είλαη θαλεξφ 

έρνπλ ζρέζε κε ηελ πίζηε ησλ αλζξψπσλ, ηελ παξαπιάλεζε πνπ κπνξνχλ λα δερηνχλ 

σο πξνο φθεινο πξνο ηελ ζξεζθεία  ηνπο αιιά θαη ηελ ηδηνζπγθξαζία ηνπο.
42

 

5. Πνιηηηθά θαη νηθνλνκηθά θίλεηξα:Πνιηηηθά ζπκθέξνληα, ρψξεο νη νπνίεο 

κπνξνχλ εχθνια λα ηα εθκεηαιιεπηνχλ θαη θηιφδνμνη θπβεξλήηεο ζπληεινχλ ζε 

ηέηνηνπ είδνπο θαηαζηάζεηο.
43

 

Πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη νη ζπλέπεηεο ηεο κεηαλάζηεπζεο  θαη ε αμηνιφγεζε 

ηνπο, δηαθνξνπνηνχληαη γηα θάζε ρψξα. Οη εκπεηξηθέο κειέηεο πνπ έρνπλ πινπνηεζεί 
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 Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε ρξήζε εθαηνκκπξίσλ θπβηθψλ κέηξσλ λεξνχ εκεξεζίσο παγθνζκίσο γηα λα 

πνηίδνληαη ηα γήπεδα ηνπ γθνιθ. ην πεξηνδηθφ ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο Πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο ε 

θύζε ν λ. Πέηξνπ ζεκεηψλεη φηη «Σεξάζηηα είλαη θαη ε ζπαηάιε ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο, φπνπ νη 

απψιεηεο ησλ δηθηχσλ ππνινγίδνληαη ζην 20% πεξίπνπ, ελψ ε άλνδνο ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ θαη ν 

θαηαλαισηηθφο ηξφπνο δσήο παίδνπλ θαη απηά ην ξφιν ηνπο – έρνπκε πηα λα γεκίζνπκε ηφζεο πηζίλεο 

θαη λα πνηίζνπκε ηα γήπεδα γθνιθ (έλα γήπεδν γθνιθ κε 18 ηξχπεο απαηηεί 2,3 εθαηνκκχξηα ιίηξα γηα 

πφηηζκα θάζε κέξα!). Σα ηειεπηαία 30 ρξφληα ε αλάγθεο γηα χδξεπζε έρνπλ απμεζεί θαηά 45%, ρσξίο 

θπζηθά αλάινγε αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ. Τπνινγίδεηαη φηη απφ ην θαζαξφ λεξφ πνπ θηάλεη ζε θάζε 

ζπίηη θαζεκεξηλά, ιηγφηεξν απφ 5% ρξεζηκνπνηείηαη άκεζα γηα πφζε ή καγείξεκα, ελψ πεξίπνπ 35-

40% θαηαιήγεη ζηηο ηνπαιέηεο. Σελ ίδηα ζηηγκή ην πφηηζκα θήπσλ θαη πάξθσλ κε επεμεξγαζκέλα 

αζηηθά ιχκαηα εθαξκφδεηαη ζε πνι- ιέο ρψξεο ηνπ θφζκνπ θαη ηα λέα θηίξηα ζε ρψξεο ηεο βφξεηαο 

Δπξψπεο θαη ηελ Ηαπσλία θαηαζθεπάδνληαη κε ζπζηήκαηα ζπιινγήο ηνπ βξφρηλνπ λεξνχ γηα δηάθνξεο 

ρξήζεηο (νη παιηέο θαιέο ζηέξλεο) θαη αλαθπθιψλνπλ ηα απφλεξά ηνπο γηα ρξήζε ζηηο ηνπαιέηεο». Βι. 

ζρεηηθά Νηθνιάνπ Πέηξνπ, «Ση γίλεηαη κε ην λεξφ;» ζην ε θύζε, ηεχρνο 121, Απξηιηνο - Ματνο - 

Ηνπληνο 2008, ζει. 3.  
40

 Βι. ζρεηηθά ζην http://www.iefimerida.gr/news/248690/o-megalyteros-kataylismos-prosfygon-ston-

kosmo-500000-atoma-se-plastikes-tentes-eikones (πξνζπειάζηεθε ζηηο 11/08/2016) 
41

 Βι. ζρεηηθά Βγελφπνπινο Κ., Πξόζθπγεο θαη κεηαλάζηεο ζηελ ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο, 1998, 

Αζήλα, ΔΚΔΜ, ζει.42 
42

 Βι. ζρεηηθά Project 2012-2013 ηνπ ηκήκαηνο Β3, ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΚΑΗ ΠΡΟΦΤΓΗΑ: Γύν κνξθέο 

μεξηδσκνύ Αηηίεο, ζπλέπεηεο, πξνβιήκαηα έληαμεο, 3
ν
 Λχθεην Κεξαηζηλίνπ, ζει. 7 εμ. 

43
 Βι. ζρεηηθά Project 2012-2013 ηνπ ηκήκαηνο Β3, ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΚΑΗ ΠΡΟΦΤΓΗΑ: Γύν κνξθέο 

μεξηδσκνύ Αηηίεο, ζπλέπεηεο, πξνβιήκαηα έληαμεο, 3
ν
 Λχθεην Κεξαηζηλίνπ, ζει. 7 εμ. 

http://www.iefimerida.gr/news/248690/o-megalyteros-kataylismos-prosfygon-ston-kosmo-500000-atoma-se-plastikes-tentes-eikones
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κε αληηθείκελν ηε ζρέζε κεηαλάζηεπζεο θαη επεκεξίαο θαηαιήγνπλ ζε δηαθνξεηηθά 

απνηειέζκαηα αλάινγα  ηνλ ηφπν θαη ηνλ ρξφλν δηεμαγσγήο ηνπο.
44

 

ηελ Διιάδα, νη κεγάιεο πξνζθπγηθέο ξνέο μεθηλνχλ ζηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα. Ζ 

πξψηε καδηθή κεηαθίλεζε ζα γίλεη ην 1906 ιφγσ «ησλ βηαηνπξαγηψλ ησλ Βνπιγάξσλ, 

εμαηηίαο ηνπ αληαγσληζκνχ Διιάδαο-Βνπιγαξίαο γηα ηελ επηθξάηεζε ζηελ ππφ 

νζσκαληθή θπξηαξρία Μαθεδνλία (Μαθεδνληθφο αγψλαο)».
45

 Δπίζεο, ε θαηάηκεζε 

ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο είλαη γεγνλφο, θάηη πνπ πξνθαιεί ηελ αθχπληζε ηνπ 

ηνπξθηθνχ εζληθηζκνχ θαη γελλά ην «Κίλεκα ησλ Νενηνχξθσλ» ην 1908.
46

 Σν 

«Κίλεκα» ζα πξνθαιέζεη ηνλ πξψην καδηθφ δησγκφ κεγάιεο κεξίδαο ειιήλσλ 

ρξηζηηαλψλ πεξηνρψλ ηεο δπηηθήο Μηθξάο Αζίαο θαη ηεο Αλαηνιηθήο Θξάθεο, αθνχ 

κέζσ ηεο καδηθήο κεηαθίλεζεο Μνπζνπικάλσλ απφ ηελ Βαιθαληθή Υεξζφλεζνπ, ε 

νπνία ελνξρεζηξψζεθε απφ ηελ ηνπξθηθή θπβέξλεζε θαη νπζηαζηηθά ζρεδηάζηεθε 

απφ ηνπο ζπκκάρνπο ησλ Οζσκαλψλ Γεξκαλνχο, νη Έιιελεο αλαγθάζηεθαλ λα 

εγθαηαιείςνπλ ηηο παηξνγνληθέο εζηίεο ηνπο θαη λα ππνζηνχλ ζπζηεκαηηθέο δηψμεηο 

πνπ εμαλάγθαζαλ πνιινχο λα πάξνπλ ην δξφκν ηεο πξνζθπγηάο πξνο ηελ Διιάδα. 

Απφ ην 1914-1922 ζα ππάξμεη έλα ζπληνληζκέλν ζρέδην εθξίδσζεο ηνπ ειιεληθνχ 

ζηνηρείνπ ηεο Μηθξάο Αζίαο εθ κέξνπο ησλ Σνχξθσλ.
47

 

Σα επφκελα ρξφληα ζα ππάξμνπλ πξνζθπγηθέο ξνέο πξνο ηελ Διιάδα ιφγσ ηεο 

εκπφιεκεο θαηάζηαζεο, αθνχ ν Α΄ Παγθφζκηνο Πφιεκνο ηζνπέδσζε θπξηνιεθηηθά 

ηεξάζηηεο εδαθηθέο πεξηνρέο. Σν 1919, κάιηζηα, κε ηελ ππνγξαθή ηεο πλζήθεο ηνπ 

Νευγί απνθαζίζηεθε θαη ν μεξηδσκφο 100.000 αλζξψπηλσλ ςπρψλ, αθνχ «ζηε 

ζπλζήθε ήηαλ ζπλεκκέλν ην ‗χκθσλν πεξί ακνηβαίαο κεηαλαζηεχζεσο κεηαμχ 

Διιάδνο θαη Βνπιγαξίαο‘. Με βάζε απηφ, αλαρψξεζαλ απφ ηελ Διιάδα πεξίπνπ 

50.000 Βνχιγαξνη θαη απφ ηε Βνπιγαξία πεξίπνπ 30.000 Έιιελεο».
48

 

Σν 1922 ε Μηθξαζηαηηθή ήηηα θαη ε νινζρεξήο θαηαζηξνθή πνπ αθνινχζεζε 

ζπκπαξέζπξε θη έλαλ νιφθιεξν θφζκν ζην δξφκν ηεο πξνζθπγηάο. Πεξίπνπ 
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Βι. ζρεηηθά ζην Λπκπεξάθε Α., Πειαγίδεο Θ., Ο θόβνο ηνπ μέλνπ ζηελ αγνξά εξγαζίαο: αλνρέο θαη 

πξνθαηαιήςεηο ζηελ αλάπηπμε, 2000, Αζήλα, εδψ ζην 

http://www.economica.gr/files/migra/MigrationResults.pdf, ζει.2 
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 Βι. ζρεηηθά Βηβιίν Γ΄ Λπθείνπ Θεσξεηηθήο Καηεχζπλζεο, Θέκαηα Νενειιεληθήο Ηζηνξίαο, εθδ. 

ΟΔΓΒ, Αζήλα 1999, ζει. 139. 
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 Γηα ην Κίλεκα ησλ Νενηνχξθσλ θαη γεληθά γηα ηελ αθχπληζε ηνπ ηνπξθηθνχ εζληθηζκνχ βι. ζρεηηθά 

David Kushner, The Rise of Turkish Nationalism, 1876-1908, ed.  Routledge, London 1977. 
47

 Βι. ζρεηηθά Θέκαηα Νενειιεληθήο Ηζηνξίαο, νπ. παξ., ζει. 140 εμ. 
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 Βι. ζρεηηθά Θέκαηα Νενειιεληθήο Ηζηνξίαο, νπ. παξ., ζει. 142. 

http://www.economica.gr/files/migra/MigrationResults.pdf
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1.200.000 Έιιελεο έθηαζαλ ζηελ Διιάδα ην δηάζηεκα κεηά ηελ Μηθξαζηαηηθή 

Καηαζηξνθή. Ο πφιεκνο, νη δησγκνί, νη βαζαληζκνί, νη βηαζκνί, ε ππξπφιεζε 

ζπηηηψλ θαη λαψλ ρξηζηηαλψλ Διιήλσλ, απνηέιεζαλ παξάγνληεο πνπ ηνπο αλάγθαζαλ  

λα πάξνπλ ην δξφκν ηεο πξνζθπγηάο.
49

 Ζ πλζήθε ηεο Λσδάλεο θαη ε χκβαζε 

Αληαιιαγήο Πιεζπζκψλ πνπ ππεγξάθεζαλ απφ ηνλ Βεληδέιν θαη ηνλ Μνπζηαθά 

Κεκάι ην 1924, νπζηαζηηθά απνηέιεζε ηελ ηαθφπιαθα ζηνλ μεξηδσκέλν ειιεληζκφ 

πνπ ζεσξνχζε φηη θάπνηα ζηηγκή ζα επηζηξέςεη ζηηο παηξνγνληθέο εζηίεο.
50

 

Δίλαη ζαθέο φηη νη δησγκνί πνπ ππέζηεζαλ νη Έιιελεο ήηαλ απφξξνηα ηεο 

πνιεκηθήο δηακάρεο θαη έρζξαο πνπ ππήξρε θαη ππάξρεη κεηαμχ ησλ ρσξψλ Διιάδνο 

θαη Σνπξθίαο αιιά θαη ηεο γεληθφηεξεο πνιεκηθήο θαηάζηαζεο πνπ βίσζε ε 

αλζξσπφηεηα ηηο πξψηεο πέληε δεθαεηίεο ηνπ 20
νπ

 αηψλα. Σν παξάινγν ζηελ φιε 

ηζηνξηθή θαηάζηαζε είλαη φηη ε βία κεηαμχ θξαηψλ, ε δηεθδίθεζε εδαθψλ ηνπο ελφο 

θξάηνπο απφ έλα άιιν, ν πφιεκνο θαη νη θαηαζηξνθέο ζα δηθαηνινγνχζε ηελ χπαξμε 

πξνζθπγηθψλ ξνψλ, ελψ απφ 1945 θαη κεηά, φπνπ ζε γεληθφ βαζκφ ε αλζξσπφηεηα 

βηψλεη ηηο καθξχηεξεο πεξηφδνπο εηξήλεο, θαληάδεη εληειψο παξάινγν λα ππάξρνπλ 

πξφζθπγεο, ηε ζηηγκή κάιηζηα πνπ ε αλζξσπφηεηα γλψξηζε ηελ νιηθή θαηαζηξνθή, 

βίσζε ηε δπζηπρία θαη απεχρεηαη αλάινγεο θαηαζηάζεηο. 

Γπζηπρψο, ηα ηειεπηαία εμήληα ρξφληα θαη κέζα ζε γεληθφ θιίκα εηξήλεο, ην 

νπνίν ζα κπνξνχζε λα ππάξρεη ζε φιε ηελ πθήιην νη πξνζθπγηθέο ξνέο θαηά ηνλ 

ΟΖΔ απμάλνπλ.
51

 Απηφ νθείιεηαη ζε νηθνλνκηθνχο αιιά θαη πνιηηηθνχο ιφγνπο. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη ε θαηάξξεπζε ησλ ρσξψλ ηνπ πξψελ αλαηνιηθνχ κπινθ, ηεο 

ππαλάπηπμεο θαη ηεο πθαξπαγήο ηνπ πινχηνπ ησλ ρσξψλ ηεο Αθξηθαληθήο Ζπείξνπ, 

νη βίαηεο ηκπεξηαιηζηηθέο επεκβάζεηο ηεο δχζεο ζε ρψξεο ηεο Μέζεο Αλαηνιήο, ε βία 

πνπ αζθεί ην Ηζξαήι ζηνλ Παιαηζηηληαθφ ιαφ, ε Παγθνζκηνπνίεζε πνπ έρεη 

απειεπζεξψζεη ην ρξεκαηηζηηθφ θεθάιαην θαη γελλά εξγάηεο-δνχινπο πξνο φθεινο 

ησλ πνιπεζληθψλ κε ηελ αλνρή αιιά θαη ηελ αξσγή πνιιέο θνξέο ησλ θξαηψλ, ηε 
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 Βι. ζρεηηθά Θέκαηα Νενειιεληθήο Ηζηνξίαο, νπ. παξ., ζζ. 146-148. 
50

 «Οη πξφζθπγεο έκεηλαλ κε ηελ πηθξία φηη ην δίθαην θαη ηα ζπκθέξνληά ηνπο ζπζηάζηεθαλ ζην βσκφ 

ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο». Βι. ζρεηηθά Θέκαηα Νενειιεληθήο Ηζηνξίαο, νπ. παξ.,  ζει. 

153. 
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Βι. ζρεηηθάPauVidal, SantiTorres ―Refugiats. Víctimes del desgovern i la indiferència‖, Suplement 

del Quadern núm, 195 de CJ - (n. 229) - Setembre 2015, ζει. 1 θαηζεκεηψλνπλφηη ―Aquesta ηs la xifra 

de persones que el 2014 es trobaven desplacades del seu lloc d‘origen a causa de persecucions, 

conflictes, violencia generalitzada o violacio de drets humans. 59,5 no es nomes una xifra, expressa 

multitud de rostres i d‘histories personals que constitueixen el que avui per avui seria el 24e pais mes 

poblat del mon‖. 
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ζηηγκή πνπ «ζχκθσλα µε ην δηεζλέο Ηλζηηηνχην Έξεπλαο ηεο ∆ηαηξνθηθήο Πνιηηηθήο, 

απηή ηε ζηηγκή, ηέζζεξηο δεθαεηίεο κεηά ηελ ππφζρεζε ηνπ Κίζηλγθεξ ζην Παγθφζκην 

πλέδξην Σξνθίµσλ ην 1974 φηη «κέζα ζηελ επφκελε δεθαεηία θαλέλαο άληξαο, 

γπλαίθα ή παηδί δε ζα πεγαίλεη γηα χπλν λεζηηθφο».
52

 

Γελ κπνξνχκε λα κελ αλαθέξνπκε ηνπο πνιηηηθνχο ιφγνπο θαη ηηο παξεκβάζεηο 

ησλ κεγάισλ δπλάκεσλ ηεο Γχζεο ζε κία ζεηξά απφ ρψξεο, κε ζθνπφ ηνλ έιεγρν 

ηνπο. ήκεξα, ζε πνιιέο ρψξεο ηεο Αθξηθήο θαη ηεο Αζίαο ππάξρεη πνιηηηθή 

θαηαπίεζε θαη πνιηηηθέο επεκβάζεηο ζηα εζσηεξηθά ησλ ρσξψλ. Γελ κπνξνχκε λα 

κελ αλαθέξνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθφηεξα παξαδείγκαηα: Ηξάθ, Αθγαληζηάλ, πξία, 

Παθηζηάλ, Ληβχε, Παιαηζηίλε, νπδάλ, Αηζηνπία. Ο θαηάινγνο είλαη πνιχ 

κεγαιχηεξνο. Οθείινπκε λα αλαθεξζνχκε θαη ζηνλ εκθχιην ηεο Ρνπάληα κε ηα 

εθαηνκκχξηα ησλ λεθξψλ θαη ησλ πξνζθχγσλ κε αθνξκή ηε δηακάρε κεηαμχ ησλ 

Υνχηνπ θαη ησλ Σνχηζη.
53

 Οη Pau Vidal θαη Santi Torres ζα αλαθέξνπλ επ‘ απηνχ φηη 

«Ζ αχμεζε απηή νθείιεηαη ζηνλ πφιεκν ζηε πξία ζε κεγάιν βαζκφ. χκθσλα κε 

ηελ έθζεζε ηεο Γηεζλνχο Ακλεζηίαο ηνλ Ηνχλην ηνπ 2015, ζρεδφλ 4 εθαηνκκχξηα 

γπλαίθεο, άλδξεο θαη ηα παηδηά είραλ αλαγθαζηεί λα εγθαηαιείςνπλ ηε ρψξα γηα ηελ 

νπνία ζεσξείηαη κία απφ ηε κεγαιχηεξε πξνζθπγηθή θξίζε ζηελ ηζηνξία ηεο. H πξία 

φρη κφλν ζπλεηζέθεξε ζε απηή ηε ζαλαηεθφξα ηάζε, αιιά θαη ζηε δηαηήξεζε ή 

επηδείλσζε ησλ ζπγθξνχζεσλ αλά ηνλ θφζκν. ηελ ππνζαράξηα Αθξηθή, παιηέο θαη 

λέεο ζπγθξνχζεηο, φπσο ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ ζην Νφηην νπδάλ, ζηελ 

Κεληξναθξηθαληθή Γεκνθξαηία, ηελ Αηζηνπία, ηελ Οπγθάληα, ηε Λατθή Γεκνθξαηία 

ηνπ Κνλγθφ, ην νπδάλ, ζηελ πεξηνρή ηεο Αζίαο θαη ηνπ Δηξεληθνχ, κε ηηο 

πεξηπηψζεηο ζην Αθγαληζηάλ θαη ην Παθηζηάλ, ζηε Λαηηληθή Ακεξηθή ζηελ 

Κνινκβία, ζηελ πεξηνρή ηεο Μέζεο Αλαηνιήο θαη ηεο Βφξεηαο Αθξηθήο πνπ 

απνζηαζεξνπνηήζεθε βαζχηαηα ηα ηειεπηαία ρξφληα, απνζηαζεξνπνίεζε ε νπνία 
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 Βι. ζρεηηθά Νίθνπ Μπνγηφπνπινπ, «Σα ‗άιια‘ αίηηα ηεο πξνζθπγηάο», ζην 

http://www.imerodromos.gr/aitia-prosfygias/ (πξνζπειάζηεθε ζηηο 11/08/2016) 
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Βι. ζρεηηθά Bridget Johnson, ―Why is there conflict between Tutsis and Hutus?‖, 

ζηνhttp://worldnews.about.com/od/africa/f/tutsihutu.htm (πξνζπειάζηεθεζηηο 11/08/2016). Οη 

NicholasWheeler θαη AlexBellamy ζα ζεκεηψζνπλ γηα ηε Ρνπάληα φηη «ε απνπνίεζε ηεο εζηθήο 

επζχλεο απφ πιεπξάο ηεο θνηλσλίαο ησλ θξαηψλ κπξνζηά ζηε γελνθηνλία ηεο Ρνπάληα – θπξίσο απφ 

ηηο πξσηεχνπζεο ησλ δπηηθψλ θξαηψλ – δείρλεη φηη πξέπεη λα είκαζηε επηθπιαθηηθνί φζνλ αθνξά ηελ 

εκπηζηνζχλε πνπ δείρλνπκε ζηηο εγεζίεο ησλ θξαηψλ σο πξνζηάηεο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ 

ζηελ παγθφζκηα πνιηηηθή θαη θαρχπνπηνη σο πξνο ηα θίλεηξά ηνπο φηαλ επηθαινχληαη ηα αλζξσ΄πηλα 

δηαθηψκαηα γηα λα λνκηκνπνηήζνπλ ηε ζηξαηησηηθή δξάζε». Βι. ζρεηηθά JohnBeylis – SteveSmith, Ζ 

παγθνζκηνπνίεζε ηεο Γηεζλνύο Πνιηηηθήο. Μία εηζαγσγή ζηηο δηεζλείο ζρέζεηο, κηθξ. Διέλε Φεπηειή, 

εθδ. Δπίθεληξν, Αζήλα 2007
3
, ζει. 700 εμ.  
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νδήγεζε ζε ζεκαληηθέο κεηαθηλήζεηο πιεζπζκψλ ζε δηαθνξεηηθέο θαηεπζχλζεηο θαη, 

ηέινο, ζηελ Δπξψπε, πνπ είδε επίζεο ηελ επξσπατθή ήπεηξν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

2014 αχμεζε αξηζκνχ ησλ πξνζθχγσλ ιφγσ ηεο ζχγθξνπζεο ζηελ Αλαηνιηθή 

Οπθξαλία, φπνπ εθηηκάηαη φηη ζρεδφλ 250.000 άλζξσπνη είραλ θαηαθχγεη ζηελ 

Ρσζηθή Οκνζπνλδία».
54

 

Δίλαη ζαθέο θαη ηζηνξηθά απνδεθηφ φηη ε πιεηνςεθία ησλ πξνζθχγσλ πξνέξρεηαη 

απφ πεξηνρέο κε εκπφιεκε θαηάζηαζε. Δίηε βξίζθνληαη ζε εκθχιηα δηακάρε 

(Ρνπάληα, νπδάλ, πξία, Οπθξαλία θ.ν.θ.) είηε ζε πφιεκν κε μέλε ρψξα (επεκβάζεηο 

Γπηηθψλ ζε ρψξεο φπσο Αθγαληζηάλ, Ηξάθ, Ληβχε θ.ν.θ.) θαη ζε δηαξθή πνιεκηθή 

θαηάζηαζε φπσο Παιαηζηίλε-Ηζξαήι, Λίβαλνο-Ηζξαήι νη πξφζθπγεο ζα είλαη ηα 

ζχκαηα ζηε δακφθιεην ζπάζε ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ.  

Ο παξαινγηζκφο ηεο αλζξσπφηεηαο έγθεηηαη ζην φηη νη Γπηηθνί επηθαινχληαη ηελ 

πξνζηαζία ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ψζηε λα κπνξνχλ λα επεκβαίλνπλ ζε 

πεξηνρέο θαη λα δεκηνπξγνχλ εθαηνκκχξηα πξφζθπγεο. Τπήξμε θαη ππάξρεη έληνλνο 

πξνβιεκαηηζκφο αλ ε βία κπνξεί αλ δεκηνπξγήζεη ζπλζήθεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ή αλ ην ε βία γελλά βία απνδεηθλχεηαη ζήκεξα 

πεξηζζφηεξν απφ πνηέ. Φπζηθά πάληα ζα ππάξρνπλ θη εθείλνη πνπ δηθαηνινγνχλ ηε 

ρξήζε βίαο αθνχ «νδεγεί νξηζκέλνπο αλαιπηέο λα ππνζηεξίμνπλ κηα 

«κεηαθξαηηθηζηηθή» ελαιιαθηηθή πξνζέγγηζε ζηελ αλζξσπηζηηθή επέκβαζε, ηελ 

νπνία ραξαθηεξίδνπλ σο κε βίαηε αλζξσπηζηηθή επέκβαζε».
55

 

Κιείλνληαο, πξέπεη λα επηζεκαλζεί ε επηιεθηηθφηεηα ηεο αληίδξαζεο ηεο 

δηεζλνχο θνηλφηεηαο θαη ησλ θξαηψλ σο πξνο ηελ αλζξσπηζηηθή επέκβαζε θαη ηελ 

πξνζηαζία ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. Γελ ππάξρεη πην θξαπγαιέα πεξίπησζε 

απφ ηελ θηινακεξηθαληθή βαζηιηθή νηθνγέλεηα ησλ ανχδ ζηελ Αξαβία. Ζ θαηαπίεζε 

θαη ν πεξηνξηζκφο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ηδίσο ησλ γπλαηθψλ, είλαη 

θξαπγαιέα αιιά δελ ππάξρεη θακία θαηαδίθε. 

Πέξαλ ησλ λέσλ κνξθψλ εμαλαγθαζκνχ νη δηαρξνληθέο αηηίεο είλαη ίδηεο θαη 

απαξάιιαθηεο ζε φια ηα κήθε θαη πιάηε ηεο πθειίνπ θαη ην κφλν πνπ δηαθνξνπνηεί 

ηελ θάζε πεξίπησζε είλαη ε έληαζε θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίνλ εκθαλίδνληαη νη αηηίεο 

απηέο.  
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Βι. ζρεηηθάPauVidal, SantiTorres ―Refugiats. Víctimesdeldesgovernilaindiferència‖, φπ.παξ., ζει. 1 

εμ. 
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 Βι. ζρεηηθά JohnBeylis – SteveSmith, Ζ παγθνζκηνπνίεζε ηεο Γηεζλνύο Πνιηηηθήο, νπ. παξ., ζει. 

701. 
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Παράνομη μετανάςτευςη 

Ζ παξάλνκε κεηαλάζηεπζε έρεη απνηειέζεη αληηθείκελν κηαο ζπλερψο 

εληεηλφκελεο  δεκφζηαο ζπδήηεζεο ζηελ Δπξψπε ηα ηειεπηαία ρξφληα. ηελ Δπξψπε, 

ην δήηεκα απηφ ηέζεθε ζην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο ηδίσο απφ ην θαινθαίξη ηνπ 

2008, κέζα απφ θαζεκεξηλέο αλαθνξέο γηα ηελ έιεπζε δηαθφξσλ παξάλνκσλ 

κεηαλαζηψλ ζηηο αθηέο ηεο Μεζνγείνπ θαη άιισλ, νη νπνίνη έραζαλ ηε δσή ηνπο θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ ηνπο.
56

 

χκθσλα κε θείκελν ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο 

(MigrationPolicyInstitute), ε εκπεηξία έρεη δείμεη πσο ππάξρνπλ νθηψ βαζηθνί ηξφπνη 

κε ηνπο νπνίνπο κε Δπξσπαίνη πνιίηεο θαζίζηαληαη παξάλνκνη κεηαλάζηεο. Οη ηξφπνη 

απηνί  είλαη :
57

 

1.  Ζ παξάλνκε είζνδνο, δειαδή ε παξάλνκε δηέιεπζε ησλ ρεξζαίσλ θαη 

ζαιάζζησλζπλφξσλ θάπνηνπ Δπξσπατθνχ θξάηνπο. 

2. Ζ είζνδνο ζηελ Δπξψπε, κε ηε ρξήζε πιαζηψλ εγγξάθσλ. 

3. Ζ είζνδνο κε λφκηκα έγγξαθα, ζηα νπνία φκσο έρεη παξαηεξεζεί παξνρή ςεπδψλ 

πιεξνθνξηψλ. 

4. Ζ ιήμε ηεο πξνζσξηλήο άδεηαο παξακνλήο, ή ρσξίο ζεψξεζεο άδεηαο ηαμηδηνχ. 

5. Ζ κε αλαλέσζε ηεο άδεηαο παξακνλήο εμαηηίαο ηεο κε πιήξσζεο ησλ απαηηήζεσλ 

ή ηεο παξαβίαζεο ησλ ζπλζεθψλδηακνλήο. 

6. Ζ γέλλεζε ππφ θαζεζηψο παξαηππίαο. 

7. Ζ θπγνδηθία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ρνξήγεζεο αζχινπ ή ε κε ηήξεζε 

ηεο απφθαζεο γηα ηελ απνρψξεζε απφ ην θξάηνο ππνδνρήο, χζηεξα απφ αξλεηηθή 

θξίζε. 

8. Ζ απνηπρία ελφο θξάηνπο λα εθαξκφζεη ηελ απφθαζε επηζηξνθήο γηα λνκηθνχο ή 

πξαθηηθνχο ιφγνπο (αλνρή). 

Δθηηκάηαη φηη, ην 2008, πεξίπνπ 1,9 εθαηνκκχξηα έσο 3,8 εθαηνκκχξηα 

κεηαλάζηεο ρσξίο άδεηα δηακέλνπλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Βέβαηα εδψ πξέπεη λα 

επηζεκαλζεί φηη ηα παξαπάλσ κεγέζε απνηεινχλ εθηηκήζεηο , κηαο θαη δελ ππάξρνπλ 
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Βι. ζρεηηθάζην Morehouse C.&Blomfield M., Irregular Migration in Europe, 2011, Washington, 

DC: Migration PolicyInstitute, ζει.2 
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29 

 

επαξθείο πιεξνθνξίεο γηα ηελ εηήζηα ξνή παξάλνκεο κεηαλάζηεπζεο πξνο ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε.
58

 

χκθσλα κε φζα αλαθέξνπλ νη εθζέζεηο ηεο FRONTEX, νη δψλεο εηζφδνπ 

κεηαλαζηψλ δελ είλαη απφιπηα ζηαζεξέο. Δληνχηνηο είλαη δπλαηφ λα εληνπηζηνχλ 

επηά βαζηθέο κεηαλαζηεπηηθέο νδνί, κέζσ ησλ νπνίσλ επηρεηξείηαη ην πέξαζκα ζηελ 

Δπξσπατθή ήπεηξν θαη θπξίσο ζηελ ΔΔ ρσξίο θάπνηα άδεηα. Απηέο είλαη:
59

 

1. Ζ δηαδξνκή ηεο Κεληξηθήο Μεζνγείνπ, απφ ηελ Σπλεζία θαη ηε Ληβχε πξνο ηελ 

Ηηαιία θαη ηε Μάιηα. 

2. Ζ δηαδξνκή ηεο Γπηηθήο Μεζνγείνπ, απφ ην Μαξφθν θαη ηελ Αιγεξία πξνο ηελ 

Ηζπαλία. 

3. Ζ δηαδξνκή ηεο Γπηηθήο Αθξηθήο, πνπ μεθηλά απφ ηηο αθηέο ηεο Γπηηθήο Αθξηθήο 

θαη θαηαιήγεη ζηηο Καλάξηεο Νήζνπο. 

4. Ζ δηαδξνκή ησλ αλαηνιηθψλ ζπλφξσλ, φπνπ δηακέζνπ ησλ αλαηνιηθψλ ζπλφξσλ 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε, νη κεηαλάζηεο εηζέξρνληαη ζε 

θξάηε-κέιε. 

5. Ζ δηαδξνκή ησλ Γπηηθψλ Βαιθαλίσλ, κε ηελ νπνία νη κεηαλάζηεο πεξλάλε απφ ηηο 

εθηφο ΔΔ ρψξεο ησλ Βαιθαλίσλ ζε θξάηε-κέιε. 

6. Ζ θπθιηθή δηαδξνκή Αιβαλίαο-Διιάδαο, ε νπνία νπζηαζηηθά αλαθέξεηαη ζηελ 

θπθιηθή κεηαλάζηεπζε απφ ηελ Αιβαλία ζηελ Διιάδα. 

7. Ζ δηαδξνκή ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ, ή αιιηψο ε δηαδξνκή ηεο 

Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο, πνπ αθνξά ζηελ είζνδν κεηαλαζηψλ απφ ηελ Σνπξθία 

πξνο ηελ Διιάδα κέζσ μεξάο ή ζάιαζζαο. 

 

Η κρατική-πολιτική αντιμετώπιςη τησ προςφυγικήσ κρίςησ 

Απέλαληη ζηα ηεξάζηηα θχκαηα ησλ πξνζθπγηθψλ ξνψλ ζα πθίζηαηαη ε αλάγθε 

λα ππάξμεη κέξηκλα γηα ηελ ππνδνρή, ηε θξνληίδα θαη θπξίσο ηελ απνθαηάζηαζή 

ηνπο.Γηαρξνληθά, ε ζηάζε ησλ θξαηψλ θαη ησλ θπβεξλήζεσλ αιιά θαη ησλ δηεζλψλ 

θξαηηθψλ νξγαληζκψλ (θαινχληαη δηαθπβεξλεηηθνί νξγαληζκνί θαη είλαη 240 ζην 

ζχλνιφ ηνπο, φπσο ΟΖΔ, Δ.Δ. θιπ.) είλαη άηνικε θαη άλεπ νπζηαζηηθνχ 

πεξηερνκέλνπ, αθνχ πεξηνξίδεηαη ζηε δεκηνπξγία πξνζθπγηθψλ θαηαπιηζκψλ γηα ηελ 
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Βι. ζρεηηθάζηνMorehouseC. &BlomfieldM., όπ. παξ., ζει.4 
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άκεζε θαη πξνζσξηλή θξνληίδα ηνπο ρσξίο ζρέδην γηα ηελ έληαμε ή ηελ επαλέληαμε 

ηνπο ζε λένπο ή ζε παηξνγνληθνχο ηφπνπο. Αληίζεηα νη κε θξαηηθνί δξψληεο,
60

 φπσο 

είλαη νη Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο (ΜΚΟ), είλαη πεξηζζφηεξν νπζηαζηηθνί θαη 

ηνικεξνί ζηηο ιχζεηο πνπ δεηνχλ θαη ζηα κέηξα πνπ πηέδνπλ λα παξζνχλ ππέξ ησλ 

πξνζθχγσλ. Ο Δξπζξφο ηαπξφο
61

 θαη ε Δξπζξά Ζκηζέιελνο,
62

 ε Γηεζλήο 

ακλεζηία,
63

 νη Γηαηξνί ρσξίο χλνξα,
64

 νη Γηαηξνί ηνπ Κφζκνπ
65

 είλαη νξηζκέλεο απφ 

ηηο εθαηνληάδεο ΜΚΟ πνπ σο «κε θξαηηθνί δξψληεο» πξνζθέξνπλ πεξηζζφηεξα απφ 

φηη ηα θξάηε θαη νη  δηαθπβεξλεηηθνί δηεζλείο νξγαληζκνί..
66

 

Γπξίδνληαο ζρεδφλ 100 ρξφληα πίζσ, ζα δνχκε φηη ε Διιάδα βίσζε κία απφ ηηο 

ηξνκαθηηθφηεξεο νηθνλνκηθέο θαη αλζξσπηζηηθέο θαηαζηξνθέο, πνπ νδήγεζε ζηνλ 

μεξηδσκφ, φπσο πξναλαθέξακε, ζρεδφλ 1.200.000 αλζξψπσλ. Μπξνζηά ζε απηφ ην 

θαηαζηξεκκέλν πεξηβάιινλ νη ειιεληθέο αξρέο έπξεπε λα αληηκεησπίζνπλ ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πξνθάιεζε ε εγθαηάζηαζε ησλ πξνζθχγσλ θαη λα βξνπλ ιχζεηο 

ζηηο άκεζεο θαη πηεζηηθέο βηνπνξηζηηθέο αλάγθεο γηα ηνλ ζχλνιν ησλ Διιήλσλ ηεο 

Μηθξαζίαο. Αλ θαη ε ειιεληθή νηθνλνκία ήηαλ ήδε θαηαζηξεκκέλε ππήξμε κία, θαηά 

γεληθή νκνινγία, ηθαλνπνηεηηθή αληηκεηψπηζε εθ κέξνπο ησλ ειιεληθψλ αξρψλ, ηηο 

νπνίεο (ειιεληθέο αξρέο) επηθνπξνχζαλ ε Κνηλσλία ησλ Δζλψλ, απφ ηελ νπνία ην 

1923 δεηήζεθε βνήζεηα (ε ΚηΔ ήηαλ ν πξνθάηνρνο ηνπ ΟΖΔ), θαη ηδησηηθέο 

πξσηνβνπιίεο.
67

 

Απφ ηελ ίδξπζε ηνπ ΟΖΔ θαη ηεο Όπαηεο Αξκνζηείαο, γηα λα ζέζνπκε κία ηνκή 

κεηαμχ ησλ πξηλ θαη ησλ κεηά ηνπ ΟΖΔ ελεξγεηψλ, ε γεληθή ζηάζε γηα ηελ πεξίζαιςε 

ησλ πξνζθχγσλ είλαη ειιηπήο. Γελ είλαη άιισζηε ηπραίν φηη απφ ηφηε πνπ ηδξχζεθε ε 

Όπαηε Αξκνζηεία γηα ηνπ Πξφζθπγεο ηνπ ΟΖΔ ηα θξάηε απέβιεπαλ απιψο ζηελ 

επίιπζε ηνπ ηφηε πθηζηακέλνπ πξνβιήκαηνο κε ηνπο πξφζθπγεο ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ 

Πνιέκνπ. Δίλαη ηφζν πξνθιεηηθή ε ζηάζε ησλ θξαηψλ, αθνχ «ε αξρηθή εληνιή ηεο 

Όπαηεο Αξκνζηείαο πεξηνξηδφηαλ ζε έλα ηξηεηέο πξφγξακκα γηα ηελ αλαθνχθηζε ησλ 
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 Γηα ηελ έλλνηα, ην πεξηερφκελν αιιά θαη ηε ζεκαζία ησλ «κε θξαηηθψλ δξψλησλ» βι. ζρεηηθά 

JohnBeylis – SteveSmith, Ζ παγθνζκηνπνίεζε ηεο Γηεζλνύο Πνιηηηθήο, φπ. παξ., ζζ. 543-569. 
61

 Βι. ζρεηηθά ζην https://www.icrc.org/ (πξνζπειάζηεθε ζηηο 12/08/2016) 
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 Βι. ζρεηηθά ζην  http://www.ifrc.org/ (πξνζπειάζηεθε ζηηο 12/08/2016) 
63

 Βι. ζρεηηθά ζην https://www.amnesty.gr/ (πξνζπειάζηεθε ζηηο 12/08/2016)  
64

 Βι. ζρεηηθά ζην http://www.msf.org/ (πξνζπειάζηεθε ζηηο 12/08/2016) 
65

 Βι. ζρεηηθά ζην http://mdmgreece.gr/ (πξνζπειάζηεθε ζηηο 12/08/2016) 
66

 Βι. επεκβάζεηο ζε Ληβχε, Ηξάθ, Αθγαληζηάλ, πξία θιπ. 
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 Βι. ζρεηηθά «Οη πξφζθπγεο ηνπ 1922», ζην 

http://foundation.parliament.gr/VoulhFoundation/VoulhFoundationPortal/images/site_content/voulhFo

undation/file/Ekpaideytika%20New/racism/0_4racism.pdf (πξνζπειάζηεθε ζηηο 17/08/2016) 
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πξνζθχγσλ πνπ είραλ απνκείλεη απφ ηνλ Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν. Χζηφζν, ην 

πξφβιεκα ηνπ εθηνπηζκνχ φρη κφλν δελ εμαθαλίζηεθε, αιιά κεηαηξάπεθε ζε επίκνλν 

παγθφζκην θαηλφκελν. Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 2003, ε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ ΟΖΔ 

ηειηθά θαηήξγεζε ηελ αλάγθε λα αλαλεψλεη ν νξγαληζκφο ηελ εληνιή ηνπ θάζε ιίγα 

ρξφληα».
68

Απφ ηα παξαπάλσ θαίλεηαη φηη ε γηα πεξίπνπ 50 ρξφληα ε πξνζσξηλή 

ιεηηνπξγία ήηαλ κία κφληκε θαηάζηαζε, ψζηε αλ κελ επηιπζεί επί ηεο νπζίαο ην 

πξνζθπγηθφ δήηεκα, ηε ζηηγκή κάιηζηα πνπ νη πξνζθπγηθέο ξνέο δεκηνπξγνχληαη θαη 

εμαηηίαο ησλ  ζρεδίσλ ηεο Γχζεο ζε δεθάδεο ρψξεο ηνπ ιηγφηεξν αλαπηπγκέλνπ 

ρψξνπ. Άιισζηε νη πξνυπνινγηζκνί γηα ζηξαηησηηθέο επεκβάζεηο αλέξρνληαη ζε 

πνιιά δηζεθαηνκκχξηα ίζσο θαη ηξηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ελψ γηα ηνπο πξφζθπγεο ε 

ρξεκαηνδφηεζε είλαη πάληα ζρεδφλ κεδακηλή ελ ζπγθξίζεη κε ηηο ζηξαηησηηθέο 

επεκβάζεηο θαη ηα πνζά πνπ εθεί δαπαλψληαη.
69

 Δίλαη ζαθέο φηη ε ρξεκαηνδφηεζε εθ 

κέξνπο ησλ θξαηψλ αιιά θαη ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ πξέπεη λα δηεπξπλζεί..
70

 

Ζ Δ.Δ. κέζσ ησλ θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ θαη ην «3o Πξφγξαµµα ∆ξάζεο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηνλ ηνµέα ηεο Τγείαο, 2014-2020: Πξφζθιεζε ππνβνιήο 

πξνηάζεσλ γηα ηελ πγεηνλνµηθή πεξίζαιςε ησλ πξνζθχγσλ»  ζηνρεχεη ζηηο εμήο 

δξάζεηο γηα ηελ πεξίζαιςε ησλ πξνζθχγσλ: 

-Βειηίσζε ηεο πγείαο, πξφιεςε αζζελεηψλ θαη ελζάξξπλζε ππνζηεξηρηηθνχ 

πεξηβάιινληνο γηα πγηή δηαβίσζε. 

-Πξνζηαζία πνιηηψλ απφ ζνβαξέο δηαζπλνξηαθέο απεηιέο ζηελ πγεία. 

-πλεηζθνξά ζηελ θαηλνηνµία, απνδνηηθφηεηα θαη βησζηµφηεηα ησλ ζπζηεµάησλ 

πγείαο. 
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 Βι. ζρεηηθά Πξνζηαηεύνληαο ηνπο Πξόζθπγεο & ν Ρόινο ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο ηνπ ΟΖΔ γηα ηνπο 

Πξόζθπγεο, UNHCR / MRPIS / B•3 / GRC 1, Μάξηηνο 2010, εθδ. Όπαηε Αξκνζηεία ηνπ ΟΖΔ γηα 

ηνπο Πξφζθπγεο,  ζει. 17. 
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 «Οη πφιεκνη ζην Ηξάθ θαη ην Αθγαληζηάλ ζα θνζηίζνπλ καθξνπξφζεζκα ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο 

ηέζζεξα έσο έμη ηξηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα, θαη σο εθ ηνχηνπ ζα επηβαξχλνπλ ηνλ θξαηηθφ 

πξνυπνινγηζκφ γηα ηηο επφκελεο δεθαεηίεο, ζχκθσλα κε κηα κειέηε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ 

Υάξβαξλη». Βι. ζρεηηθά «Κφζηνο $ 6 ηξηο απφ ηνπο πνιέκνπο ζε Ηξάλ θαη Αθγαληζηάλ κεηξνχλ νη 

ΖΠΑ» ζην http://www.tovima.gr/world/article/?aid=505152 (πξνζπειάζηεθε ζηηο 17/08/2016). Ζ Δ.Δ. 

ηελ επηαεηία 2014-2020 ζα ρνξεγήζεη ζηα θ-κ κέζσ ηνπ Σακείνπ Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη 

Έληαμεο θαη ηνπ Σακείν Δζσηεξηθήο Αζθάιεηαο 3,7 δηο κε επηπιένλ θάπνηεο έθηαθηεο εληζρχζεηο. Βι. 

ζρεηηθά «Υξεκαηνδφηεζε ζηνπο ηνκείο ηεο κεηαλάζηεπζεο θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ ζπλφξσλ» ζην 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-

information/docs/funding_country_sheet_el_el.pdf (πξνζπειάζηεθε ζηηο 17/08/2016). 
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 Βι. ζρεηηθά ζην http://www.newsbomb.gr/ygeia/giatroi/story/674799/vlastarakos-amesi-

xrimatodotisi-apo-tin-e-e-gia-tin-perithalpsi-ton-prosfygon (πξνζπειάζηεθε ζηηο 17/08/2016) 
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-∆ηεπθφιπλζε ζηελ θαιχηεξε θαη αζθαιέζηεξε πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο 

πγεηνλνµηθήο πεξίζαιςεο γηα ηνπο πνιίηεο ηεο Έλσζεο.
71

 

Ζ πξφρεηξε αληηκεηψπηζε ηνπ δεηήκαηνο ηεο δξάζεο ησλ θξαηψλ θαη ησλ 

δηεζλψλ νξγαληζκψλ είλαη εκθαλήο θαη απνδεηθλχεηαη θάζε θνξά πνπ κία θξίζε αλά 

ηνλ θφζκν μεζπά θαη δεκηνπξγεί πξνζθπγηθέο ξνέο. Γελ είλαη, σζηφζν, κφλν 

πξφρεηξε αιιά θαη πξνθιεηηθή αθνχ ζηνρεχεη λα πξνζηαηεχζεη κφλν ηηο ζχγρξνλεο 

ρψξεο ηεο Γχζεο θαη φρη λα ζπκβάιιεη ζηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ 

εμαλαγθάδνπλ εθαηνκκχξηα αλζξψπνπο λα εγθαηαιείςνπλ ηηο εζηίεο ηνπο. 

Μεγαιχηεξε απφδεημε απφ ηε ζηάζε ηεο Δ.Δ. αιιά θαη ηνπ ινηπνχ δπηηθνχ θφζκνπ 

δελ κπνξεί λα ππάξμεη. Ζ Δ.Δ. ρξεκαηνδνηεί ηελ Σνπξθία λα θξαηά ηνπο χξηνπο 

(θπξίσο) πξφζθπγεο ζην έδαθνο ηεο αξλνχκελε λα ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζηελ 

απνθαηάζηαζε ηνπο ζηα επξσπατθά  εδάθε θηλνχκελε ζηα φξηα ηεο αθξνδεμηάο 

πξνπαγάλδαο θαη ζηάζεο νξηζκέλσλ θ-κ, φπσο ε «Οκάδα ηνπ Βίδεγθξαλη».
72

 Ίζσο, 

φκσο, ραξαθηεξηζηηθφηεξν παξάδεηγκα απφ ηνλ κεγαιχηεξν θαηαπιηζκφ πξνζθχγσλ 

ζηνλ θφζκν λα κελ ππάξρεη, θάηη πνπ απνδεηθλχεη ηελ νινθάλεξε θαη άλεπ 

ακθηζβεηήζεσο πξφρεηξε ζηάζε ησλ θξαηψλ θαη ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ ηνπ 

δεηήκαηνο ησλ πξνζθχγσλ. 

Ο κεγαιχηεξνο πξνζθπγηθφο θαηαπιηζκφο βξίζθεηαη ζηε Γθάξηζα ηεο Κέλπα, 

φπνπ θηινμελνχληαη 500.000 άλζξσπνη. Γεκηνπξγήζεθε ην 1992 ιφγσ ηνπ εκθπιίνπ 

ηεο νκαιίαο θαη ην 2007 κε ρξήκαηα ηεο Ννξβεγηθήο Κπβέξλεζεο
73

επεθηάζεθε 

πεξηζζφηεξν. Γελ ππήξμε κέξηκλα γηα λα απνθαηαζηαζνχλ νη πξφζθπγεο αιιά 

κέξηκλα γηα ηελ επέθηαζε ηνπ θαηαπιηζκνχ γηα λα θηινμελήζεη λένπο πνιχπαζνπο 

πξφζθπγεο. 
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 Βι. ζρεηηθά ζην 

http://aftovi.27210.gr/mediafiles/2016/05/%CE%95%CE%93%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%A6

%CE%9F-1.pdf (πξνζπειάζηεθε ζηηο 1708/2016) 
72

 Βι. ζρεηηθά «ε πνξεία ζχγθξνπζεο κε ηελ ΔΔ γηα ην πξνζθπγηθφ ε ‗Οκάδα ηνπ Βίδεγθξαλη‘» ζην 

http://www.protothema.gr/world/article/553847/se-poreia-sugrousis-me-tin-ee-gia-to-prosfugiko-i-

omada-tou-vizegrad/ (πξνζπειάζηεθε ζηηο 17/08/2016) 
73

 Ζ Κπβέξλεζε ηεο Ννξβεγίαο είλαη κία απφ ηηο πινπζηφηεξεο, αθνχ δηαρεηξίδεηαη ηεξάζηηα πνζά 

κέζσ ηνπ Norway‘s Government Pension Fund Global. «Ζ Ννξβεγία έρεη ζήκεξα ην πινπζηφηεξν 

θξαηηθφ επελδπηηθφ ηακείν ράξε ζηα έζνδα ηεο ρψξαο απφ ην πεηξέιαην. Παξφηη ηδξχζεθε κφιηο ην 

1990, ηα ππφ δηαρείξηζε θεθάιαηά ηνπ μεπεξλνχλ ηα 882 δηζ. δνιάξηα. Μεηαμχ 1998 θαη 2014, ε κέζε 

εηήζηα απφδνζε ησλ επελδχζεψλ ηνπ ήηαλ 3,8%. Οη κεγαιχηεξεο επελδχζεηο ηνπ αθνξνχλ ηνλ θιάδν 

ησλ αθηλήησλ, ελψ έρεη αγνξάζεη κεηνρέο ζε 9.000 επηρεηξήζεηο ζε φιν ηνλ θφζκν θαη επελδχεη ζε 

ζπλνιηθά 75 ρψξεο. Σν 2014 ι.ρ. επέλδπζε 576 εθαη. δνιάξηα ζηελ αγνξά αθηλήησλ ηνπ Λνλδίλνπ, 

ελψ απέθηεζε ην 45% απφ έλα 40ψξνθν θηίξην γξαθείσλ ζην Μαλράηαλ». Βι. ζρεηηθά ζην 

http://www.efsyn.gr/arthro/oi-kratikes-ependytikes-mpiznes-ton-7-tris-dolarion (πξνζπειάζηεθε ζηηο 

17/08/2016. 

http://aftovi.27210.gr/mediafiles/2016/05/%CE%95%CE%93%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%A6%CE%9F-1.pdf
http://aftovi.27210.gr/mediafiles/2016/05/%CE%95%CE%93%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%A6%CE%9F-1.pdf
http://www.protothema.gr/world/article/553847/se-poreia-sugrousis-me-tin-ee-gia-to-prosfugiko-i-omada-tou-vizegrad/
http://www.protothema.gr/world/article/553847/se-poreia-sugrousis-me-tin-ee-gia-to-prosfugiko-i-omada-tou-vizegrad/
http://www.efsyn.gr/arthro/oi-kratikes-ependytikes-mpiznes-ton-7-tris-dolarion
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Βέβαηα, παξά ηα παξαπάλσ, ε Όπαηε Αξκνζηεία ππνζηεξίδεη φηη 

«νηθπβεξλήζεηο ζπλήζσο δηαζθαιίδνπλ ηα βαζηθά αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ηε 

ζσκαηηθή αζθάιεηα ησλ πνιηηψλ ηνπο. ηαλ φκσο νη πνιίηεο γίλνληαη πξφζθπγεο, 

απηφ ην δίρηπ αζθάιεηαο εμαθαλίδεηαη. Υσξίοθάπνηαο κνξθήο λνκηθφ θαζεζηψο ζηε 

ρψξα φπνπ δεηνχλάζπιν, ζα ήηαλ εμαηξεηηθά επάισηνη ζηελ εθκεηάιιεπζεθαη ζε 

άιιεο κνξθέο θαθνκεηαρείξηζεο, θαζψο θαη ζηεθπιάθηζε ή ηελ απέιαζε.Οη 

θπβεξλήζεηο θέξνπλ ηελ πξσηαξρηθή επζχλε γηαηελ πξνζηαζία ησλ πξνζθχγσλ ζην 

έδαθφο ηνπο θαηζπρλά δξνπλ απφ θνηλνχ κε ηνπηθέο κε θπβεξλεηηθέονξγαλψζεηο 

(ΜΚΟ). Χζηφζν, ζε πνιιέο ρψξεο, πξνζσπηθφηεο Όπαηεο Αξκνζηείαο εξγάδεηαη 

επίζεο ζην πιεπξφ ΜΚΟθαη άιισλ εηαίξσλ, ζε δηάθνξεο ηνπνζεζίεο, απφ 

πξσηεχνπζεο έσο απνκαθξπζκέλνπο θαηαπιηζκνχο θαη κεζνξηαθέοπεξηνρέο. 

Πξνζπαζνχλ λα πξνσζήζνπλ ή λα παξάζρνπλλνκηθή θαη πιηθή πξνζηαζία, θαη λα 

ειαρηζηνπνηήζνπληελ απεηιή ηεο βίαο –ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζεμνπαιηθήο 

θαθνπνίεζεο–ζηελ νπνία ππφθεηληαη πνιινί πξφζθπγεο, αθφκα θαη ζηηο ρψξεο 

αζχινπ».
74

 

ηε ζεκεξηλή πξνζθπγηθή θξίζε,ε πξνζηαζία θαη εθξνληίδα εθηφο ησλ 

ειιεληθψλ θαη ινηπψλ θξαηηθψλ νξγάλσλ ησλ θ-κ ηεο Δ.Δ. γίλεηαη απφ ηελ « Όπαηε 

Αξκνζηεία έρεη δηεπξχλεη ηφζν ηνλ αξηζκφ φζν θαη ην είδνο ησλ νξγαλψζεσλ κε ηηο 

νπνίεο ζπλεξγάδεηαη. ηηο αδειθέο ππεξεζίεο ηνπ ΟΖΔ πεξηιακβάλνληαη ην 

Παγθφζκην Δπηζηηηζηηθφ Πξφγξακκα (WFP), ην Σακείν ηνπ ΟΖΔ γηα ηα Παηδηά 

(UNICEF), ε Παγθφζκηα Οξγάλσζε Τγείαο (WHO), ην Αλαπηπμηαθφ Πξφγξακκα 

ηνπ ΟΖΔ (UNDP), ην Γξαθείν γηα ηνλ πληνληζκφ Αλζξσπηζηηθψλ Τπνζέζεσλ 

(OCHA) θαη ε Όπαηε Αξκνζηεία ηνπ ΟΖΔ γηα ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα 

(OHCHR). Άιιεο νξγαλψζεηο είλαη ε Γηεζλήο Δπηηξνπή ηνπ Δξπζξνχ ηαπξνχ 

(ICRC), ε Γηεζλήο Οκνζπνλδία Δξπζξνχ ηαπξνχ θαη πιιφγσλ ηεο Δξπζξάο 

Ζκηζειήλνπ (IFRC), ν Γηεζλήο Οξγαληζκφο Μεηαλάζηεπζεο (IOM) θαη πεξίπνπ 640 

κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο».
75

 

Δίλαη θαλεξφ φηη δεθάδεο αλ φρη εθαηνληάδεο νξγαληζκνί θαη ΜΚΟ ζπκβάιινπλ 

ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ηε θξνληίδα ησλ πξνζθχγσλ πνπ 

βξίζθνληαη εγθισβηζκέλνη ζηελ Διιάδα, κία ρψξα πνπ γηα ην ζχλνιφ ηνπο ήηαλ έλαο 
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 Βι. ζρεηηθά Πξνζηαηεύνληαο ηνπο Πξόζθπγεο & ν Ρόινο ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο ηνπ ΟΖΔ γηα ηνπο 

Πξόζθπγεο, νπ. παξ., ζει. 14.  
75

 Βι. ζρεηηθά Πξνζηαηεύνληαο ηνπο Πξόζθπγεο & ν Ρόινο ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο ηνπ ΟΖΔ γηα ηνπο 

Πξόζθπγεο, νπ. παξ., ζει. 29. 
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ελδηάκεζνο ζηαζκφο ζην καθξχ ηαμίδη γηα ηε Γε ηεο Δπαγγειίαο. Γηα ην ζχλνιν ησλ 

αλζξψπσλ απηψλ είλαη επηχρεκα πνπ ε Διιάδα έρεη γίλεη γηα απηνχο κία «άιιε 

θηβσηφο πνπ ρσξά ηα αρψξεηα. Δθείλν ην σξαίν θαξάβη πνπ αξκελίδεη ζηα δάθξπα 

ηνπ θφζκνπ θαη ηα κεηαηξέπεη επινγεηηθά ζε αγηαζκφ πνπ γεσξγεί ηελ άλπδξε 

έξεκν»
76

 γηα λα ηνπο δψζεη κία άιιε δηέμνδν θαη κία λέα, κία φκνξθε ειπίδα 

ζσηεξίαο. 

Ζ Διιάδα σο θξάηνο θαη θπξίσο σο έθθξαζε ηνπ ιανχ ηεο έρεη πξνζθέξεη ηελ 

κέγηζηε αξσγή κε βάζε θαη ηηο πθηζηάκελεο νηθνλνκηθνπνιηηηθέο ζπλζήθεο πνπ 

αληηκεησπίδεη. ηαλ νη  επξσπαίνη ζήθσλαλ ηείρε
77

ή έπαηξλαλ ηα ηηκαιθή ησλ 

πξνζθχγσλ θαη ησλ κεηαλαζηψλ
78

ε Διιάδα δερφηαλ ρηιηάδεο πξφζθπγεο, 

θξνληίδνληαο ηνπο.
79

 

Παξά ηηο δειψζεηο ηνπ Έιιελα πξσζππνπξγνχ Αιέμε Σζίπξα φηη «Ζ πνιηηεία, 

ην ειιεληθφ θξάηνο, παξά ηηο νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο, έρεη θαηαθέξεη λα απμήζεη ηηο 

δπλαηφηεηεο δηακνλήο θαη θηινμελίαο, ρηίδνπκε πεξίπνπ 10.000 ζέζεηο ηελ εβδνκάδα 

θαη απηφ αληηιακβάλεζηε φηη είλαη θάηη ην νπνίν δελ κπνξεί λα ην θαηαθέξεη θακία 

ΜΚΟ, φζν ζεκαληηθή θη αλ είλαη ε ζπλεηζθνξά ηεο»,
80

 ε αιήζεηα είλαη φηη νη 

ζπλζήθεο ζηηο νπνίεο δηαβηνχλ νη πξφζθπγεο θαη νη κεηαλάζηεο δελ είλαη θαη νη 

θαιχηεξεο δπλαηέο. Ήδε ε Γηεζλήο Ακλεζηία θαηαγγέιιεη ηηο ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο 

                                                           
76

 Βι. ζρεηηθά ηε ζπλέληεπμε πνπ έδσζε ζηελ ηζηνζειίδα «Πεκπηνπζία» ν θαζεγεηήο δνγκαηηθήο 

Θενινγίαο ΑΠΘ Υξπζφζηνκνο ηακνχιεο ζην http://www.pemptousia.gr/2015/08/idololatria-ine-oti-

mas-krivi-tin-alithia/ (πξνζπειάζηεθε ζηηο 17/08/2016) 
77

 Βι. ζρεηηθά http://www.enikos.gr/international/355315,O-fraxths-poy-yywnoyn-ta-Skopia-sta-

synora-me-thn-Ellada-FWTO.html (πξνζπειάζηεθε ζηηο 17/08/2016) 
78

 Βι. ζρεηηθά ηελ απφθαζε ηνπ δαληθνχ θνηλνβνπιίνπ γηα ηηο θαηαζρέζεηο ρξεκάησλ θαη ηηκαιθψλ 

ζην http://www.huffingtonpost.gr/2016/01/30/dania-katasxeseis-prosfyges_n_9110190.html 

(πξνζπειάζηεθε ζηηο 17/08/2016) 
79

 Ζ Ακπγδαιέδα δεκηνπξγήζεθε απφ ηνλ Μηράιε Υξπζνρνίδε, Τπνπξγφ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε επί 

θπβεξλήζεσο Γεσξγίνπ Α. Παπαλδξένπ (ΠΑΟΚ), ςεθίζηεθε απφ ΠΑΟΚ θαη ΝΓ θαη 

ρξεκαηνδνηήζεθε απφ νκάδα εθνπιηζηψλ θαη ζηεξίρζεθε θαη απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή 

(Commission). Βι. ζρεηηθά ζην  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%BF_%CE%BA

%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82_%CE%91%CE%BC%CF%85

%CE%B3%CE%B4%CE%B1%CE%BB%CE%AD%CE%B6%CE%B1%CF%82 θαη ηηο παξαπνκπέο. 

(πξνζπειάζηεθε ζηηο 17/08/2016). Βι. επίζεο βίληεν ζηηο 30 Ννεκβξίνπ 2012 κε ηελ επίζθεςε ησλ 

Δπξσπαίσλ Οηθνιφγσλ (Greens EFA) ζην θέληξν θξάηεζεο Ακπγδαιέδαο ζηελ Αηηηθή «Amygdaleza 

"The five star Detention Centre» ζην https://www.youtube.com/watch?v=NgonnC2xrFU 

(πξνζπειάζηεθε ζηηο 17/08/2016) 
80

 Βι. ζρεηηθά ηηο δειψζεηο ηνπ Έιιελα πξσζππνπξγνχ θαηά ηε ζπλάληεζή ηνπ κε ηνλ επξσπαίν 

Δπίηξνπν αξκφδην γηα ηελ Αλζξσπηζηηθή Βνήζεηα θαη Γηαρείξηζε Κξίζεσλ, Υξίζην ηπιηαλίδε ζην 

http://www.tovima.gr/politics/article/?aid=783753 (πξνζπειάζηεθε ζηηο 17/08/2016) 

http://www.pemptousia.gr/2015/08/idololatria-ine-oti-mas-krivi-tin-alithia/
http://www.pemptousia.gr/2015/08/idololatria-ine-oti-mas-krivi-tin-alithia/
http://www.enikos.gr/international/355315,O-fraxths-poy-yywnoyn-ta-Skopia-sta-synora-me-thn-Ellada-FWTO.html
http://www.enikos.gr/international/355315,O-fraxths-poy-yywnoyn-ta-Skopia-sta-synora-me-thn-Ellada-FWTO.html
http://www.huffingtonpost.gr/2016/01/30/dania-katasxeseis-prosfyges_n_9110190.html
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%BF_%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82_%CE%91%CE%BC%CF%85%CE%B3%CE%B4%CE%B1%CE%BB%CE%AD%CE%B6%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%BF_%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82_%CE%91%CE%BC%CF%85%CE%B3%CE%B4%CE%B1%CE%BB%CE%AD%CE%B6%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%BF_%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82_%CE%91%CE%BC%CF%85%CE%B3%CE%B4%CE%B1%CE%BB%CE%AD%CE%B6%CE%B1%CF%82
https://www.youtube.com/watch?v=NgonnC2xrFU
http://www.tovima.gr/politics/article/?aid=783753
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νπνίεο δηαβηνχλ ρηιηάδεο πξφζθπγεο θαη κεηαλάζηεο ζηα θέληξα θηινμελίαο πνπ έρεη 

δεκηνπξγήζεη ε ειιεληθή θπβέξλεζε κε ηε βνήζεηα θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο Δ.Δ.
81

 

Οη δξάζεηο ησλ θξαηψλ είλαη θαλεξφ φηη πεξηνξίδνληαη ζηε δεκηνπξγία ρψξσλ 

θηινμελίαο, αλ φρη ρψξσλ θξάηεζεο, θαη ζηνρεχνπλ απιψο ζηε ζηέγαζε θαη ζηε 

ζίηηζε ησλ πξνζθχγσλ θαη ησλ κεηαλαζηψλ. Σεξάζηην έξγν ηεο ηαηξνθαξκαθεπηηθήο 

βνήζεηαο έρνπλ αλαιάβεη νη ΜΚΟ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε ηαηξηθέο ππεξεζίεο ζε 

ζπλεξγαζία κε ην ΚΔΔΛΠΝΟ, ην νπνίν κάιινλ πεξηζζφηεξν εκπιέθεηαη ππφ ην 

θφβν έμαξζεο αζζελεηψλ παξά απφ ζέιεζε γηα πξφζθνξα βνήζεηαο ζηηο ΜΚΟ.
82

 

Άιισζηε «κηιάκε γηα εθείλν ην Κξάηνο πνπ έρεη αθήζεη ηελ πεξίζαιςε θαη ηελ 

ηαηξνθαξκαθεπηηθή πξνζηαζία ηφζν ησλ πξνζθχγσλ φζν θαη ησλ Διιήλσλ πνιηηψλ 

πνπ έξρνληαη ζε επαθή καδί ηνπο, ζηηο εζεινληηθέο νξγαλψζεηο, ζηηο ΜΚΟ θαη ζε 

θάζε ινγήο επνλνκαδφκελνπο ‗εηδηθνχο‘ πνπ γηα θάπνηνπο απφ απηνχο αμίδεη λα 

εξεπλήζνπκε ηφζν ηελ θαηάξηηζε φζν θαη ην ηζηνξηθφ ηνπο. Θα πεξίκελε θαλείο πσο 

απφ ηε ζηηγκή πνπ ππάξρεη θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο (θαη κε ηε βνχια πιένλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο) ην Κξάηνο ζα ελεξγνπνηνχζε ην ζχλνιν ησλ θξαηηθψλ θαη 

δηνηθεηηθψλ ηνπ δνκψλ θαη δελ ζα άθελε ηηο ΜΚΟ λα θάλνπλ θνπκάλην. πκβαίλεη 

φκσο ην αληίζεην.. Σν Κξάηνο, παξφιν πνπ δηαζέηεη ηα κέζα θαη ηνπο αλζξψπνπο γηα 

λα θέξεη εηο πέξαο ηε δνπιεηά, ηνπνζεηείηαη κε ηελ ζπγθαηάζεζε ηνπ σο απιφο 

παξαηεξεηήο ησλ εμειίμεσλ».
83

 

ε θάζε πεξίπησζε είλαη εκθαλήο ε ακεραλία, ε αδπλακία θαη θπξίσο ε κε 

ζέιεζε ησλ θξαηηθψλ αξρψλ θάζε ρψξαο λα αληηκεησπίζεη ηα πξνβιήκαηα. Άιισζηε 

έρεη απνδεηρζεί φηη νη θξαηηθνί κεραληζκνί εθεί πνπ ζέινπλ νη πνιηηηθέο εγεζίεο είλαη 

άςνγεο θαη εθηεινχλ ζηελ εληέιεηα ηηο αξκνδηφηεηεο θαη ηηο εληνιέο. Γελ ηπραίν φηη 
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 Βι. ζρεηηθά ζην http://www.protothema.gr/greece/article/599674/ekklisi-tis-diethnous-amnistias-gia-

veltiosi-ton-sunthikon-diaviosis-ton-prosfugon-stin-ellada-/, φπνπ επηζεκαίλεηαη απφ ηε Γηεζλή 

ακλεζηία ε αλάγθε γηα άκεζε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ ζηα θέληξα θηινμελίαο. 
82

 Βι. ζρεηηθά ηηο πξνεηδνπνηήζεηο ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ ζην http://www.iefimerida.gr/news/262565/sima-

kindynoy-apo-keelpno-gia-tin-eidomeni-proeidopoiei-toys-prosfyges-gia-toys (πξνζπειάζηεθε ζηηο 

17/08/2016) 
83

 Βι. ζρεηηθά πχξνπ Ρηδφπνπινπ, «Πξνζθπγηθφ: Σν Κξάηνο απιφο παξαηεξεηήο ησλ εμειίμεσλ!..», 

Πξσηλόο Λόγνο ζην http://www.proinoslogos.gr/arthrografia/35314-

%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%86%CF%85%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%BF-

%CF%84%CE%BF-%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%82-

%CE%B1%CF%80%CE%BB%CF%8C%CF%82-

%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%AE%

CF%82-%CF%84%CF%89%CE%BD-

%CE%B5%CE%BE%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD 

(πξνζπειάζηεθε ζηηο 17/08/2016) 
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ήδε απφ ην 2005 ν Peter Weiderud ζε επηζηνιή ηνπ ζην πξσζππνπξγφ ηεο Οιιαλδίαο 

φηη ηα θξάηε δελ παξέρνπλ ζηνπο πξφζθπγεο θαη ηνπο κεηαλάζηεο ηελ αλαγθαία 

πξνζηαζία θαη θξνληίδα γεγνλφο πνπ εγθπκνλεί θαη γελλά θηλδχλνπο.
84

 

Οη αλάγθεο ησλ πξνζθχγσλ απμάλνληαη δηαξθψο. Οη αλάγθεο ησλ αλζξψπσλ 

απηψλ δηέπνληαη απφ ηηο ζηνηρεηψδεηο θαη άλεπ δηαπξαγκαηεχζεσλ ζπλζήθεο γηα ηελ 

εχξπζκε θαη αλζξψπηλε δηαβίσζή ηνπο. Αλ κε ηη άιιν νη ππεχζπλνη γηα ηελ 

θαηάζηαζή ηνπο νθείινπλ φρη λνκηθά, αθνχ δεζκεχνληαη απφ ηηο δηεζλείο ζπλζήθεο 

θαη ηα πξσηφθνιια, αιιά θπξίσο εζηθά λα πξάηηνπλ ηα κέγηζηα πξνο φθεινο ησλ 

πξνζθχγσλ θαη ησλ κεηαλαζηψλ. Άιισζηε, ε ειιηπήο εθ κέξνπο θξαηψλ θαη 

θπβεξλήζεσλ πεξίζαιςε φισλ απηψλ ησλ αλζξψπσλ αλαηξεί θαη εθθπιίδεη ηελ 

απάληεζε πνπ έδσζε ν Οηδίπνδαο ζην Σέξαο.
85

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

Η Ευρώπη έναντι των ευθυνών τησ.Η ςτάςη τησ έναντι 

των προβλημάτων τησ μεταναςτευτικήσ και 

προςφυγικήσ κρίςησ 
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Βι. ζρεηηθά Peter Weiderud,  «Security for refugees and asylum seekers», Letter to H.E. Jan Peter 

Balkenende, Prime Minister and Minister of General Affairs, 

ζηνhttps://www.oikoumene.org/en/resources/documents/commissions/international-affairs/regional-

concerns/europe/security-for-refugees-and-asylum-seekers (πξνζπειάζηεθεζηηο 17/08/2016) 
85

 Βι. ην Αίληγκα ηεο θίγγαο θαη ηελ απάληεζε ηνπ Οηδίπνδα «Άλζξσπνο». 

https://www.oikoumene.org/en/resources/documents/commissions/international-affairs/regional-concerns/europe/security-for-refugees-and-asylum-seekers
https://www.oikoumene.org/en/resources/documents/commissions/international-affairs/regional-concerns/europe/security-for-refugees-and-asylum-seekers
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Ιςτορικά προλεγόμενα 

Δίλαη δήηεκα νπηηθήο γσλίαο θαη, θπξίσο, αλζξσπηζηηθήο θαη εζηθήο θαηαλφεζεο 

ην δήηεκα ηεο πξνζθπγηθήο θξίζεο. Γηα παξάδεηγκα, ε πξία πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα 

κε ην ζέκα πνπ αλαιχεηαη, είλαη ε θαηεμνρήλ πεξίπησζε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ζηελ 

πξνζέγγηζε ηνπ δεηήκαηνο. Ζ πξία, ινηπφλ, θηινμέλεζε ζην έδαθνο ηεο θαη 

«θαισζφξηζε Σζεξθέδνπο ηνπ Καχθαζνπ απφ ηνλ 19ν αηψλα, Σνπξθεκέλνπο, 

Αξκέληνπο εμαηηίαο ησλ ζθαγψλ θαηά ηνλ πξψην παγθφζκην πφιεκν, Έιιελεο ηεο 

Μηθξάο Αζίαο 1922, Παιαηζηίληνπο ηνπ 1948 θαη ηνπ 1967, Κνχξδνπο πξφζθπγεο ζε 

δηάθνξεο πεξηφδνπο εμαηηίαο ησλ δησγκψλ απφ γεηηνληθέο ρψξεο, Κνπβετηηαλνχο ιφγσ 

εηζβνιήο ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ ζηε ρψξα ηνπο ην 1990, Ηξαθηλνχο πξφζθπγεο ην 2003, 

Ληβαλέδνπο ην 2006 εμαηηίαο ηνπ πνιέκνπ κε ην Ηζξαήι» θαη «κεηά ην δεχηεξν 

παγθφζκην πφιεκν, θαισζφξηζε ηνπο Αιβαλνχο πξφζθπγεο θπξίσο ηνπ Κνζζφβνπ» 

ηε ζηηγκή πνπ ε αιβαληθή θπβέξλεζε, ζήκεξα, θιείλεη ηα ζχλνξα ηνπο χξηνπο 

πξφζθπγεο.
86

 

Δίλαη μεθάζαξν φηη ε Δπξψπε θαη γεληθφηεξα ν δπηηθφο θφζκνο έρεη απνιέζεη 

πνιιά απφ ηα θεθηεκέλα πξνεγνχκελσλ δεθαεηηψλ θαη θπξίσο δείρλεη λα μερλά πνπ 

κπνξεί λα νδεγήζεη ν θαζηζκφοθαηε κηζαιινδνμία. ηαλ ε Γηεζλήο Ακλεζηία 
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 Βι. ζρεηηθά Άξεθ Αινκπέηλη, «Σν Πξνζθπγηθφ δήηεκα: Μηα δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε», ζην 

http://www.huffingtonpost.gr/aref-alobeid/-_4748_b_9521404.html (πξνζπειάζηεθε ζηηο 18/08/2016) 

http://www.huffingtonpost.gr/aref-alobeid/-_4748_b_9521404.html
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επηζεκαίλεη φηη «Πεξηζζφηεξα απφ 70 ρξφληα πξνφδνπ θαη θαηαθηήζεσλ ζην ηνκέα 

ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θηλδπλεχνπλ»
87

δελ πξνεηδνπνηεί απιψο γηα ηε ιαίιαπα 

πνπ επέξρεηαη αιιά πξνεηδνπνηεί ηα επφκελα βήκαηα πνπ ζα γίλνπλ απφ ηηο 

θπβεξλήζεηο εηο βάξνο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ κε αθεηεξία ηε ζηάζε ηνπο 

έλαληη ηνπ πξνζθπγηθνχ πξνβιήκαηνο. 

ηηο 4 επηεκβξίνπ 2015 ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ Παγθνζκίνπ πκβνπιίνπ 

Δθθιεζηψλ (Π..Δ.)
88

 Αηδεζηκφηαηνο Γξ. Olav Fykse Tveit ζα ζεκεηψζεη φηη νη 

δξάζεηο αιιά θαη ε ζπκπφληα πνπ δείρλνπλ ηα επξσπατθά θξάηε είλαη  αλεπαξθείο.
89

 

Ο Tveit ζα επηζεκάλεη απηφ πνπ είλαη παζηθαλέο ζε φιε ηελ πθήιην. Ζ πινπζηφηεξε 

πνιηηηθή νληφηεηα ηνπ θφζκνπ δελ αλαιακβάλεη ηηο ηζηνξηθέο ηεο επζχλεο έλαληη ελφο 

πξνβιήκαηνο πνπ ζε κεγάιν βαζκφ ε ίδηα δεκηνχξγεζε ζε ζπλεξγαζία κε ηηο ΖΠΑ 

θαη  ην ΝΑΣΟ.
90

 Άιισζηε, φπσο ηνλίδεη θαη πάιη ν  Γ.Γ. ηνπ Π..Δ. «είλαη πιένλ 

απνιχησο θαη κε θξηηηθφ πλεχκα απαξαίηεην φια ηα επξσπατθά θξάηε λα αλαιάβνπλ 

ηηο δένπζεο επζχλεο ηνπο ζηνλ ηνκέα ηεο ππνδνρήο θαη ππνζηήξημεο γηα αλζξψπνπο 

πνπ αλαδεηνχλ θαηαθχγην, αζθάιεηα θαη έλα θαιχηεξν κέιινλ γηα ηνπο ίδηνπο θαη ηηο 

νηθνγέλεηέο ηνπο. Απηφ δελ κπνξεί λα αθεζεί κφλν ζηα θξάηε φπνπ 

πξσηνεηζέξρνληαη».
91

 

Απφ ην 2010, έηνο θαηά ην νπνίν άξρηζαλ λα απμάλνληαη νη πξνζθπγηθέο ξνέο 

πξνο ηελ Δπξψπε, νη επξσπαίνη παξέκεηλαλ ήζπρνη αθνχ ην κεγάιν βάξνο κέρξη θαη 

ηηο αξρέο ηνπ 2014 έπεζε ζηελ Ηηαιία θαη ηελ Διιάδα, αθνχ «έγηλαλ θαηά θχξην ιφγν 
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 Βι. ζρεηηθά ηελ επηζήκαλζε ηνπ Γηψξγνπ Κνζκφπνπινπ, δηεπζπληή ηεο Γηεζλνχο Ακλεζηίαο ζηελ 

Διιάδα ζην  http://www.ert.gr/diethnis-amnistia-i-etisia-ekthesi-gia-ta-anthropina-dikeomata-to-2015-

ta-dikeomata-sas-se-kindino/ (πξνζπειάζηεθε ζηηο 18/08/2016) 
88

 Γηα ην ηη είλαη ην Π..Δ. βι ζρεηηθά ζην https://www.oikoumene.org/en/ (πξνζπειάζηεθε ζηηο 

18/08/2016)  
89

Βι. ζρεηηθά Rev. Dr Olav Fykse Tveit, «Statement on refugees in Europe» 

ζηνhttps://www.oikoumene.org/en/resources/documents/general-secretary/statements/statement-on-

refugees-in-europe (πξνζπειάζηεθεζηηο 18/08/2016) 
90

 Αλαθεξφκαζηε ζηελ «Αξαβηθή Άλνημε» ε νπνία δεκηνχξγεζε ρηιηάδεο πξφζθπγεο. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα δελ απνδεηθλχεηαη άλνημε αιιά ρεηκψλαο, αθνχ ζε αληίζεζε κε ηα πξνεγνχκελα 

θηινθνζκηθά θαη δπηηθνζξεκκέλα θαζεζηψηα πνπ ήιεγραλ ηνπο θαλαηηθνχο ηζιακηζηέο θαη δελ 

επέηξεπαλ ηελ αλάπηπμε αθξαίσλ νκάδσλ, κεηά ηελ ιεγφκελε «Αξαβηθή Άλνημε» αλαπηχρζεθε ζηηο 

ρψξεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε θαλαηηθφ ηζιακηθφ ζηνηρείν πνπ αηκνδνηεί ηηο αθξαίεο ηζιακηθέο 

νκάδεο. Μπνξεί θαλείο λα δηαθσλεί κε ηνπο Γθαληάθη, Μνπκπάξαθ, Μπελ Αιί, Μπνπηεθιίθα, Άζαλη 

θ.α., σζηφζν δελ κπνξεί αλ ηνπο αλαγλσξηζηεί ε δεκηνπξγία θνζκηθψλ θαη φρη ζενθξαηηθψλ 

θπβεξλήζεσλ ζηηο ρψξεο ηνπο. Σα αίηη ίζσο ζα πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ θάπνπ αιινχ, φπσο επί 

παξαδείγκαηη ζην λνκηζκαηηθφ ζχζηεκα θαη ην ζχζηεκα πιεξσκψλ πεηξειαίνπ ζε ρξπζφ πνπ απφ 

θνηλνχ πξνσζνχζαλ ν Μπνπηεθιίθα ν Γθαληάθη, ν Μνπκπάξαθ θαη ν Μπελ Αιί. Ζ ζηήξημε απφ ηε 

Γχζε ζηα δήζελ επαλαζηαηηθά θηλήκαηα ήηαλ αθξαία θαη εκθαλήο θαη δπζηπρψο ρσξίο επαξθή 

γεσπνιηηηθή αλάιπζε.   
91

Βι. ζρεηηθά Rev. Dr Olav Fykse Tveit, «Statement on refugees in Europe», φπ.παξ. 

http://www.ert.gr/diethnis-amnistia-i-etisia-ekthesi-gia-ta-anthropina-dikeomata-to-2015-ta-dikeomata-sas-se-kindino/
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κέζα απφ ηνπο κεηαλαζηεπηηθνχο δξφκνπο ηεο Μεζνγείνπ».
92

Σν 2014 ηα πξάγκαηα, 

σζηφζν, ζα ιάβνπλ άιιε ηξνπή αθνχ νη πξνζθπγηθέο ξνέο ζα εθηνμεπζνχλ. Ζ άθημε 

ησλ πξνζθχγσλ ην 2014 ζα απμεζεί θαηά 277% ελ ζπγθξίζεη κε ην 2013 ζχκθσλα κε 

ζηνηρεία ηεο Όπαηεο Αξκνζηείαο ζηελ Ηηαιία θαη ζηελ Διιάδα θαηά 153%.
93

 «Ζ 

άλνδνο απηή έιαβε δηαζηάζεηο ζθνδξήο πξνζθπγηθήο θξίζεο γηα ηελ Δπξψπε ην 

2015, κε ηελ έθξεμε ηνπ αξηζκνχ ησλ παξάηππσλ αθίμεσλ λα αθνξά γηα ην ηξέρνλ 

έηνο πξψηα ηελ Διιάδα θαη αθνινχζσο ηελ Ηηαιία. Οη ξνέο απηέο είλαη θαηά θχξην 

ιφγν πξνζθπγηθέο θαζψο νη εζληθφηεηεο ησλ αλζξψπσλ πνπ εηζέξρνληαη παξάηππα 

έρνπλ πςειά ηα πνζνζηά αλαγλψξηζεο ζε επίπεδν Δπξσπατθήο Έλσζεο (χξηνη, 

Ηξαθηλνί, Αθγαλνί)».
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Ζ αξλεηηθή ζηάζε ηεο Δ.Δ. αληηθαηνπηξίδεηαη ζην γεγνλφο φηη ε κφλε ππεξεζία 

πνπ κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ θαηαγξαθή απηψλ ησλ αλζξψπσλ είλαη ε Δπξσπατθή 

Τπεξεζία Τπνζηήξημεο γηα ην Άζπιν (EASO),
95

 ρσξίο θακία πεξαηηέξσ ζηήξημε απφ 

ηηο ινηπέο ππεξεζίεο πνπ δηαζέηεη ν ππεξεζληθφο απηφο πνιηηηθφο νξγαληζκφο. Ζ 

έιιεηςε ζηνρεπκέλεο δξάζεο αιιά θαη ζέιεζεο εθ κέξνπο ηεο Δ.Δ. θαη ησλ θ-κ 

απνηππψλεηαη ζην φηη δελ δηαζέηεη κία αληίζηνηρε ππεξεζία κε απηήλ ηεο Όπαηεο 

Αξκνζηείαο γηα ηνπο Πξφζθπγεο ηνπ ΟΖΔ. 

Ήδε απφ ην 2013 ν λένο –ηφηε– θαη ίζσο πην απνηπρεκέλνο Πξφεδξνο ηεο 

Γαιιηθήο Γεκνθξαηίαο FrançoisHollande δηαηχπσλε αφξηζηα επρνιφγηα γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο πξνζθπγηθήο θξίζεο πνπ ζε γεληθέο γξακκέο δελ γλψξηδε ηελ 

έμαξζε πνπ βηψλνπκε ζήκεξα. εκείσλε, ινηπφλ, φηη «Καηαξρήλ, [είλαη] κία 

αλζξψπηλε ηξαγσδία πνπ δελ είλαη ε πξψηε θαη δπζηπρψο δελ είλαη νχηε ε ηειεπηαία. 

Αθφκε θαη ζήκεξα, καο έξρνληαη αλαθνξέο πνπ πξνθαινχλ δπλαηά ζπλαηζζήκαηα θη 

αιιειεγγχε. Απηέο πξνθχπηνπλ εχινγα ιφγσ ηεο θαηαζηξνθήο θαη ππφ ηηο παξνχζεο 

αλζξψπηλεο θαηαζηάζεηο, αιιά εγείξνπλ επίζεο έλα εξψηεκα! Γελ ζα ππάξμεη καδηθή 

εηζξνή πξνζθχγσλ ηηο επφκελεο εβδνκάδεο θαη κήλεο; Απφ ηε πξία δεδνκέλνπ 
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 Βι. ζρεηηθά Υξηζηίλα Μπατξά, Σν ύζηεκα ηνπ Γνπβιίλνπ θαη ε Διιάδα: Οη επηπηώζεηο ηεο ζπξηαθήο 

θξίζεο θαη ηεο έθξεμεο ησλ πξνζθπγηθώλ ξνώλ ζηελ θνηλή επξσπατθή πνιηηηθή αζύινπ, δηπισκαηηθή 

εξγαζία, ρ.ε. Θεζζαινλίθε 2015, ζει. 42.  
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 Βι. ζρεηηθά Υξηζηίλα Μπατξά, Σν ύζηεκα ηνπ Γνπβιίλνπ θαη ε Διιάδα, ζει. 42. 
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 Βι. ζρεηηθά Υξηζηίλα Μπατξά, Σν ύζηεκα ηνπ Γνπβιίλνπ θαη ε Διιάδα, ζει. 42. Να ζεκεηψζνπκε 

φηη δηαθσλνχκε πιήξσο κε ηελ ρξήζε ηνπ φξνπ «παξάηππσλ αθίμεσλ» πνπ ππνδειψλεη ζαθψο ηελ 

χπαξμε «παξάηππσλ» αλζξψπσλ. ξνο πξνζβάιιεη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. Οη άλζξσπνη είλαη 

πξφζθπγεο θαη κεηαλάζηεο ρσξίο θαλέλαλ επηζεηηθφ πξνζδηνξηζκφ πνπ ζέινπλ λα ηνπνζεηνχλ πξν ησλ 

φξσλ απηψλ θαζίζηεο θαη αθξνδεμηνί. 
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 Βι. ζρεηηθά ζην https://www.easo.europa.eu/ (πξνζπειάζηεθε ζηηο 18/08/2016) 

https://www.easo.europa.eu/
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φηηηίπνηα δελ έρεη επηιπζείφζνλ αθνξά ηηο πξνεηνηκαζίεο γηα ηελ εηξήλε; Απφ ηε 

Ληβχε επεηδή απηή ε ρψξα ζηηο ζπλζήθεο πνπ βηψλεη αδπλαηεί λα εγγπεζεί ηελ 

αζθάιεηα ησλ ζπλφξσλ θαη ζπλεπψο ηεο κεηαθίλεζεο απφ ηε Ληβχε πξνο ηε Νφηηα 

Δπξψπε; Καη ηδηαίηεξα αλζξψπσλ πνπ έξρνληαη απφ ηελ Δξπζξαία θαη ηε νκαιία, 

ρψξεο νη νπνίεο βξίζθνληαη ζε ράνο; Δπνκέλσο, πξέπεη θαη λα αληηκεησπίζνπκε ηελ 

επείγνπζα αλάγθε θαη λα ζθεθηνχκε δηνξαηηθά. Γελ έρσ μεράζεη, θπζηθά, φηη ππάξρεη 

ην ζέκα ησλ πξνζθχγσλ πνπ έξρνληαη απφ ηελ λνηηναλαηνιηθή Δπξψπε κέζσ ηεο 

Σνπξθίαο. 

Ζ δεχηεξε αξρή γηα δξάζεείλαη λα ειέγμνπκε ηα ζχλνξα ζηελ αηγηαιίηηδα δψλε. 

Καη απηφο είλαη ν ξφινο ηεο Frontex θαη ηεο Eurosur, έηζη ψζηε λα ππάξμνπλ 

παξεκβάζεηο θαη κεραληζκνί πνπ ζα καο επηηξέςνπλ λα εκπνδίζνπκε ηνπο αλζξψπνπο 

λα βξεζνχλ ζε απηά ηα πινία ηεο θαζαξήο ηχρεο ή αηπρίαο θαη λα έρνπλ γλψζε ηεο 

κνίξαο ηνπο κέζσ ηεο νπνίαο βξίζθνληαη ζε εμαηξεηηθάθαθή θαηάζηαζε φηαλ 

θηάλνπλ ζηνλ πξννξηζκφ ηνπο θαη, θπζηθά, εγείξνπλ δπζθνιίεο γηα ηηο ρψξεο πνπ 

ηνπο ππνδέρνληαη. Άξα πξέπεη λα θάλνπκε ηα πάληα γηα λα δηαζθαιίζνπκε φηη ν 

έιεγρνο θαη ε δξάζε πνπ αλαιακβάλεη ε Δπξψπε κπνξνχλ λα είλαη φζν πην 

απνηειεζκαηηθή γίλεηαη. 

Ζ Σξίηε αξρή γηα δξάζε είλαη λα θαηαπνιεκήζνπκε ην εκπφξην αλζξψπσλ θαη 

ηνπο δηαθηλεηέο. Ζ ζπλεξγαζία ζε επίπεδν δηθαηνζχλεο θαη αζηπλνκίαο είλαη θαίξηαο 

ζεκαζίαο. Γηαθπβεχνληαη ζεκαληηθά πνζά θαη επηιέγνληαη κέζνδνη πνπ απνηεινχλ 

ληξνπή, αθνχ νη δηαθηλεηέο βπζίδνπλ ηηο βάξθεο γηα λα αλαγθάζνπλ ηηο ρψξεο πνπ 

είλαη ζηα ζχλνξα λα έξζνπλ θαη λα ζψζνπλ ηνπο πξφζθπγεο πξηλ λα είλαη αξγά. Γηα 

φια απηά αλαθεξφκαζηε θαη ζε απηέο ηηο θαηαζηάζεηο πξέπεη λα αλαιάβνπκε δξάζε. 

Έηζη ε Δπξψπε πξνζδηφξηζε κία πξνζέγγηζε: ρεκαηίζηεθεκία νκάδα 

επνλνκαδφκελε δχλακε ππξφο γηα ηελ κεζφγεην ππφ ηελ εμνπζία ηεο Κνκηζηφλ».
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Λίγν θαηξφ αξγφηεξα, ην 2015 ε Καγθειάξηνο ηεο Οκνζπνλδηαθήο Γεκνθξαηίαο 

ηεο Γεξκαλίαο Angela Merkel ζα δεηήζεη απφ ηελ Δ.Δ. ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ αηηηψλ 

ηεο πξνζθπγηάο, ιεζκνλψληαο φηη ε Δ.Δ. κε ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή ηεο σο πνιηηηθή 

νληφηεηα αιιά θαη ηα θ-κ κεκνλσκέλα έρνπλ ζπκβάιιεη ζηελ ζεκεξηλή θαηάζηαζε. 

                                                           
96

 Βι. ζρεηηθά ηηο ζέζεηο ηνπ FrançoisHollandeONMIGRATION, SPYING, 

SYRIAREFUGEESANDEU, StatesNewsService (Nov. 4, 2013), ζην 

http://go.galegroup.com.vlib.interchange.at/ps/i.do?&id=GALE|A348219581&v=2.1&u=wash89460&i

t=r&p=ITOF&sw=w&authCount=1 (πξνζπειάζηεθε ζηηο 18/08/2016-ην θείκελν είλαη θιεηδσκέλν θαη 

ρξεηάδεηαη άδεηα γηα πξφζβαζε) 

http://go.galegroup.com.vlib.interchange.at/ps/i.do?&id=GALE|A348219581&v=2.1&u=wash89460&it=r&p=ITOF&sw=w&authCount=1
http://go.galegroup.com.vlib.interchange.at/ps/i.do?&id=GALE|A348219581&v=2.1&u=wash89460&it=r&p=ITOF&sw=w&authCount=1
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Να επηζεκάλνπκε φηη ε Καγθειάξηνο δεηά ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ αηηηψλ ηεο 

πξνζθπγηάο θαη φρη θπζηθά ηελ άκεζε ππνδνρή, πεξίζαιςε θαη έληαμε ζηηο 

επξσπατθέο θνηλσλίεο ησλ πξνζθχγσλ.
97

 

Δίλαη θαλεξφ φηη πξφζεζε ηεο Δ.Δ. αιιά θαη ησλ θ-κ δελ είλαη ε επί ηεο νπζίαο 

θαη εηο βάζνο αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο φπσο απηφ βηψλεηαη απφ ηελ Δπξψπε 

θαη ηνλ ινηπφ θφζκν ζήκεξα. Σν κφλν πνπ θάλνπλ είλαη λα αληηκεησπίδνπλ ην ζέκα 

κε απάζεηα θαη επηηξέπνληαο ζε θ-κ λα εθαξκφδνπλ μερσξηζηή πνιηηηθή θαη απεηιή 

γηα θαηάξγεζε ησλ ζπλζεθψλ, δεκηνπξγία ηεηρψλ θαη πεξηνξηζκφ ζηα δηθαηψκαηα 

ησλ επξσπαίσλ πνιηηψλ.
98

 Άιισζηε ε ζηάζε ηεο Δ.Δ απνηππψλεηαη θαη ζηε 

ζπκθσλία Δ.Δ.-Σνπξθίαο θαηά ηελ νπνία ε Σνπξθία ζα ρξεκαηνδνηεζεί γηα λα 

θξαηήζεη ζηα εδάθε ηεο ηνπο πξφζθπγεο. Σνχην ζα επηζεκαλζεί απφ πνιινχο, αθνχ 

«ε ζπκθσλία έρεη επίζεο απνθαιχςεη έλα παξάδνμν γηα κία Δ.Δ. πνπ έρεη δαπαλήζεη 

πνιιέο δεθαεηίεο δηδάζθνληαο ηα πςειά πξφηππα ηεο γηα ην άζπιν ζηηο γεηηνληθέο 

ρψξεο. Γηα λα επηηχρεη ην ζηφρν πνπ ε ίδηα έζεζε – κία ζεκαληηθή κείσζε ζηηο 

αθίμεηο θαη αχμεζε ησλ επηζηξνθψλ ζηελ Σνπξθία – νη εγέηεο ηεο ζα πξέπεη 

δξαζηηθά λα δερζνχλ έλα πην ειαζηηθφ λνκηθφ πιαίζην, θάηη πνπ δπλεηηθά κπνξεί λα 

παξαβηάζεη ην δίθαην ηεο Δ.Δ. ζεζέκαηα φπσο ε θξάηεζε θαη ην δηθαίσκα εθέζεσο. 

Αιιά αλ νη Κπβεξλήζεηο εθηειέζνπλ ηε ζπκθσλία θαηά ην δηεζλέο θαη επξσπατθφ 

λνκηθφ πιαίζην, ην πην πηζαλφ είλαη φηη ειάρηζηεο αθίμεηο ζα επηζηξαθνχλ θαη ε 

ζπκθσλία θηλδπλεχεη λα γίλεη ε χζηαηε ζε κία καθξά ζεηξά ππνζρέζεσλ πξνο 

εμνξγηζκέλνπο πνιίηεο πνπ δελ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί, γηα ηνπο νπνίνπο ν 

πεξίπινθνο λνκηθφο ιαβχξηλζνο ηεο εθαξκνγήο είλαη ηαπηφρξνλα άλεπ λνήκαηνο θαη 

άλεπ ζρεηηθφηεηαο. 

Δλψ ε πξνεγνχκελε δηαδξνκή είλαη ηζρπξά ζειθηηθή γηα ηνπο εγέηεο, ε 

ππνλφκεπζε ησλ δεζκεχζεσο ηεο Δπξψπεο γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα κε ηφζν 

θαηαθαλή ηξφπν κπνξεί λα απνδεηρζεί αθφκε πην δαπαλεξή καθξνπξφζεζκα απφ ην 

ζεκεξηλφ ράνο ζηελ Διιάδα. αθέζηαηα νη εγέηεο δηαβιέπνπλ ηνλ θίλδπλν. Λίγεο 

εκέξεο πξηλ απφ ηελ ηειηθή ζπκθσλία ε Δ.Δ. ππαλαρψξεζε ζεκαληηθά απφ ηε 

ξεηνξηθή ζρεηηθά κε ηε δεκηνπξγία ‗ελφο κεραληζκνχ κεγάιεο θιίκαθαο γηα ηελ 

επηζηξνθή ησλ παξάηππσλ κεηαλαζηψλ‘ ζε κία δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο πνπ ζα 
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 Βι. ζρεηηθά «Μέξθει πξνο Δ.Δ.: Να θαηαπνιεκεζνχλ ηα αίηηα ηεο πξνζθπγηάο» ζην 

http://www.kathimerini.gr/859524/article/epikairothta/kosmos/merkel-pros-ee-na-katapolemh8oyn-ta-

aitia-ths-prosfygias (πξνζπειάζηεθε ζηηο 18/08/2016) 
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 Βι. ζρεηηθά ηηο ρψξεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηε ζπλάληεζε ηνπ Βίδεγθξαλη.   

http://www.kathimerini.gr/859524/article/epikairothta/kosmos/merkel-pros-ee-na-katapolemh8oyn-ta-aitia-ths-prosfygias
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ζέβεηαη ηα δηθαηψκαηα αζχινπ θάζε αηφκνπ πνπ ζα θηάλεη ζηελ Διιάδα. Απηφ 

επηβεβαηψζεθε απφ ηελ ηζρπξή αξλεηηθή αληίδξαζε νξγαλψζεσλ γηα ηνπο πξφζθπγεο 

θαη ηα αλζξψπηλαδηθαηψκαηα, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε Όπαηε αξκνζηεία γηα ηνπο 

Πξφζθπγεο ηνπ ΟΖΔ, ε νπνία αλαθέξζεθε θπξίσο ζηηο καθξνρξφληεο δηεζλείο 

απαγνξεχζεηο ζρεηηθά κε ηηο ζπιινγηθέο απειάζεηο ή ηηο ―blanketreturns‖. Αιιά ε 

ηαρχηεηα θαη ε αραξηνγξάθεηε θχζε ηεο εθαξκνγήο κπνξεί λα ζεκαίλεη φηη νη 

θαλφλεο παξαθάκπηνληαη πξνο φθεινο ηεο ζθνπηκφηεηαο. 

πλεπψο νη Κπβεξλήζεηο ζηνηρεκαηίδνπλ φηη ε ‗αληαιιαγή κελπκάησλ‘ ηεο 

ζπκθσλίαο ηεο Δ.Δ. κε ηελ Σνπξθία πεξηζζφηεξν απφ ηελ εθαξκνγή ηεο ζα είλαη 

επαξθήο γηα λα απνζαξξχλεη ηηο αθίμεηο ρσξίο αλ ρξεηάδεηαη λα δνθηκαζηεί ε 

λνκηκφηεηα ή βησζηκφηεηα ηεο ζηελ πξάμε».
99

 

ια ηα παξαπάλσ δηθαηνινγνχλ απνιχησο ηελ έθζεζε ηεο Γηεζλνχο Ακλεζηίαο 

θαη ηα φζα αλαθέξεη γηα ηελ Δ.Δ: «Ζ Δπξσπατθή Έλσζε, πνπ αξηζκεί 500 

εθαηνκκχξηα θαηνίθνπο θαη απνηειεί ηελ πινπζηφηεξε πνιηηηθή νληφηεηα ηνπ 

πιαλήηε,απνδείρηεθε αλίθαλε λα δψζεη κία ζπληνληζκέλε, αλζξψπηλε απάληεζε πνπ 

λα εμαζθαιίδεη ηνλ ζεβαζκφ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. Μφλν ε Γεξκαλία έδεημε 

πνιηηηθή βνχιεζε ζην χςνο ηεο ζεκαζίαο ηνπ πξνβιήκαηνο. Οη πεξηζζφηεξνη 

επξσπαίνη εγέηεο πξνηίκεζαλ λα αθνχζνπλ ηηο ηνμηθέο, ερζξηθέο πξνο ηνπο 

πξφζθπγεο ξεηνξηθέο, πνπ έρνπλ σο θίλεηξα ηελ αλαζθάιεηα θαη ηελ απψιεηα 

εζληθήο θπξηαξρίαο.
100

 

Μεταναςτευτική πολιτική 

Ζ κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή νξίδεηαη σο ην ζχλνιν ησλ κέηξσλ θαη ησλ 

πηνζεηεκέλσλ θνηλσληθψλ πξαθηηθψλ - ζχκθσλα κε δχν αλαγθαίνπο άμνλεο-, νη 

νπνίνη: 

Α) Ρπζκίδνπλ θαη ειέγρνπλ ηελ είζνδν ηελ είζνδν, ηε δηακνλή θαη ηελ 

απαζρφιεζε ησλ κε πνιηηψλ κηαο ζπγθεθξηκέλεο θνηλσλίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
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Βι. ζρεηηθά Elizabeth Collett, «The Paradox of the EU-Turkey Refugee Deal», 

ζηνhttp://www.migrationpolicy.org/news/paradox-eu-turkey-refugee-deal (πξνζπειάζηεθεζηηο 

18/08/2016) 
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 Βι. ζρεηηθά «Γηεζλήο Ακλεζηία: Δπνλείδηζηε ε ζηάζε ηεο Δπξψπεο ζην πξνζθπγηθφ» ζην 

http://www.newsit.gr/kosmos/Diethnis-Amnistia-Eponeidisti-i-stasi-tis-Eyropis-sto-prosfygiko/587631 

(πξνζπειάζηεθε ζηηο 18/08/2016) 

http://www.migrationpolicy.org/news/paradox-eu-turkey-refugee-deal
http://www.newsit.gr/kosmos/Diethnis-Amnistia-Eponeidisti-i-stasi-tis-Eyropis-sto-prosfygiko/587631
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ησλ κέηξσλ γηα ελζάξξπλζε γηα επηζηξνθή ή πξνζσξηλή δηακνλή θαη γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο ιαζξνκεηαλάζηεπζεο.
101

 

Ο άμνλαο απηφο αληηζηνηρεί ζηελ θαζαξή κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή κηαο ρψξαο 

θαη έρεη ραξαθηήξα «θαηαζηαιηηθφ», «αζηπλνκηθφ», «ακπληηθφ» θαη «απσζεηηθφ» 

θαη άξα αξλεηηθφ σο πξνο ην πεξηερφκελφ ηνπ.
102

 

Β) Αληηκεησπίδνπλ ηνπο ήδε εγθαηεζηεκέλνπο κεηαλαζηεπηηθνχο πιεζπζκνχο ζε 

εζληθφ έδαθνο. Με άιια ιφγηα, ν δεχηεξνο άμνλαο απνηειεί ηνλ άμνλα ηεο θαζαξήο 

θνηλσληθήο πνιηηηθήο πνπ δηαθξίλεηαη ζηηο επηκέξνπο εζληθέο πνιηηηθέο έληαμεο θαη 

ελζσκάησζεο ησλ κεηαλαζηψλ, είηε απηέο αθνξνχλ ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, είηε 

ηελ ζηεγαζηηθή πνιηηηθή, είηε ηηο πνιηηηθέο ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, πγείαο θαη 

πξφλνηαο, είηε ηηο πνιηηηθέο απαζρφιεζεο πνπ εθαξκφδνληαη ζηνπο λφκηκνπο 

πιεζπζκνχο νη νπνίνη δελ δηαζέηνπλ ηελ εζληθφηεηα ηεο ρψξαο ζηελ νπνία είλαη 

εγθαηεζηεκέλνη.
103

 

Ο άμνλαο απηφο αληηζηνηρεί ζηηο πνιηηηθέο έληαμεο θαη ελζσκάησζεο πνπ έρνπλ 

ραξαθηήξα ζεηηθφ θαη ηείλνπλ λα δεκηνπξγήζνπλ ηηο λνκηθέο θαη ηππηθέο 

πξνυπνζέζεηο ζχγθιηζεο ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ πιεζπζκψλ κε ηνπο πνιίηεο κηαο 

θνηλσλίαο.
104

 

Οη άμνλεο απηνί δηαθέξνπλ απφ ρψξα ζε ρψξα, απφ ήπεηξν ζε ήπεηξν θαη απφ 

θαηξφ ζε θαηξφ αλάινγα κε ηηο παγθφζκηεο θαη επηκέξνπο πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο 

ζπλζήθεο θαη αλάινγα κε ηηο δηαθξαηηθέο ζπκθσλίεο πνπ θαηά θαηξνχο ζπλάπηνληαη 

αλάκεζα ζε δχν ή θαη ζε πεξηζζφηεξεο ρψξεο. Δηδηθά ν δεχηεξνο άμνλαο έγηλε 
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 Βι. ζρεηηθά ζην SchnapperD., 1992, L‟ Europedesimmigres, essaisurlespolitiquesd‟ 

immigration,Paris, editionsFrancoisBourin, SEL.92, εδψ ζην Μεηαλαζηεπηηθέο Σάζεηο θαη Δπξσπατθή 

Μεηαλαζηεπηηθή Πνιηηηθή, Μπάγθαβνο Υ., Παπαδνπνχινπ Γ., ζει. 24, ζην http://e-
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17/1/2017) 
104

 Βι. ζρεηηθά ζην Μεηαλαζηεπηηθέο Σάζεηο θαη Δπξσπατθή Μεηαλαζηεπηηθή Πνιηηηθή, Μπάγθαβνο Υ., 
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αληηθείκελν αλάιπζεο θαη θξηηηθήο, αθνχ γλψξηζε πνιιά ζηάδηα κε πνιχ δηαθνξεηηθφ 

πεξηερφκελν θάζε θνξά.
105

 

Οη βαζηθέο αξρέο πνπ πξέπεη λα δηέπνπλ ηελ ζχγρξνλε κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή, 

είλαη νη εμήο:
106

 

1. Ζ αξρή απνθπγήο δηαθξίζεσλ θαη εθαξκνγήο ηζφηηκεο κεηαρείξηζεο γηα φινπο  

ηνπο πνιίηεο θαη ηνπο λφκηκαεγθαηεζηεκέλνπο ζηα πιαίζηα ησλ ζεκειησδψλ  

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. 

2. Ο ζεβαζκφο ηεο πνηθηιφηεηαο, ηεο πνιηηηζκηθήο ηδηαηηεξφηεηαο θαη  

ηαπηφηεηαο, απνηεινχλ κείδνλεοαξρέο θαη πξνθιήζεηο πνπ απαηηνχλ δέζκεπζε ησλ 

εκπιεθφκελσλ θνξέσλ. 

3. Δίλαη αλαγθαίνο ν ζπλδπαζκφο ηεο αξρήο ηεο θαζνιηθφηεηαο θαη ηεο  

εμεηδίθεπζεο γηα λα κπνξεί λα γίλεη δηάθξηζε ζην θχιν, ζηελ ειηθία, ζηε ζξεζθεία 

θ.η.ι. 

4. εκαληηθφο παξάγνληαο είλαη ε αίζζεζε θαη αλάδεημε ηεο ίδηαο ζπκβνιήο ησλ  

αλζξψπσλ ζην θνηλσληθφ γίγλεζζαη, ηεο απηνβνήζεηαο θαη ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ 

πνηφηεηα δσήο. 

5. Μία κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή ζα πξέπεη λα ζηεξίδεη ηελ νηθνγέλεηα θαη λα  

εληζρχεη ηα ππάξρνληα άηππα ππνζηεξηθηηθά δίθηπα. 

Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ε κεηαλάζηεπζε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηα πξνζερή ρξφληα 

ζα εμαθνινπζήζεη λα απνηειεί έλα βαζηθφ παξάγνληα ησλ δεκνγξαθηθψλ εμειίμεσλ. 

Οη θχξηεο θαηεπζχλζεηο ησλ πνιηηηθψλ κεηαλάζηεπζεο ζα πξέπεη λα βαζίδνληαη ζε 

ζεκειηψδεηο αξρέο θαη θχξηνπο άμνλεο πνπ ζα πξνζαξκφδνληαη ζηηο αλάγθεο φισλ 

ησλ επξσπατθψλ κεηαλαζηεπηηθψλ πνιηηηθψλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ θαη αλεμάξηεηα απφ 

ηηο εζληθέο ηδηαηηεξφηεηεο θαη επαηζζεζίεο κηαο ρψξαο φια ηα θξάηεκέιε θαη ε 

Δπξσπατθή Έλσζε πξέπεη λα ιάβνπλ ππφςε ηνπο ηηο αθφινπζεο αξρέο: 

1. Ζ αζθάιεηα ησλ ζπλφξσλ απνηειεί βαζηθφ άμνλα ράξαμεο κεηαλαζηεπηηθήο  

πνιηηηθήο αιιά πξέπεη λα αθνινπζεί θαη φρη λα πξνεγείηαη ηεο δηαθχιαμεο ηεο  

εζσηεξηθήο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη αιιειεγγχεο. 

2. Κακία κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή δελ κπνξεί λα πεηχρεη εάλ δελ ζρεδηαζζνχλ  
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 Βι. ζρεηηθά ζην 

http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/1106/log_20120532.pdf?sequence=1, 
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επηκειψο εζληθέο πνιηηηθέο έληαμεο θαη ελζσκάησζεο ησλ ήδε  

εγθαηεζηεκέλσλ θαη λφκηκσλ κεηαλαζηψλ αιιά θαη εθείλσλ πνπ εηζέξρνληαη  

θαη εγθαζίζηαληαη κε λφκηκνπο φξνπο. 

3. Γηακφξθσζε επξσπατθνχ πιαηζίνπ κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο κε δπλαηφηεηα  

πεξηζσξίσλ λνκηθήο ξχζκηζεο θαη εμεηδίθεπζεο ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ κέηξσλ  

ζην επίπεδν ηεο πεξηθέξεηαο αθφκε θαη ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. 

4. Ζ αμηνπνίεζε ηεο εκπεηξίαο ησλ ρσξψλ ππνδνρήο κεηαλαζηψλ είλαη πνιχηηκε  

γηα ηηο λέεο ρψξεο ππνδνρήο κεηαλαζηψλ.
107

 

 

Το νομικό πλαίςιο τησ Ε.Ε. για το άςυλο ςε πρόςφυγεσ και 

μετανάςτεσ 

πσο έρεη επηζεκάλεη ε ElizabethCollett, ζην θείκελν ηεο «TheParadoxoftheEU-

TurkeyRefugeeDeal»,
108

 ε Δ.Δ. έρεη λα ππεξεθαλεχεηαη γηα έλα πςεινχ επηπέδνπ 

ζχζηεκα παξνρήο αζχινπ θαη θπξίσο έλα ζχζηεκα πξνζηαζίαο ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ πνπ παίδεη πξσηαξρηθφ ξφιν ζηε ιεηηνπξγία θαη θπξίσο ζηηο ζπκθσλίεο 

πνπ ζπλάπηεη είηε γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο είηε ζηα πιαίζηα εληαμηαθψλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ.
109

 Δίλαη, ινηπφλ, μεθάζαξν φηη ζηελ ζεκεξηλή Δπξψπε είηε σο θ-
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Βι. ζρεηηθά Μπάγθαβνο Υ., Παπαδνπνχινπ Γ., Μεηαλαζηεπηηθέο ηάζεηο θαη Δπξσπατθή 

κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή, ΗΝΔ-ΓΔΔ, φπ. παξ. ζει. 125-125 
108

Βι. ζρεηηθά ζην http://www.migrationpolicy.org/news/paradox-eu-turkey-refugee-deal 

(πξνζπειάζηεθε ζηηο 18/08/2016) 
109

 Ζ απνδνρή, ν ζεβαζκφο θαη ε πξνζηαζία ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ απνηειεί έλαλ απφ ηνπο 

θχξηνπο ππιψλεο ηεο Δ.Δ. φζνλ αθνξά ηελ είζνδν ελφο θξάηνπο ζηελ νηθνγέλεηα ηεο Δ.Δ. Ζ 

παξαβίαζε ησλ δηεζλψλ ζπλζεθψλ γηα ηα επξσπατθά αιιά θαη ηεο ΔΥΓΑ απνηεινχλ ιφγν γηα ηε κε 

έληαμε ελφο θξάηνπο ζηελ Δ.Δ. Ο «Υάξηεο Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ» πηνζεηήζεθε επίζεκα ζηε 

Νίθαηα ην Γεθέκβξην ηνπ 2000 θαη ην 2009 απέθηεζε λνκηθή ηζρχ αθνχ εληάρζεθε σο αλαπφζπαζην 

θνκκάηη ηεο πλζήθεο ηεο Ληζζαβφλαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε πλζήθε ηεο Ληζζαβφλαο ηξνπνπνίεζε 

ην άξζξν 6 ηεο πλζΔΔ σο εμήο: «Άξζξν 6:  1.   Ζ Έλσζε αλαγλσξίδεη ηα δηθαηψκαηα, ηηο ειεπζεξίεο 

θαη ηηο αξρέο πνπ πεξηέρνληαη ζηνλ Υάξηε ησλ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

ηεο 7εο Γεθεκβξίνπ 2000, φπσο πξνζαξκφζζεθε ζηηο 12 Γεθεκβξίνπ 2007, ζην ηξαζβνχξγν, ν 

νπνίνο έρεη ην ίδην λνκηθφ θχξνο κε ηηο πλζήθεο. Οη δηαηάμεηο ηνπ Υάξηε δελ ζπλεπάγνληαη θακία 

επέθηαζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο Έλσζεο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζηηο πλζήθεο. Σα δηθαηψκαηα, νη 

ειεπζεξίεο θαη νη αξρέο ηνπ Υάξηε εξκελεχνληαη ζχκθσλα κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο ηνπ ηίηινπ VII ηνπ 

Υάξηε πνπ δηέπνπλ ηελ εξκελεία θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ θαη ιακβαλνκέλσλ δεφλησο ππφςε ησλ 

επεμεγήζεσλ νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηνλ Υάξηε θαη ζηηο νπνίεο κλεκνλεχνληαη νη πεγέο ησλ ελ ιφγσ 

δηαηάμεσλ. 2. Ζ Έλσζε πξνζρσξεί ζηελ Δπξσπατθή χκβαζε γηα ηελ Πξνάζπηζε ησλ Γηθαησκάησλ 

ηνπ Αλζξψπνπ θαη ησλ Θεκειησδψλ Διεπζεξηψλ. Ζ πξνζρψξεζε ζηελ ελ ιφγσ χκβαζε δελ 

κεηαβάιιεη ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο Έλσζεο φπσο νξίδνληαη ζηηο πλζήθεο. 3. Σα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα, 

φπσο θαηνρπξψλνληαη απφ ηελ Δπξσπατθή χκβαζε γηα ηελ Πξνάζπηζε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ 

Αλζξψπνπ θαη ησλ Θεκειησδψλ Διεπζεξηψλ θαη φπσο απνξξένπλ απφ ηηο θνηλέο ζπληαγκαηηθέο 

παξαδφζεηο ησλ θξαηψλ κειψλ, απνηεινχλ κέξνο ησλ γεληθψλ αξρψλ ηνπ δηθαίνπ ηεο Έλσζεο». Βι. ην 
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κ ηεο Δ.Δ. είηε κεκνλσκέλα ηα θξάηε απνηεινχλ γλψκνλα γηα ηελ δηαζθάιηζε ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζηα πιαίζηα ιεηηνπξγίαο ησλ δεκνθξαηηθψλ θαη 

αλζξσπηζηηθψλ αξρψλ πνπ δηέπνπλ ην θάζε έλα μερσξηζηά. 

Σα παξαπάλσ, σζηφζν, απνηεινχλ παλάθεηα ζε έλα ζχζηεκα πνπ θαηά ην 

δνθνχλ θξίλεη θαη ζέβεηαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. Γελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη 

έρνπλ γίλεη ηεξάζηηα βήκαηα πξνο ηνλ εθδεκνθξαηηζκφ θαη ην ζεβαζκφ σλ πνιηηψλ 

ζηα πιαίζηα ηεο χπαξμεο ηεο ΔΟΚ θαη ελ ζπλερεία ηεο Δ.Δ. κσο, ηα βήκαηα απηά ζε 

γεληθέο γξακκέο είλαη θελάθε, αθνχ πσο κπνξεί αλ δηαζθαιηζηεί ε πξνζηαζία ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ φηαλ νη πνιηηηθέο ηεο Δ.Δ ζε θάζε ηνκέα ηζνπεδψλνπλ ηνπο 

πνιίηεο; ηαλ θησρνπνηνχλ εθαηνκκχξηα αλζξψπνπο; ηαλ μεζπηηψλνπλ 

εθαηνκκχξηα νηθνγέλεηεο; Δίλαη μεθάζαξν φηη ε Δ.Δ. δείρλεη επηιεθηηθή επαηζζεζία 

ζην δήηεκα ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη φηη άιιν ζρεηίδεηαη κε απηά, πξάγκα 

πνπ απνδεηθλχεηαη ηφζν ζην δήηεκα ησλ πξνζθχγσλ φζν θαη ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο 

Ρσζίαο θαη ηεο Σνπξθίαο, αθνχ ν ηξφπνο πνπ αληηκεησπίδεη ηελ κία θαη ηελ άιιε 

πεξίπησζε είλαη ηνπιάρηζηνλ αλφεηε. 

Δλψ, ινηπφλ, ε Δ.Δ. δηαηείλεηαη γηα ην λνκηθφ ηεο πιαίζην σο πξνο ηελ παξνρή 

θξνληίδαο θαη αζχινπ ζηνπο πξφζθπγεο πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ ΔΥΓΑ ζηελ νπζία 

θαηαπαηείηαη θαη δελ πθίζηαηαη θάηη πνπ ζα δεηρηεί ζηε ζπλέρεηα. 

Κνηηάδνληαο πίζσ ζην ρξφλν δηαθαίλεηαη κία μεθάζαξε θαη άλεπ ακθηζβεηήζεσο 

θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία ην δήηεκα ησλ πξνζθχγσλ θαη ησλ κεηαλαζηψλ ήηαλ 

θαζαξά εζληθφ θαη φρη ζην επξχηεξν πιαίζην ηεο ππεξεζληθήο ΔΟΚ θαη ελ ζπλερεία 

ηεο Δ.Δ. θαη, κάιηζηα, πάληνηε ζπλδεφηαλ κε ην δήηεκα ηεο εζληθήο αζθάιεηαο θάζε 

θξάηνπο.
110

Απφ ηα κέζα, σζηφζν, ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1985 θαη ηελ ηζηνξηθή απφθαζε 

πέληε θ-κ ηεο ηφηε ΔΟΚ
111

 γηα ειεχζεξε θίλεζε ησλ πξνζψπσλ ε θαηάζηαζε άιιαμε 

θαη άξρηζαλ λα ηίζεληαη ηα ζεκέιηα ελφο θνηλνχ ζπζηήκαηνο γηα ην άζπιν θαη ηε 

                                                                                                                                                                      
θέηκελν ηεο «πλζήθεο ηεο Ληζαβφλαο» ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, C 83, έηνο 
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ν
, 30 Μαξηίνπ 2010.  
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Βι. ρεηηθά C Kaunert and S Léonard, ‗The EU Asylum Policy: Towards a Common Area of 

Protection and Solidarity?‘ ζην S Wolff, F Goudappel and J de Zwaan (eds), Freedom, Security and 

Justice After Lisbon and Stockholm, εθδ. TMC Asser Press, Hague 2011, ζει. 80. 
111

 Σν 1985 ε Γεξκαλία, ε Γαιιία, ην Βέιγην, ην Λνπμεκβνχξγν θαη νη Κάησ Υψξεο (Οιιαλδία) 

πηνζέηεζαλ ηε πκθσλία ή ζπλζήθε ηεο έλγθελ. Γηα ηε πλζήθε έλγθελ βι. ζην http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=URISERV%3Al33020 (πξνζπειάζηεθε ζηηο 19/08/2016). 

Βι. επίζεο Η. Παπαγεσξγίνπ, «Κάπνηα πξάγκαηα γηα ην έλγθελ», ζην 

http://www.huffingtonpost.gr/yiannis-papageorgiou/k-_b_6839716.html (πξνζπειάζηεθε ζηηο 

19/08/2016) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=URISERV%3Al33020
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=URISERV%3Al33020
http://www.huffingtonpost.gr/yiannis-papageorgiou/k-_b_6839716.html
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κεηαλάζηεπζε.
112

Σν πξψην βήκα έγηλε φηαλ ε Δπηηξνπή, (Πξφεδξνο Jacques Delors) 

ππέβαιιε ζην Δπξσπατθφ πκβνχιην έλα ζέκα κε ηίηιν «Καηεπζπληήξηεο γξακκέο 

γηα κηα Κνηλνηηθή Πνιηηηθή Μεηαλάζηεπζεο». Έλα απφ ηα ζεκεία ήηαλ 

«ελζσκάησζε ησλ ήδε δηαβηνχλησλ ζηελ Κνηλφηεηα κεηαλαζηψλ κέζσ ηεο ίζεο 

κεηαρείξηζεο ζε ζέκαηα ζπλζεθψλ δηαβίσζεο θαη εξγαζίαο αλεμαξηήησο 

θαηαγσγήο».
113

Καη πάιη είλαη θαλεξφ φηη δελ ππάξρεη θακία αλαθνξά ζην δήηεκα 

ησλ πξνζθχγσλ παξά κφλν ζην εζσηεξηθφ δήηεκα ηεο νηθνλνκηθήο κεηαλάζηεπζεο 

ην νπνίν ζπλέδεζαλ εμ αξρήο κε ην ζέκα ηεο ειεχζεξεο θίλεζεο θαη εγθαηάζηαζεο 

ησλ επξσπαίσλ πνιηηψλ ζην εζσηεξηθφ ηεο Δ.Δ. 

Δλ ζπλερεία ζηελ πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη,
114

 ηα πξάγκαηα ζα πάξνπλ λέα 

ηξνπή, αθνχ γηα πξψηε θνξά  έλα επίζεκν λνκηθφ δεζκεπηηθφ θείκελν ηεο ηφηε ΔΟΚ 

ζα θαζνξίζεη φηη ηα δεηήκαηα αζχινπ ππάγνληαλ ζηελ ελσζηαθή αξκνδηφηεηα 

εληάζζνληαο ηα ζηνλ «ηξίην ππιψλα» ηεο Δ.Δ. (Σνκέαο Γηθαηνζχλεο θαη Δζσηεξηθψλ 

Τπνζέζεσλ).
115

Παξά ηελ πηνζέηεζε απηήο ηεο θαηάζηαζεο θνηλή θαη αδηακθηζβήηε 

ελσζηαθή αξκνδηφηεηα δελ ππήξμε παξά κφλν ζηα ηέιε ηνπ 1990, φηαλ  θαη ζα 

πηνζεηεζεί έλα θνηλφ επξσπατθφ ζχζηεκα αζχινπ (European Asylum System 

‗CEAS‘) θαη ζα παξαηεξεζεί ελ ζπλερεία φπσο επηζεκαίλεη ν TimothyHatton φηη «ηα 

ρξφληα πνπ αθνινχζεζαλ γίλακε κάξηπξεο κίαο απμαλφκελεο ελαξκφληζεο θαη 

ζπλεξγαζίαο ζε έλα ζεκαληηθφ αξηζκφ πνιηηηθψλ.Αιιά απηφ απέρεη πνιχ αθφκε απφ 

έλα πιήξσο απνδεθηφ ζχζηεκα αζχινπ».
116

 

Δίλαη μεθάζαξν φηη ε πνιηηηθή ηνπ αζχινπ θαη ε ππνδνρή ησλ πξνζθχγσλ ζα 

έπξεπε λα θχγεη απφηα ρέξηα ησλ εζληθψλ θπβεξλήζεσλ θαη λα πεξάζεη ζε έλα 

ππεξεζληθφ ελσζηαθφ φξγαλν ην νπνίν ζα θαζνξίδεη θαη ζα θαηεπζχλεη ηηο επηινγέο κε 

                                                           
112

 Βι. ζρεηηθά Η. Παπαγεσξγίνπ, «Ο Δμεπξσπατζκφο ησλ Πνιηηηθψλ Μεηαλάζηεπζεο θαη Αζχινπ: 

Απφ ηελ θνηλνηηθνπνίεζε ζηε ζπιινγηθή επίβιεςε», Διιεληθή Δπηζεώξεζε Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο, ηρ. 

40, 2013, ζει. 70 θ.ε. 
113

 Διέλε-Αλδξηαλή ακπαηάθνπ, Δξκελεύνληαο ηελ εμέιημε ηεο θνηλήο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ννκνζεηηθή, ζεζκηθή, επηρεηξεζηαθή εμέιημε. Γξώληεο, δνκέο θαη δηάδξαζε, εθδ. 

Παπαδήζε, Αζήλα 2010, ζει. 216. 
114

 Γηα ηε ζπλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη βι. ζην http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/?uri=URISERV%3Axy0026 (πξνζπειάζηεθε ζηηο 19/08/2016) 
115

 Με ηε πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη δεκηνπξγήζεθε ε Δ.Δ. ε νπνία ζηεξηδφηαλ ζε ηξεηο ππιψλεο: 1. 

Δπξσπατθέο Κνηλφηεηεο (EΚ) 2. Κνηλή Δμσηεξηθή Πνιηηηθή θαη Πνιηηηθή Αζθαιείαο (ΚΔΠΠΑ) 3. 

Αζηπλνκηθή θαη Γηθαζηηθή πλεξγαζία ζε Πνηληθέο Τπνζέζεηο. Οη ππιψλεο ζήκεξα δελ πθίζηαληαη 

αθνχ απφ ην 2007 θαη ελ ζπλερεία ην 2009 πηνζεηήζεθαλ νη ΔΔ θαη ΛΔΔ. Βι. ζρεηηθά ζην 

http://www.cvce.eu/obj/the_three_pillars_of_the_european_union_nice_26_february_2001-en-

93a13bce-d9c7-47ed-b1ad-5830e317bba1.html (πξνζπειάζηεθε ζηηο 19/08/2016) 
116

Βι. ζρεηηθά T. Hatton, «Asylum Policy in the EU: the Case for Deeper Integration», CESifo 

Economic Studies, 2015, ζει. 1. 
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βάζε πάληνηε ηελ ελσζηαθή λνκνζεζία, αθνχ φπσο επηζεκαίλεη ν 

TimothyHatton«φηαλ ε πνιηηηθή εθαξκφδεηαη απφ ηηο εζληθέο Κπβεξλήζεηο, ε νκάδα 

αλαθνξάο είλαη νη πνιίηεο πνπ ηηο εθιέγνπλ. πλεπψο, ε πνιηηηθή αζχινπ πξέπεη λα 

αλαιπζεί απφ ηελ νπηηθή ησλ εθιεθηφξσλ ησλ ρσξψλ πξννξηζκνχ. Άξα γηαηί ζα 

έπξεπε νη πνιίηεο ησλ πινπζίσλ ρσξψλ λα είλαη πξφζπκνη λα ππνδερηνχλ πξφζθπγεο; 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί ε δηάθξηζε κεηαμχ ησλ πνιηηηθψλ κεηαλάζηεπζεο θαη ησλ 

πνιηηηθψλ αζχινπ. Ζ πνιηηηθή κεηαλάζηεπζεο ζπρλά ραξάζζεηαη αλαθνξηθά κε απηφ 

πνπ είλαη πξνο φθεινο ησλ πιεζπζκψλ ππνδνρήο είηε πξφθεηηαη γηα ζπγθεθξηκέλα 

άηνκα, φπσο νη πεξηπηψζεηο νηθνγελεηαθψλ επαλελψζεσλ, είηε πξφθεηηαη γηα ηελ 

νηθνλνκία φπσο ε πεξίπησζε κεηαλάζηεπζεο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Αληίζεηα, νη 

πξφζθπγεο γίλνληαη απνδεθηνί ζε θάπνηεο ρψξεο πξνο φθεινο δηθφ ηνπο πεξηζζφηεξν 

παξά πξνο φθεινο ηεο θνηλσλίαο ππνδνρήο. Δπνκέλσο, ην φθεινο ηνπ πιεζπζκνχ 

ππνδνρήο δηέξρεηαη  απφ ην αλζξσπηζηηθφ θίλεηξν ηεο πξνζηαζίαο φζσλ δηψθνληαη. 

Σέηνηνπ είδνπο νθέιε απέρνπλ απφ ερζξφηεηεο θαη απνθιεηζκνχο θαη άξα παξέρνπλ 

έλα αζθαιέο ιηκάλη γηα ηνπο πξφζθπγεο , ην νπνίν κπνξεί λα ζεσξεζεί θνηλφ θαιφ. 

Οη θάηνηθνη κίαο ρψξαο σθεινχληαη απφ ηε γλψζε φηη νη πξφζθπγεο βξίζθνπλ επίζεο 

εμίζνπ αζθάιεηα ζεκία άιιε ρψξα».
117

Ήηαλ πιένλ ζαθέο φηη έπξεπε λα πεξάζνπκε 

ζε έλα ελσζηαθφ πιαίζην θαη λα μεθχγνπκε απφ ην εζληθφ αθνχ νη εζληθέο 

θπβεξλήζεηο πάληα ζα έδηλαλ ιφγν ζηνπο ςεθνθφξνπο. 

Ζ θνηλή πνξεία γηα ην λνκνζεηηθφ πιαίζην ζα πεξάζεη κέζα απφ ην Πξφγξακκα 

ηνπ Σακπεξέ
118

, ηεο Υάγεο θαη ηεο ηνθρφικεο γηα λα θηάζεη ζην ζήκεξα, πνπ δελ 

                                                           
117

Βι. ζρεηηθά T. Hatton, «Asylum Policy in the EU», φπ.παξ., ζει. 3.  
118

Βι. ζρεηηθά ζην www.karamanou.gr/gr/uploads/Documents, Μεηαλαζηεπηηθή-Πξνζθπγηθή θξίζε ζε 

Δπξώπε θαη Αλαηνιή: 
Μηα αθφκε κεγαιχηεξε πξφθιεζε γηα ηελ Δπξψπε πξνέθπςε απφ ην Δπξσπατθφ πκβνχιην ζην 

Σάκπεξε ηεο Φηλιαλδίαο ην 1999, φπνπ απνθαζίζηεθε ε δεκηνπξγία ελφο «Κνηλνχ Υψξνπ Διεπζεξίαο, 

Αζθάιεηαο θαη Γηθαηνζχλεο» θαη πξναλαγγέιζεθε ε εληαηηθνπνίεζε ησλ πξνζπαζεηψλ γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηνπ ξαηζηζκνχ θαη ηεο μελνθνβίαο. Βαζηθφο ζηφρνο ηεο πξνζπάζεηαο  είλαη λα εγγπεζεί 

ηηο ζεκειηψδεηο ειεπζεξίεο θαη δηθαηψκαηα ησλ πνιηηψλ, κέζσ ηεο πξνζέγγηζεο ησλ πνηληθψλ 

λνκνζεζηψλ, ηεο ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο ησλ απνθάζεσλ, ηεο δηθαζηηθήο θαη αζηπλνκηθήο 

ζπλεξγαζίαο, ηεο θαηαπνιέκεζεο ηνπ δηεζλψο νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο θαη, θπξίσο, ηεο αλάπηπμεο 

κηαο θνηλήο πνιηηηθήο γηα ην άζπιν θαη ηε κεηαλάζηεπζε έσο ηε 1
ε
 Μαΐνπ  2004.  Οη δπζθνιίεο πνπ 

έρνπλ παξνπζηαζηεί ζηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ δελ αλαηξνχλ ηελ πνιηηηθή βνχιεζε ηεο ΔΔ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ θαηλνκέλσλ ξαηζηζκνχ, μελνθνβίαο  θαη αληηζεκηηηζκνχ. 

εκαληηθή θαηάθηεζε ππήξμε θαη ε πηνζέηεζε, ζηηο 7 Γεθεκβξίνπ 2000, απφ ην  Δπξσπατθφ 

πκβνχιην ηεο Νίθαηαο, ηνπ  Υάξηε ησλ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, φπνπ, 

κεηαμχ άιισλ, δηαζθαιίδεηαη ην δηθαίσκα αζχινπ θαη  ε πξνζηαζία ζε πεξίπησζε απνκάθξπλζεο, 

απέιαζεο θαη έθδνζεο.  Έηζη,απαγνξεχνληαη νη νκαδηθέο  απειάζεηο, φπσο θαη ε  απνκάθξπλζε θαη 

http://www.karamanou.gr/gr/uploads/Documents
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ππάξρεη ηίπνηα πέξα απφ κία δηαξθή ακθηζβήηεζε ηεο θνηλήο ελσζηαθήο 

λνκνζεζίαο,ηελ νπνία  κάιηζηα, αγλννχλ νη πεξηζζφηεξεο επξσπατθέο ρψξεο πνπ 

είλαη κέιε ηεο Δ.Δ.
119

 Έηζη ζην Σακπεξέ ηεο Φηλιαλδίαο ζα ηεζεί ε βάζε γηα ηελ 

πξνζηαζία θαη γηα ηνπο ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ, αθνχ «Ζ Δπξσπατθή Έλσζε 

νθείιεη λα δηαζθαιίδεη µηα δίθαηε µεηαρείξηζε ησλ πνιηηψλ ηξίησλ ρσξψλ πνπ 

δηαµέλνπλ λνµίµσο ζην έδαθνο ησλ θξαηψλ µειψλ ηεο. Μηα ζζελαξóηεξε πνιηηηθή 

θνηλσληθήο έληαμεο ζα πξέπεη λα έρεη σο ζηφρν ηελ παξνρή δηθαησµάησλ θαη 

ππνρξεψζεσλ ζπγθξίζηµσλ µε εθείλα ησλ πνιηηψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Θα 

πξέπεη εμάιινπ λα πξνσζεί ηελ άλεπ δηαθξίζεσλ µεηαρείξηζε ζηνλ νηθνλνµηθφ, ηνλ 

θνηλσληθφ θαη ηνλ πνιηηηζηηθφ ηνµέα θαη λα πξνβιέπεη µέηξα θαηά ηνπ ξαηζηζµνχ 

θαη ηεο μελνθνβίαο».
120

 Σν Σεκπεξέ αθνινχζεζε ην Πξφγξακκα ηεο Υάγεο ην νπνίν 

πηνζεηήζεθε απφ ηα θ-κ κεηά ηε ζπκπιήξσζε 5 ρξφλσλ ηζρχνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Σακπεξέ. Σν Πξφγξακκα ηεο Υάγεο απέβιεπε ζην λα «βειηησζεί ε  θνηλή ηθαλφηεηα 

ηεο Έλσζεο θαη ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο λα δηαζθαιίδνπλ ζεκειηψδε δηθαηψκαηα, 

ζηνηρεηψδε δηθνλνκηθά ερέγγπα θαη πξφζβαζε ζηε δηθαηνζχλε, λα παξέρνπλ 

πξνζηαζία ζχκθσλα κε ηε χκβαζε ηεο Γελεχεο γηα ηνπο Πξφζθπγεο θαη κε άιιεο 

                                                                                                                                                                      
έθδνζε πξνο θξάηνο φπνπ θάπνηνο δηαηξέρεη ζνβαξφ θίλδπλν λα ηνπ επηβιεζεί ε πνηλή ηνπ ζαλάηνπ ή 

λα ππνζηεί βαζαληζηήξηα θαη άιιεο εμεπηειηζηηθέο θαη απάλζξσπεο πνηλέο θαη κεηαρείξηζε. Ο Υάξηεο 

θάλεη ηδηαίηεξε κλεία ζηελ ειεπζεξία ζθέςεο, ζπλείδεζεο θαη ζξεζθείαο, ελψ δειψλεη πσο ε Έλσζε 

ζέβεηαη ηελ πνιηηηζκηθή, ζξεζθεπηηθή θαη γισζζηθή πνιπκνξθία. 

Οη βαζηθνί άμνλεο ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηνπ Σάκπεξε είλαη: ε εγθαζίδξπζε θνηλψλ θαλφλσλ γηα 

ηελ ππνδνρή θαη ηε δηακνλή, ε ελαξκφληζε ησλ θαλφλσλ γηα ηελ παξαρψξεζε αζχινπ θαη γηα έλα  

status ησλ πξνζθχγσλ,  ν νξηζκφο κηαο ζεηξάο  εληαίσλ δηθαησκάησλ γηα ηνπο καθξνρξφληα 

δηακέλνληεο, ηα νπνία ζα πξνζεγγίδνπλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ηα δηθαηψκαηα πνπ 

απνιακβάλνπλ νη πνιίηεο ηεο Έλσζεο, ε ζπλεξγαζία κε ηηο ρψξεο πξνέιεπζεο, ε θαηαπνιέκεζε ηεο 

παξάλνκεο κεηαλάζηεπζεο θαη ε ζπκπεξίιεςε ηνπ ζέκαηνο ζηελ αηδέληα ησλ εμσηεξηθψλ ππνζέζεσλ 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.  Σν πξφγξακκα απηφ, παξακέλεη ζε  ηζρχ θαη έρεη δηακνξθσζεί κε έλαλ 

ζπλεθηηθφ θαη ζεηηθφ ηξφπν απφ ηηο δηάθνξεο πξνηάζεηο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο.  Χζηφζν, ηα 

θξάηε κέιε αληηζηέθνληαη  ζηε κεηαβίβαζε κέξνπο ησλ πνιηηηθψλ απηψλ ζηνπο επξσπατθνχο ζεζκνχο. 

Σν πκβνχιην Γηθαηνζχλεο θαη Δζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ, πνπ είλαη ππεχζπλν γη απηά ηα δεηήκαηα, 

ζπλερίδεη λα αληηκεησπίδεη απηή ηελ εθρψξεζε αξκνδηνηήησλ ζαλ θίλδπλν θαη φρη ζαλ επθαηξία γηα  

θαιχηεξε δηαρείξηζε ηεο θαηάζηαζεο.  Σν ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο νκνθσλίαο ζηνλ ηνκέα απηφ, πνπ  

πξνβιέπεηαη απφ ην ρέδην Δπξσπατθνχ πληάγκαηνο, κπνξεί λα βνεζήζεη λα πξνρσξήζνπκε 

κπξνζηά, ηίπνηα φκσο δελ κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη ην ζζέλνο θαη ηε πνιηηηθή βνχιεζε πνπ είλαη 

απνιχησο απαξαίηεηα. 
119

 Βι. ζρεηηθά Καηεξίλα Μαλσινπνχινπ – Βαξβηηζηψηε, «Ζ επξσπατθή πνιηηηθή κεηαλάζηεπζεο. 

Απν κηα ad hoc δηαθπβεξλεηηθή ζπλεξγαζία ζε κείδνλα πξνηεξαηφηεηα ηεο ΔΔ», ζην Ο ρώξνο 

ειεπζεξίαο, αζθάιεηαο θαη δηθαηνζύλεο ηεο ΔΔ», επηκ. ηέιηνο Πεξξάθεο, εθδ. Αλη. Ν. άθθνπια, 

Αζήλα – Κνκνηελή 2007 
120

 Βι. πκπεξάζκαηα Πξνεδξίαο Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Σακπεξέ (15 θαη 16 Οθησβξίνπ 1999), 

παξ. 18, ζην http://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70e-

eca84e2ec9b9/%CE%A4AMPERE_1999_EL.pdf (πξνζπειάζηεθε ζηηο 19/08/2016) 
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δηεζλείο ζπλζήθεο ζηα πξφζσπα πνπ έρνπλ αλάγθε, λα ξπζκίδνπλ ηα κεηαλαζηεπηηθά 

ξεχκαηα θαη λα ειέγρνπλ ηα εμσηεξηθά ζχλνξα ηεο Έλσζεο, λα θαηαπνιεκνχλ ην 

νξγαλσκέλν δηαζπλνξηαθφ έγθιεκα θαη λα θαηαζηέιινπλ ηελ ηξνκνθξαηηθή απεηιή, 

λα αμηνπνηνχλ ην δπλακηθφ ηεο Europolθαη ηεο Eurojust, λα πξνσζνχλ πεξαηηέξσ  ηελ 

ακνηβαία αλαγλψξηζε δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ θαη πηζηνπνηεηηθψλ φζνλ αθνξά 

αζηηθά θαη πνηληθά δεηήκαηα θαη λα εμαιείθνπλ ηα λνκηθά θαη δηθαζηηθά εκπφδηα 

ζηηο δηαθνξέο ζε αζηηθά θαη νηθνγελεηαθά ζέκαηα νη νπνίεο έρνπλ δηαζπλνξηαθέο 

ζπλέπεηεο. Ο ζηφρνο απηφο πξέπεη λα επηηεπρζεί πξνο φθεινο ησλ πνιηηψλ καο κέζσ 

ηεο αλάπηπμεο ελφο θνηλνχ ζπζηήκαηνο αζχινπ θαη κέζσ ηεο βειηίσζεο ηεο 

πξφζβαζεο ζηα δηθαζηήξηα, ηεο έκπξαθηεο αζηπλνκηθήο θαη δηθαζηηθήο ζπλεξγαζίαο, 

ηεο πξνζέγγηζεο ησλ λνκνζεζηψλ θαη ηεο αλάπηπμεο θνηλψλ πνιηηηθψλ».
121

 

Σέινο αθνινχζεζε ην Πξφγξακκα ηεο ηνθρφικεο ην νπνίν ζπλέρηζε ζηα ρλάξηα 

ησλ δχν πξνεγνχκελσλ πξνγξακκάησλ, αλ θαη ζεσξνχκε φηη ζα ήηαλ εληειψο 

δηαθνξεηηθφ αλ ε πξνζθπγηθή θξίζε είρε μεζπάζεη πξν ηνπ 2010. χκθσλα κε ην 

πξφγξακκα ε Δπξψπε ελίζρπζε ηελ αιιειεγγχε ηεο, αθνχ «Βάζεη ηνπ Δπξσπατθνχ 

πκθψλνπ γηα ηε Μεηαλάζηεπζε θαη ην Άζπιν, ε ΔΔ πξέπεη λα αλαπηχμεη κηα 

νινθιεξσκέλε θαη επέιηθηε κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή. Ζ πνιηηηθή απηή ζα πξέπεη λα 

επηθεληξψλεηαη ζηελ αιιειεγγχε θαη ηελ ππεπζπλφηεηα, θαη λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

αλάγθεο ηφζν ησλ ρσξψλ ηεο ΔΔ φζν θαη ησλ κεηαλαζηψλ. Θα πξέπεη λα ιακβάλεη 

ππφςε ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο ησλ ρσξψλ ηεο ΔΔ, ειαρηζηνπνηψληαο 

ηαπηφρξνλα ηε δηαξξνή εγθεθάισλ απφ ηξίηεο ρψξεο. Πξέπεη λα ηεζνχλ ζε εθαξκνγή 

δπλακηθέο πνιηηηθέο έληαμεο νη νπνίεο εμαζθαιίδνπλ ηα δηθαηψκαηα ησλ κεηαλαζηψλ. 

Δπηπιένλ, κηα θνηλή κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή πξέπεη λα πεξηιακβάλεη κηα 

απνηειεζκαηηθή θαη βηψζηκε πνιηηηθή επηζηξνθήο, ελψ ζα πξέπεη λα ζπλερηζηνχλ νη 

πξνζπάζεηεο γηα ηελ πξφιεςε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο παξάλνκεο 

κεηαλάζηεπζεο. Πξέπεη επίζεο λα εληζρπζνχλ ν δηάινγνο θαη νη εηαηξηθέο ζρέζεηο κε 

ηξίηεο ρψξεο (δηέιεπζεο θαη θαηαγσγήο), εηδηθφηεξα κέζσ ηεο πεξαηηέξσ αλάπηπμεο 

ηεο Παγθφζκηαο Πξνζέγγηζεο ηεο Μεηαλάζηεπζεο. Πξέπεη λα θαηαβιεζνχλ 

πξνζπάζεηεο γηα ηε ζχζηαζε ηνπ θνηλνχ επξσπατθνχ ζπζηήκαηνο αζχινπ (ΚΔΑ). 

ην πιαίζην απηφ, είλαη απαξαίηεηε ε αλάπηπμε ηεο κειινληηθήο επξσπατθήο 

ππεξεζίαο ππνζηήξημεο γηα ην άζπιν (EASO). Με ηε ζέζπηζε κηαο θνηλήο 

                                                           
121

 Βι. ζρεηηθά Πξφγξακκα ηεο Υάγεο, Δπίζεµε Δθεµεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 3.3.2005, C 

53/1.  
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δηαδηθαζίαο αζχινπ γηα ρψξεο ηεο ΔΔ θαη νκνηφκνξθνπ θαζεζηψηνο γηα ηα πξφζσπα 

ζηα νπνία ρνξεγείηαη δηεζλήο πξνζηαζία, ην ΚΔΑ ζα δεκηνπξγήζεη έλαλ ρψξν 

πξνζηαζίαο θαη αιιειεγγχεο ζηελ ΔΔ».
122

 

Παξάιιεια κε ηα παξαπάλσ πξνγξάκκαηα ππήξμε θαη πξνζπάζεηα λα πηνζεηεζεί 

έλα ηζρπξφ λνκηθφ θείκελν κέζα απφ κία πλζήθε θάηη πνπ επεηεχρζε κε ηελ 

ππνγξαθή ηεο πλζήθεο ηεο Ληζζαβφλαο, αθνχ γηα πξψηε θνξά κεηαηξάπεθε ην 

άζπιν θαη ε κεηαλάζηεπζε ζε ηνκείο ζπληξέρνπζαο αξκνδηφηεηαο γηα ηελ Έλσζε.
123

 

Βέβαηα, Πέξαλ ησλ φζσλ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ νθείινπκε λα αλαθεξζνχκε 

θαη ζην Γνπβιίλν, αθνχ ηφζν πνιχ πιένλ αθνχκε θαη δηαβάδνπκε γηα απηφ. Σν 

Γνπβιίλν είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλν κε ηελ πνιηηηθή αζχινπ ηεο Δ.Δ. δεδνκέλνπ φηη 

εθεί ππνγξάθεθε ην 1990 ην πξψην θείκελν γηα ηελ εμέηαζε ηνπ αηηήκαηνο αζχινπ 

απφ θάπνην θ-κ ηεο ηφηε αθφκε ΔΟΚ.
124

 Ζ εθαξκνγή ηεο άξρηζε ηελ 1
ε
 επηεκβξίνπ 

ηνπ 1997 ζηα 12 θ-κ πνπ ηελ είραλ αξρηθψο ππνγξάςεη θαη ελ ζπλερεία ζηα λέα θ-κ 

(Απζηξία, νπεδία, Φηλιαλδία). Σν ζεκαληηθφ ζηε χκβαζε απηή είλαη φηη δελ 

επξφθεηην γηα θνηλνηηθφ δίθαην αιιά γηα έλα δηεζλέο λνκηθφ θείκελν, αθνχ φπσο 

επηζεκαίλνπλ νη Παλαγηψηεο Παπαδεκεηξίνπ θαη Ησάλλεο Παπαγεσξγίνπ «Παξά ην 

γεγνλφο φηη φια ηα κέιε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ήηαλ ζπκβαιιφκελα κέξε ηεο 

χκβαζεο, ην θείκελν ήηαλ έλα δηεζλέο λνκηθφ εξγαιείν θαη φρη κέξνο ηεο θνηλνηηθήο 

έλλνκεο ηάμεο».
125

 

ηφρνο ηεο ζπκθσλίαο ζεσξήζεθε φηη ήηαλ ε έθθξαζε κεηαμχ ησλ θ-κ ε 

αιιειεγγχε ζηα πιαίζηα ηεο θνηλήο πνξείαο θαη ηεο δεκηνπξγίαο ελφο ππεξεζληθνχ 

πνιηηηθνχ νξγαληζκνχ, σζηφζν ε πξαγκαηηθφηεηα ήηαλ θαη απνδείρζεθε ηειείσο 

δηαθνξεηηθή, θαζψο, φπσο επηζεκαίλεη ε Joanna Lenart«Σα θξηηήξηα γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ηνπ θξάηνπο κέινπο ηνπ ππεχζπλνπ γηα ηελ εμέηαζε ησλ αηηήζεσλ γηα 

                                                           
122

 Βι. ζρεηηθά γηα ην Πξφγξακκα ηεο ηνθρφικεο ζην http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/?uri=URISERV%3Ajl0034 (πξνζπειάζηεθε ζηηο 19/08/2016). Βι. 

επίζεοηνθείκελνηεο Elizabeth Collett, «The European Union's Stockholm Program: Less Ambition on 

Immigration and Asylum, But More Detailed Plans», 

ζηνhttp://www.migrationpolicy.org/article/european-unions-stockholm-program-less-ambition-

immigration-and-asylum-more-detailed-plans (πξνζπειάζηεθεζηηο 19/08/2016) 
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 Γηα ηηο ζπληξέρνπζεο αξκνδηφηεηεο ζηελ Δ.Δ. βι. ζρεηηθά Γ.-Δ.Φ Καιαβξνχ-Θ.Γ. Γεσξγφπνπινπ, 

Σν Γίθαην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο-Θεζκηθό Γίθαην, ηνκ. Η, εθδ. Ννκηθή Βηβιηνζήθε, Αζήλα 2010, 

ζει. 91 θ.ε.  
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 Γηα ηε χκβαζε ηνπ Γνπβιίλνπ βι. ζρεηηθά Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθώλ Κνηλνηήησλ,  

19.8.97, Αξηζ. C 254/1. 
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Βι. ζρεηηθά Panayiotis N. Papadimitriou - Ioannis F. Papageorgiou, ―The New ‗Dubliners‘: 

Implementation of European Council Regulation 343/2003 (Dublin-II) by the Greek Authorities‖ 

Journal of Refugee Studies, Vol. 18, No. 3, 2005, ζει. 302. 
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άζπιν ππνηίζεηαη φηη ζα εμέθξαδαλ ηελ αξρή ηεο αιιειεγγχεο αιιά, ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, είραλ σο απνηέιεζκα ηε κεηαηφπηζε ηνπ βάξνπο πξνο ηα λφηηα ή 

αλαηνιηθά θξάηε κέιε πνπ βξίζθνληαλ ζηα ζχλνξα ηνπ θνηλνηηθνχ εδάθνπο. 

Παξαηεξήζεθε επίζεο πνιηηηθνπνίεζε απηνχ ηνπ πεδίνπ ηνπ λφκνπ θαηά ηε δηάξθεηα 

ησλ εληαμηαθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ησλ θξαηψλ πνπ έγηλαλ κέιε ην 2004 θαη ην 

2007».
126

 

Δίλαη μεθάζαξν φηη άιινη ήηαλ νη ζηφρνη ησλ εγεηψλ θαη ηεο Κνκηζηφλ πξηλ 15, 

20 θαη 30 ρξφληα θαη άιινη νη ζηφρνη ζήκεξα πνπ είλαη μεθάζαξν φηη ε Δπξψπε 

πξέπεη λα ζέζεη ην δάρηπιν επί ηνλ ηχπνλ ησλ ήισλ θαη λα αληηκεησπίζεη κία θξίζε, 

κία απφιπηε αλζξσπηζηηθή θξίζε κέλνληαο πηζηή ζην ζχλνιν ηνπ ελσζηαθνχ 

λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ, ην νπνίν εμαξρήο έζηξεθε ην βιέκκα ηνπ πξνο ηελ πξνάζπηζε 

ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ηελ πεξαηηέξσ δέζκεπζε ησλ θξαηψλ γηα ηελ 

δηαζθάιηζε αμηνπξεπνχο δηαβίσζεο φισλ ησλ αλζξψπσλ. 

Ζ λνκνζεζία απηή ζηεξίδεηαη ζε νξηζκέλνπο Καλνληζκνχο θαη Οδεγίεο
127

 ηνπο 

νπνίνπο ζα αλαθέξνπκε ζχληνκα θαη ρσξίο αλάιπζε, αθνχ ην λνκηθφ ηνπο 

πεξηερφκελν είλαη εθηφο ησλ γλσζηηθψλ καο πεδίσλ. 

Ο Καλνληζκφο 1030/2002 ηνπ πκβνπιίνπ πηνζεηήζεθε απφ ηελ Δ.Δ. ζηα 

πιαίζηα ηεο αλαθπθζείζεο αλάγθεο γηα ηε ιήςε κέηξσλ, κε ζθνπφ ηελ ελαξκφληζε 

ηνπ εζσηεξηθνχ δηθαίνπ ησλ θ-κ ηεο Δ.Δ. φζνλ αθνξά ηε κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή 

θαη ηελ θαζηέξσζε αδεηψλ δηακνλήο εληαίνπ ηχπνπ γηα ηνπο ππεθφνπο ησλ ηξίησλ 

ρσξψλ.
128

 

Ο Καλνληζκφο 343/2003 ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ, γλσζηφ θαη σο Γνπβιίλν 

ΗΗ αληηθαηέζηεζε ηελ χκβαζε ηνπ Γνπβιίλνπ πνπ ήηαλ ζε ηζρχ απφ ην 1990 θαη 

ζηφρεπε ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θ-κ πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηελ εμέηαζε ηεο αίηεζεο 

αζχινπ θαη ζηελ απνηξνπή ηεο θαηάρξεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ αζχινπ πνπ 

παξαηεξήζεθαλ ζην παξειζφλ.  Με ηνλ Καλνληζκφ 1103/2008 ηνπ Δπξσπατθνχ 
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Βι. ζρεηηθά Joanna Lenart, ―‗Fortress Europe‘: Compliance of the Dublin II Regulation with 

the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms‖, Utrecht 

Journal of International and European Law, vol. 28, Issue 75, 2012, ζει. 5. 
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 Γηα ην ηη είλαη Καλνληζκφο θαη Οδεγία ηεο Δ.Δ. βι. ζρεηηθά ζην Γ.-Δ.Φ Καιαβξνχ-Θ.Γ. 
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 Βι. ζρεηηθά Καλνληζκφ 1030/2002 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002, EE L 157 ηεο 

15.6.2002. 
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Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Οθησβξίνπ 2008 ηξνπνπνηήζεθαλ 

νξηζκέλα άξζξα ηνπ Γνπβιίλνπ ΗΗ.
129

 

Ο Καλνληζκφο 562/2006 ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ 

αλαθέξεηαη ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ πξνυπνζέζεσλ εηζφδνπ ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ 

ζηελ επξσπατθή επηθξάηεηα. Έηζη, ινηπφλ, ην Δπξσπατθφ πκβνχιην θαη ην 

Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ζέζπηζαλ ζηηο 15 Μαξηίνπ 2006 ηνλ Καλνληζκφ 562/2006, 

πνπ είλαη γλσζηφο σο Κψδηθαο πλφξσλ έλγθελ.
130

 

Δθηφο απφ ηνπο παξαπάλσ Καλνληζκνχο ππάξρνπλ θαη θάπνηεο Οδεγίεο, πνπ 

έρνπλ ελζσκαησζεί ζην εζσηεξηθφ δίθαην ησλ θ-κ ην νπνίν είλαη ελαξκνληζκέλν ζε 

φια ηα θ-κ: 1. Οδεγία 2003/109/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25εο Ννεκβξίνπ 2003 2. 

Οδεγίεο 2009/50/ΔΚ , 2004/114/ΔΚ , 2005/71/ΔΚ θαη 3. Οδεγία 2003/86/ΔΚ ηνπ 

πκβνπιίνπ. 

Πξφζθαηεο λνκνζεηηθέο εμειίμεηο ζηελ επξσπατθή κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή
131

 

1. Νφκηκε Μεηαλάζηεπζε:  

Ζ νδεγία 2009/50/ΔΚ, ζρεηηθά κε ηηο πξνυπνζέζεηο εηζφδνπ θαη δηακνλήο ησλ 

ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ κε ζθνπφ ηελ απαζρφιεζε πςειήο εηδίθεπζεο, 

δεκηνπξγεί ηε ιεγφκελε «κπιε θάξηα ηεο ΔΔ», κηα ηαρεία δηαδηθαζία γηα ηελ 

έθδνζε εηδηθήο άδεηαο παξακνλήο θαη εξγαζίαο, κε πην ειθπζηηθέο ζπλζήθεο 

ψζηε νη ππήθννη ηξίηεο ρψξαο λα κπνξνχλ λα αλαιάβνπλ απαζρφιεζε 

πςειήο εηδίθεπζεο ζηα θξάηε κέιε. 

Ζ νδεγία 2011/98/ΔΔ, ε νπνία θαζνξίδεη κηα θνηλή απινπζηεπκέλε 

δηαδηθαζία γηα ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ πνπ ππνβάιινπλ αίηεζε γηα άδεηα 

δηακνλήο θαη εξγαζίαο ζε θξάηνο κέινο, θαζψο θαη κηα θνηλή ζεηξά 

δηθαησκάησλ γηα ηνπο κεηαλάζηεο πνπ δηακέλνπλ λφκηκα ζε έλα θξάηνο 

κέινο. 

Ζ νδεγία 2014/36/ΔΔ, ε νπνία εγθξίζεθε ηνλ Φεβξνπάξην 2014, δηέπεη ηηο 

πξνυπνζέζεηο εηζφδνπ θαη δηακνλήο ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ κε ζθνπφ 
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 Βι. ζρεηηθά Καλνληζκφ 343/2003 ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ ηεο 18εο Φεβξνπαξίνπ 2003, EE L 

50 ηεο 25.2.2003. 
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 Βι. ζρεηηθά Καλνληζκφ 562/2006 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ 

ηεο 15 Μαξηίνπ 2006, L 105. 
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Βι. ζρεηηθά ζην 

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

ζηηο 17/1/2017) 
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ηελ επνρηαθή εξγαζία. Ζ νδεγία απνζαθελίδεη, επίζεο, ηα δηθαηψκαηα πνπ 

κπνξνχλ λα αζθήζνπλ νη ελ ιφγσ δηαθηλνχκελνη εξγαδφκελνη. 

Ζ νδεγία 2014/66/ΔΔ, ε νπνία θαζνξίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο εηζφδνπ θαη 

δηακνλήο ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ ζην πιαίζην ελδνεηαηξηθήο κεηάζεζεο. 

2. Κνηλσληθή έληαμε: 

Ζ νδεγία 2003/86/ΔΚ, ε νπνία ξπζκίδεη ην δηθαίσκα νηθνγελεηαθήο 

επαλέλσζεο.  

3. Παξάηππε κεηαλάζηεπζε: 

Ζ  νδεγία 2008/115/ΔΚ, ε νπνία θαζνξίδεη ηα θνηλά πξφηππα ηεο ΔΔ θαζψο θαη 

ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ επηζηξνθή παξαλφκσο δηακελφλησλ ππεθφσλ ηξίησλ 

ρσξψλ. 

Ζ νδεγία 2009/52/ΔΚ, ε νπνία δηεπθξηλίδεη ηηο θπξψζεηο θαη ηα κέηξα πνπ 

πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζηα θξάηε κέιε θαηά ησλ εξγνδνηψλ πνπ 

παξαβηάδνπλ ηελ απαγφξεπζε ηεο απαζρφιεζεο παξάηππα δηακελφλησλ 

ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ. 

 

Πξφζθαηεο λνκνζεηηθέο εμειίμεηο ζηελ επξσπατθή πνιηηηθή αζχινπ
132

 

Απόθαζε ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ) αξηζ. 2015/1601, γηα ηε ζέζπηζε πξνζσξηλψλ 

κέηξσλ ζηνλ ηνκέα ηεο δηεζλνχο πξνζηαζίαο ππέξ ηεο Ηηαιίαο θαη ηεο 

Διιάδαο. 

Απόθαζε ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ) αξηζ. 2015/1523, γηα ηε ζέζπηζε πξνζσξηλψλ 

κέηξσλ ζηνλ ηνκέα ηεο δηεζλνχο πξνζηαζίαο ππέξ ηεο Ηηαιίαο θαη ηεο 

Διιάδαο. 

Καλνληζκόο (ΔΔ) αξηζ. 516/2014 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ, γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ Σακείνπ Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη 

Έληαμεο. 

Καλνληζκόο (ΔΔ) αξηζ. 514/2014 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ, ζρεηηθά κε ηνλ θαζνξηζκφ γεληθψλ δηαηάμεσλ φζνλ αθνξά ην 

Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο θαη ην κέζν γηα ηε 
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ρξεκαηνδνηηθή ζηήξημε ηεο αζηπλνκηθήο ζπλεξγαζίαο, ηεο πξφιεςεο θαη 

θαηαζηνιήο ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο θαη ηεο δηαρείξηζεο θξίζεσλ. 

Οδεγία 2013/33/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, 

ζρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ ππνδνρή ησλ αηηνχλησλ δηεζλή πξνζηαζία. 

Οδεγία 2013/32/EE ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, 

ζρεηηθά κε θνηλέο δηαδηθαζίεο γηα ηε ρνξήγεζε θαη αλάθιεζε ηνπ θαζεζηψηνο 

δηεζλνχο πξνζηαζίαο. 

Οδεγία 2011/95/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, 

ζρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ ή 

ησλ απάηξηδσλ σο δηθαηνχρσλ δηεζλνχο πξνζηαζίαο, γηα έλα εληαίν θαζεζηψο 

γηα ηνπο πξφζθπγεο ή γηα ηα άηνκα πνπ δηθαηνχληαη επηθνπξηθή πξνζηαζία θαη 

γηα ην πεξηερφκελν ηεο παξερφκελεο πξνζηαζίαο. 

Καλνληζκόο (ΔΔ) αξηζ. 439/2010 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ, γηα ηελ ίδξπζε Δπξσπατθήο Τπεξεζίαο Τπνζηήξημεο γηα ην 

Άζπιν. 

Οδεγία 2008/115/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, 

ζρεηηθά κε ηνπο θνηλνχο θαλφλεο θαη δηαδηθαζίεο ζηα θξάηε κέιε γηα ηελ 

επηζηξνθή ησλ παξαλφκσο δηακελφλησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ. 

Οδεγία 2001/55/EΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ζρεηηθά κε ηηο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο 

παξνρήο πξνζσξηλήο πξνζηαζίαο ζε πεξίπησζε καδηθήο εηζξνήο 

εθηνπηζζέλησλ θαη κέηξα γηα ηε δίθαηε θαηαλνκή ησλ βαξψλ κεηαμχ θξαηψλ 

κειψλ φζνλ αθνξά ηελ ππνδνρή θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο 

ππνδνρήο απηψλ ησλ αηφκσλ. 

Ο βαζηθφο ζηφρνο είλαη ε αλάπηπμε θνηλήο πνιηηηθήο ζηνπο ηνκείο ηνπ αζχινπ, 

ηεο επηθνπξηθήο πξνζηαζίαο θαη ηεο πξνζσξηλήο πξνζηαζίαο, πξνθεηκέλνπ λα 

παξέρεηαη ην θαηάιιειν θαζεζηψο ζε νπνηνλδήπνηε ππήθνν ηξίηεο ρψξαο έρεη 

αλάγθε δηεζλνχο πξνζηαζίαο, θαζψο θαη ε δηαζθάιηζε φηη ζα ηεξείηαη ε αξρή 

ηεο κε επαλαπξνψζεζεο.
133
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Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ, ην θνηλφ επξσπατθφ ζχζηεκα αζχινπ πξέπεη 

λα πεξηιακβάλεη ηα εμήο ζηνηρεία
134

:εληαίν θαζεζηώο αζύινπ,εληαίν θαζεζηώο 

επηθνπξηθήο πξνζηαζίαο,θνηλό ζύζηεκα πξνζσξηλήο πξνζηαζίαο,θνηλέο δηαδηθαζίεο γηα 

ηε ρνξήγεζε ή ηελ αλάθιεζε ηνπ θαζεζηώηνο αζύινπ ή επηθνπξηθήο 

πξνζηαζίαο,θξηηήξηα θαη κεραληζκνύο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ θξάηνπο κέινπο πνπ 

είλαη ππεύζπλν γηα ηελ εμέηαζε αίηεζεο,πξνδηαγξαθέο ζρεηηθά κε ηηο ζπλζήθεο 

ππνδνρήο,ζύκπξαμε θαη ζπλεξγαζία κε ηξίηεο ρώξεο. 

 

Δράςεισ τησ ευρωπαΰκήσ ένωςησ για την προςφυγική-

μεταναςτευτική κρίςη 

 

Α) Παξνρήαλζξσπηζηηθήο θαηαλαπηπμηαθήο βνήζεηαο
135

:  

Ζ E.Eδηέζεζεπεξηζζφηεξααπφ10δηζεθαηνκκχξηα επξψαπφηνλπξνυπνινγηζκφηεο, 

θαηά ηε δηεηία 2015-2016, γηα λα αληηκεησπίζεη ηελ πξνζθπγηθή θξίζε. Υξεκαηνδφηεζε 

έξγα γηα λα κπνξέζνπλ λα αληηκεησπηζηνχλ νη αλάγθεο ησλ πξνζθχγσλ θαη ησλ 

κεηαλαζηψλ πνπ εγθισβίζηεθαλ ζηελ Διιάδα, απφ ην Μάην ηνπ 2016. 

Παξείρεαλζξσπηζηηθήβνήζεηαζηνπο πξφζθπγεοθαηηνποκεηαλάζηεοζε 

ρψξεοεθηφοηεο ΔΔ,φπσο ε Σνπξθία, ν Λίβαλνο, ε Ηνξδαλία θαη ην Ηξάθ. 

Ζ Σνπξθία θηινμελείκαθξάληνλκεγαιχηεξναξηζκφ πξνζθχγσλ, ζπλνιηθά 

πεξίπνπ3 εθαηνκκχξηα, εθ ησλ νπνίσλ ηα 2,5 εθαηνκκχξηα είλαη χξηνη. Γηα ηελ 

ππνζηήξημε ηνπο ε ΔΔ παξέρεη ζηελ Σνπξθία πεξίπνπ  6 δηζεθαηνκκχξηα επξψ, κέζσ 

εηδηθνχ κεραληζκνχ, γηα ηελ δηεηία 2016-2018. 

 

 Β) Γηάζσζεαλζξψπσλζηεζάιαζζαθαη πξνζηαζίαησλζπλφξσλ ηεοΔΔ
136

: 

 Ζ ΔΔ  ηξηπιαζηάδνληαο ηνποδηαζέζηκνποπφξνπο,βνήζεζελα 

δηαζσζνχλπάλσαπφ250ρηιηάδεοδσέοην2015. 

Σαθξάηεκέιεζπκθψλεζαλ,ηνλΗνχληνηνπ2016, λα 

δεκηνπξγεζείκηαλέαΔπξσπατθήπλνξηνθπιαθή θαη Αθηνθπιαθή, ψζηε λα 
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εληζρπζεί ε δηαρείξηζε θαηε αζθάιεηαησλθνηλψλεμσηεξηθψλζπλφξσληεοΔΔ. 

. Ζ Δπξσπατθή Αζηπλνκηθή Τπεξεζία έρεη δεκηνπξγήζεη έλα λέν Δπξσπατθφ 

Κέληξν θαηά ηεο Παξάλνκεο Γηαθίλεζεο Μεηαλαζηψλ γηα λα ππνζηεξίμεη ηα θξάηε 

κέιε ηεο Δ.Δ ζηελ εμάξζξσζε ησλ εγθιεκαηηθψλ δηθηχσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ 

νξγαλσκέλε παξάλνκε δηαθίλεζε κεηαλαζηψλ. 

 

 

 

Γ) Μεηεγθαηάζηαζε, επαλεγθαηάζηαζε θαη επηζηξνθή
137

: 

Με βάζε πξφηαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ηα θξάηε κέιε ζπκθψλεζαλ, γηα 

πξψηε θνξά, ηε κεηεγθαηάζηαζε 160.000 αηηνχλησλ άζπιν απφ ηελ Διιάδα θαη ηελ 

Ηηαιία ζε άιιεο ρψξεο ηεο Δ.Δ σο ηνλ επηέκβξην ηνπ 2017. Χζηφζν, σο ηνλ Ηνχιην 

ηνπ 2016 είραλ κεηεγθαηαζηαζεί κφιηο 3 ρηιηάδεο αηηνχληεο άζπιν. Οη εζληθέο 

θπβεξλήζεηο πξέπεη λα εληείλνπλ ηνλ ξπζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ γηα λα 

βνεζήζνπλ φζνπο έρνπλ αλάγθε πξνζηαζίαο. 

Ζ Δ.Δ επηζπκεί επίζεο ηε δεκηνπξγία αζθαιψλ θαη λφκηκσλ νδψλ εηζφδνπ ζηελ 

Δ.Δ γηα ηνπο αηηνχληεο άζπιν, ψζηε λα κελ πξέπεη λα δηαθηλδπλεχνπλ ηε δσή ηνπο 

θαηαθεχγνληαο ζε παξάλνκα θπθιψκαηα ιαζξεκπνξίαο θαη εκπνξίαο αλζξψπσλ. Σν 

εζεινληηθφ πξφγξακκα επαλεγθαηάζηαζεο πνπ ζπκθσλήζεθε απφ ηα θξάηε κέιε ηεο 

Δ.Δ πξνβιέπεη ηε κεηαθνξά 22. 500 αηφκσλ απφ ρψξεο εθηφο ΔΔ ζε θξάηνο κέινο 

ηεο ΔΔ. 

Ζ Δ.Δ αχμεζε ην πνζνζηφ επηζηξνθψλ ζηηο ρψξεο θαηαγσγήο ηνπο ησλ 

παξάηππσλ κεηαλαζηψλ πνπ δελ έρνπλ δηθαίσκα παξακνλήο ζηελ ΔΔ. Σα θξάηε κέιε 

έρνπλ ζπκθσλήζεη λα εθαξκφδνπλ πην ελεξγεηηθά ηνπο θαλφλεο ζρεηηθά κε ηελ 

επηζηξνθή θαη ν επξσπατθφο νξγαληζκφο ειέγρνπ ησλ ζπλφξσλ ζα ζπλδξάκεη 

ζπληνλίδνληαο ηηο πηήζεηο επηζηξνθήο. 

 

Γ) πκθσλία κε ηελ Σνπξθία
138

: 
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Ζ Δ.Δ θαη ε Σνπξθία ζπκθψλεζαλ, ηνλ Μάξηην ηνπ 2016, φηη νη παξάηππνη 

κεηαλάζηεο θαη νη αηηνχληεο άζπιν πνπ θηάλνπλ ζηα ειιεληθά λεζηά απφ ηελ 

Σνπξθία κπνξνχλ λα επηζηξέθνπλ ζηελ Σνπξθία. Γηα θάζε χξην πνπ επηζηξέθεη 

ζηελ Σνπξθία απφ ηα ειιεληθά λεζηά, κεηά απφ παξάλνκε δηέιεπζε, ε ΔΔ ζα δέρεηαη 

απφ ηελ Σνπξθία έλα χξην πνπ δελ επεδίσμε λα θάλεη απηφ ην ηαμίδη κε παξάηππν 

ηξφπν. Δπηρεηξήζεηο επηζηξνθήο έρνπλ αξρίζεη απφ ηα ειιεληθά λεζηά πξνο ηελ 

Σνπξθία, παξάιιεια κε πηήζεηο επαλεγθαηάζηαζεο απεπζείαο απφ ηελ Σνπξθία ζηα 

θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ. 

 

Δ) Καηαπνιέκεζε ηεο παξάηππεο θαη αλεμέιεγθηεο κεηαλάζηεπζεο
139

: 

Ζ Δ.Δ έρεη δεκηνπξγήζεη θέληξα ππνδνρήο ζηελ Διιάδα θαη ηελ Ηηαιία γηα λα 

βνεζήζεη ηηο αξρέο ησλ ρσξψλ απηψλ λα δηαρεηξίδνληαη ηηο κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο. 

Έρεη, επίζεο, απνζηείιεη εκπεηξνγλψκνλεο γηα λα βνεζήζνπλ ζηελ θαηαγξαθή ησλ 

αηφκσλ πνπ θηάλνπλ θαη γηα λα ζπληνλίζνπλ ηνλ επαλαπαηξηζκφ νξηζκέλσλ 

κεηαλαζηψλ ζηε ρψξα θαηαγσγήο ηνπο. 

Ζ Δ.Δ ζα αλαδεηήζεη επίζεο ζπκπξάμεηο κε ρψξεο απφ ηηο νπνίεο πξνέξρνληαη νη 

πξφζθπγεο θαη νη κεηαλάζηεο, κε ζθνπφ λα ζσζνχλ δσέο, λα απμεζνχλ νη επηζηξνθέο, 

λα κπνξνχλ νη κεηαλάζηεο θαη νη πξφζθπγεο λα παξακέλνπλ πην θνληά ζηελ παηξίδα 

ηνπο θαη, καθξνπξφζεζκα, λα ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε απηψλ ησλ ρσξψλ, ψζηε λα 

αληηκεησπηζηνχλ νη βαζηθέο αηηίεο ηεο άηππεο κεηαλάζηεπζεο. Ζ Δ.Δ πξνηείλεη λα 

δηαηεζνχλ 8 δηζεθαηνκκχξηα επξψ γηα ην πξφγξακκα απηφ σο ην 2021. 

 

Σ) Μεηαξξχζκηζε ησλ θαλφλσλ ηεο ΔΔ γηα ην άζπιν
140

: 

Παξφιν πνπ ε Δ.Δ άξρηζε λα αλαπηχζζεη κηα θνηλή πνιηηηθή αζχινπ ην 1999, νη 

θαλφλεο δελ είλαη ζρεδηαζκέλνη γηα λα αληηκεησπηζηεί κηα καδηθή έιεπζε αλζξψπσλ 

ζε ηφζν ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. Ζ Δπηηξνπή ππέβαιε πιένλ λέεο πξνηάζεηο γηα 

ηελ αλαζεψξεζε ηεο πθηζηάκελεο λνκνζεζίαο, ζχκθσλα κε ηηο ηξέρνπζεο θαη 

κειινληηθέο αλάγθεο. Ζ βαζηθή αξρή παξακέλεη ε ίδηα -ηα άηνκα πξέπεη λα 

ππνβάινπλ αίηεκα αζχινπ ζην πξψην θξάηνο κέινο εηζφδνπ ζηελ ΔΔ, εθηφο αλ έρνπλ 
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νηθνγέλεηα αιινχ- αιιά θάζε θνξά πνπ έλα θξάηνο κέινο αδπλαηεί λα αληεπεμέιζεη, 

πξέπεη λα ππάξρεη αιιειεγγχε θαη δίθαηε θαηαλνκή επζπλψλ ζην εζσηεξηθφ ηεο ΔΔ. 

 

 

 

 

 

 

Η περίπτωςη τησ Ελλάδοσ 

 
Οη αιινδαπνί πνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα έξρνληαη ζηελ Διιάδα κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ 

ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο: 

1. Σνπο ππεθφνπο ρσξψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ εγθαζίζηαληαη θαη 

εξγάδνληαη ζηε ρψξα καο θαιππηφκελνη απφ ηελ θνηλνηηθή λνκνζεζία. 

2. Σνπο ππεθφνπο ρσξψλ κε κειψλ ηεο Δ.Δ. νη νπνίνη κπνξνχλ λα εγθαηαζηαζνχλ θαη 

λα εξγαζηνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα, εθφζνλ ηεξνχληαη θάπνηεο πξνυπνζέζεηο. 

3. Σνπο ππεθφνπο ρσξψλ κε κειψλ ηεο Δ.Δ. νη νπνίνη εηζέξρνληαη ιαζξαία ή / θαη 

δηακέλνπλ θαη εξγάδνληαη παξάλνκα ζηε ρψξα καο. 

4. Σνπο πξφζθπγεο νη νπνίνη εηζέξρνληαη ζηελ Διιάδα είηε κε ηελ ηδηφηεηα απηή είηε 

ιαζξαία.
141

 

Ζ παξνπζία απηψλ ησλ αιινδαπψλ ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν ηα ηειεπηαία ρξφληα είηε 

πξφθεηηαη γηα λφκηκνπο είηε γηα παξάλνκνπο είηε γηα θνηλνηηθνχο είηε γηα κε 

θνηλνηηθνχο ππεθφνπο παξνπζηάδεη κηα ζηαζεξή αλνδηθή πνξεία .  

Οη ιφγνη πνπ ψζεζαλ θαηαξρήλ πνιινχο Δπξσπαίνπο, αιιά θαη άιινπο ππεθφνπο 

αλαπηπγκέλσλ θξαηψλ κε πξνζφληα λα δήζνπλ ζηελ Διιάδα είλαη θπξίσο 

νηθνλνκηθνί. Χο παξάγνληεο έιμεο ιεηηνχξγεζαλ θάπνηεο ειιείςεηο ζηελ πξνζθνξά 

γηα νξηζκέλεο εηδηθεπκέλεο δνπιεηέο πςεινχ «δηεπζπληηθνχ» ή ηερληθνχ 

πεξηερνκέλνπ ή αθφκε πεξηερνκέλνπ «δεκνζίσλ ζρέζεσλ» ζε δνπιεηέο ηνπ ηνκέα 

ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε αιινδαπνχο επηζθέπηεο.
142
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ζνλ αθνξά ηνπο κεηαλάζηεο πνπ εηζήιζαλ λφκηκα ζηε ρψξα καο σο παξάγνληεο 

έιμεο ιεηηνχξγεζαλ νη πςειέο απαηηήζεηο ζε ρεηξψλαθηεο εξγαδφκελνπο, νη πνιιέο 

επθαηξίεο απαζρφιεζεο γηα αλεηδίθεπηνπο εξγάηεο, ε κε θάιπςε απφ ηνλ ληφπην 

πιεζπζκφ ηεο πξνζθνξάο γηα ρακειφκηζζε θαη ρακειήο εηδίθεπζεο εξγαζία, θαζψο 

θαη ε έιιεηςε λέσλ εξγαδφκελσλ ιφγσ ηεο ρακειήο γνληκφηεηαο θαη ηεο 

πξνζπάζεηαο απφθηεζεο πξνζφλησλ απφ ηνπο ληφπηνπο λένπο, γηα λα βξνπλ δνπιεηά 

κε ζηαδηνδξνκία.
143

 

Δθηφο φκσο απφ ηνπο λφκηκα εξγαδφκελνπο αιινδαπνχο, παξαηεξείηαη ην 

θαηλφκελν ηεο εηζφδνπ ζηε ρψξα αιινδαπψλ ρσξίο άδεηα παξακνλήο θαη εξγαζίαο. 

Πξφθεηηαη γηα ηνπο ιεγάκελνπο «ιαζξνκεηαλάζηεο», εθ ησλ νπνίσλ νη πεξηζζφηεξνη 

πξνέξρνληαη απφ ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη ηνπ Σξίηνπ Κφζκνπ. 

Παξάγνληεο απψζεζεο ησλ νκάδσλ απηψλ απφ ηηο ρψξεο θαηαγσγήο ηνπο είλαη 

ζπλήζσο ε θαθή πνιηηηθή, νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζε 

απηέο, ε νπνία ηνπο αλαγθάδεη ζε κεηαλάζηεπζε. πγθεθξηκέλα, νη αλψκαιεο 

πνιηηηθέο θαηαζηάζεηο, φπσο δηθηαηνξίεο, πξαμηθνπήκαηα θιπ. ζε δηάθνξεο ρψξεο 

ηεο Δπξψπεο, ηεο Αζίαο θαη ηεο Αθξηθήο ή δηεζλείο θαη εκθχιηεο ζπξξάμεηο, φπσο 

ζηηο ρψξεο ηεο πξψελ .Δ., ην Λίβαλν, ην Ηξάθ- Ηξάλ ψζεζαλ έλα κέξνο ηνπ 

πιεζπζκνχ λα επηιέμεη ηε ιχζε ηεο κεηαλάζηεπζεο, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζνπλ 

ζε απηνχο θαη ηα παηδηά ηνπο αζθαιέζηεξεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο.
144

 

Ζ Διιάδα απνηειεί κία ηδηαίηεξε πεξίπησζε σο πξνο ην πξνζθπγηθφ δήηεκα θαη 

ηελ θξίζε πνπ βηψλεη ζήκεξα. Χο ρψξα ρσξίο καθξά παξάδνζε ζηελ ππνδνρή θαη 

ελζσκάησζε πξνζθχγσλ ε Διιάδα θαηαβάιιεη σο θξάηνο θαη σο πνιίηεο θάζε 

δπλαηή πξνζπάζεηα γηα λα αληαπεμέιζεη ζε έλα ηεξάζηην αξηζκφ εηζξνψλ.  

Σν θαηλφκελν ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ εθξνψλ θαη εηζξνψλ κε ρψξα αλαθνξάο ηελ 

Διιάδα δελ απνηειεί ηζηνξηθά θαηλνχξγην γεγνλφο παξά κφλν σο πξνο ηελ έληαζε 

ησλεηζξνψλ πνπ παξαηεξείηαη θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία.
145
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Απφ ηε ζχζηαζε ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο κέρξη ην 1940 έιαβε ρψξα ην 28% ηεο 

ζπλνιηθήο κεηαλάζηεπζεο ελψ κεηά ηνλ Β‘ παγθφζκην πφιεκν, θαη ηδηαίηεξα ην 

δηάζηεκα 1955 - 1975,πξαγκαηνπνηήζεθε ην 72%.
146

 

Καηά ηνλ 20ν παξαηεξνχληαη ξεχκαηα εηζξνήο Διιήλσλ θαη κάιηζηα καδηθνί 

επαλαπαηξηζκνί νη νπνίνη ήηαλ ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπο αλαγθαζηηθνί εμαηηίαο 

πνιηηηθψλ γεγνλφησλ (θαηάξξεπζε θαζεζηψησλ, εζληθηζηηθέο αληηπαξαζέζεηο). 

Γηαθξίλνπκε ηνπο Έιιελεο ηεο Γηαζπνξάο θαη ηελ επηζηξνθή εζλνηνπηθψλ νκάδσλ 

(Πνληίσλ θαη Βνξεηνεπεηξσηψλ).
147

 

ζνλ αθνξά ζηνπο Έιιελεο ηεο Γηαζπνξάο, έλα πξψην κεγάιν ξεχκα εηζξνήο 

Διιήλσλ θαηαγξάθεθε ην 1922 ιφγσ ηεο Μηθξαζηαηηθήο θαηαζηξνθήο, φηαλ 1,4 

εθαηνκκχξηα άηνκα εγθαηέιεηςαλ πεξηνρέο ηεο Μηθξάο Αζίαο, ηεο Καππαδνθίαο θαη 

ηνπ Πφληνπ θαη εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ Διιάδα. Σν δεχηεξν θχκα ζεκεηψζεθε ηε 

δεθαεηία ηνπ 1950, φηαλ 350 ρηιηάδεο εγθαηέιεηςαλ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη 300 

ρηιηάδεο ηελ Αίγππην.
148

 

Απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, παξαηεξείηαη εηζξνή Διιήλσλ Πνληίσλαπφ 

ηηο Γεκνθξαηίεο ηεο πξψελ νβηεηηθήο Έλσζεο, ελψ απφ ην 1988 

ζεκεηψλνληαηκαδηθέο εγθαηαζηάζεηο, νη νπνίεο θνξπθψλνληαη ην δηάζηεκα 1993-

95.Τπνινγίδεηαη φηη200 ρηιηάδεο επίζεκα θαηαγξακκέλνη Πφληηνη δνπλ ζηελ Διιάδα 

θαη ίζσο άιινη 200 ρηιηάδεο θηλνχληαη παξάλνκα.
149

 

Μηα άιιε εζλνηηθή νκάδα πνπ ήξζε ζηελ Διιάδα ήηαλνη Έιιελεοηεο Βφξεηαο 

Ζπείξνπ, νη νπνίνη ππνινγίδεηαη φηη ην 1995 ήηαλ πεξίπνπ 80 ρηιηάδεο ζηελ Διιάδα. 

Χζηφζν είλαη δχζθνιε ε θαηακέηξεζή ηνπο γηαηί πνιινίαιβαλνί 

απηνραξαθηεξίδνληαη σο Βνξεηνεπεηξψηεο πξνθεηκέλνπ λα ηχρνπλ 

επλντθφηεξεοκεηαρείξηζεο.
150

 

ρεηηθά κε ηε κεηαλάζηεπζε απφ ηξίηεο ρψξεο, ε Διιάδα  απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1980 

έρεη κεηαηξαπεί ζε ρψξα ππνδνρήο νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ,ηδηαίηεξα θαηά ηε 

                                                           
146

Βι. ζρεηηθά ζηνΚαζηκάηε Ρ., Ηζηνξηθέο αλαθνξέο ησλ κεηαλαζηεπηηθώλ ξνώλ, ζην Καζηκάηε Ρ. 

(επηκ.) Πνιηηηθέο κεηαλάζηεπζεο θαη ζηξαηεγηθέο έληαμεο, Ζ πεξίπησζεο ησλ Αιβαλώλ θαη Πνισλώλ, 

2003,  Αζήλα, ζει. 27, δηαζέζηκν ζην http://docplayer.gr/31988799-Ptyhiaki-ergasia-to-

metanasteytiko-fainomeno-stin-ellada-kai-eyropi.html#show_full_text , (πξνζπέιαζε ζηηο 27/12/2016) 

 
147

Βι. ζρεηηθά ζην Καζηκάηε Ρ., φπ. παξ., ζει. 27 
148

Βι. ζρεηηθά ζην Καζηκάηε Ρ., φπ. παξ., ζει. 27 
149

Βι. ζρεηηθά ζην Καζηκάηε Ρ., φπ. παξ., ζει. 28 
150

Βι. ζρεηηθά ζην Καζηκάηε Ρ., φπ. παξ., ζει. 31 

http://docplayer.gr/31988799-Ptyhiaki-ergasia-to-metanasteytiko-fainomeno-stin-ellada-kai-eyropi.html#show_full_text
http://docplayer.gr/31988799-Ptyhiaki-ergasia-to-metanasteytiko-fainomeno-stin-ellada-kai-eyropi.html#show_full_text


62 

 

δεθαεηία ηνπ 1990 θαη παξάλνκσλ κεηαλαζηψλ θαη πξνζθχγσλ ηελ δεθαεηία πνπ 

δηαλχνπκε. 

Μεηά ην Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν νη ηζηνξηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλζήθεο δελ 

πξνζέθεξαλ ηε δπλαηφηεηα λα θαηαζηεί ε Διιάδα πξννξηζκφο καδηθήο εηζξνήο 

πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ (κε εμαίξεζε ηνπο επαλαπαηξηζκνχο), φπσο ζπλέβε κε 

ηελ Αγγιία, ηε Γαιιία, ηε Γεξκαλία θ.α. κε απνηέιεζκα ην πξνζθπγηθφ θαη 

κεηαλαζηεπηηθφ δήηεκα λα κελ απνηειεί θνκκάηη ή κέξνο ηεο πνιηηηθήο αηδέληαο 

ζηελ αληηπαξάζεζε ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ. Δπ‘ απηνχεπηζεκαίλνπλνη Αρηιιέαο 

θφξδαο θαη Νηθφιαο ηηαξφπνπινο: «Ζ ζρεηηθά κηθξή εηζξνή ζηελ Διιάδα φζσλ 

δεηνχλ άζπιν είλαη, αδηακθηζβήηεηα, έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο παξάγνληεο πνπ έρεη 

ζπλεηζθέξεη ζηνλ αλεμέιηθην ραξαθηήξα ηνπ ειιεληθνχ θαζεζηψηνο γηα ηνπο 

πξφζθπγεο.  ε αληίζεζε κε ηα άιια θξάηε ηεο ΔΔ, φπσο ην Ζ.Β θαη ηε Γεξκαλία κε 

ηνπο κεγάινπο αξηζκνχο κεηαλαζηψλ θαη πξνζθχγσλ, νη πξφζθπγεο θαη νη 

αλαδεηνχληεο άζπιν δελ ππήξμαλ πνηέ ζεκαληηθφ δήηεκα δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο ή 

αληηπαξάζεζεο ζηελ Διιάδα, παξά ηηο νκνινγνπκέλσο ζθιεξέο ζπλζήθεο δηαβίσζήο 

ηνπο.Ζ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ είλαη αθφκε πνιχ αδχλακε, εμαξηάηαη απφ ην θξάηνο 

γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ δηαθφξσλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο θαη θαίλεηαη απξφζπκε λα 

αληηκεησπίζεη ηηο αξρέο κε ηξφπν πνπ ζα ηνπο πξνθαινχζε ζεκαληηθφ πνιηηηθφ 

θφζηνο εζσηεξηθά θαη δηεζλψο».
151

 

Ηζηνξηθά ε ρψξα ζηάζεθε ζε γεληθέο γξακκέο αξσγφο ζηε δπζηπρία ησλ 

αλζξψπσλ θαη πξνζπάζεζε λα ζηαζεί ζην χςνο ησλ αλζξσπηζηηθψλ ππνρξεψζεσλ 

πνπ νθείιεη λα ηεξήζεη έλα θξάηνο. Σν εξψηεκα πνπ ζα κπνξνχζε λα ηεζεί είλαη αλ ε 

ζεκεξηλή ζηάζε ηεο Διιάδνο ζην πξνζθπγηθφ νθείιεηαη ζε απνθάζεηο ηεο ησξηλήο 

Κπβέξλεζεο ή αλ ηελ εμνπζία αζθνχζε ε πξνεγνχκελε Κπβέξλεζε ζα ππήξρε ε 

θηιάλζξσπε ζηάζε ηεο ρψξαο;
152

 Με βάζε πάλησο ηα επίζεκα ζηνηρεία επί ηεο 

ζεκεξηλήο Κπβέξλεζεο νη παξαβηάζεηο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ γεγελψλ θαη 

αιινδαπψλ είλαη πνιχ ιηγφηεξεο. ε θακία πεξίπησζε, σζηφζν, δελ ππνλννχκε φηη νη 
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παξαβηάζεηο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ησλ πξνζθχγσλ ζηακάηεζαλ επί ηεο 

ζεκεξηλήο Κπβέξλεζεο.
153

 

ήκεξα, ε Διιάδα έρεη κπεη ζην ράξηε ησλ ρσξψλ ππνδνρήο θαη ελζσκάησζεο 

πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ. Βέβαηα, απηφ ζπκβαίλεη ήδε απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1990 

θαη ζίγνπξα φρη ζε αλάινγν βαζκφ κε άιιεο επξσπατθέο ρψξεο. Άιισζηε αθφκε θαη 

ζε απηφ ην δήηεκα ε Διιάδα δελ είρε θαη δελ έρεη έλα ζηξαηεγηθφ ζρέδην γηα ηελ 

νκαιή ελζσκάησζε πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ. Γηα ηνλ Καινθσιηά ζε απηφ 

ζεκαληηθφ ξφιν έπαημε θαη ε αληθαλφηεηα ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο λα αληαπεμέιζεη 

ζηα λέα δεδνκέλα, γηα λα απνδψζνπκε κε απιά ιφγηα φζα επηζεκαίλεη.
154

 Έηζη, φπσο 

πάληα, ε εθάζηνηε ειιεληθήΚπβέξλεζε απιψο λνκνζεηνχζε γηα λα αληηκεησπίζεη ην 

δήηεκα ησλ πξνζθχγσλ θαη ησλ κεηαλαζηψλ. Φεθίζηεθαλ νη Νφκνη 1975/1991, 

2910/2001, 3386/2005, 3386/2007, 3838/2010.
155

 

Πέξαλ ηνπ λνκηθνχ δεηήκαηνο πνπ πξνζπάζεζαλ νη Κπβεξλήζεηο λα 

αληηκεησπίζνπλ, θπξίσο κεηά ην 1991 δελ ηέζεθε ζην ηξαπέδη ην δήηεκα ηεο 

θνηλσληθήο θαη νπζηαζηηθήο ελζσκάησζεο ησλ πξνζθχγσλ, φπσο ζπλέβαηλε ζε άιιεο 

ρψξεο. Άιισζηε παξά ηα φζα δηαηείλεηαη ν ειιεληθφο ιαφο γηα ηνλ «Ξέλην Γία» θαη 

ηα θηιφμελα αηζζήκαηά πνπ ηνλ δηαθαηέρνπλ, κεγάινο κέξνο είλαη μελνθνβηθφ θαη 

ξαηζηζηηθφ.
156

 

«Ζ αλάγθε νπζηαζηηθψλ αιιαγψλ ηφζν ζηε λνκνζεζία φζν θαη ζηελ πξαθηηθή 

ζηνλ ηνκέα ηνπ αζχινπ δηαπηζηψζεθε κε κεγάιε θαζπζηέξεζε απφ ηηο ειιεληθέο 

αξρέο, φηαλ πιένλ ε ρψξα θιήζεθε λα αληηκεησπίζεη έλα κεγάιν θχκα αθίμεσλ 

κεηαλαζηψλ θαη πξνζθχγσλ . ε απηφ ην πιαίζην, πηνζεηήζεθε ν λφκνο 3907/2011 

γηα ηελ αλακφξθσζε ηνπ ζπζηήκαηνο αζχινπ ζηελ Διιάδα, ν νπνίνο πξνέβιεπε ηε 

ζχζηαζε απηνηεινχο Τπεξεζίαο Αζχινπ θαη ελφο ζπζηήκαηνο πξψηεο ππνδνρήο ησλ 
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 Γηα ηελ παξαβίαζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ βι. ζρεηηθά ζην 

http://www.tovima.gr/society/article/?aid=572310 (πξνζπειάζηεθε ζηηο 20/08/2016). Βι. επίζεο ζην 

http://www.koutipandoras.gr/article/paraviasi-ton-anthropinon-dikaiomaton-diapistose-klimakio-toy-

syriza-sto-metagogon (πξνζπειάζηεθε ζηηο 20/08/2016) 
154

 Βι. ζρεηηθά Κψζηα Καινθσιηά, Σν κεηαλαζηεπηηθό δήηεκα ζηε Μεζόγεην (Ηζπαλία- Ηηαιία- Διιάδα), 

εθδ. ηδέξε, Αζήλα 2011, ζει. 99 εμ. Βι. επίζεο Βι. ζρεηηθά Υξηζηίλαο Μπατξά, Σν ύζηεκα ηνπ 

Γνπβιίλνπ θαη ε Διιάδα: Οη επηπηώζεηο ηεο ζπξηαθήο θξίζεο θαη ηεο έθξεμεο ησλ πξνζθπγηθώλ ξνώλ 

ζηελ θνηλή επξσπατθή πνιηηηθή αζύινπ, δηπισκαηηθή εξγαζία, ρ.ε., Θεζζαινλίθε 2015, ζει. 26 εμ. 
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 Βι. ζρεηηθά Κψζηα Καινθσιηά, Σν κεηαλαζηεπηηθό δήηεκα ζηε Μεζόγεην (Ηζπαλία- Ηηαιία- Διιάδα), 

φπ. παξ., ζει. 35 εμ. 
156

 Βι. ζρεηηθά βίληεν-ξεπνξηάδ ηεο νξγάλσζεο Human Rights Watch (Ηνχιηνο 2012) γηα ηηο 

ξαηζηζηηθέο επηζέζεηο θαηά κεηαλαζηψλ ζηελ Διιάδα «Greece: Hate On The Streets» ζην  

https://www.hrw.org/video-photos/interactive/2012/07/05/greece-hate-streets (πξνζπειάζηεθε ζηηο 

20/08/2016) 
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παξάηππα εηζεξρνκέλσλ ζηε ρψξα. Ζ ιεηηνπξγία ηεο λενζπζηαζείζαο Τπεξεζίαο 

Αζχινπ άξρηζε δχν ρξφληα αξγφηεξα, ην 2013. Ζ εμέιημε απηή, απνηέιεζε ζεκαληηθφ 

βήκα γηα ηελ αλακφξθσζε ηνπ ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο απνλνκήο αζχινπ».
157

 

Ζ παξαπάλσ εμέιημε δελ ήηαλ αξθεηή, αθνχ νη πξαγκαηηθέο πξνζέζεηο ηεο 

πξνεγνχκελεο Κπβέξλεζεο πεξηνξίδνληαλ ζηελ ελαξκφληζε ηνπ εζσηεξηθνχ κε ην 

ελσζηαθφ δίθαην θαη δελ ππήξρε πξαγκαηηθή ζέιεζε θαη ζηφρεπζε γηα ηελ θξνληίδα 

ησλ πξνζθχγσλ θαη ησλ κεηαλαζηψλ, θάηη πνπ απνδεηθλχεηαη απφ ηε ζπλνιηθή 

αληηκεηψπηζε ηνπ ζέκαηνο
158

 θαη θπξίσο απφ ηηο ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο δνπλ 

φινη απηνί νη άλζξσπνη, αθνχ ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Γηεζλνχο Ακλεζηίαο φιεο νη 

δνκέο ππνδνρήο θαη θηινμελίαο ππνιεηηνπξγνχλ ιφγσ ηεο ειιηπνχο ρξεκαηνδφηεζεο 

εθ κέξνπο ηεο θπβέξλεζεο θαη ηεο Δ.Δ.
159

 Μάιηζηα φπσο επηζεκαίλεη ν Basic ην 

πξφβιεκα δελ έγθεηηαη κφλν ζηνπο ρψξνπο ζηέγαζεο αιιά θαη ζηελ παξνρή 

ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο θαη πξφζβαζεο ζηηο θνηλσληθέο ππεξεζίαο.
160

 

Δπίζεο, «ζε φ,ηη αθνξά ζηηο επάισηεο νκάδεο, φπσο νη αζπλφδεπηνη αλήιηθνη, ην έξγν 

ηεο θηινμελίαο έρεη αλαηεζεί ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζε Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο 

νη νπνίεο δηαρεηξίδνληαη ηα πθηζηάκελα θέληξα ππνδνρήο. Σα πεξηζζφηεξα απφ απηά 

κάιηζηα ππνρξεκαηνδνηνχληαη θαη είλαη ππαξθηφο ν θίλδπλνο δηαθνπήο ησλ 

ππεξεζηψλ ηνπο».
161

 

Δίλαη εκθαλέο θαη απνιχησο μεθάζαξν φηη ε ελζσκάησζε ησλ πξνζθχγσλ ήηαλ 

θαη είλαη ζε αθξαίν βαζκφ δχζθνιε ζηελ Διιάδα, αθφκε θαη γηα αλζξψπνπο πνπ 

δηψθνληαλ πνιηηηθά ζε άιιεο ρψξεο ιφγσ ηνπ αγψλα ηνπο.
162

 Σνχην δελ είλαη 

αλεμάξηεην απφ ην γεγνλφο φηη «κέρξη ην 1994 δελ είρε θαηνρπξσζεί ην εγγπεκέλν 
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 Καη πάιη λα ζεκεηψζνπκε φηη δηαθσλνχκε απφιπηα κε ηνλ φξν παξάηππνο-ε-ν θιπ. Βι. ζρεηηθά 

Υξηζηίλαο Μπατξά, Σν ύζηεκα ηνπ Γνπβιίλνπ θαη ε Διιάδα, φπ. παξ., ζει. 26. 
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 Βι. Ακπγδαιέδα, Φξάρηε ζηνλ Έβξν, αζηπλνκηθφο ππξνβνιεί εζθεκκέλα θνπζθσηή βάξθα θαη 

πξφζθπγεο (ζηνηρεία FRONTEX) θ.α. 
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 Βι. ζρεηηθά Γηεζλή Ακλεζηία, «Διιάδα: Σν ηέινο ηνπ δξφµνπ γηα ηνπο πξφζθπγεο, ηνπο αηηνχληεο 

άζπιν θαη ηνπο µεηαλάζηεο», ζην 

http://www.tovima.gr/files/1/2012/12/Theendoftheroadforrefugees_ai_gr_201212.pdf  (πξνζπειάζηεθε 

ζηηο 20/08/2016) 
160

Βι. ζρεηηθά N. Basic, ―Asylum Policy In Europe - The Competences of the European Union and 

Inefficiency of the Dublin System‖, CYELP 8/2012,ζει. 65. 
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 Βι. ζρεηηθά Υξηζηίλαο Μπατξά, Σν ύζηεκα ηνπ Γνπβιίλνπ θαη ε Διιάδα, φπ. παξ., ζει. 30. 
162

 Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε πεξίπησζε ηνπ Abdullah Ocalan, φηαλ ε θαηάπηπζηε ηφηε ειιεληθή εγεζία 

ζην Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ (Πάγθαινο) ππφ ηνλ Πξσζππνπξγφ εκίηε παξέδσζε ηνλ Ocalan ν νπνίνο 

αηηήζεθε πνιηηηθνχ αζχινπ θαη δελ εμεηάζηεθε νχηε ζηνηρεησδψο ε αίηεζή ηνπ, ελψ ελέπηπηε ζηηο 

πξνυπνζέζεηο πνπ ηάζζεη ε χκβαζε θαη ην Πξσηφθνιιν ηνπ ΟΖΔ. Βι. ζρεηηθά θαη Βι. ζρεηηθά 

Achilles Skordas and Nicholas Sitaropoulos, ―Why Greece is not a Safe Host Country for Refugees‖, 

φπ. παξ., ζει. 28. 
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απφ ηε χκβαζε ηεο Γελεχεο δηθαίσκα ηνπ πξφζθπγα ζηελ εξγαζία αιιά θαη ε 

θαηνρχξσζή ηνπ έγηλε ππφ απζηεξέο πξνυπνζέζεηο θαη κφλν ‗πξνζσξηλά 

πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη ηηο βαζηθέο βηνηηθέο ηνπ αλάγθεο‘. εκαληηθέο ειιείςεηο 

ππήξραλ ζηηο εηδηθέο δνκέο θνηλσληθήο ζηέγαζεο ή άιιεο ελαιιαθηηθέο κνξθέο 

ππνζηήξημεο, ελψ πνηέ δελ εθπνλήζεθε κηα ζηνρεπκέλε εζληθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ 

πξνψζεζε ηεο απαζρφιεζεο ησλ πξνζθχγσλ κε απνηέιεζκα νη πεξηζζφηεξνη λα 

βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε έλδεηαο. Δπηπιένλ δπζρέξεηεο πξνθαινχληαλ ζε ζρέζε κε 

ηελ νηθνγελεηαθή επαλέλσζε – έλα δηθαίσκα ην νπνίν ζηεξνχληαη νινθιεξσηηθά 

φζνη ιακβάλνπλ επηθνπξηθή πξνζηαζία. Ζ νηθνλνκηθή θξίζε θαη ε πεξηζηνιή ησλ 

θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ θαζηζηνχζαλ αθφκε πην ηζρλέο ηηο πηζαλφηεηεο έληαμεο ησλ 

πξνζθχγσλ ζηελ ειιεληθή θνηλσλία».
163

 

Δπηπιένλ, ζηελ Διιάδα πθίζηαην ην παξάδνμν ε θξάηεζε ησλ «παξάηππα» 

εηζεξρνκέλσλ ζην έδαθνο ηεο λα θξαηνχληαη σο ζπλήζεο πξαθηηθή ζε αληίζεζε κε ηε 

ινηπή Δ.Δ., πνπ ε θξάηεζε εθαξκνδφηαλ ζε εμαηξεηηθέο κφλν πεξηπηψζεηο, θάηη πνπ 

εχινγα πξνθαιεί ηελ βεβαηφηεηα φηη νη ειιεληθέο Κπβεξλήζεηο ήηαλ θαη είλαη 

αλίθαλεο λα δψζνπλ νπζηαζηηθή ιχζε ζην δξάκα ησλ αλζξψπσλ απηψλ πνπ 

εγθαηαιείπνπλ ηηο παηξνγνληθέο ηνπο εζηίεο.
164

 Αληί, ινηπφλ, νη ειιεληθέο 

Κπβεξλήζεηο λα δεκηνπξγνχλ θέληξα ππνδνρήο, ελεκέξσζεο θαη έληαμεο ησλ 

πξνζθχγσλ θαη ησλ κεηαλαζηψλ δεκηνπξγνχζαλ «ζηξαηφπεδα ζπγθέληξσζεο» θαη 

θξάηεζεο παξαβηάδνληαο, κε ηελ επινγία ηεο Δ.Δ., θάζε αλζξψπηλν 

δηθαίσκα.
165

Μάιηζηα, ζεκεηψλεη ε Μπατξά φηη «ε ζηέξεζε ηεο πξνζσπηθήο 

ειεπζεξίαο ησλ αηηνχλησλ δηεζλή πξνζηαζία κε ην κέηξν ηεο θξάηεζεο εθαξκνδφηαλ 

αδηάθξηηα, ρσξίο εθηίκεζε ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο θάζε αηνκηθήο 

πεξίπησζεο θαη ρσξίο επαξθή θαη εηδηθή αηηηνινγία. Σα θέληξα θξάηεζεο ήηαλ 

ππεξπιήξε θαη εθεί ζηνηβάδνληαη πξφζθπγεο θαη κεηαλάζηεο ζε άζιηεο ζπλζήθεο 

πγηεηλήο. Πνιινί θξαηνχκελνη ππέθεξαλ απφ θαηάζιηςε θαη άιιεο ςπρηθέο 

δηαηαξαρέο, ελψ πξαγκαηνπνηνχληαλ απεξγίεο πείλαο γηα ηηο άζιηεο ζπλζήθεο 

δηαβίσζεο ηνπ εθεί. Αθφκε θαη ηα παηδηά (ζπλήζσο νη αζπλφδεπηνη ή ρσξηζκέλνη απφ 
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 Βι. ζρεηηθά Γηεζλήο Ακλεζηία «Δπηθίλδπλε πξφζβαζε. Εσέο ζε θίλδπλν ζηελ πχιε ηεο Δπξψπεο, 

2013», http://www.amnesty.org.gr/wp-content/uploads/2013/07/Enter-at-your-peril_briefing.pdf 

(πξνζπειάζηεθε ζηηο 20/08/2016) 
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 Δθηφο απφ ηελ Ακπγδαιέδα, γηα ηελ νπνία θάλακε αλαθνξά παξαπάλσ, δεκηνπξγήζεθαλ θπιαθέο 

ζην Κφξηλζν, Κνκνηελή, Ξάλζε, Παξαλέζηη, Μφξηα ηεο Λέζβνπ, Ακπγδαιέδα, ην Φπιάθην ζηελ 

Οξεζηηάδα. 
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ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο αλήιηθνη) δελ εμαηξνχληαλ απφ ηηο ζθιεξέο ζπλζήθεο θξάηεζεο 

θαη θξαηνχληαλ ζπζηεκαηηθά θαη γηα παξαηεηακέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, ζε θαθέο 

ζπλζήθεο κέρξη φηνπ ππάξρεη δηαζέζηκε ζέζε ζε θέληξν ππνδνρήο. Ο απμεκέλνο 

αξηζκφο ησλ θξαηνπκέλσλ αχμαλε ζπλερψο ην θφζηνο θχιαμεο κε απνηέιεζκα λα 

αλαδεηνχληαη θαη λα δαπαλψληαη κεγάια πνζά ησλ επξσπατθψλ ηακείσλ γηα ηε 

ζηνηρεηψδε ιεηηνπξγία ησλ θέληξσλ θξάηεζεο».
166

 

Σν παξάινγν ζηελ Διιάδα είλαη φηη ε παξαπάλσ πνιηηηθή εθαξκνδφηαλ θαη 

ζηνπο χξηνπο πξφζθπγεο γηα ηνπο νπνίνπο ήηαλ αδχλαηε ε επηζηξνθή ηνπο ζηελ 

ρψξα ηνπο ιφγσ ηνπ εκθπιίνπ θαη ηεο νινζρεξνχο ηζνπέδσζεο ηεο. Μάιηζηα ε 

Όπαηε Αξκνζηεία ηνπ ΟΖΔ δήηεζε εμεγήζεηο θαη δηεπθξηλήζεηο απφ ηελ ρψξα καο 

γηα ηελ ηχρε ησλ χξσλ πξνζθχγσλ. 
167

 

Ηδηαίηεξα απφ ηελ εκέξα αλάιεςεο ηεο πξσζππνπξγίαο απφ έλαλ ιίγν πην αθξαίν 

θαηά γεληθή νκνινγία, αξρεγφ ελφο θφκκαηνο (ΝΓ), πνπ δηαρξνληθά θηλνχληαλ ζην 

ρψξν ηεο ήπηαο θεληξνδεμηάο (Καξακαλιήο, Αβέξσθ, Μεηζνηάθεο, Έβεξη, 

Καξακαλιήο) αξρίδεη ζηελ Διιάδα λα ππάξρεη κία ζπγρξνληζκέλε κε ηε ινηπή Δ.Δ. 

γεληθεπκέλε ηάζε κηαο μελνθνβηθήο θαη αληη-κεηαλαζηεπηηθή ξεηνξηθήο.
168

 «Γφγκα 

ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο ήηαλ ε απνηξνπή ππφ ηελ απεηιή ηεο καθξνρξφληαο 

θξάηεζεο θαη δηαθεξπγκέλνο ζηφρνο ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο ήηαλ, δηα ζηφκαηνο 

ηνπ αξρεγνχ ηεο, λα «θάλεη ην βίν αβίσην» ζε φζνπο ζπιιακβάλνληαη λα εηζέξρνληαη 

παξάλνκα ζηε ρψξα».
169

 Ζ πην ζθιεξή αληηκεηψπηζε ηνπο, ήηαλ πιένλ ην επίζεκν 

δφγκα ηεο Διιεληθήο Κπβέξλεζεο θαη ησλ σκάησλ Αζθάιεηαο. Απαξαίηεην είλαη 

λα επηζεκαλζνχλ θαη λα αλαθεξζνχλ φζα ζεκεηψλεη ε Μπατξά ζρεηηθά κε ην δήηεκα, 

αθνχ «εθηφο απφ ηηο καδηθέο ζπιιήςεηο θαη ηελ θξάηεζε, δηαδεδνκέλε ζηηο ειιεληθέο 

αξρέο ήηαλ θαη ε πξαθηηθή ησλ επαλαπξνσζήζεσλ θαη ησλ απσζήζεσλ θαηά κήθνο 

ησλ ειιελνηνπξθηθψλ ζπλφξσλ. Οη παξάλνκεο απηέο πξαθηηθέο πξαγκαηνπνηνχληαλ 

αδηάθξηηα θαη δεκηνπξγνχζαλ ηνλ θίλδπλν λα επηζηξαθνχλ ζηε ρψξα ηνπο (κεηά απφ 

αιπζηδσηέο επαλαπξνσζήζεηο) άηνκα ηα νπνία δηέηξεραλ θίλδπλν ζνβαξψλ 
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 Βι. ζρεηηθά Όπαηε Αξκνζηεία ηνπ Ο.Ζ.Δ. γηα ηνπο Πξφζθπγεο, «Ζ Όπαηε Αξκνζηεία δεηά 

δηεπθξηλήζεηο γηα ηελ ηχρε χξσλ πξνζθχγσλ ζηνλ Έβξν», 13-11-2013, 

http://www.unhcr.gr/nea/artikel/a8cd8cbd8de531ff07da8c072dded6b8/i-ypati-armosteia-z-1.html 

(πξνζπειάζηεθε ζηηο 20/08/2016) 
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 E. Voutira,  «Realising ―Fortress Europe‖:―Managing‖ Migrants and Refugees at the Borders of 

Greece», EπηζεώξεζεΚνηλσληθώλΔξεπλώλ, 140-141 Β- Γ, 2013, ζζ. 57-69, εδψζει. 62. 
169
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παξαβηάζεσλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. Πξφζθπγεο θαη κεηαλάζηεο θαηήγγεηιαλ 

θαθνκεηαρείξηζε ζε επηρεηξήζεηο απψζεζεο θαη αλάκεημε ειιήλσλ αζηπλνκηθψλ θαη 

ιηκεληθψλ ζε απηέο. Οη θαηαγγειίεο κάιηζηα ζπλέδεαλ ηηο απσζήζεηο ησλ ειιεληθψλ 

αξρψλ κε ηηο αλζξψπηλεο απψιεηεο ζην Αηγαίν, φπσο ηελ ηξαγσδία ζην Φαξκαθνλήζη 

ζηελ νπνία έραζαλ ηε δσή ηνπο 27 άλζξσπνη».
170

 

Δίλαη μεθάζαξν φηη φιε απηή ε βία πνπ πθίζηαλην νη πξφζθπγεο θαη νη 

κεηαλάζηεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο άζιηεο ζπλζήθεο ηηο νπνίεο αληηκεηψπηδαλ θαηά ηελ 

άθημε ηνπο
171

 απέηξεπαλ ηνπο πξφζθπγεο λα ππνβάιινπλ αίηεκα παξνρήο αζχινπ 

ζηελ Διιάδα. Άιισζηε είλαη ηφζν θξαπγαιέεο νη θαηαπαηήζεηο ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ απφ ηε ρψξα καο πνπ απνηππψλνληαη ζηηο πάκπνιιεο θαηαδηθαζηηθέο 

απνθάζεηο ηνπ ΔΓΓΑ
172

 εηο βάξνο ηεο Διιάδνο.
173

 

Ζ επζχλε ηεο Διιάδαο είλαη απφιπηε θαη δελ επηδέρεηαη ακθηζβήηεζε, αθνχ νη 

παζνγέλεηεο ηεο ειιεληθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο, ε δηαθζνξά θαη ε αληθαλφηεηα ηεο 

ζηειέρσζεο ηεο δηνίθεζεο ζπλέβαιιαλ θαη εμαθνινπζνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ 

δηαηψληζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο θαη «ζπλδένληαη, φκσο, θαη κε ηηο 

θαηεπζχλζεηο ηεο επξσπατθήο πνιηηηθήο αζχινπ θαη ηελ πξνλνκηαθή θαηαλνκή ησλ 

επξσπατθψλ πφξσλ ζηελ θαηαζηνιή ηεο παξάλνκεο εηζφδνπ ζηελ Δπξσπατθή 

Έλσζεο, ζε βάξνο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ππνδνρήο θαη έληαμεο ησλ 

πξνζθχγσλ».
174

 Ζ αιιαγή πιεχζεο είλαη ε κφλε ιχζε γηα ζψζεη ε Δ.Δ. φηη ηεο 

απέκεηλε, απφ ηελ αιιειεγγχε θαη ηελ πξνάζπηζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

Η Σουρκία και η θέςη τησγια προςφυγική και 

μεταναςτευτική κρίςη.Οι ςπαςμωδικέσ κινήςεισ μίασ 

εγκλωβιςμένησ ςε κακέκτυπατου παρελθόντοσ χώρασ. 
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Η Τουρκική «Δημοκρατία»και το κουρδικό ζήτημα ωσ 

παράγοντασ τησ προςφυγικήσ κρίςησ 

Ζ Σνπξθία, σο ζχγρξνλε δεκνθξαηία πνπ ζρεκαηίζηεθε απφ ηνλ Μνπζηαθά 

Κεκάι, κεηά ηελ ήηηα ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο ζην Α΄ Παγθφζκην Πφιεκν, 

απνηειεί έλα απφ ηα κνπζνπικαληθά θξάηε πνπ πηνζέηεζε ηνλ θνζκηθφ ραξαθηήξα 

ηνπ θξάηνπο, απνξξίπηνληαο, κέρξη πξφζθαηα ηνπιάρηζηνλ, ην κνπζνπικαληθφ 

θαλαηηθφ ραξαθηήξα ζηε δηαθπβέξλεζε, ηε δηνίθεζε, ηελ θνηλσλία, αθνχ «νη ηδξπηέο 

ηεο Σνπξθηθήο Γεκνθξαηίαο επηζπκνχζαλ λα απαιιάμνπλ ηε δεκνθξαηία απφ ηελ 

Οζσκαληθή θιεξνλνκηά. Καηά ηε γλψκε ηνπο, ην Ηζιάκ απνηεινχζε ηνλ αθξνγσληαίν 

ιίζν ηεο νζσκαληθήο θιεξνλνκηάο, ήηαλ ην βαζηθφ εκπφδην πξνο ηελ πξφνδν».
175

Γελ 

είλαη ηπραίν φηη ην ζχλζεκα ηνπο ήηαλ «Να πξνθηάζνπκε ην δπηηθφ πνιηηηζκφ, αθφκα 

θαη λα ηνλ μεπεξάζνπκε»,
176

 αλ θαη ν κνπζηαθά Κεκάι «είρε κηιήζεη γηα ηε 

δεκηνπξγία ελφο πνιηηηζκνχ θαη φρη γηα εθδπηηθηζκφ».
177

Δίλαη θαλεξφ φηη αθφκε θαη 

ζήκεξα, 17 ρξφληα κεηά ην Διζίλθη,
178

 ε Σνπξθία εκκέλεη ζηελ αληίιεςε απηή ηνπ 

Κεκάι πεξί ελφο άιινπ πνιηηηζκνχ θαη φρη γηα εθδπηηθηζκφ, άζρεηα αλ ηε 

δηαθπβέξλεζε αζθεί ην θεκαιηθφ ή ην ηζιακηθφ ζηνηρείν ηεο πνιηηηθήο δσήο ηεο 

ρψξαο. Δπίζεο, λα ζεκεηψζνπκε φηη ππήξραλ θαη ζα ππάξρνπλ πάληα νη νπαδνί ηεο 

αξίαο
179

 θαη ηνπ απζηεξνχ κνπζνπικαληθνχ ηξφπνπ δσήο πνπ εθθξάδεηαη απφ ην 

πνιηηηθφ Ηζιάκ. 

Βέβαηα, «γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ε πνξεία ηεο Σνπξθίαο επεξεάδεηαη απφ 

ηζρπξνχο πνιηηεηαθνχο, ζπληαγκαηηθνχο θαη νηθνλνκηθνχο θιπδσληζκνχο ζην 

εζσηεξηθφ ηεο. Κιπδσληζκνί πνπ δεκηνπξγνχλ βίαηεο αλαηαξάμεηο ζηελ πνξεία 

εθζπγρξνληζκνχ ησλ ηνπξθηθψλ θξαηηθψλ δνκψλ, αιιά θαη ζηηο ζρέζεηο θαιήο 

γεηηνλίαο κε ηηο φκνξεο ρψξεο, ζηα ππνζπζηήκαηα ηεο Ν.Α Δπξψπεο θαη ηεο Μέζεο 
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Αλαηνιήο. Αλ θαη κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή ζηελ πνξεία ησλ δεθαεηηψλ ηνπ 20
νπ

αηψλα 

ζα θαηαδείμεη φηη νη εζσηεξηθέο πνιηηηθφ-νηθνλνκηθνθνηλσληθέο θξίζεηο ηεο Σνπξθίαο 

είλαη έλα ζπρλφ θαηλφκελν γηα ηε ζχληνκε αιιάηαξαγκέλε δηαδξνκή ηεο ρψξαο απφ 

ην 1923 κέρξη θαη ζήκεξα, ελ ηνχηνηο ε πιένλ πξφζθαηε ξήμε κεηαμχ ηνπ 

θπβεξλψληνο Ηζιακηθνχ θφκκαηνο θαη ηνπ Κεκαιηθνχ θαηεζηεκέλνπ είλαη ε πιένλ 

ζθνδξή αιιά θαη ε πην ζεκαληηθή. Απφ ηελ έθβαζή ηεο ζα πξνθχςεη ην λέν status 

ηεο ρψξαο ζηελ παγθφζκηα θιίκαθα ηζρχνο ηνπ 21
νπ

αηψλα, αιιά θαη ην πνζνζηφ 

επηξξνήο ησλ δχν αληηκαρφκελσλ εζσηεξηθψλ ζπζηεκάησλ (Κνζκηθφ θξάηνο λs. 

Πνιηηηθφ Ηζιάκ) ζηελ Σνπξθία ηεο λέαο επνρήο».
180

 

πσο ζεκεηψλεη ν BillPark «ζηελ ηνπξθηθή πεξίπησζε νη εζληθέο ηνπξθηθέο 

ξίδεο, ην Ηζιάκ θαη ην νζσκαληθφ παξειζφλ, απνηεινχλ ηνπηθά θαη παγθφζκηα 

θαηλφκελα, πνπ ζπλδένπλ ηε ζχγρξνλε Σνπξθία κε ην παξειζφλ, αιιά επίζεο 

ζπληζηνχλ βαζηθά ζηνηρεία ηνπ ζεκεξηλνχ ραξαθηήξα ηεο ρψξαο».
181

Σα παξαπάλσ 

θαηαδεηθλχνπλ ηε ζέζε αιιά θαη ην πξνθίι πνπ πξνζπάζεζε λα νηθνδνκήζεη ε 

Σνπξθία ζε θάζε πεξίνδν ηεο ζχγρξνλεο ηζηνξίαο, ην νπνίν ήηαλ πάληνηε επηζεηηθφ 

θαη πξνθιεηηθφ, θπξίσο, πξνο ηηο γείηνλεο ρψξεο, γηα απηφ θαη «ε ζχγρξνλε Σνπξθία 

δελ κπνξεί λα ελλνεζεί ρσξίο λα ζπλεθηηκεζεί ε επίδξαζε θαη ε παξνπζία ηνπ Ηζιάκ 

ζηελ ρψξα»,
182

 αλ θαη γηα πνιιέο δεθαεηίεο ην θνζκηθφ θξάηνο είρε θαηαθέξεη λα 

πεξηνξίζεη ηελ επίδξαζε ηνπ Ηζιάκ ζηα θξαηηθά δξψκελα. 

ια ηα παξαπάλσ έρνπλ σο βάζε ην επξσπατθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν φθεηιε 

λα θηλείηαη ε Σνπξθηθή Γεκνθξαηία, αθνχ «ην επξσπατθφ πιαίζην κε ηνπο 

πεξηνξηζκνχο ηνπ, ηηο αλεζπρίεο ηνπ θαη ηηο επεξεαζηηθέο ηνπ πξνζπάζεηεο έζεζε 

ζεκαληηθή πίεζε ζηηο Σνπξθηθέο θπβεξλήζεηο έπεηηα απφ ην πξαμηθφπεκα ηνπ 

1980».
183

 

Ζ ζχγρξνλε Σνπξθία, πάζρεη απφ έλα ρξφλην πξφβιεκα, πνπ ηεο πξνθαιεί 

αλαθπιαμία θάζε θνξά πνπ πθίζηαηαη ζέκα πξνζηαζίαο θαη δηαζθάιηζεο ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. ην πιαίζην απηφ ππάξρεη κία ηζρπξή αληίιεςε, φπσο 
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επηζεκαίλεη ν θαζεγεηήο IhsanD. Dagi φηη «ηα πξνβιήκαηα αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ θαη εθδεκνθξαηηζκνχ ζηελ Σνπξθία παξάγνληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ 

ηελ παξάδνζε ηνπ Σνπξθηθνχ θξάηνπο, ε νπνία πξνζδίδεη κία απφιπηε αμία ζηελ 

επηβίσζε ηνπ θξάηνπο. Σα δηθαηψκαηα ηνπ πνιίηε θαη ηνπ αηφκνπ ππνηάζζνληαη ζε 

εθείλα ηνπ θξάηνπο. Σν θξάηνο εθιακβάλεηαη σο θάηη ηεξφ θαη ππεξθπζηθφ, αλ θαη 

παξφια απηά ηξσηφ».
184

Τπφ ην βάξνο ηεο παξαπάλσ άπνςεο θαη ππφ ηελ ππέξηαηε 

αμία θαη ηδέα ηεο θξαηηθήο νληφηεηαο ε Σνπξθία, παξά ην επξσπατθφ πιαίζην κέζα 

ζην νπνίν, ππνηίζεηαη, φηη θηλείηαη, δελ αλαγλψξηζε ηα εγθιήκαηα ηνπ παξειζφληνο 

πνπ δηέπξαμε κέζσ ηεο θαηαπίεζεο θαη ηεο εμφλησζεο κεηνλνηήησλ θαη εμαθνινπζεί 

λα δηαπξάηηεη θαη ζήκεξα εηο βάξνο, θπξίσο, ησλ Κνχξδσλ. Έηζη, ε θαηαπίεζε νη 

δηψμεηο θαη ε θαηαπάηεζε ησλ δεκνθξαηηθψλ ειεπζεξηψλ θαη ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ έρνπλ πξνθαιέζεη κεγάιεο πξνζθπγηθέο ξνέο εθ κέξνπο ηνπ θνπξδηθνχ 

ιανχ. 

Σν θνπξδηθφ δήηεκα απνηειεί έλα απφ ηα κεγαιχηεξα αγθάζηα ζην εζσηεξηθφ 

ηεο Σνπξθηθήο Γεκνθξαηίαο, αθνχ «εθηφο απφ ηηο ρηιηάδεο αλζξψπηλεο απψιεηεο θαη 

απφ ηηο δχν πιεπξέο, πξφθεηηαη γηα έλα δήηεκα κε επξχηεξεο πνιηηηθέο, θνηλσληθέο 

θαη νηθνλνκηθέο πξνεθηάζεηο· ππάξρνπλ, εμάιινπ, πξνεθηάζεηο ηνπ πνπ επεξεάδνπλ 

άκεζα αθφκα θαη ηηο δηεζλείο ζρέζεηο ηεο».
185

Οη Κνχξδνη δελ απνιακβάλνπλ ην 

δηθαίσκα ηεο ηζνλνκίαο θαη ηζνδηθίαο κε ηνπο ππφινηπνπο Σνχξθνπο πνιίηεο, αιιά 

δηαηεξνχλ ηε γιψζζα, ηα πνιηηηζηηθά θαη εζλνινγηθά ηνπο ζηνηρεία αλαιινίσηα κε 

ηελ αλνρή ηνπ επίζεκνπ θξάηνπο.
186

 Πνιινί θάλνπλ ιφγν γηα πνιίηεο δεχηεξεο 

θαηεγνξίαο, θαζψο νη Κνχξδνη πνπ ζπλερίδνπλ λα δηαβηνχλ ζε ηνπξθηθφ έδαθνο, κε 

ην πξφζρεκα ηεο αληαπάληεζεο ζε ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο,πέθηνπλ ζπρλά ζχκαηα 

ηεο αζηπλνκηθήο βίαο, ησλ δηαθξίζεσλ, ηνπ εθθνβηζκνχ, αιιά θαη ηεο ζεζκηθήο 

αληζφηεηαο: «Ζ άληζε κεηαρείξηζε ησλ Κνχξδσλ ηεο Σνπξθίαο δελ εθηείλεηαη κφλν 

ζηελ ηδησηηθή ζθαίξα θαη ζηα δηθαηψκαηα ησλ πνιηηψλ, αιιά εληνπίδεηαη επίζεο θαη 

ζε επίπεδν δεκφζησλπνιηηηθψλ. Ζ αληηκεηψπηζε ησλ πφιεσλ δηαθέξεη θαη νη 
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 Βι. ζρεηηθά IhsanD. Dagi, «Αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη εθδεκνθξαηηζκφο», φπ. παξ., ζει. 82. 
185

 Βι. ζρεηηθά Παληειή Σνπινπκάθνπ, Σν Κνπξδηθό Πξόβιεκα, 1984 – 2013: Κξπθέο Πηπρέο θαη Νέεο 

Πξνθιήζεηο, εθδ. ΔΛΗΑΜΔΠ, Αζήλα 2013, ζει. 4. 
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 Βι. ζρεηηθά πχξνπ Λίηζα, Ζ ζύγρξνλε Σνπξθηθή πξαγκαηηθόηεηα θαη ν ξόινο ηνπ ζηξαηνύ ζηηο 

δνκέο εμνπζίαο ηνπ θξάηνπο, φπ. παξ., ζει. 47.  
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επελδχζεηο ηεο θεληξηθήο εμνπζίαο ηεο Άγθπξαο ππνγξακκίδνπλ ηελ αδηαθνξία πξνο 

ηνπο πιεζπζκνχο ηεο Αλαηνιήο πνπ ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο είλαη Κνχξδνη».
187

 

Οη Κνχξδνη έρνπλ βηψζεη κία απφ ηηο βηαηφηεξεο εζσηεξηθέο αλαγθαζηηθέο 

κεηαθηλήζεηο κε απνηέιεζκα λα γίλνπλ πξφζθπγεο κέζα ζηελ ίδηα ηνπο ηε ρψξα. 

χκθσλα κε ηελ Όπαηε Αξκνζηεία ηνπ ΟΖΔ «ε πιένλ βίαηε κνξθή κεηαθίλεζεο 

είλαη ε εθθέλσζε νιφθιεξσλ ρσξηψλ πνπ επέβαιαλ νη ηνπξθηθέο έλνπιεο δπλάκεηο 

γηα λα ζηεξήζνπλ ηα αληάξηηθα θνπξδηθά θηλήκαηα απφ ηε δπλαηφηεηα ζηήξημεο ηνπο 

απφ ηνλ άκαρν πιεζπζκφ. Οη θξαηηθέο αξρέο ππνζηεξίδνπλ φηη απφ ην 1984 έσο ην 

1999 πεξίπνπ 350.000 θάηνηθνη απνκαθξχλζεθαλ απφ 3.500 ρσξηά. χκθσλα κε ηελ 

έθζεζε γηα ηελ θαηάζηαζε αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ πνπ δεκνζίεπζε ην 2001 ην 

Τπνπξγείν εμσηεξηθψλ ησλ ΖΠΑ 1.000.000 άλζξσπνη αλαγθάζηεθαλ λα 

κεηαθηλεζνχλ. Με πιεζπζκφ 16.000.000 νη θνχξδνη απνηεινχλ ηε κεγαιχηεξε 

εζλνηηθή κεηνλφηεηα ηεο Σνπξθίαο. ηνπο Κνχξδνπο δελ αλαγλσξίδνληαη ηα 

δηθαηψκαηα ηεο εζλνηηθήο κεηνλφηεηαο. Οη εθδειψζεηο ηεο εζλνηηθήο ηαπηφηεηάο 

ηνπο θαηεζηάιεζαλ απφ ηηο ηνπξθηθέο αξρέο. Πνιπάξηζκεο είλαη νη παξαβηάζεηο ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ηνπ αλζξσπηζηηθνχ δηθαίνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ απζαίξεησλ ζπιιήςεσλ, ησλ βαζαληζηεξίσλ, ησλ εμσδηθαζηηθψλ εθηειέζεσλ 

θαη ησλ αδηάθξηησλ επηζέζεσλ. εκαληηθή πεγή αλαζθάιεηαο γηα ηνπο ακάρνπο είλαη 

ην ζχζηεκα ‗ησλ Φξνπξψλ ησλ Υσξηψλ ή Πνιηηνθπιαθψλ‘» .
188

 

ήκεξα, πθίζηαηαη κία αλειέεηε κάρε κεηαμχ ησλ ηνπξθηθψλ αξρψλ θαη ησλ 

Κνχξδσλ, νη νπνίνη παζρίδνπλ λα επηβηψζνπλ απφ έλα φιν θαη πην απηαξρηθφ 

θαζεζηψο πνπ ππφ ην δεκνθξαηηθφ καλδχα έρεη επηβάιιεη ν «ζνπιηάλνο» Δξληνγάλ. 

Άιισζηε ε αιινίσζε ηνπ θνπξδηθνχ ζηνηρείνπ είλαη θάηη πνπ επηδίσθαλ αλέθαζελ νη 

ηνπξθηθέο αξρέο γη‘ απηφ θαη «ζηε δεθαεηία ηνπ 1990, δηεμήρζε έλαο βξφκηθνο 

πφιεκνο γηα ηελ ζπληξηβή ηνπ Κνπξδηθνχ Κηλήκαηνο Διεπζεξίαο, αιιά ηψξα ν 

πφιεκνο γίλεηαη γηα ηελ γελνθηνλία ησλ Κνχξδσλ. Ο Δξληνγάλ ζα κείλεη ζηελ 

ηζηνξία σο ν κεγαιχηεξνο ερζξφο ηνπ θνπξδηθνχ ιανχ. ινη ζα ζπκάζηε ηελ 

ζπκκεηνρή ηνπ ζηηο γελνθηνληθέο πνιηηηθέο, θαζψο ν ίδηνο ζπλερίδεη λα επηκέλεη ζην 

«έλα έζλνο, κία ρψξα». Ο Δξληνγάλ ζέιεη ηψξα λα ηνπνζεηήζεη χξηνπο πξφζθπγεο 
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ζηηο θνπξδηθέο πφιεηο πνπ έρεη θαηαζηξέςεη. Ζ ηνπνζέηεζε ησλ χξησλ πξνζθχγσλ 

ζην Κνπξδηζηάλ ζεκαίλεη ηελ απν-θνπξδνπνίεζε ηνπ Κνπξδηζηάλ θαη ηε γελνθηνλία 

ηνπ θνπξδηθνχ ιανχ. Ζ πξσηνβνπιία απηή ζα πξνζζέζεη κηα λέα δηάζηαζε ζηνλ 

πφιεκν πνπ ν Δξληνγάλ θαη νη θξαηηθέο δπλάκεηο δηεμάγνπλ ζην Κνπξδηζηάλ».
189

 

Ζ γεληθφηεξε ζηάζε ηεο Σνπξθίαο,ζήκεξα, κε ηνπο ρεηξηζκνχο ηνπ Δξληνγάλ 

είλαη ηνπιάρηζηνλ αξλεηηθή, αθνχ «ν Σνχξθνο πξφεδξνο Σαγίπ Δξληνγάλ 

αλαδσπχξσζε ηνλ πφιεκν ελαληίνλ ηνπ απηνλνκηζηηθνχ Δξγαηηθνχ Κφκκαηνο 

Κνπξδηζηάλ (ΡΚΚ) ζηε λνηηναλαηνιηθή Σνπξθία – κηα θίλεζε πνπ δελ ήηαλ άζρεηε 

κε ηηο θξίζηκεο βνπιεπηηθέο εθινγέο ζηε ρψξα. Πξφζθαηα, ν ηνπξθηθφο ζηξαηφο 

άξρηζε λα βνκβαξδίδεη ζέζεηο Κνχξδσλ ηεο πξίαο, ζηελ απέλαληη πιεπξά ησλ 

ηνπξθηθψλ ζπλφξσλ. Μεγάιν κέξνο ηνπ πξνβιήκαηνο έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ν θ. 

Δξληνγάλ αξλείηαη λα αλαγλσξίζεη ηηο ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν 

θνπξδηθψλ νξγαλψζεσλ. Σφζν νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο φζν θαη ε Σνπξθία ζεσξνχλ ην 

ΡΚΚ, πνπ αλέιαβε ηελ επζχλε γηα ζεηξά έλνπισλ επηζέζεσλ, ηξνκνθξαηηθή 

νξγάλσζε. ε αληίζεζε κε ηελ Σνπξθία, φκσο, νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο βιέπνπλ ηνπο 

Κνχξδνπο ηεο πξίαο, φρη σο ηξνκνθξάηεο, αιιά σο πνιχ απνηειεζκαηηθνχο 

αληηπάινπο ηνπ «Ηζιακηθνχ Κξάηνπο», νη νπνίνη πξνζηαηεχνπλ ηηο θνπξδηθέο 

πεξηνρέο ηεο πξίαο απφ ηνλ εκθχιην πφιεκν. Ζ Οπάζηγθηνλ παξέρεη ζηηο νξγαλψζεηο 

ησλ Κνχξδσλ ηεο πξίαο βνήζεηα ζην πεδίν ησλ πιεξνθνξηψλ, φπσο θαη κε άιια 

κέζα».
190

 

ε κεγάιν βαζκφ ε Σνπξθία δηθαηνινγεί ηελ φιε ζηάζε θαη επηζεηηθφηεηα θαηά 

ησλ Κνχξδσλ ζηε δξάζε ηνπ PKK.
191

 πσο ζεκεηψλεη ε Μαξία Γεκεηξαθά «ε 

πξψηε επίζεζε ηνπ PKK πνπ ζεκαηνδφηεζε θαη ηελ έλαξμε ηνπ πνιέκνπ αλάκεζα ζε 

απηφ θαη ην Σνπξθηθφ θξάηνο έγηλε ζηηο 14 Απξηιίνπ ηνπ 1984».
192

 Μεηά ηελ πξψηε 

απηή επίζεζε ήηαλ απηνλφεην φηη ε Σνπξθία ζα απαληήζεη κε ηνλ πιένλ 

απνηειεζκαηηθφ ηξφπν πνπ γλψξηδε, δειαδή ηελ ζηξαηησηηθή επέκβαζε. Απφ ηφηε ζα 

ππάξμεη κία δηαξθήο ζχγθξνπζε κεηαμχ Σνπξθηθήο Κπβέξλεζεο, PKK θαη Κνχξδσλ 
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κε απνηέιεζκα ηελ δηαξθή θαηαζηνιή ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ηελ βία θαη ηνλ 

εθηνπηζκφ ησλ θνπξδηθψλ πιεζπζκψλ κε απνηέιεζκα ηε πξνζθπγηά γηα ρηιηάδεο, 

ίζσο θαη εθαηνκκχξηα Κνχξδνπο ηεο Σνπξθίαο. 

Αδηακθηζβήηεηα, ην θνπξδηθφ δήηεκα απνηέιεζε θαη εμαθνινπζεί λα απνηειεί 

έλα αθαλζψδεο πξφβιεκα γηα ην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, ην νπνίν επεξεάδεη ηφζν ηελ 

εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή θαηάζηαζε ηεο ηνπξθηθήο δεκνθξαηίαο. Ζ Σνπξθία, θαηά 

πνιινχο ην πην πνιηηηθά πξνεγκέλν ηζιακηθφ θξάηνο, αληηκεησπίδεη ηηο πξνθιήζεηο 

ελφο έληνλα παγθνζκηνπνηεκέλνπ δηεζλνχο πεξηβάιινληνο, ελψέρεη μεθηλήζεη ηεο 

δηθή ηεο πνξεία εθδεκνθξαηηζκνχ. Οη εζσηεξηθέο δηακάρεο θαη ε αδπλακία ηεο λα 

δηαρεηξηζηεί έλα εζληθφ πξφβιεκα, φπσο είλαη ην θνπξδηθφ, κπνξνχλ θάιιηζηα λα 

ζεσξεζνχλ ηξνρνπέδε ζηνλ εθκνληεξληζκφ ηεο ρψξαο, αθνχ «ε δπζθνιία ησλ 

Κνχξδσλ ζηελ Σνπξθία εγείξεη επίζεο ζεκαληηθά δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε θχζε 

ηεο δηαθπβέξλεζεο ζε έλα θξάηνο θαη ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα επηιχζεη ηηο εζσηεξηθέο 

εζληθέο ζπγθξνχζεηο. πσο πνιιέο ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο, ε Σνπξθία έρεη 

γηα ηα θαιά κπεη ζηνλ δξφκν πξνο κία ινγηθή θαη ιεηηνπξγηθή δεκνθξαηηθή ηάμε. 

[…] ε κία επνρή θαηά ηελ νπνία κεγάινο αξηζκφο ρσξψλ αλά ηνλ θφζκν βξίζθνληαη 

ζην θαηψθιη ηνπ δεκνθξαηηθνχ πεηξακαηηζκνχ, ε δεκνθξαηηθή εκπεηξία ηεο 

Σνπξθίαο είλαη εμέρνπζαο ζεκαζίαο».
193

Αιιά θαη ζε εμσηεξηθφ επίπεδν, ην θνπξδηθφ 

δήηεκα επέθεξε κία ζεηξά ζπλεπεηψλ πνπ κπνξνχλ λα δπζρεξάλνπλ ηηο ζρέζεηο ηεο 

Σνπξθίαο κε άιιεο ρψξεο, αιιά θαη ηελ παξνπζία ηεο ζε δηεζλείο νξγαληζκνχο: «Σν 

πξφβιεκα είλαη επίζεο δηεζλέο, ππφ ηελ έλλνηα φηη ην θνπξδηθφ δήηεκα έρεη επίζεο 

‗εμαρζεί‘ θαη ζηε Γπηηθή Δπξψπε. Πάλσ απφ κηζφ εθαηνκκχξην Κνχξδνη θαηνηθνχλ 

εθεί, ηδηαίηεξα ζηε Γεξκαλία, φπνπ νη πνιηηηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο νδεγνχλ ζε 

εζσηεξηθέο δηαζπάζεηο θαη βία αλάκεζα ζηηο ηνπξθηθέο θαη θνπξδηθέο θνηλφηεηεο. 

Γηεζλείο νξγαληζκνί, φπσο ε Δπξσπατθή Έλσζε θαη ην Βνξεηναηιαληηθφ χκθσλν 

(ΝΑΣΟ) επεξεάδνληαη, θαζψο αλαπφθεπθηα πηέδνληαη λα πάξνπλ ζέζε ζρεηηθά κε ην 

θνπξδηθφ δήηεκα ζηελ Σνπξθία, ην νπνίν έρεη επηδξάζεηο ζε απηνχο ηνπο 

νξγαληζκνχο».
194

 

Χζηφζν, παξά ηε κεγάιε ζεκαζία ηνπ θνπξδηθνχ δεηήκαηνο, δελ είλαη ιίγνη 

εθείλνη πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη ε Γχζε δελ ζηάζεθε ζην χςνο ησλ πεξηζηάζεσλ θαη 
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δελ πξνέβε ζηελ αλνηρηή θαη ζαξξαιέα θαηαδίθε ηεο βίαο πνπ εμαπέιπζε ην 

ηνπξθηθφ θξάηνο ελαληίνλ κεγάισλ ηκεκάησλ ηνπ θνπξδηθνχ πιεζπζκνχ, 

παξαβηάδνληαο θαηάθσξα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ελψ παξάιιεια, αλεπαξθήο 

θξίλεηαη θαη ε δξάζε ησλ δηεζλψλνξγαληζκψλ ησλ νπνίσλ πξσηαξρηθφο ζηφρνο είλαη 

λα θαηαζηνχλ ζεκαηνθχιαθεο ησλ δηεζλψλ ζπλζεθψλ, ζηηο νπνίεο θαη ε Σνπξθία έρεη 

ζπλνκνινγήζεη: «Ζ Δπξψπε παξαθνινπζεί καθξφζελ θαζψο παγθφζκηεο αμίεο φπσο 

ε δεκνθξαηία θαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαηαπαηνχληαη ζηελ Σνπξθία. Οη 

Δπξσπαίνηαλεζπρνχλ γηα ηελ πξνζθπγηθή θξίζε, ελψ νη Ακεξηθάλνη αζρνινχληαη 

πξσηίζησο κε ηνλ πφιεκν θαηά ηνπ Οξγαληζκνχ Ηζιακηθψλ Κξαηψλ (ΟΗΚ). 

Αδηακθηζβήηεηα, είλαη θξίζηκα δεηήκαηα. Αιιά γηαηί παξαβιέπνπλ ηελ θαηάζηαζε 

ησλ Κνχξδσλ ζηελ Σνπξθία, θαηάζηαζε κε ηελ νπνία ζπλδένληαη ζηελά; 

Αδπλαηνχκε λα θαηαλνήζνπκε απηή ηε ζησπή κπξνζηά ζηηο παξαβηάζεηο ζεκειησδψλ 

δηθαησκάησλ απφ ηνλ θχξην Δξληνγάλ θαη ην AKP πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο επηδψληεο 

ηνπ πνιέκνπ ηεο πξίαο σο φπιν εθβηαζκνχ».
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Το «Δόγμα Νταβούτογλου» και η προςφυγική κρίςη 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, ε Σνπξθία έρεη αλαρζεί ζε ππνινγίζηκν γεσπνιηηηθφ παίρηε 

ζηελ πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ, θαζψο καδί κε ηελ Διιάδα θαη ηελ επξχηεξε πεξηνρή 

ησλ Βαιθαλίσλ, απνηειεί «ηε δσηηθή δίνδν ηεο Δπξαζίαο ζην δαθηχιην ηεο 

Μεζνγείνπ θαη φπνηνο εμαζθαιίζεη εθ λένπ ηνλ έιεγρφ ηνπο (ιακβαλνκέλεο ππφςε 

ηεο γεσπνιηηηθήο ξεπζηφηεηαο ηεο πεξηνρήο θαη ηεο πηζαλφηαηεο φζν θαη επηθίλδπλεο 

αλαδηακφξθσζεο ησλ ζπλφξσλ ηεο), εμαζθαιίδεη θαη ηελ θπξηαξρία ζηηο δηεζλείο 

νδνχο ησλ πεηξειαίσλ θαη ηνπ εκπνξίνπ πξνο ηνπο δχν σθεαλνχο».
196

  Ζ εμσηεξηθή 

ηεο πνιηηηθή – έλα κείγκα αθηηβηζκνχ πνπ απφ πνιινχο εξκελεχεηαη σο «λέν-

Οζσκαληζκφο» – θαη  πξνζπάζεηαο αλάπηπμεο πεξηθεξεηαθψλ, δηκεξψλ θαη ηξηκεξψλ, 

ζρέζεσλ κε ηηο γείηνλεο ρψξεο
197

 ζπλαξηάηαη ελ πνιινίο, κεηά ην 2002, κε ηελ 

παξνπζία ζηελ ηνπξθηθή πνιηηηθή ζθελή ηνπ Αρκέη Νηαβνχηνγινπ θαη ηδίσο κε ηελ 

έθδνζε ηνπ βηβιίνπ ηνπ ηξαηεγηθό Βάζνο (Stratejik Derinlik) ην 2001.  

ην ηξαηεγηθό Βάζνο, ν πξψελ Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ ηεο Σνπξθίαο 

αλαπηχζζεη ηηο απφςεηο ηνπ ζρεηηθά κε ηε δπλακηθή ηεο ζχγρξνλεο Σνπξθίαο θαη ηελ 

αλαζεψξεζε ηνπ δηεζλνχο status ηεο ρψξαο. Σν «Γφγκα Νηαβνχηνγινπ», ην νπνίν 

θαηά πνιχ απνθξπζηαιιψλεηαη ζην ζπγθεθξηκέλν βηβιίν
198

, κπνξεί λα ζπλνςηζηεί ζε 

ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθέο θαη ζηφρνπο, νη νπνίνη, ζχκθσλα κε ηνλ αξζξνγξάθν ηεο 

ηνπξθηθήο εθεκεξίδαο Milliyet, Sami Kohen, «είλαη νη θάησζη: 

 Μεηά ηνλ Φπρξφ Πφιεκν, ν θφζκνο θαη ε Σνπξθία βίσζαλ κία αιιαγή. Ζ 

ηνπξθηθή δηπισκαηία ζα έπξεπε λα πηνζεηήζεη λέεο ζέζεηο.  

                                                           
196

 Βι. Η. Θ. Μάδε, Γεσγξαθία ηνπ Ηζιακηζηηθνύ Κηλήκαηνο ζηε Μέζε Αλαηνιή, εθδ. Παπαδήζε, Αζήλα 

2002, ζει. 159.  
197

 Βι. πεξηζζφηεξα γηα ηε ζχγρξνλε εμσηεξηθή πνιηηηθή ηεο Σνπξθίαο ζην άξζξν ηεο Σνπξθνιφγνπ 

θαη κέινπο ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο ηνχ Κέληξνπ Μεζνγεηαθψλ, Μεζαλαηνιηθψλ θαη Ηζιακηθψλ 

πνπδψλ (ΚΔΜΜΗ), Δππξαμίαο Νεξαληδάθε, κε ηίηιν «Ζ πνιπδηάζηαηε εμσηεξηθή πνιηηηθή ηεο 

Σνπξθίαο. Ζ ζηξαηεγηθή ηεο ήπηαο ηζρχνο ζηα Βαιθάληα θαη ηνλ Καχθαζν» ζην 

http://www.foreignaffairs.gr/articles/69875/eypraksia-nerantzaki/i-polydiastati-eksoteriki-politiki-tis-

toyrkias (πξνζπειάζηεθε ζηηο 22/08/2016).  
198

 Καηά πνιχ, αιιά φρη κφλν ζε απηφ. Ήδε απφ ην 1994, ν Αρκέη Νηαβνχηνγινπ ζπγθεθξηκελνπνηεί 

ην φξακά ηνπ ζε έλα άιιν πνιχ ζεκαληηθφ ηνπ βηβιίν, κε ηίηιν Δλαιιαθηηθέο Κνζκνζεσξίεο. Ζ 

επίδξαζε ηεο Ηζιακηθήο θαη ηεο Γπηηθήο Κνζκνζεσξίαο ζηελ Πνιηηηθή. Βι. ηελ παξνπζίαζε θαη κία 

θξηηηθή αλάιπζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ βηβιίνπ απφ ηνλ θ. Παλαγηψηε Ήθαηζην, Kαζεγεηή Γηεζλψλ 

ρέζεσλ-ηξαηεγηθψλ πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο ζην 

https://parisis.wordpress.com/2011/03/07/%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CF%8

D%CF%84%CE%BF%CE%B3%CE%BB%CE%BF%CF%85-

%CE%B5%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%B

A%CE%AD%CF%82-

%CE%BA%CE%BF%CF%83%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%89/#more-1946 

(πξνζπειάζηεθε ζηηο 22/08/2016) 

http://www.foreignaffairs.gr/articles/69875/eypraksia-nerantzaki/i-polydiastati-eksoteriki-politiki-tis-toyrkias
http://www.foreignaffairs.gr/articles/69875/eypraksia-nerantzaki/i-polydiastati-eksoteriki-politiki-tis-toyrkias
https://parisis.wordpress.com/2011/03/07/%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CF%84%CE%BF%CE%B3%CE%BB%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%BA%CE%BF%CF%83%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%89/#more-1946
https://parisis.wordpress.com/2011/03/07/%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CF%84%CE%BF%CE%B3%CE%BB%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%BA%CE%BF%CF%83%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%89/#more-1946
https://parisis.wordpress.com/2011/03/07/%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CF%84%CE%BF%CE%B3%CE%BB%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%BA%CE%BF%CF%83%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%89/#more-1946
https://parisis.wordpress.com/2011/03/07/%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CF%84%CE%BF%CE%B3%CE%BB%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%BA%CE%BF%CF%83%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%89/#more-1946
https://parisis.wordpress.com/2011/03/07/%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CF%84%CE%BF%CE%B3%CE%BB%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%BA%CE%BF%CF%83%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%89/#more-1946


77 

 

 Ζ Σνπξθία βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ηεο αλάγθεο γηα λέα ηάμε πξαγκάησλ. 

Βάζεη ηεο γεσγξαθηθήο ηεο ζέζεο, ηεο ηζηνξίαο ηεο θαη ηεο εκπεηξίαο ηεο, ε Σνπξθία 

έρεη λα ζπλεηζθέξεη πνιιά ζηε δηακφξθσζε λέσλ παγθφζκησλ φξσλ. 

 Ζ Σνπξθία είλαη κία απφ ηηο ειάρηζηεο ρψξεο φπνπ ζπλαληψληαη πνιιέο 

δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο θαη ιεθαλνπέδηα. Δίλαη ζε ζέζε λα δηαδξακαηίζεη 

απνηειεζκαηηθφ ξφιν ζηελ εγθαζίδξπζε κίαο θαηλνχξηαο παγθφζκηαο ηάμεο. 

Παξαθξάδνληαο ηνλ Μνπζηαθά Κεκάι Αηαηνχξθ, ηδξπηή ηεο ζχγρξνλεο Σνπξθίαο, 

‗Γελ ππάξρεη δηπισκαηία ηεο επζείαο, ππάξρεη δηπισκαηία ηεο επηθάλεηαο‘. Δθεμήο, 

απηή ε επηθάλεηα είλαη νιφθιεξε ε πθήιηνο. 

 Οη ηνπηθέο θξίζεηο ζα έπξεπε λα ζεσξνχληαη επθαηξία γηα λα εθαξκνζηεί ε 

ηνπξθηθή δηπισκαηία ζηελ πξάμε. Ζ Σνπξθία είλαη ζε ζέζε λα επηδείμεη φρη κφλν ηελ 

‗ζηξαηησηηθή ηζρχ‘ ηεο, αιιά θαη ηελ ‗ήπηα ηζρχ‘ ηεο.   

 Ζ κεγαιχηεξε δχλακε ηεο Σνπξθίαο είλαη ε δεκνθξαηία ηεο. Ζ ειεπζεξία θαη 

ε αζθάιεηα δελ κπνξνχλ λα έξρνληαη αληηκέησπεο.  

 Σν φξακά ηνπ γηα ηελ 100
ε
 επέηεην ηεο Γεκνθξαηίαο, ή κε άιια ιφγηα, ην 

φξακα γηα ηελ ‗Σνπξθία ηνπ 2023‘ είλαη ην εμήο: Μία αμηνζέβαζηε θαη ηζρπξή 

Σνπξθία πνπ ζα γίλεη κέινο ηεο ΔΔ, ζα ελζσκαησζεί κε ηηο γείηνλεο ρψξεο ζηηο δψλεο 

νηθνλνκίαο θαη αζθάιεηαο, ζα παίμεη ξφιν ζηε ράξαμε πνιηηηθψλ, ζα είλαη 

παγθνζκίσο ελεξγή ζηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο θαη ζα θαηαηαρζεί αλάκεζα ζηηο 

θνξπθαίεο 10 νηθνλνκίεο ηνπ θφζκνπ».
199

 

Δίλαη εκθαλέο φηη ην «Γφγκα Νηαβνχηνγινπ» ζηεξίδεη ηελ επξσπατθή πξννπηηθή 

ηεο Σνπξθίαο, αιιά θαη ηελ αλάδεημή ηεο ζε κία θεληξηθή δχλακε ηζρχνο πνπ «πξέπεη 

λα πάςεη λα ιεηηνπξγεί σο ν ‗αγρψδεο ηξαπεδνθφκνο‘ ησλ κεγάισλ δπλάκεσλ ζηελ 

πεξηνρή»
200

, ελψ παξάιιεια ζα δηεθδηθήζεη έλαλ παγθφζκην ζηξαηεγηθφ ξφιν θαζψο, 

ζχκθσλα κε ηνλ πξψελ Πξσζππνπξγφ ηεο, δηαζέηεη ην «ζηξαηεγηθφ βάζνο» γηα λα ην 

πξάμεη: «Ζ Σνπξθία δηαζέηεη πνιιαπιέο ηνπηθέο ηαπηφηεηεο, ζπλεπψο έρεη ηελ 

ηθαλφηεηα θαη ζπλάκα ηελ επζχλε λα αθνινπζήζεη κία νινθιεξσκέλε θαη 

πνιπδηάζηαηε εμσηεξηθή πνιηηηθή. Ο κνλαδηθφο ζπλδπαζκφο ηεο ηζηνξίαο θαη ηεο 

γεσγξαθίαο καο ζπλνδεχεηαη απφ κία αίζζεζε επζχλεο. Να ζπλεηζθέξνπκε ελεξγά 

                                                           
199

Βι. Sami Kohen, ―Davutoğlu doctrine in foreign 

policy‖ζηνhttp://www.hurriyetdailynews.com/default.aspx?pageid=438&n=davutoglu-doctrine-in-

foreign-policy-2010-01-06 (πξνζπειάζηεθεζηηο 22/08/2016). 
200

 Βι. Η. Θ. Μάδε, Γεσγξαθία ηνπ Ηζιακηζηηθνύ Κηλήκαηνο, φπ. παξ., ζει. 144.  
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πξνο ηελ επίιπζε ησλ ζπγθξνχζεσλ θαη ηε δηεζλή εηξήλε θαη αζθάιεηα ζε φιεο απηέο 

ηηο πεξηνρέο είλαη έλα θαζήθνλ πνπ πξνθχπηεη απφ ηα βάζε ηεο πνιπδηάζηαηεο 

ηζηνξίαο ηεο Σνπξθίαο».
201

 Παξάιιεια, ε ηνπξθηθή δηπισκαηία νθείιεη, ζχκθσλα 

πάληα κε ηνλ Νηαβνχηνγινπ, λα πξνζαλαηνιηζηεί ζηε ινγηθή ηεο «ήπηαο ηζρχνο», 

«δειαδή ηεο ηθαλφηεηαο κίαο ρψξαο λα επεξεάδεη εηξεληθά ηνπο γείηνλέο ηεο θη έλαλ 

επξχηεξεο εγγχηεηαο ρψξν, ράξε ζηηο δπλαηφηεηεο πνπ δηαθαίλνληαη, ζηηο επηπηψζεηο 

πνπ έρνπλ νη θαιέο ηεο απνθάζεηο, ζηε δπλακηθφηεηα πνπ απνπλέεη θαη ζηελ 

αμηνπηζηία πνπ μέξεη λα εκπλέεη».
202

 

Χζηφζν, γηα λα θαηαθέξεη ε Σνπξθία λα αλαδεηρζεί ζε παγθφζκηα ππνινγίζηκε 

δχλακε, φπσο ηφζν θηιφδνμα νξακαηίζηεθε ν πξψελ Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ θαη 

Πξσζππνπξγφο ηεο, πξέπεη λα δηεπζεηήζεη ηα εζσηεξηθά ηεο πξνβιήκαηα, κε πξψην 

θαη θχξην ην θνπξδηθφ δήηεκα, θαζψο «Σν δεκνθξαηηθφ άλνηγκα είλαη ην βαζηθφ 

ζέκα πνπ θπξηαξρεί ζηελ αηδέληα ηνπ θνπξδηθνχ δεηήκαηνο. Πιένλ, είλαη θάηη 

πεξηζζφηεξν απφ δήηεκα αζθαιείαο. Τπάξρεη έιιεηςε αξκνλίαο αλάκεζα ζηελ 

πνιηηηθή ινγηθή θαη ηηο αλεζπρίεο γηα ηελ αζθάιεηα. Οη δεκνθξαηηθέο 

κεηαξξπζκίζεηο πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζε θάζε πξνζέγγηζε»
203

. Δπηπιένλ, ε 

ηνπξθηθή πνιηηηθή εγεζία θαιείηαη λα δηεπζεηήζεη ηελ αληηπαξάζεζε πνπ πξνέθπςε 

κεηαμχ ησλ ηζιακηζηψλ θαη ησλ θεκαιηζηψλ, ε νπνία ελφςεη ησλ πξνεδξηθψλ 

εθινγψλ ηνπ 2007, πήξε δηαζηάζεηο εκθπιίνπ πνιέκνπ, κε ηελ ππνβνιή ηεο 

ππνςεθηφηεηαο ηνπ Ακπηνπιάρ Γθηνπι γηα ηε ζέζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Σνπξθηθήο 

Γεκνθξαηίαο.
204

 πσο ππνγξακκίδεη ν θαζεγεηήο Η. Ν. Γξεγνξηάδεο, ε επίιπζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ πξνβιήκαηνο είλαη θαίξηαο ζεκαζίαο γηα ηελ Σνπξθία, θαζψο «Ζ 

                                                           
201

Βι. loannis N. Grigoriadis, The Davutoğlu Doctrine and Turkish Foreign Policy, ed. Hellenic 

Foundation for European and Foreign Policy (ELIAMEP), Athens 2010, ζει. 5 

(ζηνfile:///C:/Users/%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1/Desktop/metanasteftiki%20kris

i/%CE%9A%CE%95%CE%99%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%9F-

%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%A3%CE%99%CE%91%CE%A3-

8_2010_IoGrigoriadis1.pdfπξνζπειάζηεθεζηηο 22/08/2016)  
202

Βι. Gérard Groc, ―La doctrine Davutoglu: une projection diplomatique de la Turquie sur son 

environnement‖ζηνhttps://www.cairn.info/revue-confluences-mediterranee-2012-4-page-71.htm 

(πξνζπειάζηεθεζηηο 22/08/2016). 
203

Βι. ηαπξαθηηθάηνπδηεζλνχοζπλεδξίνπκεζέκα―Turkey's Foreign Policy in a Changing World: Old 

Alignments and New 

Neighbourhoods‖πνπδηνξγάλσζεηνΠαλεπηζηήκηνηεοΟμθφξδεοθαηζπγθεθξηκέλαην St Antony‘s 

College ζηνhttps://www.sant.ox.ac.uk/sites/default/files/reportfromtfpconf.pdf, ζει. 38 

(πξνζπειάζηεθεζηηο 22/08/2016)  
204

Βι. ζρεηηθάSabrina Tavernise, ―Turkish Candidate Withdraws, as Voting Stalls‖ 

ζηνhttp://www.nytimes.com/2007/05/07/world/europe/07turkey.html?_r=0 (πξνζπειάζηεθεζηηο 

22/08/2016).  
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άξζε ηεο αληηπαξαζέζεσο κεηαμχ ζπληεξεηηθψλ κνπζνπικάλσλ θαη θνζκηθψλ 

θεκαιηθψλ επί ηε βάζεη ελφο ‗θηιειεπζέξνπ ζπκβηβαζκνχ‘ πνπ ζα επηβάιεη θαη ζηηο 

δχν πιεπξέο ακνηβαία αλνρή θαη ζεβαζκφ ησλ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ ζα απαιιάμεη 

ηελ Σνπξθία απφ κηα γάγγξαηλα. Απηή ηαιαλίδεη ηελ εζσηεξηθή ζπλνρή θαη 

απνζηαζεξνπνηεί ην πνιηηηθφ ζχζηεκα, κε ηηο ζπλερείο αληηπαξαζέζεηο κεηαμχ 

θπβεξλήζεσο θαη γξαθεηνθξαηίαο»
205

. 

Παξά ηηο κεγαιεπήβνιεο δηαθεξχμεηο θαη ηελ πξνζπάζεηα αλάδεημεο κίαο λέαο, 

δεκνθξαηηθήο θαη ηζρπξήο Σνπξθίαο, ν δηεζλήο απφερνο πνπ πξνθάιεζε ην «Γφγκα 

Νηαβνχηνγινπ» δελ ζπκβαδίδεη κε ην φξακα ηνπ πξψελ Πξσζππνπξγνχ ηεο γείηνλνο 

ρψξαο. χκθσλα κε ηνλ πχξν Κνπηξνχιε, δηαρσξίδνληαο ηα γεσπνιηηηθά απφ ηα 

λνκηθά-πνιηηηθά ζχλνξα ηεο ρψξαο, ν πξψελ Τπνπξγφο ζέηεη ηηο βάζεηο θαη 

απνδεηθλχεη πεξίηξαλα φηη ην φξακά ηνπ γηα ηελ Σνπξθία ηαπηίδεηαη κε ηελ αλαβίσζε 

ηνπ λεν-Οζσκαληζκνχ, θαζψο «ν λέν-νζσκαληζκφο ζεσξεί σο ζχλνξα ηεο Σνπξθίαο, 

φρη απηά πνπ έρνπλ θαζνξίζεη νη δηεζλείο ζπκβάζεηο, αιιά ηα ‗γεσπνιηηηθά ηεο 

ζχλνξα‘, πνπ ηαπηίδνληαη πεξίπνπ κε ηελ πξψελ νζσκαληθή απηνθξαηνξία θαη ηηο 

πξψελ θηήζεηο ηεο ζηα Βαιθάληα θαη ζηελ Μέζε Αλαηνιή. […]  

Έηζη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί έλα ιεμηιφγην πξνζηαηεπηηζκνχ γηα ηελ Αξαβία, ή γηα 

ηα Βαιθάληα – απφ ην Ηζξαήι ή ηελ Γχζε αληίζηνηρα –, αιιά ηειηθά απηφ πνπ 

νκνινγείηαη θπληθά είλαη ε επίηεπμε ηνπ πνιηηηθνχ ηνπο ειέγρνπ»
206

. Δπηπιένλ, ην 

«Γφγκα Νηαβνχηνγινπ», φπσο εμεγεί ν θαζεγεηήο Γξεγνξηάδεο, «ππνθέξεη απφ 

αληηθάζεηο πνπ ίζσο ππνλνκεχζνπλ ηελ επηηπρή εθαξκνγή ηνπ»,
207

 φπσο είλαη ε 

επηινγή ηεο απνκάθξπλζεο απφ ηελ πνιηηηθή ηεο Γχζεο ζε φ,ηη αθνξά ηνλ ππξεληθφ 

εμνπιηζκφ ηνπ Ηξάθ, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα απνβεί ζε βάξνο ηεο ίδηαο ηεο Σνπξθίαο. 

Δπηπιένλ, «πλδένληαο ηελ ηδηφηεηα κέινπο ηεο ΔΔ κε κία απφ ηηο ζηξαηεγηθέο 

επηινγέο ηεο Σνπξθίαο, ην φξακα ηνπ Νηαβνχηνγινπ ππνηηκά ηε ζεκαζία πνπ ζα έρεη 

γηα ηε ρψξα ε ηδηφηεηα κέινπο ηεο ΔΔ αλαθνξηθά κε ηε δηεπζέηεζε  ησλ εζσηεξηθψλ 

ζπγθξνχζεσλ ηεο ρψξαο».
208

 Σέινο, ην δφγκα ησλ «κεδεληθψλ πξνβιεκάησλ» 
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(zeroproblem)
209

πνπ επαγγειηδφηαλ ν ηνχξθνο πνιηηηθφο σο ηε ξπζκηζηηθή αξρή ησλ 

ζρέζεψλ ηνπ κε ηηο γεηηνληθέο ρψξεο θαη πεξηνρέο, «επηθξίλεηαη ζήκεξα ζηελ Σνπξθία 

θπξίσο επεηδή δελ πεξηείρε ελαιιαθηηθέο ιχζεηο ζηα πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ 

ιφγσ εμειίμεσλ εθηφο ειέγρνπ ηεο Άγθπξαο».
210

 

Σν «Γφγκα Νηαβνχηνγινπ» αξρηθά θάλεθε λα έρεη θάπνηεο επηηπρίεο, ελ 

ζπλερεία, σζηφζν, άξρηζε ε κεδεληθή θαη αξλεηηθή απνηχπσζε ησλ επηδηψμεσλ ηνπ, 

αθνχ «παξφιν πνπ ζεκεηψζεθε ζεκαληηθή βειηίσζε ζηελ αλαδηακφξθσζε ηνπ 

statusquoηεο Σνπξθίαο κε πξνζαλαηνιηζκφ θαη ζηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή, θάηη πήγε 

ζηξαβά ζηελ πξνψζεζε απηήο ηεο λέαο πξνζέγγηζεο. ηελ πξνκεησπίδα ησλ 

αιιαγψλ πνιηηηθήο ηεο Σνπξθίαο βξίζθεηαη ε πιήξεο ηεο αληηζηξνθή πξνο ην 

θαζεζηψο Άζαλη. Αξρηθά, απηή ε ξεαιηζηηθή κεηαβνιή πνιηηηθήο είρε ζθνπφ λα 

επηηχρεη βξαρππξφζεζκα νθέιε γηα ηελ εζσηεξηθή πνιηηηθή. Χζηφζν, θαζψο ε 

πνιηηηθή αζηάζεηα εμειίρζεθε ζε εκθχιην πφιεκν, ε Σνπξθία αληηκεηψπηζε κία 

εηζξνή χξσλ πνπ αλαδήηεζαλ θαηαθχγην ζηα ζχλνξα ηεο. Σν ΄ςπρνινγηθφ φξην΄ 

100.000 πξνζθχγσλ, φπσο δήισλε ν, ηφηε, Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ Νηαβνχηνγινπ 

είρε δηέιζεη απφ κνλνκεξή ή πνιπκεξή παξέκβαζε ζηε πξία. Ζ Σνπξθία αλαθάιεζε 

ηνλ Πξέζβε ηεο ζηε πξία ην Μάξηην ηνπ 2012 θαη ηνλ Πξφμελφ ηεο ζην Υαιέπηηεο 

πξίαο ηνλ Ηνχιην ηνπ 2012. ινη νη έλνπινη παξάγνληεο ηνπ ζηξαηνπέδνπ θαηά ηνπ 

Άζαλη εληζρχζεθαλ νηθνλνκηθά θαη κε πνιεκηθφ πιηθφ, αλ φρη θαη ζηξαηησηηθά. 

χκθσλα κε ηελ βάζε δεδνκέλσλComtradeηνπ ΟΖΔ, ζην απνθνξχθσκα ηνπ 

πξηαθνχ εκθπιίνπ πνιέκνπ, ε Σνπξθία ζπλέρηζε λα εμάγεη φπια θαη πνιεκνθφδηα 

ζηε πξία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπξηαθψλ έλνπισλ νκάδσλ αληίζηαζεο».
211

 

Αθφκε θαη κεηά ηελ «επηηπρία» ηνπ Πξσζππνπξγνχ Νηαβνχηνγινπ φζνλ αθνξά 

ηε ζπκθσλία κε ηελ Δ.Δ. γηα ην πξνζθπγηθφ, ην «Γφγκα Νηαβνχηνγινπ» γηα 

κεδεληθά πξνβιήκαηα θαη παξάιιειε ηνπξθηθή θπξηαξρία ζε γεσπνιηηηθφ επίπεδν, ε 

Σνπξθία ζα ιαβσζεί, αθνχ ε επηζεηηθή ηεο ξεηνξηθή θαη ε ζέιεζή ηεο λα επηβιεζεί 
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ζηα ινηπά κνπζνπικαληθά θξάηε ηελ έρεη ζηνρνπνηήζεη θαη ηελ έρεη θέξεη ζε 

δπζκελή ζέζε φζνλ αθνξά ηηο επηζέζεηο απφ ηξνκνθξαηηθέο νξγαλψζεηο. Γελ είλαη 

ηπραίν φηη αθφκε θαη κεηά ηε ζπκθσλία «ζηηο 18 Μαξηίνπ ε Δ.Δ., πξνζπαζψληαο λα 

πεξηνξίζεη ηελ εηζξνή πξνζθχγσλ απφ ηε Μέζε Αλαηνιή ζχλαςε κία ζπκθσλία 

επηζηξνθήο ζηελ Σνπξθία φζσλ δεηνχζαλ άζπιν θαη δηέξρνληαλ παξάλνκα ην 

Αηγαίν, κε αληάιιαγκα ππνζρέζεηο γηα βνήζεηα θη άιιεο παξαρσξήζεηο. Σελ επφκελε 

εκέξα έλαο βνκβηζηήο απηνθηνλίαο ζθφησζε ηνπιάρηζηνλ πέληε αλζξψπνπο κεηαμχ 

ησλ νπνίσλ ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηέζζεξηο μέλνπο ζην πην δηάζεκν πεδνδξνκεκέλν 

δξφκν ηεο αγνξάο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο. Ζ Σνπξθία ππέζηε πέληε κεγάιεο 

ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο απφ ηνλ Οθηψβξην πνπ ηεο θφζηηζαλ πεξίπνπ δηαθφζηεο 

δσέο. Ο πφιεκνο ηεο ελαληίνλ ησλ θνχξδσλ αθηηβηζηψλ έρεη θνζηίζεη εθαηνληάδεο 

πεξηζζφηεξνπο λεθξνχο. Αιιά χζηεξα απφ κία θαηαζηξνθηθή ρξνληά ε ζπκθσλία κε 

ηελ Δ.Δ. κπνξεί λα πξνζθέξεη, ηνπιάρηζηνλ, κία αβέβαηε ππφζρεζε γηα θάηη 

θαιχηεξν».
212

 

Σν πξνζθπγηθφ πξνζέθεξε εκθαλψο πνιιέο επθαηξίεο γηα λα θαηνξζψζεη ε 

Σνπξθία λα επαλέιζεη ζε δηεζλέο γεσπνιηηηθφ επίπεδν επάλσ ζηε ζθελή, αθνχ νη 

επηζεηηθέο θαη ιαλζαζκέλεο επηινγέο ηεο ηελ νδήγεζαλ ζε απφιπην, ζρεδφλ, 

απνκνλσηηζκφ. Χζηφζν, ε ζπζρέηηζε ηνπ πξνζθπγηθφ πξνβιήκαηνο, ελφο δηεζλνχο 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα πξνβιήκαηνο, κε ην «δφγκα Νηαβνχηνγινπ» ήηαλ έλα 

δηπισκαηηθφ θαη θπξίσο πνιηηηθφ ιάζνο εθ κέξνπο ησλ Δξληνγάλ-Νηαβνχηνγινπ, 

αθνχ ζπζρέηηζαλ επηδηψμεηο θαη ζηφρνπο ηεο Σνπξθίαο κε έλα δήηεκα πνπ νη 

αλζξσπηζηηθέο ηνπ δηαζηάζεηο έρνπλ μεθχγεη απφ ηνλ κηθξφθνζκν ηεο ηνπξθηθήο 

εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θαη αγγίδεη ην επξχηεξν δηεζλέο γεσπνιηηηθφ επίπεδν. 
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Το ςύγχρονο προςφυγικό ζήτημα ωσ μοχλόσ επίτευξησ 

πολιτικών ςυμφωνιών τησ Τουρκικήσ «Δημοκρατίασ» με την 

Ευρωπαΰκή Ένωςη 

Ζ Σνπξθία ήηαλ θαη παξακέλεη ν απξφζκελνο παξάγνληαο ζηε ζηαζεξφηεηα ηεο 

εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θαη ζηηο δηεζλείο ζρέζεηο ηφζν ζην επξσπατθφ πιαίζην φζν θαη 

ζε επίπεδν δηεζλψλ ζρέζεσλ θαη Μέζεο αλαηνιήο. Γελ ζα ήηαλ ςέκα αλ αλαθέξνπκε 

θαη πάιη απηφ πνπ ζεκείσζε oDidierBillion φηη «πνιιά απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεησπίδεη ζήκεξα ε Σνπξθία έρνπλ ζρέζε κε ηε γεσγξαθηθή ηεο ζέζε».
213

 Απηά 

ηα πξνβιήκαηα κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ άιινηε κεγάισλαλ άιινηε 

ζπξξηθλψλνληαλ θαη άιινηε εκπινπηίδνληαλ ιφγσ ηεο επηζεηηθήο, ζε γεληθέο 

γξακκέο, εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ηεο ηνπξθηθήο Γεκνθξαηίαο. Μία εμσηεξηθή πνιηηηθή 

πνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα ραξαθηεξίδεηαη, αδηακθηζβήηεηα θαη πέξα απφ ηελ επηηπρία 

ηνπ ή φρη, απφ ην Γφγκα Νηαβνχηνγινπ, φπσο ραξαθηεξηζηηθά παξνπζηάζακε ζην 2
ν
 

κέξνο ηνπ ηξίηνπ θεθαιαίνπ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 

ηα πιαίζηα, ινηπφλ ηεο επηζεηηθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θαη ππφ ηελ θπξηαξρία 

ηνπ Γφγκαηνο Νηαβνπηνγινπ, ε Σνπξθία, εληέρλσο ελέηαμε ην πξνζθπγηθφ δήηεκα 

ζηελ πξνψζεζε, ελίζρπζε θαη επίηεπμε ησλ ζηξαηεγηθψλ ηεο επηδηψμεσλ, αθνχ, ράξε 

ζηελ πξνζθπγηθή πίεζε πνπ δέρζεθε ζε ηεξάζηην βαζκφ κε επζχλε θαη ηεο Σνπξθίαο 

ε Δπξψπε, θαηάθεξε λα απνθνκίζεη ηεξάζηηα νθέιε θαη ζπκθσλίεο κε ηελ 

πξνβιεκαηηθή, δηζηαθηηθή θαη άηνικε Δ.Δ.  

ηαλ ην 1987 ε Κπβέξλεζε ηνπ Σνπξγθνχη Οδάι ππέβαιιε επηζήκσο αίηεζε 

πξνο ηελ ηφηε ΔΟΚ ησλ 12 θ-κ γηα έλαξμε εληαμηαθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ,
214

 θαλείο 

δελ αλέκελε φηη ε ζεκεξηλή παλίζρπξε Δ.Δ. ζα δείιηαδε κπξνζηά ζηηο απεηιέο ησλ 

Δξληνγάλ θαη Νηαβνχηνγινπ θαηά ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο. Καλείο δελ πεξίκελε φηη ε 

πξσηνπφξνο ζε ζέκαηα πξνάζπηζεο θαη ελίζρπζεο ησλ ΑλζξσπίλσλΓηθαησκάησλ ζα 

πξνζέθεξε γε θαη χδσξ ζε κία ρψξα πνπ θαηά ηηο εθζέζεηο ηεο Όπαηεο Αξκνζηείαο, 

ηεο Γηεζλνχο Ακλεζηίαο θ.α. πξνθαιεί κε ηε ζηάζε ηεο ηζνπέδσζε ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ, πεξηνξηζκφ ησλ ειεπζεξηψλ, θαηαπάηεζε ησλ ζπληαγκαηηθψλ αξρψλ 

θαη θπξίσο ην ζάλαην ρηιηάδσλ αλζξψπηλσλ ςπρψλ. 
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Απφ ηελ ζζελαξή αληίιεςε «λα επαλελεξγνπνηεί ηηο ζρέζεηο ππφ ηνλ φξν ηεο 

βειηίσζεο ηεο θαηάζηαζεο αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζηελ Σνπξθία» θαη φηη ν 

ζεβαζκφο γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα είλαη έλαο απφ ηνπο ζεκέιηνπο ιίζνπο ηεο 

επξσπατθήο πλεξγαζίαο θαη έλα βαζηθφ ζηνηρείν ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ ηξίησλ θξαηψλ 

θαη ηεο Δπξψπεο ησλ δψδεθα»
215

 πεξάζακε ζηελ πξσηνθαλή ρξεκαηνδφηεζε ελφο 

ηξίηνπ θξάηνπο γηα λα κεηαηξαπεί ε Δπξψπε κε ηε βνήζεηα ηεο Σνπξθίαο ζε 

θξνχξην.
216

 

Ζ Σνπξθία, ινηπφλ, έρεη θαηαθέξεη, ππφ ην βάξνο ηεο πξνζθπγηθήο θξίζεο πνπ 

δεκηνχξγεζαλ ηα γεγνλφηα ζην Ηξάθ θαη ηε πξία θαη ηελ εκπινθή ζρεδφλ φισλ ησλ 

ηζρπξψλ ηκπεξηαιηζηηθψλ δπλάκεσλ ηεο πθειίνπ, πνπ ε θάζε κία (δχλακε) έρεη ηπνο 

δηθνχο ηεο ζηφρνπο, λα δηαρεηξίδεηαη ην δήηεκα ησλ πξνζθχγσλ πξνο φθεινο θαη 

επίηεπμε δηθψλ ηεο ζηφρσλ. Ο Άγγεινο ηάγθνο ζα ζεκεηψζεη επ‘ απηνχ φηη «πην 

ζπγθεθξηκέλα, απνηεινχλ βαζηθφ κνριφ ησλ κεγαιεπήβνισλ επηδηψμεσλ ηνπ 

θαζεζηψηνο Δξληνγάλ ζε κία επξχηεξε πεξηνρή πνπ πεξηιακβάλεη ηε Βφξεηα Αθξηθή, 

ηε Μέζε Αλαηνιή, ηνλ Καχθαζν, πξψελ δεκνθξαηίεο ηεο νβηεηηθήο Δλσζεο θαη ηα 

Βαιθάληα.  Πνιχ  απιά, πξφθεηηαη γηα νξακαηηθή πξνζπάζεηα αλαβίσζεο ηεο  

Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο ζηελ πεξίνδν ηεο αθκήο ηεο, αιιά κε λέα κνξθή. Ζ 

επηζεηηθή πνιηηηθή πνπ αθνινπζεί ε Σνπξθία πξνο νιφθιεξν ηνλ πεξίγπξφ ηεο έρεη 

σο απνηέιεζκα ηελ επηδείλσζε ησλ ζρέζεψλ ηεο κε πνιιέο ρψξεο, θαη ην πηζαλφηεξν 

είλαη φηη ηα ζρέδηά ηεο δελ ζα επνδσζνχλ. Απηφ φκσο ζα δηαπηζησζεί νξηζηηθά ζην 

κέιινλ. Σψξα απνηειεί παξάγνληα κε δπλαηφηεηα απνζηαζεξνπνίεζεο ηεο Δπξψπεο 

ιφγσ πξνζθπγηθνχ - κεηαλαζηεπηηθνχ θαη σο ηέηνηνο εθιακβάλεηαη, θξίλνληαο απφ 

ηηο δηαβνπιεχζεηο πνπ γίλνληαη καδί ηεο θαη απφ ηε ζπκκεηνρή ηεο ζηελ πξφζθαηε 

επξσπατθή ζχλνδν θνξπθήο κε ην ζρεηηθφ αληηθείκελν».
217

 

Ζ Σνπξθία θαηάθεξε ππφ ηελ πίεζε ηνπ πξνζθπγηθνχ λα θεξδίζεη απφ ηελ Δ.Δ. 

φζα δελ κπφξεζε θακία άιιε ρψξα είηε σο κέινο είηε σο ηξίηε. Σν θαηάθεξε, 

κάιηζηα, φηαλ κε ηελ γεληθφηεξε πνιηηηθή θαη γεσζηξαηεγηθή ηεο ζηάζε 
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 Βι. ζρεηηθά Βι. ζρεηηθά IhsanD. Dagi, «Αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη εθδεκνθξαηηζκφο», φπ. παξ., 

ζζ. 92-93. 
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 Γηα ην πψο ε Δπξψπε κπνξεί λα γίλεη θξνχξην βι. ζρεηηθά  E. Voutira,  «Realising 

―FortressEurope‖:―Managing‖ MigrantsandRefugeesattheBordersofGreece», Eπηζεώξεζε Κνηλσληθώλ 

Δξεπλώλ, 140-141 Β- Γ, 2013, ζζ. 57-69. 
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 Βι. ζρεηηθά Άγγεινο ηάγθνο, «Δξγαιείν» γηα ηελ Άγθπξα ην πξνζθπγηθφ», ζην 

http://www.kathimerini.gr/843066/opinion/epikairothta/politikh/ergaleio-gia-thn-agkyra-to-prosfygiko 

(πξνζπειάζηεθε ζηηο 24/08/2016) 
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επηβεβαηψλεη θαη εληζρχεη ηελ αληίιεςε φηη «νη Σνχξθνη ήηαλ επξσπαίνη εδψ θαη 600 

ρξφληα. Οη Σνχξθνη φκσο δελ είλαη κφλν επξσπαίνη. Δίλαη ηαπηφρξνλα θαη αζηάηεο, 

Καπθάζηνη θαη κεζαλαηνιίηεο. Ζ Σνπξθία είλαη κία δχλακε ζηελ αλαηνιηθή 

Μεζφγεην, ζηε Μαχξε Θάιαζζα θαη ζηα Βαιθάληα».
218

 

Σν ζεκαληηθφηεξν ζην δήηεκα ησλ σθειεηψλ ηεο Σνπξθίαο απφ ηελ Δ.Δ., ιφγσ 

ηνπ πξνζθπγηθνχ, είλαη φηη απηέο δφζεθαλ ηε ζηηγκή πνπ ε δηεζλήο απνκφλσζε ηεο 

γείηνλνο ρψξνο ζε θάζε πιεπξά ηνπ νξίδνληα ήηαλ θάηη πεξηζζφηεξν απφ εκθαλήο. 

Ρήμε κε ηνπο Ρψζνπο, ξήμε κε ην Ηζξαήι, κε ηελ Αίγππην, κε ηηο ΖΠΑ, ηεικαηψδε 

ζπλεξγαζία κε Ηξάλ, Ηξάθ θαη ανπδηθή Αξαβία.
219

 Γελ είλαη ηπραίν φηη αθφκε θαη ην 

ΝΑΣΟ, έλαο απφ ηνπο ηζρπξφηεξνπο δπηηθνχο ζπκκάρνπο ηεο Σνπξθίαο κέζσ 

αμησκαηνχρσλ ηνπ ζεκείσλε φηη (ε Άγθπξα) «αγλνεί» ζε πνιιέο πεξηζηάζεηο ηηο 

νδεγίεο ηνπ ΝΑΣΟ θαη «ν πξόεδξνο θαη ε θπβέξλεζή ηνπ είηε δελ ζπλεξγάδνληαη 

νπζηαζηηθά είηε ελεξγνύλ αγλνώληαο πιήξσο ηηο πξνηεξαηόηεηεο θαη ηα ζπκθέξνληα ηεο 

πκκαρίαο» δήισζε αμησκαηνχρνο ηνπ ΝΑΣΟ ζρνιηάδνληαο ξεπνξηάδ ηεο 

γεξκαληθήο εθεκεξίδαο «Allgmeiner Zeitung», ε νπνία, κεηαμχ άιισλ, θαηεγνξνχζε 

ηελ Σνπξθία φηη«δελ δείρλεη ηδηαίηεξν δήιν γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ ηδηραληηθνύ 

Ηζιακηθνύ Κξάηνπο». Ο ίδηνο αμησκαηνχρνο «ππελζύκηζε» ζηελ Άγθπξα φηη ν γεληθφο 

γξακκαηέαο Γελο ηφιηελκπεξγθ «είρε ηελ επθαηξία» λα ηνλίζεη ζηελ ηνπξθηθή 

πνιηηηθή εγεζία φηη ην ΝΑΣΟ«αλεζπρεί» γηα νξηζκέλεο πξσηνβνπιίεο ηεο 

θπβέξλεζεο,  ηηο νπνίεο δελ θαηνλφκαζε».
220

 

Τπφ ην δηεζλέο απηφ θιίκα ε Σνπξθία έρνληαο 2,5 εθαηνκκχξηα πξφζθπγεο θαη 

κεηαλάζηεο ζην έδαθνο είδε σο κνλαδηθή ειπίδα ζην γεσπνιηηηθφ παηρλίδη ηε 

ζπκθσλία κε ηελ Δ.Δ., ε νπνία ηελ θξάηεζε δσληαλή δηεζλψο δηπισκαηηθά θαη 

γεσζηξαηεγηθά. Πξηλ ηε χλνδν Κνξπθήο ηεο 18
εο

 Μαξηίνπ 2016 ν πχξνο ηδέξεο 

ζεκείσλε φηη ε Σνπξθία ζίγνπξα ζα επηδηψμεη, ππφ ηελ πίεζε ηνπ πξνζθπγηθνχ 

πξνβιήκαηνο, λα απνθνκίζεη νθέιε απφ ηελ Δ.Δ. φρη κφλν νηθνλνκηθά αιιά θαη 

πεξαηηέξσ εληαμηαθά:«Ζ Σνπξθία, ε νπνία απηή ηε ζηηγκή θηινμελεί πεξηζζφηεξνπο 

                                                           
218
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http://news.in.gr/world/article/?aid=1231365252 (πξνζπειάζηεθε ζηηο 24/08/2016) 
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 Βι. ζρεηηθά «Ζ «ιακπξή απνκφλσζε» ηεο Σνπξθίαο απφ ηε Γχζε. Σν ΝΑΣΟ θαηεγνξεί ηελ 
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απφ 2,5 εθαηνκκχξηα πξφζθπγεο, έρεη έλα εκθαλψο ηζρπξφ ελδηαθέξνλ γηα απηή ηε 

χλνδν, φρη κφλν εμαηηίαο ηνπ πςεινχ θφζηνπο ‗θηινμελίαο‘ ησλ πξνζθχγσλ, αιιά 

επίζεο επεηδή ρξεζηκνπνηψληαο ηε ξνή πξνζθχγσλ σο πιενλέθηεκα γηα λα αζθήζεη 

πίεζε ζηελ Διιάδα θαη ηελ Δ.Δ. κπνξεί λα απαηηήζεη θαη λα ιάβεη φρη κφλν βνήζεηα 

αιιά επηπιένλ εγγπήζεηο γηα κία ζεηξά δεηεκάησλ πνπ ηελ αθνξνχλ».
221

 

Ζ ξεαιηζηηθή εμσηεξηθή πνιηηηθή ηεο Σνπξθίαο απνηππψλεηαη ζην γεγνλφο φηη ε 

Σνπξθία γλσξίδνληαο ηε δπζκελή δηεζλή ζέζε ζα άιιαδε ξφηα πξνο παξαδνζηαθνχο 

ζπκκάρνπο, φπσο ε Δ.Δ θαη νη ΖΠΑ. Κάηη ηέηνην, σζηφζν, ήηαλ εκθαλέο φηη δελ ζα 

πεξηφξηδε ηηο επηδηψμεηο γηα νθέιε κε αθνξκή ηελ πξνζθπγηθή θξίζε. Άιισζηε νη 

ηεξάζηηεο πξνζθπγηθέο ξνέο ήηαλ έλα θαινπαηγκέλν ζίξηαι εθ κέξνπο ηεο Σνπξθηθήο 

Γεκνθξαηίαο, ε νπνία κπνξνχζε αιιά δελ ήζεια λα ειέγμεη ηηο βάξθεο θαη ηα 

πινηάξηα πνπ αλαρσξνχζαλ απφ ηηο αθηέο. Ήηαλ εκθαλέο φηη «νη επηινγέο γηα ηελ 

ηνπξθηθή Κπβέξλεζε είλαη δεδνκέλεο θαη γηα απηέο ζα πάεη ζηηο Βξπμέιιεο ν Αρκέη 

Ναηβνχηνγινπ γηα λα δηαπξαγκαηεπηεί. Έηη κία θνξά, ε Σνπξθία γλσξίδεη ηη επηζπκεί 

θαη ζα επηρεηξήζεη λα ην πάξεη φζν πεξηζζφηεξν κπνξεί. Οη Δπξσπαίνη είλαη ζε 

δπζκελή ζέζε θαη ζα πξέπεη λα ππνρσξήζνπλ. Αιιά πφζν καθξηά είλαη δηαηεζεηκέλνη 

λα θηάζνπλ; χκθσλα κε αμηφπηζηεο πιεξνθνξίεο ηνπ ΗΝΒΑ ν Αρκέη Νηαβνχηνγινπ 

εηνηκάδεηαη λα παξνπζηάζεη λέεο πξνηάζεηο ζηνπο νκνιφγνπο ηνπ ηεο Δ.Δ. Καη 

ζχκθσλα κε φζα είπαλ ζην ΗΒΝΑ θχθινη ηνπ ηνπξθηθνχ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ, νη 

πξνηάζεηο ηεο ηνπξθηθήο πιεπξάο ζα είλαη νπζηψδεηο θαη κε πξννπηηθέο γηα φιεο ηηο 

πιεπξέο».
222

 

Ζ Σνπξθία, ινηπφ, θαηάθεξε κέζα απφ έλα άςνγα ελνξρεζηξσκέλν ζρέδην λα 

κεηαθέξεη ηελ πίεζε ηεο πξνζθπγηθήο θξίζεο ζηελ Δ.Δ., ε νπνία νινέλα θαη 

πεξηζζφηεξν πιεζηάδεη ζηελ μελνθνβία θαη ην ξαηζηζκφ  θαη απεηιεί κε αλαζηνιή 

ησλ επξσπατθψλ ζπλζεθψλ αλαηξψληαο θάζε πξφνδν θαη ζπιινγηθή πξνζπάζεηα πνπ 

ζηεξίρζεθε ζηελ αιιειεγγχε θαη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ θ-κ. Γλσξίδνληαο ηα 

δεδνκέλα απηά νη Νηαβνχηνγινπ θαη Δξληνγάλ θαηάθεξαλ λα θεξδίζνπλ θάζε γχξν 

δηαπξαγκαηεχζεσλ, έζησ θη αλ νη ιφγνη πνπ νδήγεζαλ ζε απηή ηελ απφθαζε απφ ηελ 

Δ.Δ. δελ ζηεξίδνληαλ ζηελ πξφνδν ηεο Σνπξθίαο αιιά ζην θφβν ησλ Δπξσπαίσλ γηα 
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ηα φζα ζα αθνινπζήζνπλ αλ ε Σνπξθία επηηξέςεη, φρη ζηα 2,5 εθαηνκκχξηα 

πξφζθπγεο λα δηέιζνπλ ην Αηγαίν αιιά απιψο ζε κεξηθέο ρηιηάδεο. 

Ζ ηνικεξή θαη επηζεηηθή ρξεζηκνπνίεζε ηνπ πξνζθπγηθνχ πξνβιήκαηνο 

πεξηιάκβαλε αθφκε θαη απεηιέο, αθνχ ν Δξληνγάλ επηβεβαίσζε φηη είρε απεηιήζεη 

ηελ Δ.Δ.:«ν Σνχξθνο Πξφεδξνο Δξληνγάλ απεηιεί λα ζηείιεη ηα εθαηνκκχξηα 

πξνζθχγσλ ηεο Σνπξθίαο ζηα θ-κ ηεο Δ.Δ., θαζψο θαηέθξηλε ηε ζπκπεξηθνξά ηεο 

Έλσζεο ζρεηηθά κε ηε κεηαλαζηεπηηθή θξίζε. ε κία νκηιία ζηελ νπνία αλέβαζε ηνπο 

ηφλνπο επηθξίλνληαο ηελ πνιηηηθή ηεο Γχζεο αλαθνξηθά κε ηελ πξνζθπγηθή θξίζε, ν 

Δξληνγάλ επηβεβαίσζε φηη είρε απεηιήζεη ηνπο εγέηεο ηεο Δ.Δ. ζε κία ζπλάληεζε 

θνξπθήο ην Ννέκβξην φηη ε Σνπξθία ζα κπνξνχζε λα πεη ‗αληίν‘ ζηνπο πξφζθπγεο. 

‗Γελ γξάθεη ΄αλφεηε΄ ζην κέησπφ καο. Θα θάλνπκε ππνκνλή αιιά ζα θάλνπκε φηη 

πξέπεη λα θάλνπκε. Μελ πηζηεχεηε φηη ηα αεξνπιάλα θαη ηα ιεσθνξεία είλαη εθεί γηα 

ην ηίπνηα. Θα θάλνπκε φηη είλαη απαξαίηεην‘, δήισζε ν Δξληνγάλ ζε επηρεηξεκαηηθφ 

θφξνπκ ζηελ Άγθπξα. Ζ ειιεληθή ηζηνζειίδα euro2day.gr αλέθεξε λσξίηεξα απηήλ 

ηελ εβδνκάδα φηη ζηε χλνδν ηνπ G20 ζηελ Αηηάιεηα ην Ννέκβξην ν Δξληνγάλ είρε 

απεηιήζεη ζπκσκέλνο ηνλ Πξφεδξν ηεο Κνκηζηφλ Jean Claude Juncker  φηη ε Σνπξθία 

ζα κπνξνχζε λα ζηείιεη ηνπο πξφζθπγεο ζηελ Δπξψπε. Ζ ηζηνζειίδα αλαθέξεη φηη ν 

Δξληνγάλ είπε ζηνλ Juncker: ‗Μπνξνχκε λα αλνίμνπκε ηηο πφξηεο πξνο ηελ Διιάδα 

θαη ηε Βνπιγαξία αλά πάζα ζηηγκή θαη λα θνξηψζνπκε ηνπο πξφζθπγεο ζηα 

ιεσθνξεία‘. ‗Δίκαη πεξήθαλνο γηα απηφ πνπ είπα. Τπεξαζπηζηήθακε ηα δηθαηψκαηα 

ηεο Σνπξθίαο θαη ησλ πξνζθχγσλ. Καη ηνπο είπακε (ηνπο Δπξσπαίνπο): ΄πγγλψκε, 

ζα αλνίμνπκε ηηο πφξηεο θαη ζα πνχκε ‗αληίν‘ ζηνπο κεηαλάζηεο‘, είπε ν Δξληνγάλ 

ζηελ νκηιία ηνπ ηεο 11
εο

 Φεβξνπαξίνπ».
223

 

Έηζη, ζηε χλνδν Κνξπθήο ηεο 18
εο

 Μαξηίνπ 2016 ε Δ.Δ. έδσζε γε θαη χδσξ 

ζηελ Σνπξθία γηα λα εμαζθαιίζεη ηελ πξνζηαζία ηεο απφ ηνπο πξφζθπγεο θαη λα 

κεηαηξαπεί έηη πεξηζζφηεξν ζε θξνχξην αξλνχκελε λα πξνζθέξεη ηα δψξα ηεο 

αιιειεγγχεο θαη ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζε φζνπο βξίζθνληαη έμσ απφ απηήλ. 

Με βάζε, ινηπφλ, ηε ζπκθσλία ηεο 18
εο

 Μαξηίνπ 2016 «ε Δπξσπατθή Έλσζε 

έρεη αξρίζεη λα εθηακηεχεη ηα 3 δηζεθαηνκκχξηα επξψ ηεο δηεπθφιπλζεο γηα ηνπο 

πξφζθπγεο ζηελ Σνπξθία γηα ζπγθεθξηκέλα ζρέδηα θαη έρνπλ πξνρσξήζεη νη εξγαζίεο 
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γηα ηελ ειεπζέξσζε ησλ ζεσξήζεσλ θαη ζην πιαίζην ησλ εληαμηαθψλ ζπλνκηιηψλ, 

κεηαμχ άιισλ κε ην άλνηγκα ηνπ Κεθαιαίνπ 17 ηνλ πεξαζκέλν Γεθέκβξην».
224

 

Σν ζεκαληηθφηεξν, σζηφζν, ζηε ζπκθσλία κεηαμχ Σνπξθίαο-Δ.Δ. κε βάζε ην 

πξνζθπγηθφ θαη ηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπ απφ ηελ Σνπξθία είλαη απηφ πνπ ζα 

επηζεκάλεη ν Economist, αθνχ «θαηαξρήλ, ε ππφζρεζε φηη ζα επαλεθθηλήζεη ηηο 

εληαμηαθέο δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηελ Δ.Δ. είλαη απιψο κία βηηξίλα.Σν άλνηγκα λένπ 

θεθαιαίνπ ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο ζα θξαηήζεη ηε δηαδηθαζία έληαμεο ζε ρακειή 

ηαρχηεηα, αιιά κε ειάρηζηεο πξαγκαηηθέο ειπίδεο φηη ζα θηάζεη ζηνλ πξννξηζκφ 

ηεο.Δπηπιένλ, ε δέζκεπζε γηα 6 δηο επξψ (6,8 δηο δνιάξηα) βνήζεηαο γηα ηνπο 

πξφζθπγεο πνπ θηινμελεί ε Σνπξθία είλαη πην ειθπζηηθή ηδηαίηεξα γηα κία ρψξα πνπ 

ην 2015 παξνπζίαζε $33 δηο πξσηνγελέο έιιεηκκα. Σν πην ζεκαληηθφ, ηνπιάρηζηνλ, 

ζε πνιηηηθφ επίπεδν, είλαη ε πξνζθνξά κεηαθηλήζεσλ ρσξίο βίδα απφ ηνλ Ηνχλην. 

Αθφκα θαη γηα εθείλνπο ηνπο Σνχξθνπο πνπ δελ είλαη ππνρξεσκέλνη λα 

ζπλσζηίδνληαη ζε νπξέο ζηα επξσπατθά πξνμελεία, είλαη δήηεκα εζληθήο 

αμηνπξέπεηαο. Γηα ηνλ Πξφεδξν ηνπο, Δξληνγάλ, ζα απνθέξεη ςήθνπο. Οη αηζηφδνμνη 

ππνζηεξίδνπλ φηη νη ζθιεξνί φξνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ππφζρεζε απειεπζέξσζεο 

ηεο βίδαο ζα θέξνπλ ηελ Σνπξθία μαλά ζηελ επξσπατθή αγθαιηά θαη ζα βνεζήζνπλ 

ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ξνπήο πξνο απνιπηαξρηζκφ. Τπάξρεη, ηνπιάρηζηνλ, κία επθαηξία 

ε αλνηθνδφκεζε γεθπξψλ κε ηελ Δπξψπε ζα ηηζαζεχζεη ηα απνιπηαξρηθά έλζηηθηα 

ηνπ θ. Δξληνγάλ θαη ζα ελζαξξχλεη ηνπο ειάρηζηνπο κεηαξξπζκηζηέο πνπ έρνπλ 

απνκείλεη ζηελ Κπβέξλεζή ηνπ.
225

 

ήκεξα, αξθεηνχο κήλεο κεηά ηελ επηηπρία θαηά πνιινχο ηεο Σνπξθίαο, ε Δ.Δ. 

δείρλεη λα αθππλίδεηαη, ίζσο θαη ιφγσ ηεο εθηφλσζεο ησλ πξνζθπγηθψλ ξνψλ θαη 

πξνεηδνπνηεί ηελ Σνπξθία φηη ε ζπκθσλία ηζρχεη κφλν θαη εθφζνλ ε ίδηα ηεξήζεη ηηο 

δεζκεχζεηο ηεο έλαληη ηεο Έλσζεο θαη ησλ θ-κ ηεο.
226

 Σν αλ θαη θαηά πφζν ε 

Δπξσπατθή Έλσζε ζα εμαζθαιίζεη ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο ζπκθσλίαο είλαη έλα 

εξσηεκαηηθφ κε αζχκκεηξεο παξακέηξνπο, αθνχ ε Σνπξθία ήηαλ θαη ζα παξακείλεη ν 

                                                           
224

 Βι. ζρεηηθά «Γήισζε ΔΔ-Σνπξθίαο, 18 Μαξηίνπ 2016» ζην 

http://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2016/03/18-eu-turkey-statement/ 

(πξνζπειάζηεθε ζηηο 24/08/2016) 
225

Βι. ζρεηηθά «Refugees and terror; Turkey and the EU»,  The Economisη, 418.8982 (Mar. 26, 2016), 

p61(US). 
226

 Βι. ζρεηηθά «Γηνχλθεξ: Ζ Σνπξθία λα ηεξήζεη ηηο δεζκεχζεηο ηεο ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

πξνζθπγηθνχ»  ζην http://www.cnn.gr/news/kosmos/story/33569/gioynker-h-toyrkia-na-tirisei-tis-

desmeyseis-tis-stin-antimetopisi-toy-prosfygikoy (πξνζπειάζηεθε ζηηο 24/08/2016) 

http://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2016/03/18-eu-turkey-statement/
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απξφζκελνο παξάγνληαο ζην επξχηεξν πιαίζην ησλ γεσπνιηηηθψλ παηρληδηψλ πνπ 

δηεμάγνληαη κε θφλην ηελ θαηεζηξακκέλε πξία. 
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υμπεράςματα 

Δίλαη εκθαλέο φηη νη πξνζθπγηθέο ξνέο ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ απμάλνληαη φιν 

θαη πεξηζζφηεξν. Πιένλ, νη αηηίεο δελ είλαη κφλν ε βία, ε θαηαπίεζε θαη νη πνιεκηθέο 

ζπξξάμεηο, ηφζν ζε εκθχιην φζν θαη ζε ηκπεξηαιηζηηθφ επίπεδν, αιιά  θαη λέα αίηηα, 

φπσο ε θιηκαηηθή θαη πεξηβαιινληηθή θαηαζηξνθή πνπ βηψλεη ν πιαλήηεο ηα 

ηειεπηαία πελήληα ρξφληα. πλεπψο, είλαη αδηακθηζβήηεην φηη ε χκβαζε ηεο 

Γελεχεο θαη ην Πξσηφθνιιν ηεο Νέαο Τφξθεο πξέπεη λα αλαζεσξεζνχλ θαη λα 

εκπινπηηζηνχλ, ψζηε λα απνδίδνπλ ην ζχγρξνλν πεξηερφκελν ησλ φξσλ «πξφζθπγαο» 

θαη «κεηαλάζηεο». Να επηζεκάλνπκε φηη, κε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα, ειάρηζηνη 

άλζξσπνη κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο «κεηαλάζηεο» θαη ε πιεηνλφηεηα ζα πξέπεη 

λα ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνλ φξν «νηθνλνκηθφο πξφζθπγαο», φξνο πνπ ζα πξέπεη λα 

πηνζεηεζεί απφ ηνλ ΟΖΔ.  

ην ζεκεξηλφ δπζκελέο παγθφζκην πεξηβάιινλ, νη αζθαιείο πξννξηζκνί γηα ηνπο 

πξφζθπγεο εχινγα είλαη ν Γπηηθφο, αλεπηπγκέλνο, «πνιηηηζκέλνο» θαη 

«δηαθσηηζκέλνο» θφζκνο. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε, πνπ καο αθνξά άκεζα, 

νηθνδνκήζεθε ζηηο αξρέο ηεο ζπλεξγαζίαο, ηεο αιιειεγγχεο θαη ηεο πξνάζπηζεο ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. Δίλαη ηφζν ζεκαληηθή γηα ηελ Έλσζε ε πξνάζπηζε ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ πνπ πιένλ, απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο Ηδξπηηθήο 

ηεο πλζήθεο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, σζηφζν, ε Δπξσπατθή Έλσζε θαηά ην δνθνχλ 

εξκελεχεη θαη εθαξκφδεη ηηο δηαηάμεηο γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα αθνχ 

πξνθιεηηθά δηαρσξίδεη ηηο επαηζζεζίεο ηεο φζνλ αθνξά δεηήκαηα ησλ πξνζθχγσλ, 

αιιά θαη ηεο νπθξαληθήο θξίζεο θαη ηεο ηνπξθηθήο πξνθιεηηθφηεηαο ζην δήηεκα ησλ 

Κνχξδσλ. ήκεξα, δειαδή, πνπ ε Δπξσπατθή Έλσζε ρξεηάδεηαη ηελ Σνπξθία γηα λα 

ηεο δηαζθαιίζεη ηε δπλαηφηεηα λα πεξηνξίζεη ηηο πξνζθπγηθέο ξνέο θαη λα 

θαηαζηήζεη ηελ Έλσζε «έλα θξνχξην», ε ΔΔ θσθεχεη θαη θιείλεη ηα κάηηα ζηελ 

θαηάθσξε θαηαπάηεζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζην εζσηεξηθφ ηεο, δίλνληαο 

ζηε γείηνλα ρψξα ηε δπλαηφηεηα επαλεθθίλεζεο ησλ εληαμηαθψλ ηεο 

δηαπξαγκαηεχζεσλ.  

Σν Κνηλφ χζηεκα Παξνρήο Αζχινπ απφ ηα θ-κ ηεο Έλσζεο δελ ήηαλ πνηέ 

θνηλφ, εθαξκφζηεθε απφ θάζε θ-κ αλάινγα κε ηηο δηαζέζεηο ηνπ θαη πεξηζηαζηαθά θαη 

επί ηεο νπζίαο, ρσξίο εθαξκνγή ησλ λνκνζεηηθψλ ηνπ δηαηάμεσλ, θάηη πνπ 

απνδεηθλχεηαη απφ ηηο δεθάδεο θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο ηνπ ΔΓΓΑ γηα ηα θ-κ γηα 
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θαηαπάηεζε θαη παξαβίαζε ησλ αλζξσπίλσλ  δηθαησκάησλ ησλ πξνζθχγσλ θαη ησλ 

κεηαλαζηψλ ηξίησλ ρσξψλ.  

ηε ζχγρξνλε πξνζθπγηθή θξίζε, ν απξφζκελνο παξάγνληαο ήηαλ θαη παξακέλεη 

ε Σνπξθία. Κη απηφ δηφηη ε Σνπξθία, απφ ηεο ηδξχζεψο ηεο ην 1923, πάληνηε εμήγαγε 

ηα εζσηεξηθά ηεο πξνβιήκαηα θαη πξνζπαζνχζε λα ηα αληηκεησπίζεη εθαξκφδνληαο 

κία επηζεηηθή θαη πξνθιεηηθή εμσηεξηθή πνιηηηθή πνπ ππεξέβαηλε ηηο δπλάκεηο ηεο, 

αθνχ ζπλεπηθνπξνχληαλ απφ ηνλ ηζρπξφηεξν, κέρξη πξφζθαηα, δπηηθφ ηεο ζχκκαρν, 

ηηο ΖΠΑ. Κάηη αλάινγν πξάηηεη θαη ζήκεξα, ρξεζηκνπνηψληαο θαη εθαξκφδνληαο ην 

«Γφγκα Νηαβνχηνγινπ», ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πξνζθπγηθή θξίζε, γηα λα απνθνκίζεη 

ηα κέγηζηα δπλαηά νθέιε πνπ ζπλνςίδνληαη ζηηο εληαμηαθέο δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηελ 

ΔΔ.  

Κιείλνληαο, πξέπεη λα επηζεκαλζεί, φηη ε ζπκθσλία ηεο Δ.Δ κε ηελ Σνπξθία 

δείρλεη λα κελ ππάξρνπλ νη επαξθείο αζθαιηζηηθέο δηθιείδεο γηα ηνπο πξφζθπγεο, 

θαζψο είλαη κία ζπκθσλία πνπ ζηεξίδεηαη ζηνλ θφβν θαη φρη ζηηο εηιηθξηλέο 

πξνζέζεηο θαη δηαζέζεηο γηα εηιηθξηλή πξνζέγγηζε ησλ δχν ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ.  
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α. Δήλωςη ΕΕ-Τουρκίασ, 18 Μαρτίου 2016227
 

ήκεξα ηα κέιε ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ ζπλαληήζεθαλ κε ηνλ ηνχξθν 

νκφινγφ ηνπο. Δπξφθεηην γηα ηελ ηξίηε ζπλάληεζε απφ ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2015 πνπ 

ήηαλ αθηεξσκέλε ζηελ εκβάζπλζε ησλ ζρέζεσλ ΔΔ-Σνπξθίαο θαζψο θαη ζηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο κεηαλαζηεπηηθήο θξίζεο. 

Σα κέιε ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ εμέθξαζαλ ζεξκφηαηα ζπιιππεηήξηα ζηνλ 

ιαφ ηεο Σνπξθίαο κεηά ηε βνκβηζηηθή επίζεζε ηεο Κπξηαθήο ζηελ Άγθπξα. 

Καηαδίθαζαλ απεξίθξαζηα απηή ηελ απνηξφπαηα πξάμε θαη ηφληζαλ άιιε κηα θνξά 

φηη ππνζηεξίδνπλ ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο ζε φιεο ηηο κνξθέο ηεο. 

Ζ Σνπξθία θαη ε Δπξσπατθή Έλσζε επηβεβαίσζαλ ηε δέζκεπζή ηνπο γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπ θνηλνχ ηνπο ζρεδίνπ δξάζεο πνπ ελεξγνπνηήζεθε ζηηο 29 Ννεκβξίνπ 

2015. Έρεη ζεκεησζεί ήδε αξθεηή πξφνδνο, ηδίσο κε ην άλνηγκα ηεο αγνξάο εξγαζίαο 

ηεο Σνπξθίαο ζηνπο χξνπο ππφ θαζεζηψο πξνζσξηλήο πξνζηαζίαο, ηελ εθ λένπ 

ζέζπηζε ηεο ππνρξέσζεο ζεψξεζεο γηα ηνπο χξνπο θαη άιιεο εζληθφηεηεο, ηελ 

αλαβάζκηζε ησλ πξνζπαζεηψλ ηεο ηνπξθηθήο αθηνθπιαθήο θαη αζηπλνκίαο ζε 

ζέκαηα αζθάιεηαο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ. Δπηπιένλ, ε 

Δπξσπατθή Έλσζε έρεη αξρίζεη λα εθηακηεχεη ηα 3 δηζεθαηνκκχξηα επξψ ηεο 

δηεπθφιπλζεο γηα ηνπο πξφζθπγεο ζηελ Σνπξθία γηα ζπγθεθξηκέλα ζρέδηα θαη έρνπλ 

πξνρσξήζεη νη εξγαζίεο γηα ηελ ειεπζέξσζε ησλ ζεσξήζεσλ θαη ζην πιαίζην ησλ 

εληαμηαθψλ ζπλνκηιηψλ, κεηαμχ άιισλ κε ην άλνηγκα ηνπ Κεθαιαίνπ 17 ηνλ 

πεξαζκέλν Γεθέκβξην. ηηο 7 Μαξηίνπ 2016 ε Σνπξθία ζπκθψλεζε πεξαηηέξσ λα 

δερζεί ηελ ηαρεία επηζηξνθή φισλ ησλ κεηαλαζηψλ πνπ δελ ρξήδνπλ δηεζλνχο 

πξνζηαζίαο θαη κεηαβαίλνπλ απφ ηελ Σνπξθία ζηελ Διιάδα θαη λα θάλεη δεθηνχο ζην 

έδαθφο ηεο φινπο ηνπο παξάηππνπο κεηαλάζηεο πνπ ζπιιακβάλνληαη ζε ηνπξθηθά 

χδαηα. Ζ Σνπξθία θαη ε ΔΔ ζπκθσλνχλ επίζεο λα αλαβαζκίζνπλ ηα κέηξα θαηά ησλ 

δηαθηλεηψλ κεηαλαζηψλ θαη εμέθξαζαλ ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο γηα ηελ αλάιεςε 

δξαζηεξηφηεηαο απφ ην NATO ζην Αηγαίν. Σαπηνρξφλσο ε Σνπξθία θαη ε ΔΔ 

αλαγλσξίδνπλ φηη απαηηνχληαη πεξαηηέξσ ηαρείεο θαη απνθαζηζηηθέο πξνζπάζεηεο. 

Πξνθεηκέλνπ λα εμαξζξσζεί ην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ησλ δηαθηλεηψλ θαη λα 

πξνζθεξζεί ζηνπο κεηαλάζηεο κηα ελαιιαθηηθή ιχζε ψζηε λα κε βάδνπλ ζε θίλδπλν 

                                                           
227

 Βι. ζρεηηθά επίζεκε ηζηνζειίδα Δ.Δ. ζην http://www.consilium.europa.eu/el/press/press-

releases/2016/03/18-eu-turkey-statement/ απφ φπνπ αληιήζεθε ην θείκελν. 

http://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2016/03/18-eu-turkey-statement/
http://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2016/03/18-eu-turkey-statement/
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ηε δσή ηνπο, ε ΔΔ θαη ε Σνπξθία απνθάζηζαλ ζήκεξα λα δψζνπλ ηέινο ζηελ 

παξάηππε κεηαλάζηεπζε απφ ηελ Σνπξθία πξνο ηελ ΔΔ. Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν 

ζηφρνο απηφο, ζπκθψλεζαλ σο πξνο ηα εμήο πξφζζεηα ζεκεία δξάζεο: 

1) ινη νη λένη παξάηππνη κεηαλάζηεο πνπ θζάλνπλ ζηα ειιεληθά λεζηά κέζσ 

Σνπξθίαο απφ ηηο 20 Μαξηίνπ 2016 θαη έπεηηα ζα επηζηξέθνληαη ζε απηήλ. Απηφ ζα 

ζπκβαίλεη ζε πιήξε ζπκθσλία κε ην ελσζηαθφ θαη δηεζλέο δίθαην, άξα κε απνθιεηζκφ 

θάζε είδνπο νκαδηθψλ απειάζεσλ. ινη νη κεηαλάζηεο ζα πξνζηαηεχνληαη ζχκθσλα 

κε ηα ζρεηηθά δηεζλή πξφηππα θαη ηεξνπκέλεο ηεο αξρήο ηεο κε επαλαπξνψζεζεο. 

Θα πξφθεηηαη γηα πξνζσξηλφ θαη έθηαθην κέηξν πνπ είλαη απαξαίηεην πξνθεηκέλνπ 

λα ζηακαηήζεη ν αλζξψπηλνο πφλνο θαη λα απνθαηαζηαζεί ε δεκφζηα ηάμε. Οη 

κεηαλάζηεο πνπ θζάλνπλ ζηα ειιεληθά λεζηά ζα θαηαγξάθνληαη δεφλησο θαη ηπρφλ 

αηηήζεηο αζχινπ ζα δηεθπεξαηψλνληαη αηνκηθά απφ ηηο ειιεληθέο αξρέο δπλάκεη ηεο 

νδεγίαο γηα ηηο δηαδηθαζίεο αζχινπ, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Όπαηε Αξκνζηεία ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηνπο Πξφζθπγεο. Οη κεηαλάζηεο πνπ δελ αηηνχληαη άζπιν ή ε 

αίηεζε ησλ νπνίσλ θξίλεηαη αβάζηκε ή απαξάδεθηε βάζεη ηεο σο άλσ νδεγίαο ζα 

επηζηξέθνληαη ζηελ Σνπξθία. Ζ Σνπξθία θαη ε Διιάδα, κε ηε ζπλδξνκή ησλ 

ζεζκηθψλ νξγάλσλ θαη νξγαληζκψλ ηεο ΔΔ, ζα ιάβνπλ ηα αλαγθαία κέηξα θαη ζα 

ζπλάπηνπλ εθφζνλ απαηηείηαη δηκεξείο δηαθαλνληζκνχο, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο 

παξνπζίαο ηνχξθσλ αμησκαηνχρσλ ζηα ειιεληθά λεζηά θαη ειιήλσλ αμησκαηνχρσλ 

ζηελ Σνπξθία απφ ηηο 20 Μαξηίνπ 2016, γηα λα εμαζθαιίδεηαη ε επηθνηλσλία θαη σο 

εθ ηνχηνπ λα δηεπθνιχλεηαη ε απξφζθνπηε εθαξκνγή ησλ ελ ιφγσ δηαθαλνληζκψλ. Ζ 

ΔΔ ζα θαιχςεη ηηο δαπάλεο ησλ επηρεηξήζεσλ επηζηξνθήο παξάηππσλ κεηαλαζηψλ. 

2) Γηα θάζε επηζηξνθή χξνπ ζηελ Σνπξθία απφ ηα ειιεληθά λεζηά, έλαο άιινο 

χξνο ζα επαλεγθαζίζηαηαη απφ ηελ Σνπξθία ζηελ ΔΔ, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ 

θξηηεξίσλ ηξσηφηεηαο ηνπ ΟΖΔ. Θα ζπζηαζεί κεραληζκφο, κε ηε ζπλδξνκή ηεο 

Δπηηξνπήο, ησλ νξγαληζκψλ ηεο ΔΔ θαη άιισλ θξαηψλ κειψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

θαη ηεο Όπαηεο Αξκνζηείαο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηνπο Πξφζθπγεο, ν νπνίνο ζα 

δηαζθαιίδεη φηη ε αξρή απηή ζα εθαξκφδεηαη απφ ηελ ίδηα εκέξα απφ ηελ νπνία 

αξρίδνπλ νη επηζηξνθέο. Θα δνζεί πξνηεξαηφηεηα ζηνπο κεηαλάζηεο πνπ δελ έρνπλ 

πξνεγνπκέλσο εηζέιζεη ή επηρεηξήζεη λα εηζέιζνπλ παξαηχπσο ζηελ ΔΔ. Απφ ηελ 

πιεπξά ηεο ΔΔ, ε επαλεγθαηάζηαζε ζην πιαίζην ηνπ κεραληζκνχ απηνχ ζα 

πινπνηεζεί, θαη' αξρήλ, κε ηήξεζε ησλ δεζκεχζεσλ πνπ έρνπλ ιάβεη ηα θξάηε κέιε 
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ζην πιαίζην ησλ ζπκπεξαζκάησλ ησλ αληηπξνζψπσλ ησλ θπβεξλήζεσλ ησλ θξαηψλ 

κειψλ, ζπλειζφλησλ ζην πιαίζην ηνπ πκβνπιίνπ ζηηο 20 Ηνπιίνπ 2015, ζχκθσλα κε 

ηηο νπνίεο παξακέλνπλ 18.000 ζέζεηο επαλεγθαηάζηαζεο. Οη ηπρφλ πεξαηηέξσ 

αλάγθεο επαλεγθαηάζηαζεο ζα πινπνηνχληαη κέζσ παξφκνηνπ εζεινληηθνχ 

δηαθαλνληζκνχ έσο ηνπ αλψηαηνπ νξίνπ 54.000 πξφζζεησλ αηφκσλ. Σα κέιε ηνπ 

Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ επηθξνηνχλ ηελ πξφζεζε ηεο Δπηηξνπήο λα πξνηείλεη 

ηξνπνπνίεζε ζηελ απφθαζε πεξί κεηεγθαηάζηαζεο ηεο 22αο επηεκβξίνπ 2015, ψζηε 

ηπρφλ δεζκεχζεηο κεηεγθαηάζηαζεο πνπ έρνπλ αλαιεθζεί ζην πιαίζην ηνπ ελ ιφγσ 

δηαθαλνληζκνχ λα ζπκςεθίδνληαη κε κε δηαηεζείζεο ζέζεηο δπλάκεη ηεο απφθαζεο. 

Δθφζνλ νη δηαθαλνληζκνί απηνί δελ επηηχρνπλ ηνλ ζηφρν ηνπ ηεξκαηηζκνχ ηεο 

παξάηππεο κεηαλάζηεπζεο θαη ν αξηζκφο ησλ επηζηξνθψλ πιεζηάζεη ηνπο αξηζκνχο 

πνπ πξνβιέπνληαη αλσηέξσ, ν κεραληζκφο απηφο ζα επαλεμεηαζηεί. Δθφζνλ ν 

αξηζκφο ησλ επηζηξνθψλ ππεξβεί ηνπο αξηζκνχο πνπ πξνβιέπνληαη αλσηέξσ, ν 

κεραληζκφο απηφο ζα θαηαξγεζεί. 

3) Ζ Σνπξθία ζα ιάβεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα κε ζθνπφ λα απνηξέςεη ην 

άλνηγκα λέσλ ζαιάζζησλ ή ρεξζαίσλ νδψλ παξάλνκεο κεηαλάζηεπζεο απφ ηελ 

Σνπξθία πξνο ηελ ΔΔ θαη ζα ζπλεξγαζζεί ελ πξνθεηκέλσ κε ηηο γεηηνληθέο ρψξεο 

θαζψο θαη κε ηελ ΔΔ. 

4) ηαλ ηείλνπλ λα ζηακαηήζνπλ νη παξάηππεο δηειεχζεηο κεηαμχ Σνπξθίαο θαη 

ΔΔ ή, ηνπιάρηζηνλ κεησζνχλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ θαη θαηά δηαηεξήζηκν ηξφπν, ζα 

ελεξγνπνηεζεί ην εζεινληηθφ πξφγξακκα εηζδνρήο γηα αλζξσπηζηηθνχο ιφγνπο. Σα 

θξάηε κέιε ηεο ΔΔ ζα ζπλεηζθέξνπλ ζην πξφγξακκα εζεινληηθά. 

5) Ζ εθαξκνγή ηνπ ράξηε πνξείαο γηα ηελ ειεπζέξσζε ηνπ θαζεζηψηνο 

ζεσξήζεσλ ζα επηζπεπζζεί ζε φια ηα ζπκκεηέρνληα θξάηε κέιε πξνθεηκέλνπ λα 

αξζνχλ νη ππνρξεψζεηο ζεψξεζεο γηα ηνπο ηνχξθνπο πνιίηεο ην αξγφηεξν έσο ηα 

ηέιε Ηνπλίνπ ηνπ 2016, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα έρνπλ εθπιεξσζεί φια ηα θξηηήξηα. 

Πξνο ηνχην, ε Σνπξθία ζα πξνβεί ζηηο αλαγθαίεο ελέξγεηεο γηα λα αληαπνθξηζεί ζηηο 

ελαπνκέλνπζεο απαηηήζεηο νχησο ψζηε λα κπνξέζεη ε Δπηηξνπή, κεηά ηελ 

απαηηνχκελε αμηνιφγεζε ηεο ζπκκφξθσζεο πξνο ηα θξηηήξηα, λα ππνβάιεη 

θαηάιιειε πξφηαζε έσο ηα ηέιε Απξηιίνπ, βάζεη ηεο νπνίαο ζα ιάβνπλ ηειηθή 

απφθαζε ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην. 
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6) Ζ ΔΔ, ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηελ Σνπξθία, ζα επηζπεχζεη πεξαηηέξσ ηελ 

εθηακίεπζε ησλ 3 δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ πνπ είραλ αξρηθά εγθξηζεί ζην πιαίζην ηεο 

δηεπθφιπλζεο γηα ηνπο πξφζθπγεο ζηελ Σνπξθία θαη ζα εμαζθαιίζεη ηελ 

ρξεκαηνδφηεζε πεξαηηέξσ έξγσλ γηα ηα πξφζσπα πνπ ηεινχλ ππφ πξνζσξηλή 

πξνζηαζία θαη έρνπλ εληνπηζζεί κε ηαρεία ζπκβνιή ηεο Σνπξθίαο πξηλ απφ ην ηέινο 

ηνπ Μαξηίνπ. Έλαο πξψηνο θαηάινγνο ζπγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ γηα ηνπο πξφζθπγεο, 

ηδίσο ζηνπο ηνκείο ηεο πγείαο, ηεο εθπαίδεπζεο, ησλ ππνδνκψλ, ηεο δηαηξνθήο θαη 

άιισλ εμφδσλ δηαβίσζεο, πνπ κπνξνχλ λα ρξεκαηνδνηεζνχλ ηαρέσο απφ ηε 

δηεπθφιπλζε, ζα θαηαξηηζζεί απφ θνηλνχ, εληφο κίαο εβδνκάδαο. ηαλ ζα έρνπλ 

ζρεδφλ εμαληιεζεί νη πφξνη απηνί θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη αλσηέξσ 

δεζκεχζεηο έρνπλ εθπιεξσζεί, ε ΔΔ ζα θηλεηνπνηήζεη ζπκπιεξσκαηηθή 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο δηεπθφιπλζεο χςνπο 3 δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ κέρξη ην ηέινο ηνπ 

2018. 

7) Ζ ΔΔ θαη ε Σνπξθία ζεκείσζαλ κε ηθαλνπνίεζε ηηο δηεμαγφκελεο εξγαζίεο γηα 

ηελ αλαβάζκηζε ηεο ηεισλεηαθήο έλσζεο. 

8) Ζ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ε Σνπξθία επηβεβαίσζαλ ηε δέζκεπζή ηνπο γηα λέα 

ελεξγνπνίεζε ηεο εληαμηαθήο δηαδηθαζίαο φπσο νξίδεηαη ζηελ θνηλή ηνπο δήισζε ηεο 

29εο Ννεκβξίνπ 2015. Δμέθξαζαλ ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο γηα ην άλνηγκα ηνπ 

Κεθαιαίνπ 17 ζηηο 14 Γεθεκβξίνπ 2015 θαη απνθάζηζαλ σο επφκελν βήκα λα 

αλνίμνπλ ην θεθάιαην 33 θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νιιαλδηθήο Πξνεδξίαο. εκείσζαλ κε 

ηθαλνπνίεζε φηη ε Δπηηξνπή ζα ππνβάιεη ζρεηηθή πξφηαζε ηνλ Απξίιην. Οη 

πξνπαξαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο γηα ην άλνηγκα άιισλ θεθαιαίσλ ζα ζπλερηζηνχλ κε 

ηαρχηεξν ξπζκφ, ρσξίο λα επεξεάδνληαη νη ζέζεηο ησλ θξαηψλ κειψλ ζχκθσλα κε 

ηνπο ηζρχνληεο θαλφλεο. 

9) Ζ ΔΔ θαη ηα θξάηε κέιε ηεο ζα ζπλεξγαζζνχλ κε ηελ Σνπξθία ζε θάζε θνηλή 

πξνζπάζεηα βειηίσζεο ησλ αλζξσπηζηηθψλ ζπλζεθψλ ζην εζσηεξηθφ ηεο πξίαο, 

ηδίσο ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο θνληά ζηα ηνπξθηθά ζχλνξα, ε νπνία ζα έδηλε ηελ 

δπλαηφηεηα ζηνλ ηνπηθφ πιεζπζκφ θαη ηνπο πξφζθπγεο λα δήζνπλ ζε αζθαιέζηεξεο 

πεξηνρέο. 

ια απηά ηα ζηνηρεία ζα πξνσζνχληαη εθ παξαιιήινπ θαη ζα απνηεινχλ 

αληηθείκελν κεληαίαο απφ θνηλνχ παξαθνινχζεζεο. 
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Ζ ΔΔ θαη ε Σνπξθία απνθάζηζαλ λα ζπλαληεζνχλ εθ λένπ, εθφζνλ παξαζηεί 

αλάγθε, ζχκθσλα κε ηελ θνηλή δήισζε ηεο 29εο Ννεκβξίνπ 2015. 
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β. Στατιςτικέσ για τη μετανάςτευςη και τον μεταναςτευτικό 
πληθυςμό228

 
 

 

Κχξηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία: 

Μεηαλαζηεπηηθέο ξνέο 

πλνιηθά 3,8 εθαηνκκχξηα άηνκα κεηαλάζηεπζαλ ζε θάπνην απφ ηα θξάηε κέιε 

ηεο EΔ-28 θαηά ην 2014, ελψ θαηαγξάθεθαλ ηνπιάρηζηνλ 2,8 εθαηνκκχξηα 

εμεξρφκελνη κεηαλάζηεο απφ ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ. Σα ζηνηρεία απηά δελ 

απνηππψλνπλ ηηο κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο πξνο/απφ ηελ ΔΔ ζην ζχλνιφ ηεο, αθνχ 

πεξηιακβάλνπλ θαη ηηο ξνέο κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ.  

Δθηηκάηαη φηη απφ ηα 3,8 εθαηνκκχξηα κεηαλάζηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2014, 

πεξίπνπ 1,6 εθαηνκκχξηα ήηαλ πνιίηεο ηξίησλ ρσξψλ, 1,3 εθαηνκκχξηα άηνκα είραλ 

ηζαγέλεηα άιινπ θξάηνπο κέινπο ηεο ΔΔ απφ εθείλν ζην νπνίν κεηαλάζηεπζαλ, 

πεξίπνπ 870 ρηιηάδεο άηνκα κεηαλάζηεπζαλ ζε θξάηνο κέινο ηεο ΔΔ ηνπ νπνίνπ 

είραλ ηελ ηζαγέλεηα (π.ρ. παιηλλνζηνχληεο εκεδαπνί ή εκεδαπνί πνπ έρνπλ γελλεζεί 

ζην εμσηεξηθφ), θαη πεξίπνπ 12,4 ρηιηάδεο ήηαλ απάηξηδεο.  

Σν 2014 ε Γεξκαλία θαηέγξαςε ηνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ εηζεξρφκελσλ 

κεηαλαζηψλ (884,9 ρηιηάδεο) θαη αθνινχζεζαλ ην Ζλσκέλν Βαζίιεην (632,0 

ρηιηάδεο), ε Γαιιία (339,9 ρηιηάδεο), ε Ηζπαλία (305,5 ρηιηάδεο) θαη ε Ηηαιία (277,6 

ρηιηάδεο). Σν 2014 ε Ηζπαλία θαηέγξαςε ηνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ εμεξρφκελσλ 

κεηαλαζηψλ (400,4 ρηιηάδεο), θαη αθνινχζεζαλ ε Γεξκαλία (324,2 ρηιηάδεο), ην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην (319,1 ρηιηάδεο), ε Γαιιία (294,1 ρηιηάδεο) θαη ε Πνισλία (268,3 

ρηιηάδεο). πλνιηθά, ην 2014 15 θξάηε κέιε ηεο ΔΔ θαηέγξαςαλ πεξηζζφηεξνπο 

εηζεξρφκελνπο κεηαλάζηεο απ‘ φ,ηη εμεξρφκελνπο, θάηη πνπ δελ ζπλέβε ζηε 

Βνπιγαξία, ηελ Ηξιαλδία, ηελ Διιάδα, ηελ Ηζπαλία, ηελ Κξναηία, ηελ Κχπξν, ηελ 

Πνισλία, ηελ Πνξηνγαιία, ηε Ρνπκαλία, ηε ινβελία θαη ηα ηξία θξάηε κέιε ηεο 

Βαιηηθήο, φπνπ νη εμεξρφκελνη κεηαλάζηεο ήηαλ πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο 

εηζεξρφκελνπο.  

                                                           
228

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics/el, (ηνηρεία εμαρζέληα ηνλ Μάην 

ηνπ 2016) 
 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics/el
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics/el
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ε ζρέζε κε ην κέγεζνο ηνπ κφληκνπ πιεζπζκνχ, ην Λνπμεκβνχξγν θαηέγξαςε 

ην πςειφηεξν πνζνζηφ εηζεξρφκελεο κεηαλάζηεπζεο ην 2014 (40 κεηαλάζηεο αλά 

1 000 άηνκα), αθνινπζνχκελν απφ ηε Μάιηα (21 κεηαλάζηεο αλά 1 000 άηνκα) θαη 

ηελ Ηξιαλδία (15 κεηαλάζηεο αλά 1 000 άηνκα) — βι. γξάθεκα 1. Σν 2014, ηα 

πςειφηεξα πνζνζηά εμεξρφκελεο κεηαλάζηεπζεο θαηαγξάθεθαλ ζηελ Κχπξν (28 

κεηαλάζηεο αλά 1 000 άηνκα), ην Λνπμεκβνχξγν (20 κεηαλάζηεο αλά 1 000 άηνκα) 

θαη ηελ Ηξιαλδία (18 κεηαλάζηεο αλά 1 000 άηνκα).  

Σν 2014, ην ζρεηηθφ πνζνζηφ ησλ εκεδαπψλ εηζεξρφκελσλ κεηαλαζηψλ –δει. 

ησλ κεηαλαζηψλ πνπ είραλ ηελ ηζαγέλεηα ηνπ θξάηνπο κέινπο πξνο ην νπνίν 

κεηαλάζηεπαλ– επί ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ εηζεξρφκελσλ κεηαλαζηψλ ήηαλ 

πςειφηεξν ζηε Ρνπκαλία (91 % ηνπ ζπλφινπ ησλ κεηαλαζηψλ), ηε Ληζνπαλία 

(80 %), ηελ Δζζνλία (65 %), ηελ Πνισλία (57 %), ηε Λεηνλία (57 %), ηε ινβαθία 

(55 %), ηελ Οπγγαξία θαη ηελ Πνξηνγαιία (ζε ακθφηεξεο 52 %). Απηά ήηαλ ηα κφλα 

θξάηε κέιε ηεο ΔΔ πνπ δήισζαλ φηη ε εηζεξρφκελε κεηαλάζηεπζε εκεδαπψλ 

αλαινγνχζε ζε πνζνζηφ άλσ ηνπ 50% επί ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ εηζεξρφκελσλ 

κεηαλαζηψλ — βι. γξάθεκα2. Αληηζέησο, ε Γεξκαλία, ε Απζηξία θαη ην 

Λνπμεκβνχξγν δήισζαλ ζρεηηθά ρακειά πνζνζηά, θαζψο ε εηζεξρφκελε 

κεηαλάζηεπζε εκεδαπψλ ην 2014 αλαινγνχζε ζε πνζνζηφ κηθξφηεξν ηνπ 10,0 % ηεο 

ζπλνιηθήο κεηαλάζηεπζεο.  

Οη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ηζαγέλεηα έρνπλ ζπρλά ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε 

κειέηε κεηαλαζηψλ αιινδαπήο πξνέιεπζεο. Χζηφζν, δεδνκέλνπ φηη ε ηζαγέλεηα 

κπνξεί λα αιιάμεη θαηά ηε δηάξθεηα δσήο ελφο αηφκνπ, είλαη επίζεο ρξήζηκν λα 

παξαηίζεληαη ζηνηρεία κε βάζε ηε ρψξα γέλλεζεο. Σν πςειφηεξν πνζνζηφ 

απηφρζνλσλ εηζεξρφκελσλ κεηαλαζηψλ επί ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ εηζεξρφκελσλ 

κεηαλαζηψλ θαηαγξάθεθε ζηε Ληζνπαλία (72 % ηνπ ζπλφινπ ησλ κεηαλαζηψλ), ε 

νπνία αθνινπζείηαη απφ ηε Ρνπκαλία (68 %) θαη ηελ Πνισλία (50 %). Αληηζέησο, ην 

2014, ε Ηηαιία, ε Ηζπαλία, ε Γεξκαλία, ε Απζηξία θαη ην Λνπμεκβνχξγν δήισζαλ 

ζρεηηθά ρακειφ πνζνζηφ απηφρζνλσλ εηζεξρφκελσλ κεηαλαζηψλ, κηθξφηεξν απφ ην 

10  % ηεο ζπλνιηθήο κεηαλάζηεπζεο.  
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Σν 2014 κεηαλάζηεπζαλ 1,9 εθαηνκκύξηα άηνκα από ηξίηεο ρώξεο πξνο ηελ ΔΔ-28  

Τπνινγίδεηαη φηη ην 2014 εηζήιζαλ πεξίπνπ 1,9 εθαηνκκχξηα κεηαλάζηεο απφ 

ηξίηεο ρψξεο ζηελ ΔΔ-28. Δπηπιένλ, 1,8 εθαηνκκχξηα άηνκα πνπ δηέκελαλ 

πξνεγνπκέλσο ζε θξάηνο κέινο ηεο ΔΔ κεηαλάζηεπζαλ ζε άιιν θξάηνο κέινο.  

Σν 2014, ζχκθσλα κε αλαιχζεηο βάζεη ηνπ πξνεγνχκελνπ ηφπνπ δηακνλήο, ην 

Λνπμεκβνχξγν θαηέγξαςε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ κεηαλαζηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ 

άιιν θξάηνο κέινο ηεο ΔΔ (91 % ηνπ ζπλφινπ ησλ κεηαλαζηψλ), αθνινπζνχκελν 

απφ ηε ινβαθία (80 %) θαη ηε Ρνπκαλία (75 %)· ζρεηηθά ρακειά πνζνζηά 

θαηαγξάθεθαλ ζηε Βνπιγαξία (19 % ηνπ ζπλφινπ ησλ κεηαλαζηψλ), θαζψο θαη ζηελ 

Ηηαιία θαη ηε νπεδία (ζε ακθφηεξεο 29 %) — βι. πίλαθα 3.  

ζνλ αθνξά ηελ θαηά θχιν θαηαλνκή ησλ κεηαλαζηψλ ζηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ 

ην 2014, ππήξραλ ειαθξψο πεξηζζφηεξνη άλδξεο απ‘ φ,ηη γπλαίθεο (53 % έλαληη 

47 %). Σν θξάηνο κέινο πνπ θαηέγξαςε ην πςειφηεξν πνζνζηφ αλδξψλ κεηαλαζηψλ 

ήηαλ ε Λεηνλία (62 %)· αληηζέησο, ην πςειφηεξν πνζνζηφ γπλαηθψλ κεηαλαζηψλ 

θαηαγξάθεθε ζηελ Κχπξν (70 %).  

Σν 2014 νη κεηαλάζηεο πξνο ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ ήηαλ, θαηά κέζν φξν, πνιχ 

λεφηεξνη απφ ηνλ πιεζπζκφ πνπ δηέκελε ήδε ζηε ρψξα πξννξηζκνχ ηνπο. Σελ 

1ε Ηαλνπαξίνπ 2015, ε δηάκεζε ειηθία ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ΔΔ-28 ήηαλ ηα 42 έηε. 

Αληηζέησο, ην 2014, ε δηάκεζε ειηθία ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ ΔΔ-28 ήηαλ ηα 28 έηε.  

Μεηαλαζηεπηηθόο πιεζπζκόο 

Σελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2015, 34,3 εθαηνκκχξηα άηνκα πνπ είραλ γελλεζεί εθηφο ηεο 

ΔΔ-28 δνχζαλ ζε θξάηε κέιε ηεο ΔΔ, ελψ 18,5 εθαηνκκχξηα άηνκα δνχζαλ ζε θξάηνο 

κέινο ηεο ΔΔ δηαθνξεηηθφ απφ εθείλν φπνπ είραλ γελλεζεί. Μφλν ζηελ Οπγγαξία, ηελ 

Ηξιαλδία, ην Λνπμεκβνχξγν, ηε ινβαθία θαη ηελ Κχπξν ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ 

είραλ γελλεζεί ζε άιια θξάηε κέιε ηεο ΔΔ ππεξέβαηλε ηνλ αξηζκφ εθείλσλ πνπ 

γελλήζεθαλ εθηφο ηεο ΔΔ-28.  

Σελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2015, ηα άηνκα πνπ δνύζαλ ζηελ ΔΔ-28 θαη είραλ ηελ ηζαγέλεηα 

ηξίησλ ρσξώλ αλέξρνληαλ ζε 19,8 εθαηνκκύξηα, ελώ ν αξηζκόο ησλ αηόκσλ πνπ 

δνύζαλ ζηελ ΔΔ-28 θαη είραλ γελλεζεί εθηόο ηεο ΔΔ αλεξρόηαλ ζε 34,3 εθαηνκκύξηα . 

Σελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2015, ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ δηέκελαλ ζε θξάηνο κέινο 

ηεο ΔΔ θαη είραλ ηζαγέλεηα ηξίηεο ρψξαο αλεξρφηαλ ζε 19,8 εθαηνκκχξηα, αξηζκφο 

πνπ αληηπξνζσπεχεη ην 3,9 % ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ΔΔ-28. Δπηπιένλ, ηελ 
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1ε Ηαλνπαξίνπ 2015, δνχζαλ ζηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ 15,3 εθαηνκκχξηα άηνκα πνπ 

είραλ ηελ ηζαγέλεηα άιινπ θξάηνπο κέινπο ηεο ΔΔ.  

ε απφιπηνπο φξνπο, νη κεγαιχηεξνη αξηζκνί αιινδαπψλ πνπ δνχζαλ, ηελ 1ε 

 Ηαλνπαξίνπ 2015, ζε θξάηνο κέινο ηεο ΔΔ θαηαγξάθεθαλ ζηε Γεξκαλία (7,5 

εθαηνκκχξηα), ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην (5,4 εθαηνκκχξηα), ζηελ Ηηαιία (5,0 

εθαηνκκχξηα), ζηελ Ηζπαλία (4,5 εθαηνκκχξηα) θαη ζηε Γαιιία (4,4 εθαηνκκχξηα). Οη 

αιινδαπνί ζε απηά ηα πέληε θξάηε κέιε αληηπξνζψπεπαλ ζπλνιηθά ην 76 % ηνπ 

ζπλνιηθνχ αξηζκνχ αιινδαπψλ πνπ δνχζαλ ζε φια ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ, ελψ ζηα 

ίδηα απηά θξάηε κέιε αλαινγνχζε ην 63 % ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ΔΔ-28.  

ε ζρεηηθνχο φξνπο, ην θξάηνο κέινο ηεο ΔΔ κε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

αιινδαπψλ ήηαλ ην Λνπμεκβνχξγν, αθνχ νη αιινδαπνί αληηζηνηρνχζαλ ζην 46 % ηνπ 

ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ. Τςειφ πνζνζηφ αιινδαπψλ (10 % ή πεξηζζφηεξν ηνπ 

δηακέλνληνο πιεζπζκνχ) δηαπηζηψζεθε επίζεο ζηελ Κχπξν, ηε Λεηνλία, ηελ 

Δζζνλία, ηελ Απζηξία, ηελ Ηξιαλδία θαη ην Βέιγην.  

ηα πεξηζζφηεξα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ ε πιεηνλφηεηα ησλ αιινδαπψλ ήηαλ πνιίηεο 

ηξίησλ ρσξψλ. Σν αληίζεην ηζρχεη κφλν γηα ην Λνπμεκβνχξγν, ηε ινβαθία, ηελ 

Κχπξν, ηελ Ηξιαλδία, ην Βέιγην, ηηο Κάησ Υψξεο, ηελ Οπγγαξία, ην Ζλσκέλν 

Βαζίιεην, ηε Μάιηα θαη ηελ Απζηξία. ηελ πεξίπησζε ηεο Λεηνλίαο θαη ηεο 

Δζζνλίαο, ην πνζνζηφ ησλ πνιηηψλ απφ ηξίηεο ρψξεο είλαη ηδηαίηεξα κεγάιν ιφγσ ηνπ 

πςεινχ αξηζκνχ ησλ θαηνίθσλ κε θαζεζηψο κε ππεθφνπ (θπξίσο πνιηηψλ απφ ηελ 

πξψελ νβηεηηθή Έλσζε, νη νπνίνη δηακέλνπλ κφληκα ζηηο ελ ιφγσ ρψξεο, αιιά δελ 

έρνπλ απνθηήζεη θακία άιιε ηζαγέλεηα).  

ε φια ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ εθηφο απφ ηελ Δζζνλία, ηελ Σζερηθή Γεκνθξαηία 

θαη ηε Λεηνλία, ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ έρνπλ γελλεζεί ζε ηξίηε ρψξα ήηαλ 

κεγαιχηεξνο απφ ηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ κε ηζαγέλεηα ηξίηεο ρψξαο.  

ηνλ πίλαθα 6 παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά νη πέληε θχξηεο αιινδαπέο ηζαγέλεηεο 

θαη μέλεο ρψξεο γέλλεζεο γηα ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ θαη ηεο ΔΕΔ γηα ηα νπνία είλαη 

δηαζέζηκα ιεπηνκεξή ζηνηρεία.  

Απφ ηελ αλάιπζε ηεο ειηθηαθήο δηάξζξσζεο ηνπ πιεζπζκνχ πξνθχπηεη φηη, γηα 

ην ζχλνιν ηεο ΔΔ-28, ν αιινδαπφο πιεζπζκφο ήηαλ ειηθηαθά λεφηεξνο απφ ηνλ 

πιεζπζκφ ησλ εκεδαπψλ. Ζ θαηαλνκή κε βάζε ηελ ειηθία ησλ αιινδαπψλ δείρλεη, 

ζπγθξηηηθά πξνο ηνπο εκεδαπνχο, κεγαιχηεξα πνζνζηά ζρεηηθά λεαξψλ ελειίθσλ ζε 



114 

 

ειηθία εξγαζίαο. Σελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2015, ε δηάκεζε ειηθία ηνπ πιεζπζκνχ 

εκεδαπψλ ζηελ ΔΔ-28 ήηαλ ηα 43 έηε, ελψ ε δηάκεζε ειηθία ησλ αιινδαπψλ πνπ 

δνχζαλ ζηελ ΔΔ ήηαλ ηα 35 έηε.  

Απφθηεζε ηζαγέλεηαο 

Ζ απόθηεζε ηζαγέλεηαο κεηώζεθε θαηά 9 % ην 2014 

Σα άηνκα πνπ απέθηεζαλ ηελ ηζαγέλεηα ελφο θξάηνπο κέινπο ηεο ΔΔ ην 2014 

ήηαλ 889,1 ρηιηάδεο, αξηζκφο πνπ αληηζηνηρεί ζε κείσζε 9 % ζε ζρέζε κε ην 2013. Ζ 

κείσζε απηή ζεκεηψζεθε κεηά απφ δχν ζπλαπηά έηε αχμεζεο.  

Σν 2014, ν κεγαιχηεξνο αξηζκφο αηφκσλ πνπ απέθηεζαλ ηελ ηζαγέλεηα 

θαηαγξάθεθε ζηελ Ηζπαλία: 205,9 ρηιηάδεο (ή 23 % ηνπ ζπλφινπ ηεο ΔΔ-28). 

Αθνινπζνχζαλ ε Ηηαιία (129,9 ρηιηάδεο), ην Ζλσκέλν Βαζίιεην (125,6 ρηιηάδεο), ε 

Γεξκαλία (110,6 ρηιηάδεο) θαη ε Γαιιία (105,6 ρηιηάδεο).  

ε απφιπηνπο φξνπο, ε κεγαιχηεξε αχμεζε ζε ζχγθξηζε κε ην 2013 

παξαηεξήζεθε ζηελ Ηηαιία, φπνπ 29 200 πεξηζζφηεξνη κφληκνη θάηνηθνη έιαβαλ ηελ 

ηηαιηθή ηζαγέλεηα· αθνινπζνχζαλ ε Γαιιία (8,3 ρηιηάδεο) θαη νη Κάησ Υψξεο (6,8 

ρηιηάδεο). Αληηζέησο, ε κεγαιχηεξε κείσζε ζε απφιπηνπο φξνπο παξαηεξήζεθε ζην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην (81,9 ρηιηάδεο ιηγφηεξα άηνκα έιαβαλ ηε βξεηαληθή ηζαγέλεηα ζε 

ζρέζε κε ην 2013), ηελ Ηζπαλία (19,9 ρηιηάδεο), ην Βέιγην (16,0 ρηιηάδεο), ηελ 

Διιάδα (8,6 ρηιηάδεο) θαη ηε νπεδία (6,7 ρηιηάδεο).  

Έλαο δείθηεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο είλαη ην «πνζνζηφ πνιηηνγξάθεζεο», 

ην νπνίν νξίδεηαη σο ν ιφγνο ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ ηζαγελεηψλ πνπ 

ρνξεγήζεθαλ πξνο ην απφζεκα ησλ αιινδαπψλ θαηνίθσλ ζηελ αξρή ηνπ έηνπο. Σν 

θξάηνο κέινο ηεο ΔΔ κε ην πςειφηεξν πνζνζηφ πνιηηνγξάθεζεο ην 2014 ήηαλ ε 

νπεδία (6,3 πεξηπηψζεηο αλά 100 αιινδαπνχο θαηνίθνπο), αθνινπζνχκελε απφ ηελ 

Οπγγαξία θαη ηελ Πνξηνγαιία (κε 6,2 θαη 5,3 πεξηπηψζεηο αλά 100 αιινδαπνχο 

θαηνίθνπο αληηζηνίρσο).  

Πεξίπνπ 784,8 ρηιηάδεο πνιίηεο ηξίησλ ρσξψλ πνπ δηακέλνπλ ζε θξάηνο κέινο 

ηεο ΔΔ απέθηεζαλ ηελ ηζαγέλεηα ηεο ΔΔ ην 2014, αξηζκφο πνπ αληηζηνηρεί ζε κείσζε 

10 % ζε ζρέζε κε ην 2013. Χο εθ ηνχηνπ, νη πνιίηεο ηξίησλ ρσξψλ αλαινγνχζαλ ζην 

88 % φισλ ησλ αηφκσλ πνπ απέθηεζαλ ηελ ηζαγέλεηα θξάηνπο κέινπο ηεο ΔΔ ην 

2014. Απηνί νη λένη πνιίηεο ηεο ΔΔ-28 πξνέξρνληαλ θπξίσο απφ ηελ Αθξηθή (29 % 

ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ αηφκσλ πνπ απέθηεζαλ ηελ ηζαγέλεηα θξάηνπο κέινπο), ηε 
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Βφξεηα θαη ηε Νφηηα Ακεξηθή (21 %), ηελ Αζία (20 %) θαη ηελ Δπξψπε εθηφο ΔΔ-28 

(18 %). Οη πνιίηεο θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ πνπ απέθηεζαλ ηελ ηζαγέλεηα άιινπ 

θξάηνπο κέινπο ηεο ΔΔ αλέξρνληαλ ζε 95,7 ρηιηάδεο άηνκα, αξηζκφο πνπ αληηζηνηρεί 

ζην 11 % ηνπ ζπλφινπ. ε απφιπηνπο φξνπο, νη θπξηφηεξεο νκάδεο πνιηηψλ ηεο ΔΔ-

28 πνπ απέθηεζαλ ηελ ηζαγέλεηα άιινπ θξάηνπο κέινπο ηεο ΔΔ ήηαλ Ρνπκάλνη πνπ 

έγηλαλ ππήθννη ηεο Ηηαιίαο (6,4 ρηιηάδεο άηνκα) ή ηεο Οπγγαξίαο (6,2 ρηιηάδεο 

άηνκα), Πνισλνί πνπ έγηλαλ ππήθννη ηεο Γεξκαλίαο (6,0 ρηιηάδεο άηνκα) ή ηνπ 

Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ (3,2 ρηιηάδεο άηνκα), Ηηαινί πνπ έγηλαλ ππήθννη ηεο Γεξκαλίαο 

(3,2 ρηιηάδεο άηνκα) ή ηνπ Βειγίνπ (1,2 ρηιηάδεο άηνκα), Πνξηνγάινη πνπ έγηλαλ 

ππήθννη ηεο Γαιιίαο (3,3 ρηιηάδεο άηνκα) ή ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ (1,2 ρηιηάδεο 

άηνκα), Βνχιγαξνη πνπ έγηλαλ ππήθννη ηεο Γεξκαλίαο (1,8 ρηιηάδεο άηνκα) ή ηνπ 

Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ (1,3 ρηιηάδεο άηνκα) θαη Κξνάηεο πνπ έγηλαλ ππήθννη ηεο 

Γεξκαλίαο (3,9 ρηιηάδεο άηνκα).  

ην Λνπμεκβνχξγν, ζηελ Οπγγαξία θαη ζηε Μάιηα, νη πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο 

απφθηεζεο ηζαγέλεηαο αθνξνχλ ππεθφνπο άιινπ θξάηνπο κέινπο ηεο ΔΔ. ηελ 

πεξίπησζε ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ, νη πνξηνγάινη πνιίηεο αληηπξνζψπεπαλ ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ, αθνινπζνχκελνη απφ ηνπο ηηαινχο, ηνπο γάιινπο, ηνπο βέιγνπο 

θαη ηνπο γεξκαλνχο πνιίηεο, ελψ ζηελ πεξίπησζε ηεο Οπγγαξίαο νη ππήθννη ηεο ΔΔ 

πνπ απέθηεζαλ ηελ ηζαγέλεηα ήηαλ ζρεδφλ απνθιεηζηηθά Ρνπκάλνη, ελψ ζηελ 

πεξίπησζε ηεο Μάιηαο ην κεγαιχηεξν κεξίδην αληηπξνζψπεπαλ νη Βξεηαλνί.  

πσο ηα πξνεγνχκελα έηε, ε κεγαιχηεξε νκάδα λέσλ ππεθφσλ ζηα θξάηε κέιε 

ηεο ΔΔ ην 2014 ήηαλ πνιίηεο ηνπ Μαξφθνπ (92,7 ρηιηάδεο, πνπ αληηζηνηρνχλ ζην 10,4 

% φισλ ησλ πεξηπηψζεσλ απφθηεζεο ηζαγέλεηαο), αθνινπζνχκελνη απφ πνιίηεο ηεο 

Αιβαλίαο (41,0 ρηιηάδεο ή 4,6 %), ηεο Σνπξθίαο (37,5 ρηιηάδεο ή 4,2 %), ηεο Ηλδίαο 

(35,3 ρηιηάδεο ή 4,0 %) θαη ηνπ Ηζεκεξηλνχ (34,8 ρηιηάδεο ή 3,9 %). ε ζχγθξηζε κε 

ην 2013, ν αξηζκφο ησλ καξνθηλψλ πνιηηψλ πνπ απέθηεζαλ ηελ ηζαγέλεηα θξάηνπο 

κέινπο ηεο ΔΔ απμήζεθε θαηά 5,5 %. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ Μαξνθηλψλ 

απέθηεζε ηε λέα ηνπ ηζαγέλεηα ζηελ Ηζπαλία (38 %), ζηελ Ηηαιία (31 %) ή ζηε 

Γαιιία (20 %).  
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Πίνακασ 1: Μετανάςτευςη κατά ιθαγζνεια, 2014  
Πηγή: Eurostat229 

 

Πίνακασ 2: Μετανάςτευςη κατά χϊρα γζννηςησ, 2014  
Πηγή: Eurostat230 
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Πίνακασ 3: Μετανάςτευςη κατά προηγοφμενη χϊρα διαμονήσ, 2014  

Πηγή: Eurostat231 

 

Πίνακασ 4: Ετερόχθων πληθυςμόσ κατά χϊρα γζννηςησ, 1η Ιανουαρίου 2015 
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Πίνακασ 5: Αλλοδαπόσ πληθυςμόσ κατά ομάδα ιθαγζνειασ, 1η Ιανουαρίου 2015  
Πηγή: Eurostat233 
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Γράφημα 1: Μετανάςτεσ, 2014 (ανά 1.000 κατοίκουσ) 
Πηγή: Eurostat234 

                                                           
234

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Foreign-

born_population_by_country_of_birth,_1_January_2015_(%C2%B9)_YB16.png 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Foreign-born_population_by_country_of_birth,_1_January_2015_(%C2%B9)_YB16.png
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Foreign-born_population_by_country_of_birth,_1_January_2015_(%C2%B9)_YB16.png


120 

 

 

Γράφημα 2: Κατανομή των μεταναςτϊν με βάςη την ιθαγζνεια, 2014  
Πηγή: Eurostat235 
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Γράφημα 3: Μετανάςτεσ κατά φφλο, 2014 (% του ςυνόλου των μεταναςτϊν) 
Πηγή: Eurostat236 
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Γράφημα 4: Ηλικιακή διάρθρωςη των μεταναςτϊν κατά ιθαγζνεια, ΕΕ, 2014 (%) 
Πηγή: Eurostat237 
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Γράφημα 5: Ποςοςτό αλλοδαπϊν ςτον μόνιμο πληθυςμό, 1η Ιανουαρίου 2015 (%) 
Πηγή: Eurostat238 
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Γράφημα 6: Ηλικιακή διάρθρωςη των ημεδαπϊν και αλλοδαπϊν πληθυςμϊν, EΕ-28, 1η 
Ιανουαρίου 2015 (%) 
Πηγή: Eurostat 
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239Γράφημα 7: Αριθμόσ ατόμων που ζχουν αποκτήςει την ιθαγζνεια κράτουσ μζλουσ τησ 
ΕΕ, ΕΕ-28, 2009–14 (χιλιάδεσ) 
Πηγή: Eurostat 
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240Πθγι: Eurostat 

Γράφημα 8: Ποςοςτό πολιτογράφηςησ, 2014, (ανά 100 αλλοδαποφσ μόνιμουσ κατοίκουσ) 
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γ . Στατιςτικά ςτοιχεία παράνομησ μετανάςτευςησ 2015& 
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Πίνακασ 6: υλληφθζντεσ μη νόμιμοι αλλοδαποί, για παράνομη είςοδο & παραμονή,  
από Αςτυνομικζσ και Λιμενικζσ Αρχζσ , 2015 – 2014& 11μηνο 2016 - 11μηνο 2015 
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Λιμενικζσ Αρχζσ, 2015 – 2014& 11μηνο 2016 - 11μηνο 2015 
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