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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Θέμα της εργασίας αποτελεί η εξέταση των πολιτικών που ακολουθήθηκαν για την διαχείριση 

των μεταναστευτικών και προσφυγικών ρευμάτων στην Ελλάδα. Ωστόσο, καθώς φυσικά η 

Ελλάδα είναι κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν γίνεται να εξεταστεί η μεταναστευτική της 

πολιτική χωρίς να γίνει ανάλυση της ευρωπαϊκής πολιτικής. Στην αρχή, λοιπόν, θα εξεταστεί η 

γενικότερη ευρωπαϊκή πολιτική απέναντι σε αυτό το ζήτημα. Θα εξεταστεί η στάση που πήρε 

απέναντι στις μεταναστευτικές ροές, αλλά επίσης και οι συνθήκες και τα σχέδια που 

ακολούθησε ή τουλάχιστον συζητήθηκαν στα πλαίσια της. Στην συνέχεια, θα γίνει λόγος για 

την περίπτωση της Ελλάδας και τις πολιτικές που υιοθέτησε εντός και εκτός των πλαισίων της 

Ε.Ε.. Είναι πολιτικές που διαχέονται σε όλη την περίοδο διαχείρισης μεταναστευτικών και 

προσφυγικών ροών από το ελληνικό κράτος και μπορούν να χαρακτηρισθούν από την παντελή 

απουσία μια στοχευμένης και σοβαρής διευθέτησης, μέχρι και την προμελετημένη 

προσπάθεια αποτροπής των μεταναστών. Τέλος, θα γίνει αναφορά των άμεσων 

αποτελεσμάτων που είχαν αυτές οι πολιτικές. Με το «άμεσα αποτελέσματα» εννοείται η 

εξέταση των πιο φανερών αποτελεσμάτων, που είναι για παράδειγμα οι άθλιες συνθήκες των 

προσφύγων στους χώρους κράτησης αλλά και γενικότερα ο εγκλωβισμός της ελληνικής και 

ευρωπαϊκής πολιτικής στο συγκεκριμένο μοτίβο καταστολής και στρατικοποίησης. Ό,τι 

συμβαίνει από το 2015 μέχρι τις μέρες μας είναι αποτέλεσμα των αποφάσεων και της 

κατεύθυνσης που ήδη είχαν πάρει η Ε.Ε. και οι ελληνικές κυβερνήσεις. Παρατηρούνται, όμως, 

και μετατοπίσεις στην κουλτούρα και στην στάση της κοινωνίας απέναντι στους μετανάστες 

και τους πρόσφυγες. Η ξενοφοβία και ο ρατσισμός ενυπάρχουν στις πολιτικές που 

ακολουθούν τα ευρωπαϊκά κράτη για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών και 

προσφυγικών ρευμάτων, και αυτές επηρεάζουν και την στάση που υιοθετούν οι πολίτες. Αυτό 

συνδέεται, βέβαια, και με τον τρόπο που παρουσιάζεται το ζήτημα της μετανάστευσης στα 

ΜΜΕ. Και ενώ οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις υποστηρίζουν πως ακολουθούν σκληρές πολιτικές 

προς τους μετανάστες και τους πρόσφυγες για να μην ενισχυθεί η δυναμική των ακροδεξιών 

κομμάτων, τελικά, καταφέρνουν να προσφέρουν τον κατάλληλο χώρο για να ευδοκιμήσουν.      

Χρονολογικά, η ανάλυση θα ξεκινήσει με τις μεταναστευτικές ροές του ‘90, δηλαδή, αυτές που 

δημιουργήθηκαν με την πτώση των χωρών του «υπαρκτού σοσιαλισμού». Βεβαίως, για την 

Ευρώπη σε καμιά περίπτωση δεν αποτελούσαν τα πρώτα μεταναστευτικά ρεύματα. Ωστόσο, η 

σημασία της χρονολογίας έγκειται στο ότι μετά το ‘90 και με την κατάρρευση της Σοβιετικής 

Ένωσης και τις περαιτέρω διεργασίες ολοκλήρωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (δηλαδή την 

μετάλλαξη της ΕΟΚ σε Ε.Ε., Μάαστριχτ 1992), είναι εύκολο να λεχθεί πως αποτελούν τις 

συνθήκες που βρίσκονται πιο κοντά με αυτές του σήμερα. Επίσης, ξεκινάει ένα μεγάλο 

μεταναστευτικό ρεύμα από χώρες κυρίως των Βαλκανίων με προορισμό την Ελλάδα, κάτι 

καινούργιο για τα μεταπολιτευτικά της χρόνια. Μετά το 2000 παρατηρούμε αύξηση των 

μεταναστευτικών ρευμάτων από την Μέση Ανατολή με αποκορύφωμα το 2015. Το 2015 
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αποτελεί τομή, γιατί απέδειξε με τον πιο έντονο τρόπο την αδυναμία της Ελλάδας θεσμικά και 

πρακτικά να διαχειριστεί τα προσφυγικά ρεύματα. Πάνω απ’ όλα, όμως, αποδείχθηκε η 

αδυναμία και αποτυχία της ίδιας της Ευρώπης να αντεπεξέλθει σε αυτό το ζήτημα. Αυτή η 

αποτυχία είχε ως αποτέλεσμα τις οικτρές εικόνες που βλέπαμε και συνεχίζουμε να βλέπουμε 

στις μέρες μας από προσφυγικούς καταυλισμούς, για παράδειγμα της Χίου και της Σάμου ή 

στα βαλκανικά σύνορα, όπου αναμένουν οι πρόσφυγες να περάσουν για να πάνε στις χώρες 

της επιλογής τους. Θα γίνει μια μικρή ανάλυση των ευρωπαϊκών συνθηκών που είχαν 

σημαντικό ρόλο στην χάραξη της μεταναστευτικής πολιτικής της Ευρώπης και της Ελλάδας. 

Μέσα από αυτήν την ανάλυση θα φανεί η προβληματική προσέγγιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

αυτού του ζητήματος. Ενώ όποτε εμφανιζόταν ένα μεγάλο μεταναστευτικό ρεύμα, τα κράτη 

της Ευρώπης είχαν την συνήθεια να το αντιμετωπίζουν εχθρικά και με καχυποψία, τα 

μεταναστευτικά και προσφυγικά ρεύματα, που εμφανίστηκαν μετά το 2000 και αποτελούνταν 

κυρίως από μουσουλμάνους, συνδέθηκαν με την τρομοκρατία, άρα και η ίδια η διαχείριση 

αυτών συνδέθηκε με το ζήτημα της ασφάλειας. Αυτό δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει, 

καθώς και την περίοδο των αντιαποικιακών εξεγέρσεων, οι μετανάστες από αυτές τις αποικίες 

αντιμετωπίζονταν από την Ευρώπη με καχυποψία. Ωστόσο, στις μέρες μας η μετανάστευση 

έχει συνδεθεί με τις τρομοκρατικές επιθέσεις και τα φονταμενταλιστικά εξτρεμιστικά 

κινήματα.        

Σχετικά με την Ελλάδα θα γίνει ανάλυση του νομικού οπλοστασίου της σε σχέση με την 

μετανάστευση και πώς αυτό εξελίχθηκε μέσα στα τελευταία τριάντα χρόνια. Αυτό που 

διαφαίνεται από το νομοθετικό πλαίσιο της Ελλάδας είναι η παντελής απουσία ενός σχεδίου 

ενσωμάτωσης των μεταναστών. Ήδη σε όλη την διάρκεια του ‘90 μέχρι και το 2010 δεν υπήρχε 

ένα πραγματικό νομοθετικό πλαίσιο που να λαμβάνει υπόψη την ενσωμάτωση των 

μεταναστών. Φυσικά, αυτό έγινε, εκτός από ρατσιστικούς λόγους, και για την εκμετάλλευση 

των μεταναστών και την χρησιμοποίησή τους ως φτηνό εργατικό δυναμικό. Χωρίς, λοιπόν, να 

έχουν νομοθετική προστασία και με την απειλή της απέλασης, εξαναγκάζονταν αυτοί να 

δουλέψουν για πολύ λίγα χρήματα, μέσα σε ένα άθλιο εργασιακό περιβάλλον. Όταν 

παρουσιάστηκαν τα πρώτα κύματα προσφύγων από την Μέση Ανατολή, το ελληνικό κράτος 

αντί να ακολουθήσει ένα πραγματικό σχέδιο για την ενσωμάτωση αυτών των ανθρώπων, 

επέλεξε την καταστολή. Επιχειρήσεις που στιγμάτισαν την ελληνική κοινωνία, όπως αυτή του 

Ξένιου Δία, είχαν ένα βαθύ ξενοφοβικό χαρακτήρα και αποσκοπούσαν στην τρομοκράτηση 

των μεταναστών και ταυτόχρονα τον εφησυχασμό των κατώτερων ενστίκτων των εκλογέων. Ο 

Ξένιος Δίας ήταν η μεταφορά των κατασταλτικών ενεργειών που συντελούνταν στα σύνορα 

μέσα στα αστικά κέντρα. Η δράση των αστυνομικών αρχών συνολικά σε όλη αυτήν την 

κατάσταση μπορεί να περιγραφεί ως απαράδεκτη. Η συνεργασία, μάλιστα, των αστυνομικών 

αρχών της Ελλάδας με την Frontex, που είναι το ευρωπαϊκό όργανο για την φύλαξη των 

συνόρων, ευθύνεται για τις επαναπροωθήσεις που συντελούνται στο Αιγαίο, οι οποίες 

αποτελούν σοβαρή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 
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Όλα αυτά έχουν ένα αντίκτυπο στην κοινωνία. Στην Ευρώπη τα αντιμεταναστευτικά αισθήματα 

αυξάνονται, κάτι που το δείχνει η αυξανόμενη δυναμική των ακροδεξιών κομμάτων που 

εκμεταλλεύονται αυτήν την τάση. Ενώ η ελληνική κοινωνία έδειξε κάποια σημάδια 

αλληλεγγύης προς τους πρόσφυγες, ωστόσο, δεν ξέφυγε από την γενικότερη τάση. Δυστυχώς, 

όσο περνάνε τα χρόνια και η κατάσταση παραμένει στάσιμη, κυρίως, μάλιστα, στις περιοχές 

που υπάρχουν προσφυγικοί καταυλισμοί, τα αρνητικά αισθήματα προς τους πρόσφυγες 

αυξάνονται περισσότερο. Γενικότερα, αλλά και στην Ελλάδα, στις περιόδους που 

εμφανίστηκαν μαζικά μεταναστευτικά και προσφυγικά ρεύματα διαμορφωνόταν μια 

κουλτούρα που έβλεπε υποτιμητικά έως και εχθρικά αυτούς που έρχονταν. Αυτό μπορούσε να 

προκληθεί από τον τρόπο που παρουσιάζονταν οι μετανάστες από τα ΜΜΕ, μέχρι και τον 

τρόπο που αντιμετωπίζονταν από την Πολιτεία. Η κατασταλτική και επιθετική πολιτική 

απέναντι στους μετανάστες, το ανασφαλές νομικό περιβάλλον στο οποίο ζούνε οδηγεί στην 

διαμόρφωση μιας συγκεκριμένης εικόνας γι’ αυτούς. Στην Ελλάδα αυτό ήταν φανερό με τον 

τρόπο που αντιμετωπίζονταν οι Αλβανοί μετανάστες για πολλά χρόνια και μέχρι και τις 

πρόσφατες επιχειρήσεις τύπου Ξένιου Δία. Η γενικότερη αποτυχία της διαχείρισης των 

μεταναστευτικών-προσφυγικών ρευμάτων διοχετεύεται είτε στην ενίσχυση των ακροδεξιών 

κομμάτων είτε στην αλλαγή και αυστηροποίηση της στάσης των κυρίαρχων κομμάτων 

απέναντι στους μετανάστες. Φυσικά, λαμβάνεται υπόψη πως η ξενοφοβία και ο ρατσισμός δεν 

είναι σε καμιά περίπτωση τα μόνα στοιχεία που βοηθάνε στην άνοδο της ακροδεξιάς ή ακόμα 

χειρότερα στην νομιμοποίηση της εικόνας της. Ωστόσο, σε πολλές έρευνες για ανθρώπους που 

στηρίζουν ακροδεξιό κόμμα, η μετανάστευση και η αύξηση των αλλοδαπών στην χώρα τους 

αποτελούν μια βασική ρητορική για την υποστήριξη ενός τέτοιου κόμματος. Αν κοιτάξουμε 

στην Ελλάδα των εκλογών του 2012, μέσα από αυτές τις συνθήκες της οικονομικής κρίσης, της 

αποδιάρθρωσης της κρατικής πρόνοιας και της ανόδου της ανεργίας, όλα αυτά τα προβλήματα 

για τους ακροδεξιούς οφείλονταν εκτός από τις διεφθαρμένες ελίτ και τους «εθνοπροδότες», 

και στους «ξένους». Απ’ όλα αυτά γίνεται κατανοητό πως σε αυτές τις συνθήκες, εκτός από τις 

ζωές των ανθρώπων, απειλείται η ίδια η δημοκρατία και ό,τι αυτή αντιπροσωπεύει. Ο φόβος 

για περαιτέρω φασιστικοποίηση της κοινωνίας είναι πιο ζωντανός από ποτέ.           
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1.  Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

Αυτό που έχει πρωταρχική σημασία στην εξέταση του τρόπου διαχείρισης των 

μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών είναι ο διαχωρισμός μεταξύ των όρων «πρόσφυγας» 

και «μετανάστης». Ο πρόσφυγας είναι αυτός που διέφυγε από την χώρα του λόγω ένοπλων 

συρράξεων και διώξεων. Οι άνθρωποι, καθώς βιώνουν επικίνδυνες καταστάσεις στην πατρίδα 

τους, αναγνωρίζονται σε διεθνές επίπεδο ως «πρόσφυγες» και έχουν πρόσβαση σε παροχή 

βοήθειας, κυρίως από τα κράτη και την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες. Το 

διεθνές δίκαιο καθορίζει και προστατεύει τους πρόσφυγες. Η Σύμβαση της Γενεύης του 1951 

και το Πρωτόκολλο του 1967 είναι από τα βασικά νομικά κείμενα της σύγχρονης εποχής που 

καθορίζουν το ποιος είναι πρόσφυγας, αλλά και τις υποχρεώσεις που έχουν τα κράτη απέναντι 

σε αυτόν. Η πιο θεμελιώδης αρχή των διεθνών συνθηκών είναι η υποχρέωση των κρατών να 

μην επιστρέφουν τους πρόσφυγες σε τόπους όπου απειλείται η ζωή τους. Η προστασία των 

προσφύγων περιλαμβάνει επίσης την πρόσβαση αυτών σε αποτελεσματικές και δίκαιες 

διαδικασίες ασύλου και ο σεβασμός των βασικών ανθρώπινων δικαιωμάτων. Οι μετανάστες, 

από την άλλη πλευρά, επιλέγουν να μετακινηθούν σε μια χώρα. Ο σκοπός των μεταναστών 

σχετίζεται κυρίως με την αναζήτηση καλύτερων συνθηκών ζωής και όχι τόσο γιατί υπάρχει 

άμεσος κίνδυνος για την ζωή τους. Τα κράτη έχουν μεγαλύτερη ευχέρεια στις μεταναστευτικές 

πολιτικές και αντιμετωπίζουν τους μετανάστες με βάση τους δικούς τους νόμους. Η ταύτιση 

των όρων «πρόσφυγας» και «μετανάστης» είναι επικίνδυνη, γιατί αποπροσανατολίζει από το 

χρέος που έχουν τα κράτη απέναντι στους πρόσφυγες. Είναι κρίσιμο ζήτημα η προστασία των 

προσφύγων. Ταυτόχρονα, όμως, πρέπει να υπάρχει και ο απαιτούμενος σεβασμός των 

δικαιωμάτων των μεταναστών. Στις μέρες μας, οι άνθρωποι που καταφθάνουν δια θαλάσσης 

στις Νότιες χώρες της Ευρώπης, στην πλειοψηφία τους είναι πρόσφυγες, δηλαδή, άνθρωποι 

προερχόμενοι από εμπόλεμες χώρες. Το μικρότερο ποσοστό θεωρείται ότι είναι μετανάστες, 

γιατί μετακινούνται για λόγους που δεν περιλαμβάνονται στον νομικό ορισμό του πρόσφυγα1. 

Στο «θερμό» καλοκαίρι του 2015 παρατηρήθηκε η δύσκολη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να 

υιοθετήσει μια συγκεκριμένη πολιτική διευθέτησης των προσφυγικών ρευμάτων. Αυτό 

συνέβη, και συνεχίζει να συμβαίνει, γιατί η ευρωπαϊκή πολιτική είναι διχασμένη ανάμεσα στην 

διασφάλιση της συνοριακής ασφάλειας και τον ανθρωπισμό. Ωστόσο, όπως θα δούμε στην 

συνέχεια, αυτός ο διχασμός ήταν υπαρκτός στο μεγαλύτερο κομμάτι της ιστορίας της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά διαφάνηκε πιο ζωντανός μετά το 2000. Δυστυχώς, η ευρωπαϊκή 

πολιτική κινήθηκε τις περισσότερες φορές στην επιλογή της διασφάλισης της διασυνοριακής 

ασφάλειας2. Παρατηρείται η αδιάκοπη προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να θωρακίσει τα 

σύνορά της, δημιουργώντας μια κατάσταση που πολλοί έχουν περιγράψει ως «Ευρώπη 

                                                            
1 UNHCR Greece, 11/7/16, ‘Πρόσφυγας’ ή ‘μετανάστης’ – Ποιος όρος είναι ο σωστός;, διεύθυνση: 
https://www.unhcr.org/gr/12771-prosfygas_i_metanastis.html 
2 Α. Τάκης, 2015, Προσφυγικό 2015: Χρονικό μιας προαναγγελθείσας κρίσης, Heinrich Böll Stiftung.  
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Φρούριο3». Δημιουργείται, δηλαδή, μέσα από την στρατικοποίηση των συνόρων, και τις 

απελάσεις και ακόμα και τις συνεχείς επαναπροωθήσεις, η αίσθηση μιας επιθετικής πολιτικής 

της Ευρώπης απέναντι στα προσφυγικά και μεταναστευτικά ρεύματα. Ιστορικά, στις 

τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα διαφαινόταν η υιοθέτηση αυτής της πολιτικής από τα 

κράτη- μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο τα κράτη της Ευρώπης σε μεγάλο βαθμό όφειλαν την 

οικονομική τους ανάκαμψη στους μετανάστες των αποικιών, οι οποίοι εργάζονταν σε τομείς 

όπως η βιομηχανία και η πολεοδομία. Παραδείγματα τέτοιων χωρών ήταν η Γαλλία, η Μεγάλη 

Βρετανία και η Γερμανία. Ωστόσο, παρατηρείται κατά την περίοδο της πετρελαϊκής κρίσης το 

‘73 και μετέπειτα με την κυριαρχία του νεοφιλελεύθερου μοντέλου οικονομίας και την 

σταδιακή απομάκρυνση του φορντισμού από την Δύση, η κρατική δυσφορία απέναντι στους 

μετανάστες4. Άρχισε να αυξάνεται η νοοτροπία από κυβερνητικής πλευράς ότι δεν υπάρχει 

χώρος και δουλειές για άλλους μετανάστες. Μια ακόμη εξήγηση για την ενίσχυση αυτών των 

συναισθημάτων ήταν οι εθνικές και πολιτικές εξεγέρσεις στις πρώην αποικίες. Με το 

πρόσχημα, έτσι, της εθνικής ασφάλειας αυξήθηκε και η εχθρότητα προς τους ανθρώπους που 

προέρχονταν από αυτές τις χώρες. Είναι ενδιαφέρον πως το 1975 ιδρύθηκε η ομάδα TREVI 

(Terrorisme, Radicalisme, Extrémisme et Violence Internationale, δηλαδή,Tρομοκρατία, 

Ριζοσπαστισμός, Εξτρεμισμός και Διεθνής Βία), η οποία ενώ είχε ως πρώτο μέλημα τη 

διακρατική αστυνομική συνεργασία στα πλαίσια των ευρωπαϊκών κοινοτήτων για την 

καταπολέμηση της πολιτικής βίας, τελικά ασχολήθηκε με την διεθνή μετανάστευση5. Αυτό το 

όργανο συνέχισε να υπάρχει, μέχρι που τελικά στα πλαίσια της συνθήκης του Μάαστριχτ 

(1992) ενσωματώθηκε στον πυλώνα της Δικαιοσύνης και των Εσωτερικών Υποθέσεων (ΔΕY) 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης6.  

Η αλλαγή της στάσης απέναντι στις μεταναστευτικές ροές γίνεται κατανοητό πως 

παρατηρείται σε μια εποχή που τα κράτη έθνη της Δυτικής Ευρώπης βρίσκονται σε μια 

οικονομική, κοινωνική και πολιτική κρίση. Με την αλλαγή του οικονομικού μοντέλου και 

τελικά την απομάκρυνση από το παράδειγμα της ενσωμάτωσης των μεταναστών στις 

παραγωγικές δομές των χωρών στα πλαίσια ενός κοινωνικού και ισχυρού κράτους, η ίδια η 

πολιτική της μετανάστευσης σταμάτησε σταδιακά να αποτελεί εσωτερική ιδιομορφία της κάθε 

χώρας και άρχισε να αποκτά διακρατική μορφή στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των 

συνθηκών της, με κύριο στόχο την ασφάλεια. Μέσα από αυτές τις αλλαγές προέκυψε και η 

συνθήκη του Σένγκεν. Σε ένα γενικότερο πλαίσιο η συνθήκη του Σένγκεν, ήδη από την πρώτη 

                                                            
3 Κ. Θωίδου, Θ. Καμπαγιάννης, Γ. Πίττας, 2015, Γκρεμίστε το φράκτη ανοίξτε τα σύνορα, Αθήνα: Μαρξιστικό 
βιβλιοπωλείο, σελ. 13. 
4 Κασπάρεκ Μπερντ, 2017, Μεταναστευτική πολιτική και πολιτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Αθήνα: Ίδρυμα Ρόζα 
Λούξεμπουργκ παράρτημα Ελλάδας, σελ. 11. 
5 Κασπάρεκ Μπερντ, 2017, Αθήνα, σελ. 12. 
6 Κασπάρεκ Μπερντ, 2017, Αθήνα, σελ. 11-12. 
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υπογραφή το 1985, προέβλεπε την διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας μέσα στα σύνορα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ παράλληλα υπαγόρευε στα κράτη-μέλη μια κοινή πολιτική σε 

σχέση με τα εξωτερικά σύνορα της. Αυτή η συνθήκη ήταν ένα βασικό βήμα για την Ευρωπαϊκή 

Ενοποίηση, αν λάβουμε υπόψη πως δημιουργούνται οι βάσεις όχι μόνο για μια περαιτέρω 

συνεργασία μεταξύ των κρατών- μελών, αλλά, και αυτό που μας ενδιαφέρει, και για μια 

μελλοντική κοινή ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική7.  

Στην συνθήκη του Σένγκεν που υπογράφτηκε το 1990, επεξηγούνταν οι τρόποι και οι 

αναγκαίες υποδομές για την εφαρμογή της πρώτης συνθήκης. Φυσικά, αυτή η περαιτέρω 

οριοθέτηση και συγκεκριμενοποίηση των προηγούμενων συνεννοήσεων μπορεί να εξηγηθεί 

υπό το πρίσμα της πρόβλεψης για ένα μεγάλο κύμα μεταναστών από τις χώρες που τα 

σοσιαλιστικά καθεστώτα κατέρρεαν (1989). Σε συνδυασμό, μάλιστα, και με τη συνθήκη του 

Μάαστριχτ το 1992, στην οποία δημιουργήθηκαν οι πυλώνες για μια πιο ουσιαστική 

συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας, αρχίζει 

να διαφαίνεται μια πιο συγκεκριμένη και ενοποιημένη μεταναστευτική πολιτική της Ένωσης. 

Ένα πολύ βασικό σημείο της συνέχειας του Σένγκεν ήταν η πολιτική σχετικά με τους αιτούντες 

άσυλο. Γι’ αυτούς, προβλέπονταν  αρκετοί περιορισμοί σε σχέση με τον αριθμό τους, 

σύμφωνα με αυτό που αποκαλούνταν «κανόνας μιας ευκαιρίας», αλλά επίσης και ο 

περιορισμός μετακίνησης αυτών μέσα στον χώρο του Σένγκεν. Σε αυτήν, επίσης, 

διατυπώνονταν τα κριτήρια για τους αιτούντες άσυλο, αλλά επιπλέον, και πολύ σημαντικό, 

καθοριζόταν ως υπεύθυνο για την υποδοχή τους το κράτος της πρώτης εισόδου. Το σημείο 

αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό γιατί όπως θα δούμε στην συνέχεια θα αποτελέσει κεντρικό 

σημείο της μεταναστευτικής πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα διατυπωθεί στην 

συνθήκη του Δουβλίνου. Ήταν επίσης αρκετά άλλα σημεία που έδωσαν μια πρώτη εικόνα της 

μετέπειτα πολιτικής της Ένωσης απέναντι στα μεταναστευτικά ρεύματα, όπως τα ενισχυμένα 

εξωτερικά σύνορα, οι βάσεις δεδομένων των μεταναστών για να εντοπίζονται πιο εύκολα, ο 

περιορισμός μετακίνησης, όμως, όλα αυτά θα συμπυκνωθούν και θα αποκρυσταλλωθούν στην 

συνθήκη του Άμστερνταμ (1997).  

Στην συνθήκη του Άμστερνταμ ενσωματώνεται και επίσημα η συνθήκη του Σένγκεν. Το 

Σένγκεν, δηλαδή, διεισδύει στο νομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης8. Επίσης, πολλοί 

τομείς πολιτικών αρμοδιοτήτων και αποφάσεων των κρατών- μελών μετατοπίζονται σε ένα 

ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Πολύ σημαντικό κομμάτι του Άμστερνταμ ήταν και η 

θεσμοθέτηση του χώρου «Δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων» που διακήρυττε την 

δημιουργία «ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης» και άρα λάμβανε υπόψη 

                                                            
7 Κασπάρεκ Μπερντ, 2017, Αθήνα, σελ. 13-14. 
8 Σ. Κατινάκη, Η Μεταναστευτική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό το πρίσμα των Συνθηκών, 
διεύθυνση:https://powerpolitics.eu/%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%B7-
%CF%83%CF%89%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%B1/ 



9 
 

την διασυνοριακή ασφάλεια και την μετανάστευση. Μέσα από αυτόν τον χώρο προέκυψε και 

το Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου, το οποίο ήρθε στην επιφάνεια το 1999. Το κοινό 

Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου έθετε ως ζήτημα όχι την δημιουργία ενός νέου συστήματος 

ασύλου, αλλά την ενοποίηση των πολιτικών ασύλου των ευρωπαϊκών κρατών. Αυτό το 

σύστημα ασύλου (Δουβλίνο, 1997), που ενσωματώθηκε και στις επόμενες συνθήκες 

εμβάθυνσης της ευρωπαϊκής ενοποίησης (Νίκαια, 2001 και Λισαβόνα, 2009) αλλά και στο 

Δουβλίνο II (2003) και στο Δουβλίνο III (2013), μπορεί να λεχθεί πως αποτέλεσε την βάση της 

μεταναστευτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ίδια η ανάλυση του κανονισμού του 

Δουβλίνου είναι υψίστης σημασίας για μια βαθύτερη κριτική της ευρωπαϊκής μεταναστευτικής 

πολιτικής. Τα λάθη και τα οικτρά αποτελέσματα που παρατηρούνται στις μέρες μας είναι σε 

μεγάλο βαθμό αποτελέσματα αυτών των κανονισμών. 

Ο Κανονισμός του Δουβλίνου ήταν αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων για ένα κοινό 

σύστημα ασύλου εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτός ο κανονισμός δεν είχε την λογική των 

ποσοστώσεων των μεταναστευτικών ρευμάτων μεταξύ των κρατών-μελών, όπως λογικά θα 

φανταζόταν κάποιος, αλλά αντίθετα καθόριζε πως μόνο η πρώτη χώρα υποδοχής έχει την 

αρμοδιότητα να ελέγξει τα αιτήματα ασύλου. Βλέποντας, ωστόσο γεωγραφικά την Ευρώπη 

γίνεται κατανοητό πως αυτός ο κανονισμός απευθύνεται στις χώρες του Νότου (Ελλάδα, Ιταλία 

και Ισπανία). Άρα ο στόχος του είναι η «θωράκιση των κρατών του Ευρωπαϊκού Βορρά 

απέναντι στους αιτούντες άσυλο που προτιμούν να αποκτήσουν το πολυπόθητο καθεστώς του 

πρόσφυγα στη Γερμανία, την Ολλανδία ή την Σουηδία, απ’ ότι στην Ελλάδα ή την Ιταλία.»9. 

Έχει ασκηθεί αρκετή κριτική στον κανονισμό του Δουβλίνου για ευνόητους λόγους. Αρχικά, 

όπως παρατηρήθηκε και πιο πάνω δεν είναι δίκαιο για τις χώρες που θα επωμίζονται όλο το 

βάρος των μεταναστευτικών-προσφυγικών ρευμάτων. Επίσης, όπως, επρόκειτο να αποδειχθεί 

και στο μέλλον, το συγκεκριμένο σύστημα ασύλου δεν θα μπορούσε να είναι αποτελεσματικό, 

εφόσον ήταν εκ των πραγμάτων αδύνατο να εμποδίσει την ύπαρξη δευτερογενών ροών. Και 

τέλος, αυτός ο κανονισμός αποτελεί παραβίαση των δικαιωμάτων των αιτούντων ασύλου, 

καθώς δεν μπορούν να εγγυηθούν αποτελεσματική εξέταση των αιτημάτων όλες οι χώρες της 

Ευρώπης 10. 

Προϋπόθεση για την ύπαρξη αυτού του συστήματος ασύλου ήταν η «θωράκιση» των 

εξωτερικών συνόρων της Ε.Ε. και η βάση δεδομένων των δακτυλικών αποτυπωμάτων των 

μεταναστών και των αιτουμένων ασύλου που συνελήφθησαν στην προσπάθειά τους να 

περάσουν τα σύνορα (Eurodac). Η ενίσχυση των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης ήταν μια 

διαδικασία που είχε ήδη ξεκινήσει σταδιακά από την δεκαετία του ‘90. Ωστόσο, είναι 

σημαντικό να αναφερθεί ένα ιστορικό γεγονός που επρόκειτο να αποτελέσει τομή για τον 

                                                            
9 Χριστόπουλος, Δ., 2020, Αν το προσφυγικό ήταν πρόβλημα θα είχε λύση, Αθήνα: ΠΟΛΙΣ, σελ. 100. 
10 Παπαστεργίου Β., Τάκου, Ε., 2018, Επίμονοι μύθοι για την Μετανάστευση στην Ελλάδα, Αθήνα: Ίδρυμα Ρόζα 
Λούξεμπουργκ παράρτημα Ελλάδας, σελ. 30. 
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τρόπο που θα αντιμετωπίζονταν εφεξής τα μεταναστευτικά ρεύματα, και μάλιστα αυτά που 

αποτελούνταν πλειοψηφικά από μουσουλμάνους. Αυτό δεν είναι άλλο από την τρομοκρατική 

επίθεση την 11η Σεπτεμβρίου 2001. Αυτό το γεγονός σε συνδυασμό με άλλα τρομοκρατικά 

χτυπήματα στην Ευρώπη, όπως στην Μαδρίτη το 2003, στο Λονδίνο το 2005 και πολύ 

αργότερα στο Παρίσι το 2015, αλλά και γενικά με την ύπαρξη του ISIS, έδωσε ένα ιδεολογικό 

πρόσημο της Ευρώπης απέναντι στους μετανάστες11. Στον σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο και 

νεοφιλελεύθερο καπιταλισμό η νομιμοποίηση της κρατικής βίας έχει σημαντικό ρόλο στον 

τρόπο που λαμβάνονται υπόψη οι πολιτικές. Με το πρόσχημα της τρομοκρατίας οι χώρες της 

Δύσης «αγιοποίησαν» την πολιτική της ασφάλειας12. Γι’ αυτό μπορούμε να πούμε πως τα 

κράτη της Ε.Ε. κινούνται στην λογική της ασφάλειας. Ιδεολογικά, επίσης, άρχιζε να 

σχηματίζεται ένας νομιμοποιημένος ρατσισμός που διαχύθηκε σε όλο το πολιτικό spectrum 

και βοήθησε στην νομιμοποίηση της ρητορικής πολλών ακροδεξιών κομμάτων της Ευρώπης. 

Οποιαδήποτε προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μια πιο ανθρωπιστική προσέγγιση του 

μεταναστευτικού, τελικά θα οδηγείται και πάλι σε μια πολιτική αυστηρών διασυνοριακών 

ελέγχων ακόμα και επαναπροωθήσεων.  

Όπως λέχθηκε πιο πάνω το τρομοκρατικό χτύπημα της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 αποτέλεσε 

τομή στην εξωτερική και εσωτερική πολιτική των κρατών της Δύσης13. Οι χώρες της Δύσης 

άρχισαν σταδιακά να θέτουν αυστηρούς αντιτρομοκρατικούς νόμους, που σε μεγάλο βαθμό 

υποβάθμιζαν την δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, να αυξάνουν τον προϋπολογισμό 

για τις αγορές εξοπλιστικών συστημάτων (π.χ. κάμερες, drones και γενικά υλικά για τους 

φράκτες στα σύνορα.) και όπλων και τελικά να υιοθετούν μια σκληρή στάση απέναντι στο 

μεταναστευτικό14. Με το πρόσχημα της ασφάλειας άρχισαν να δικαιολογούνται απάνθρωπες 

πρακτικές απέναντι στους μετανάστες και τους πρόσφυγες. Σε αυτό το αξίζει να αναφερθεί 

ένα όργανο που σε μεγάλο βαθμό αποτέλεσε την εμπροσθοφυλακή της μεταναστευτικάς 

πολιτικής της Ευρώπης. Αυτό το όργανο είναι η Frontex, με έδρα στην Βαρσοβία15. Η ανάγκη 

της Ε.Ε. για ένα τεχνολογικά επαρκή συνοριακό έλεγχο της ευρωπαϊκής επικράτειας, ένα 

διακύβευμα που αποτέλεσε κεντρικό σημείο στις συζητήσεις πάνω στο μεταναστευτικό, 

δημιούργησε την Frontex το 200416. Η δημιουργία της ευρωπαϊκής συνοριακής υπηρεσίας 

συνοδεύτηκε και από την δημιουργία του Τμήματος Εσωτερικής Ασφάλειας. Ωστόσο, η 

Frontex δεν είναι ακριβώς μια ανεξάρτητη ευρωπαϊκή υπηρεσία, αλλά λειτουργεί στα πλαίσια 

συνεργασίας με τις συνοριακές υπηρεσίες των εθνών-κρατών. Πρόκειται για τις γνωστές 

«κοινές επιχειρήσεις». Στις μέρες μας η Frontex ελέγχεται για ζητήματα επαναπροωθήσεων 

                                                            
11 Χριστόπουλος, Δ., 2020, Αθήνα, σελ. 90. 
12 Labica G., 2014, Η βία; Ποια βία;, Αθήνα: ΕΚΤΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ, σελ. 79-90. 
13 Κασπάρεκ Μπερντ, 2017, Αθήνα, σελ. 18. 
14 Labica G., 2014, Αθήνα, σελ. 79-90. 
15 Κασπάρεκ Μπερντ, 2017, Αθήνα, σελ. 20. 
16 Κασπάρεκ Μπερντ, 2017, Αθήνα, σελ. 18. 
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και άλλων παραβιάσεων, κυρίως στην περιοχή του Αιγαίου αλλά και γενικά όπου έχει δράσει. 

Από τους επικριτές αναφέρεται πως ο ίδιος ο σκοπός της Frontex είναι μόνο η παρεμπόδιση 

των μεταναστευτικών ρευμάτων μέσα από την χρήση υπερσύγχρονης τεχνολογίας, χωρίς να 

λαμβάνονται υπόψη τα ανθρώπινα δικαιώματα17. 

Σε γενικές γραμμές, η ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική εμπεριέχει το στοιχείο της 

ασφάλειας. Αυτή η λογική συνέχισε να υπάρχει και όταν παρουσιάστηκαν τα πρώτα 

προβλήματα. Και όποια περαιτέρω προσπάθεια γινόταν για μια πιο ανθρωπιστική προσέγγιση, 

τελικά αυτή έμενε στα λόγια. Ένα πολύ σημαντικό παράδειγμα είναι αυτό της επιχείρησης 

έγκαιρου εντοπισμού και διάσωσης στην Μεσόγειο ή αλλιώς Mare Nostrum, όπου μετά τους 

πνιγμούς περίπου πεντακοσίων ατόμων στην Λαμπεντούζα το 2013, η ίδια η Ιταλική 

κυβέρνηση την οργάνωσε. Και ενώ στην Ευρωπαϊκή  Ένωση τέθηκε το ζήτημα του 

ανθρωπισμού, τελικά στην προσπάθεια να αντικαταστήσουν την επιχείρηση Mare Nostrum με 

μια ευρωπαϊκή επιχείρηση υπό την Frontex με την ονομασία Triton, αυτή εκφυλίστηκε σε μια 

στρατιωτική επιχείρηση διασφάλισης των ευρωπαϊκών εξωτερικών συνόρων του Νότου18. 

Ακόμα και το ελπιδοφόρο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δράσης που παρουσιάστηκε από την 

Επιτροπή το 2015, δεν απομακρύνθηκε από την προηγούμενη ευρωπαϊκή μεταναστευτική 

πολιτική. Δυστυχώς, όπως το έθεσε ο Περικλής Κοροβέσης σε άρθρο του, οι Λαμπεντούζες 

είναι παντού, δηλαδή, ως συνέχεια της αποικιοκρατικής νοοτροπίας της Ευρώπης γίνονται 

αυτές οι εχθρικές μεταναστευτικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που οδηγούν κάθε 

χρόνο σε θάνατο χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες. Πρόκειται σε τελευταία ανάλυση, για 

πολιτικές που δημιουργούν Λαμπεντούζες σε όλη την Νότια Ευρώπη, όπου τα πλούσια κράτη 

του ευρωπαϊκού Βορρά αφήνουν αυτήν την «βρώμικη» δουλειά στις φτωχές χώρες του 

Νότου19, αλλά ακόμα και σε χώρες εκτός Ευρώπης που δεν φημίζονται για την αξιοπρεπή 

διαχείριση των μεταναστευτικών ροών.      

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δράσης έθετε ως στόχο την στροφή της ευρωπαϊκής 

μεταναστευτικής πολιτικής σε μια πιο ανθρωπιστική προσέγγιση και την απομάκρυνση αυτής 

από τις βάσεις που κτίστηκαν σε συνθήκες όπως αυτές του Άμστερνταμ και του Δουβλίνου20. 

Ωστόσο, ακόμα και πριν το καλοκαίρι του 2015 αυτό το πρόγραμμα δεν απομακρυνόταν τόσο 

από τις προηγούμενες στρατηγικές, αλλά προσπαθούσε να τις εξορθολογήσει. Πάντα, η 

«ασφάλεια» πλανιέται πάνω από αυτές τις πολιτικές, αλλά με ένα ανθρωπιστικό πρόσημο. 

Μέσα στα πλαίσια της διάσωσης ζωών, απλά περιγράφεται η πολιτική των αυστηρών 

συνόρων. Δεν είναι τυχαίο που η Επιτροπή στηρίζει την τεχνολογική ενίσχυση και 

                                                            
17 Ν. Χειλάς, 30/5/21, Frontex: Ο λύκος που φυλάει τα πρόβατα, Εποχή, διεύθυνση: 
https://www.epohi.gr/article/39908/frontex-o-lykos-poy-fylaei-ta-provata 
18 Κασπάρεκ Μπερντ, 2017, Αθήνα, σελ. 32-33. 
19 Κοροβέσης Π., 2015, Στο κέντρο του περιθωρίου, Oι Λαμπεντούζες είναι παντού, Πάτρα: Opportuna, σελ. 160-
162. 
20 Κασπάρεκ Μπερντ, 2017, Αθήνα, σελ. 36. 
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ισχυροποίηση της Frontex. Επίσης, ενώ τίθεται ζήτημα για ένα διάλογο με τις χώρες 

καταγωγής μεταναστών και εξέταση του φαινομένου της μετανάστευσης από κοινωνικής 

πλευράς, και πάλι η Ευρωπαϊκή Ένωση καταλήγει να θέτει σαν προτεραιότητα την 

αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης, τον αυστηρό έλεγχο των ροών (βάσεις 

δεδομένων από δακτυλικά αποτυπώματα) και την αστυνομική συνεργασία. Αναφέρεται και σε 

μια προσπάθεια χάραξης πολιτικής υπέρ της νόμιμης μετανάστευσης, αλλά φυσικά χωρίς να 

αποτυπώνεται κάτι συγκεκριμένο. Τέλος, προτείνεται η πολιτική της μετεγκατάστασης και το 

σύστημα των hot spots, που θα είναι υπηρεσίες ταυτοποίησης των αιτούντων άσυλο από τις 

πρώτες χώρες εισόδου. Όπως θα δούμε και στην συνέχεια, η πολιτική των hot spots και της 

μετεγκατάστασης δεν είχε τα καλύτερα αποτελέσματα21. 

Οι αποφάσεις που πάρθηκαν μετά το μεγάλο προσφυγικό κύμα του καλοκαιριού του ‘15 θα 

εξεταστούν στο τρίτο σημείο της εργασίας. Αυτό συμβαίνει γιατί δεν απομακρύνθηκαν από τις 

βάσεις της μεταναστευτικής πολιτικής της Ε.Ε. που αναφέραμε. Μπορούμε, μάλιστα, να πούμε 

πως αυτές οι αποφάσεις ήταν και αποτελέσματα των προηγούμενων επιλογών. Η Συμφωνία 

της Ε.Ε. με την Τουρκία για παράδειγμα ή και ακόμα και ο ρόλος που απέκτησε η Ελλάδα στον 

εγκλωβισμό των προσφύγων στα νησιά του Αιγαίου είναι πολιτικές που ακολουθούνταν και 

στο παρελθόν. Η Ε.Ε. έβρισκε διάφορες χώρες να αποτελέσουν τα «buffer states» της, χώρες, 

δηλαδή, που θα συγκρατούσαν τα μεγαλύτερα κύματα των προσφύγων. Σε πολλές 

περιπτώσεις, αν όχι και πάντα, κατά παράβαση της Συνθήκης της Γενεύης, καθώς πολλές από 

αυτές τις χώρες παραβιάζουν σταθερά τα δικαιώματα των προσφύγων και των μεταναστών. 

Χώρες όπως η Λιβύη, η Τυνησία, ο Νίγηρας και μετέπειτα η Τουρκία θα αποτελέσουν τις χώρες 

όπου θα κρατάνε μακριά από τους «πολιτισμένους» Ευρωπαίους τους «ξένους». Μάλιστα, 

μεγάλο κομμάτι του προϋπολογισμού της Ε.Ε. δίνεται γι’ αυτόν τον σκοπό. Είναι γνωστή η 

συνάντηση του Μπερλουσκόνι με τον Καντάφι, για την διευθέτηση του ζητήματος της 

παρεμπόδιση των αφρικανικών ροών το 2009. Σε αυτήν την πολιτική εντάσσονται και οι 

επαναπροωθήσεις των προσφύγων σε αυτές τις χώρες και η συνεργασία μεταξύ των 

συνοριακών φυλάκων της Ε.Ε. με τις αρχές αυτών των χωρών22. Αυτή η δημιουργία 

«υγειονομικών ζωνών» για τον περιορισμό των μεταναστευτικών ρευμάτων περιγράφεται με 

τον όρο «externalization». Τέλος, όποιες προσπάθειες υπήρχαν για περισσότερη αλληλεγγύη 

και επιμερισμό της ευθύνης μεταξύ των κρατών-μελών για μια καλύτερη διευθέτηση του 

προσφυγικού, πάντα έπεφτε στο κενό, όπως για παράδειγμα το Πρόγραμμα μετεγκατάστασης 

που τέθηκε υπό την Ευρωπαϊκή Ατζέντα για την Μετανάστευση τον Μάιο του 2015.   

 

 

                                                            
21 Κασπάρεκ Μπερντ, 2017, Αθήνα, σελ. 39-42. 
22 Χριστόπουλος, Δ., 2020, Αθήνα, σελ. 106-108. 
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2.  Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Η μεταναστευτική πολιτική του ελληνικού κράτους δεν απομακρύνεται από τη βασική 

κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα και αυτή βάζει ως προτεραιότητα την ασφάλεια και 

απομακρύνεται από την προσήλωση στα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό είναι σε ένα βαθμό 

λογικό μέσα στα πλαίσια των διεθνών συνθηκών και της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Ωστόσο, η 

ανάλυση της ελληνικής μεταναστευτικής πολιτικής παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον. Το 

καλοκαίρι του 2015 και η προσφυγική κρίση ήταν μια διπλή αποτυχία, τόσο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, όσο και της Ελλάδας. Με μια γρήγορη ματιά του ιστορικού της μεταναστευτικής 

πολιτικής της, παρατηρούμε μια απίστευτα κακή νοοτροπία. Μια νοοτροπία που σε μεγάλο 

βαθμό στηριζόταν στον ρατσισμό, αλλά παράλληλα και στην ενίσχυση της φτηνής μαύρης 

εργασίας. Παρατηρείται μια διαχρονική αδυναμία του ελληνικού κράτους να διαχειριστεί τις 

μεταναστευτικές ροές. Μια αδυναμία όχι μόνο στις υλικοτεχνικές υποδομές αλλά και στο ίδιο 

το νομοθετικό της οπλοστάσιο. Αυτή η αρνητική στάση απέναντι στην μετανάστευση 

αποτυπωνόταν εκτός από τις πολιτικές της στην ίδια την ελληνική κοινωνία. Σε αυτό το σημείο 

θα εξεταστεί η μεταναστευτική πολιτική της Ελλάδας από το ‘90 μέχρι και το 2015. Στο 

μικροσκόπιο θα μπουν επιχειρήσεις των ελληνικών κυβερνήσεων απέναντι στους μετανάστες, 

όπως η επιχείρηση «Ξένιος Δίας», που αποτυπώνουν με περίτρανο τρόπο το ιδεολογικό 

πλαίσιο της γενικότερης μεταναστευτικής πολιτικής. Ήδη, ξεκινώντας την εξέταση της 

μεταναστευτικής πολιτικής της Ελλάδας από την δεκαετία του ‘90 είναι δύσκολο να μην 

εντοπίσουμε την κακή σχέση που έχει το ελληνικό κράτος με την έννοια του μετανάστη. Η ίδια 

η κοινωνία δυσκολεύτηκε να συλλάβει αυτήν την έννοια, φυσικά πάντα υπό την επιρροή των 

ΜΜΕ και των πολιτικών θεσμών του κράτους. Οι δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι μετανάστες 

από τα Βαλκάνια, είτε πρόκειται για τον ρατσισμό που βίωσαν, είτε πρόκειται για τυπικές 

δυσκολίες που συνάντησαν στην Ελλάδα, όπως το καθεστώς δουλειάς, ιθαγένειας και γενικά η 

τυπική νομιμοποίησή τους από το κράτος, είναι δυσκολίες που συνέχιζαν να αντιμετωπίζουν 

ακόμα και μετά από είκοσι χρόνια διαμονής στην Ελλάδα. 

Η Ελλάδα ιστορικά αποτελούσε σταυροδρόμι για τους μετακινούμενους πληθυσμούς. Η θέση 

της ανάμεσα σε Ανατολή-Δύση και η επαφή της με την Ανατολική Μεσόγειο την καθιστούσαν 

πάντα ένα σημείο όπου συντελούνταν ετερογενείς πληθυσμιακές μετακινήσεις αλλά και 

δημογραφικές μεταβολές. Φυσικά, αυτές οι ιστορικές πληθυσμιακές αναμίξεις και 

μετακινήσεις σε μεγάλο βαθμό βρίσκονται «καταχωνιασμένες στο ντουλάπι της εθνικής 

λήθης23». Στην Ελλάδα ακόμα υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν ότι είναι γηγενείς και 

αυτόχθονες, που αν όμως εξετάσουν την σχετική ιστοριογραφία για μια συγκεκριμένη 

πληθυσμιακή μετακίνηση, θα απογοητευθούν. Από την Ελληνική Επανάσταση του 1821 που 

φέρνει ως αποτέλεσμα κάποιες πληθυσμιακές μετακινήσεις, μέχρι και τις μεταναστεύσεις που 

                                                            
23 Χριστόπουλος, Δ., 2020, Αθήνα, σελ. 46. 
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συντελούνται σε όλη την διάρκεια της ύπαρξης του ελληνικού κράτους, υπάρχει μια 

συνεχόμενη κίνηση στην περιοχή. Ωστόσο, το ελληνικό κράτος ακόμα και μετά από ένα τέτοιο 

ιστορικό  μετακινήσεων, βρέθηκε σε αμηχανία απέναντι στα μεταναστευτικά ρεύματα του ‘90 

από τα Βαλκάνια. Ακόμα χειρότερο είναι πως και στις μέρες μας κυριαρχείται από αυτήν την 

αμηχανία, δηλαδή τριάντα χρόνια μετά από αυτά τα «νέα» κύματα μετανάστευσης. Ενώ από 

την μία είναι κατανοητό πως κάθε νέο μεταναστευτικό ή προσφυγικό ρεύμα έχει διαφορετικά 

χαρακτηριστικά που μπορούν να δυσκολέψουν το κράτος, από την άλλη, πάντα μπορεί να 

γίνει μια σύγκριση με παλαιότερα ρεύματα. Στην Ελλάδα τα μεταναστευτικά ρεύματα 

σοκάρουν την κοινή γνώμη και αντιμετωπίζονται με καχυποψία από το κράτος. Δυστυχώς, 

αυτή η ανιστόρητη οπτική των μεταναστεύσεων διαποτίζει τον κρατικό μηχανισμό με 

αποτέλεσμα η μετανάστευση να λαμβάνεται υπόψη ως μια παρένθεση από την 

κανονικότητα24.  

Στις ημέρες μας ακούγεται από ένα μεγάλο κομμάτι της ακροδεξιάς πως τα σύγχρονα 

μεταναστευτικά ρεύματα δεν μπορούν να αφομοιωθούν, καθώς αποτελούνται από 

ανθρώπους μουσουλμανικής θρησκείας και διαφορετικής κουλτούρας, σε αντιδιαστολή με 

τους Αλβανούς και τους μετανάστες που έχουν έρθει από τα Βαλκάνια και γι’ αυτό κατάφεραν 

να αφομοιωθούν. Ωστόσο, ξεχνάνε την στάση που είχαν εκείνη την περίοδο απέναντι σε 

εκείνα τα μεταναστευτικά ρεύματα. Μπορούμε να πούμε πως σήμερα υιοθέτησαν την «μόδα» 

της ισλαμοφοβίας, η οποία άρχιζε να ισχυροποιείται με τους πολέμους στην Μέση Ανατολή 

και τα τρομοκρατικά χτυπήματα. Την δεκαετία του ‘90 κυριαρχούσε μια εχθρική στάση και 

ρητορική απέναντι στους μετανάστες από τα Βαλκάνια. Η ενσωμάτωση αυτών των ανθρώπων 

συντελέστηκε μόνο μετά το πέρασμα δύο δεκαετιών. Τα εμπόδια στην ενσωμάτωσή τους ήταν 

η μισαλλοδοξία και ο ρατσισμός της Ακροδεξιάς και των ΜΜΕ, η παθητική στάση του κράτους 

και η απροκάλυπτη εχθρότητα και καχυποψία από την ελληνική διοίκηση και την ελληνική 

αστυνομία25. Το ‘90 πρώτη φορά μετά από καιρό έρχεται στην Ελλάδα ένα τόσο μεγάλο ρεύμα 

μεταναστών, το οποίο θα μείνει για πάρα πολύ καιρό σε κατάσταση αλλοδαπότητας, δηλαδή, 

όπως αναφέρει ο Χριστόπουλος «πρώτη φορά έρχονται ξένοι και παραμένουν νομικά ξένοι26». 

Το πιο σημαντικό καινούργιο στοιχείο δεν είναι πως κατέφθασε ένας μεγάλος αριθμός μη 

Ελλήνων, αλλά πως διατηρήθηκε για πολλά χρόνια η αλλοδαπότητά τους, μάλιστα σε 

συνθήκες παρανομίας, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα να είναι για χρόνια κοινωνικά 

αποκλεισμένοι και στιγματισμένοι27. Δυστυχώς, αυτή η «αμηχανία» και απάθεια του 

ελληνικού κράτους απέναντι στα μεταναστευτικά ρεύματα από την δεκαετία του ‘90 και μετά 

δικαιολογούνταν σε μεγάλο βαθμό από ένα μύθο περί μονοπολιτισμικότητας της χώρας, που 

                                                            
24 Χριστόπουλος, Δ., 2020, Αθήνα, σελ. 61. 
25 Παπαστεργίου Β., Τάκου, Ε.,2015(2), Η Μετανάστευση στην Ελλάδα, έντεκα μύθοι και περισσότερες αλήθειες, 
Αθήνα: Ίδρυμα Ρόζα Λούξεμπουργκ παράρτημα Ελλάδας, σελ. 51. 
26 Χριστόπουλος, Δ., 2020, Αθήνα, σελ. 64. 
27 Χριστόπουλος, Δ., 2020, Αθήνα, σελ. 64. 
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ωστόσο συγκρούστηκε με την πραγματικότητα της μεταψυχροπολεμικής εποχής, μιας εποχής 

μεγάλων μετακινήσεων που οδήγησε στην δημιουργία ρωγμών σε αυτήν την αντίληψη28.  

Αυτή η απάθεια του κράτους, όμως, έδωσε χώρο σε μια απορρυθμισμένη αγορά εργασίας ή 

αλλιώς σε ένα καθεστώς μαύρης εργασίας, όπου άτομα όπως οι μετανάστες που βρίσκονταν 

σχεδόν σε μια κατάσταση παρανομίας ήταν το πρωταρχικό δυναμικό αυτών των εργασιών. Η 

μαύρη και ανειδίκευτη εργασία ήταν μονόδρομος γι’ αυτούς τους ανθρώπους, μέσα σε ένα 

πλαίσιο εκβιασμού για μη ανανέωση της άδειας παραμονής και απέλασης, αλλά και μεγάλης 

ανάγκης για χρήματα. Αυτή η άτυπη εργασία εξαπλώθηκε σε επιχειρήσεις, μεγάλες αγροτικές 

μονάδες και εργοτάξια. Μπορούμε να πούμε πως σε μεγάλο βαθμό αυτά τα χέρια πρόσφεραν 

μια ώθηση στην ελληνική οικονομία. Ωστόσο, αυτή η εργασία γίνεται χωρίς τον έλεγχο των 

μηχανισμών του κράτους, και όποτε γίνονταν έλεγχοι οι αποφάσεις ήταν συχνά υπέρ του 

εργοδότη29. Ακόμα χειρότερα δεν λαμβάνονταν υπόψη οι εργασιακές συνθήκες στις οποίες 

εργάζονταν, με αποτέλεσμα τον κίνδυνο τραυματισμού ή και θανάτου (μην ξεχνάμε τους 14 

νεκρούς στα έργα για τους Ολυμπιακούς αγώνες του 2004). Αυτό το φαινόμενο υπήρχε και 

συνεχίζει να υπάρχει σε όλη την Ευρώπη, και είναι μια κατάσταση όπου πολλές μεγάλες 

επιχειρήσεις μπορούν να εκμεταλλεύονται τους μετανάστες, καθώς αυτοί βρίσκονται υπό 

καθεστώς παρανομίας και έτσι αναγκάζονται να δουλέψουν σε αυτές τις επιχειρήσεις, χωρίς 

να τους παρέχεται η απαιτούμενη προστασία από το κράτος.   

Στην Ελλάδα, η λογική της αφομοίωσης κατευθύνεται σε μια κατάσταση απεμπόλησης των 

ιδιαίτερων πολιτισμικών χαρακτηριστικών του μετανάστη. Ό,τι πολιτιστικό χαρακτηριστικό 

θεωρείται αντίθετο και ανταγωνιστικό με την κυρίαρχη κουλτούρα δεν γίνεται δεκτό. Όποιες 

προσπάθειες έχουν γίνει για την δημιουργία τζαμιών ή αλβανικών σχολείων έχουν βρει 

μεγάλα εμπόδια και ισχυρή καχυποψία30. Όπως γίνεται κατανοητό με μια νοοτροπία που 

προωθεί την εχθρότητα απέναντι στο ξένο και σε αυτό που δεν σχετίζεται με την ορθόδοξη 

παράδοση, διαμορφώνεται μια κατάσταση όπου η δυνατότητα ενός μετανάστη, με κάποια 

ιδιαίτερα πολιτισμικά χαρακτηριστικά, να γίνει πολίτης της Ελλάδας περιορίζεται. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα οι ρυθμοί πολιτογράφησης στην Ελλάδα να είναι πολύ χαμηλοί και αργοί, ενώ οι 

χρονικές προϋποθέσεις παραμονής είναι οι υψηλότερες στην Ευρώπη31. Όπως αναφέραμε πιο 

πάνω, στον δημόσιο διάλογο ξεχνιέται η στάση που υιοθετήθηκε από το ελληνικό κράτος 

απέναντι στους μετανάστες. Αλλά ακόμα και στις σημερινές συνθήκες ο ρατσισμός ενδημεί, 

                                                            
28 Χριστόπουλος, Δ., 2020, Αθήνα, σελ. 70. 
29 Η ¨αόρατη¨ εργασία μέσα από την εκμετάλλευση των μεταναστών, 11/14/17, νομάδες/εργατική συνέλευση 
στα Βορειοανατολικά, διεύθυνση:  https://nomades.espivblogs.net/2017/11/14/%CE%B7-
%CE%B1%CF%8C%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-
%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CE%BD-
%CE%B5%CE%BA%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AC%CE%BB/ 
30 Χριστόπουλος, Δ., 2020, Αθήνα, σελ. 75. 
31 Χριστόπουλος, Δ., 2020, Αθήνα, σελ. 76. 
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ακόμα και σε ομάδες ανθρώπων που υποτίθεται έχουν ενσωματωθεί στην κοινωνία. Η 

σημασία της εξέτασης του τρόπου που αντιμετώπισε το ελληνικό κράτος τα μεταναστευτικά 

ρεύματα της δεκαετίας του ‘90 έγκειται στον υπερτονισμό των διαχρονικών πταισμάτων της 

ελληνικής διοίκησης σε σχέση με την μετανάστευση. Τα λάθη αυτά τα είδαμε σε όλη την 

διάρκεια της πρώτης δεκαετίας του 21ου αιώνα και συνεχίζουμε να τα βλέπουμε στις μέρες 

μας.   

Σε αυτό το σημείο θα γίνει μια συνοπτική περιγραφή του νομικού πλαισίου για την 

μετανάστευση και για τον θεσμό της ιθαγένειας. Όπως αναλύθηκε πιο πάνω, η στάση της 

Ελλάδας απέναντι στα μεταναστευτικά ρεύματα χαρακτηρίζεται από αμηχανία, ιδίως αν 

ληφθεί υπόψη ότι κατά το μεγαλύτερο μέρος της δεκαετίας του ΄90 το ελληνικό κράτος 

έλαμψε δια της απουσίας του. Το γεγονός αυτό αποτυπώνεται πιο καθαρά στο νομοθετικό 

πλαίσιο που υπήρχε για την μετανάστευση. Αυτό που μπορεί να λεχθεί σχετικά, είναι πως 

κυριαρχούσε μια «ανασφάλεια δικαίου32», υπό το καθεστώς της οποίας τίποτα δεν ήταν 

νομικά προβλέψιμο. Η ανυπαρξία του κράτους καλυπτόταν από την ισχυρή παρουσία και 

λειτουργία των μηχανισμών δίωξης33. Η ελληνική αστυνομία είχε και συνεχίζει να έχει μεγάλες 

αρμοδιότητες πάνω στην μετανάστευση. Αυτή η συνθήκη δημιουργεί πολλά προβλήματα, 

δεδομένο ότι η ΕΛ.ΑΣ. αδυνατεί να διαχειριστεί ένα τόσο περίπλοκο και σημαντικό θέμα όπως 

είναι η μετανάστευση, καθώς δεν έχει την κατάλληλη εκπαίδευση. Αξίζει επίσης να σημειωθεί 

πως η ίδια η φύση αυτού του σώματος οδηγεί τελικά στο να λειτουργεί ως όργανο αποτροπής 

των μεταναστών. Αυτό επρόκειτο να φανεί και από τον πρώτο νόμο (Ν. 1975 του 1991) που 

ψηφίστηκε ως αντίδραση της Πολιτείας στις ροές. Ο συγκεκριμένος νόμος μπορούμε να πούμε 

με λίγα λόγια πως απαγόρευε την μετανάστευση, καθώς δε προβλεπόταν κανένας τρόπος 

νόμιμης εισόδου στην χώρα34. Μάλιστα το κράτος έδειχνε να ανοίγει τον δρόμο στην 

παράνομη μετανάστευση. Την ίδια στιγμή η ΕΛ.ΑΣ. συνέχιζε να αποτελεί το όργανο αποτροπής 

των ρευμάτων. Και ενώ από την μία φαινόταν μια απάθεια του κράτους, δυστυχώς, δεν γίνεται 

να μην τονιστεί και η ενίσχυση της φτηνής ανασφάλιστης εργασίας, την οποία το κράτος σε 

μεγάλο βαθμό ανέχθηκε35. Μέσα στα πλαίσια αυτής της κρατικής αδυναμίας αναδεικνύονταν 

απίστευτα διοικητικά λάθη, είτε ακούσια είτε εκούσια, όπως η συστηματική έκδοση ληγμένων 

αδειών παραμονής στους μετανάστες.  

Η κατάσταση συνέχιζε να είναι η ίδια ακόμα και μετά την έκδοση των προεδρικών 

διαταγμάτων του 1997 και 1998, δια των οποίων έγινε μια προσπάθεια να νομιμοποιηθεί ένα 

κομμάτι των μεταναστών. Ουσιαστικά, η πιο σοβαρή προσπάθεια για τον σχεδιασμό μιας 

μεταναστευτικής πολιτικής εντοπίζεται το 2001 με τον Ν. 2910, ο οποίος θέτει το ζήτημα της 

                                                            
32 Χριστόπουλος, Δ., 2020, Αθήνα, σελ. 82. 
33 Χριστόπουλος, Δ., 2020, Αθήνα, σελ. 83. 
34 Χριστόπουλος, Δ., 2020, Αθήνα, σελ. 83. 
35 Χριστόπουλος, Δ., 2020, Αθήνα, σελ. 84. 
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διευθέτησης συνολικά της μετανάστευσης36. Και παρά την δυσκολία του να ανταποκριθεί στα 

προβλήματα, κάτι που φαίνεται από τον μεγάλο αριθμό τροπολογιών και τα μέτρια 

αποτελέσματά του, ωστόσο, το κράτος για πρώτη φορά θέτει την παρουσία του σε αυτό το 

τόσο σημαντικό ζήτημα. Το 2000 και 2001 υπάρχει ένα κύμα νομιμοποιήσεων (350.000) 

μεταναστών, κάτι που δείχνει πως βελτιώνεται κάπως η κατάσταση, αλλά τα συνεχόμενα 

προβλήματα θα συνεχίζουν να υπάρχουν και η κοινωνία θα παραμένει καχύποπτη απέναντι 

στον «ξένο». Φυσικά, με την είσοδο στον νέο αιώνα θα έρθουν καινούργια ζητήματα που θα 

πρέπει το ελληνικό κράτος να διευθετήσει. Νέα μεταναστευτικά ρεύματα αρχίζουν να 

εμφανίζονται, αυτήν την φορά από την Μέση Ανατολή, λόγω των πολέμων στην ευρύτερη 

περιοχή και συγκεκριμένα των στρατιωτικών επεμβάσεων των ΗΠΑ στο Αφγανιστάν και στην 

συνέχεια στο Ιράκ.      

Το 2004 θεσπίζεται ο Κώδικας Ιθαγένειας, ο οποίος για την Ελλάδα αποτελούσε ένα κατ’ αρχήν 

προοδευτικό βήμα. Αξίζει βέβαια να σημειωθεί ότι δεν άλλαζε την προηγούμενη νομοθεσία, 

απλά την κωδικοποιούσε37. Το θεσμικό πλαίσιο που αφορούσε την ιθαγένεια δεν επρόκειτο να 

βελτιωθεί ουσιαστικά, μέχρι και το 2010. Το 2005, μάλιστα, με τον μεταναστευτικό νόμο 3386, 

το κράτος επέστρεφε στην λογική της αποτροπής των μεταναστών. Ωστόσο, το 2010 έγινε η 

πιο σοβαρή προσπάθεια για έναν κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας. Στόχος αυτού του νόμου (Ν. 

3838) είναι να προσφέρει την δυνατότητα στα παιδιά μεταναστών να αποκτήσουν ελληνική 

ιθαγένεια, ανοίγει τον χώρο για ένα καλύτερο και σύγχρονο σύστημα πολιτογράφησης και 

τέλος δίνει ακόμα και την ευκαιρία στην συμμετοχή των μεταναστών στις δημοτικές εκλογές38( 

συνέβη μόνο μια φορά).  Ο νόμος αυτός δεν κράτησε για πολύ, καθώς το Συμβούλιο της 

Επικρατείας τον έκρινε αντισυνταγματικό. Αν κοιτάξουμε και την ρητορική πίσω από την 

απόφαση αυτήν διακρίνουμε μια καχυποψία απέναντι στους μετανάστες. Συγκεκριμένα, 

διαβάζουμε πως τα έθνη και οι λαοί «δεν είναι οργανισμοί ασπόνδυλοι και δημιουργήματα 

εφήμερα, αλλά παριστούν διαχρονική ενότητα που [θα διαταρασσόταν] από την προσθήκη 

απροσδιορίστου αριθμού προσώπων ποικίλης προελεύσεως39». Όπως γίνεται αντιληπτό, αυτή 

η λογική στηρίζεται σε μια ξενοφοβική ρητορική που υποστηρίζει πως ένα καλύτερο σύστημα 

ιθαγένειας θα αποτελούσε «μαγνήτη για τους λαθρομετανάστες». 

Το 2011 ψηφίζεται ένας νόμος (3907/2011) που δίνει την δυνατότητα μόνο σε ένα μικρό και 

εξατομικευμένο αριθμό ανθρώπων για παραμονή και εργασία για «εξαιρετικούς λόγους40». 

Αυτό είναι τουλάχιστον υποτιμητικό για ένα τόσο μεγάλο αριθμό ανθρώπων που εδώ και 

είκοσι χρόνια περνάει τα σύνορα της Ελλάδας χωρίς χαρτιά και δεν του δίνεται η δυνατότητα 

                                                            
36 Χριστόπουλος, Δ., 2020, Αθήνα, σελ. 88. 
37 Χριστόπουλος, Δ., 2020, Αθήνα, σελ. 91. 
38 Παπαστεργίου Β., Τάκου, Ε.,2015(2), Αθήνα, σελ. 22. 
39 Παπαστεργίου Β., Τάκου, Ε.,2015(2), Αθήνα, σελ. 22. 
40 Χριστόπουλος, Δ., 2020, Αθήνα, σελ. 93. 
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να νομιμοποιηθεί και να φτιάξει την ζωή του. Δεν πρέπει να ξεχνάμε βέβαια, και το Σύμφωνο 

Μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν επιτρέπει τις μαζικές νομιμοποιήσεις 

μεταναστών που βρίσκονται στην επικράτεια των κρατών μελών, ακόμα και αν έχουν περάσει 

πολλά χρόνια από τότε που έχουν έρθει41. Όπως εξετάστηκε πιο πάνω, οι πολιτικές που 

ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση επηρεάζουν και αυτές των κρατών μελών, και σε αυτήν την 

περίπτωση η επιθετική πολιτική της Ευρώπης απέναντι στους μετανάστες συνδέθηκε με αυτήν 

της Ελλάδας. Η δικλείδα ασφαλείας αυτής της πολιτικής ήταν η «αναστολή απέλασης», κάτι 

που χρησιμοποιήθηκε το 2011 για τους τριακοσίους πρόσφυγες απεργούς πείνας στο μέγαρο 

Υπατία. Αυτοί απλά ζητούσαν την νομιμοποίησή τους στην χώρα, κάτι που τελικά ξεπεράστηκε 

με αυτόν τον «έντιμο συμβιβασμό» ή καλύτερα «υπό ανοχή συμβιβασμό42». Δυστυχώς,  

υπήρξαν και άλλα τέτοια συμβάντα για να μας θυμίζουν την φύση αυτών των πολιτικών. 

Ένα σημαντικό κομμάτι για την κατανόηση της μεταναστευτικής διαχείρισης στην Ελλάδα είναι 

η απάντηση στο ερώτημα ποιος έχει την αρμοδιότητα για τον σχεδιασμό της πολιτικής. 

Συγκεκριμένα στην Ελλάδα πριν από το 2002, μεγάλες αρμοδιότητες είχε η ελληνική 

αστυνομία. Ωστόσο, το 2002 συντελέστηκε μια τομή στον τρόπο διαχείρισης της 

μετανάστευσης. Από την μία πλευρά με την «παράνομη» μετανάστευση θα ασχολείται η 

αστυνομία, ενώ με την «νόμιμη» το Υπουργείο Εσωτερικών, και συγκεκριμένα η Διεύθυνση 

Αλλοδαπών και Μετανάστευσης43. Φυσικά, αυτή η σκέψη είναι εξόχως προβληματική για το 

πώς λαμβάνεται υπόψη το φαινόμενο της μετανάστευσης, όμως ήταν μια αρχή. Επόμενο βήμα 

ήταν η ίδρυση της αυτόνομης Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής του 

Υπουργείου Εξωτερικών τον Οκτώβριο του 2009 επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ44. Τελικά, τον 

Ιανουάριο του 2015 ως συνέχεια της Γενικής Γραμματείας, ιδρύθηκε από τον τότε νεοεκλεγείς 

ΣΥΡΙΖΑ το Υπουργείο Μετανάστευσης. Αυτό ήταν ένα πολύ σημαντικό βήμα για το πως θα 

έπρεπε να χαράσσεται η μεταναστευτική πολιτική, αλλά και πάλι η έλλειψη σχεδιασμού και η 

συνέχεια των δυσλειτουργιών της ελληνικής γραφειοκρατίας δεν πρόσφεραν μια σημαντική 

αλλαγή. Αυτήν την περίοδο, όμως, η εμφάνιση των νέων προσφυγικών ρευμάτων οδήγησαν το 

νέο υπουργείο να επικεντρωθεί στην διαχείριση μόνο αυτών και τελικά να μην ασχοληθεί με 

τους μετανάστες που βρίσκονταν ήδη στην Ελλάδα. Εκατοντάδες χιλιάδες μετανάστες ήταν 

εγκλωβισμένοι σε μια επισφαλή κατάσταση, όπου έπρεπε ακόμα, μπορεί και μετά από είκοσι 

χρόνια στην Ελλάδα, να ανανεώνουν συστηματικά την άδεια διαμονής τους. Αργότερα, η Ν.Δ 

το καλοκαίρι του 2019 καταργεί το Υπουργείο Μετανάστευσης και το ενσωματώνει στο 

Υπουργείο Δημόσιας Τάξης45. Και επίσημα, η μεταναστευτική πολιτική θα λαμβάνεται με 

                                                            
41 Χριστόπουλος, Δ., 2020, Αθήνα, σελ. 93. 
42 Τάκου Ε., 7/11/17, Για την απεργία πείνας στο Σύνταγμα: Δεν νοείται να τίθεται ως επίδικο η εφαρμογή της 
νομοθεσίας, REDnotebook, διεύθυνση:  https://rednotebook.gr/2017/11/gia-tin-apergia-pinas-sto-syntagma-den-
noite-na-tithete-os-epidiko-efarmogi-tis-nomothesias-tis-elenis-takou/ 
43 Χριστόπουλος, Δ., 2020, Αθήνα, σελ. 128. 
44 Χριστόπουλος, Δ., 2020, Αθήνα, σελ. 128. 
45 Χριστόπουλος, Δ., 2020, Αθήνα, σελ. 129-132. 
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όρους «ασφάλειας». Κάτι τέτοιο δεν άντεξε για πολύ. Μετά από περίπου έξι μήνες 

επανασυστήνεται το Υπουργείο. Οι ανάγκες, πια, είχαν αλλάξει. Όπως γίνεται κατανοητό, η 

μεγάλη αδυναμία στον σχεδιασμό μιας μεταναστευτικής πολιτικής φαίνεται και από την 

έλλειψη ενός στελεχικού δυναμικού που να έχει την δυνατότητα να ανταποκριθεί σε αυτά τα 

προβλήματα, αλλά και από την υιοθέτηση σε μεγάλο βαθμό της λογικής της «ασφάλειας».          

Ένα ήταν σίγουρα το πιο τρανταχτό παράδειγμα για τον τρόπο που οι ελληνικές κυβερνήσεις 

διαχειρίζονται το ζήτημα της μετανάστευσης. Αυτό ήταν η επιχείρηση «Ξένιος Δίας». 

Δυστυχώς, το όνομα της επιχείρησης, όπως είδαμε από τα αποτελέσματά της, έχει ένα 

οργουελικό χαρακτήρα. Το 2012 ξεκίνησε αυτή η επιχείρηση με τον συντονισμό της ΕΛ.ΑΣ. που 

είχε ως στόχο τον εντοπισμό και την σύλληψη «παράνομων» μεταναστών μέσα στην 

επικράτεια. Εκείνη την περίοδο γίνονται συνοριακές επιχειρήσεις αποτροπής μεταναστών με 

την συνεργασία μεταξύ των ελληνικών αρχών και της Frontex (π.χ. «Ποσειδών» στο Αιγαίο και 

«Rabbit» στην Θράκη, 2007 και 2011 αντίστοιχα) και ξεκινάει από το 2010 στη Δυτική Θράκη η 

λειτουργία συγκεκριμένων τόπων συνοριακού ελέγχου. Η ελληνική Πολιτεία για να 

συμμορφωθεί με τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για «επιστροφή των παρανόμως 

διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών» έπρεπε να κινηθεί προς την κατεύθυνση της 

διαμόρφωσης των κατάλληλων υποδομών, δηλαδή, νέα μέσα και δομές για τον συνοριακό 

έλεγχο 46. Συγκεκριμένα, γίνεται η προσπάθεια για μια πιο εκλεπτυσμένη και συστηματική 

διαδικασία αναγνώρισης και συλλογής δεδομένων των μεταναστών που περνάνε από τα 

σύνορα47. Και πράγματι ο κρατικός μηχανισμός αυτήν την κατεύθυνση ακολούθησε, με την 

αύξηση των συνοριακών ελέγχων, σε συνδυασμό με την λειτουργία των κέντρων κράτησης 

όπου φυλάσσονταν οι μετανάστες για επέλαση. Ωστόσο, η Ελλάδα, καθώς δεν πρόσφερε 

αξιοπρεπή συνθήκες κράτησης στους αιτούντες άσυλο, είχε ως αποτέλεσμα, μετά από 

αποφάσεις εθνικών δικαστηρίων και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του 

Ανθρώπου, την εμπλοκή της διαδικασίας επιστροφής του Κανονισμού του Δουβλίνου. Το 

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, μάλιστα, έβγαλε απόφαση που έλεγε 

ότι αποτελεί βασανισμός η επιστροφή στην Ελλάδα των αιτούντων άσυλο (MSS κατά Βελγίου 

και Ελλάδας)48. 

                                                            
46 Pillant Laurence, 2015, Επιχείρηση «Ξένιος Δίας»: Στρατηγική αποτροπής της μετανάστευσης μέσω της 
κράτησης, του εκφοβισμού και της καταπάτησης των δικαιωμάτων των μεταναστών, Athens Social Atlas, 
διεύθυνση: 
https://www.athenssocialatlas.gr/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%
CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%BE%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%82-
%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82/ 
47 Pillant Laurence, 2015. 
48 Χριστόπουλος Δ., Σπυροπούλου Γ., 2015, Προσφυγικό:«Θα τα καταφέρουμε»; Ένας απολογισμός διαχείρισης 
και προτάσεις διεξόδου, Αθήνα: Παπαζήση, σελ. 31. 
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Η επιχείρηση «Ξένιος Δίας» αποτελούσε μια συνέχεια του ελέγχου που γινόταν στα σύνορα, 

αλλά αυτήν την φορά θα συντελούταν στα μεγάλα αστικά κέντρα49. Η επιχείρηση ξεκίνησε το 

καλοκαίρι του 2012. Οι έλεγχοι αυτοί επικεντρώθηκαν κυρίως στην Αθήνα και ο στόχος ήταν ο 

εντοπισμός των μεταναστών χωρίς χαρτιά, οι οποίοι θα συλλαμβάνονταν και θα οδηγούνταν 

στα αστυνομικά τμήματα, όπου θα γινόταν η ταυτοποίηση των στοιχείων τους. Αν δεν είχαν τα 

κατάλληλα έγγραφα, τότε κρατούνταν για κάποιο διάστημα στα αστυνομικά τμήματα ή τους 

οδηγούσαν σε κέντρα κράτησης σε πόλεις, όπως στην Αθήνα, Κομοτηνή, Ξάνθη κ.α.50.Φυσικά, 

η όλη επιχείρηση μπορεί να περιγραφεί ως το λιγότερη βάρβαρη και απάνθρωπη απέναντι σε 

αυτούς τους ανθρώπους. Η ρατσιστική στοχοποίηση από τις αστυνομικές αρχές και η 

αυθαίρετη στέρηση της ελευθερίας και μάλιστα σε ένα πολύ μεγάλο αριθμό ανθρώπων που 

υποτίθεται δεν ήταν ο στόχος αυτής της επιχείρησης, που λόγω εθνοτικής ταυτότητας δεν 

ξέφυγαν τον έλεγχο 51, είναι λίγα από αυτά που μπορούν να ειπωθούν για αυτήν. Εκτός από τις 

συστηματικά άσχημες συνθήκες στις οποίες κρατούνταν αυτοί οι άνθρωποι, επίσης αυτή η 

επιχείρηση είχε ένα βαθύτερο νόημα. Τα πογκρόμ και οι συλλήψεις των μεταναστών 

απέκτησαν «ορατότητα», καθώς πια η δουλειά της αστυνομίας γινόταν στα αστικά κέντρα 

μπροστά στα μάτια του κόσμου, κάτι που η τότε κυβέρνηση εκμεταλλεύτηκε επικοινωνιακά52. 

Μέσα σε ένα γενικευμένο κλίμα εχθρότητας που κυριαρχούσε για αυτά τα ρεύματα 

μετανάστευσης από την Μέση Ανατολή και με την άνοδο της Χρυσής Αυγής ως μια σημαντική 

δύναμη στο πολιτικό προσκήνιο, ήταν σημαντικό για την κυβέρνηση Σαμαρά να δείξει πυγμή 

απέναντι σε αυτήν την «εισβολή53». Επίσης, έχει αναφερθεί πως αυτή η επιχείρηση 

λειτούργησε και «ως μια κίνηση δημοσίων σχέσεων» προς την Χρυσή Αυγή, ένα κόμμα που 

ενίσχυσε την θέση του με μια επιθετική αντιμεταναστευτική ρητορική54.  

Όπως και αν έχει, η πολιτική αυτή ενίσχυσε τον φόβο των μεταναστών απέναντι στις ελληνικές 

αρχές αλλά και επέδρασε αποτρεπτικά απέναντι σε μετανάστες που σκέφτονταν να περάσουν 

τα σύνορα55. Σε αυτόν τον γενικευμένο φόβο που υπήρχε στους μετανάστες, σημαντικό ρόλο 

είχαν και η άνοδος των ρατσιστικών επιθέσεων, η παθητική στάση που υιοθετούσαν οι 

                                                            
49 Pillant Laurence, 2015. 
50 Pillant Laurence, 2015. 
51 Κοσσέ Ε., 2/7/13, Ο «Ξένιος Ζευς» και η πραγματική έννοια της ελληνικής φιλοξενίας, Human Right Watch, 
διεύθυνση: https://www.hrw.org/el/news/2013/07/02/250324 
52 Pillant Laurence, 2015. 
53 Βήμα, 6/8/12, Ν. Δένδιας για μεταναστευτικό: Εχουμε μια νέα «κάθοδο των Δωριέων», διεύθυνση: 
https://www.tovima.gr/2012/08/06/society/n-dendias-gia-metanasteytiko-exoyme-mia-nea-kathodo-twn-
dwriewn/. Συγκεκριμένα, ο Δένδιας ανέφερε πως «Η χώρα χάνεται. Από την κάθοδο των Δωριέων, 4.000 χρόνια 
πριν, ουδέποτε η χώρα δεν δέχθηκε τόσο μεγάλης έκτασης εισβολή […] Πρόκειται για βόμβα στα θεμέλια της 
κοινωνίας και του κράτους», ενώ επίσης πρόσθεσε «Κινδυνεύουμε με πλήρη αλλοίωση της κοινωνίας, το 
μεταναστευτικό ίσως είναι μεγαλύτερο πρόβλημα και από το οικονομικό». 
54 Κοσσέ Ε., 2/7/13. 
55 Pillant Laurence, 2015. 

https://www.tovima.gr/2012/08/06/society/n-dendias-gia-metanasteytiko-exoyme-mia-nea-kathodo-twn-dwriewn/
https://www.tovima.gr/2012/08/06/society/n-dendias-gia-metanasteytiko-exoyme-mia-nea-kathodo-twn-dwriewn/
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αστυνομικές αρχές, αλλά ακόμα και οι δεσμοί της ελληνικής αστυνομίας με την Χρυσή Αυγή56. 

Αυτό είναι, όμως, κάτι που θα εξεταστεί αργότερα. Αυτό που ίσχυε τελικά για την επιχείρηση 

αυτή είναι η καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εφόσον μέσα από επιχειρήσεις 

σκούπας στοχοποιήθηκαν μετανάστες και αιτούντες άσυλο. Η συγκεκριμένη επιχείρηση δεν 

είχε ως στόχο της διαχείριση ενός τόσο λεπτού ζητήματος, όπως ήταν το μεταναστευτικό, αλλά 

αντιθέτως στόχευε στην επίθεση εναντίον μεταναστών και στην δημιουργία αισθήματος 

φόβου. Άλλη μια παρόμοια επιχείρηση ήταν η επιχείρηση «Θέτις» που έγινε λίγα χρόνια 

αργότερα, αλλά αυτή είχε ως στόχο τους τοξικοεξαρτημένους του Κέντρου της Αθήνας. 

Ωστόσο, και αυτή είχε σε τελική ανάλυση ως στόχο το «καθάρισμα» της περιοχής του Κέντρου 

από τους ανεπιθύμητους, όπως οι τοξικομανείς και οι μετανάστες, για λόγους επικοινωνίας. 

Και σε αυτή την περίπτωση παρατηρείται η συνήθεια του ευφημισμού (η Θέτις συνδέεται με 

την φροντίδα)57.Φυσικά, και σε αυτήν την περίπτωση υπήρχαν παραβιάσεις δικαιωμάτων, 

όπως υποχρεωτική ιατρική εξέταση, κακές συνθήκες κράτησης στην Αμυγδαλέζα, χωρίς την 

επαρκή νομική τεκμηρίωση και δυνατότητα νομικής υποστήριξης58.  

Συνεχίζοντας με το νομοθετικό οπλοστάσιο της Ελλάδας, έχει ενδιαφέρον να εξετάσουμε πώς 

εξελίσσονται κάποιες προσπάθειες για κάπως πιο εξορθολογισμένη νομοθεσία. Ωστόσο, το 

2015 μπορούμε να πούμε πως η χώρα απέκτησε ένα κανονικό καθεστώς ιθαγένειας, που όμως 

ακόμα θεωρείται αρκετά αυστηρό59. Ο Ν. 4332 προβλέπει την κτήση της ιθαγένειας από την 

γέννηση, με την παραμονή και την ολοκλήρωση σχολείου στην Ελλάδα60. Αλλά πάντα, η 

ελληνική διοίκηση θα συνεχίζει να έχει απίστευτες αδυναμίες σε αυτό το κομμάτι, θα 

συνεχίζουν να υπάρχουν συντηρητικοί θύλακες που θα εμποδίζουν την περαιτέρω πρόοδο του 

θεσμού της ιθαγένειας, αλλά και θα δημιουργούν τον φόβο για τους «ξένους». Αυτός ο φόβος 

στην Ελλάδα δημιουργούσε την πεποίθηση της προσωρινής άφιξης των μεταναστών και των 

προσφύγων, κάτι που εμπόδιζε την υιοθέτηση μιας μακροπρόθεσμης πολιτικής. Αυτά που 

                                                            
56 Διεθνής Αμνηστία, 3/4/14, Η ατιμωρησία, η υπερβολική βία και οι δεσμοί με τη Χρυσή Αυγή μαστίζουν την 
ελληνική αστυνομία, διεύθυνση: https://www.amnesty.gr/news/press/article/13281/i-atimorisia-i-ypervoliki-kai-
oi-desmoi-me-ti-hrysi-aygi-mastizoyn-tin 
57 Κίνηση απελάστε τον ρατσισμό, 14/5/13, Σκούπα για Τοξικομανείς : Επιχείρηση «Θέτις», διεύθυνση: 
https://www.kar.org.gr/2013/05/14/%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%85%CF%80%CE%B1-
%CE%B3%CE%B9%CE%B1-
%CF%84%CE%BF%CE%BE%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CF%82-
%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B7/ 
 
 
58 Ελληνική Ένωση για τα δικαιώματα του Ανθρώπου, «Επιχείρηση Θέτις»: ένας ακόμη επώδυνος εκτροχιασμός 
για το κράτος δικαίου, διεύθυνση: 
https://www.hlhr.gr/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7-
%CE%B8%CE%B5%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82-
%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CF%85/  
59 Χριστόπουλος, Δ., 2020, Αθήνα, σελ. 95. 
60 Χριστόπουλος, Δ., 2020, Αθήνα, σελ. 95. 
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ακολούθησαν το καλοκαίρι του 2015 ήταν αποτέλεσμα της συνδυασμένης μεταναστευτικής 

πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας. Σε σχετικό κεφάλαιο του βιβλίου του, ο 

Χριστόπουλος έδωσε τον τίτλο «το καλοκαίρι του 2015 δεν έπεσε, λοιπόν, από τον ουρανό61». 

Το 2015, όταν κατέφθασε το μεγάλο κύμα προσφύγων κατά βάση από την Συρία, είχε ήδη 

διαμορφωθεί η πολιτική που θα ακολουθούνταν γι’ αυτούς και από τις χώρες της Ευρώπης και 

από την Ελλάδα. Η αδυναμία διαχείρισης αυτού του ρεύματος, η εχθρική και ρατσιστική στάση 

απέναντι στους πρόσφυγες,  οι πολιτικές που παραβίαζαν συστηματικά τα ανθρώπινα 

δικαιώματα, οι απάνθρωπες συνθήκες κράτησης (όπως στη Λέσβο και στην Χίο), η κατασκευή 

φρακτών, η ενίσχυση της συνοριακής ασφάλειας και οι επαναπροωθήσεις είναι κάποια από 

αυτά που μπορούμε να αναφέρουμε. Τα αποτελέσματα αυτών των πολιτικών, εκτός από τα 

πιο φανερά, που σε αυτά συμπεριλαμβάνεται ακόμα και ο θάνατος εκατοντάδων προσφύγων, 

συνίστανται και στη δημιουργία ενός πλαισίου ξενοφοβίας και μίσους που διαχέεται στην 

κοινωνία.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
61 Χριστόπουλος, Δ., 2020, Αθήνα, σελ. 99. 
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3. ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ 

Ήδη από τις αρχές του 2015 αντικρίσαμε ένα μεγάλο προσφυγικό κύμα με κατεύθυνση την 

Ευρώπη. Αυτό το κύμα είναι συνέχεια προσφυγικών μετακινήσεων προηγούμενων χρόνων, 

ωστόσο, ο αριθμός των ανθρώπων που κατέφτασαν το ‘15 ήταν πολύ μεγαλύτερος. Αλλά 

αυτήν την φορά η Ελλάδα έγινε ο βασικός συνοριοφύλακας της Ευρώπης. Στα ελληνικά νησιά 

έχουν εγκλωβιστεί χιλιάδες πρόσφυγες, οι οποίοι μένουν σε άθλιες συνθήκες, έχει 

κατασκευαστεί φράκτης στον Έβρο, όπου οποιαδήποτε προσπάθεια προσπέλασής του 

αναδεικνύει απίστευτους κινδύνους και διαπράττονται βίαιες επαναπροωθήσεις στο Αιγαίο. 

Όλα αυτά γίνονται με την συμπαράσταση της Ευρώπης, που φοβάται μήπως αυτό το κύμα 

καταφθάσει στις χώρες της. Όπως είπαμε πιο πάνω η όποια προσπάθεια είχε γίνει για μια πιο 

ανθρωπιστική διαχείριση έπεσε στο κενό. Αλλά αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό αν 

κοιτάξουμε το ιστορικό αυτών μεταναστευτικών πολιτικών. Η πολιτική θωράκισης και 

στρατικοποίησης των συνόρων, η πολιτική για το άσυλο, οι απελάσεις και τα hot spots και οι 

δομές στις οποίες μένουν φυλακισμένοι αυτοί οι άνθρωποι, όλα αυτά έχουν μεταβάλει την 

εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως φορέα ανθρωπιστικών αξιών. Και εδώ ταιριάζει αυτό που 

αναφέρει ο Μπαλιμπάρ σε ένα κείμενό του62 «Η συλλογική ταπείνωση είναι μια μορφή 

αυτοκαταστροφής. Το να επαναλαμβάνεις διαρκώς ότι το ηθικό θεμέλιο της Ευρωπαϊκής 

κατασκευής -ο διακριτικός της χαρακτήρας έγκειται στη προαγωγή των δικαιωμάτων του 

ανθρώπου και, ταυτοχρόνως, να αρνείσαι κάθε έννοια σχετικής υποχρέωσης είναι ένας από 

τους ασφαλέστερους δρόμους να χάσει ένας πολιτικός θεσμός τη νομιμοποίησή του»63. Αυτή, 

λοιπόν, η διαδικασία μπορεί να αποτελέσει την ρωγμή του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Αλλά 

ακόμα χειρότερα αυτές οι πολιτικές δημιουργούν μια δυσοίωνη εικόνα του μέλλοντος. Ο 

διάχυτος τρόμος που προκαλεί η μετακίνηση πληθυσμών (και μάλιστα μουσουλμάνων) και οι 

επιπτώσεις που θα φέρει αυτή, είναι κάτι που έχει ενισχυθεί από την ρητορική όχι πια μόνο 

της ακροδεξιάς αλλά και των συστημικών κομμάτων και γενικότερα των πολιτικών θεσμών, 

αλλά και από τις ίδιες τις πολιτικές που κινούνται με βάση αυτήν την ρητορική. 

Οι προσφυγικές μετακινήσεις το 2015 ήταν οι μεγαλύτερες τα τελευταία χρόνια. Αυτές οι ροές 

δημιουργήθηκαν μετά από πολέμους στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, από 

πολέμους που γέννησαν τα Δυτικά συμφέροντα στην περιοχή. Το πιο σημαντικό κομμάτι 

αυτών των ανθρώπων προερχόταν από την Συρία, από όπου έφυγε λόγω του πολέμου και της 

γενικότερης αναταραχής, αλλά επίσης μεγάλος αριθμός ανθρώπων έφυγε από περιοχές όπως 

το Ιράκ και το Αφγανιστάν, λόγω επίσης της γενικότερης αστάθειας της περιοχής που 

δημιούργησαν οι πόλεμοι τα τελευταία χρόνια64. Ο μεγάλος αριθμός των προσφύγων δεν 

δικαιολογεί τον τρόπο με τον οποίο έδρασε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών 

                                                            
62 Balibar E., 8/9/15, Borderland Europe and the challenge of migration, OpenDemocracy. 
63 Α. Τάκης, 2015. 
64 Κ. Θωίδου, Θ. Καμπαγιάννης, Γ. Πίττας, 2015, Αθήνα, σελ. 11-12. 
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το κυμάτων το δέχτηκαν οι γειτονικές χώρες. Ο Λίβανος για παράδειγμα μια χώρα με 

πληθυσμό πέντε εκατομμυρίων δέχτηκε περίπου ένα εκατομμύριο πρόσφυγες στην ίδια 

στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση δέχτηκε τον ίδιο αριθμό65.  Άρα δεν ήταν τόσο προσφυγική 

κρίση για την Ευρώπη όσο «μια κρίση υποδοχής, μια κρίση αλληλεγγύης66». Η πραγματική 

προσφυγική κρίση συντελέστηκε το 2016 στην Ελλάδα ως ανθρωπιστική και κοινωνική κρίση, 

τότε που έκλεισε η βαλκανική οδός (Ειδομένη). Το κύμα το ανθρώπων που πέρασαν τα σύνορα 

της Ελλάδας θα ήταν δύσκολο να το διαχειριστεί ακόμα και μια χώρα με μια καλή διοίκηση, 

πόσο μάλλον η Ελλάδα. Και δυστυχώς, η Ευρώπη άφησε όλο αυτό το βάρος στην Ελλάδα, η 

οποία δεν μπορούσε να το σηκώσει. Ωστόσο, η Ευρώπη συνέχιζε και συνεχίζει να έχει μια 

παθητική στάση απέναντι σε αυτό το ζήτημα.   

Στην όλη κατάσταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Μάιο του ‘15 υιοθέτησε την Ευρωπαϊκή 

Ατζέντα για την Μετανάστευση. Οι τρεις βασικοί άξονες αυτής της Ατζέντας ήταν το άσυλο, η 

διαχείριση των ροών και η προστασία των συνόρων. Ο σκοπός της ήταν να αποτελέσει την 

βάση ενός μακροπρόθεσμου σχεδίου. Μέσα σε αυτήν την Ατζέντα, το πρόγραμμα 

μετεγκατάστασης είχε ως στόχο να ενεργοποιήσει τα κράτη μέλη να συνεργαστούν σε αυτήν 

την κατάσταση και να μοιραστoύν το βάρος της ευθύνης απέναντι στους πρόσφυγες σε όλα τα 

κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης67. Έτσι, αυτό το πρόγραμμα μέσα από την εξέταση 

συγκεκριμένων και αντικειμενικών κριτηρίων, όπως το ΑΕΠ, ο δείκτης ανεργίας και ο μέσος 

αριθμός προηγούμενων αιτήσεων ασύλου, καθιστούσε δυνατό ένα νέο σύστημα κατανομής 

των αιτούντων άσυλο μεταξύ των κρατών68. Για να υλοποιηθεί αυτό το πρόγραμμα 

προβλεπόταν η δημιουργία των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης στα σημεία εισόδου, ή 

όπως τα ξέρουμε καλύτερα τα hot spots. Ωστόσο, όπως συμβαίνει συνήθως με τέτοια σχέδια, 

προέκυψαν αρκετά προβλήματα και τελικά με δυσκολία μπορούμε να πούμε πως πέτυχε κάτι. 

Μια σημαντική παρατήρηση είναι πως δεν συμπεριλαμβάνεται στη λίστα των ανθρώπων με το 

δικαίωμα στην μετεγκατάσταση ένα σημαντικό κομμάτι των προσφυγικών ρευμάτων (π.χ. 

Αφγανοί). Επίσης, ένα άλλο σοβαρό ζήτημα ήταν πως το πρόγραμμα αυτό θα ενεργοποιούνταν 

σε βάθος μιας διετίας, μια υπερβολική καθυστέρηση για τέτοιες περιόδους. Ακόμη, όμως, και 

αυτή η καθυστέρηση συνοδεύτηκε και από τον πολύ αργό ρυθμό της λειτουργίας του 

προγράμματος, αλλά και από την αδράνεια των άλλων κρατών να ενεργοποιήσουν αυτό το 

πρόγραμμα και να ανοίξουν θέσεις για την μετεγκατάσταση των προσφύγων69. 

Οι πιο γνωστοί τόποι της δημιουργίας των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης ήταν τα νησιά 

του Αιγαίου όπως η Λέσβος, η Σάμος, η Χίος, η Κω και η Λέρος. Η Ελλάδα στη Συνάντηση των 

                                                            
65 Χριστόπουλος Δ., Σπυροπούλου Γ., 2015, Αθήνα, σελ. 23-24. 
66 Χριστόπουλος Δ., Σπυροπούλου Γ., 2015, Αθήνα, σελ. 24. 
67 Χριστόπουλος Δ., Σπυροπούλου Γ., 2015, Αθήνα, σελ. 27. 
68 Χριστόπουλος Δ., Σπυροπούλου Γ., 2015, Αθήνα, σελ. 28. 
69 Χριστόπουλος Δ., Σπυροπούλου Γ., 2015, Αθήνα, σελ. 29-30. 
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χωρών των Δυτικών Βαλκανίων (25/10/15) δεσμεύτηκε να δημιουργήσει έως και πενήντα 

χιλιάδες θέσεις για την προσωρινή φύλαξη των προσφύγων μέχρι το τέλος του 2015 και να 

εμποδίσει τα προσφυγικά ρεύματα να φτάσουν στα σύνορα άλλης χώρας70.  Αυτοί οι χώροι 

έγιναν στη συνέχεια γνωστοί για τις πολύ κακές συνθήκες που είχαν και συνεχίζουν να έχουν. 

Το πιο γνωστό παράδειγμα ήταν αυτό της Μόριας στην Λέσβο. Οι άνθρωποι εκεί, οι οποίοι 

ήρθαν στην Ευρώπη για να αναζητήσουν ασφάλεια, τελικά βρέθηκαν σε ένα μέρος όπου 

στερούνται τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα και δεν τους παρεχόταν μια αξιοπρεπής και 

ανθρώπινη μεταχείριση. Υπάρχουν ελλείψεις σε αγαθά πρώτης ανάγκης, όπως το πόσιμο νερό, 

η στέγαση, η αποχέτευση, η παρεχόμενη υγεία και γενικά οι συνθήκες δεν είναι σε καμιά 

περίπτωση κατάλληλες για χειμώνα. Και ενώ οι εγκαταστάσεις είναι τόσο ακατάλληλες, από 

την άλλη πλευρά στοιβάζεται σε αυτές ο διπλάσιος αριθμός ανθρώπων από αυτόν που 

αντέχουν οι καταυλισμοί (για παράδειγμα στην Μόρια ήταν αρχικά εγκατεστημένοι 7.200 

άνθρωποι, ενώ ο αριθμός συνέχισε να αυξάνεται μέχρι που έφθασε τελικά στους 13.000 

εγκατεστημένους, ενώ η χωρητικότητα είναι για 3100 άτομα). Επίσης, ο εγκλωβισμός των 

ανθρώπων στα νησιά φέρνει σε πολύ δύσκολη θέση ανθρώπους με αναπηρία αλλά και τα 

παιδιά. Σε αυτές τις περιπτώσεις προκύπτουν προβλήματα σε σχέση με την εκπαίδευσή τους 

αλλά και σε σχέση με την ύπαρξη ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για την ανάπτυξή τους71. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο υπερπληθυσμός στα νησιά είναι κάτι που συνεχίζει να υφίσταται, 

κυρίως στην Χίο και στην Λέσβο και να προκαλεί όλο και περισσότερες δυσκολίες. Και 

δυστυχώς, το ελληνικό κράτος άφησε ένα τόσο δύσκολο έργο μόνο στις «πλάτες της κοινωνίας 

των πολιτών», δηλαδή των ΜΚΟ και των απλών ανθρώπων. Η Ευρώπη παρακολουθούσε από 

μακριά όλη αυτήν την θλιβερή κατάσταση χωρίς να προσφέρει μια έμπρακτη αλληλεγγύη.  

Το γεγονός που παγίωσε την όλη κατάσταση δεν ήταν άλλο από την Συμφωνία της Ε.Ε. με την 

Τουρκία το 2016. Η Κοινή Δήλωση Ε.Ε.-Τουρκίας ήταν η φυσική συνέχεια του σφραγίσματος 

της «βαλκανικής οδού», και γενικά της στάσης που κράτησαν οι χώρες της Κεντρικής Ευρώπης 

και των Βαλκανίων με το να κλείσουν η μία χώρα μετά την άλλη τα σύνορά τους. Σημαντικός 

ήταν ο ρόλος των χωρών που αναφέρονται ως ομάδα Βίσεγκραντ (Τσεχία, Ουγγαρία, Πολωνία, 

Σλοβακία), οι οποίες υιοθέτησαν μια ξενοφοβική ρητορική και επηρέασαν σε μεγάλο βαθμό 

τις γειτονικές χώρες στην πολιτική τους κατεύθυνση72. Βασικό σημείο της Κοινής Δήλωσης 

είναι πως όσοι μετανάστες φτάνουν στα ελληνικά νησιά από Τουρκία θα στέλνονται πίσω, 

αυτοί που θα φτάνουν στα ελληνικά νησιά θα καταγράφονται από τις ελληνικές αρχές, όποιος 

μετανάστης δεν δικαιούται άσυλο τότε θα στέλνεται στην Τουρκία και τέλος για κάθε 

επιστροφή Σύρου στην Τουρκία θα στέλνεται ένας άλλος Σύρος από την Τουρκία στην 

                                                            
70 Χριστόπουλος Δ., Σπυροπούλου Γ., 2015, Αθήνα, σελ. 30-31. 
71 Human Rights Watch, 21/11/18, Ελλάδα: Άθλιες οι Συνθήκες για τους Αιτούντες Άσυλο στη Λέσβο, διεύθυνση: 
https://www.hrw.org/el/news/2018/11/21/324487 
72 Χριστόπουλος, Δ., 2020, Αθήνα, σελ. 159. 
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Ε.Ε.73.Φυσικά, από αυτά δεν έγινε τίποτα, παρά μόνο η καταγραφή των εισελθόντων και των 

αιτούντων άσυλο. Ωστόσο, αυτή η Συμφωνία θα οδηγούσε στον εγκλωβισμό των προσφύγων 

στην Ελλάδα και στην Τουρκία, που τώρα αυτές θα έχουν το ρόλο των «buffer states» της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Ευρωπαϊκές κυβερνήσεις όμως μπορούσαν με ανακούφιση να 

καθησυχάσουν τα εθνικά τους ακροατήρια πως οι ροές των «ξένων» σταμάτησαν74. Μέσα σε 

αυτήν την κατάσταση θα προστεθούν και οι συνεχόμενες επαναπροωθήσεις που γίνονται στο 

Αιγαίο από τις ελληνικές αρχές σε συνεργασία με την ευρωπαϊκή συνοριακή ασφάλεια, ή 

αλλιώς Frontex.  

Οι επαναπροωθήσεις γενικά είναι μια τακτική που ακολουθείται από τις εθνικές και 

ευρωπαϊκές συνοριακές αρχές ήδη από τότε που ξεκίνησαν τα πρώτα κύματα μετανάστευσης 

από τη Μέση Ανατολή αλλά και από την Αφρική. Πέρα από το γεγονός ότι αποτελεί μια 

ξεκάθαρη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μεταναστών και των προσφύγων, η 

πρακτική αυτή είναι κάτι απίστευτα απάνθρωπο και βάρβαρο, και μπορεί να έχει ως 

αποτέλεσμα ακόμα και τον θάνατο ανθρώπων. Ήδη ο θαλάσσιος δρόμος που ακολουθούν οι 

πρόσφυγες ενέχει απίστευτους κινδύνους (τους οποίους δημιούργησε και ενίσχυσε η 

Ευρωπαϊκή Ένωση), ενώ οι επαναπροωθήσεις συμβάλλουν στην χειροτέρευση των συνθηκών 

αυτού του ταξιδιού. Σε πολλές περιπτώσεις οι συνοριακές αρχές στέλνουν τους μετανάστες σε 

χώρες όπου είναι γνωστό ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά τους και τυγχάνουν απάνθρωπης 

μεταχείρισης. Για παράδειγμα, έχει γίνει γνωστό για την Frontex πως σε συνεργασία με την 

Λιβυκή ακτοφυλακή εντοπίζουν τους μετανάστες στην θάλασσα και τους επιστρέφουν πίσω 

στην Λιβύη, μια χώρα που στοιβάζει τους μετανάστες σε στρατόπεδα, μέσα στα οποία 

καταγράφονται εκτός από άθλιες συνθήκες και βασανισμοί75. Στο Αιγαίο επίσης οι 

επαναπροωθήσεις είναι ένα συχνό φαινόμενο. Αυτές οι επιχειρήσεις, φυσικά, προσβάλλουν 

τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι έχουν καταγραφεί επιθέσεις σε καράβια 

με μετανάστες, όπου οι άνδρες των αρχών είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους και ο 

τρόπος προσέγγισής τους δεν ανταποκρινόταν στα διεθνή πρότυπα, με πολλές να είναι οι 

περιπτώσεις που καταγγέλλεται ακόμα και η χρήση βίας76. Αυτή, όμως, η επικίνδυνη τακτική 

συνεχίζει να ακολουθείται, ενώ υπάρχει η γνώση γι’ αυτήν την κατάσταση. Είναι μια τακτική 

που σε τελική ανάλυση απανθρωποιεί τους μετανάστες και τους πρόσφυγες και, ενώ δεν 

λέγεται δυνατά, για αρκετούς αποτελεί μια νομιμοποιημένη βία. Αν πραγματικά μιλούσαμε 

για μια ανθρωπιστική προσέγγιση ως προς την διαχείριση αυτής της κατάστασης, τέτοιες 

                                                            
73 Χριστόπουλος, Δ., 2020, Αθήνα, σελ. 162. 
74 Χριστόπουλος, Δ., 2020, Αθήνα, σελ. 163. 
75 Εφημερίδα των Συντακτών, 29/4/21, Spiegel: Πώς η Frontex στέλνει πρόσφυγες πίσω στην κόλαση της Λιβύης, 
διεύθυνση: https://www.efsyn.gr/kosmos/eyropi/292203_spiegel-pos-i-frontex-stelnei-prosfyges-piso-stin-kolasi-
tis-libyis 
76 Guardian, 26/4/21, Greece accused of ‘shocking’ illegal pushback against refugees at sea, διεύθυνση: 
https://www.theguardian.com/world/2021/apr/26/greece-accused-of-shocking-pushback-against-refugees-at-sea 
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πράξεις δεν θα έπρεπε να γίνονται και να θεωρούνται ως βασική πολιτική για την ασφάλεια 

της Ευρώπης από τα ρεύματα των κατατρεγμένων ανθρώπων. 

Τα αποτελέσματα αυτών των πολιτικών είναι τραγικά. Εκτός από τους θανάτους που 

αποτελούν συνέπεια των επικίνδυνων ταξιδιών που οι πρόσφυγες αναγκάζονται να κάνουν, 

αλλά ακόμα και των άθλιων συνθηκών όπου ζουν, αυτήν την στιγμή στην Ελλάδα έχουν 

δημιουργηθεί αρκετά κλειστά κέντρα, στα οποία οι πρόσφυγες είναι εγκλωβισμένοι μέσα σε 

άθλιες συνθήκες, χωρίς να ξέρουν αν τελικά θα τους επιστρέψουν στις πατρίδες τους, από τις 

οποίες γλιτώσανε τον θάνατο και την πείνα. Ακόμα μεγαλύτερη απογοήτευση προκαλεί ο 

τρόπος αντιμετώπισης των παιδιών. Πέρα από το γεγονός ότι δεν τους παρέχονται οι 

κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξή τους, από την άλλη πλευρά μια έρευνα του Lost in 

Europe έδειξε πως μέσα σε τρία χρόνια (2018-2020) χάθηκαν στην Ελλάδα 2.118 ασυνόδευτοι 

ανήλικοι μετανάστες, από το σύνολο των 18.292 που χάθηκαν στην Ευρώπη77. Φυσικά, στις 

επικίνδυνες επαναπροωθήσεις συμπεριλαμβάνονται στα θύματα και μικρά παιδιά. Για 

παράδειγμα, στις 20 Ιανουαρίου του 2014 έξω από το Φαρμακονήσι ναυαγεί ένα πλοίο με 

πρόσφυγες με αποτέλεσμα τον θάνατο τριών γυναικών και οκτώ παιδιών.  Σύμφωνα με 

μαρτυρίες αυτό το γεγονός έγινε μέσα στα πλαίσια επαναπροώθησης από το Λιμενικό78. 

Ωστόσο, οι προσφυγικές ροές θα συνεχίζουν να ακολουθούν αυτόν τον επικίνδυνο θαλάσσιο 

δρόμο καθώς δεν έχουν άλλη επιλογή. Σε μια συνολική αποτίμηση της μεταναστευτικής 

πολιτικής της Ευρώπης και της Ελλάδας, η κατάσταση είναι πολύ κακή. Η Ελλάδα παίζει πια 

τον ρόλο του χωροφύλακα της Ευρώπης και κάνει την δύσκολη δουλειά γι’ αυτήν. Η ίδια η 

λογική της Συνθήκης του Δουβλίνου οδηγούσε σε αυτό το αποτέλεσμα. Αν, λοιπόν, σκεφτούμε 

ότι περάσαμε από την Συνθήκη της Γενεύης, η οποία αποτελεί την πιο σημαντική προσπάθεια 

της ανθρωπότητας για την υπεράσπιση των προσφύγων, σε αυτή του Δουβλίνου, που θέτει τις 

πρώτες χώρες υποδοχής ως τους χωροφύλακες της ευρωπαϊκής εύθραυστης ενότητας, τότε 

καταλαβαίνουμε σε ποια κατεύθυνση κινείται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Με την οικονομική στήριξη 

της Ευρώπης, η Ελλάδα έχει υιοθετήσει για τα καλά τον ρόλο του Ευρωπαίου συνοριοφύλακα. 

Αν το δούμε και κοινωνικά, η βαρβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζονται οι πρόσφυγες και η 

κανονικοποίηση αυτής, συντελεί στον εκβαρβαρισμό της κοινωνίας. Η ιστορία, και 

συγκεκριμένα η περίοδος που αναπτύχθηκε ο φασισμός, έχει αποδείξει πως ο τρόπος με τον 

οποίο συμπεριφέρεσαι σε ανθρώπους που δεν είναι πολίτες της χώρας σου, είναι πιθανό να 

επεκταθεί και στην ίδια σου την χώρα. Στρατόπεδα συγκέντρωσης υπήρχαν και πριν τον 

                                                            
77 Αυγή, 18/4/21, Πανευρωπαϊκή έρευνα / 18.292 ασυνόδευτοι ανήλικοι εξαφανίστηκαν στην Ευρώπη μέσα σε 
τρία χρόνια, διεύθυνση: https://www.avgi.gr/koinonia/384764_18292-asynodeytoi-anilikoi-exafanistikan-stin-
eyropi-mesa-se-tria-hronia 
78 Χριστόπουλος, Δ., 2020, Αθήνα, σελ. 115. 
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Χίτλερ. Ο τρόπος που τελικά λαμβάνονται υπόψη τα ανθρώπινα δικαιώματα των προσφύγων, 

θα έχει αντίκτυπο στην ίδια την ελληνική κοινωνία79.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
79 Popaganda, 10/4/21, Τζέισον Στάνλεϊ: «Είναι τρομακτικό που οι Έλληνες έχετε δεχθεί να είστε η συνοριακή 
αστυνομία της Ευρώπης», διεύθυνση: https://popaganda.gr/people/tzeison-stanlei-afisete-isicha-ta-panepistimia/ 
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4. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 

Στην προηγούμενη ενότητα έγινε μια εξέταση των πολιτικών που ακολουθήθηκαν σχετικά με 

τη διαχείριση των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών στην Ελλάδα, μέσα στα πλαίσια 

των Ευρωπαϊκών συνθηκών και σχεδίων. Οι πολιτικές αυτές είχαν σε τελική ανάλυση ένα 

αρνητικό αντίκτυπο για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες αλλά και για την εικόνα αυτών, 

μια εικόνα που μεταφέρεται στην κοινωνία. Ένας οιονεί πόλεμος απέναντι στην μετανάστευση 

από κυβερνήσεις ανεξαρτήτως της πολιτικής τοποθέτησης ενισχύει στην κοινωνία την αίσθηση 

του φόβου απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους. Ακόμα χειρότερα, η παραβίαση των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μεταναστών και των προσφύγων τίθεται ως μια «κατάσταση 

εξαίρεσης», καθώς θεωρείται πως μέσα σε αυτές τις επείγουσες συνθήκες δεν γίνεται να 

λαμβάνεται υπόψη το θετικό δίκαιο80.  Μέσα από τον χαρακτηρισμό της έκτακτης ανάγκης, 

αυτός ο τρόπος διαχείρισης των προσφυγικών ρευμάτων νομιμοποιείται και τελικά 

κανονικοποιείται. Ενισχύεται η εικόνα μιας «εισβολής» ανθρώπων, οι οποίοι αν τυγχάνει να 

έχουν διαφορετικά πολιτισμικά ή φυλετικά χαρακτηριστικά, ο φόβος των πολιτών μεγαλώνει. 

Μέσα στον ηθικό πανικό που προκαλούν τα κύματα μεταναστών, οι κυβερνήσεις οδηγούνται 

στο να πάρουν κατασταλτικά και επιθετικά μέτρα απέναντι σε αυτούς. Η ίδια η εικόνα των hot 

spots και των καταυλισμών, όπου στοιβάζονται όλες αυτές οι ανθρώπινες ψυχές, μας δείχνει 

πως η κυρίαρχη αντίληψη ενισχύει την δημιουργία περιττών πληθυσμών. Και πέρα από τις 

απάνθρωπες συνθήκες που ζουν οι πρόσφυγες, επίσης, χάνεται η ανθρώπινη αξιοπρέπεια 

αυτών, καθώς η γενικότερη ρητορική και λογική που κυριαρχεί στις δυτικές κοινωνίες τους 

θέλει και τους κατασκευάζει ως κοινωνικά και υγειονομικά επικίνδυνους81. Οι καθημερινές 

ανθρώπινες απώλειες προσφύγων που προσπαθούν να περάσουν την θάλασσα του Αιγαίου τα 

τελευταία πέντε χρόνια δεν συγκλονίζουν την πλειοψηφία του κόσμου, και ακόμα χειρότερα 

για ένα σημαντικό ποσοστό των ανθρώπων που ζουν σε χώρες της Ευρώπης, αλλά και στην 

Ελλάδα, θεωρείται αναγκαίο κακό, για να αποτραπούν τα προσφυγικά κύματα και να φυλαχτεί 

η Ευρώπη από αυτήν την «εισβολή».  

Το φαινόμενο μιας νομιμοποιημένης ξενοφοβίας σε περιόδους μεγάλων πληθυσμιακών 

μετακινήσεων είναι κάτι συνηθισμένο στην ιστορία και συναντιέται σε όλες τις χώρες. Φυσικά, 

όπως και το ίδιο το φαινόμενο της μετανάστευσης, έτσι και αυτή η ενίσχυση της ξενοφοβίας 

έχει τις ιδιομορφίες της ανάλογα με την εποχή. Μετά το 2000, όπου παρατηρείται μια αύξηση 

της μετανάστευσης από την Μέση Ανατολή, ο φόβος για τους αλλοδαπούς έχει αυξηθεί, μέσα 

από την κακή εικόνα που ενισχύεται διεθνώς σχετικά με τους μουσουλμάνους, αλλά και γενικά 

η σύνδεση αυτών με την τρομοκρατία. Ωστόσο, δεν σημαίνει πως η εικόνα των μεταναστών 

από την Αφρική έχει καλυτερεύσει για τους Ευρωπαίους. Πάντα οι μετανάστες θα συνδέονται 

                                                            
80 Κουραχάνης Ν., 2019, Πολιτικές στέγασης προσφύγων: Προς την κοινωνική ενσωμάτωση ή την προνοιακή 
εξάρτηση;, Αθήνα: Εκδόσεις ΤΟΠΟΣ, σελ. 47. 
81 Κουραχάνης Ν., 2019, Αθήνα, σελ. 50. 
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με την αύξηση της εγκληματικότητας αλλά και την υποβάθμιση της χώρας. Στην Ελλάδα, αυτό 

έγινε και με τους μετανάστες από την Αλβανία το ‘90, αλλά και μετά το 2000 με τους 

ανθρώπους που προέρχονταν από χώρες της Ανατολής. Ένας τρόπος για να 

συνειδητοποιήσουμε τον βαθμό που ενισχύεται αυτή η ρητορική είναι και η άνοδος των 

ακροδεξιών, αντιμεταναστευτικών κομμάτων. Η αύξηση της επιφυλακτικότητας απέναντι 

στους «ξένους», η οποία ενισχύεται από τους θεσμούς, από πολιτικά πρόσωπα, τα ΜΜΕ και 

την Εκκλησία, δίνει τον χώρο για την άνοδο ακροδεξιών μορφωμάτων. Αυτό παρατηρείται σε 

όλη την Ευρώπη και βεβαίως και στην Ελλάδα. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, δημιουργούνται οι 

συνθήκες ευδοκίμησης των ακροδεξιών κομμάτων και γενικά της ακροδεξιάς ρητορικής. 

Πρέπει, όμως, να τονιστεί πως σε καμιά περίπτωση η άνοδος της ακροδεξιάς δεν μπορεί να 

εξηγηθεί από τα αντιμεταναστευτικά συναισθήματα που έχουν αναπτυχθεί στην κοινωνία. Το 

βαθύτερο αίτιο και το πιο σημαντικό αποτελεί η αύξηση των ανισοτήτων που αναπτύσσεται 

μέσα στα πλαίσια των σύγχρονων καπιταλιστικών συστημάτων και των νεοφιλελεύθερων 

πολιτικών που ακολουθούν οι κυβερνήσεις των Δυτικών χωρών. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια 

ανισότητας που υπάρχουν, ο «ξένος» παρουσιάζεται ως ο αποδιοπομπαίος τράγος της 

κατάστασης που βιώνουν οι πολίτες μιας χώρας. Αυτό φάνηκε σε μεγάλο βαθμό στην Ελλάδα, 

όταν άρχισαν να εμφανίζονται τα αποτελέσματα της οικονομικής κρίσης και τελικά 

αποτυπώθηκε στις εκλογές του 2012, όπου βλέπουμε την θεαματική εκλογική άνοδο της 

Χρυσής Αυγής, ενός νεοναζιστικού μορφώματος.  

Η σημασία της ανάλυσης της ανόδου της ακροδεξιάς μέσα στα πλαίσια της 

αντιμεταναστευτικής ρητορικής έγκειται στο ότι μας βοηθάει να κατανοήσουμε το ευρύτερο 

φάσμα των ζητημάτων που προκύπτουν από το προσφυγικό. Ωστόσο, δεν πρέπει να 

παραβλέπεται το γεγονός πως η άνοδος της ακροδεξιάς σχετίζεται με την πολιτικοποίηση του 

μεταναστευτικού-προσφυγικού και όχι με την εμφάνιση των «ξένων» στην χώρα82. Πρέπει σε 

μια τέτοια περίπτωση να επικρατούν οι κατάλληλες συνθήκες, όπως οικονομική κρίση και 

υποβάθμιση του πολιτικού συστήματος. Δεν θα ήταν, όμως, καθόλου υπερβολή να πει 

κάποιος πως ακροδεξιά κόμματα έχουν μεγάλη επιρροή στα πολιτικά πεπραγμένα και ακόμα 

περισσότερο στις μεταναστευτικές πολιτικές. Όπως αναφέρει ο Cuss Mudde αυτή η επιρροή 

αποτελεί ένα χαρακτηριστικό του Τέταρτου Κύματος της ακροδεξιάς, δηλαδή, της ακροδεξιάς 

μετά το 2000, ωστόσο όπως αναφέρει και ο ίδιος αυτή η δυναμική άρχισε να διαμορφώνεται 

ήδη από το ‘90. Σημαντικό στοιχείο για τα ακροδεξιά κόμματα του Τέταρτου Κύματος είναι το 

πως εκμεταλλεύτηκαν πολιτικά τρείς κρίσεις του 21ου αιώνα, την 11η Σεπτεμβρίου και γενικά 

το κύμα ισλαμοφοβίας που ενισχύθηκε από αυτό, την οικονομική κρίση του 2008 και 

γενικότερα η πτώση του βιοτικού επιπέδου και τέλος την «προσφυγική κρίση» με 

                                                            
82 Πουλής Κ., 25/9/17, Πρόσφυγες, προσφυγικό και άνοδος της ακροδεξιάς, ThePressProject, διεύθυνση: 
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αποκορύφωμα το 201583. Φυσικά, δεν πρέπει να παραβλέπεται το γεγονός πως πολλά 

κόμματα του ακροδεξιού χώρου είτε αποτελούν το κυβερνών κόμμα είτε κομμάτι ενός 

κυβερνητικού σχηματισμού. Έτσι γίνεται φανερή η δυνατότητα μετατόπισης της πολιτικής 

ατζέντας όλο και πιο δεξιά στο μεγαλύτερο φάσμα των πολιτικών αποφάσεων και πάνω απ’ 

όλα αυτών που έχουν σχέση με την μετανάστευση84.  

Επίσης, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου το νομιμοποιημένο πεδίο ξενοφοβικής ρητορικής 

αλλά και ρατσιστικών πολιτικών βοήθησε, σε συνθήκες μάλιστα εκφυλισμού της εμπιστοσύνης 

απέναντι στα κυρίαρχα κόμματα, να προσδοθεί ένα κύρος στα ακροδεξιά κόμματα, ως οι 

αυθεντικοί φορείς αυτών των ιδεών. Για παράδειγμα, η ακροδεξιά είναι αυτή που αναφέρεται 

με πάθος στην ασφάλεια, η οποία τις περισσότερες φορές συνδέεται με τον φόβο απέναντι 

στους μετανάστες (μπορεί να είναι επίσης ασφάλεια απέναντι στους τοξικοεξαρτημένους, ή 

γενικά ανθρώπους που απομακρύνονται από τα παραδοσιακά συντηρητικά πρότυπα)85. Όλα 

αυτά τα βλέπουμε να συμβαίνουν στο μεγαλύτερο κομμάτι της Ευρώπης. Καθώς, λοιπόν, 

δημιουργούνται οι συνθήκες για την υιοθέτηση μιας πιο ξενοφοβικής στάσης στην κοινωνία, 

τη συνέχιση της σκληρής πολιτικής των κυβερνήσεων απέναντι στην μετανάστευση και τελικά 

την άνοδο των αντιμεταναστευτικών-ακροδεξιών κομμάτων, μπορούμε να πούμε πως 

δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος, στο πλαίσιο του οποίου πολλές ευρωπαϊκές χώρες 

συνεχίζουν τις αυστηρές μεταναστευτικές πολιτικές με τον φόβο της ανόδου της ακροδεξιάς 

(που οι ίδιοι εξέθρεψαν), ωστόσο καθώς αυτή σταθερά ενισχύεται, οι κυβερνήσεις συνεχίζουν 

ακάθεκτες αυτές τις πολιτικές. Σε αυτήν την κατάσταση γενικευμένης εχθρότητας απέναντι 

στους μετανάστες και τους πρόσφυγες θα πρέπει να τονιστεί πως ο μεγαλύτερος κίνδυνος που 

απειλεί την Ελλάδα αλλά και γενικά την Ευρώπη δεν είναι οι κατατρεγμένοι, αλλά ο διάχυτος 

αυταρχισμός και οι συνθήκες που τον ενισχύουν. Η ίδια αυτή η κινδυνολογία για τους 

πρόσφυγες εμποδίζει τη λήψη καλύτερων αποφάσεων για να αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα. 

Όταν η Ελλάδα και η Ευρώπη θα ξεπεράσουν αυτές τις σκέψεις σχετικά με το προσφυγικό, θα 

πρέπει να κινηθούν σε έναν καλύτερο πολιτικό και στρατηγικό σχεδιασμό, που θα 

ανταποκρίνεται στα ανθρώπινα δικαιώματα και θα προσπαθεί να διαχειριστεί τις 

μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές με σεβασμό και αξιοπρέπεια. 

Στην Ελλάδα την περίοδο που έκαναν την εμφάνισή τους τα προσφυγικά ρεύματα 

συντελούνταν η οικονομική κρίση, μια εκτεταμένη κοινωνική αναταραχή, και η προϊούσα 

απονομιμοποίηση του πολιτικού συστήματος. Αυτό θα μπορούσε κάποιος να πει πως δίνει τον 

αναγκαίο χώρο για την ανάπτυξη ενός ρατσιστικού μίσους απέναντι στους «ξένους», ωστόσο 

αυτό από μόνο του δεν επαρκεί. Μέσα στα ευρωπαϊκά πλαίσια της μεταναστευτικής πολιτικής 

που θεωρεί τον μετανάστη-πρόσφυγα απειλή, η χρόνια επιθετική διαχείριση των 

                                                            
83 Mudde Cas, 2020, Η ακροδεξιά σήμερα, Αθήνα: Επίκεντρο, σελ. 41. 
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μεταναστευτικών ροών από την πλευρά του ελληνικού κράτους, σε συνδυασμό με την 

αντίστοιχη προπαγάνδα, «αποχαλινώνουν την κοινωνία, εξοικειώνοντάς τη με τις πιο ακραίες 

και εγκληματικές συμπεριφορές κατά των μεταναστών86». Ο ρατσιστικός λόγος 

κανονικοποιείται μέσα σε αυτές τις συνθήκες και μάλιστα στηρίζεται και από τα κυρίαρχα 

κόμματα, κάτι που γίνεται και στην Ελλάδα. Η αύξηση των μεταναστευτικών ρευμάτων 

προκάλεσε ηθικό πανικό σε ένα μεγάλο κομμάτι των πολιτών στην Ελλάδα. Αυτός ο ηθικός 

πανικός ενισχύθηκε είτε από την στάση που κράτησαν απέναντι σε αυτά τα ρεύματα οι 

εκάστοτε κυβερνήσεις είτε από τα ΜΜΕ, που τον χρησιμοποιούν για εμπορικούς λόγους, και 

με αποτέλεσμα να οξύνουν τον φόβο απέναντι στους μετανάστες. Ο ίδιος πανικός οδηγεί τους 

ανθρώπους να υιοθετούν απόψεις που υποστηρίζουν την ενίσχυση της αστυνόμευσης και της 

αυταρχικότητας, στοιχεία που χαρακτηρίζουν την Ακροδεξιά. Έτσι γίνεται κατανοητό πως τον 

ηθικό πανικό η ακροδεξιά μπορεί να τον εκμεταλλευτεί για να ενισχύσει την δυναμική της87.       

Πριν το 2010 τα δύο κυρίαρχα κόμματα της Ελλάδας σε μεγάλο βαθμό ακολουθούσαν την 

λογική της ξενοφοβίας για να μπορέσουν να αποκομίσουν πολιτικό κέρδος από το αίσθημα 

ανασφάλειας που υπήρχε απέναντι στους μετανάστες. Στις ευρωεκλογές του 2009, όταν τα 

δύο κυρίαρχα κόμματα είδαν να ταράζεται η δυναμική τους μετά από μια πρώτη φάση 

κοινωνικής αναταραχής, αλλά και καθώς υπήρχε η απειλητική  παρουσία του ΛΑΟΣ (στις 

εκλογές του 2007 μπήκε στην Βουλή με ποσοστό 3,80%), ενός ακροδεξιού κόμματος που 

συνδύαζε έναν ορθόδοξο υπερσυντηρητισμό με μια αντιμεταναστευτική και ρατσιστική 

ρητορική, προσπάθησαν με τον λόγο αλλά και με πολιτικές να αποδείξουν πως μπορούν να 

υιοθετήσουν αυταρχική στάση απέναντι στους μετανάστες88. Αργότερα με την εμφάνιση της 

Χρυσής Αυγής, ενός καθαρά ναζιστικού μορφώματος με έντονα «ακτιβιστικά» χαρακτηριστικά, 

και με την γενικότερη πτώση της δημοτικότητάς τους, τα κόμματα του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ 

επιδίωξαν μια προσέγγιση του μεταναστευτικού προς μια κατεύθυνση που να αγγίζει τα όρια 

της ρητορικής της Χρυσής Αυγής. Φυσικά, αυτή η στρατηγική δεν «ευδοκίμησε» για αυτά τα 

κόμματα, και ακόμα χειρότερα προσέδωσε μια επιπλέον δυναμική στην Χρυσή Αυγή. Όπως 

έμελλε σύντομα να αποδειχθεί, η σκέψη πως ένα τόσο περίπλοκο θέμα όπως αυτό της 

μετανάστευσης θα λυθεί με απλοϊκές και αυταρχικές πολιτικές δεν μπορούσε να αποφέρει  

καλά αποτελέσματα. Τόσο το ΠΑΣΟΚ με μια λογική απλής τοποθέτησης κοντέινερ σε 

αυτοσχέδια στρατόπεδα συγκέντρωσης για τους μετανάστες όσο και η ΝΔ υιοθετώντας για τις 

εκλογές μια άκρως ρατσιστική ρητορική, υποσχόμενη να καταργήσει τον νόμο για την 

Ιθαγένεια (νόμος Ραγκούση) και να «ανακαταλάβει τις πόλεις από τα γκέτο των 

                                                            
86 Χριστόπουλος, Δ., 2020, Αθήνα, σελ. 116. 
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μεταναστών»89, έδωσαν τον απαιτούμενο χώρο για την ενίσχυση και νομιμοποιήση των 

αισθημάτων φόβου και μίσους προς τους μετανάστες. Στην Ελλάδα, η ρατσιστική ρητορική 

απέναντι στους μετανάστες επιχειρεί να τους συνδέσει με την εγκληματικότητα. Σε αυτό 

μεγάλο ρόλο έχει παίξει αφενός η υπερπροβολή από τα ΜΜΕ συγκεκριμένων περιπτώσεων 

και αφετέρου ο τρόπος που αντιμετωπίζεται η παραβατικότητα των κατώτερων κοινωνικών 

στρωμάτων (και άρα και των μεταναστών) από την δικαιοσύνη και τις αστυνομικές αρχές90.  

Ένα πράγμα που παρατηρείται σε περιόδους που αυξάνεται η είσοδος μεταναστών στην χώρα 

είναι η αυξανόμενη παρουσία βίαιων περιστατικών με θύματα μετανάστες. Αυτό το βλέπουμε 

να συμβαίνει στα μέσα της δεκαετίας του ‘90, με τους μετανάστες που προέρχονται από τα 

Βαλκάνια και μετά το 2000 που η πλειοψηφία των θυμάτων προέρχεται από την Μέση 

Ανατολή. Υπάρχουν μέσα σε αυτήν την διάρκεια διάφορες διακυμάνσεις αυτών των 

περιστατικών, και η παρουσία της Χρυσής Αυγής ήταν ζωντανή, ακόμα και σε μια περίοδο που 

η δυναμική της ήταν πάρα πολύ μικρή91. Δυστυχώς, σε αυτές τις ρατσιστικές επιθέσεις οι 

αστυνομικές αρχές αλλά και οι εκάστοτε πολιτικοί εκπρόσωποι  δεν φάνηκαν να 

ενδιαφέρονται αρκετά για τη διερεύνηση αυτού του φαινομένου. Σε έκθεσή του το 2012 το 

Δίκτυο καταγραφής περιστατικών ρατσιστικής βίας αναφέρει πως η Πολιτεία δεν έχει 

μεριμνήσει να αντιμετωπίσει αυτό το σοβαρό ζήτημα, κυριαρχεί η ατιμωρησία των θυτών από 

την δικαιοσύνη και ακόμα παρατηρείται η συμμετοχή των διωκτικών αρχών σε κάποιες από 

αυτές τις επιθέσεις, αλλά και ο φόβος των ίδιων των μεταναστών να καταγγείλουν στις αρχές 

τις επιθέσεις92. Πρέπει να αναφερθεί πως η έκρηξη αυτών των βίαιων ρατσιστικών επιθέσεων 

συντελείται μέσα σε ένα γενικότερο πλαίσιο αυξανόμενης επιθετικότητας των αστυνομικών 

αρχών απέναντι στους μετανάστες, η οποία συνοδεύεται πάντοτε και από μια γενικευμένη 

ξενοφοβική ρητορική των μέσων ενημέρωσης. Η αγριότητα που επιδεικνύουν οι αστυνομικές 

αρχές στους μετανάστες, όπως οι βασανισμοί που λάμβαναν χώρα σε αστυνομικά τμήματα, 

δεν μπορούσε παρά να προσφέρει το νομιμοποιητικό έρεισμα για την εγκληματική δράση 

ομάδων όπως αυτών της Χρυσής Αυγής93.  

Ένα βασικό θέμα που αφορά τις αστυνομικές αρχές της χώρας είναι οι στενές σχέσεις που 

έχουν αυτές με την ακροδεξιά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να τονιστεί, καθώς η ελληνική 

αστυνομία έχει ένα σημαντικό ρόλο στην διαχείριση των μεταναστευτικών και προσφυγικών 

ρευμάτων. Γενικά η στάση που έχει απέναντι στους μετανάστες είναι αρκετά προβληματική. Η 

                                                            
89 Ψαρράς Δ.,2012, Η μαύρη βίβλος της Χρυσής Αυγής, Αθήνα: ΠΟΛΙΣ, σελ. 367. 
90 Ψαρράς Δ.,2012, Αθήνα, σελ. 368. 
91 Γεωργιάδου Β., 2019, Η άκρα δεξιά στην Ελλάδα, Αθήνα: Καστανιώτη, σελ. 198-199. 
92 Δίκτυο καταγραφής περιστατικών ρατσιστικής βίας, 23/10/12, Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1.1.2012-
30.9.2012, διεύθυνση: 
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επιχείρηση Ξένιος Δίας αλλά και γενικά ο τρόπος που αντιμετωπίζεται η «παράνομη» 

μετανάστευση από τις αστυνομικές αρχές δεν συνάδει με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι 

γνωστές οι καταγγελίες για βασανισμούς μεταναστών σε αστυνομικά τμήματα όπως για 

παράδειγμα της Ομόνοιας, του Αγίου Παντελεήμονα και του Αιγάλεω, όπου αστυνομικοί 

εξύβριζαν, ξυλοκοπούσαν και εξευτέλιζαν με κάθε τρόπο τα θύματά τους94. Η σχέση της 

αστυνομίας με την ακροδεξιά έχει μια διαχρονικότητα που συναντάται ήδη από το αυταρχικό 

μετεμφυλιακό κράτος και την Χούντα. Στην Μεταπολίτευση δεν έγινε ποτέ μια σοβαρή 

προσπάθεια εκδημοκρατισμού των Σωμάτων Ασφαλείας, με την έννοια της αλλαγής της 

νοοτροπίας που κυριαρχεί σε αυτά, με την θεσμοθέτηση ανεξάρτητων μηχανισμών ελέγχου 

και με την ενίσχυση της λογοδοσίας αυτών95. Αντιθέτως, καλλιεργείται η συντηρητική και 

επικίνδυνη ρητορική πως τα σώματα αυτά πρέπει να δρουν με μεγαλύτερη ελευθερία. Αυτή η 

συμπάθεια των αστυνομικών προς την ακροδεξιά αποδεικνύεται στις μέρες μας από τον τρόπο 

που ψηφίζουν. Συγκεκριμένα, στις εκλογές του 2012 στις περιοχές που υπάρχουν τα 

αστυνομικά τμήματα η Χρυσή Αυγή λαμβάνει ποσοστά της τάξης του 19-24%, τα οποία 

απέχουν πολύ από 7% που συγκέντρωσε το ακροδεξιό κόμμα στο σύνολο της επικράτειας 96. 

Αυτή η συμπάθεια των αστυνομικών αρχών προς την ακροδεξιά φαίνεται και στον τρόπο που 

δρουν και συμπεριφέρονται. Εκτός από τις επιθέσεις που έχουν κάνει προς τους μετανάστες, 

σε ένα μεγάλο βαθμό διευκολύνουν και την δράση ακροδεξιών ομάδων, όπως αυτών της 

Χρυσής Αυγής, αλλά επίσης γίνονται και εμπόδιο στην διαλεύκανση ρατσιστικών εγκλημάτων.  

Στις απλές γειτονιές, κυρίως της Αθήνας, η παρουσία των μεταναστών θεωρούνταν από ένα 

κομμάτι του πληθυσμού ανεπιθύμητη. Φυσικά, η αρνητική στάση της Πολιτείας, ήδη από τα 

πρώτα χρόνια του 2000, που δεν προσέφερε ούτε κάποιους χώρους φιλοξενίας με αποτέλεσμα 

οι μετανάστες να αναγκάζονται να μένουν σε σκηνές στις πλατείες, δεν καλυτέρευε την εικόνα 

της όλης κατάστασης. Η παρουσία των μεταναστών στις γειτονιές είχε συνδεθεί με την αύξηση 

της εγκληματικότητας, και έτσι αντιμετωπίζονταν και από τις αρχές ως απειλή για την 

ασφάλεια και την δημόσια τάξη. Το παράδειγμα της επιχείρησης Ξένιος Δίας απέδειξε πως ο 

στόχος είναι το «καθάρισμα» των περιοχών από την παρουσία των μεταναστών. Στα πλαίσια 

αυτής της λογικής κινήθηκε και η δράση της Χρυσής Αυγής, ήδη από το 2010, μάλιστα σε 

πολλές περιπτώσεις με την συνεργασία ή και την αδιαφορία των αρχών. Το πιο σημαντικό 

παράδειγμα δράσης της Χρυσής Αυγής απέναντι σε μετανάστες ήταν τα γεγονότα της πλατείας 

του Αγίου Παντελεήμονα και γενικά οι επιθέσεις σε μετανάστες. Η Χρυσή Αυγή εμφανίστηκε 

σαν τον άγγελο-εκδικητή που θα «ξεβρώμιζε τον τόπο» από την παρουσία των μεταναστών 

που «φέρνουν μαζί τους αρρώστιες και την εγκληματικότητα». Ο πρόεδρος του κόμματος, 
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Νίκος Μιχαλολιάκος, όταν ήταν υποψήφιος για δήμαρχος το 2010 είχε υποσχεθεί πως ο δήμος 

θα προσλάμβανε μέλη της Χρυσής Αυγής ως security για να καθαριστεί η Αθήνα από τους 

εγκληματίες (εννοούσε τους μετανάστες)97.  

Η δράση αυτή της Χρυσής Αυγής ερμηνεύεται από αρκετούς ως ένας βασικός παράγοντας 

ενίσχυσης της δυναμικής της. Οι ψηφοφόροι της Χρυσής Αυγής ήξεραν τι ψήφιζαν, και σε 

μεγάλο βαθμό υποστήριζαν αυτές τις βίαιες πρακτικές98. Αξίζει βέβαια να σημειωθεί ότι η 

απλή βίαιη δράση της δεν μπορούσε από μόνη της να ενισχύσει την εκλογική της δύναμη. Η 

Χρυσή Αυγή, έτσι και αλλιώς από την αρχή της δημιουργίας της είχε επιδοθεί σε πράξεις βίας 

που στόχευαν αριστερούς, αντιφασίστες, άτομα της λοατκι κοινότητας και βεβαίως 

μετανάστες. Αυτός ο βίαιος «ακτιβισμός» απέκτησε ορατότητα μέσω των ΜΜΕ, τα οποία 

κατάφεραν να «δημιουργήσουν έναν πραγματικό αστικό μύθο γύρω απ’ αυτήν τη δράση»99. 

Ένα παράδειγμα για να κατανοηθεί ο τρόπος που παρουσιαζόταν η «εγκληματικότητα των 

ξένων» από την τηλεόραση είναι η υπερπαρουσίαση εκπροσώπων των Επιτροπών Κατοίκων, 

επιτροπών που η πολιτική τους τοποθέτηση βρίσκεται στην ακροδεξιά (άσχετα αν έλεγαν πως 

ήταν πολιτικά ανεξάρτητοι). Αυτοί οι εκπρόσωποι παρουσίαζαν την αύξηση της 

εγκληματικότητας και την υποβάθμιση των περιοχών τους στοχοποιώντας τους μετανάστες. 

Αυτές οι Επιτροπές δεν περιορίζονταν μόνο στα τηλεοπτικά κανάλια. Η Επιτροπή Κατοίκων σε 

συνεργασία με την τοπική της Χρυσής Αυγής και το αστυνομικό τμήμα της περιοχής 

ευθύνονται για ό,τι συνέβαινε στην πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα100. Αυτά τα πογκρόμ 

στην περιοχή, με την συμμετοχή, μάλιστα, των τοπικών αρχών, αποτελούν την συνέχεια της 

επιθετικότητας προς τους μετανάστες, οι οποίοι εκτός από την παραβίαση των δικαιωμάτων 

τους που υπέστησαν στα σύνορα από την Ελληνική Πολιτεία, βρέθηκαν αντιμέτωποι με το 

αίσθημα του φόβου και μέσα στις ίδιες τις γειτονιές.     

Η σημασία της συνοπτικής εξέτασης του τρόπου που αντιμετωπίζονταν και συνεχίζουν να 

αντιμετωπίζονται οι μετανάστες μέσα στην ίδια την ελληνική κοινωνία έγκειται στο ότι δεν 

αποκλίνει από την γενικότερη διαχείριση των προσφυγικών-μεταναστευτικών ρευμάτων. 

Είδαμε με ποιον τρόπο τα κυρίαρχα κόμματα και οι κυβερνήσεις αντιμετώπιζαν τους 

μετανάστες και πώς η στάση τους επηρέαζε το γενικότερο κλίμα απέναντι σε αυτούς. Επίσης, 

τονίσθηκε ο ρόλος της αστυνομίας, και το πώς αυτό το σώμα υιοθέτησε μια συγκεκριμένη 

στάση και αντίληψη προς τους μετανάστες. Φυσικά, δεν έλειψε και ο ρόλος των ΜΜΕ για την 

εμφύτευση ξενοφοβικών αισθημάτων στην κοινωνία. Ωστόσο, με κανένα τρόπο δεν μπορεί να 

υποστηριχθεί πως μόνο από αυτούς τους παράγοντες ενισχύεται η τάση της κοινωνίας προς 

πιο ξενοφοβικές και ρατσιστικές απόψεις. Στην Ελλάδα σημαντικός είναι ο ρόλος και άλλων 

                                                            
97 Καμπαγιάννης Θ., 2020, Με τις μέλισσες ή με τους λύκους, Αθήνα: Αντίποδες, σελ. 58-59. 
98 Γεωργιάδου Β., 2019, Αθήνα, σελ. 199. 
99 Ψαρράς Δ., 2012, Αθήνα, σελ. 369. 
100 Ψαρράς Δ., 2012, Αθήνα, σελ. 371-173. 
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θεσμών που κατευθύνουν την κοινωνία στην ανάπτυξη ξενοφοβικών αισθημάτων, όπως η 

εκπαίδευση, που σε μεγάλο βαθμό έχει έναν εθνοκεντρικό χαρακτήρα και η εκκλησία, που 

υιοθετεί συχνά μια αντιμεταναστευτική ρητορική. Αυτά που παρουσιάστηκαν παραπάνω είχαν 

άμεση συνάφεια με το θέμα, καθώς πρόκειται για αποφάσεις και για όργανα που σχετίζονται 

με την διαχείριση του μεταναστευτικού, αλλά και για αντιδράσεις που διαφάνηκαν σε μια 

περίοδο αυξημένων μεταναστευτικών ροών. Σε καμιά, όμως, περίπτωση η αντίδραση απέναντι 

στους μετανάστες δεν μονοπωλούνταν από συμπεριφορές όπως των ταγμάτων εφόδου της 

Χρυσής Αυγής και της αστυνομίας. Στην χώρα αναπτύχθηκαν και τα κινήματα αλληλεγγύης 

προς τους μετανάστες, διάφορες οργανώσεις, ΜΚΟ, συλλογικότητες, καταλήψεις και απλοί 

άνθρωποι πρόσφεραν και συνεχίζουν να προσφέρουν την βοήθειά τους σε αυτούς, είτε 

πρόκειται για προσφορά στέγης, ειδών πρώτης ανάγκης, ευκαιριών ενσωμάτωσης μέσω της 

εκπαίδευσης και της εργασίας, είτε με την στάση τους απέναντι στη δράση της ακροδεξιάς και 

της αστυνομίας αλλά και απέναντι στη γενικότερη αδιαφορία του κράτους.       
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Όπως είδαμε παραπάνω, η διαχείριση των μεταναστευτικών και προσφυγικών ρευμάτων 

απομακρύνεται από τον βασικό στόχο που είναι μια ανθρωπιστική διαχείριση αυτών. 

Αντίθετα, αυτό που συνέβαινε και συνεχίζει να συμβαίνει τόσο στην Ελλάδα όσο και στην 

Ευρώπη είναι μια πολιτική εμποτισμένη στο πνεύμα του νεοφιλελευθερισμού που υποστηρίζει 

πως θα πρέπει το κράτος να παρεμβαίνει μόνο για την αντιμετώπιση της ακραίας φτώχειας, με 

πάντα το έντονο στοιχείο της καταστολής και της βίας. Αυτή η κατασταλτική αντιμετώπιση 

αυτού του ζητήματος πέρα από το γεγονός ότι έχει οδηγήσει στον θάνατο χιλιάδες 

ανθρώπους, στην προσπάθειά τους να περάσουν τα εμπόδια που τους έβαλε η Ευρωπαϊκή 

Ένωση, επιπλέον έχει οδηγήσει στη δημιουργία χώρων συγκέντρωσης των αιτούντων άσυλο, 

γνωστών και ως hot spots, που είναι το αποκορύφωμα της κατασταλτικής πολιτικής. Αυτή η 

στάση απέναντι στους μετανάστες στην περίπτωση της Ελλάδας, αλλά και σε Ευρωπαϊκές 

χώρες, διαχέεται και μέσα στην κοινωνία. Στην Ελλάδα η στάση που έχουν οι αστυνομικές 

αρχές απέναντι στους μετανάστες είναι εχθρική και δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που έχουν 

κατηγορηθεί για βασανισμούς και βιαιοπραγίες απέναντι σε μετανάστες. Επίσης, οι 

επιχειρήσεις των ελληνικών κυβερνήσεων που στόχευαν στους μετανάστες που κατοικούσαν 

στα αστικά κέντρα είχαν ως στόχο περισσότερο την επίδειξη δύναμης προς στους εκλογείς 

παρά σε μια πραγματική προσπάθεια διευθέτησης του ζητήματος. Φυσικά, τα αποτελέσματα 

αυτών των επιχειρήσεων ήταν τραγικά και για τους μετανάστες, αλλά επίσης έδωσαν τον χώρο 

για την ανάδειξη και νομιμοποίηση της δράσης και της ρητορικής της Χρυσής Αυγής. Τέλος, η 

όλη πορεία του θεσμικού πλαισίου της Ελλάδας σχετικά με την μετανάστευση και την 

Ιθαγένεια μπορεί να περιγραφεί ως αργή, καθώς χρειάστηκαν είκοσι χρόνια μετανάστευσης 

για να υπάρξει ένα πρώτο βήμα για τη ρύθμιση αυτών των θεμάτων. 

Μια εσφαλμένη αντίληψη, που επηρεάζει τον τρόπο που λαμβάνονται οι αποφάσεις είτε 

πρόκειται για την μετανάστευση είτε για το προσφυγικό, είναι αυτή που σχετίζεται με την ιδέα 

πως η Ελλάδα μπορεί να λειτουργήσει ως απλός διάδρομος, τον οποίο οι μετανάστες 

χρησιμοποιούν για να μετακινηθούν σε μια άλλη χώρα της επιλογής τους101. Αυτή η σκέψη 

εμπόδιζε και συνεχίζει να εμποδίζει τη λήψη σοβαρών αποφάσεων και τη χάραξη πολιτικών 

για μια σταδιακή ενσωμάτωση και πραγματική βοήθεια αυτών των ανθρώπων. Επιπλέον, 

ουσιαστικές πολιτικές θα μπορούσαν να περιορίσουν την εργαλειοποίηση του φόβου, ενός 

φόβου που καθησυχαζόταν δια της αναχώρησης αυτών των ανθρώπων102. Ακόμα και όταν 

έκλεισε ο «βαλκανικός διάδρομος» και η κατάσταση οδηγήθηκε σε ένα ακόμα μεγαλύτερο 

αδιέξοδο στο Ανατολικό Αιγαίο, με την Τουρκία να μην δέχεται τους ανθρώπους που έχουν 

φτάσει στην ενδοχώρα της Ελλάδας και με την Ευρωπαϊκή Ένωση να αδιαφορεί πλήρως, το 

                                                            
101 Χριστόπουλος, Δ., 2020, Αθήνα, σελ. 178. 
102 Χριστόπουλος, Δ., 2020, Αθήνα, σελ. 178. 
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ελληνικό κράτος συνέχισε να κινείται με την ίδια λογική. Συνεχίζει με λίγα λόγια η ελληνική 

Πολιτεία να πιστεύει πως αυτή η κατάσταση είναι προσωρινή. Μετά από τόσα χρόνια αυτό θα 

έπρεπε να σταματήσει. Μάλιστα, αυτή η αντίληψη επηρεάζει και τους ίδιους τους πρόσφυγες, 

γιατί καθώς θεωρούν την κατάσταση που βιώνουν προσωρινή δεν υπάρχει μεγάλο κύμα 

διεκδικήσεων από πλευράς τους. Είναι μια κατάσταση που πρέπει να κινηθεί σε μια 

κατεύθυνση όχι απλής διαχείρισης, αλλά σταδιακής αλλαγής που θα στοχεύει σε μια πλήρη 

και πολύπλευρη ενσωμάτωση αυτών των ανθρώπων ή το λιγότερο στην προσφορά των 

απαιτούμενων εφοδίων κατά την διάρκεια της παραμονής τους. Μια ενσωμάτωση που να 

δίνει βάση εκτός από την κατοικία, στην εκπαίδευση, στην εργασία και στην εξασφάλιση των 

αναγκαίων αγαθών και πόρων, ώστε να μπορέσουν να αναπτύξουν ελεύθερα την 

προσωπικότητά τους. Αυτή την στιγμή μιλάμε για μια γενιά ανθρώπων που το μόνο που έχουν 

βιώσει, εκτός από τις κακουχίες της πατρίδας τους, είναι η κακομεταχείριση και το μίσος των 

χωρών που έχουν εγκατασταθεί. Μια γενιά νέων προσφύγων που έχουν μεγαλώσει σε 

συνθήκες όπως αυτές που κυριαρχούν στους καταυλισμούς, εγκλωβισμένοι, χωρίς να ξέρουν 

τι υπάρχει γι’ αυτούς στο μέλλον.      

Η πολιτική κατεύθυνση της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης τα τελευταία χρόνια κινείται 

ανάμεσα σε νεοφιλελεύθερες οικονομικές πολιτικές και σε συντηρητικές πολιτικές 

αυταρχισμού που αναβιώνουν το τέρας της ακροδεξιάς103. Αυτό διαφαίνεται καθαρά στις 

πολιτικές που εφαρμόζονται στο προσφυγικό. Σε όσες χώρες κυριάρχησαν οι υπολειμματικές 

κοινωνικές πολιτικές, όπως επιτάσσει το πνεύμα του νεοφιλελευθερισμού, λήφθηκαν 

αποφάσεις για τη στρατιωτικοποίηση των συνόρων και τον περιορισμό των μεταναστευτικών 

εισροών. Φυσικά, μέσα στα οικονομικοκεντρικά πλαίσια της Ε. Ε. και στην λογική της 

ανάπτυξης, η μετανάστευση λαμβανόταν υπόψη υπό το πρίσμα των αναγκών της αγοράς 

εργασίας και οι μετακινήσεις αντιμετωπίζονταν απωθητικά104. Η «Ευρώπη Φρούριο», έχει 

στηριχθεί στην κατεύθυνση της Ευρώπης προς μια νεοφιλελεύθερη-οικονομικοκεντρική 

κοινωνική πολιτική105. Αλλά ακόμα και οι πρόσφυγες που κατάφεραν να περάσουν τα σύνορα, 

βρέθηκαν αντιμέτωποι με τα hot spots υπό τις γνωστές συνθήκες. Και όπως είπαμε, δεν 

γίνονται βήματα για την ενσωμάτωση ή την πραγματική βοήθειά αυτών των ανθρώπων, αλλά 

στο πνεύμα της προσωρινότητας, όλα μένουν στάσιμα, τόσο οι πρόσφυγες όσο και η ελληνική 

κοινωνία. Επίσης, καθώς το ίδιο το κράτος δεν προετοιμάζει την κοινωνία για μια επιλογή 

ενσωμάτωσης αυτών των ανθρώπων, τελικά συνεχίζει να ψεύδεται μέσα σε ένα πλαίσιο 

φόβου, που τελικά ενισχύει την μισαλλοδοξία. Οι προσδοκίες σχετικά με την προσωρινότητα 

των προσφύγων ή και η πεποίθηση πως μια επιθετική στάση στα σύνορα απέναντί τους θα 

καταφέρει να τους απωθήσει (κάτι που σε τελική ανάλυση δεν συμβαίνει, αντιθέτως, παρά 

τους συνεχιζόμενους θανάτους, συνεχίζουν να έρχονται), δημιουργούν ψευδαισθήσεις και 
                                                            
103 Κουραχάνης Ν., 2019, Αθήνα, σελ. 192. 
104 Κουραχάνης Ν., 2019, Αθήνα, σελ. 36. 
105 Κουραχάνης Ν., 2019, Αθήνα, σελ. 36. 
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ενισχύουν τα αισθήματα φόβου. Υπό τα νέα δεδομένα που διαμορφώνει η μαζική 

μετανάστευση, η ανασφάλεια του κόσμου αυξάνεται, και μάλιστα υπό τις δύσκολες συνθήκες 

που κυριαρχούν. Και ισχύει πως «Όσο  περισσότερη ασφάλεια φαντασιώνεται, τόσο 

μεγαλύτερη ανασφάλεια βιώνει»106.Μέσα από αυτό το αίσθημα ανασφάλειας και την 

εργαλειοποίησή του προκύπτει η ξενοφοβία, ενώ το επόμενο βήμα είναι και ο ίδιος ο 

ρατσισμός107. 

Ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεται το ζήτημα των σύγχρονων προσφυγικών ρευμάτων 

μπορούμε να πούμε πως επηρεάζει και την ίδια την ποιότητα της δημοκρατίας. Γιατί σε τελική 

ανάλυση η προσπάθεια να υπάρξει μια πραγματική βοήθεια προς τους πρόσφυγες από την 

πλευρά μιας δημοκρατικής Πολιτείας, αλλά και μια συνολική κινητοποίηση της κοινωνίας προς 

αυτήν την κατεύθυνση, βοηθάει στην εμβάθυνση της δημοκρατικής συνείδησης108. Οι πράξεις 

αλληλεγγύης και η υπενθύμιση των αξιών της ελευθερίας και της δικαιοσύνης δεν 

ενδυναμώνουν απλώς  την δημοκρατική κοινότητα, αλλά, επιπλέον, μέσω της εφαρμογής των 

βασικών δημοκρατικών αρχών και του ηθικού χρέους που ενυπάρχει στην έννοια του πολίτη, 

παρέχουν τη δυνατότητα στους πρόσφυγες να αποτελέσουν κομμάτι μιας καλύτερης 

κοινωνίας. Γιατί οι πρόσφυγες εκτός από την κάλυψη των βασικών αναγκών και την άμεση 

επιβίωσή τους, έχουν το δικαίωμα να οργανώσουν την ζωή τους με βάση τις αρχές της 

ελευθερίας και της ισότητας. Μια κοινωνία που βλέπει με φόβο και μίσος τους 

κατατρεγμένους, είναι μια κοινωνία σε κρίση. Μια ηθική κρίση, μια κρίση της δημοκρατίας και 

των αρχών που αυτή πρεσβεύει. Από τη στιγμή που κανονικοποιούνται αφενός ο ξενοφοβικός 

τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι πρόσφυγες, και αφετέρου οι παραβιάσεις των 

θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είναι αναπόφευκτο να περιορίζονται τα δημοκρατικά 

αντανακλαστικά των πολιτών. Ποιος μπορεί να υποστηρίξει πως ο τρόπος με τον οποίο 

αντιμετωπίζονται οι άνθρωποι στα σύνορα δεν μεταφέρεται και μέσα στην κοινωνία; Όπως 

είδαμε, μέσα στην κοινωνία λαμβάνουν χώρα εγκληματικές πράξεις με ρατσιστικό κίνητρο, 

αλλά για ομάδες ανθρώπων που φαντάζουν μακρινές για τον Έλληνα πολίτη. Αλλά ποιος 

μπορεί να εγγυηθεί πως δεν θα έχει στο μέλλον την ίδια αντιμετώπιση και ο Έλληνας πολίτης; 

Αν μια δημοκρατία θέλει να επιβιώσει, θα πρέπει να λειτουργεί ως τέτοια.    

Το 2015 η Ευρώπη βρέθηκε σε μια κατάσταση πανικού. Τόσο μεγάλο προσφυγικό κύμα η 

ανθρωπότητα είχε να δει από τον Β’ Παγκοσμίου Πόλεμο. Φυσικά, το μεγαλύτερο κομμάτι 

αυτών των ρευμάτων (85%) είναι εγκατεστημένο στις αναπτυσσόμενες χώρες, αλλά και πάλι ο 

αριθμός των ανθρώπων που κατέφθασαν στα σύνορα της Ευρώπης ήταν σημαντικός. Ο τρόπος 

με τον οποίο επέλεξε η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα ήταν αντίθετος με 

                                                            
106 Χριστόπουλος, Δ., 2020, Αθήνα, σελ. 183. 
107 Χριστόπουλος, Δ., 2020, Αθήνα, σελ. 183. 
108 Παπαγεωργίου Α., Κωνσταντίνος, 2017, Οι πρόσφυγες και τα καθήκοντα μας απέναντί τους, Αθήνα: ΠΟΛΙΣ, 
σελ. 75. 
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το πρόταγμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στην πραγματικότητα, παρακάμπτοντας τους 

δικούς της θεσμούς και μηχανισμούς λογοδοσίας και με μπροστάρη την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

η Ε.Ε. έκανε τα πάντα για να αποτρέψει την είσοδο των προσφύγων στην Ευρώπη. Το έκανε 

αυτό σε τέτοιο βαθμό ώστε οι διμερείς συμβάσεις που συνήψε με χώρες που είτε βρίσκονται 

εντός είτε εκτός της ευρωπαϊκής ηπείρου, να αντικαθιστούν το δίκαιο της Ε.Ε. για την 

μετανάστευση και το άσυλο. Αν σκεφτούμε για παράδειγμα την συμφωνία με την Τουρκία, 

αυτή είχε ως στόχο να εμποδίσει την είσοδο Σύριων στην Ευρώπη, ακόμα και αν βρίσκονται 

εγκατεστημένοι πάνω από 5 εκατομμύρια Σύριοι στις γειτονικές χώρες. Άλλο παράδειγμα είναι 

η προσπάθεια των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων να απελαθούν οι Αφγανοί πρόσφυγες, χωρίς να 

λαμβάνεται υπόψη το ζήτημα της ασφάλειας τους και της εμπόλεμης κατάστασης που 

επικρατεί στην χώρα προέλευσή τους. Δυστυχώς, τα παραδείγματα είναι αρκετά και μπορούμε 

να σκεφτούμε και άλλα. Αυτή η απομάκρυνση από το πρόταγμα των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και η σκλήρυνση της στάσης απέναντι στις μεταναστευτικές-προσφυγικές ροές 

τείνουν να αλλοιώσουν τα ιδεώδη του ευρωπαϊκού διαφωτισμού. Φαίνεται καθαρά πως δεν 

είναι μόνο η Ελλάδα που ευθύνεται για τα τραγικά λάθη, αλλά και ο τρόπος που η ίδια η 

Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργεί. Το μεγαλύτερο βάρος το έχει μεταφέρει στις πρώτες χώρες 

υποδοχής και το μόνο που κάνει είναι να ενισχύει την αστυνομική παρουσία στα σύνορα και 

να δίνει χρήματα για τον εγκλωβισμό των αιτούντων άσυλο.  

Ωστόσο, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ελληνικό κράτος υιοθετούσαν την καταστολή ως 

μέτρο απέναντι στους μετανάστες και τους πρόσφυγες, όταν το 2015 κατέφθασαν τα πρώτα 

μαζικά κύματα προσφύγων στα νησιά, οι κάτοικοι αυτοβούλως πήγαν να τους βοηθήσουν. 

Στην Ελλάδα το κίνημα αλληλεγγύης, μάλιστα τα πρώτα χρόνια, είχε μια ισχύ. Εκεί που η 

κρατική μέριμνα ήταν ανύπαρκτη, η αλληλεγγύη των ανθρώπων κάλυψε όσο μπορούσε το 

κενό. Απλοί άνθρωποι, τοπικές πρωτοβουλίες, συνδικάτα, αθλητικοί σύλλογοι, καλλιτέχνες, 

μικρές ΜΚΟ στάθηκαν στο πλευρό των κατατρεγμένων. Υπάρχουν, επίσης, και οι καταλήψεις 

στέγης για τους πρόσφυγες, που καλύπτουν τρέχουσες στεγαστικές ανάγκες αλλά και 

προσπαθούν να αναδείξουν ένα άλλο παράδειγμα ειρηνικής συνύπαρξης και αλληλεγγύης με 

τους πρόσφυγες, σε αντίθεση με τις επιθετικές πολιτικές της Ε.Ε. και του ελληνικού κράτους109. 

Παρά, όμως, τα αλληλέγγυα αισθήματα της κοινωνίας και τις προσπάθειες των ανθρώπων που 

πραγματικά θέλουν να βοηθήσουν τους πρόσφυγες, δυστυχώς στο τέλος σημασία έχει ποιες 

πολιτικές ακολουθεί το κράτος. Γιατί αυτές διαμορφώνουν τις συνθήκες που αντιμετωπίζουν 

οι πρόσφυγες. Η κατάσταση δεν έχει αλλάξει από τότε. Αλλά αυτήν την φορά παρατηρούμε 

πως εκτός από μια κανονικοποίηση των συνθηκών που βιώνουν οι πρόσφυγες, ενισχύονται και 

τα αισθήματα μίσους προς αυτούς. Αυτό συμβαίνει σε τοπικές κοινότητες που υπάρχουν 

προσφυγικοί καταυλισμοί, όπως στην Λέσβο και στην Χίο. Ήδη από το 2020 έχει ενισχυθεί η 

παρουσία τοπικών ακροδεξιών ομάδων που κάνουν επιθέσεις σε πρόσφυγες και σε εθελοντές. 

                                                            
109 Κουραχάνης Ν., 2019, Αθήνα, σελ. 181. 
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Η ακροδεξιά ρητορική ενισχύεται όλο και περισσότερο, ακόμα και αν το βασικότερο κόμμα 

που συσσώρευε αυτήν την δυναμική βρίσκεται σε αποδιοργάνωση.   

Αυτό που μπορεί να γίνει κατανοητό, είναι πως το προσφυγικό ζήτημα είναι κάτι που δεν θα 

σταματήσει να υπάρχει. Οι μετακινήσεις πληθυσμών θα συνεχίζουν να υφίστανται, καθώς δεν 

τίθεται ζήτημα να σταματήσουν οι πόλεμοι στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Οι 

αναπτυσσόμενες χώρες, λόγω του ιστορικού τους περιβάλλοντος που σχετίζεται με την 

αποικιοκρατία και τον ιμπεριαλισμό, θα συνεχίζουν στην πλειοψηφία τους να μην μπορούν να 

ανταποκριθούν στις ανάγκες των πολιτών τους, ενώ, επίσης, αναμένονται μεγάλα κύματα 

περιβαλλοντικών προσφύγων, λόγω της κλιματικής αλλαγής110. Αποτελεί επιτακτική ανάγκη η 

αλλαγή της νοοτροπίας της Ευρώπης και της Ελλάδας σχετικά με το ζήτημα της 

μετανάστευσης. Η επιφανειακή και γρήγορη λύση της καταστολής και της απώθησης των 

προσφυγικών ρευμάτων έχει μόνο καταστροφικά αποτελέσματα. Θα πρέπει οι πολιτικές για 

τους μετανάστες και για τους πρόσφυγες να έχουν ως γνώμονα τις αρχές του δικαίου και τον 

σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα πρέπει, δηλαδή, να στοχεύουν αυτές οι πολιτικές 

σε μια σταδιακή ενσωμάτωση των ανθρώπων στην κοινωνία. Τα κοινωνικά κινήματα, από την 

άλλη πλευρά, θα πρέπει  να υψώσουν ακόμα περισσότερο τα προτάγματά τους περί 

κοινωνικής δικαιοσύνης, ισότητας, ελευθερίας, αλλά και να διεκδικήσουν την κάλυψη των 

αναγκών των προσφύγων για φαγητό, υγεία, παιδεία και στέγαση. Έτσι και αλλιώς όλα αυτά 

είναι προτάγματα που ενώνουν τον κόσμο γιατί αποτελούν κοινή κατεύθυνση για μια 

καλύτερη κοινωνία.           

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                            
110 Εφημερίδα Συντακτών, 24/6/19, «Κλιματικοί πρόσφυγες» ή «περιβαλλοντικοί μετανάστες»;, διεύθυνση: 
https://www.efsyn.gr/kosmos/maties-ston-kosmo/oikologika/200951_klimatikoi-prosfyges-i-periballontikoi-
metanastes 
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