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Προσδοκώμενα Αποτελέσματα
Όταν θα έχετε ολοκληρώσει τη μελέτη του πρώτου μέρους θα είστε σε θέση:
 Να αναγνωρίζετε τις βασικές ομάδες μετακινούμενων ατόμων.
 Να διακρίνετε τις διαφορές μεταξύ του πρόσφυγα, του αιτούντα άσυλο και του
μετανάστη.
 Να γνωρίζετε βασικές έννοιες που σχετίζονται με τη μετανάστευση και τους
πρόσφυγες.
 Να κατανοείτε με ιστορικά παραδείγματα τα αίτια των μεταναστευτικών ροών.
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Εισαγωγή

Το πρώτο μέρος της παρούσας ενότητας του επιμορφωτικού προγράμματος εστιάζει στο
προσφυγικό φαινόμενο. Πάντα επίκαιρο, τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται σημαντική
αύξηση του αριθμού των προσφύγων. Αρχικά αναλύονται βασικές έννοιες που σχετίζονται
με τους πρόσφυγες και τη μετανάστευση. Δίνεται, μεταξύ άλλων, κατ’ αυτόν τον τρόπο η
δυνατότητα στον αναγνώστη να κάνει τη διάκριση ανάμεσα στις ομάδες μετακινούμενων
ατόμων. Ακόμη παρουσιάζεται εκτενώς ο ρόλος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους
πρόσφυγες. Επιπλέον, γίνεται λόγος για τη νομιμοποίηση των προσφύγων αλλά και τον
εθελοντικό επαναπατρισμό και τη μετεγκατάσταση. Επίσης, αναλύεται η έννοια της
παράτυπης μετανάστευσης και της απέλασης.
Στο

τέλος

του

πρώτου

μέρους

δίνονται

ιστορικά

παραδείγματα

προσφυγικών

μετακινήσεων, τα οποία συνδέονται με τους λόγους της μετανάστευσης. Όπως προκύπτει
από την ανάλυση, οι αιτίες των μετακινήσεων σχετίζονται με φυλετικές, θρησκευτικές,
εθνοτικές και πολιτικές διώξεις, ενώ πολύ συχνά τα προσφυγικά κύματα προκύπτουν από
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1.1 Το προσφυγικό φαινόμενο1
Οι άνθρωποι μετακινούνται διαχρονικά για να πετύχουν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης,
περισσότερες ευκαιρίες για τον εαυτό τους και τα μέλη της οικογένειάς τους, ή για να
αποφύγουν διώξεις και πολέμους.
Οι βασικές ομάδες μετακινούμενων ατόμων είναι τρεις: οι πρόσφυγες, οι εσωτερικά
εκτοπισμένοι και οι μετανάστες. Παρατηρείται μια αυξανόμενη σύγχυση μεταξύ αυτών των
τριών ομάδων.
1. Οι πρόσφυγες τρέπονται σε φυγή κυρίως εξαιτίας πολέμων ή διώξεων και δεν
λαμβάνουν καμία προστασία από τη χώρα τους.
2. Οι εσωτερικά εκτοπισμένοι σε σχέση με τους πρόσφυγες δεν έχουν εγκαταλείψει
τη χώρα τους και παραμένουν νομικά υπό την προστασία του κράτους τους.
3. Οι μετανάστες αποφασίζουν να μετακινηθούν ελεύθερα από τη χώρα τους με
στόχο να βελτιώσουν τη ζωή τους.
Οι μετανάστες και οι πρόσφυγες χρησιμοποιούν ολοένα και περισσότερο τις ίδιες οδούς
για να μετακινηθούν. Έχουν όμως βασικές διαφορές, όπως θα αναλυθεί παρακάτω, γι’
αυτόν τον λόγο αντιμετωπίζονται με διαφορετικό τρόπο από το διεθνές δίκαιο.
Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται σε παγκόσμια κλίμακα αύξηση του αριθμού των
μεταναστών, των εσωτερικά εκτοπισμένων και των προσφύγων. Και οι τρεις ομάδες
αντιμετωπίζονται όλο και περισσότερο με τον ίδιο τρόπο: με καχυποψία και απόρριψη. Οι
έλεγχοι των συνόρων γίνονται αυστηρότεροι, ενώ ταυτόχρονα, τα προβλήματα ξενοφοβίας
και ρατσισμού κάνουν έντονη την εμφάνισή τους.
Στις σελίδες που ακολουθούν ορίζονται βασικές έννοιες που σχετίζονται με τη μετανάστευση
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Βλ. Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (2008-2009), Προστατεύοντας τους πρόσφυγες
και ο ρόλος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Αθήνα, σ. 6-7.
1
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1.2. Βασικοί ορισμοί 2
Πρόσφυγας: Το βασικό νομικό κείμενο που ορίζει το ποιος φέρει την ιδιότητα του
πρόσφυγα, τα δικαιώματα των προσφύγων και τις νομικές υποχρεώσεις των κρατών
απέναντί τους είναι η Σύμβαση της Γενεύης, που υπογράφτηκε το 1951. Το Πρωτόκολλο του
1967 της Νέας Υόρκης αφαίρεσε τους γεωγραφικούς και χρονικούς περιορισμούς που
έθετε η Σύμβαση. Ζητήματα σχετικά με τη Σύμβαση του 1951 παρουσιάζονται εδώ.
Σύμφωνα με τη Σύμβαση της Γενεύης, πρόσφυγας είναι το άτομο που «λόγω
δικαιολογημένου φόβου δίωξης λόγω φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, συμμετοχής σε
ορισμένη κοινωνική ομάδα ή λόγω των πολιτικών του πεποιθήσεων βρίσκεται εκτός της
χώρας της οποίας έχει την ιθαγένεια και δεν μπορεί ή, εξαιτίας αυτού του φόβου, δεν επιθυμεί
να απολαμβάνει της προστασίας της χώρας αυτής»3. Διαβάστε αναλυτικά τη Σύμβαση και
το Πρωτόκολλο εδώ.
Η Σύμβαση του 1951 για τους Πρόσφυγες και το Πρωτόκολλο του 1967 αποτελούν τις
βάσεις της σύγχρονης προστασίας των προσφύγων, κατοχυρώνοντας νομικές αρχές που
συναντώνται σε πολλά διεθνή κείμενα, στα εθνικά δίκαια και σε πρακτικές σχετικά με τους
πρόσφυγες.
Μια από τις πιο σημαντικές αρχές της Σύμβασης του 1951 είναι ότι οι πρόσφυγες δεν πρέπει
να απελαύνονται ή να επιστρέφονται «στα σύνορα των εδαφών όπου η ζωή ή η ελευθερία
τους απειλείται»4. Ακόμη, η Σύμβαση αναφέρει τα βασικά δικαιώματα που πρέπει να
αναγνωρίζονται στους πρόσφυγες, ωστόσο είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι μοναδικός
σκοπός της Σύμβασης του 1951 είναι η προστασία των προσφύγων και όχι η διαχείριση
των διαφόρων μεταναστευτικών ζητημάτων. Αξίζει επιπλέον να αναφερθεί ότι στρατιώτες,
εγκληματίες πολέμου και τρομοκράτες αποκλείονται από την προστασία που προσφέρεται
στους πρόσφυγες.

Βλ. Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης και Ύπατη Αρμοστεία (2009), Δεν είναι μόνο αριθμοί,
εκπαιδευτικό υλικό (12-18 ετών). Αθήνα, σ. 7-10. Βλ. Κόντης Α., Πετράκου Η., Τάτσης Ν., Χλέπας Ν.
(2005), Ευρωπαϊκή και Ελληνική Πολιτική Ασύλου. Αθήνα: εκδόσεις Παπαζήση. Βλ. Τσιούκας Γρ.
(2009), «Αλλοδαποί πληθυσμοί στην Ελλάδα: Κατηγορίες και αριθμητικά δεδομένα», Σύγχρονα
θέματα, Περίοδος Β΄, Χρόνος 31ος, Τεύχος 107, Οκτώβριος-Δεκέμβριος, σ. 47-55, βλ. Ύπατη
Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (2008-09), ό. π., σ. 4-11, 15-20, 22-27.
3 Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης και Ύπατη Αρμοστεία, ό. π., σ. 10.
4 Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, ό. π., σ. 15.
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Μια άλλη διάκριση που σχετίζεται με τους πρόσφυγες αφορά τον φορέα αναγνώρισης της
προσφυγικής ιδιότητας5. Έτσι, οι πρόσφυγες διακρίνονται σε «πρόσφυγες της Σύμβασης»,
όταν αναγνωρίζονται από τη χώρα υποδοχής με βάση τη Σύμβαση της Γενεύης, και σε
«πρόσφυγες εντολής», όταν αναγνωρίζονται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ είτε σε
διαφωνία με την απόφαση του κράτους υποδοχής είτε σε κράτη που δεν είναι μέλη της
Σύμβασης της Γενεύης.
Επίσης, «επί τόπου πρόσφυγες» ονομάζονται όσοι αδυνατούν να επιστρέψουν στην
πατρίδα τους καθώς διώκονται λόγω γεγονότων που συνέβησαν στη χώρα προέλευσης
μετά την αναχώρησή τους από αυτήν.
Μια μεγάλη κατηγορία είναι οι «de facto πρόσφυγες», οι οποίοι δεν καλύπτονται από τη
Σύμβαση της Γενεύης αλλά εντάσσονται στην κατηγορία των προσφύγων εκ των
πραγμάτων. Διάφορα συμβάντα στη χώρα προέλευσης (όπως πόλεμοι, λιμοί κ.ά.) και η
απορριφθείσα ή μη υποβληθείσα αίτηση ασύλου αποτελούν τα κριτήρια για την ένταξή
τους σε αυτή την κατηγορία.
Οι δικαιούχοι «επικουρικής προστασίας» είναι οι υπήκοοι τρίτης χώρας ή οι ανιθαγενείς που
δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να αναγνωρισθούν ως πρόσφυγες. Πρόκειται για άτομα
που κινδυνεύουν να υποστούν σοβαρή βλάβη στη χώρα καταγωγής τους. Η σοβαρή
βλάβη συνίσταται σε: α) θανατική ποινή ή εκτέλεση, β) βασανιστήρια ή απάνθρωπη ή
εξευτελιστική μεταχείριση ή τιμωρία, γ) σοβαρή προσωπική απειλή κατά της ζωής ή της
σωματικής ακεραιότητας αμάχου λόγω βίας ασκούμενης αδιακρίτως σε καταστάσεις
διεθνούς ή εσωτερικής ένοπλης σύρραξης6.
Πολλά κράτη έχουν υιοθετήσει ένα καθεστώς προστασίας για ανθρωπιστικούς λόγους,
γνωστό ως «ανθρωπιστικό καθεστώς». Αυτό απευθύνεται «σε πολίτες τρίτων χωρών ή
ανιθαγενείς των οποίων η διαμονή στη χώρα δεν εμπίπτει στις ρυθμίσεις περί διεθνούς
προστασίας»7 και οι σχετικές ρυθμίσεις έχουν εθνικό χαρακτήρα. Στους πρόσφυγες
χορηγείται

ένα

ειδικό

δελτίο

παραμονής,

καθώς

διαπιστώνεται

«ότι

υφίστανται

Βλ. Κόντης Α. (2005), «Η πολιτική ασύλου στην ευρωπαϊκή ένωση και στην Ελλάδα», στο Κόντης Α.,
Πετράκου Η., Τάτσης Ν., Χλέπας Ν., Ευρωπαϊκή και Ελληνική Πολιτική Ασύλου. Αθήνα: Παπαζήσης,
σ. 15-19.
7

Τσιούκας Γρ., ό.π., σ. 52.
Ό.π., σ. 52.
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ανθρωπιστικοί λόγοι που επιβάλλουν την προσωρινή παραμονή τους»8 στη χώρα όπου
έχουν καταφύγει. Η προσωρινότητα αυτή μπορεί αφ’ ενός να προσφέρει μια λύση σε
ορισμένους πρόσφυγες, μπορεί όμως αφ’ ετέρου να αποδυναμώσει την προσφυγική
ιδιότητα σύμφωνα με τη Σύμβαση της Γενεύης, καθώς ενδέχεται να επηρεάσει τον
καθορισμό του χρόνου παραμονής από τη χώρα υποδοχής9.
Στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη χορήγηση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας από τις
ελληνικές αρχές για τα έτη 2005-2012 θα βρείτε εδώ.
Επίσης, στατιστικά στοιχεία από την Υπηρεσία Ασύλου σχετικά με τις αιτήσεις ασύλου για
την περίοδο 2013-2017 παρατίθενται εδώ.
Αιτών άσυλο: Το άτομο που έχει υποβάλει το αίτημα να αναγνωριστεί ως πρόσφυγας, αλλά
το αίτημά του δεν έχει αξιολογηθεί οριστικά. Ο όρος αναφέρεται στο χρονικό διάστημα που
μεσολαβεί από την υποβολή του αιτήματος μέχρι την οριστική απόφαση και σε καμία
περίπτωση δεν προδικάζει την έκβαση της απόφασης, αφού μερικοί αιτούντες άσυλο θα
αναγνωρισθούν ως πρόσφυγες και μερικοί άλλοι όχι.
Ανιθαγενής: Κάποιος τον οποίο κανένα κράτος δεν θεωρεί υπήκοό του, σύμφωνα με τη
νομοθεσία του (de jure ανιθαγενής). Επίσης, κάποιος που δεν έχει πρόσβαση στα
θεμελιώδη δικαιώματα στα οποία έχουν πρόσβαση άλλοι υπήκοοι στη χώρα καταγωγής
του (de facto ανιθαγενής). Οι ανιθαγενείς ζουν σε μία κατάσταση όπου δεν υπάρχουν
επισήμως και άρα δεν έχουν πρόσβαση σε δικαιώματα. Οι ανιθαγενείς μπορεί να μην έχουν
μετακινηθεί από τον τόπο όπου γεννήθηκαν, ενδέχεται όμως να είναι και πρόσφυγες.
Η Σύμβαση του 1954 για το καθεστώς των ανιθαγενών παρέχει στα κράτη το νομικό πλαίσιο
για να συνδράμουν τους ανιθαγενείς, ωστόσο είναι πολύ λίγα τα συμβαλλόμενα στη
Σύμβαση κράτη. Αναλυτικές πληροφορίες για την ανιθαγένεια δίνονται εδώ.
Εσωτερικά εκτοπισμένος: Το άτομο που έχει αναγκαστεί να εγκαταλείψει την εστία του λόγω
δίωξης ή εξαιτίας μιας φυσικής καταστροφής. Η διαφορά που έχουν οι εσωτερικά

9

Ό.π., σ. 53.
Βλ. Κόντης, (2005), ό.π., σ. 17-18.
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Φωτογραφία 1. Ένα εκτοπισμένο κοριτσάκι που υποχρεώθηκε να εγκαταλείψει μαζί με
την οικογένειά του το Μογκαντίσου εξαιτίας των συγκρούσεων. Πολλοί άμαχοι διέφυγαν
από την πρωτεύουσα της Σομαλίας και εγκαταστάθηκαν σε γειτονικές περιοχές. Η
Ύπατη Αρμοστεία βοήθησε τους εκτοπισμένους. Πηγή: Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για
τους πρόσφυγες. Προστατεύοντας τους πρόσφυγες 2008-2009, σ. 18.

Μεικτή μετανάστευση: Μεγάλος αριθμός προσφύγων και αιτούντων άσυλο που επιθυμούν
να φτάσουν στην Ευρώπη χρησιμοποιούν τις ίδιες επικίνδυνες οδούς με τους παράνομα
εισερχόμενους μετανάστες. Παρότι ο στόχος τους είναι κοινός, οι ανάγκες προστασίας των
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προσφύγων και των αιτούντων άσυλο είναι διαφορετικές από αυτές των μεταναστών.
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Μετανάστης: Το άτομο που αποφασίζει ελεύθερα να μετακινηθεί σε μια ξένη χώρα για
διαφορετικούς λόγους και για μια ορισμένη χρονική περίοδο. Ορισμένοι από αυτούς μπορεί
να επιλέξουν να μείνουν μόνιμα σε μια χώρα. Οι μετανάστες συνήθως αναζητούν καλύτερες
οικονομικές και/ή κοινωνικές συνθήκες για τους ίδιους και για τις οικογένειές τους.
Οικονομικός μετανάστης: Το άτομο που φεύγει από τη χώρα καταγωγής του για να πετύχει
βελτίωση της ζωής του σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο. Ο οικονομικός μετανάστης
μπορεί να είναι νόμιμος αλλά και παράνομα εισερχόμενος.
Παράνομα εισερχόμενος μετανάστης: Το άτομο που εισέρχεται σε μια χώρα χωρίς να
διαθέτει ταξιδιωτικά έγγραφα ή χωρίς να πληροί τις διοικητικές προϋποθέσεις εισόδου ή
εξόδου από τη χώρα. Στατιστικά στοιχεία για τους συλληφθέντες μη νόμιμους αλλοδαπούς
στην Ελλάδα για τα έτη 2015-2016 μπορούν να αναζητηθούν εδώ.
Μετανάστευση εργατικού δυναμικού: Πρόκειται για μετανάστευση που σχετίζεται με λόγους
επαγγελματικής

απασχόλησης.

Οι

ενδιαφερόμενες

χώρες

εφαρμόζουν

αυστηρά

επαγγελματικά κριτήρια με βάση τις επαγγελματικές τους απαιτήσεις. Στην Ε.Ε. πολλές χώρες
ασκούν πολιτικές μετανάστευσης που ενθαρρύνουν την υψηλής ειδίκευσης παροχή
εργασίας.
Δραστηριότητα
Να καταγράψετε σε 150 λέξεις τη διάκριση ανάμεσα στον πρόσφυγα, τον
αιτούντα άσυλο και τον μετανάστη. Έπειτα ανατρέξτε στις προηγούμενες
σελίδες και ελέγξτε την απάντησή σας.

Ύπατη Αρμοστεία: Πρόκειται για την υπηρεσία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τους
πρόσφυγες. Η διαδικασία της εφαρμογής ενός σώματος διεθνούς δικαίου για τους
πρόσφυγες ξεκίνησε μετά τη λήξη του Α’ Παγκοσμίου πολέμου από την Κοινωνία των
Εθνών, τον πρόγονο των Ηνωμένων Εθνών. Η Ύπατη Αρμοστεία ιδρύθηκε από τη Γενική
Συνέλευση του ΟΗΕ, μετά τον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο, το 1950 και ξεκίνησε τη λειτουργία της
τον Ιανουάριο του 1951. Επιθυμία των κρατών μετά τις καταστροφές του Β’ Παγκοσμίου
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πολέμου ήταν η δημιουργία ενός αποτελεσματικού οργανισμού που θα φρόντιζε για τα

Όψεις του προσφυγικού φαινομένου
Project PRESS

συμφέροντα και την προστασία των προσφύγων. Επιπλέον, η Ύπατη Αρμοστεία θα στήριζε
τις κυβερνήσεις, ώστε να βρίσκουν «μόνιμες λύσεις» για τους πρόσφυγες.
Η αρχική θητεία της Ύπατης Αρμοστείας περιοριζόταν σε τρία χρόνια για την ανακούφιση
των προσφύγων του Β’ Παγκοσμίου πολέμου. Καθώς το πρόβλημα του εκτοπισμού των
προσφύγων γινόταν εντονότερο, τον Δεκέμβριο του 2003, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ
κατάργησε την ανάγκη να ανανεώνει η Ύπατη Αρμοστεία την εντολή της κάθε τρία χρόνια.

Δραστηριότητα
Να καταγράψετε σε 100 λέξεις τη γνώμη σας για τη σημασία της
μονιμοποίησης της Ύπατης Αρμοστείας του Οργανισμού Ηνωμένων
Εθνών.

Ειδικότερα, το άρθρο 35 της Σύμβασης του 1951 για τους πρόσφυγες καλεί τα
συμβαλλόμενα κράτη να συνεργάζονται με το γραφείο του Ύπατου Αρμοστή σε θέματα
που σχετίζονται με την εφαρμογή της ίδιας της Σύμβασης, καθώς και με οποιουσδήποτε
νόμους σχετίζονται με τους πρόσφυγες.
Το 2001 κατά την παγκόσμια διάσκεψη για τους πρόσφυγες, η Ύπατη Αρμοστεία μέσω
διεθνών διαβουλεύσεων συνέταξε μια σειρά στόχων με την ονομασία «Ατζέντα για την
Προστασία», η οποία χρησιμεύει ως οδηγός για τις κυβερνήσεις και τις ανθρωπιστικές
οργανώσεις.
Με την πάροδο του χρόνου η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες ανέλαβε την
προστασία και άλλων ομάδων ευάλωτων ανθρώπων. Το 1974, π.χ., ανέλαβε την ευθύνη
για την επιτήρηση της κατάστασης των ανιθαγενών.
Αργότερα έπαιξε ρόλο στον σχεδιασμό του ΟΗΕ με σκοπό τη βελτίωση του τρόπου
παροχής προστασίας στους εσωτερικά εκτοπισμένους. Πιο συγκεκριμένα, η Ύπατη
Αρμοστεία αναλαμβάνει να συμβάλλει, όπου συμβαίνει κάποιος εκτοπισμός, βοηθώντας,
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π.χ., τους επαναπατρισθέντες πρόσφυγες να εγκατασταθούν στον τόπο καταγωγής τους.

Όψεις του προσφυγικού φαινομένου
Project PRESS

Επιπλέον, σε ορισμένες περιπτώσεις, η Ύπατη Αρμοστεία συμμετέχει σε επιχειρήσεις
ανακούφισης από φυσικές καταστροφές, όπως μετά το τσουνάμι το 2004 στον Ινδικό
Ωκεανό, τον σεισμό στο Πακιστάν το 2005 και τον κυκλώνα Ναργκίς στη Μυανμάρ το 2008.

Φωτογραφία 2. Μέλη του προσωπικού της Ύπατης Αρμοστείας διανέμουν κουβέρτες
σε θύματα του κυκλώνα Ναργκίς. Πηγή: Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους
πρόσφυγες. Προστατεύοντας τους πρόσφυγες 2008-2009, σ. 19.

Γενικά η Ύπατη Αρμοστεία συνδράμει τις κυβερνήσεις, όταν αυτές δεν έχουν επαρκείς
πόρους λόγω της μαζικής άφιξης μεταναστών. Αναλυτικότερα στοιχεία για τον ρόλο και τη
δράση

της

Ύπατης

Αρμοστείας

θα

βρείτε

στην

ηλεκτρονική

διεύθυνση:

https://www.unhcr.gr/

Νομιμοποίηση: Διαδικασία μέσω της οποίας τα άτομα που βρίσκονται σε μη νομότυπη
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κατάσταση αποκτούν νόμιμο καθεστώς στη χώρα.
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Πολιτογράφηση: Η απόκτηση της ιθαγένειας της χώρας υποδοχής. Η ιθαγένεια
συνεπάγεται την παραχώρηση πολιτικών δικαιωμάτων, το δικαίωμα παραμονής, τη
συμμετοχή σε συλλόγους και οργανώσεις, την πρόσβαση στην αγορά εργασίας και σε
κοινωνικές υπηρεσίες στη χώρα υποδοχής10.
Οικογενειακή επανένωση: Διαδικασία κατά την οποία τα μέλη μιας οικογένειας που έχουν
χωριστεί λόγω μετανάστευσης ενώνονται ξανά. Αυτό μπορεί να συμβεί στη χώρα
καταγωγής ή σε άλλη χώρα.
Εθελοντικός επαναπατρισμός: Η επιλογή των προσφύγων να επιστρέψουν στις εστίες
τους, μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν και υπάρχει σταθερότητα. Η λύση αυτή προτιμάται
από την πλειονότητα των προσφύγων. Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ ενθαρρύνει τον
εθελοντικό επαναπατρισμό ως την καλύτερη λύση για τους πρόσφυγες. Μάλιστα
προσφέρει συχνά τα έξοδα μεταφοράς και ένα αρχικό πακέτο βοήθειας. Σε ορισμένες
περιπτώσεις η βοήθεια επεκτείνεται στην ανοικοδόμηση κατοικιών και κοινοτικών
υποδομών. Τα προγράμματα αυτά απευθύνονται και στους εσωτερικά εκτοπισμένους και
στους επαναπατρισθέντες πρόσφυγες, ακόμη και σε φτωχούς ανθρώπους που ζουν στην
περιοχή και δεν έχουν μετακινηθεί ποτέ.
Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται ενδεικτικά οι 5 κυριότερες επιχειρήσεις
επαναπατρισμού για το 2008.

Παπαδοπούλου Δ. Π. (2009), «Ιδιότητα του πολίτη και πολιτική ενσωμάτωση των μεταναστών στη
Γαλλία, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο», στο Κόντης Α. (επιμ.) Ζητήματα Κοινωνικής Ένταξης
Μεταναστών, Σειρά Ειδικών Μελετών της Μετανάστευσης & Διασποράς Νο 4. Αθήνα: Εκδόσεις
Παπαζήση, σ. 73-219, σ. 78.

σελίδα
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Πίνακας 1. ΟΙ 5 ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΥ ΤΟ 2008
ΧΩΡΑ

ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΘΕΝΤΕΣ

Αφγανιστάν

278.500

Μπουρούντι

95.400

Σουδάν

90.100

Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό

54.400

Ιράκ

25.600

Πηγή: Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Προστατεύοντας τους
πρόσφυγες 2008-2009, σ. 22.

Από τον πίνακα συνάγεται ότι πρόκειται για κράτη από τα οποία διέφυγε μεγάλος
αριθμός προσφύγων, πολλοί από τους οποίους επέστρεψαν.

Μετεγκατάσταση: Οι πρόσφυγες δεν μπορούν να επιστρέψουν πάντα στην πατρίδα
τους ή να παραμείνουν στη χώρα ασύλου, επειδή κινδυνεύουν με διώξεις. Σε αυτές
τις περιπτώσεις η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ αναλαμβάνει να τους μετεγκαταστήσει
σε τρίτες χώρες όπου θα ζουν με ασφάλεια. Μόνο λίγα κράτη συμμετέχουν στα
προγράμματα μετεγκατάστασης της Ύπατης Αρμοστείας και δέχονται πρόσφυγες με
ποσοστώσεις σε ετήσια βάση. Μέσω της μετεγκατάστασης οι πρόσφυγες αποκτούν
νομική προστασία.
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Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται οι 5 κυριότερες χώρες μετεγκατάστασης για το 2008.
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Πίνακας 2. ΟΙ 5 ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟ 2008
ΧΩΡΑ

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

ΗΠΑ

60.200

Αυστραλία

11.000

Καναδάς

10.800

Σουηδία

2.200

Φινλανδία

750

Πηγή: Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Προστατεύοντας τους πρόσφυγες
2008-2009, σ. 23.

Από τον πίνακα προκύπτει ότι πρόκειται για κράτη με ανεπτυγμένη οικονομία.
Ένταξη: Πρόκειται για μια δυναμική διαδικασία με την οποία οι πρόσφυγες αποκτούν την
αίσθηση του «ανήκειν» σε μια κοινωνία και γίνονται αποδεκτοί από αυτήν. Η ένταξη
περιλαμβάνει πολλές διαστάσεις: την πολιτική/νομική, την οικονομική, την κοινωνική και την
πολιτισμική/θρησκευτική. Σημαντικό ρόλο παίζουν η τοπική κοινωνία και η βούληση του
ίδιου του πρόσφυγα11.

Δραστηριότητα
Προσπαθήστε να περιγράψετε συνοπτικά τις τρεις βασικές επιλογές
μόνιμης εγκατάστασης των προσφύγων και τον ρόλο της Ύπατης
Αρμοστείας σε αυτές. Έπειτα, ανατρέξτε στις προηγούμενες σελίδες και
ελέγξτε την απάντησή σας.

Βλ. Παπαδοπούλου, ό. π., σ. 73-219. Ακόμη βλ. την Ενότητα 1 «Φιλοξενία, αποδοχή, ενσωμάτωση:
Διαπολιτισμικά και ιστορικά παραδείγματα» και την Ενότητα 2 «Η μη αποδοχή της ετερότητας:
Αναπαραστάσεις, κοινωνικός αποκλεισμός, ρητορική μίσους» του παρόντος επιμορφωτικού
προγράμματος.

σελίδα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

14

11

Όψεις του προσφυγικού φαινομένου
Project PRESS

Παράτυπη μετανάστευση: Αναφέρεται στην είσοδο μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση
με μη νόμιμους τρόπους. Οι μετανάστες χρησιμοποιούν επικίνδυνες οδούς για να
εισέλθουν, είτε μέσω θάλασσας (Μεσόγειος) είτε μέσω ξηράς (ανατολικοευρωπαϊκές
χώρες). Οι μετανάστες εισέρχονται παράνομα στην Ευρώπη με την ελπίδα μιας καλύτερης
ζωής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην παρεμπόδιση της παράτυπης
μετανάστευσης και στον έλεγχο των συνόρων.
Κράτηση: Εγκλεισμός ενός ατόμου από τις κυβερνητικές αρχές. Ένα άτομο μπορεί να
εγκλεισθεί εν αναμονή της απόφασης για τη χορήγηση του καθεστώτος του πρόσφυγα ή
μέχρι να απελαθεί.
Απέλαση: Πράξη με την οποία ένα άτομο απομακρύνεται υποχρεωτικά και ενάντια στη
θέλησή του από μια χώρα, χωρίς δικαίωμα επανόδου, ως πρόσωπο ανεπιθύμητο ή
επικίνδυνο.

Δραστηριότητα
Αφιερώστε μερικά λεπτά για να φανταστείτε ότι είστε στη θέση ενός
πρόσφυγα που κατευθύνεται προς την Ευρώπη. Περιγράψτε τους
κινδύνους που θα αντιμετωπίζατε και την πιθανή στάση των Αρχών της
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χώρας, όπου θα επιλέγατε να εγκατασταθείτε, απέναντί σας.

Όψεις του προσφυγικού φαινομένου
Project PRESS

1.3 Ιστορικά παραδείγματα προσφυγικών ροών

Σε εποχές αύξησης του αριθμού των μεταναστών, των αιτούντων άσυλο και των
προσφύγων που μετακινούνται, αλλά και έξαρσης της ξενοφοβίας, είναι σημαντικό να
εστιάσουμε με παραδείγματα στις διαφορετικές αιτίες που ωθούν τους ανθρώπους να
επιλέξουν ή να αναγκαστούν να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους. Η κατανόηση του
ζητήματος μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη αποδοχή της διαφορετικότητας και στη
μείωση των κοινωνικών εντάσεων.
Ta παραδείγματα12 που θα παρουσιασθούν στη συνέχεια συνδέονται με τα αίτια
δημιουργίας των προσφυγικών ροών. Τα αίτια αυτά αποτελούν και προϋποθέσεις για την
αναγνώριση του καθεστώτος του πρόσφυγα. Συχνά βέβαια συνυπάρχουν περισσότερα
από ένα αίτια ή μπορεί να είναι δυσδιάκριτο το αίτιο δίωξης.
Αναφορικά με τις διώξεις για φυλετικούς λόγους μπορούν να αναφερθούν ορισμένα
χαρακτηριστικά παραδείγματα από τον 20ό αιώνα. Στη ναζιστική Γερμανία καταγράφηκαν
ομαδικές διώξεις και εκκαθαρίσεις των Εβραίων και άλλων κοινωνικών ομάδων. Ακόμη,
κατά την περίοδο του μεσοπολέμου 120.000 Τσέχοι και Σλοβάκοι μετακινήθηκαν προς την
πατρίδα τους από την Αυστρία, με βάση το κριτήριο της φυλής και της γλώσσας. Άλλη μια
περίπτωση δίωξης για φυλετικούς λόγους αφορά τη σύγκρουση των Χούτου με τους Τούτσι
στη Ρουάντα. Πρόκειται για τη γενοκτονία των Τούτσι από τους Χούτου. Περισσότερα
στοιχεία για τη γενοκτονία μπορείτε να βρείτε εδώ.
Διαχρονικές είναι οι διώξεις για θρησκευτικούς λόγους, όπως θα φανεί από τα
παραδείγματα που ακολουθούν. Πολύ χαρακτηριστική είναι η περίπτωση των Εβραίων. Οι
Εβραίοι μετακινήθηκαν εξαιτίας διώξεων προς τη Μεσόγειο και την Ευρώπη και αργότερα
την Αμερική (μεταβείτε εδώ για αναλυτικότερες πληροφορίες για την εβραϊκή διασπορά).
Άλλα παραδείγματα δίωξης ατόμων για θρησκευτικούς λόγους είναι των χριστιανών από
τους Ρωμαίους και αργότερα των ειδωλολατρών από τους χριστιανούς Ρωμαίους, η
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Κόντης Α. (2005), ό. π., σ. 19-21.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

σελίδα

12Βλ.

Όψεις του προσφυγικού φαινομένου
Project PRESS

σταδιακή υποχώρηση των μουσουλμάνων από την ιβηρική χερσόνησο και η μετακίνηση
των Ουγενότων (προτεσταντών) από τη Γαλλία.
Συστηματικές εθνοκαθάρσεις καταγράφονται τη νεότερη περίοδο για εθνοτικούς λόγους.
Ως παραδείγματα μπορούν να αναφερθούν η γενοκτονία των Αρμενίων από τους
Νεότουρκους, οι εκτοπίσεις εθνοτικών μειονοτήτων από το σταλινικό καθεστώς, όπως η
μεταφορά

πολιτών

των

βαλτικών

χωρών

και

της

Πολωνίας

σε

στρατόπεδα

καταναγκαστικής εργασίας. Πιο πρόσφατες πράξεις γενοκτονίας διαπιστώθηκαν από
διεθνή δικαστήρια στη Ρουάντα και στην πρώην Γιουγκοσλαβία, ενώ διώξεις υπέστησαν οι
Κούρδοι από το Ιράκ και την Τουρκία.
Οι διώξεις για πολιτικούς λόγους παρουσιάζουν διαχρονικό χαρακτήρα. Μπορούν να
αναφερθούν χαρακτηριστικά οι εξοστρακισμοί στην αρχαία Αθήνα και στους νεότερους
χρόνους οι πολιτικές διώξεις κατά τη Γαλλική Επανάσταση. Ακόμη, τον 20ό αιώνα διάφορα
καθεστώτα εξανάγκασαν εκατομμύρια άτομα να γίνουν πρόσφυγες, όπως η Οκτωβριανή
Επανάσταση στη Ρωσία, τα φασιστικά καθεστώτα σε Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία και
Πορτογαλία, οι δικτατορίες σε διάφορες χώρες με ενδεικτικά παραδείγματα τη Χιλή, την
Αργεντινή, το Ιράκ, το Ιράν κ.ά.
Τέλος, μεγάλα προσφυγικά ρεύματα προκύπτουν μετά από πολέμους, όπως η
ελληνοτουρκική Ανταλλαγή Πληθυσμών, η εκδίωξη Γερμανών από την Ανατολική Ευρώπη
μετά τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο, οι πόλεμοι στην πρώην Γιουγκοσλαβία, στον Καύκασο, στη
Ρουάντα, στο Κέρας της Αφρικής, στο Αφγανιστάν, στην Κεντρική Αμερική.

Δραστηριότητα
Να

αναφέρετε

τουλάχιστον

ένα

παράδειγμα

δίωξης

ατόμων

και

δημιουργίας προσφυγικού ρεύματος για φυλετικούς, θρησκευτικούς,
εθνοτικούς και πολιτικούς λόγους. Επίσης, να κάνετε αναφορά σε ένα
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Σύνοψη Πρώτου Μέρους

Οι άνθρωποι μετακινούνται διαχρονικά για διάφορους λόγους. Οι βασικές ομάδες
μετακινούμενων ατόμων είναι τρεις: οι πρόσφυγες, οι εσωτερικά εκτοπισμένοι και οι
μετανάστες. Τα νομικά κείμενα που αναφέρονται στους πρόσφυγες είναι η Σύμβαση της
Γενεύης (1951) και το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης (1967).
Οι πρόσφυγες τελούν υπό διωγμό στη χώρα προέλευσής τους, ενώ οι αιτούντες άσυλο δεν
έχουν αξιολογηθεί οριστικά ως πρόσφυγες. Οι μετανάστες αποφασίζουν ελεύθερα να
μετακινηθούν σε μια ξένη χώρα. Ο ανιθαγενής είναι το άτομο το οποίο κανένα κράτος δεν
θεωρεί υπήκοό του. Ο εσωτερικά εκτοπισμένος έχει αναγκαστεί να εγκαταλείψει την εστία
του αλλά παραμένει στη χώρα του.
Η Ύπατη Αρμοστεία είναι η υπηρεσία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Η Ύπατη Αρμοστεία
συνδράμει – μεταξύ άλλων– τις κυβερνήσεις, όταν αυτές δεν έχουν επαρκείς πόρους λόγω
μαζικής άφιξης μεταναστών. Οι πρόσφυγες έχουν επιλογή να επιστρέψουν στις εστίες τους
(εθελοντικός επαναπατρισμός) ή να μετεγκατασταθούν από την Ύπατη Αρμοστεία σε τρίτες
χώρες. Η παράτυπη μετανάστευση αναφέρεται στην είσοδο μεταναστών στην Ευρωπαϊκή
Ένωση με μη νόμιμους τρόπους.
Τα αίτια που εξωθούν τους ανθρώπους να μετακινηθούν μπορεί να συνδέονται με
φυλετικούς, θρησκευτικούς, εθνοτικούς, πολιτικούς λόγους και με εμπόλεμες συρράξεις.
Στη συνέχεια γίνεται παράθεση χαρακτηριστικών παραδειγμάτων για καθέναν από αυτούς
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Τσιούκας Γρ. (2009). «Αλλοδαποί πληθυσμοί στην Ελλάδα: Κατηγορίες και αριθμητικά
δεδομένα», Σύγχρονα θέματα, Περίοδος Β΄, Χρόνος 31ος, Τεύχος 107, ΟκτώβριοςΔεκέμβριος, σ. 47-55.
Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (2008-09). Προστατεύοντας τους
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Όψεις του προσφυγικού φαινομένου
Project PRESS

Κατάλογος παραπομπών σε πρόσθετες πηγές

Castles St - Miller M. (2003). The Age of Migration. New York: Palgrave-Macmillan.

Φριντλέντερ Σ. (2013). Η Ναζιστική Γερμανία και οι Εβραίοι. Αθήνα: Εκδόσεις Πόλις.

Hoerder D. (2002). Cultures in Conflict. Durham: Duke University Press.

Lucassen J.- Lucassen L. (eds.) (1999). Migration, Migration History, History. Frankfurt/M. k.a:
Peter Lang.

Βίντεο με ιστορίες προσφύγων στον κόσμο και στην Ελλάδα, με συνεντεύξεις-παρεμβάσεις
για τη μετανάστευση και το άσυλο και με τη φωνή των παιδιών κατά του ρατσισμού στην
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ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα

Όταν θα έχετε ολοκληρώσει τη μελέτη του δεύτερου μέρους θα είστε σε θέση:
 Να διακρίνετε τα αίτια των προσφυγικών ρευμάτων από και προς τον ελλαδικό
χώρο κατά τον 20ό αιώνα.
 Να γνωρίζετε την ποσόστωση των μη νόμιμων αλλοδαπών στην Ελλάδα.
 Να κατανοείτε βασικές έννοιες που σχετίζονται με το άσυλο.
 Να εντοπίζετε τα προβλήματα κατά την πρώτη υποδοχή των προσφύγων.
 Να αναγνωρίζετε ορισμένες από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι αιτούντες
άσυλο στην Ελλάδα.

Λέξεις-Κλειδιά

διωγμοί



Μικρασιατική Καταστροφή



κεμαλικό κίνημα



δημογραφική αλλοίωση



πολιτικοί πρόσφυγες



εθνικοποιήσεις



διεθνής προστασία



Κανονισμοί «Δουβλίνο ΙΙΙ»



κέντρα πρώτης υποδοχής προσφύγων
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Εισαγωγή

Στο δεύτερο μέρος της παρούσας ενότητας αναπτύσσονται τα προσφυγικά ρεύματα από
και προς τον ελλαδικό χώρο. Γίνεται αναφορά στους διωγμούς που υπέστησαν οι Έλληνες
κατά τον 20ό αιώνα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, τον Πόντο, τη Ρωσία, την Ανατολική
Θράκη, την Κωνσταντινούπολη, την Ίμβρο και την Τένεδο και ως πολιτικοί πρόσφυγες.
Ακόμη αναφέρονται πληθυσμοί που έφυγαν ως διωκόμενοι από τον ελλαδικό χώρο.
Επίσης, γίνεται λόγος για τις σύγχρονες προσφυγικές ροές προς την Ελλάδα.
Το δεύτερο σκέλος αυτού του μέρους είναι αφιερωμένο στην πολιτική ασύλου στην Ελλάδα.
Αναλύονται διάφορες έννοιες σχετικές με το άσυλο και ακολουθεί κριτική της πολιτικής
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2.1 Προσφυγικά ρεύματα από και προς τον ελλαδικό χώρο

Στον ελλαδικό χώρο, σταυροδρόμι διάφορων λαών, σημειώθηκαν διαχρονικά διάφορες
μετακινήσεις ατόμων. Τα αίτια και τα χαρακτηριστικά αυτών των μετακινήσεων ήταν
διαφορετικά κατά περίπτωση, ενώ ορισμένες από αυτές μπορούν να ονομαστούν
προσφυγικές ροές.

2.1.1 Οι Έλληνες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας
Στις αρχές του 20ού αιώνα έλαβαν χώρα οι διωγμοί του ελληνισμού της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας σχεδόν παράλληλα με τους διωγμούς του ελληνισμού της Ρωσίας. Αυτό
είχε ως συνέπεια τη δημιουργία «Προσφυγικού ζητήματος» με πολλαπλές επιπτώσεις στην
Ελλάδα.
Πιο αναλυτικά, κατά τον πρώτο διωγμό του 1914, χιλιάδες Έλληνες εγκατέλειψαν τα χωριά
τους στα παράλια της Μικράς Ασίας και στο εσωτερικό της Ανατολικής Θράκης. Οι
περισσότεροι εγκαταστάθηκαν στη Μακεδονία.
Το 1915 οι Έλληνες από την Ανατολική Θράκη, τα παράλια της Προποντίδας και τον Πόντο
εκτοπίστηκαν στα ενδότερα της Ανατολής, ύστερα από διαταγή της κυβέρνησης των
Νεότουρκων. Οι ελληνικοί πληθυσμοί μεταφέρθηκαν κάτω από εξαιρετικά δύσκολες
συνθήκες. Μετά την Ανακωχή του Μούδρου (30 Οκτωβρίου 1918) οι Έλληνες επέστρεψαν
στα μέρη από όπου είχαν εκτοπιστεί13.
Ο αριθμός των χριστιανών προσφύγων που κατέφυγαν στην Ελλάδα σταδιακά από το
1918 έως το 1928 ανέρχεται σε 1.221.849, όπως φαίνεται από τον παρακάτω πίνακα
(περισσότερες πληροφορίες για τους πρόσφυγες και την εγκατάστασή τους στην Ελλάδα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

σελίδα

Πάλλης Α. Α. (1977), Φυλετικές μεταναστεύσεις στα Βαλκάνια και διωγμοί του Ελληνισμού (19121924), Δελτίο του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, τόμος 1, σ. 75-88, σ. 77, 81-82.
13

23

μπορείτε να διαβάσετε εδώ).

Όψεις του προσφυγικού φαινομένου
Project PRESS

Πίνακας 314. Η σταδιακή εγκατάσταση των χριστιανών
προσφύγων στην Ελλάδα
1918-1920

70.000

1920-1922

81.892

1922-1923

696.039

1923-1928

373.918

ΣΥΝΟΛΟ

1.221.849

Στον πίνακα 4 καταγράφεται ο αριθμός των προσφύγων από την Ελλάδα προς την
Τουρκία για μια περίοδο 16 χρόνων.

Πίνακας 415. Αριθμός προσφύγων από την Ελλάδα προς την Τουρκία κατά χρόνο
αναχώρησης
Από την έναρξη των Βαλκανικών
Πολέμων μέχρι την Ανταλλαγή
(μόνο από τη Μακεδονία)

1912:
1913-1914:

10.000
115.000

ΣΥΝ.:

125.000

1923-1925

1921-1928

1923:
1924:
1925:
ΣΥΝ.:

Μεικτές επιτροπές: 388.146
Με ίδια μέσα: ≈12.000

41.634
275.138
959
355.635

ΣΥΝ.: ≈ 400.000

1912-1928: ≈ 525.000
Η διαδικασία του ξεριζωμού και της προσφυγιάς ολοκληρώθηκαν το 1930, ύστερα από
εκδιώξεις που πραγματοποιήθηκαν και πριν το 1922 και στις δύο πλευρές16.
Η Σύμβαση της Λωζάννης (30 Ιανουαρίου 1923) ρύθμισε de jure εν μέρει αυτό που
ήταν μια de facto πραγματικότητα για εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες/ορθόδοξους και
Τούρκους/μουσουλμάνους πρόσφυγες, οι οποίοι εκδιώχθηκαν ή αποφάσισαν να
μεταναστεύσουν από το 1913 και ύστερα από τη Μικρά Ασία και τη Θράκη οι πρώτοι
και από τις Νέες Χώρες και τη Θεσσαλία οι δεύτεροι17.

Τσιτσελίκης Κ. (2006), «Πίνακες» στο επιμ. Τσιτσελίκης Κ. Η ελληνοτουρκική Ανταλλαγή Πληθυσμών.
Πτυχές μιας εθνικής σύγκρουσης. Αθήνα: Κριτική, σ. 42.
15 Ό.π., σ. 44.
16 Τσιτσελίκης Κ. (2006), «Εισαγωγή του επιμελητή», ό. π., σ. 23.
17 Ό.π., σ. 23.
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Παρεμπιπτόντως, καθώς καταρρέει η Οθωμανική Αυτοκρατορία, τον 19ο αιώνα, στα
Βαλκάνια δημιουργούνται ανεξάρτητα χριστιανικά κράτη (Ελλάδα, Σερβία, δεκαετία 1830),
ωστόσο η περιοχή νότια του Δούναβη παρέμενε οθωμανική. Τα εδάφη αυτά θα μειωθούν
την περίοδο που ξεκινάει από το Συνέδριο του Βερολίνου και τελειώνει τις παραμονές των
Βαλκανικών Πολέμων του 1912-191318. Η μείωση αυτή θα προκαλέσει προσφυγικά κύματα
μουσουλμάνων από τα Βαλκάνια.

2.1.2 Οι Έλληνες του Πόντου
Οι Έλληνες του Πόντου αποτελούσαν ξεχωριστό κομμάτι του Ελληνισμού της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με ιδιαίτερο γλωσσικό ιδίωμα.
Οι Πόντιοι υπέστησαν τους χειρότερους διωγμούς κατά τα έτη 1915-1922. Οθωμανική
στατιστική καταγραφή του 1912 καταγράφει τους Έλληνες του Πόντου σε 376.510.
Ακολουθεί πίνακας με την κατανομή τους.
Πίνακας 5. Κατανομή Ελλήνων του Πόντου
Βιλαέτι Τραπεζούντος

353.533

Βιλαέτι Σεβάστειας:
Καζάς Καραχισσάρ
Καζάς Αμασείας

14.250
3.038
17.288

Βιλαέτι Κασταμονής
Καζάς Σινώπης
ΣΥΝΟΛΟ

5.689
376.510

Πηγή: Πάλλης Α. Α. (1977), Φυλετικές μεταναστεύσεις στα Βαλκάνια και διωγμοί του
Ελληνισμού (1912-1924), Δελτίο του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, τόμος 1, σ. 75-88, σ.
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Οι Πόντιοι πρόσφυγες που βρήκαν καταφύγιο στην Ελλάδα μετά τη Μικρασιατική
καταστροφή, σύμφωνα με τη Γενική Απογραφή του Πληθυσμού του 1928, ήταν μόλις
182.169.
Με την υπογραφή της Ανακωχής των Μουδανιών (11 Οκτωβρίου 1922) τερματίζεται ο
πόλεμος μεταξύ κεμαλικής Τουρκίας και Ελλάδας. Τότε επιτρέπεται από την τουρκική
κυβέρνηση η μεταφορά των Ποντίων στην Ελλάδα19.

2.1.3 Οι Έλληνες της Ρωσίας
Μέχρι το 1917, όταν ξέσπασε η Οκτωβριανή Επανάσταση, ο αριθμός των Ελλήνων
ανερχόταν σε 750.000, σύμφωνα με το Πανελλήνιο Συμβούλιο των «εν Ρωσία Ελληνικών
πληθυσμών». Ο Ελληνισμός της Ρωσίας ήταν κατανεμημένος ως εξής:
Πίνακας 6. Κατανομή Ελλήνων της Ρωσίας
Αντικαύκασος

195.000

Κυβερνείο Μαύρης Θάλασσας
Κουμπάν, Τερέκ, Ντον και Σταυροπόλ

35.000
130.000

Κριμαία

70.000

Μαριοπόλ

170.000

Λοιπή Ρωσία

150.000

ΣΥΝΟΛΟ

750.000

Πηγή: Πάλλης Α. Α. (1977), Φυλετικές μεταναστεύσεις στα Βαλκάνια και διωγμοί του
Ελληνισμού (1912-1924), Δελτίο του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, τόμος1, σ. 75-88, σ.
84.

Οι περισσότεροι από αυτούς ήταν ποντιακής καταγωγής και ήταν εγκατεστημένοι στον
Καύκασο και τη Νότια Ρωσία. Είχαν καταφύγει στη Ρωσία κατά τους ρωσοτουρκικούς

Πάλλης, ό.π., σ. 82.
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Όταν ξέσπασε η Οκτωβριανή Επανάσταση, το 1917, πολλοί Έλληνες που διέμεναν στο
εσωτερικό της Ρωσίας κατέφυγαν στα λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας για να
επιβιβασθούν σε πλοία για την Ελλάδα.
Στον Καύκασο, μετά την αποχώρηση του ρωσικού στρατού από το Βιλαέτι της
Τραπεζούντας εισέβαλε ο τουρκικός στρατός και ακολούθησαν σφαγές. Πολλοί Έλληνες
πήγαν στο Μπατούμ, για να επιβιβασθούν σε πλοία και να ζητήσουν άσυλο στην Ελλάδα.
Η ελληνική κυβέρνηση έστειλε μια αποστολή για την περίθαλψη των προσφύγων και τη
μεταφορά τους από τον Καύκασο στην Ελλάδα20.
Γενικότερα οι συνεχείς ελληνοτουρκικοί πόλεμοι (του 1897, του 1912-1913 και του 1917-1922)
και η Μικρασιατική Καταστροφή προκάλεσαν κύματα προσφύγων προς την Ελλάδα την
περίοδο 1885-1932 από τη Θράκη, την Ανατολική Ρωμυλία, τον Καύκασο, την Κριμαία, την
Ιωνία, τον Πόντο και την υπόλοιπη Μικρά Ασία21.

2.1.4 Οι Έλληνες της Ανατολικής Θράκης
Η υπογραφή της Ανακωχής των Μουδανιών (25 Σεπτεμβρίου 1922) θα σηματοδοτήσει το
τέλος της ελληνικής παρουσίας στην Ανατολική Θράκη.
Για την επίβλεψη της αποχώρησης των ελληνικών στρατευμάτων και του ελληνικού
πληθυσμού από τα εδάφη της Ανατολικής Θράκης εγκαταστάθηκε Διασυμμαχική
Επιτροπή. Η Διασυμμαχική Επιτροπή προκαλούσε αναβρασμό στους Έλληνες λόγω της
επικείμενης ανακατάληψης της Ανατολικής Θράκης από τους Τούρκους22.
Κατά τη φυγή τους οι Θρακιώτες δέχτηκαν επιθέσεις ένοπλων τουρκικών ομάδων, ενώ
έλαβαν χώρα και ανάλογες ακρότητες από την πλευρά του ελληνικού στρατού23.

Ό. π., σ. 84-85.
Χασιώτης Ι. Κ. (2006), «Εισαγωγή», στο Χασιώτης Ι. Κ, Κατσιαρδή- Hering Ο., Αμπατζή Ε. Α. (επιμ.),
Οι Έλληνες στη Διασπορά 15ος – 21ος αι. Αθήνα: Βουλή των Ελλήνων, σ. 13-31, σ. 23.
22 Κοζαρίδης Χ. Στ. (2006), Από την Ανατολική Θράκη στην επαρχία Νέστου. Ιστορική-ΚοινωνικήΛαογραφική περιήγηση στους τόπους καταγωγής των Ανατολικοθρακιωτών προσφύγων της
επαρχίας Νέστου. Ξάνθη: Πολιτιστικό Αναπτυξιακό Κέντρο Θράκης, σ. 11-478, σ. 193.
23 Ό. π., σ. 197
20
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2.1.5 Οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης, της Ίμβρου και της Τενέδου
Με τη Συνθήκη της Λωζάνης (24 Ιουλίου 1923) αποφασίστηκε οι Έλληνες της
Κωνσταντινούπολης, της Ίμβρου και της Τενέδου να παραμείνουν στις εστίες τους.
Επρόκειτο για 120.000 άτομα. Στη συνέχεια το τουρκικό κράτος σταδιακά και συστηματικά
οδήγησε σε συρρίκνωση την ελληνική μειονότητα, είτε με απελάσεις είτε με αφαίρεση
μειονοτικών δικαιωμάτων ή ακόμα και με τη χρήση ανοικτής βίας.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι μαζικές απελάσεις 12.000 Ελλήνων την περίοδο
1964-1966. Στην Ίμβρο και στην Τένεδο οι τουρκικές Αρχές επέβαλαν μαζικούς εποικισμούς
με αποτέλεσμα τη δημογραφική αλλοίωση των περιοχών24.

Άσκηση Αυτοαξιολόγησης 1
Να αντιστοιχίστε τη στήλη Α με τη στήλη Β
Στήλη Α

Στήλη Β

1. Κατά τον πρώτο διωγμό του 1914

Α. τερματίζεται ο πόλεμος μεταξύ Ελλάδας και
κεμαλικής Τουρκίας.

2. Ο αριθμός των προσφύγων που κατέφυγαν

Β. μεγάλος αριθμός Ελλήνων εγκατέλειψε τα

στην Ελλάδα μετά τη Μικρασιατική

χωριά του στα παράλια της Μικράς Ασίας.

Καταστροφή
3. Με την υπογραφή της Ανακωχής των

Γ. ανέρχεται σε 1.221.849 άτομα.

Μουδανιών (25 Σεπτεμβρίου 1922)
4. Για την επίβλεψη της αποχώρησης των

Δ. πολλοί Έλληνες της Ρωσίας κατέφυγαν στα

Ελλήνων από την Ανατολική Θράκη

λιμάνια της Μαύρης θάλασσας.

5. Όταν ξέσπασε η Ρωσική Επανάσταση το

Ε. εγκαταστάθηκε διασυμμαχική επιτροπή.

1917
6. Στην Ίμβρο και στην Τένεδο

ΣΤ. επιβλήθηκαν μαζικοί εποικισμοί.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
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Α., Φακιολάς Ρ. (2002), «Παλιννόστηση και Εγκατάσταση Ομογενών» στο Βογαζιανός-Ρόυ
Στ., κ.ά. Ελληνισμός της Διασποράς. Ιστορική Αναδρομή. Εννοιολογικές Αποσαφηνίσεις. Πάτρα:
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Α΄τόμος, σ. 257-290, σ. 273.
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2.1.6 Έλληνες πολιτικοί πρόσφυγες
Κατά τη μεταπολεμική περίοδο έλαβαν χώρα εκπατρισμοί για πολιτικούς λόγους. Πρώτα η
αναγκαστική φυγή μεμονωμένων ατόμων ή ομάδων από την Ελλάδα λόγω της συμμετοχής
τους σε οργανώσεις της Αριστεράς την περίοδο της Κατοχής και τα πρώτα μεταπολεμικά
χρόνια.
Με τη λήξη του Εμφυλίου Πολέμου το 1949 ένα μεγάλο κύμα προσφύγων –πρόκειται για
άτομα που στελέχωναν τον «Δημοκρατικό Στρατό»– βρήκε καταφύγιο στις χώρες της
ανατολικής Ευρώπης και κυρίως στην πρώην Σοβιετική Ένωση. Στον πίνακα που ακολουθεί
καταγράφεται για τη χρονιά 1950 ο συνολικός αριθμός τους και η κατανομή τους στις
χώρες υποδοχής, σύμφωνα με εισήγηση του μέλους του Πολιτικού Γραφείου του
Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας Β. Μπαρτζιώτα (ΙΙΙ Συνδιάσκεψη του ΚΚΕ, 1014/10/1950, σ. 266-268)25.

Πίνακας 7. Κατανομή των Ελλήνων μετά το 1949
Χώρες
Ρουμανία

Συνολικός Αριθμός
9.100

Τσεχοσλοβακία

11.941

Πολωνία

11.458

Ουγγαρία

7.253

Βουλγαρία

3.021

Ανατολική Γερμανία

1.128

Σοβ. Ένωση

11.980

ΣΥΝΟΛΟ

55.881

Οι πολιτικοί πρόσφυγες επεδίωξαν από το 1964 τον επαναπατρισμό τους, ωστόσο η
έγκριση επιστροφής γίνεται με πολιτικά κριτήρια. Εξάλλου, σε 22.000 άτομα (κυρίως
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Φακιολάς Αν. (2003), «Ο Ελληνισμός στην Ανατολική Ευρώπη (πολιτικοί πρόσφυγες)» στο
Κανδηλάπτη Κλ., κ.ά., Ο Ελληνισμός της Διασποράς. Ο Ελληνισμός της Διασποράς στην Ευρώπη.
Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Β΄τόμος, σ. 291-311, σ. 300-302.
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1967 σταματάει ο επαναπατρισμός των πολιτικών προσφύγων. Με την πτώση της
δικτατορίας επανέρχεται.
Έτος-ορόσημο αποτελεί το έτος 1983, καθώς δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους
πολιτικούς πρόσφυγες να αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια και επιτρέπεται η χωρίς
περιορισμούς είσοδός τους στην Ελλάδα26.

2.1.7 Οι Έλληνες της Αιγύπτου
Η μεταπολεμική αποαποικιοποίηση της Αφρικής επηρέασε και τις εστίες του ελληνισμού
στην περιοχή. Η διάλυση των ελληνικών παροικιών προέκυψε από την επιβολή της
επανάστασης του Νάσερ το 1952 με βασικό σύνθημα «Η Αίγυπτος ανήκει στους
Αιγύπτιους». Τη δεκαετία 1955-1965 με τις πρακτικές εθνικοποιήσης του Νάσερ οι Έλληνες
εγκατέλειψαν ομαδικά την Αίγυπτο.
Τα μέλη των οικονομικά ευημερούντων ελληνικών παροικιών της Αιγύπτου που
αριθμούσαν 120.000 άτομα μετακινούνται πλέον προς την Ελλάδα, τη Νότια Αφρική, τις
ΗΠΑ, τον Καναδά και την Αυστραλία. Στο τέλος του 20ού αιώνα οι ελληνικές παροικίες της
Αιγύπτου αριθμούσαν 1.000 με 1.500 άτομα27. Περισσότερες πληροφορίες για την έξοδο

27

Κόντης Α., Φακιολάς Ρ.(2002), ό. π., σ. 275.
Ό. π, σ. 275-276.
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Άσκηση Αυτοαξιολόγησης 2
Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις.
1. Μετά τη λήξη του εμφυλίου πολέμου, μέλη του ________ _______
βρήκαν καταφύγιο στην ΕΣΣΔ.
2. Ο

συνολικός

αριθμός

των

πολιτικών

προσφύγων

που

εκπατρίσθηκαν για τη χρονιά 1950 είναι __________.
3. Έτος-ορόσημο για τους πολιτικούς πρόσφυγες αποτελεί το ______ .
4. Τη δεκαετία _____________ οι Έλληνες εγκατέλειψαν ομαδικά την
Αίγυπτο.
5. Στο τέλος του 20ού αιώνα οι ελληνικές παροικίες της Αιγύπτου
αριθμούσαν ______ με _____ άτομα.

2.1.8 Διωκόμενοι πληθυσμοί από την Ελλάδα
Πληθυσμοί που έφυγαν διωκόμενοι από την Ελλάδα είναι κατ’ αρχάς οι Τσάμηδες,
αλβανόφωνος μουσουλμανικός πληθυσμός που συνεργάστηκε με τις κατοχικές δυνάμεις
και εκδιώχθηκε στην Αλβανία το194428. Ακόμη, οι Σλαβομακεδόνες που συνεργάστηκαν με
το Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας, αλλά υπήρξαν μεταξύ τους τριβές. Οι Σλαβομακεδόνες
εκδιώχθηκαν το 194929. Επίσης, διωγμούς υπέστησαν οι Μουσουλμάνοι της Δυτικής
Θράκης από το 1960 μέχρι το 1990 με την αφαίρεση της ιθαγένειας. Τέλος, στην περίπτωση
των Ελλήνων Εβραίων, πρόκειται για γενοκτονία από τους Ναζί κατά την περίοδο 1943-1944.
Στην Ελλάδα καταγράφηκε ένα από τα υψηλότερα ποσοστά εξόντωσης των Εβραίων σε
ναζιστικά στρατόπεδα στον ευρωπαϊκό χώρο (82%)30.

Βλ. Καλύβας Στ. (2005), «Η Ιστορία μιας μειονότητας και το βάρος της πολιτικής. Ποιοι ήταν οι
Τσάμηδες», Το Βήμα, 4/12 διαθέσιμο στο: http://www.tovima.gr/books-ideas/article/?aid=169969
29 Βλ. Μαραντζίδης Ν. (2011), «Οι Σλαβομακεδόνες του Δ.Σ.Ε», Ελληνικός Εμφύλιος Πόλεμος 19431949, 7/12 διαθέσιμο στο: http://ellinikosemfilios.blogspot.gr/2011/12/blog-post_07.html
30 Διαθέσιμο στο https://kars1918.wordpress.com/2015/03/03/holocaust-2/
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2.1.9 Μη νόμιμοι αλλοδαποί πληθυσμοί στην Ελλάδα
Οι αριθμοί που αναφέρονται στους μη νόμιμους αλλοδαπούς στο παρακάτω γράφημα
αντικατοπτρίζουν, ανά υπηκοότητα, μια τάση σχετικά με το μαζικό κύμα προσφύγων που
κατέφτασε στις ελληνικές ακτές το καλοκαίρι του 2015. Όπως φαίνεται από τα διαθέσιμα
αριθμητικά στοιχεία, οι αλλοδαποί που συγκεντρώνουν τα μεγαλύτερα ποσοστά είναι οι
Σύριοι, οι Αφγανοί, οι Ιρακινοί και οι Πακιστανοί.

Γράφημα 1
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2.2 H πολιτική ασύλου στην Ελλάδα
Η μαζική άφιξη προσφύγων στην Ελλάδα από το 2015 επηρέασε την ελληνική πολιτική
ασύλου. Η Ελλάδα έχει σταματήσει να είναι μια χώρα transit και οφείλει να παρέχει τις
κατάλληλες δομές στους πρόσφυγες.
Σχετικά με την πολιτική ασύλου στην Ελλάδα, κρίνεται σκόπιμη η ανάλυση βασικών εννοιών
που σχετίζονται με το άσυλο.

2.2.1. Βασικοί ορισμοί31
Άσυλο και Μετανάστευση: Ένα «δίκαιο και αποτελεσματικό» σύστημα ασύλου προϋποθέτει
ότι το αίτημα για χορήγηση ασύλου των οικονομικών μεταναστών θα απορριφθεί ενώ των
προσφύγων θα γίνει αποδεκτό σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Δικαιούχος διεθνούς προστασίας: Ο πρόσφυγας. Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να
βρείτε εδώ.
Διεθνής προστασία: Είναι το καθεστώς πρόσφυγα και το καθεστώς επικουρικής
προστασίας.
Διαδικασία προ-καταγραφής: Διαδικασία η οποία υλοποιείται από την Υπηρεσία Ασύλου
από τους πρώτους μήνες του 2016 λόγω του μεγάλου αριθμού αιτούντων άσυλο, με την
υποστήριξη της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και του EASO.
Περισσότερες πληροφορίες εδώ.
Δικαιώματα του πρόσφυγα: Ένας αναγνωρισμένος πρόσφυγας έχει δικαίωμα παραμονής
στο κράτος για τρία χρόνια. Έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, στην κοινωνική
ασφάλιση, στην αγορά εργασίας και στην παιδεία. Περισσότερα στοιχεία μπορείτε να
αναζητήσετε εδώ.
Ποσόστωση: Ο ανώτατος αριθμός μεταναστών που μια χώρα υποχρεούται να δεχτεί. Δεν

Βλ. Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υπηρεσία Ασύλου, Το Άσυλο στην Ελλάδα, σ. 1-9.
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Άσυλο: Η προστασία που δίνεται από μια χώρα σε ένα άτομο που έχει φύγει από το κράτος
του και δεν μπορεί να γυρίσει, επειδή θα υποστεί διώξεις.
Καθεστώς επικουρικής προστασίας: Χορηγείται σε άτομα που κινδυνεύουν να υποστούν
σοβαρή βλάβη στη χώρα καταγωγής τους. Η σοβαρή βλάβη συνίσταται σε:


θανατική ποινή ή εκτέλεση,



βασανιστήρια ή απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση ή τιμωρία



σοβαρή προσωπική απειλή κατά της ζωής ή της σωματικής ακεραιότητας αμάχου
λόγω βίας ασκούμενης αδιακρίτως σε καταστάσεις διεθνούς ή εσωτερικής ένοπλης
σύρραξης.

Κανονισμός «Δουβλίνο ΙΙΙ»: Βάσει του Κανονισμού ΕΚ 604/2013 («Δουβλίνο ΙΙΙ») υποχρέωση
να εξετάσει και να αποφανθεί για την αίτηση ασύλου ενός αλλοδαπού έχει η πρώτη χώρα
εισόδου του/της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με άλλα λόγια, όσοι αλλοδαποί εισήλθαν στην
Ευρωπαϊκή Ένωση με πρώτη χώρα εισόδου την Ελλάδα, ακόμη και αν ζητήσουν άσυλο σε
άλλη ευρωπαϊκή χώρα, θα επιστραφούν στην Ελλάδα. Αν η αίτησή τους έχει απορριφθεί
στην Ελλάδα, δεν εξετάζεται εκ νέου. Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να αναζητήσετε
εδώ.

2.2.2. Κριτική της πολιτικής ασύλου στην Ελλάδα
Η μαζική είσοδος μεταναστών και προσφύγων στα θαλάσσια σύνορα της χώρας που
έλαβε μεγάλη έκταση το καλοκαίρι του 2015 άλλαξε ριζικά την ελληνική πολιτική ασύλου και
μετανάστευσης.
Το κλείσιμο των συνόρων τον Μάρτιο του 2016 εγκλώβισε χιλιάδες ανθρώπους. Η Ελλάδα
υποχρεώθηκε να δημιουργήσει τις κατάλληλες δομές για να προστατεύσει τους
προσφυγικούς πληθυσμούς που θα παρέμεναν είτε έως την εξέταση του αιτήματός τους
είτε μόνιμα32.
Σύμφωνα με την Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, ο αριθμός των

Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, Έκθεση Πεπραγμένων 2015, σ. 3.
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είναι αυξανόμενος στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση33. Ωστόσο, ο αριθμός αυτός
παραμένει μικρός σε σχέση με τον συνολικό αριθμό των προσφύγων που έχουν εκδιωχθεί
από τις χώρες αυτές.

Πίνακας 8. Αιτήσεις Χορήγησης Ασύλου
Αιτήσεις
Χορήγησης

2015

2014

Μεταβολή (%)

Ασύλου
Άντρες

9866

7646

29,0%

Γυναίκες

3331

1786

86,5%

Σύνολο

13197

9432

39,9%

426

451

-5,5%

(Ασυνόδευτοι
ανήλικοι)

Πηγή: Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, Έκθεση Πεπραγμένων 2015, σ. 5.

Όπως συνάγεται από τον παραπάνω πίνακα, ο αριθμός των γυναικών προσφύγων
αυξήθηκε σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Μπορούμε να συμπεράνουμε ότι το 2015 η
μετανάστευση αφορούσε κυρίως οικογένειες.
Το μαζικό κύμα προσφύγων κατέδειξε, παρά τις προβλέψεις του Ν. 3907/2011 (μπορείτε να
κατεβάσετε ολόκληρο τον νόμο εδώ), τα κενά στην οργάνωση και λειτουργία της πρώτης
υποδοχής, όπως ελλιπή στελέχωση και υπολειτουργία των υπηρεσιών πρώτης υποδοχής.
Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το Ν. 3907/2011, τα κέντρα πρώτης υποδοχής αποτελούν το
πρώτο στάδιο από το οποίο πρέπει να περάσουν όλοι οι παράτυπα εισερχόμενοι στη χώρα
για να διαπιστωθεί αν ανήκουν σε κάποια ευάλωτη ομάδα. Ωστόσο, τα κέντρα πρώτης
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Με αυτό τον τρόπο τα κέντρα πρώτης υποδοχής δε λειτούργησαν με τις διαδικασίες και τις
προδιαγραφές του Ν. 3907/201134.
Πάντως σύμφωνα με τον Συνήγορο του Πολίτη: «Η ενίσχυση των υπηρεσιών πρώτης
υποδοχής με στελέχη και πόρους αναδεικνύεται σε κομβικό ζήτημα για την ορθολογική
διαχείριση των μεικτών ροών».35

Δραστηριότητα
Να καταγράψετε σε 150 λέξεις τη σημασία των κέντρων πρώτης υποδοχής
προσφύγων και τις ελλείψεις που παρατηρούνται. Έπειτα, ανατρέξτε στις
προηγούμενες σελίδες και ελέγξτε την απάντησή σας.

Το κύμα του εθελοντισμού υπέρ των μεταναστών και των προσφύγων που αναπτύχθηκε
δεν μπορεί να υποκαταστήσει την Πολιτεία αναφορικά με την κάλυψη στοιχειωδών αναγκών
διαβίωσης των ατόμων και με την κατοχύρωση των δικαιωμάτων τους36.
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Συνήγορο του Πολίτη, « … η Πολιτεία πρέπει να μεριμνά
για την ασφάλεια των προσώπων και να διασφαλίζει τα θεμελιώδη δικαιώματά τους για
πρόσβαση στο άσυλο, προσωρινή στέγη, παροχή τροφής, νερού και βασικών ειδών
ένδυσης, ιατρικής περίθαλψης, ενημέρωσης για δικαιώματα και διαδικασίες, καθώς επίσης
και την προστασία των προσώπων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, όπως οικογένειες,
έγκυοι, παιδιά και ασυνόδευτοι ανήλικοι, θύματα εμπορίας ανθρώπων, κακομεταχείρισης ή
βασανιστηρίων, υπερήλικες, άτομα με αναπηρία κ.λπ.»37.
Γενικότερα, η Σύμβαση της Γενεύης αποτελεί «τον θεμελιώδη λίθο του διεθνούς καθεστώτος
για την προστασία των προσφύγων». Ακόμη, περαιτέρω κατοχύρωση του δικαιώματος στο
άσυλο προκύπτει από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συνήγορος του Πολίτη, Ετήσια Έκθεση 2015, σ. 35.
π., σ. 37.
36Ό. π., σ. 35.
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Ό. π., σ. 36.
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε «τη λογική της ασφάλειας ως “ελέγχου” των συνόρων και
όχι ως “προστασίας”»38. Μεταξύ των στόχων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι η ενίσχυση
των επιστροφών από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τρίτες χώρες. Ακόμη, στη σχετική
έκθεση της Επιτροπής, «η ενίσχυση του ελέγχου των συνόρων συνδυάζεται με τη λήψη
δραστικών μέτρων για την αύξηση του αριθμού των επιστροφών από την Ελλάδα στην
Τουρκία. Στο πλαίσιο αυτό το συνοδευτικό της έκθεσης -κοινό σχέδιο δράσης για την
εφαρμογή της δήλωσης Ε.Ε.- Τουρκίας προτείνει την ανάγκη αλλαγών στη διαδικασία
παροχής ασύλου στην Ελλάδα. Εάν εφαρμοστούν, θα έχουν ως αποτέλεσμα τον
περαιτέρω περιορισμό των βασικών δικαιωμάτων των ατόμων που εισέρχονται στην
Ελλάδα από την Τουρκία μετά τις 20.3.2016.»39
Επιπλέον, ως προς την πρόσβαση στο άσυλο καταγράφονται οργανωτικής φύσης
δυσλειτουργίες. Μπορούν να αναφερθούν ενδεικτικά οι ουρές των ατόμων για να
υποβάλουν αίτημα ασύλου στο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Αττικής.
Γενικότερα οι αδυναμίες του κρατικού μηχανισμού για τη στέγαση των προσφύγων και την
εξέταση των αιτημάτων ασύλου έχουν δημιουργήσει στην Ελλάδα μεγάλο πρόβλημα σε
σχέση με την πρόσβαση στο άσυλο ατόμων που χρήζουν διεθνούς προστασίας, τα οποία
παραμένουν σε ακατάλληλες για μακροχρόνια διαμονή δομές στέγασης. Επιπλέον, η μη
πρόσβαση των προσφύγων στο άσυλο μπορεί να επιφέρει κίνδυνο σύλληψης και
αδυναμία κάλυψης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, εκπαίδευσης, εργασίας κ.ά. 40.
Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες έχει παρέμβει επανειλημμένως στην Υπηρεσία
Ασύλου. Η Υπηρεσία απάντησε ανακοινώνοντας ότι «προτίθεται να προβεί στην υλοποίηση
ενός έκτακτου σχεδίου καταγραφής αιτήσεων διεθνούς προστασίας». Στους πρόσφυγες
θα χορηγηθεί δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία, το οποίο θα τους προστατεύει από
απέλαση μέχρι την κρίση του αιτήματός τους. Το δελτίο θα τους εξασφαλίζει πρόσβαση σε
υπηρεσίες εκπαίδευσης και υγείας. Στην καταγραφή θα συμβάλουν το Ευρωπαϊκό Γραφείο
Στήριξης Ασύλου και η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες41.

38Ελληνική

Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, ό. π., σ. 3.
Ό. π., σ. 4.
40 Ελληνικό συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, ό. π., σ. 4, Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του
Ανθρώπου, ό. π., σ. 11-12.
41 Ό.π., σ. 4.

σελίδα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

37

39

Όψεις του προσφυγικού φαινομένου
Project PRESS

Αναλυτικότερα στοιχεία για την έκθεση πεπραγμένων του Ελληνικού Συμβουλίου για τους
Πρόσφυγες για το 2015 και για άλλα έτη μπορείτε να δείτε εδώ.

Δραστηριότητα
Να επισημάνετε ορισμένες από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι
αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα. Τι γνωρίζετε για το δελτίο αιτούντος διεθνή
προστασία;

Ιδιαίτερα θετική εξέλιξη αποτελεί η λειτουργία της νέας Υπηρεσίας Ασύλου από τον Ιούνιο
του 2013. Σύμφωνα με τον νόμο (3907/2011) «η Υπηρεσία Ασύλου παραλαμβάνει, εξετάζει
και αποφασίζει, βάσει της εθνικής νομοθεσίας και των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας,
τις αιτήσεις διεθνούς προστασίας που υποβάλλονται στη χώρα μας. Επίσης, συμβάλλει στη
διαμόρφωση της εθνικής πολιτικής για τη διεθνή προστασία και τη συνεργασία με διεθνείς
οργανισμούς και την Ευρωπαϊκή Ένωση στους τομείς δραστηριότητάς της»42 (περισσότερα
στοιχεία εδώ). Πάντως είναι σαφές ότι χρειάζεται οι αρμόδιες αρχές να φροντίσουν,
προκειμένου να διασφαλίζεται «διαρκώς και απρόσκοπτα το δικαίωμα υποβολής αιτήματος
ασύλου» για όποιον το επιθυμεί43.
Στατιστικά στοιχεία για τις αιτήσεις ασύλου ανά φύλο και ηλικία για την περίοδο 2013-2017
θα βρείτε στην Υπηρεσία Ασύλου.
Σχετικά με τη χορήγηση προσωρινής άδειας εργασίας σε αιτούντες άσυλο, τελούντες υπό
καθεστώς επικουρικής προστασίας και κατόχους άδειας παραμονής για ανθρωπιστικούς
λόγους καταγράφεται η μη χορήγηση της αρχικής προσωρινής άδειας εργασίας. Το
υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο, λόγω των περιοριστικών προϋποθέσεων των διατάξεων του
Π.Δ. 189/1989, καθιστούσε αδύνατη τη χορήγηση σχετικής άδειας. Προσφάτως
αποφασίστηκε ότι οι υπαγόμενοι στο καθεστώς επικουρικής προστασίας εντάσσονται στην

43
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Για τους κατόχους άδειας παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους προωθήθηκε
νομοθετική ρύθμιση για ευκολότερη πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας45.
Αναφορικά με τα ανήλικα τέκνα προσφύγων η εικόνα από τα ανοικτά κέντρα φιλοξενίας
στον Ελαιώνα και στο Γαλάτσι Αττικής είναι ικανοποιητική. Πρόκειται για χώρους βραχείας
φιλοξενίας που βοηθούν στην απομάκρυνση ευάλωτων ομάδων, όπως είναι τα παιδιά από
κυκλώματα εκμετάλλευσης. Τα κέντρα συμβάλλουν στην παροχή στοιχειώδους φροντίδας
σίτισης, ένδυσης και παροχής πρώτων βοηθειών.
Ωστόσο, έχουν παρατηρηθεί ελλείψεις στην επάρκεια φαρμάκων, στη διασφάλιση της
δωρεάν περίθαλψης των προσφύγων και στην οργάνωση των εκπαιδευτικών και

46

Ό. π., σ. 38.
Ό. π., σ. 38.
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Σύνοψη Δεύτερου Μέρους

Στο δεύτερο μέρος της ενότητας παρακολουθήσαμε τα κύρια προσφυγικά ρεύματα των
Ελλήνων κατά τον 20ό αιώνα λόγω διωγμών. Συγκεκριμένα, οι Έλληνες της Τουρκίας
απωθήθηκαν από τα κεμαλικά στρατεύματα με αποκορύφωμα τη Μικρασιατική
Καταστροφή. Πολλοί Έλληνες της Ρωσίας μετακινήθηκαν προς την Ελλάδα μετά την
Οκτωβριανή Επανάσταση του 1917. Οι Έλληνες της Ανατολικής Θράκης αναγκάστηκαν να
μετακινηθούν. Ο αριθμός των

Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης, της Ίμβρου και της

Τενέδου σταδιακά συρρικνώθηκε λόγω της πολιτικής του τουρκικού κράτους. Οι Έλληνες
πολιτικοί πρόσφυγες εξαναγκάστηκαν να μεταναστεύσουν λόγω πολιτικών πεποιθήσεων.
Οι Έλληνες της Αιγύπτου ξεριζώθηκαν λόγω των εθνικοποιήσεων του Νάσερ. Διωκόμενοι
πληθυσμοί από την Ελλάδα υπήρξαν οι Τσάμηδες, οι Σλαβομακεδόνες, οι Μουσουλμάνοι
της Δυτικής Θράκης και οι Έλληνες Εβραίοι. Στη συνέχεια έγινε αναφορά στην ποσόστωση
των μη νόμιμων αλλοδαπών στην Ελλάδα με τα μεγαλύτερα ποσοστά να τα
συγκεντρώνουν οι Σύριοι, οι Αφγανοί, οι Ιρακινοί και οι Πακιστανοί.
Το δεύτερο μέρος ολοκληρώθηκε με μια αναφορά στα ζητήματα ασύλου στην Ελλάδα.
Αναλύθηκαν οι βασικές έννοιες που σχετίζονται με το άσυλο (διεθνής προστασία,
διαδικασία προ-καταγραφής, καθεστώς επικουρικής προστασίας κ.ά.). Στη συνέχεια, στο
πλαίσιο μιας κριτικής της πολιτικής ασύλου στην Ελλάδα, έγινε αναφορά στη σημασία των
κέντρων πρώτης υποδοχής και στις ελλείψεις που παρατηρούνται. Ακόμη, έγινε λόγος για
τις αδυναμίες του κρατικού μηχανισμού σε σχέση με τη χορήγηση ασύλου στους αιτούντες
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ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ. Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα

Όταν θα έχετε ολοκληρώσει τη μελέτη του τρίτου μέρους θα είστε σε θέση:


Να διακρίνετε τον ρόλο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ στις αναγκαστικές
μετακινήσεις πληθυσμών.



Να αναγνωρίζετε όλες τις ομάδες ατόμων που προστατεύονται από την Ύπατη
Αρμοστεία του ΟΗΕ.



Να γνωρίζετε τους στόχους της ευρωπαϊκής πολιτικής ασύλου.



Να αναφέρετε τους σταθμούς στην ευρωπαϊκή πολιτική ασύλου και μετανάστευσης.



Να γνωρίζετε τις τελευταίες εξελίξεις και τους τρόπους διαχείρισης της προσφυγικής
κρίσης.

Λέξεις-κλειδιά

Αναγκαστικοί εκτοπισμοί



Διεθνής αλληλεγγύη



Ευρωπαϊκή πολιτική ασύλου



Προσφυγική κρίση



Hotspots



Μετεγκατάσταση



Επιστροφή



Διζωνικότητα
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Εισαγωγή

Το τρίτο μέρος της ενότητας αναφέρεται στις σύγχρονες τάσεις αναγκαστικής μετακίνησης
πληθυσμών και στον ρόλο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ. Η Ύπατη Αρμοστεία καλύπτει
ένα κενό σε σχέση με την προστασία διαφόρων ομάδων ατόμων που στερούνται πλήρους
προστασίας από τις χώρες προέλευσής τους. Σημαντική είναι και η συνδρομή της διεθνούς
αλληλεγγύης.
Έπειτα γίνεται αναφορά στην πολιτική ασύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιο συγκεκριμένα,
αναφέρονται οι στόχοι της ευρωπαϊκής πολιτικής ασύλου και γίνεται μια περιοδολόγηση
της πολιτικής ασύλου και μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη συνέχεια γίνεται
λόγος για τον «Διάδρομο των Δυτικών Βαλκανίων» και την Κοινή Δήλωση Ευρωπαϊκής
Ένωσης – Τουρκίας (Μάρτιος 2016), για τα hotspots, για τη μετεγκατάσταση, για την
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3.1 Οι αναγκαστικές μετακινήσεις πληθυσμών
και ο ρόλος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες

Στις αρχές του 21ου αιώνα το διεθνές σύστημα προστασίας προσφύγων δοκιμάζεται από
τις σύγχρονες τάσεις αναγκαστικής μετακίνησης πληθυσμών. Παρατηρείται αύξηση των
ατόμων που βρίσκονται υπό την προστασία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους
πρόσφυγες.
Τα περισσότερα άτομα κινδυνεύουν από τις ένοπλες συγκρούσεις στις χώρες προέλευσής
τους. Πρόκειται για αμάχους, πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο, πρόσφυγες σε παρατεταμένη
κατάσταση εκτοπισμού και εκτοπισμένους στο εσωτερικό του κράτους τους. Τον τελευταίο
καιρό οι εσωτερικά εκτοπισμένοι λαμβάνουν τη μεγαλύτερη προστασία και βοήθεια από την
Ύπατη Αρμοστεία, ενώ φροντίζει και για τα εκατομμύρια των προσφύγων που προκύπτουν
από τις συγκρούσεις.
Η Ύπατη Αρμοστεία καλείται να καλύψει ένα κενό, καθώς όλα τα παραπάνω άτομα
στερούνται πλήρους προστασίας από τις χώρες προέλευσής τους. Αναγνωρίζει ότι η
διεθνής συνεργασία είναι απαραίτητη προκειμένου να υποστηριχθούν οι χώρες υποδοχής
που φέρουν την πρωταρχική ευθύνη για την κάλυψη των αναγκών των προσφύγων. Είναι
κατανοητό ως έναν βαθμό, σε περιόδους οικονομικής κρίσης και ανησυχίας για τα θέματα
ασφάλειας τα κράτη να είναι επιφυλακτικά απέναντι στους ξένους και να τα απασχολεί η
ευημερία των γηγενών πληθυσμών τους. Ωστόσο, η παγκόσμια πρόκληση των
εξαναγκαστικών μετακινήσεων επιβάλλει περισσότερη διεθνή αλληλεγγύη.
Πολλά από τα άτομα «υπό την εντολή» της Ύπατης Αρμοστείας δεν είναι πρόσφυγες αλλά
ανιθαγενείς, άτομα που πλήττονται από μεγάλες φυσικές καταστροφές και άνθρωποι που
έχουν εκτοπιστεί σε αστικές περιοχές. Ο αριθμός των ανιθαγενών άγγιζε το 2011 τα 12
εκατομμύρια. Όλο και περισσότεροι πρόσφυγες, επαναπατριζόμενοι και εσωτερικά
εκτοπισμένοι ζουν σε αστικές περιοχές και όχι σε προσφυγικούς καταυλισμούς. Ακόμη, ο
αριθμός των ατόμων που έχουν εκτοπιστεί λόγω φυσικών καταστροφών έχει αυξηθεί κατά
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Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ αντιμετωπίζει επίσης μακροχρόνιες καταστάσεις εκτοπισμού
προς και από χώρες, όπως η Σομαλία και το Σουδάν, το Ιράκ, το Αφγανιστάν και η Λαϊκή
Δημοκρατία του Κονγκό.

Φωτογραφία 3. Χιλιάδες άνθρωποι εγκαταλείπουν την περιοχή Κιμπάτι, στο Βόρειο
Κίβου, στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Πηγή: Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους
πρόσφυγες (2012), Οι πρόσφυγες του κόσμου. Σε αναζήτηση αλληλεγγύης, Σύνοψη,
Αθήνα, σ. 4.

Η ποικιλομορφία των εκτοπισμένων πληθυσμών έχει οδηγήσει την Ύπατη Αρμοστεία να
προσαρμόσει τα προγράμματά της με βάση την ηλικία, το φύλο και τη διαφορετικότητα,
ώστε τα αποτελέσματα να είναι δίκαια για όλους.
Πάντως οι παγκόσμιες τάσεις, κοινωνικές και οικονομικές, δείχνουν ότι οι εκτοπισμοί και οι
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την αύξηση του πληθυσμού κυρίως στην Αφρική και την Ασία και από την αστικοποίηση,
αυξάνοντας τις ανάγκες στέγασης και απασχόλησης στις πόλεις. Ακόμη, οι εξαναγκαστικές
μετακινήσεις θα επηρεαστούν από την κλιματική αλλαγή και τις φυσικές καταστροφές.
Επίσης, τα πρότυπα του εκτοπισμού θα διαμορφωθούν και από την αύξηση των τιμών των
τροφίμων εξαιτίας της μείωσης της γεωργικής παραγωγής λόγω της αστικοποίησης στην
Αφρική και την Ασία. Σημαντικό ρόλο θα παίξουν και οι συγκρούσεις για την εκμετάλλευση
των λιγοστών πόρων47.
Για την αντιμετώπιση των προκλήσεων των εξαναγκαστικών μετακινήσεων πληθυσμών σε
παγκόσμια κλίμακα, είναι απαραίτητη η ενδυνάμωση της διεθνούς αλληλεγγύης. «Η
παγκόσμια αλληλεγγύη, η αρχή σύμφωνα με την οποία η διαχείριση των παγκόσμιων
προκλήσεων γίνεται κατά τρόπο που το κόστος και το βάρος κατανέμονται δίκαια, είναι
ιδιαιτέρως κρίσιμη, όταν λίγα μόνο κράτη φιλοξενούν την πλειονότητα των προσφύγων του
κόσμου»48.
Τα κράτη πρέπει να επιδείξουν αλληλεγγύη, προστατεύοντας τα δικαιώματα όλων των
ανθρώπων που ζουν στο έδαφός τους, συμπεριλαμβανομένων των προσφύγων, των
εκτοπισμένων και των ανιθαγενών. Αλληλεγγύη πρέπει να επιδείξει και η διεθνής κοινότητα,
υποστηρίζοντας τα κράτη υποδοχής, αλλά και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών,
οι κοινότητες και τα άτομα που έχουν σημαντική συμβολή στη βελτίωση της κατάστασης
των προσφύγων49.

Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (2012), Οι πρόσφυγες του κόσμου. Σε αναζήτηση
αλληλεγγύης, Σύνοψη, Αθήνα, σ. 2, 5.
48 Ό .π., σ. 3.
49 Ό. π., σ. 3.

σελίδα
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Άσκηση Αυτοαξιολόγησης 3
Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις
1. Τον τελευταίο καιρό οι ____________ _____________ λαμβάνουν τη
μεγαλύτερη προστασία και βοήθεια από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ.
2. Η παγκόσμια πρόκληση του αναγκαστικού εκτοπισμού επιβάλλει
περισσότερη διεθνή ____________.
3. Ο εκτοπισμός θα συνεχίσει να ____________ την επόμενη δεκαετία.
4. Οι αναγκαστικές μετακινήσεις θα επηρεαστούν από την _____________
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3.2 Πολιτική ασύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Με την εφαρμογή της Συνθήκης του Σένγκεν (αναλυτικά εδώ) καταργήθηκαν μεν οι έλεγχοι
στα σύνορα των κρατών μελών αλλά έγινε αυστηρότερος ο έλεγχος των εξωτερικών
συνόρων. Διαμορφώθηκε με αυτό τον τρόπο μια κοινοτική συνεργασία που ισοδυναμεί με
κοινή πολιτική απέναντι στην είσοδο πολιτών τρίτων κρατών50.

3.2.1 Στόχοι της ευρωπαϊκής πολιτικής ασύλου
Η γενική στοχοθέτηση αναφέρεται σε ένα Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα για το Άσυλο
σύμφωνα με τη Σύμβαση της Γενεύης (1951) και το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης (1967),
όπως

εμπεριέχεται

στη

Συνθήκη

για

την

ίδρυση

της

Ευρωπαϊκής

Κοινότητας,

συμπεριλαμβανομένης της επικουρικής προστασίας.
Η ειδική στοχοθέτηση αναφορικά με τους πρόσφυγες περιλαμβάνει τη διάκριση μεταξύ
οικονομικών μεταναστών και αιτούντων άσυλο. Η ποσόστωση ισχύει μόνο για τους
οικονομικούς μετανάστες.
Η ειδική στοχοθέτηση επίσης περιλαμβάνει την προσπάθεια δίκαιης κατανομής των
οικονομικών πόρων που απαιτούνται για την εγκατάσταση των προσφύγων στα κράτη-

Κόντης Α. (2005), ό .π., σ. 47.

51

Ό .π., σ. 49-50.
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3.2.2 Περιοδολόγηση της ευρωπαϊκής πολιτικής ασύλου και μετανάστευσης52
Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη (1987). Δεν γίνεται ρητή αναφορά, αλλά λόγος για επίτευξη εσωτερικής
αγοράς χωρίς σύνορα, όπου επιτρέπεται η ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, αγαθών, κεφαλαίων
και υπηρεσιών.

Στις συνθήκες του Μάαστριχ (1992) και της Λισαβόνας (2007) υπήρξαν σαφείς διατάξεις για τη λήψη
μέτρων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα επιμέρους πεδία της μεταναστευτικής πολιτικής και της
πολιτικής ασύλου.

Στο Τάμπερε (1999) η Σύνοδος Κορυφής κατέληξε σε ένα κείμενο αρχών και εντολών για τέσσερις
επιμέρους θεματικές περιοχές:
α) σχέση εταιρικότητας με τις χώρες καταγωγής,
β) ενιαίο ευρωπαϊκό σύστημα χορήγησης ασύλου,
γ) διαχείριση μεταναστευτικών ροών,
δ) δίκαιη μεταχείριση των υπηκόων τρίτων χωρών.

Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το Άσυλο και τη Μετανάστευση (2008). Κατόπιν πρότασης της Γαλλίας με
τη μορφή Σχεδίου Πέντε Σημείων για την επίτευξη της Κοινής πολιτικής μετανάστευσης και ασύλου.
Τα πέντε σημεία αφορούν:


στην οργάνωση της νόμιμης μετανάστευσης βάσει προτεραιοτήτων, αναγκών και
ικανότητας υποδοχής κάθε κράτους-μέλους και την ενθάρρυνση της ένταξης,



στον έλεγχο των παράνομων μεταναστών με τη διασφάλιση της επιστροφής τους στις χώρες
διέλευσης ή προέλευσης,



στον αποτελεσματικό συνοριακό έλεγχο,



στη δημιουργία μιας Ευρώπης Ασύλου,



στην ολοκληρωμένη συνεργασία με τις χώρες διέλευσης και προέλευσης, προκειμένου να

Πηγές. https://ec.europa.eu/home-affairs/index_en
. https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/asylum_en
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Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου 2014 επαναδιατύπωσε το πλαίσιο της κοινής μεταναστευτικής
πολιτικής στη βάση:
- της ευρωπαϊκής μεσογειακής πολιτικής
- του νέου προγράμματος της Στοκχόλμης 2014-2020
- της ολιστικής προσέγγισης για τη μετανάστευση και
- της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας.
Βασικές αρχές που διέπουν τις παραπάνω πολιτικές είναι αυτές της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου, της καλής διακυβέρνησης, της οικονομίας της αγοράς και της
βιώσιμης ανάπτυξης.

ΣΧΕΔΙΟ 10 ΣΗΜΕΙΩΝ
Κατά την κοινή συνεδρίαση των Υπουργών Εσωτερικών και Εξωτερικών (20/4/2015) ο
Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας Δ. Αβραμόπουλος
παρουσίασε σχέδιο 10 σημείων με τα άμεσα μέτρα προς αντιμετώπιση της κρίσης στην
περιοχή της Μεσογείου. Το σχέδιο έλαβε την πλήρη υποστήριξη των Υπουργών Εσωτερικών
και Εξωτερικών.

ΝΟΜΙΜΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ


Οδηγία για την Οικογενειακή Επανένωση (2003/86/ΕΚ)



Οδηγία για τους επί μακρόν διαμένοντες ΠΤΧ (2003/109/ΕΚ)



Οδηγία για την είσοδο και παραμονή σπουδαστών, άμισθων ασκούμενων και
εθελοντών (2004/114/ΕΚ)
Οδηγία για την Μπλε Κάρτα (2009/50/ΕΚ)



Οδηγία για τους Ερευνητές (2005/71/ΕΚ)



Οδηγία για την Ενιαία Άδεια (παραμονής και εργασίας) (2011/98/ΕΕ)



Οδηγία για την εποχιακή εργασία (2014/36/ΕΕ) των μετακινούμενων υπαλλήλων



Οδηγία για τους ενδοεταιρικώς μετακινούμενους υπαλλήλους (2014/66/ΕΕ)
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ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΠΑΡΑΤΥΠΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ


Οδηγία 2004/81/ΕΚ σχετικά με τον τίτλο παραμονής που χορηγείται στους υπηκόους
τρίτων χωρών, οι οποίοι είναι θύματα εμπορίας ανθρώπων ή συνέργειας στη
λαθρομετανάστευση οι οποίοι συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές



Οδηγία 2003/110/ΕΚ όσον αφορά τη συνδρομή κατά τη διέλευση σε περίπτωση
απομάκρυνσης διά της αεροπορικής οδού



Οδηγία 2002/90/ΕΚ σχετικά με τη θέσπιση κοινού ορισμού για το αδίκημα της
διευκολύνσεως της παράνομης εισόδου, διέλευσης και διαμονής, η οποία
ποινικοποιεί τη δράση των ακτιβιστικών ΜΚΟ



Απόφαση-πλαίσιο 2002/946/JHA για την ενίσχυση του ποινικού πλαισίου για την
πρόληψη της υποβοήθησης της παράνομης εισόδου, διέλευσης και διαμονής



Οδηγία 2001/51/ΕΚ της 28ης Ιουνίου 2001 για τη συμπλήρωση των διατάξεων του
άρθρου 26 της Σύμβασης εφαρμογής της Συμφωνίας του Σένγκεν της 14ης Ιουνίου
1985



Οδηγία 2011/36/ΕΕ του ΕΚ και του Συμβουλίου για την πρόληψη και την
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της



Οδηγία 2009/52/ΕΚ σχετικά με την επιβολή ελάχιστων προτύπων όσον αφορά τις
κυρώσεις και τα μέτρα κατά των εργοδοτών που απασχολούν παράνομα
διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών



Οδηγία 2008/115/ΕΚ σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη
μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών



Οδηγία 2004/82/ΕΚ περί πρότερης κοινοποίησης στοιχείων επιβατών: υποχρέωση
των αερομεταφορέων να κοινοποιούν συγκεκριμένα στοιχεία των επιβατών κατόπιν
αίτησης των αρχών το αργότερο πριν το τέλος του ελέγχου εισιτηρίων

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ


Οδηγία 2008/115/ΕΚ σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη-μέλη
για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών
άμεσες και μεσοπρόθεσμες δράσεις, συνεκτικό πλαίσιο δράσης, εδραιωμένο στην
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επιχειρησιακή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, των οργανισμών-υπηρεσιών
της ΕΕ και των χωρών καταγωγής των μεταναστών


COM (2017) 200 Επικαιροποιημένο Σχέδιο Δράσης της ΕΕ για την Επιστροφή



Η επιχειρησιακή διάσταση υλοποιείται κυρίως από τον FRONTEX

ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΕΠΑΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ


9/2015: Καθιέρωση μηχανισμού για τη μετεγκατάσταση 160.000 ΠΤΧ συνολικά,
δηλαδή την κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών προσώπων σε ανάγκη για διεθνή
προστασία στη βάση συγκεκριμένης κλείδας



2015: Ευρωπαϊκό Σχέδιο Επανεγκατάστασης 22504 ατόμων από τρίτες χώρες μέσω
πολυμερών και εθνικών προγραμμάτων βάσει συγκεκριμένης κλείδας κατανομής, με
προτεραιότητας τη Βόρεια Αφρική, Μέση Ανατολή και το Κέρας της Αφρικής,
εστιάζοντας στις χώρες υλοποίησης περιφερειακών προγραμμάτων ανάπτυξης και
προστασίας, σε συνεργασία με την UNHR και την πρακτική συμμετοχή της EASO



Οδικοί χάρτες εφαρμογής



Πρώτη έκθεση εφαρμογής, Μάρτιος 2016 COM (2016) 165

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ ,
ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ


Κανονισμός (ΕΕ) 2016/399 περί κώδικα της Ένωσης σχετικά με το καθεστώς
διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (Κώδικας Συνόρων Schengen)



Κανονισμός (ΕΚ) 810/2009 για τη θέσπιση κοινοτικού κώδικα θεωρήσεων



Κανονισμός (ΕΚ) αριθμ.539/2001 περί του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των
οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών
συνόρων των κρατών μελών και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των
οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή. Πρόταση τροποποίησης
Κανονισμού ΕΚ αναφορικά με τον μηχανισμό αναστολής (της απαλλαγής από την
SIS, VIS, EU Lisa κ.ά. Συστήματα τεχνικής συνεργασίας
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΥΛΟΥ



ΟΔΗΓΙΑ 2001/55/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Ιουλίου 2001 σχετικά με τις ελάχιστες
προδιαγραφές παροχής προσωρινής προστασίας σε περίπτωση μαζικής εισροής
εκτοπισθέντων και μέτρα για τη δίκαιη κατανομή των βαρών μεταξύ κρατών μελών
όσον αφορά την υποδοχή και την αντιμετώπιση των συνεπειών της υποδοχής αυτών
των ατόμων



ΟΔΗΓΙΑ 2013/33/ΕΕ σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή
προστασία (αναδιατύπωση)



ΟΔΗΓΙΑ 2013/32/ΕΕ σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση
του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)



ΟΔΗΓΙΑ 2011/95/ΕΕ σχετικά με τις απαιτήσεις για την αναγνώριση των υπηκόων
τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας, για ένα
ενιαίο καθεστώς για τους πρόσφυγες ή για τα άτομα που δικαιούνται επικουρική
προστασία και για το περιεχόμενο της παρεχόμενης προστασίας (αναδιατύπωση)



Κανονισμός ΕΕ 439/2010 Σύσταση EASO



Σύστημα του Δουβλίνου
 Κανονισμός (ΕΕ) αριθμ. 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013 για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών
για τον προσδιορισμό του κράτους-μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση
αίτησης διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος-μέλος από υπήκοο
τρίτης χώρας ή από απάτριδα
 Κανονισμός EURODAC EE 603/2013

Δραστηριότητα
Να καταγράψετε σε 100 λέξεις τα κείμενα αρχών, τα Σύμφωνα και τις
οδηγίες που αφορούν την Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασύλου. Έπειτα, ανατρέξτε
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3.2.3 Προσφυγική κρίση: η ευρωπαϊκή παράμετρος
Η ελληνική κρατική διοίκηση ήρθε αντιμέτωπη το 2015 με ένα τεράστιο προσφυγικό κύμα
που ανέτρεψε το σύστημα του Δουβλίνου και τις εθνικές πολιτικές ασύλου και
μετανάστευσης. Το 2016 χρειάστηκε να αντιμετωπίσει δύο νέες προκλήσεις: το κλείσιμο των
συνόρων στο «Διάδρομο των Δυτικών Βαλκανίων» και την Κοινή Δήλωση Ευρωπαϊκής
Ένωσης- Τουρκίας στις 18 Μαρτίου 201653.
Τον Σεπτέμβριο του 2015 η Γερμανία και η Αυστρία υπό την πίεση των προσφυγικών ροών
και των απωλειών σε ανθρώπινες ζωές αποφάσισαν το άνοιγμα των συνόρων τους και τη
δημιουργία ενός βαλκανικού διαδρόμου. Το Νοέμβριο του 2015 η Σερβία, η Κροατία και η
Σλοβενία επιτρέπουν την είσοδο μόνο σε Σύριους, Ιρακινούς και Αφγανούς. Το Φεβρουάριο
του 2016 αρκετές ευρωπαϊκές χώρες απαγόρευσαν τη διέλευση σε Αφγανούς. Αυτό είχε ως
αποτέλεσμα τη συσσώρευση προσφύγων και μεταναστών στην Ελλάδα και δημιουργία
σκηνών σύγχυσης στις χώρες των δυτικών Βαλκανίων54.
Σύμφωνα με την Κοινή Δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης – Τουρκίας το Μάρτιο του 2016, η
Τουρκία συμφώνησε να δεχθεί την ταχεία επιστροφή όλων των μεταναστών που δεν
χρήζουν διεθνούς προστασίας και μεταβαίνουν από την Τουρκία στην Ελλάδα και να κάνει
δεκτούς στο έδαφός της όλους τους παράτυπους μετανάστες που συλλαμβάνονται σε
τουρκικά ύδατα.
Με την Κοινή Δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης – Τουρκίας «οι υπηρεσίες των κομβικών
σημείων υποδοχής (hotspots) σε πέντε νησιά (Λέσβο, Χίο, Σάμο, Κω, Λέρο) επωμίστηκαν το
βάρος της κράτησης όλων των νεοεισερχομένων παράτυπα στα θαλάσσια σύνορα, προς
ταχεία επανεισδοχή στην Τουρκία μετά την ταυτοποίησή τους»55.
Σύμφωνα με αυτές τις εξελίξεις, η Ελλάδα έπρεπε να διαμορφώσει ένα πλαίσιο υποδοχής
προσφύγων. Στο σύστημα πρώτης υποδοχής, σύμφωνα και με το σχέδιο δράσης της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έπρεπε να λειτουργήσουν τα κομβικά σημεία υποδοχής (hotspots)

54
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53

56

στα θαλάσσια σημεία εισόδου προσφύγων και μεταναστών. Τα κομβικά σημεία υποδοχής

Όψεις του προσφυγικού φαινομένου
Project PRESS

θα δημιουργούνταν στα κράτη-μέλη, όπου καταγράφονταν οι μεγαλύτεροι αριθμοί εισόδου
(Ελλάδα-Ιταλία)56.
Κατά τον Συνήγορο του Πολίτη:
Ο καλύτερος συντονισμός των υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται στα hotspots
παραμένει το ζητούμενο ως προς την ενημέρωση, την ασφαλή φύλαξη των διαβιούντων,
την προκαταγραφή και κατάθεση αιτημάτων ασύλου, αλλά και ως προς την πλήρη
λειτουργία των υπηρεσιών υποδοχής σε αυτά, με ιατρικές και ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες
προς όλους τους νεοεισερχομένους προς εκτίμηση τυχόν ευαλωτότητάς τους (Θύματα
βασανιστηρίων ή εμπορίας ανθρώπων, δικαιούχοι διεθνούς προστασίας, έγκυοι,
ασυνόδευτοι ανήλικοι, υπερήλικες, άτομα με προβλήματα υγείας κ.τλ.) 57.

Επίσης, σύμφωνα με τις αποφάσεις των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων και στο πλαίσιο
του κοινού σχεδίου δράσης με την Τουρκία, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, μεταξύ άλλων, ζητεί:
να επιταχυνθεί η μετεγκατάσταση από την Ελλάδα. Τα κράτη-μέλη πρέπει σύντομα να
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Πίνακας 9. Αριθμός ατόμων που μετεγκαταστάθηκαν με πρόγραμμα μετεγκατάστασης
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(updates as of 3 May 2017)
Member State
Belgium
Bulgaria
Croatia
Cyprus
Czech Republic
Estonia
Finland
France
Germany
Ireland
Latvia
Liechtenstein
Lithuania
Luxembourg
Malta
Netherlands
Norway
Portugal
Romania
Slovenia
Slovakia
Spain
Sweden
Switzerland
Total

From Greece
430
29
24
55
12
122
780
3,080
2,430
459
281
10
267
216
79
1,211
417
985
523
131
16
742
0
262
12,561

From Italy

Total
121
0
9
10
0
0
602
330
1,814
0
27
0
8
61
47
564
679
299
45
35
0
144
39
579
5,413

551
29
33
65
12
122
1,382
3,410
4,244
459
308
10
275
277
126
1,775
1,096
1,284
568
166
16
886
39
841
17,974

Πηγή: Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης

Με βάση τον παραπάνω πίνακα η χώρα που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο αριθμό ατόμων
που έχουν μετεγκατασταθεί είναι η Γερμανία.
Επιπλέον, το σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπει ένα αποτελεσματικό
σύστημα επιστροφών αλλοδαπών τρίτων χωρών στις χώρες καταγωγής τους, όμως
«παρατηρείται ελλιπής μέριμνα της αστυνομίας να κινήσει εξατομικευμένη διαδικασία
επιστροφής, με αποτέλεσμα την παράταση της διοικητικής κράτησης αλλοδαπών και τις
σοβαρές ελλείψεις στα κέντρα κράτησης»58.
Τέλος, η διζωνικότητα στο καθεστώς των προσφύγων μεταξύ αυτών που βρίσκονται στην
ηπειρωτική Ελλάδα και στα νησιά, πράγμα το οποίο συνεπάγεται κατακερματισμό των

του Πολίτη, Ετήσια Έκθεση 2015, σ. 36.
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Ένωσης και της οικογενειακής επανένωσης (που αποτελούν νόμιμες οδούς μετακίνησης
των προσφύγων), «δημιούργησαν ένα δυστοπικό σχήμα που διατρέχει το προσφυγικό»59.

Άσκηση Αυτοαξιολόγησης 4
Να επιλέξετε Σ για τις σωστές και Λ για τις λάθος προτάσεις.
1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε τη μετεγκατάσταση προσφύγων
όλων των εθνικοτήτων.
2. Η Τουρκία συμφώνησε να δεχθεί την επιστροφή όλων των μεταναστών
που δεν χρήζουν διεθνούς προστασίας.
3. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε να καθυστερήσει η μετεγκατάσταση
από την Ελλάδα.
4. Τα hotspots περιλαμβάνονται στο σύστημα πρώτης υποδοχής.
5. Οι μεγαλύτεροι αριθμοί εισόδων προσφύγων και μεταναστών
καταγράφονται στην Ελλάδα και την Ισπανία.
6. Η διζωνικότητα στο καθεστώς των προσφύγων συνεπάγεται

Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, ό. π.
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Σύνοψη Τρίτου Μέρους

Στις αρχές του 21ου αιώνα παρατηρείται αύξηση των αναγκαστικών εκτοπισμών. Τα
περισσότερα άτομα κινδυνεύουν από τις ένοπλες συγκρούσεις. Πρόκειται για αμάχους,
πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο, πρόσφυγες σε παρατεταμένη κατάσταση εκτοπισμού και
εκτοπισμένους στο εσωτερικό του κράτους τους. Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ τους θέτει
υπό την προστασία της. Καλείται να καλύψει ένα κενό, καθώς οι ομάδες ατόμων που
προαναφέρθηκαν στερούνται πλήρους προστασίας από τις χώρες προέλευσής τους.
Άλλες ομάδες «υπό την εντολή» της Ύπατης Αρμοστείας είναι οι ανιθαγενείς, τα άτομα που
πλήττονται από φυσικές καταστροφές και οι άνθρωποι που έχουν εκτοπιστεί σε αστικές
περιοχές.
Για την αντιμετώπιση των προκλήσεων των αναγκαστικών μετακινήσεων πληθυσμών σε
παγκόσμια κλίμακα είναι απαραίτητη η ενδυνάμωση της διεθνούς αλληλεγγύης.
Αναφορικά με τους στόχους της ευρωπαϊκής πολιτικής ασύλου, η γενική στοχοθέτηση
αναφέρεται σε ένα Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα για το Άσυλο ενώ η ειδική στοχοθέτηση αφ’
ενός περιλαμβάνει τη διάκριση μεταξύ οικονομικών μεταναστών και αιτούντων άσυλο και
αφ’ ετέρου τη δίκαιη κατανομή των οικονομικών πόρων για την εγκατάσταση των
προσφύγων στα κράτη μέλη.
Σε μια περιοδολόγηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασύλου και Μετανάστευσης είναι
απαραίτητη η αναφορά σε: συνθήκες (Μάαστριχ 1992, Λισσαβόνα 2007), κείμενα αρχών
(Τάμπερε 1999), σε Σύμφωνα (Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το Άσυλο και τη Μετανάστευση
2008), στο πλαίσιο κοινής μεταναστευτικής πολιτικής (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ιούνιος 2014),
στο σχέδιο 10 σημείων για την αντιμετώπιση της κρίσης στη Μεσόγειο (2015), στις οδηγίες
για τη Νόμιμη και την Παράτυπη Μετανάστευση, για την Επιστροφή, τη Μετεγκατάσταση και
την Επανεγκατάσταση, στους κανονισμούς για την Πολιτική Θεωρήσεων και την Πολιτική
Διαχείρισης εξωτερικών συνόρων και στις οδηγίες για την Πολιτική Ασύλου.
Το 2016 ο ελληνικός κρατικός μηχανισμός αντιμετώπισε το κλείσιμο των συνόρων στο
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υποδοχής προσφύγων και έπρεπε να λειτουργήσουν τα κομβικά σημεία υποδοχής
(hotspots). Επίσης, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζητάει να επιταχυνθεί η μετεγκατάσταση από
την Ελλάδα. Ακόμη, το σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπει ένα
αποτελεσματικό σύστημα επιστροφών αλλοδαπών τρίτων χωρών στις χώρες καταγωγής
τους. Τέλος, η διζωνικότητα στο καθεστώς των προσφύγων (ηπειρωτική Ελλάδα – νησιά),
η ασύμμετρη λειτουργία της μετεγκατάστασης και της οικογενειακής επανένωσης
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