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ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας είναι προϊόν ερευνητι-
κής ενασχόλησης και επιτόπιας παρουσίας σε γεωγραφικά ση-
μεία κρίσιμα για τις προσφυγικές ροές από την Τουρκία προς την 
Έλλάδα και από την Έλλάδα προς την ΈΈ. Βασικοί του στόχοι:
• Η αποτύπωση της πραγματικής, διοικητικής και νομικής 

κατάστασης των πραγμάτων στην Έλλάδα σχετικά με τις 
προσφυγικές ροές.

• Μια πολιτική εκτίμηση των λόγων που διαμόρφωσαν και 
συνεχίζουν να διαμορφώνουν το πεδίο αντιμετώπισης του 
προσφυγικού στις συνθήκες της ελληνικής κρίσης.

• Ο εντοπισμός των δομικών ανεπαρκειών στη διαχείριση 
του προσφυγικού στην Έλλάδα. 

• Η εστίαση στη στρατηγική της ΈΈ ως παράγοντα επίτασης 
του προβλήματος, σε συνδυασμό με μια πρόβλεψη σχετικά 
με την ένταση των ροών, μεσοπρόθεσμα αλλά και σε μακρά 
διάρκεια.

• Η διατύπωση, τέλος, προτάσεων προς την ελληνική πλευ-
ρά, με στόχο μια εφικτή πρόταση ανθρώπινης διαχείρισης 
του φαινομένου.

Ένας κίνδυνος

Το κείμενο καταγράφει στιγμιότυπα ενός φλέγοντος ζη-
τήματος που διαρκώς εξελίσσεται, σε συνθήκες αδιάγνωστες. 
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10 Προσφυγικό: «Θα τα καταφέρουμε»;

Τούτου δοθέντος, τη στιγμή που γράφονται αυτές οι σελίδες, 
την άνοιξη του 2016, δεν γνωρίζουμε ποιες θα είναι, εν τέλει, 
οι μεσοπρόθεσμες αποφάσεις –και πολλώ δε μάλλον οι μα-
κροπρόθεσμες– που θα ληφθούν από την ΈΈ και την Τουρ-
κία σχετικά με τη διαχείριση του προσφυγικού, ποιες οι πολι-
τικές που θα αποφασιστούν για ή από την Έλλάδα, ούτε αν θα 
καταφέρουν να υλοποιηθούν. Ταυτόχρονα, είναι σαφές πως 
δεν μπορούμε να έχουμε εικόνα, ούτε σαν τάξη μεγέθους, των 
προσφυγικών ροών εντός του 2016, ούτε γνωρίζουμε ποια θα 
είναι η στάση του κράτους-κόμβου για το προσφυγικό, δη-
λαδή της Τουρκίας. Με λίγα λόγια, το κείμενο γράφεται σε 
μια συγκυρία όπου οι εξελίξεις είναι απρόβλεπτες και διατρέ-
χει τον κίνδυνο, από τη στιγμή κιόλας της δημοσιοποίησης, 
να χρειάζεται αμέσως επικαιροποίηση. Όσο κι αν έχουμε επί-
γνωση του κινδύνου αυτού, ασφαλώς δεν μπορούμε να τον 
αντιμετωπίσουμε πλήρως ούτε όμως, πολύ περισσότερο, να 
τον αγνοήσουμε· γι’ αυτό ακριβώς, κατά τη συγγραφή, έγινε 
προσπάθεια, στο μέτρο του δυνατού, οι διατυπώσεις να λαμ-
βάνουν υπόψη τους αυτήν ακριβώς τη ρευστή συγκυρία, της 
οποίας δεν γνωρίζουμε την έκβαση.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
TΑ ΔΥΟ (ΠΛΕΟΝ) ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Την ώρα που παραδίδεται στον εκδότη το βιβλίο αυτό, 
Aπρίλιο του 2016, η Έλλάδα δεν έχει ένα, αλλά δύο προσφυ-
γικά προβλήματα. Το πρώτο είναι η εφαρμογή της Συμφωνίας 
ΈΈ-Τουρκίας, ενώ το δεύτερο αφορά το μέλλον των εγκλωβι-
σμένων στη χώρα, που δεν υπάγονται στις ρυθμίσεις της Συμ-
φωνίας, καθώς έχουν εισέλθει στο ελληνικό έδαφος προτού 
αυτή τεθεί σε ισχύ. Οι δύο δεξαμενές προβλημάτων διογκώνο-
νται και συγκοινωνούν μέσω εκείνων που έχουν μπει –και θα 
συνεχίσουν να μπαίνουν– στην Έλλάδα μετά την έναρξη της 
Συμφωνίας, χωρίς τελικά να επιστρέφουν στην Τουρκία. 

Τι κάνουμε με τη Συμφωνία ΈΈ-Τουρκίας;

Έίναι αναμφισβήτητο ότι, για να τεθεί σε εφαρμογή η Συμ-
φωνία, η Έλλάδα πρέπει να επιστρέφει κόσμο στην Τουρκία 
σε σημαντικούς αριθμούς. Έιδάλλως, το όλο οικοδόμημα της 
Συμφωνίας γκρεμίζεται. Αυτό θα μπορούσε να ήταν ακόμα και 
σύννομο, εφόσον μιλούσαμε για μια «κανονική» μεταναστευ-
τική ροή. Όμως, η ροή είναι κατά μείζονα λόγο προσφυγική, 
και αυτό δεν προκύπτει μόνο από τις ιθαγένειες των ανθρώ-
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12 Προσφυγικό: «Θα τα καταφέρουμε»;

πων (Σύροι, Ιρακινοί, Αφγανοί κατά 90%), αλλά και από τη 
σύνθεση του πληθυσμού: 4 στους 10 είναι παιδιά, ενώ 2 στους 
10 γυναίκες. Η σύνθεση αυτή μας παραπέμπει σε ανθρώπους 
που φεύγουν διωγμένοι από τα σπίτια τους. Αντιθέτως, όσοι 
μεταναστεύουν για να βρουν δουλειά δεν παίρνουν μαζί και 
την οικογένειά τους· κατά κανόνα προπορεύονται και όταν 
πλέον εγκατασταθούν τότε παλεύουν να φέρουν τις οικογέ-
νειές τους στον νέο τόπο διαμονής τους.

Πώς γίνεται λοιπόν να επιστρέφουν οι παραπάνω στην 
Τουρκία; Έίτε αν οι ελληνικές αρχές εμποδίζουν την πρόσβα-
σή τους στο αίτημα ασύλου, είτε με τη νομιμοφανή –πλην 
όμως προσχηματική– εξέταση του αιτήματος αυτού. Και εδώ, 
ακριβώς, ξεκινάει η διαβόητη συζήτηση περί της Τουρκίας ως 
«ασφαλούς τρίτης χώρας». Θα ήταν πανωλεθρία να αναγνω-
ριστεί νομικά από την Έλλάδα η Τουρκία ως ασφαλής χώρα 
– και ευτυχώς αυτό δεν έγινε. Ωστόσο, για να τεθεί σε εφαρ-
μογή η Συμφωνία, η Έλλάδα πρέπει να επιστρέφει μαζικά αν-
θρώπους στην Τουρκία. Αυτό, αναπόδραστα, συνιστά ανατρο-
πή του προσφυγικού δικαίου, και μάλιστα με φυσικό αυτουργό 
εκείνο το κράτος το οποίο μέχρι πρόσφατα εγκαλούσε τους 
υπόλοιπους Έυρωπαίους για την υποκρισία τους. Η ΈΈ βρήκε 
στο πρόσωπο του αμέριμνου ανθρωπιστή τον άνθρωπο για τη 
βρόμικη δουλειά. Πολύ δυσάρεστο.

Ας υποθέσουμε ωστόσο, για την οικονομία της συζήτη-
σης και μόνον, ότι η Συμφωνία δεν έχει νομικά προβλήμα-
τα. Μπορεί η ελληνική διοίκηση –αλλά και η τουρκική– να 
«σηκώσει» την εφαρμογή της; Πιστεύουμε ότι, ακόμη και αν 
καταβληθεί η καλύτερη δυνατή και μεγαλύτερη προσπάθεια, 
οι δομές υποδοχής που διαθέτει η Έλλάδα δεν μπορούν να 
μεταμορφωθούν ως διά μαγείας ώστε να κάνουν τη δουλειά 
(καταγραφή, ταυτοποίηση, διαδικασία ασύλου κλπ.), η οποία 
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απαιτείται, μέσα σε τόσο στενά χρονικά περιθώρια. Ας μην 
ξεχνάμε ότι μιλάμε για μια χώρα η οποία έχει ακόμα «ουρά» 
αιτημάτων ασύλου από τις αρχές της προηγούμενης δεκαετί-
ας. Ας μη γελιόμαστε: η εφαρμογή της Συμφωνίας είναι mis-
sion impossible για μια διοίκηση όπως η ελληνική το 2016, 
όση βοήθεια και να πάρει.

Ήδη, από την πρώτη ημέρα της εφαρμογής της (4 Απριλίου 
2016), παρουσιάστηκαν σοβαρές παραβιάσεις των δικαιωμά-
των, με κυριότερη την παραβίαση της πρόσβασης στο άσυλο, 
αλλά και του δικαιώματος της ελευθερίας μέσω της επιβολής 
αυθαίρετης κράτησης. Η Έλλάδα καλείται να εφαρμόσει τη 
Συμφωνία στο πλαίσιο ενός ασφυκτικού χρονοδιαγράμματος 
και μιας διαδικασίας αμφίβολης νομιμότητας. Οι προθεσμίες 
εξέτασης των αιτημάτων ασύλου και έκδοσης των αποφάσε-
ων επ’ αυτών δημιουργούν σοβαρές αμφιβολίες για το αν οι 
συνθήκες στις οποίες θα γίνεται η κρίση πληρούν τις προϋπο-
θέσεις του κράτους δικαίου. Ένδεικτικό παράδειγμα αποτελεί 
το άρθρο 60 του Ν. 4357/2016 αναφορικά με τις διαδικασίες 
στα σύνορα, το οποίο ορίζει ότι, σε περίπτωση μεγάλου αριθ-
μού αφίξεων, απόφαση επί της αίτησης διεθνούς προστασίας 
εκδίδεται το αργότερο την επόμενη ημέρα από την πραγματο-
ποίηση της συνέντευξης. Στα παραπάνω, πρέπει να συνυπολο-
γιστεί και η περιορισμένη ικανότητα της ελληνικής Υπηρεσίας 
Ασύλου για την καταγραφή και εξέταση πληθώρας αιτημά-
των ασύλου. Παράλληλα, κρίσιμος είναι και αυτός καθαυτός ο 
τρόπος που θα υλοποιηθούν οι «επιστροφές», με πυρήνα του 
την επιβολή της διοικητικής κράτησης σε ένα πλαίσιο που δεν 
παρέχει τις απαραίτητες εγγυήσεις. Σε αυτό το περιβάλλον, η 
τήρηση των προϋποθέσεων όσον αφορά την εξατομικευμένη 
κρίση και τις κατάλληλες συνθήκες στους χώρους κράτησης 
μοιάζουν ψιλά γράμματα. 
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14 Προσφυγικό: «Θα τα καταφέρουμε»;

Το πρόβλημα, ωστόσο, δεν εξαντλείται στα σοβαρά αξι-
ακά και επιχειρησιακά ζητήματα, που θέτει η εφαρμογή της 
Συμφωνίας. Έκτός αυτών, η προδικασμένη αποτυχία του ελ-
ληνικού κράτους να εφαρμόσει όσα συμφώνησε θα εντείνει το 
εξαιρετικά αρνητικό κλίμα για την Έλλάδα εντός της ΈΈ, κα-
θώς η χώρα θα εγκαλείται εκ νέου πως δεν τηρεί τα συμφωνη-
θέντα, ενόψει μάλιστα κρίσιμων αποφάσεων για το σύστημα 
Σένγκεν μετά τις 12 Μαΐου. Γι’ αυτούς τους λόγους, η Συμφω-
νία ΈΈ-Τουρκίας αποτελεί, για την Έλλάδα, την επιτομή της 
ρήσης «ενός κακού μύρια έπονται». Έπειγόντως, η πολιτική 
ηγεσία της χώρας καλείται να αποδείξει, στους κόλπους της 
ΈΈ, ότι η συμφωνία είναι λάθος στη βάση της. Για να είμαστε 
όμως στοιχειωδώς πειστικοί σ’ αυτό, πρέπει να ασχοληθούμε 
σοβαρά με το δεύτερο προσφυγικό πρόβλημά μας.

Τι κάνουμε με τους εγκλωβισμένους;

Το δεύτερο πρόβλημα είναι οι περίπου 50.000 εγκλωβισμέ-
νοι στην επικράτεια. Από τη στιγμή που έκλεισε ο βαλκανι-
κός διάδρομος, οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν πιθανότητα να 
φύγουν, τουλάχιστον στο προβλέψιμο μέλλον. Τη στιγμή που 
γράφονται αυτές οι σελίδες, τα πράγματα δείχνουν να έχουν 
πάρει δυσάρεστη, ακόμα και επικίνδυνη τροπή στα βασικά ση-
μεία συγκέντρωσής τους, δηλαδή στο λιμάνι του Πειραιά, τον 
καταυλισμό της Έιδομένης και τα νησιά. 

Οι πρόσφυγες, υπό το κράτος της ματαίωσης της προσδο-
κίας τους να φύγουν από την Έλλάδα και να συνεχίσουν το 
ταξίδι τους στην Έυρώπη, αγανακτούν, απειθαρχούν και εξε-
γείρονται. Γι’ αυτό και το μήνυμα που πρέπει απερίφραστα να 
τους στείλει το ελληνικό κράτος συνοψίζεται στο εξής: παρά 
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το ότι η χώρα περνάει δύσκολες στιγμές, θα κάνει ό,τι μπο-
ρεί προκειμένου να έχουν πρόσβαση στα θεμελιώδη κοινωνι-
κά αγαθά. Το κράτος, δηλαδή, πρέπει να τους πει και να τους 
πείσει πως «τον Σεπτέμβρη θέλουμε τα παιδιά σας να πούνε 
“καλή χρονιά” στο σχολείο». Αυτό όμως σημαίνει ότι η Έλ-
λάδα πρέπει να σταματήσει να αντιλαμβάνεται τον εαυτό 
της αποκλειστικά ως χώρα-transit και να καταλάβει ότι έγι-
νε χώρα-προορισμός, έστω και από «ατύχημα». Ταυτόχρονα, 
βέβαια, πρέπει και οι άνθρωποι αυτοί να λειτουργήσουν ως 
πληθυσμός μιας πολιτείας με κανόνες και να χωνέψουν ότι το 
ταξίδι τους για την Έυρώπη έληξε εδώ. Η παράταση της αβε-
βαιότητας και τα μισόλογα για τους «κακούς Έυρωπαίους που 
κλείσανε τα σύνορα» είναι συνταγή αστάθειας και υπαινιγμός 
μιας ψεύτικης προσδοκίας. Η αλήθεια είναι η μόνη έντιμη και 
ανθεκτική λύση. 

Όπως λοιπόν η Έλλάδα οφείλει να συμφιλιωθεί με την ιδέα 
ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν θα φύγουν, το ίδιο πρέπει να κά-
νουν και οι ίδιοι. Δύσκολο, αλλά εφικτό, κατά τη γνώμη μας. 
Ας σκεφτούμε κι αυτή τη διάσταση: σε μερικά χρόνια από τώ-
ρα, κάτι καλό θα έχει φυτρώσει σε τούτη τη χώρα από τον 
προσφυγικό σπόρο. Μεσοπρόθεσμα, μια πολιτική που ανα-
λαμβάνει την ευθύνη μπορεί να βοηθήσει την Έλλάδα να είναι 
πειστική, υποστηρίζοντας ότι η Συμφωνία ΈΈ-Τουρκίας δεν 
μπορεί ούτε πρέπει να περπατήσει. Μακροπρόθεσμα, ο δρό-
μος αυτός είναι δύσκολος· αλλά είναι μονόδρομος. Υπό την 
έννοια αυτή, περισσότερο από ποτέ με το προσφυγικό, χρει-
άζεται καταλλαγή και ψυχραιμία. Καταλλαγή και ψυχραιμία, 
όχι όμως ως συνώνυμα της διοικητικής άπνοιας και της πολι-
τικής αμεριμνησίας, αλλά ως συνέπεια της επίγνωσης των δύ-
σκολων στιγμών.
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ΠΩΣ ΦΤΑΣΑΜΕ ΕΔΩ;

«Wir schaffen das!» (Θα τα καταφέρουμε!), είπε η Γερμανί-
δα καγκελάριος στην περίφημη συνέντευξή της, την τελευταία 
μέρα του Αυγούστου, λίγο προτού ανακοινώσει το άνοιγμα 
των συνόρων της Γερμανίας προς τους πρόσφυγες. Τέσσερις 
μήνες αργότερα, η καγκελάριος, με πιο σταθμισμένη αισιοδο-
ξία, θα επιμείνει στο πρωτοχρονιάτικο διάγγελμά της: «Θα τα 
καταφέρουμε. Γιατί η Γερμανία είναι μια δυνατή χώρα». 

Αν η γερμανική ισχύς είναι γεμάτη με αταλάντευτες –πλην 
όμως κατά βάθος διόλου άκαμπτες– βεβαιότητες, η κατάφα-
ση της καγκελαρίου, στην περίπτωση μιας χώρας που δεν δι-
άγει τις καλύτερες στιγμές της, όπως η Έλλάδα, έχει κάθε λό-
γο να τίθεται υπό μορφή ερωτήματος: «Θα τα καταφέρουμε;». 
Πώς μπορούμε να τα καταφέρουμε στην Έλλάδα, σήμερα, με 
το προσφυγικό; 

Η όποια απάντηση στο ερώτημα φέρει την πρόσθετη δυ-
σκολία να ανταποκριθεί σε μια νέα κατάσταση σε σχέση με 
εκείνη που βίωσε η χώρα από την άνοιξη του 2015 ως τον Φε-
βρουάριο του 2016: αυτό που η χώρα βίωσε ως προσφυγικό 
καθεστώς, τούτο το διάστημα, ανήκει πια στο παρελθόν. Το 
«Καλώς ορίσατε - Καλό κατευόδιο» τελείωσε. Το νέο καθε-
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στώς είναι τρομακτικά αδιάγνωστο: στα μεταίχμια των επο-
χών, έλεγε ένας μεγάλος στοχαστής του 20ού αιώνα, γεννιού-
νται τα τέρατα. Η Έλλάδα αυτήν τη στιγμή αντιμετωπίζει μια 
κατάσταση που έχει σοβαρούς λόγους να της δημιουργεί κρί-
σιμες ανησυχίες. Αν λοιπόν αυτό που βίωσε η χώρα έως σή-
μερα συνοψίστηκε στη διατύπωση «μια κρίση μέσα στην κρί-
ση» (όπου η πρώτη αναφορά της λέξης «κρίση» παραπέμπει 
στο προσφυγικό και η δεύτερη στην οικονομία), τα πράγματα, 
πλέον, είναι αμείλικτα. Σήμερα, η κρίση υποδοχής και διέλευ-
σης έχει αποκτήσει μια δυναμική που κάνει πιθανό να δώσει 
τη θέση της σε μια συνολική προσφυγική κρίση, υπό την έν-
νοια της κρίσης κοινωνικής συνοχής, σε ένα ούτως ή άλλως 
εξόχως εύθραυστο κοινωνικό περιβάλλον.

Δεν ξεκίνησαν όλα την άνοιξη του 2015

Το 2015 δεν υπήρξε η πρώτη χρονιά που η Έλλάδα δέχθηκε 
μεγάλο αριθμό αφίξεων στα σύνορά της. Τα τελευταία χρόνια, 
μάλιστα, ο αριθμός των αφίξεων αυξανόταν διαρκώς. Καμία 
από τις προηγούμενες χρονιές, βέβαια, δεν μπορεί να συγκρι-
θεί με το 2015· χρειάζεται, ωστόσο, να θυμόμαστε ότι δεν ξε-
κίνησαν όλα την άνοιξη του 2015. 

Ο αριθμός των συλληφθέντων, από τις αστυνομικές και λι-
μενικές αρχές, για παράνομη είσοδο και παραμονή, υπήρξε 
κυμαινόμενος, αλλά σταθερά υψηλός κατά τα τελευταία έτη:1

1 Με βάση τα στοιχεία της ΈΛΑΣ· βλ. bit.ly/23HPsca.
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Έτος Αριθμός συλλήψεων
2006 95.239
2007 112.364
2008 146.337
2009 126.145
2010 132.524
2011 99.368
2012 76.878
2013 43.002
2014 77.163
2015 911.471

Ας μην ξεχνάμε ότι μέχρι το 2005 η παράτυπη είσοδος 
στην Έλλάδα αφορά κατεξοχήν πολίτες της Αλβανίας. Η εί-
σοδος Αλβανών παραμένει σταθερή κατ’ έτος, με υψηλά νού-
μερα: 10.602 το 2012, 15.389 το 2013, 16.751 το 2014, 16.910 
το 2015. Σχετικά με τα της εισόδου, η κυριότερη αλλαγή ση-
μειώθηκε το 2013, μετά την κατασκευή του φράχτη στον Έβρο 
στα τέλη του 2012 και την έναρξη της επιχείρησης ΑΣΠΙΔΑ: 
το αποτέλεσμα ήταν η κατά 96,36% μείωση των αφίξεων από 
τα ελληνοτουρκικά χερσαία σύνορα και η μετατόπιση των ρο-
ών από τα χερσαία στα θαλάσσια σύνορα, με 213,53% ποσο-
στιαία αύξηση των συλλήψεων στα ελληνοτουρκικά θαλάσσια 
σύνορα.2

Μέχρι το 2013, η Έλλάδα δεχόταν μικτές ροές, κατά κύριο 
λόγο μεταναστευτικές, ενώ από το 2014 οι ροές άρχισαν να 
περιλαμβάνουν ολοένα και περισσότερους prima facie πρό-
σφυγες. Ήδη στην αρχή του 2015 οι ροές ήταν, στην πλειονό-
τητά τους, προσφυγικές. Αυτό συνεχίζει να ισχύει και σήμερα, 
παρά τις περί του αντιθέτου εικασίες για αλλαγή του προφίλ 

2 Με βάση τα στοιχεία της ΈΛΑΣ· βλ. bit.ly/1WCIoIt.
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των ροών. Αρχές Φεβρουαρίου του 2016, το 90% των ανθρώ-
πων που έρχονται στην Έλλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία της 
Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΈ, συνεχίζουν να είναι προσφυγι-
κού προφίλ, και αυτό δεν διαφαίνεται να αλλάζει. Το ποσοστό 
αφίξεων Βορειοαφρικανών, ενώ δημιούργησε μια κατάσταση 
εγρήγορσης, εξακολουθούσε σταθερά να είναι μικρό, ακόμη 
και τον Δεκέμβριο του 2014, ενώ σήμερα πλέον είναι πολύ χα-
μηλό.

Η εκτίναξη των ροών το 2015

Το έτος 2015 έχει αποκληθεί, έως σήμερα, με πολλά ονόμα-
τα: «χρονιά της προσφυγικής κρίσης», «έτος της μεγαλύτερης 
μετακίνησης πληθυσμών από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλε-
μο», «χρονιά της Έυρώπης-φρούριο και της στρατιωτικοποίη-
σης των συνόρων» κ.ο.κ. Όποιο τίτλο κι αν επιλέξει κανείς, εί-
ναι αδιαμφισβήτητο ότι πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι 
αναζήτησαν στην Έυρώπη ασφαλές καταφύγιο και την ελπίδα 
μιας καλύτερης ζωής. 

Σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια, οπότε τα σκήπτρα 
τα κρατούσε η Ιταλία, το 2015 η Έλλάδα ήταν η χώρα που απο-
τέλεσε το πρώτο σημείο εισόδου για την Έυρώπη. Παρά το 
γεγονός ότι οι αφίξεις παρουσίαζαν γεωμετρική αύξηση –σε 
σύγκριση με αυτές του προηγούμενου έτους– στα ελληνο-
τουρκικά θαλάσσια σύνορα ήδη από τον Ιανουάριο του 2015, 
ο Απρίλιος ήταν ο μήνας της ραγδαίας αλλαγής, με τον αριθ-
μό των νεοεισερχόμενων σχεδόν να διπλασιάζεται (7.874 τον 
Μάρτιο, 13.556 τον Απρίλιο). Ο αριθμός των αφίξεων εκτινά-
χθηκε από τον Αύγουστο και έπειτα, ξεπερνώντας τις 100.000 
ανά μήνα. Η πλειοψηφία των αφίξεων σημειώθηκε τον Οκτώ-
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βριο, που παραδοσιακά αποτελεί τον μήνα με τις μεγαλύτε-
ρες αφίξεις κατ’ έτος, με 211.663 εισόδους συνολικά και 8.700 
ημερησίως.3 Οι αφίξεις παρέμειναν ιδιαίτερα υψηλές και τους 
χειμερινούς μήνες του 2015-2016, παρά το γεγονός ότι οι και-
ρικές συνθήκες δεν ευνοούσαν το ταξίδι. Αυτό συνέβη επει-
δή το κόστος του ταξιδιού μειώθηκε εξαιτίας του αυξημένου 
κινδύνου, αλλά και επειδή εντάθηκε ο φόβος για ενδεχόμενο 
σφράγισμα των συνόρων.

Στις αρχές του 2015 και μέχρι την άνοιξη, οι εκτιμήσεις τό-
σο εθνικών όσο και διεθνών φορέων σχετικά με τους ανθρώ-
πους που θα περνούσαν τα σύνορα έκαναν λόγο για αριθμούς 
της τάξης των 150.000. Ουσιαστικά, κανένας δεν είχε προβλέ-
ψει το τι θα ακολουθούσε από τον Μάιο κι ύστερα, διότι, πολύ 
απλά, αυτό που συνέβη δεν ήταν προβλέψιμο.4

Έχει ακουστεί κατά κόρον ότι η εκτόξευση των ροών οφεί-
λεται στην αλλαγή της κυβέρνησης στην Έλλάδα τον Ιανου-
άριο του 2015.5 Ωστόσο, είναι έωλο να εξαρτά κανείς τον 

3 Βλ. «Προσφυγική Κρίση 2015. Τα δεδομένα», Γραφείο Αναπληρωτή 
Υπουργού Έξωτερικών, Έλληνική Δημοκρατία, Ιανουάριος 2016. Έπί-
σης, βλ. τα σχετικά στοιχεία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΈ για τους 
Πρόσφυγες: bit.ly/1VAavZb.
4 Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η συνέντευξη του επικεφαλής του 
Γραφείου της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΈ για τους Πρόσφυγες στην 
Έλλάδα, Γιώργου Τσαρμπόπουλου (στον Άγγελο Καλοδούκα, left.gr, 
2.12.2015), ο οποίος ουσιαστικά επιβεβαιώνει ότι όλες οι εκτιμήσεις 
που γίνονταν ήταν εντελώς εκτός πραγματικότητας (bit.ly/1SpvKJF).
5 Ο πρώην γενικός γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής, Άγγελος 
Συρίγος, απαντά ως εξής στην ερώτηση αν «η αύξηση οφείλεται στη 
νέα κυβερνητική πολιτική για το μεταναστευτικό»: «Δεν υπήρξε άλλο 
μείζον γεγονός τους τελευταίους μήνες που να δικαιολογεί τον πεντα-
πλασιασμό των ροών προς την Έλλάδα. Χωρίς να μπορεί να λεχθεί με 
απόλυτο τρόπο, φαίνεται ότι όσοι σκέφτονται να εισέλθουν παρανόμως 
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αριθμό των προσφύγων πρωτίστως από το γεγονός ότι η νέα 
κυβέρνηση ήταν πιο γενναιόδωρη απέναντί τους σε σχέση με 
την προηγούμενη. Το 2014 η Έλλάδα εφάρμοσε σκληρά μέ-
τρα αναχαίτισης και αντικίνητρα όπως η κράτηση και οι επα-
ναπροωθήσεις, ωστόσο ο αριθμός των ροών από τη θάλασ-
σα τριπλασιάστηκε σε σχέση με το 2013. Αν η νέα κυβέρνηση 
ακολουθούσε μια πολιτική συστηματικών επαναπροωθήσεων, 
και πάλι η χώρα θα βρισκόταν, λίγο ως πολύ, στο σημείο που 
είναι σήμερα. Με πιθανώς ελαφρώς λιγότερους πρόσφυγες να 
έχουν διέλθει από τη χώρα (αφού κάποιοι μπορεί να πέρναγαν 
από Βουλγαρία), αλλά με βαριές αμαρτίες στα σύνορά της, και 
μάλιστα έναντι ευπαθών πληθυσμών. 

Η εικόνα του νεκρού Αϋλάν θα συνεχίζει για χρόνια να 
στοιχειώνει τις ευρωπαϊκές συνειδήσεις. Μία στις πέντε αφί-
ξεις, το 2015, αφορούσε παιδιά –ανάμεσά τους ασυνόδευτα, 
καθώς και πολύ μικρής ηλικίας, ακόμα και νεογέννητα–, το 
49% των οποίων προέρχονταν από εμπόλεμες ζώνες. Συγκε-
ντρωτικά για το 2015, το 55% του συνολικού αριθμού ήταν 
άνδρες, 17% γυναίκες και 28% παιδιά. Η πλειονότητα ήταν 
πολίτες Συρίας (57%), Αφγανιστάν (24%) και Ιράκ (9%): πολί-
τες χωρών με υψηλά ποσοστά αναγνώρισης αιτημάτων ασύ-
λου, δηλαδή prima facie πρόσφυγες. Οι περισσότερες αφίξεις 
σημειώθηκαν στη Λέσβο (500.018), και ακολούθησαν η Χίος, 
η Σάμος, η Λέρος, το Αγαθονήσι, η Κάλυμνος, η Κως, η Σύμη, 
η Τήλος.

Η απουσία ασφαλών και νόμιμων οδών αποτέλεσε τον λό-
γο που το 2015 χαρακτηρίστηκε ως η χρονιά με τη μεγαλύτε-

στην Έλλάδα πιστεύουν ότι θα αντιμετωπισθούν φιλικά από τις ελληνι-
κές αρχές»: «Οκτώ απαντήσεις στο μεταναστευτικό ζήτημα», Η Καθη-
μερινή, 26.4.2015 (bit.ly/1VAbad0).
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ρη θνησιμότητα, με 3.771 θανάτους, από τους οποίους οι 805 
(21% επί του συνόλου)6 σημειώθηκαν στην Έλλάδα,7 καθώς 
είχαμε πολύνεκρα ναυάγια από τον Οκτώβριο και μετά, σχε-
δόν σε όλα τα σημεία εισόδου. Ας σημειωθεί ότι το 30% των 
καταγεγραμμένων νεκρών στο Αιγαίο, το 2015, ήταν παιδιά.8

Η κρίση δεν είναι προσφυγική· είναι κρίση υποδοχής προ-
σφύγων

Ο πενταετής Έμφύλιος στη Συρία έχει στοιχίσει τη ζωή σε 
εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους και έχει εκτοπίσει εκατομ-
μύρια.9 Έχει οδηγήσει σε γεωπολιτική δίνη, εξάγοντας βία σε 
μια ιστορικά ασταθή περιοχή, και έχει προκαλέσει τη χειρό-
τερη κρίση προσφύγων στην Έυρώπη τα τελευταία χρόνια.10 
Ωστόσο, υπάρχει κάτι που διαφεύγει στον ευρωπαϊκό ευφη-
μισμό «προσφυγική κρίση». Οι αριθμοί, από μόνοι τους, κάθε 
άλλο παρά συντριπτικοί είναι: η Έυρωπαϊκή Ένωση, με πληθυ-
σμό μισό δισεκατομμύριο, δέχτηκε το 2015 ένα εκατομμύριο 
πρόσφυγες. Για να είμαστε δίκαιοι, όχι η ΈΈ, αλλά δύο μόνο 
κράτη της: η Γερμανία και η Σουηδία. Ο αριθμός είναι παρό-
μοιος –για την ακρίβεια, ελαφρώς μικρότερος– με τον αριθ-

6 Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΟΜ (International Organization for Mi-
gration)· βλ. bit.ly/1OmFjIO.
7 Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΟΜ· βλ. bit.ly/1pdv4fV.
8 Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΟΜ· βλ. bit.ly/1lWQDjS.
9 Βλ. ενδεικτικά το ρεπορτάζ του Ian Black, βασισμένο στη έκθεση του 
Syrian Centre for Policy Research (SCPR), The Guardian, 11.2.2016 (bit.
ly/1Q9DUrI).
10 Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΈ για τους 
πρόσφυγες· βλ. bit.ly/1z0szMq.
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μό των προσφύγων από τη Συρία που δέχτηκε ο Λίβανος, με 
πληθυσμό πέντε εκατομμυρίων. Έπομένως, δεν συζητάμε για 
«προσφυγική κρίση» στην ΈΈ αλλά για κάτι άλλο: μια κρίση 
υποδοχής, μια κρίση αλληλεγγύης. Έτσι, ο όρος «προσφυγι-
κή κρίση», όταν αναφέρεται στο 2015, αντιμετωπίζεται, στο 
παρόν κείμενο, ως ευφημισμός, προϊόν της ιδεολογίας και όχι 
της πραγματικότητας. Ο όρος «προσφυγική κρίση», ως κοινω-
νική και ανθρωπιστική κρίση, αρχίζει και γίνεται πραγματικό-
τητα στην Έλλάδα από τον Μάρτιο του 2016, όταν κλείνει η 
βαλκανική οδός.

Η ιδεολογία αυτή αφήνει το αποτύπωμά της στα «17 ση-
μεία» που υιοθέτησε το Έυρωπαϊκό Συμβούλιο στις 25 Οκτω-
βρίου 2015.11 Τα σημεία αυτά δείχνουν σαφώς ότι η ΈΈ υι-
οθετεί μια λογική της ασφάλειας ως «ελέγχου», και όχι ως 
προστασίας. Οι συνεχείς αναφορές στην ασφάλεια των συνό-
ρων έχουν ως ουσιαστική και ρητή πλέον στόχευση την απο-
τροπή της προσφυγικής μετακίνησης.12 

Το βασικό πρόβλημα της Έλλάδας, λοιπόν, συνοψίζεται 
στο ότι η ΈΈ –είτε το παραδέχεται είτε όχι– δεν θέλει (άλλους) 
πρόσφυγες, οπότε ο αδύναμος κρίκος της αλυσίδας της είναι 
η χώρα διά της οποίας οι ροές εισέρχονται στο ευρωπαϊκό 
έδαφος. Για τον λόγο αυτό, βρέθηκε ο ιδανικός φταίχτης. Τα 
πράγματα φαίνεται να δυσκολεύουν περαιτέρω, καθώς στις 27 
Ιανουαρίου 2016 η ΈΈ σημειώνει εκ νέου «σοβαρές ανεπάρ-
κειες στην πραγματοποίηση των ελέγχων των εξωτερικών συ-

11 «Leaders’ Meeting on refugee flows a long the Western Balkans Route. 
Leaders’ Statement»: bit.ly/1MdQD4g.
12 Βλ. European Commission, «Report on the Implementation of the 
hotspots in Greece», 15.12.2015, ιδίως σ. 12: «The EU has agreed with 
Turkey a joint action plan which should lead to a measurable reduction 
of refugees entering Greece from Turkey» (bit.ly/1OxcXf1).
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νόρων» («serious deficiencies»), προσθέτοντας πως «η Έλλά-
δα παραμελεί σοβαρά τις υποχρεώσεις της», για να καταλήξει, 
πάντως, στο ότι «οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Έλλάδα 
έχουν αντίκτυπο στην ΈΈ ως σύνολο και πρέπει να διευθετη-
θούν συλλογικά».13 

Στις 12 Φεβρουαρίου 2016, τα κράτη-μέλη της ΈΈ συνομο-
λόγησαν πως η όλη λειτουργία του χώρου Σένγκεν «βρίσκεται 
σε σοβαρό κίνδυνο» και προειδοποίησαν την Έλλάδα να κά-
νει περαιτέρω προσπάθειες προκειμένου να επανορθώσει τις 
«σοβαρές ανεπάρκειες» σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των συ-
νόρων της, στους ερχόμενους τρεις μήνες. Στη σύστασή της 
προς την ελληνική κυβέρνηση, η αποστολή της Έυρωπαϊκής 
Έπιτροπής που επισκέφθηκε τα ελληνικά νησιά επεσήμανε 
«κρίσιμες ελλείψεις» («important shortcomings») στην προ-
στασία των εξωτερικών συνόρων. 

Το τρίμηνο τελεσίγραφο που αντιμετωπίζει η Έλλάδα λή-
γει, λοιπόν, στις αρχές Μαΐου και η προτεινόμενη δράση κα-
λύπτει διάφορους τομείς, όπως οι διαδικασίες καταγραφής, η 
επιτήρηση των θαλάσσιων συνόρων, οι διαδικασίες συνορια-
κών ελέγχων, η ανάλυση κινδύνου, το ανθρώπινο δυναμικό 
και η εκπαίδευσή του, οι υποδομές και η διεθνής συνεργασία. 
Μετά την έγκριση των συστάσεων από το Συμβούλιο, η Έλλά-
δα έχει τρεις μήνες διορία για να διορθώσει τις αδυναμίες στη 
φύλαξη των εξωτερικών συνόρων της ΈΈ. Σε διαφορετική πε-
ρίπτωση, τον Μάιο αναμένεται να ενεργοποιηθεί το άρθρο 26 
του Κώδικα Συνόρων Σένγκεν, το οποίο επιτρέπει την επανα-
φορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα των κρατών-μελών 
του χώρου Σένγκεν για διάστημα μέχρι και δύο χρόνων.

Η αντίληψη αυτή διαφαίνεται εμφατικά στα Συμπεράσμα-

13 Βλ. το σχετικό ρεπορτάζ των Derek Gatopoulos και Raf Caser για το 
Associated Press, 12.2.2016: apne.ws/1QbvXMn.
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τα του Έυρωπαϊκού Συμβουλίου, στις 18-19 Φεβρουαρίου 
2016, όπου πλέον δεν υπάρχει καν η λέξη «πρόσφυγας» ή πα-
ράγωγά της. Χωρίς περιστροφές, τονίζεται ότι «ως ανταπό-
κριση στη μεταναστευτική κρίση που αντιμετωπίζει η ΈΈ, ο 
στόχος πρέπει να είναι η ταχεία αναχαίτιση των ροών, η προ-
στασία των εξωτερικών συνόρων, η μείωση της παράνομης με-
τανάστευσης και η διαφύλαξη της ακεραιότητας του χώρου 
Σένγκεν».14 Το γεγονός ότι η ελληνική κυβέρνηση κατάφερε 
να αποσπάσει μια προφορική δέσμευση ότι δεν θα κλείσει ο 
βαλκανικός διάδρομος διόλου δεν εμπόδισε, τις αμέσως επό-
μενες μέρες, να ξεκινήσει, με συνοπτικές διαδικασίες, η δια-
δικασία σφραγίσματος του περάσματος Έιδομένης-Γευγελής 
που εφαρμόστηκε πρώτα για τους Αφγανούς πολίτες, στις 21 
Φεβρουαρίου 2016. 

Η κρίση υποδοχής των προσφύγων στην ΈΈ (2015-2016) 
είναι μια ανοιχτή διαδικασία με αδιάγνωστη έκβαση, που δι-
αμορφώνεται καθημερινά με νέα δεδομένα, που αλλάζουν το 
πολιτικό, το επιχειρησιακό αλλά και το διπλωματικό-γεωπολι-
τικό πεδίο. Ό,τι λέγαμε λίγο πριν είναι ήδη ξεπερασμένο από 
τα γεγονότα. Τον Σεπτέμβριο του 2015 η ΈΈ μιλούσε για με-
τεγκατάσταση-επανεγκατάσταση-καταγραφή, τον Δεκέμβριο 
του 2015 στο επίκεντρο ήταν το Action Plan της ΈΈ με την 
Τουρκία, τον Ιανουάριο του 2016 έγινε λόγος για «πλημμελή 
φύλαξη των εξωτερικών συνόρων από την Έλλάδα» και ενδε-
χόμενη έξοδο από τη Σένγκεν, ενώ λίγο αργότερα εμφανίζε-
ται το ΝΑΤΟ, ως ο στρατιωτικοποιημένος από μηχανής θεός 
που θα σώσει την κατάσταση. Ακόμα, η Αυστρία, κλείνοντας 
τα σύνορά της, κάνει ασκήσεις πολιτικής ηγεμονίας στα Δυτι-

14 Βλ. «Συμπεράσματα του Έυρωπαϊκού Συμβουλίου, 18-19 Φεβρουαρί-
ου 2016»: bit.ly/1WCKKa9.
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κά Βαλκάνια, φέρνοντας έτσι στις ευρωπαϊκές μνήμες μια δυ-
σάρεστη οσμή από τη Mitteleuropa του 20ού αιώνα, προκα-
λώντας «μεγάλη ανησυχία» στον γενικό γραμματέα του ΟΗΈ. 
Και, βέβαια, απέχουμε ακόμα πολύ από το τέλος, καθώς στις 
αρχές Απριλίου μόλις ξεκίνησε η εφαρμογή της Συμφωνίας 
ΈΈ-Τουρκίας, την οποία καλείται να εφαρμόσει η Έλλάδα.

Οι δεσμεύσεις της Έλλάδας πριν από την υπογραφή της 
Συμφωνίας ΈΈ-Τουρκίας

Τον Μάιο του 2015, η Έυρωπαϊκή Έπιτροπή υιοθέτησε την 
Έυρωπαϊκή Ατζέντα για τη Μετανάστευση σε μια προσπάθεια 
διαχείρισης του προσφυγικού ζητήματος, επί τη βάσει ενός 
μακροπρόθεσμου σχεδίου, με βασικούς άξονες το άσυλο, τη 
διαχείριση των ροών και την προστασία των συνόρων.15 

Η κυριότερη απόφαση που είχε ληφθεί στο πλαίσιο της Έυ-
ρωπαϊκής Ατζέντας για τη Μετανάστευση είναι η υλοποίηση 
του –έκτακτου– προγράμματος μετεγκατάστασης. Το πρό-
γραμμα μετεγκατάστασης,16 ως πολιτική απόφαση, έχει δύο 
στόχους. Πρώτον, να ενεργοποιήσει όλα τα κράτη-μέλη απέ-
ναντι στην υφιστάμενη κατάσταση υψηλού αριθμού αφίξε-
ων πολιτών τρίτων χωρών και, δεύτερον, να αποτελέσει μια 
έμπρακτη έκφραση αλληλεγγύης και επιμερισμού της ευθύ-
νης μεταξύ των κρατών-μελών που δέχονται κατά κύριο λό-

15 Έuropean Commision, «European Agenda on Migration 2015. Four 
pillars to better manage migration»: bit.ly/1PGdM1P.
16 Council of the European Union, «Desicion establishing provisional 
measures in the area of international protection for the benefit of Italy 
and of Greece», 3.9.2015: bit.ly/1qCHL5d.
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γο αυτές τις ροές και των κρατών του Βορρά. Έπιδίωξη της 
μετεγκατάστασης είναι η ελάφρυνση των κρατών-μελών που 
δέχονται την πλειοψηφία των αφίξεων στο έδαφός τους και η 
δίκαιη κατανομή των αιτούντων άσυλο. Η κύρια αλλαγή που 
επιφέρει το πρόγραμμα αυτό είναι η προσωρινή παρέκκλι-
ση από τον θεμελιώδη κανόνα του συστήματος του Δουβλί-
νου, ότι υπεύθυνο κράτος-μέλος για την εξέταση αιτήματος 
ασύλου είναι το κράτος της πρώτης εισόδου.17 Το πρόγραμμα 
προβλέπει ένα νέο σύστημα κατανομής των αιτούντων άσυ-
λο μεταξύ των κρατών-μελών, χρησιμοποιώντας αντικειμενι-
κά και ποσοτικοποιημένα κριτήρια, όπως το ΑΈΠ, ο δείκτης 
ανεργίας, ο μέσος αριθμός προηγούμενων αιτήσεων ασύλου.

Το πρόγραμμα προβλεπόταν να υλοποιηθεί μέσω των Κέ-
ντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης (τα περίφημα hotspots), 
στα σημεία εισόδου, όπου θα γινόταν η επιλογή, μεταξύ των 
αιτούντων άσυλο οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις υπαγω-
γής στο πρόγραμμα και επιθυμούν να συμμετέχουν. Στο πρό-
γραμμα μπορούν να συμμετέχουν οι υπήκοοι χωρών με 75% ή 
υψηλότερο πανευρωπαϊκό μέσο ποσοστό αναγνώρισης. Δη-
λαδή, για να ενταχθεί μια ιθαγένεια στις διαδικασίες του μη-
χανισμού μετεγκατάστασης, πρέπει να έχει αναγνωριστεί κα-
θεστώς διεθνούς προστασίας, σε ποσοστό 75% κατά μέσο όρο 
πανευρωπαϊκά, στους κατόχους της ιθαγένειας αυτής που την 
έχουν αιτηθεί. Έπί του παρόντος, αυτό σημαίνει ότι αποκλείο-
νται λ.χ. οι Αφγανοί (έχουν πανευρωπαϊκό μέσο όρο αναγνώ-
ρισης κάτω του 75%), ενώ στο πρόγραμμα μπορούν να συμμε-
τάσχουν υπήκοοι Συρίας, Έρυθραίας, Ιράκ, Μπαχρέιν, Υεμένης 

17 Sergio Carrera, Steven Blockmans, Daniel Gros, and Elspeth Guild, 
«The EU’s Response to the Refugee Crisis. Taking Stock and Setting Pol-
icy Priorities», CEPS Essay No. 20, 16.12.2015: bit.ly/1YEAYTC.
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και Σουαζιλάνδης, που έχουν εισέλθει στη χώρα της ΈΈ (Έλ-
λάδα ή Ιταλία) μετά τις 24 Μαρτίου 2015 και πριν την υπογρα-
φή της Συμφωνίας ΈΈ-Τουρκίας. 

Αυτό, για την Έλλάδα, σημαίνει ότι η πλειοψηφία όσων θα 
συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα είναι πολίτες Συρίας, καθώς 
η Συρία αποτελεί την πρώτη σε αφίξεις χώρα, ενώ ο δεύτερος 
μεγαλύτερος πληθυσμός σε αφίξεις στην Έλλάδα, οι Αφγανοί, 
αποκλείονται αυτομάτως από τη μετεγκατάσταση. Για τους 
Αφγανούς αλλά και τον υπόλοιπο νεοεισερχόμενο πληθυσμό, 
που τίθενται εκτός προγράμματος, θα υπάρχουν δύο επιλογές. 
Η πρώτη είναι, μετά τη διαδικασία καταγραφής και ταυτοποί-
ησης, να υποβάλουν αίτημα ασύλου. Η δεύτερη να υποβλη-
θούν σε διαδικασία ταχύρυθμης –αναγκαστικής ή εθελούσιας, 
αν το επιλέξουν– επιστροφής στη χώρα καταγωγής τους ή σε 
διαδικασία επανεισδοχής. 

Ωστόσο, η λειτουργία του προγράμματος, στην οποία βα-
σιζόταν, έως την υπογραφή της Συμφωνίας ΈΈ-Τουρκίας, ολό-
κληρη η ευρωπαϊκή πολιτική, παρουσιάζει σοβαρά ζητήματα. 
Πρώτον, το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε βάθος διετίας, κα-
τά τη διάρκεια του οποίου πρόκειται να μετεγκατασταθούν 
160.000 από την Ιταλία και την Έλλάδα· ας σημειωθεί, απλώς, 
ότι μόνο τον Οκτώβριο του 2015 η Έλλάδα δέχτηκε 211.663 
νέες αφίξεις. Δεύτερον, ο ρυθμός διεξαγωγής του προγράμμα-
τος είναι εξαιρετικά αργός, αφού, με βάση στοιχεία που δη-
μοσιοποίησε η ελληνική Υπηρεσία Ασύλου, μόνο 61518 έχουν 
μετεγκατασταθεί από την Έλλάδα έως τις 11 Απριλίου 2016, 
πέντε σχεδόν μήνες μετά την έναρξη του προγράμματος. Τρί-
τον, οι διαθέσιμες από τα υπόλοιπα κράτη-μέλη θέσεις για με-

18 Βλ. European Commission, «Second report on relocation and reset-
tlement», Παράρτημα, 12.4.2016: bit.ly/1XGuG5C.
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τεγκατάσταση είναι εξαιρετικές λίγες, και συγκεκριμένα 1.089 
για την Έλλάδα (έως 15.2.2016). Συνολικά, 17 ευρωπαϊκές χώ-
ρες έχουν προσφέρει μέχρι στιγμής 2.943 θέσεις – αριθμός, 
ασφαλώς, εξαιρετικά πενιχρός. Αυτό αποδεικνύει ότι τα ίδια 
τα κράτη επιχειρούν σκοπίμως μια καθυστέρηση της όλης δι-
αδικασίας, κάνοντας μάλιστα ακόμα αυστηρότερους τους ήδη 
πολύ αυστηρούς όρους του προγράμματος με επιπλέον διαδι-
κασίες.19 

Η Έλλάδα δεσμεύτηκε για τη δημιουργία Κέντρων Υποδο-
χής και Ταυτοποίησης στα σημεία εισόδου που υποδέχονται 
μεγάλο αριθμό αφίξεων, και συγκεκριμένα στη Λέσβο, τη Σά-
μο, τη Χίο, την Κω και τη Λέρο. Στα κέντρα αυτά αναπτύχθη-
κε η λειτουργική υποστήριξη εμπειρογνωμόνων της Frontex, 
της Europol και της EASO, που θα συνεπικουρούν σε όλες τις 
διαδικασίες που αφορούν τους νεοεισερχόμενους πολίτες τρί-
της χώρας, όπως η λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων, η κατα-
γραφή, η παροχή πληροφοριών σχετικά με το πρόγραμμα με-
τεγκατάστασης και η προετοιμασία για την απομάκρυνση. Η 
διαφορά των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σε σχέση 
με την πρότερη κατάσταση, έγκειται στο ότι θα υπάρχει πλέ-
ον ενιαία διαδικασία καταγραφής και ταυτοποίησης του νεο-
εισερχόμενου πληθυσμού, σε όλα τα σημεία εισόδου, σε αντί-
θεση με ό,τι ίσχυε έως σήμερα.

Περαιτέρω, η Έλλάδα, στη Συνάντηση των χωρών των Δυ-
τικών Βαλκανίων,20 που πραγματοποιήθηκε στις 25 Οκτωβρί-
ου 2015, με αντικείμενο τη λήψη άμεσων μέτρων σχετικά με 

19 Με βάση τα στοιχεία της Υπηρεσίας Ασύλου· βλ. bit.ly/1SrQzr4.
20 Δελτίο Τύπου της Έυρωπαϊκής Έπιτροπής, «Συνάντηση για τη μετα-
ναστευτική διαδρομή στα Δυτικά Βαλκάνια: Οι ηγέτες συμφώνησαν επί 
σχεδίου δράσης 17 σημείων», 25.10.2015: bit.ly/1pdznb9.
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τη διαχείριση των ροών, ανέλαβε δύο δεσμεύσεις. Πρώτον, να 
δημιουργήσει 50.000 θέσεις προσωρινής φιλοξενίας21 έως το 
τέλος του 2015 και, δεύτερον, να αποτρέψει τον νεοεισερχόμε-
νο πληθυσμό να φτάσει στα σύνορα άλλου κράτους. 

Η Έλλάδα ως «ιδανικός φταίχτης»

Οι εξελίξεις, εξόχως αρνητικές για την Έλλάδα και ανησυ-
χητικές για την ΈΈ συνολικά, δεν ήταν απρόσμενες. Τουνα-
ντίον. Πώς όμως φτάσαμε ως εδώ και γιατί; Σε ποιο βαθμό θα 
μπορούσαν οι πολιτικές του ελληνικού κράτους να αποτρέ-
ψουν μια τέτοια εξέλιξη; 

Αυτό που συμβαίνει σήμερα έχει παρελθόν, και μάλιστα 
όχι πολύ μακρινό. Μόλις το 2011, η αποδεδειγμένη αδυνα-
μία ή έλλειψη πολιτικής βούλησης της Έλλάδας να προσφέρει 
συνθήκες «ασφάλειας» και «υποδοχής» στους αιτούντες άσυ-
λο οδήγησε πλήθος αποφάσεων εθνικών δικαστηρίων (μετα-
ξύ άλλων, της Ολλανδίας, της Γερμανίας, της Νορβηγίας και 
του Ηνωμένου Βασιλείου) να αναστείλουν την εφαρμογή του 
Κανονισμού του Δουβλίνου (τότε Δουβλίνο ΙΙ και πλέον, σή-
μερα, Δουβλίνο ΙΙΙ). Οι αποφάσεις αυτές ουσιαστικά σταμά-
τησαν τις «επιστροφές» στην Έλλάδα αιτούντων άσυλο, οι 
οποίοι παρατύπως είχαν καταφέρει να φτάσουν στα κράτη αυ-
τά. Η απόφαση MSS κατά Βελγίου και Ελλάδας, του Έυρωπαϊ-
κού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΈΔΔΑ), τον 
Ιανουάριο του 2011, έκρινε ότι, λόγω των απάνθρωπων και 
εξευτελιστικών συνθηκών κράτησης των αιτούντων διεθνή 

21 Οι 20.000 μέσω προγράμματος επιδότησης ενοικίου, με την υποστή-
ριξη της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΈ για τους Πρόσφυγες.
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προστασία στην Έλλάδα, που κρίθηκε ότι ισοδυναμούν με βα-
σανιστήρια, οι μεταφορές αιτούντων διεθνή προστασία στην 
Έλλάδα από άλλα κράτη-μέλη, με βάση τον Κανονισμό του 
Δουβλίνου, συνιστούσε παραβίαση της Έυρωπαϊκής Σύμβα-
σης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, και συγκεκριμένα των 
άρθρων 3 και 13. Η απόφαση προκάλεσε την αναστολή της 
μεταφοράς αιτούντων διεθνούς προστασίας στην Έλλάδα, η 
οποία ισχύει ακόμα. Η εκτέλεση της απόφασης από την Έλλά-
δα υπόκειται σε συνεχή εποπτεία από την Έπιτροπή Υπουργών 
του Συμβουλίου της Έυρώπης.

Στη συνέχεια, και άλλες αποφάσεις του ΈΔΔΑ, εκτός της 
MSS, ουσιαστικά θέτουν εκποδών τον Κανονισμό του Δου-
βλίνου, οδηγώντας στην αναστολή της εφαρμογής του κανό-
να ότι υπεύθυνο για να εξετάσει την αίτηση ασύλου είναι το 
πρώτο ευρωπαϊκό κράτος, στο οποίο έχει εισέλθει ο αιτών. Σε 
αντίθεση λοιπόν με την εκτίμηση που εξέφρασε, στα τέλη Δε-
κεμβρίου του 2015, ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, πως η χώρα μας 
παραβιάζει τον Κανονισμό του Δουβλίνου,22 το ορθόν είναι 
πως τον παραβίασαν πρώτα –και έπραξαν ορθώς– τα γερμανι-
κά (και άλλα) δικαστήρια, λόγω των απάνθρωπων συνθηκών 
κράτησης στην Έλλάδα.23 

Η ουσία είναι ότι την άνοιξη του 2015 η Έλλάδα, εξαιτί-
ας της κατάστασης που περιγράφηκε, φέρεται «απαλλαγμένη» 
από τις υποχρεώσεις που θα έπρεπε να εκπληρώσει εφόσον 
ίσχυε ο Κανονισμός του Δουβλίνου. Η ελληνική κυβέρνηση, 
η οποία μας ενδιαφέρει πρωτίστως στο πλαίσιο αυτού του 

22 Βλ. τα σχετικά ρεπορτάζ· ενδεικτικά, huff.to/1Vzo5gb.
23 Ας σημειωθεί πως οι ελληνικές κυβερνήσεις, μέχρι τον Ιανουάριο του 
2015, χρησιμοποιούσαν, ουσιαστικά, το μέτρο της κράτησης δίχως χαρ-
τιά μεταναστών και αιτούντων άσυλο ως κατεξοχήν αντικίνητρο για τις 
μεταναστευτικές ροές προς την Έλλάδα. 
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κειμένου, θεωρεί πως η μοναδική ηθική και νομική υποχρέω-
ση που είχε η χώρα απέναντι στους ανθρώπους που έφταναν 
εδώ ήταν να τους εξασφαλίσει ότι θα εισέλθουν και θα εξέλ-
θουν ασφαλώς από την επικράτεια, με βασικά επιχειρήματα 
ότι αυτό επιθυμούσαν οι ίδιοι αλλά και ότι η χώρα αδυνατεί 
να αντεπεξέλθει σε οποιαδήποτε άλλη ευθύνη. Σε μια συνθή-
κη συστηματικής υποβάθμισης των επιχειρησιακών δυνατοτή-
των της δημόσιας διοίκησης, η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με 
ένα προσφυγικό ρεύμα, μια επαρκής διαχείριση του οποίου θα 
υπερέβαινε ακόμα και πολύ ικανότερες διοικήσεις, σε σχέση με 
την ελληνική του 2015. 

Υπάρχει, λοιπόν, κάτι που εξηγεί τη διοικητική αποτυχία 
της Έλλάδας στη διαχείριση του προσφυγικού και είναι βα-
θύτερο από τις δεδομένες ανεπάρκειες και το ξεχαρβάλωμά 
της στην εποχή της κρίσης. Μεγάλα τμήματα της ελληνικής 
δημόσιας διοίκησης –τόσο της κεντρικής όσο και της αυτο-
διοίκησης– είναι εμποτισμένα με την αντίληψη ότι, εφόσον 
οι άνθρωποι αυτοί ήρθαν εδώ για να φύγουν, η υποχρέωσή 
μας απέναντί τους περιορίζεται σε τούτο μόνο: να μην πνι-
γούν καθώς έρχονται, και κατόπιν να τους διευκολύνουμε να 
φύγουν. 

Σε έκθεση της Έυρωπαϊκής Έπιτροπής παρατίθενται στοι-
χεία, σύμφωνα με τα οποία από την 1η Ιανουαρίου μέχρι την 
14η Νοεμβρίου 2015 η Έλλάδα είχε περάσει στο σύστημα Eu-
rodac 136.798 νέες εγγραφές, τη στιγμή που η Frontex κα-
τέγραψε (το ίδιο διάστημα) 575.242 αφίξεις μεταναστών και 
προσφύγων, γεγονός από το οποίο προκύπτει ότι οι περισσό-
τεροι φεύγουν από την Έλλάδα χωρίς να έχουν καταγραφεί.24 

24 Βλ. τη σχετική ανακοίνωση της Έυρωπαϊκής Έπιτροπής, «Αποκατά-
σταση του χώρου Σένγκεν», 4.3.2016: bit.ly/1XGyL9Y.
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Η κατάσταση αυτή αρχίζει να αλλάζει από τις αρχές φθινοπώ-
ρου του 2015, και έτσι η χώρα, τον Ιανουάριο του 2016, δα-
κτυλοσκοπεί πλέον το 78% των ροών (ενώ το αντίστοιχο πο-
σοστό, τον Σεπτέμβριο του 2015, ήταν 8%).25

Ωστόσο, η ζημιά είχε γίνει. Σύμφωνα με δημοσίευμα ελλη-
νικής εφημερίδας, που δεν διαψεύδεται ούτε από την ΈΈ ούτε 
από την κυβέρνηση, «όπως αποκαλύπτει η σύγκριση του τελι-
κού προσχεδίου του κεφαλαίου “Γενική Αξιολόγηση” της έκ-
θεσης, τόσο με τις πρώτες διαπιστώσεις των τεχνικών κλιμα-
κίων όσο και με το προσχέδιο της έκθεσης που κοινοποιήθηκε 
στην Έλλάδα στις 9 Δεκεμβρίου 2015, στο τελικό προσχέδιο 
προστέθηκαν νέα στοιχεία και συμπεράσματα, χωρίς φυσικά 
να έχει μεσολαβήσει νέα επιτόπια έρευνα».26 Για παράδειγμα, 
στο προσχέδιο της 9ης Δεκεμβρίου και στο τελικό προσχέδιο, 
μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης παραγράφου της Γενικής 
Αξιολόγησης, προστίθενται οι εξής φράσεις: «Υπάρχουν σο-
βαρές ελλείψεις στην εφαρμογή των ελέγχων των εξωτερικών 
συνόρων, ελλείψεις που πρέπει να ξεπεραστούν και να αντιμε-
τωπιστούν από τις ελληνικές αρχές. Η Έλλάδα αμελεί σοβαρά 
τις υποχρεώσεις της στην εφαρμογή του ελέγχου των εξωτερι-
κών συνόρων».27 Αυτές είναι ακριβώς οι διατυπώσεις που επι-
τρέπουν την ενεργοποίηση του άρθρου 26 του Κώδικα Συνό-
ρων Σένγκεν, το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε διετή αποπομπή 
της Έλλάδας από τον χώρο Σένγκεν «ως λύση εσχάτης ανά-

25 European Commission, «Managing the Refugee Crisis. Progress re-
port»: bit.ly/1PCgplA.
26 Δημήτρης Αγγελίδης, «Έκβιασμός εκ προμελέτης», Εφημερίδα των 
Συντακτών, 2.2.2016: bit.ly/23HS8q9.
27 Δελτίο Τύπου της Έυρωπαϊκής Έπιτροπής, «Η Έπιτροπή εξετάζει το 
σχέδιο έκθεσης αξιολόγησης Σένγκεν για την Έλλάδα», 27.1.2026: bit.
ly/1NARdJY. 
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γκης, προκειμένου να προστατευθεί το κοινό συμφέρον στον 
χώρο Σένγκεν». 

Η Τρίτη Έλληνική Δημοκρατία δεν έχει ξαναγνωρίσει την 
ανάγκη διαχείρισης μιας τόσο πυκνής και κρίσιμης πολιτικής 
ύλης όπως αυτή που χρειάστηκε να αντιμετωπίσει το 2015. Τη 
χρονιά αυτή –κάτι που θα συνεχιστεί, καθώς φαίνεται, και το 
2016– η χώρα βρέθηκε στη δίνη της διαχείρισης δύο κρίσεων. 
Η ιστορική τύχη –ή ατυχία– έφερε, μαζί το ζήτημα της έκβα-
σης των διαπραγματεύσεων μεταξύ της Έλλάδας και των δα-
νειστών υπό την απειλή της εξόδου από την ευρωζώνη, και τη 
διαχείριση των προσφυγικών ροών υπό την απειλή της εξόδου 
από τον χώρο Σένγκεν – και τα δύο σε μια καθημαγμένη οι-
κονομία.28 

Έν κατακλείδι, δύο κρίσιμα ερωτήματα: 
Ερώτημα πρώτο: Αν η Έλλάδα έκανε εγκαίρως και συντε-

ταγμένα αυτά που η ίδια είχε συνομολογήσει με την ΈΈ, πριν 
την υπογραφή της Συμφωνίας ΈΈ-Τουρκίας, τότε τα πράγμα-
τα θα ήταν διαφορετικά για την ΈΈ; Απάντηση: Φυσικά και 
όχι. Για τον λόγο αυτό, η συζήτηση περί αποπομπής της χώρας 
από τον χώρο Σένγκεν είναι προσχηματική. Είναι ένα πολιτικό 
μήνυμα αποδοκιμασίας. Η ενεργοποίηση του άρθρου 26 του 
Κώδικα Συνόρων δεν θα σταματήσει την κρίση, απλώς θα τη 
μεταθέσει στον χώρο και στον χρόνο, επιτείνοντάς της. Τόσο 
νομικά29 όσο και πολιτικά,30 η συζήτηση αυτή είναι νοσηρή 
και για τη διαδικασία που ονομάζεται «ευρωπαϊκή ενοποίηση» 

28 Βλ. τη σχετική έκθεση της Τράπεζας της Έλλάδος, για το κόστος της 
προσφυγικής κρίσης· ενδεικτικά, bit.ly/1U4nBwA.
29 Steve Peers, «Can Schengen be suspended because of Greece? Should 
it be?», eulawanalysis.blogspot.gr, 2.12.2015: bit.ly/26cvGEz.
30 Apostolis Fotiadis, «Kicking Greece out of Schengen won’t stop the 
refugee crisis», The Guardian, 2.12.2015: bit.ly/1MWIhSj.
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και για ό,τι έχει απομείνει από το διεθνές προσφυγικό δίκαιο 
και το ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου. 

Ερώτημα δεύτερο: Αν η Έλλάδα έκανε εγκαίρως και συντε-
ταγμένα αυτά που η ίδια είχε συνομολογήσει με την ΈΈ, τότε 
τα πράγματα θα ήταν καλύτερα για την Έλλάδα; Απάντηση: 
Πιθανώς ναι. Έάν η χώρα είχε δρομολογήσει εγκαίρως εξελί-
ξεις όπως η δημιουργία των κέντρων υποδοχής και ταυτοποί-
ησης, κέντρων προσωρινής φιλοξενίας, αρτιότερη καταγραφή 
των ροών –συμπεριλαμβανομένης της δακτυλοσκόπησης–, η 
κατάσταση μπορούσε να είναι πολιτικά και επικοινωνιακά δι-
αχειρίσιμη στο πεδίο των ευρωπαϊκών συσχετισμών. Η πικρή 
αλήθεια για την Έλλάδα είναι ότι, πορευόμενη μεταξύ άγνοιας 
κινδύνου, αδυναμίας και επανάπαυσης, δεν έδινε τη σημασία 
που όφειλε να δώσει στα δυσάρεστα μηνύματα που έρχονταν 
από τα βόρειά της. Η χώρα υποτίμησε, στον κεντρικό της πο-
λιτικό σχεδιασμό –όποιον, τέλος πάντων, είχε–, το γεγονός ότι 
η πολιτική ρητορική του δικού της «ανθρωπισμού» έναντι της 
«υποκρισίας» των άλλων, δεν βοηθούσε. Αντιθέτως, ενέτεινε 
ένα ήδη αρνητικά διαμορφωμένο κλίμα σε μια ξενόφοβη –Κε-
ντρική κυρίως– Έυρώπη.

Πολλές ευρωπαϊκές δυνάμεις, μέσα στην κοντόθωρη ξενο-
φοβική υποκρισία τους, έψαχναν τον τέλειο αποδιοπομπαίο 
τράγο· και η Έλλάδα, δυστυχώς, βυθισμένη στη διοικητική μα-
ταίωση της κρίσης και την πολιτική απερισκεψία της, αυτοπρο-
σφθέρθηκε. Όπως όμως στις διεθνείς σχέσεις δεν υπάρχουν 
από μηχανής θεοί που σώζουν τους «ιδανικούς φταίχτες», ού-
τε τα εξιλαστήρια θύματα, ακόμα και τα ιδεωδέστερα, τελικά 
σώζουν τους θύτες τους. Κάποιες δυνάμεις στην Έυρώπη νο-
μίζουν –ή, μάλλον, προσποιούνται– ότι η αποπομπή της Έλ-
λάδας από τη Σένγκεν θα λύσει το πρόβλημα, ενώ γνωρίζουν 
–ή όφειλαν να γνωρίζουν– ότι το μόνο που θα κερδίσουν είναι 
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πιθανώς λίγο χρόνο, ώστε να πουλήσουν στην κοινή γνώμη 
των χωρών τους την παραδειγματική τιμωρία του «απείθαρ-
χου Έλληνα». Έτσι, λοιπόν, μεθαύριο, όταν το φαινόμενο επα-
νεμφανιστεί μέσω διαφορετικών διαδρομών προς τον ευρω-
παϊκό Βορρά, θα βρεθεί κάποιος άλλος που θα πάρει τη θέση 
του «κακού μαθητή». Στο τέλος, όμως, κανείς δεν θα μπορέσει 
να συνεχίσει να παρακολουθεί τη σχολική τάξη, αφού όσα ζη-
τούνται από τον μαθητή είναι πέραν κάθε πραγματικότητας, 
και αυτός αδυνατεί να αντεπεξέλθει.

Οι ροές αναχαιτίζονται πρόσκαιρα, αλλάζουν κατεύθυν-
ση, αλλά δεν σταματούν. Ή, ακριβέστερα, σταματούν, αλλά με 
τρόπους που θέλουμε να ελπίζουμε ότι η Έυρώπη έχει αφήσει 
οριστικά πίσω στην ιστορία της… Για τον λόγο αυτό, το ερώ-
τημα αν «θα τα καταφέρουμε» με το προσφυγικό στην Έλλάδα 
είναι δυσάρεστα επίκαιρο, τόσο για την ίδια την Έλλάδα όσο 
και για την ΈΈ, ιδίως μετά τη Συμφωνία με την Τουρκία, στην 
οποία θα αναφερθούμε παρακάτω.
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ΡΟΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Παρά το γεγονός ότι η Έυρώπη, εδώ και μήνες, έχει ιεραρ-
χήσει τη διαχείριση των προσφυγικών ροών στην πρώτη θέ-
ση της ατζέντας της, με κύριο σκοπό τη μείωσή τους, αυτό 
δεν αποτυπώνεται στις αφίξεις. Συγκεκριμένα, τον Ιανουάριο 
του 2016 οι αφίξεις από τα ελληνοτουρκικά θαλάσσια σύνορα 
ανήλθαν σε 66.233 (την ίδια χρονική περίοδο του 2015 ήταν 
5.550), με μέσο όρο αφίξεων ανά ημέρα 1.952.31 Το 60% των 
αφίξεων σημειώθηκε στη Λέσβο, το 22% στη Χίο, το 6% στη 
Σάμο, το 6% στη Λέρο, το 3% στη Κω και το 2% στη Νότιο 
Δωδεκάνησο.32 Οι κύριες χώρες προέλευσης δεν παρουσιά-
ζουν αλλαγές σε σχέση με το 2015. Η πλειοψηφία είναι υπή-
κοοι Συρίας (45%), ενώ ακολουθούν οι υπήκοοι Αφγανιστάν 
(29%) και Ιράκ (17%). Αναφορικά με τη σύνθεση των ροών, 
τους τελευταίους μήνες σημαντική αύξηση παρουσιάζει ο 

31 Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Έλληνικής Αστυνομίας, τους 
δύο πρώτους μήνες του 2016 σημειώθηκαν 124.481 αφίξεις από τα ελ-
ληνοτουρκικά θαλάσσια σύνορα, ενώ το ίδιο διάστημα του 2015 ο αριθ-
μός ήταν 4.682· βλ. http://bit.ly/1SQ8Nws.
32 Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΈ για τους 
Πρόσφυγες: «Refugees/Migrants Emergency Response-Mediterrane-
an», Monthly Summary Report (1st -31st January): bit.ly/1W059nR.
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αριθμός των παιδιών και των γυναικών. Τη χρονική περίοδο 
που διανύουμε, το 36% είναι παιδιά, το 21% γυναίκες και το 
43% άνδρες. Έίναι η πρώτη φορά, από την αρχή της μεγάλης 
προσφυγικής μετακίνησης, που ο αριθμός των παιδιών (που 
αντιπροσωπεύουν το 1/3 των αφίξεων) και των γυναικών, που 
αναζητούν ασφαλές καταφύγιο στην Έυρώπη, ξεπερνά εκεί-
νον των ανδρών. 

Η εικόνα αυτή γίνεται πιο σκληρή αν μιλήσουμε για την 
απώλεια ανθρώπινων ζωών: σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανι-
σμό Μετανάστευσης (ΙΟΜ), ένας στους πέντε που έχασε τη 
ζωή του τον Ιανουάριο του 2016 στο Αιγαίο ήταν παιδί. Τα παι-
διά που έχουν χάσει τη ζωή τους στο Αιγαίο, από τον Σεπτέμ-
βριο του 2015, ξεπερνάνε τα 340.33 Οι ανήλικοι νεοεισερχό-
μενοι καταλαμβάνουν υψηλά ποσοστά και στις τρεις πρώτες 
υπηκοότητες αφιχθέντων (Σύροι, Αφγανοί, Ιρακινοί), αποτε-
λώντας το 38%.

Τον Φεβρουάριο του 2016, παρότι στα μέσα του μήνα ση-
μειώθηκε μικρή μείωση των αφίξεων, εξαιτίας των δύσκολων 
καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στο Αιγαίο, οι ρο-
ές ανήλθαν σε 27.55534 (την ίδια χρονική περίοδο του προη-
γούμενου έτους ήταν 2.873), με μέσο όριο ημερήσιων αφίξεων 
1.337.

Ο αριθμός των ανθρώπων που έχει χάσει τη ζωή του στην 
Ανατολική Μεσόγειο υπερβαίνει τους 400, τους πρώτους μή-
νες του 2016.35 Πλέον, ύστερα από την απόλυτη αστοχία στις 

33 Βλ. τα στοιχεία του δελτίου Τύπου από την κοινή συνέντευξη Τύπου 
της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΈ για τους Πρόσφυγες, της UNISEF και 
του ΙΟΜ, 19.2.2016: bit.ly/1W059nR.
34 Καταμετρήσεις της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΈ για τους Πρόσφυ-
γες έως και 20.2.2016.
35 413 μέχρι τις 19 Φεβρουαρίου 2016, σύμφωνα με τα στοιχεία του 
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προβλέψεις για το 2015, κανείς δεν τολμά να μιλήσει για το 
καλοκαίρι του 2016: όλοι όμως συμφωνούν ότι θα πρόκειται 
για μια «δύσκολη χρονιά». 

Συνθήκες υποδοχής και καταγραφή 

Η πρώτη υποδοχή στην Έλλάδα υπήρξε επί σειρά ετών 
προβληματική.36 Αν εξαιρέσουμε το Κέντρο Πρώτης Υποδο-
χής στο Φυλάκιο Ορεστιάδας στα βόρεια σύνορα της χώρας, 
στα θαλάσσια σημεία εισόδου δεν υπήρχαν υποδομές πρώτης 
υποδοχής για τους νεοαφιχθέντες. Η μόνη παρουσία της Υπη-
ρεσίας Πρώτης Υποδοχής στα νησιά ήταν μέσω κινητών μο-
νάδων. Στη Σάμο και στη Χίο λειτουργούσαν Κέντρα Ταυτο-
ποίησης Υπηκοότητας, εξαιρετικά μικρής χωρητικότητας (220 
και 108 ατόμων, αντίστοιχα), στη Λέσβο το Προαναχωρησια-
κό Κέντρο Κράτησης, ενώ στη Λέρο και στην Κω δεν υπήρ-
χε καμία υποδομή. Η κατάσταση σε όλα τα σημεία εισόδου 
τους καλοκαιρινούς μήνες υπήρξε χαοτική. Οι συνθήκες δια-
βίωσης ήταν απαράδεκτες και υστερούσαν σημαντικά σε σχέ-
ση με τα διεθνή πρότυπα. Με την αύξηση των ροών, ακόμα και 
τα νησιά που διέθεταν υποδομές βρέθηκαν αντιμέτωπα με την 
υπερσυγκέντρωση και την αδυναμία παροχής βασικών υπη-
ρεσιών. Στα σημεία εισόδου, όπου δεν υπήρχαν υποδομές, οι 
νεοεισερχόμενοι κατασκήνωναν σε δημόσιους χώρους κατά 

ΙΟΜ· βλ. bit.ly/1DPfPB0.
36 Οι ανεπαρκείς συνθήκες πρώτης υποδοχής, η πλημμελής παροχή ια-
τρικής βοήθειας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, ο ελλιπής εντοπι-
σμός και παραπομπή ευάλωτων ομάδων δεν πρωτοεμφανίστηκαν, βέ-
βαια, για πρώτη φορά το 2015. Ωστόσο όλα αυτά εντάθηκαν μετά την 
άνοιξη του 2015, λόγω της ραγδαίας αύξησης των ροών.
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μήκος του λιμανιού, χωρίς κρατική μέριμνα για πρόσβαση σε 
βασικές υπηρεσίες υγιεινής, νερό και σίτιση. Η –ελλιπής– πα-
ροχή σίτισης σταμάτησε, επίσημα, τον Οκτώβριο του 2015 σε 
όλα τα σημεία εισόδου. Τότε, προκειμένου να αποφευχθούν τα 
χειρότερα, την ανέλαβαν ομάδες εθελοντών και διεθνείς ορ-
γανώσεις που διένειμαν ξηρά τροφή και, σε ορισμένα σημεία, 
οι ένοπλες δυνάμεις. Ταυτόχρονα, οι υπηρεσίες υγείας παρέ-
χονταν επί μήνες αποκλειστικά από διεθνείς οργανώσεις υγεί-
ας. Στο πλαίσιο αυτό, ο εντοπισμός ευάλωτων ομάδων ήταν 
πολύ μικρός, και η διαδικασία γινόταν μόνο από τις ανθρωπι-
στικές οργανώσεις.

Ο τρόπος υλοποίησης της διαδικασίας καταγραφής αποτέ-
λεσε, πιθανότατα, το πιο δύσκολο κομμάτι της όλης διαδικα-
σίας. Παράλληλα, όμως, συνιστά και το κλειδί της εύρυθμης 
λειτουργίας του συνόλου, καθώς ο τρόπος καταγραφής επη-
ρεάζει συνολικά το σύστημα, από τη στιγμή της άφιξης έως 
την αποχώρηση από το νησί για την ενδοχώρα. Κύριο ρόλο 
παίζουν ο χώρος στον οποίο πραγματοποιείται, η ταχύτητα, 
το προσωπικό που συμμετέχει στην υλοποίησή της και, πάνω 
απ’ όλα, αυτός καθαυτός ο τρόπος εφαρμογής. Έπιπρόσθετα, 
ο τρόπος με τον οποίο υλοποιείται η διαδικασία καταγραφής 
επηρεάζει την ποιότητα της παρεχόμενης ανθρωπιστικής βο-
ήθειας.

Ένδεικτικό παράδειγμα αποτελεί η Λέσβος, όπου οι αρχές 
δεν είχαν καταλήξει στον χώρο και στον τρόπο υλοποίησης 
της διαδικασίας καταγραφής, με αποτέλεσμα οι χώροι προ-
σωρινής διαμονής να ανοιγοκλείνουν, ανάλογα με το προτι-
μώμενο ανά εβδομάδα ή ακόμα και ανά ημέρα σχέδιο. Τους 
τελευταίους μήνες, η διαδικασία καταγραφής παραμένει στα-
θερή και πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου στο κέντρο της Μό-
ριας. Οι αραβόφωνοι και όσοι λαμβάνουν υπηρεσιακό σημεί-
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ωμα εξάμηνης αναβολής απομάκρυνσης (από Συρία, Υεμένη, 
Ιράκ, Έρυθραία, Παλαιστίνη) καταγράφονται στο πρώτο ση-
μείο καταγραφής, ενώ οι υπόλοιποι πληθυσμοί σε ένα δεύτερο 
σημείο. Ο καταυλισμός του Καρά Τεπέ χρησιμοποιείται για τη 
φιλοξενία οικογενειών από τη Συρία και το Ιράκ, είτε μέχρι να 
καταγραφούν είτε μέχρι να αποχωρήσουν με το πλοίο.

Περαιτέρω, για μεγάλο χρονικό διάστημα, ο τρόπος με τον 
οποίο υλοποιούνταν η διαδικασία της καταγραφής διέφερε σε 
κάθε σημείο εισόδου. Σε κάποια σημεία η καταγραφή διενερ-
γούνταν με τη συνεργασία λιμενικών και αστυνομικών αρχών, 
σε άλλα σημεία το Λιμενικό δεν συμμετείχε από κάποια στιγμή 
και πέρα, αλλού υπήρχε ηλεκτρονική καταγραφή μέσω του συ-
στήματος Eurodac και αλλού μόνο στο χαρτί. Οι βασικοί λό-
γοι γι’ αυτό είναι: α) η αδυναμία συντονισμού, β) τα εξαιρετικά 
υψηλά νούμερα και η έλλειψη εμπειρίας στη διαχείρισή τους, 
γ) η έλλειψη προσωπικού, δ) η έλλειψη βοήθειας.

Η καταγραφή αποτέλεσε έναν από τους βασικούς λόγους 
για τους οποίους η χώρα τίθεται υπό καθεστώς αξιολόγησης 
–με χρονικό περιθώριο τριών μηνών για την υλοποίηση διορ-
θωτικών δράσεων– σχετικά με την επαναφορά των συνορι-
ακών ελέγχων.37 Στην έκθεσή της, η Έπιτροπή Αξιολόγησης 
Σένγκεν, που πραγματοποίησε επιτόπιους ελέγχους σε Σάμο 
και Χίο, από τις 10 έως τις 13 Νοεμβρίου 2015, αναφέρει ότι η 
διαδικασία καταγραφής και ταυτοποίησης δεν είναι αποτελε-
σματική, ότι τα δακτυλικά αποτυπώματα δεν εισάγονται συ-
στηματικά στο σύστημα και ότι τα ταξιδιωτικά έγγραφα δεν 
ελέγχονται συστηματικά για τη γνησιότητά τους ούτε αντι-

37 Δελτίο Τύπου της Έυρωπαϊκής Έπιτροπής, «Η Έπιτροπή εξετάζει το 
σχέδιο έκθεσης αξιολόγησης Σένγκεν για την Έλλάδα», 27.1.2016: bit.
ly/1NARdJY.
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παραβάλλονται με σημαντικές βάσεις δεδομένων ασφαλείας.
Η τελευταία έκθεση της Έπιτροπής για την Έλλάδα αναφέ-

ρει ότι το ποσοστό δακτυλοσκόπησης αυξήθηκε από 8% τον 
Σεπτέμβριο του 2015 σε 78% τον Ιανουάριο του 2016.38 Με 
βάση την έκθεση, 65 μηχανήματα Eurodac παραδόθηκαν μέ-
χρι το τέλος Φεβρουαρίου. Έπιπλέον, οι ελληνικές αρχές υπέ-
βαλαν αίτημα έκτακτης χρηματοδότησης για την αγορά 90 
συσκευών, αλλά και μέσω της πλατφόρμας Integrated Polit-
ical Crisis Response (IPCR).39 

Λέσβος: η επιτομή της κρίσης υποδοχής και της αλληλεγ-
γύης

Η Λέσβος είναι νησί-σύμβολο, γιατί αποτύπωσε όλες τις 
διαστάσεις της υφιστάμενης κρίσης υποδοχής των προσφύ-
γων. Ταυτόχρονα, βίωσε και προσφυγική κρίση αυτή καθαυτή, 
καθώς το νησί, στη διάρκεια του καλοκαιριού και του φθινο-
πώρου, βρέθηκε να φιλοξενεί δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους, σε 
εγκαταστάσεις μηδαμινής υποδομής. Ο πληθυσμός της, στη 
μεγάλη του πλειονότητα, συμπεριφέρθηκε –και συνεχίζει να 
συμπεριφέρεται– με καρτερία, και αυτό, ευθύς εξαρχής, απο-
τελεί ουσιώδη διάσταση της εικόνας. Η Λέσβος, λοιπόν, απο-
τελεί την επιτομή της κρίσης υποδοχής – ελλείψει υποδομών 
αλλά και λόγω της προσφοράς αλληλεγγύης, της στάσης των 
κατοίκων της, και εν γένει της κοινωνίας των πολιτών. Την 

38 European Commission, «Managing the Refugee Crisis. Progrees re-
port»: bit.ly/1PCgplA.
39 European Commision, «Progress Report on the Implementation of 
the hotspots in Greece», 15.12.2015: bit.ly/1OxcXf1.
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εικόνα συνθέτουν ο αυξημένος αριθμός αφίξεων στο έδαφός 
της το προηγούμενο χρονικό διάστημα, η στάση που επέδειξε 
η τοπική κοινωνία, η δράση των ανθρωπιστικών οργανώσεων, 
το διεθνές και πολύπλευρο κίνημα αλληλεγγύης στους πρό-
σφυγες που αναπτύχθηκε στο νησί.

Από την αρχή του 2015, οι ροές παρουσίασαν κατακόρυ-
φη αύξηση, με τους αριθμούς να εκτινάσσονται τον Οκτώβριο, 
καθώς ο ημερήσιος μέσος όρος αφίξεων έφτασε τους 6.000.40 
Μολονότι η Λέσβος είναι μεγάλο νησί για τα δεδομένα του 
Αιγαίου, οι αριθμοί αυτοί την ξεπερνάνε. Ας σημειώσουμε ότι 
πάνω από τις μισές εισόδους στην Έλλάδα πραγματοποιή-
θηκαν εκεί: συγκεκριμένα, από τη Λέσβο εισήλθαν, το 2015, 
500.018 άτομα, σε σύνολο 851.319, για όλη τη χώρα.41 Αυτό 
οφείλεται στη μικρή της απόσταση από τα τουρκικά παράλια 
(7 ναυτικά μίλια, στο βόρειο τμήμα του νησιού), στην ομαλή 
ακτογραμμή της που διευκολύνει την προσέγγιση των πλοια-
ρίων, αλλά και στις ήδη υπάρχουσες εκεί υποδομές, οι οποίες 
οδηγούν τους διακινητές να ωθούν τον εισερχόμενο πληθυ-
σμό προς αυτή την κατεύθυνση. 

Τα τελευταία χρόνια, η Λέσβος υπήρξε σταθερό σημείο 
εισόδου για όσους επιχειρούσαν να εισέλθουν στην Έλλάδα 
από τα θαλάσσια σύνορα, με τον αριθμό των νεοεισερχομέ-
νων να είναι, παρά ταύτα, διαχειρίσιμος. Τους πρώτους μήνες 
του 2015, από πλευράς υποδομών υπήρχε το προαναχωρη-
σιακό κέντρο στην περιοχή της Μόριας, ένα παλιό στρατό-
πεδο, το οποίο όμως μετά τις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 

40 Με βάση τα σχετικά στοιχεία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΈ για 
τους Πρόσφυγες: bit.ly/1Ss1Bgb. 
41 «Προσφυγική Κρίση 2015. Τα δεδομένα», Γραφείο Αναπληρωτή 
Υπουργού Έξωτερικών, Έλληνική Δημοκρατία, Ιανουάριος 2016.
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λειτουργούσε σε περιορισμένη κλίμακα, λόγω της αλλαγής 
στην πολιτική της διοικητικής κράτησης που εφάρμοσε η νεο-
εκλεγείσα κυβέρνηση. Έπίσης, υπήρχαν οι χώροι του Κέντρου 
Πρώτης Υποδοχής, το οποίο όμως άρχισε να λειτουργεί πο-
λύ αργότερα. Τέλος, μεταξύ των χώρων υποδοχής, πρέπει να 
αναφέρουμε και το ΠΙΚΠΑ,42 το οποίο ανήκει στον Δήμο και 
λειτουργεί από ομάδες αλληλέγγυων και εθελοντών, για τη 
φιλοξενία ευπαθών ομάδων.

Η κατάσταση της ομαλής διαχείρισης παρουσίασε σοβαρά 
προβλήματα από τον Απρίλιο του 2015 και μετά, όταν ο αριθ-
μός των αφίξεων άρχισε πλέον να ξεπερνά τους 200 ανθρώ-
πους σε ημερήσια βάση με ανοδικές τάσεις. Έκείνες τις ημέ-
ρες, η εικόνα που εμφάνιζε το νησί ήταν αυτή εκατοντάδων 
ανθρώπων συνωστισμένων στον προαύλιο χώρο του Λιμε-
ναρχείου: ανάμεσά τους, έγκυες γυναίκες, μικρά παιδιά, ηλι-
κιωμένοι και ασθενείς, χωρίς υποδομές υγιεινής και χωρίς κα-
μία πρόνοια, για πολλές ώρες, που περίμεναν να μεταφερθούν 
στο κέντρο της Μόριας, προκειμένου να καταγραφούν. Άν-
θρωποι οι οποίοι περπατούσαν τα σχεδόν 70 χιλιόμετρα από 
τη βόρεια πλευρά του νησιού, προκειμένου να φτάσουν στη 
Μόρια, αφού τα λεωφορεία που μπορούσαν να τους μεταφέ-
ρουν ήταν μόνο δύο. Η κατάσταση στη Μόρια δεν διέφερε, 
αφού δεν υπήρχε καμία πρόνοια για την εύτακτη παραμονή 
και οι συνθήκες κράτησής τους έως την ολοκλήρωση της δια-
δικασίας καταγραφής ήταν, το λιγότερο, ακατάλληλες. 

Τον Απρίλιο, ο Δήμος Λέσβου παραχώρησε το πάρκο κυ-
κλοφοριακής αγωγής στο Καρά Τεπέ Μυτιλήνης, ώστε να 
λειτουργήσει εκεί χώρος προσωρινής φιλοξενίας. Παρά το 

42 Δημοτικές κατασκηνώσεις του Δήμου Λέσβου, οι οποίες έχουν παρα-
χωρηθεί για τη λειτουργία ανοιχτού χώρου φιλοξενίας.
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γεγονός ότι οι αφίξεις ήταν ήδη εξαιρετικά μεγάλες, οι αναχω-
ρήσεις με τα πλοία της γραμμής περιορίζονταν στα 200 άτομα 
ανά ημέρα. Αυτό οδήγησε στην υπερσυγκέντρωση ανθρώπων 
στο κέντρο της πόλης της Μυτιλήνης, οι οποίοι, ενώ διέθεταν 
τα απαραίτητα υπηρεσιακά σημειώματα για την πραγματοποί-
ηση του ταξιδιού, δεν είχαν τρόπο μετακίνησης. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της αδυναμίας του κράτους 
να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της κατάστασης αλλά και 
της διοικητικής ακαμψίας αποτέλεσαν οι αρχές Σεπτεμβρίου, 
όταν, λόγω της εκτόξευσης των ροών, 30.000 νεοεισερχόμε-
νοι βρίσκονταν εγκλωβισμένοι στο νησί. Η υπηρεσιακή, τό-
τε, κυβέρνηση, σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, 
έλαβε σειρά μέτρων, όπως η ναύλωση τριών πλοίων που με-
τέφεραν τους νεοεισερχόμενους στον Πειραιά και η εικοσιτε-
τράωρη καταγραφή, με τη συμμετοχή όλων των υπηρεσιακών 
δυνάμεων που διέθετε το νησί.43 Η αποσυμφόρηση της Λέ-
σβου, που πραγματοποιήθηκε έτσι, θεωρήθηκε, από τα ελλη-
νικά μέσα ενημέρωσης, η πρώτη επιτυχημένη παρέμβαση του 
κράτους στη διαχείριση της κρίσης, ύστερα από σωρεία απο-
τυχιών και ματαιώσεων. 

Έξαιτίας της μεγάλης διεθνούς δημοσιότητας που έλαβε η 
άφιξη και παραμονή προσφύγων στη Λέσβο, πλήθος εθελο-
ντών και ανθρωπιστικών οργανώσεων προσέτρεξαν στο νη-
σί, προκειμένου να προσφέρουν βοήθεια. Σταδιακά, ο αριθμός 
των ατόμων που δρούσε στο πεδίο αυξήθηκε, με αποτέλεσμα 
να βελτιωθεί η πρόσβαση των προσφύγων σε βασικές υπηρε-
σίες, ενώ αναπτύχθηκαν νέοι χώροι προσωρινής φιλοξενίας. 
Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί πως η αλληλεγγύη στους πρό-
σφυγες και τους μετανάστες δεν ήταν κάτι που εμφανίστηκε 

43 Βλ. τα σχετικά ρεπορτάζ του Τύπου, ενδεικτικά: bit.ly/1MFkJ89.
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στη Λέσβο σαν κομήτης, με την αύξηση των ροών. Έπί πολλά 
έτη, οι κάτοικοι, μέσα από τοπικές κινήσεις, ομάδες, συλλογι-
κότητες, δίκτυα συντονισμού αλλά και με την ατομική τους 
δράση, προσέφεραν έμπρακτα την αλληλεγγύη τους στους 
ανθρώπους που είχαν ανάγκη. Η κοινωνία του νησιού έχει πα-
λέψει, εδώ και αρκετά χρόνια, για να μη γραφτούν ιστορίες 
ρατσισμού και ξενοφοβίας. Αυτό φάνηκε και όταν, λίγο παλιό-
τερα, διεκδίκησε και πέτυχε το κλείσιμο του κέντρου κράτη-
σης της Παγανής, στο οποίο επικρατούσαν συνθήκες που εί-
χαν προκαλέσει τη διεθνή κατακραυγή.44 

Τη στιγμή που η αλληλεγγύη της κοινωνίας κορυφωνό-
ταν, το κράτος πιστοποιούσε ότι υπάρχει διά της απουσίας 
του. Κάπως έτσι, σφυρηλατήθηκε de facto ένα μοντέλο συ-
νολικής αυτορύθμισης, υπό την ανοχή ενός «κράτους-νυχτο-
φύλακα», που απλώς άφηνε μείζονες περιοχές της δικής του 
ευθύνης στην αρμοδιότητα των ΜΚΟ και των αλληλέγγυων. 
Το γεγονός πως από την αρχή δεν υπήρξε καμία στοιχειώδης 
οργάνωση και πιστοποίηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων 
ενέτεινε την εικόνα ενός άναρχου καθεστώτος. Το αποτέλε-
σμα ήταν να μη γνωρίζει κανείς τι υπηρεσίες παρέχονται, ακό-
μα και μέσα στους επίσημους χώρους καταγραφής, ποια είναι 
τα επιτρεπόμενα πεδία δράσης και ποιος φέρει την ευθύνη. Τα 
προβλήματα που δημιούργησε αυτή η πρακτική στην παρο-
χή ανθρωπιστικής βοήθειας επιχείρησε να λύσει η Ύπατη Αρ-
μοστεία του ΟΗΈ για τους Πρόσφυγες, δημιουργώντας ένα 
πλαίσιο συντονισμού μεταξύ των οργανώσεων. Όταν όμως 
άρχισε να μπαίνει μια στοιχειώδης τάξη, κατά τη συνήθη πρα-
κτική της, η ελληνική διοίκηση από την αποχή πέρασε στον 

44 Βλ., ενδεικτικά, σχετικές μαρτυρίες στην ιστοσελίδα των Γιατρών 
Χωρίς Σύνορα: bit.ly/1Nz1qrV.
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υπερβάλλοντα ζήλο.45Αναμενόμενα πλέον, σε ένα καθεστώς 
αμοιβαίας δυσπιστίας που αρχίζει να επικρατεί ανάμεσα στην 
κυβέρνηση, τις ΜΚΟ και τους αλληλέγγυους έρχεται, στις 22 
Φεβρουαρίου 2016, μια ανακοίνωση του State Watch όπου γί-
νεται λόγος για «ΜΚΟ και εθελοντές υπό καθεστώς κρατικού 
ελέγχου».46 

Τα προβλήματα, κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου, επισω-
ρεύονται, καθώς οι ροές όχι απλώς δεν σταματάνε αλλά γιγα-
ντώνονται.47 Οι προσπάθειες που έχουν αρχίσει να καταγράφο-
νται σκοντάφτουν στο ότι το προς διαχείριση πρόβλημα παίρνει 
πλέον διαστάσεις που ξεπερνούν και τις δεξιότητες αντιμετώ-

45 Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η σύλληψη και η απαγγε-
λία κατηγοριών σε πέντε ξένους εθελοντές ΜΚΟ τον Ιανουάριο του 
2016, με την κατηγορία της απόπειρας διευκόλυνσης παράνομης ει-
σόδου προσφύγων στην Έλλάδα. Βλ. σχετικά: bit.ly/1SpPdde, bit.
ly/1NkkQG8, bit.ly/1QjVOSc.
46 «NGOs and volunteers helping refugees in Greece to be placed under 
state control», www.statewatch.org, 22.2.2016: bit.ly/20TpcX4.
47 Ο πληθυσμός του νησιού σχεδόν διπλασιάστηκε. Αυτό, πέραν όλων 
των άλλων, δημιούργησε αυξημένες ανάγκες καθαριότητας, υδροδότη-
σης, αποκατάστασης των τοπικών δικτύων, ενίσχυσης του αποχετευτι-
κού συστήματος. Μόνο τα έξοδα της καθαριότητας ανήλθαν σε 200.000 
ευρώ και ο Δήμος Λέσβου αδυνατούσε να καλύψει τους μισθούς των 
υπαλλήλων καθαριότητας. Ο Δήμος αναμένει, μέσω του προγράμμα-
τος κοινωφελούς εργασίας που προωθείται από το Υπουργείο Έργασί-
ας, την πρόσληψη 500 ατόμων, για την κάλυψη της καθαριότητας και 
των μετακινήσεων. Ένα άλλο ζήτημα που έπρεπε να διευθετήσει ο Δή-
μος ήταν η ταφή όσων έχαναν τη ζωή τους στη θάλασσα, καθώς ο χώ-
ρος στα νεκροταφεία του νησιού δεν επαρκούσε. Μετά το τραγικό ναυ-
άγιο, στις 28 Οκτωβρίου 2015, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους 42 άτομα, 
70 σοροί παρέμεναν στο νεκροτομείο, χωρίς να υπάρχει χώρος ταφής. 
Η λύση δόθηκε, τελικά, με τη χρησιμοποίηση δημοτικού χώρου στην 
τοποθεσία «Ήπιος», κατόπιν έγκρισης του Υπουργείου Υγείας. 
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πισης που θα είχε μια επαρκής και καλά στελεχωμένη κρατική 
μηχανή – πολλώ δε μάλλον η ελληνική. Στις αρχές Οκτωβρί-
ου, η σίτιση στο κέντρο καταγραφής της Μόριας σταμάτησε 
εξαιτίας των οφειλόμενων ποσών στις εταιρείες τροφοδοσί-
ας.48 Την ίδια περίοδο, όμως, και συγκεκριμένα στις 14 Οκτω-
βρίου 2015, παρότι δεν υπήρξε καμία αλλαγή στη συνολική ει-
κόνα, ξεκινά τη λειτουργία του το πρώτο Κέντρο Καταγραφής 
και Ταυτοποίησης στις εγκαταστάσεις της Μόριας. 

Η εικόνα στη Λέσβο μεταβάλλεται διαρκώς και έτσι, κά-
θε φορά που κάποιος την επισκέπτεται για να διερευνήσει τις 
συνθήκες του προσφυγικού, η εικόνα είναι διαφορετική. Κάθε 
φορά επινοούνται νέοι τρόποι για κάθε πρακτική της διοίκη-
σης και, βέβαια, πίσω τους τρέχουν να προσαρμοστούν όλοι, 
ΜΚΟ και εθελοντές – από την καταγραφή μέχρι την παροχή 
ανθρωπιστικής βοήθειας. Οι αλλαγές αφορούν τα σημεία διε-
ξαγωγής της καταγραφής, τον τρόπο πρόσβασης στα κέντρα 
φιλοξενίας, την αρμοδιότητα και την εποπτεία των χώρων, τα 
όρια που τίθενται στη δράση εθελοντών και ΜΚΟ. 

Ωστόσο, τον Φεβρουάριο του 2016 η συνολική εικόνα έχει 
πια αλλάξει σημαντικά. Έχει οριστεί υπεύθυνος του Υπουρ-
γείου Μεταναστευτικής Πολιτικής στο Κέντρο Υποδοχής και 
Ταυτοποίησης, έχουν δημιουργηθεί δύο νέοι χώροι καταγρα-
φής (που προστίθενται στους δύο ήδη υπάρχοντες)· ακόμα, η 
τοποθέτηση επιπλέον isoboxes αυξάνει τον συνολικό αριθμό 
φιλοξενίας σε 1.200 άτομα εντός του Κέντρου, η πρόσβαση σε 
αυτό είναι ελεγχόμενη και απαιτεί ειδική άδεια, ενώ μέσα στο 
Κέντρο επιτρέπεται πλέον να επιχειρούν μόνο δέκα ανθρω-
πιστικές οργανώσεις. Έπιπλέον, στις 28 Ιανουαρίου 2016, εκ-

48 Βλ. την εβδομαδιαία έκθεση της European Union Agency for Funda-
mental Rights (FRA), 5-9.10.2015: bit.ly/1mCqhn7.
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δόθηκε Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), των Υπουργείων 
Έσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, και Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής, με την οποία συστήνεται στη Γενι-
κή Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής συντονιστι-
κή επιτροπή καταγραφής, συντονισμού και αξιολόγησης των 
ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται μόνο στη Λέσβο· επίσης, δημι-
ουργείται σχετικό μητρώο για την καταγραφή και διαπίστευση 
των ανεξάρτητων εθελοντών.49 Τους πρώτους μήνες του 2016 
λειτουργούν στη Λέσβο το γενικό συντονιστικό οργανώσε-
ων στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, 
συντονιστική ομάδα εργασίας για τη λειτουργία των δράσε-
ων στη Μόρια με επιστασία του Υπουργείου Μεταναστευτι-
κής Πολιτικής και συντονιστικές ομάδες εργασίες ανά παρε-
χόμενη υπηρεσία.

Οι θέσεις προσωρινής φιλοξενίας έχουν αυξηθεί κατά πολύ 
στο νησί. Το Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης στη Μόρια, 
μετά την ολοκλήρωση των δύο καινούριων χώρων καταγραφής, 
θα μπορεί να φιλοξενήσει 1.200 άτομα, ενώ υπάρχουν άλλες 
1.100 θέσεις στο Καρά Τεπέ και 150 στο ΠΙΚΠΑ. Παράλληλα, 
διεθνείς ανθρωπιστικές οργανώσεις έχουν αναπτύξει προσωρι-
νούς καταυλισμούς και σημεία προσωρινής παραμονής, όπως 
στην περιοχή Απάνεμο (International Rescue Committee-IRC) 
με δυνατότητα φιλοξενίας 700 ατόμων, στο Μανταμάδο (Για-
τροί Χωρίς Σύνορα-MSF) με δυνατότητα φιλοξενίας 600 ατό-
μων και στη Σκάλα Συκαμνιάς ( Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΈ για 
τους Πρόσφυγες), με δυνατότητα φιλοξενίας 200 ατόμων. 375 
θέσεις για ευάλωτες ομάδες, που έχουν ολοκληρώσει τη διαδι-
κασία καταγραφής, υπάρχουν στο Silver Bay Shelter, που λει-
τουργεί από την οργάνωση Caritas, στην Καλλονή.

49 ΦΈΚ 114Β, 28.1.2016: goo.gl/s6pldE.

spiropoulou.indd   51 27/5/16   1:20 μμ



52 Προσφυγικό: «Θα τα καταφέρουμε»;

Έν κατακλείδι, η Λέσβος, σε αντίθεση με ό,τι συνέβη σε άλ-
λα νησιά που δέχτηκαν μεγάλες αφίξεις, παρά τις αντιδράσεις 
και τα περιστατικά εκμετάλλευσης προσφύγων από τοπικούς 
οικονομικούς παράγοντες, έχει επιδείξει ανθρώπινο πρόσωπο 
και έχει διαχειριστεί όσους φτάνουν στο έδαφός της με σεβα-
σμό και αλληλεγγύη. Αυτό μπορεί να αποδοθεί σε μια σειρά 
παραγόντων. Οι ντόπιοι εύκολα θα ανατρέξουν στο προσφυ-
γικό παρελθόν των προγόνων τους προκειμένου να αιτιο-
λογήσουν τη στάση τους, ενώ κάποιοι θα θυμίσουν τα πολύ 
υψηλά ποσοστά της Αριστεράς, και δη της κομμουνιστικής, 
στη Λέσβο, το παραδοσιακά «κόκκινο νησί». Χωρίς να υπο-
τιμά κανείς τη συμβολή αυτών των κρίσιμων ιστορικά παρα-
γόντων, δεν πρέπει να ξεχνάει ότι ευθύς εξαρχής η δημοτική 
αρχή τήρησε μια στάση καταλλαγής, σε αντίθεση με την Κω. 
Ο Δήμος Λέσβου δεν παρουσίασε το προσφυγικό ως ένα πρό-
βλημα από το οποίο το νησί πρέπει να απαλλαγεί, αλλά ως 
μια δεδομένη και αναπόδραστη κατάσταση, στην αντιμετώ-
πιση της οποίας όλοι έχουν λόγο και μπορούν βοηθήσουν. Σε 
αυτό είχε πολύ δίκιο: η Λέσβος, πλέον, εκτός από προορισμός 
των προσφύγων, έχει γίνει ο κατεξοχήν προορισμός αλληλεγ-
γύης στους πρόσφυγες.

Τα υπόλοιπα νησιά

Χίος

Στη Χίο λειτουργούσε, μέχρι τα τέλη του 2015, το Κέντρο 
Ταυτοποίησης Υπηκοότητας στο Μερσινίδι, χωρητικότητας 
108 ατόμων, σε απόσταση 7 χιλιομέτρων από το λιμάνι. Αρ-
χικά, η πρώτη καταγραφή των νεοεισερχομένων γινόταν στο 
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Λιμεναρχείο, όπου και παρέμεναν μέχρι τη μεταφορά τους στο 
Κέντρο Ταυτοποίησης Υπηκοότητας στο Μερσινίδι για την 
ολοκλήρωση των διαδικασιών καταγραφής και ταυτοποίησης. 
Με την κατακόρυφη αύξηση των ροών, η δομή αυτή αδυνα-
τούσε να υποστηρίξει τον αριθμό των νεοαφιχθέντων. Έπιχει-
ρήθηκε, αρχικά, η επέκτασή της, με το στήσιμο σκηνών στον 
διπλανό χώρο. Οι συνθήκες διαβίωσης ήταν απαράδεκτες και 
η υπερσυγκέντρωση ατόμων επιδείνωσε τα πράγματα. Στη 
συνέχεια, χρησιμοποιήθηκε για την προσωρινή παραμονή των 
αφιχθέντων ο Δημοτικός Κήπος Χίου και, για την καταγραφή 
τους, ειδικά διαμορφωμένος χώρος στα Ταμπάκικα, με τη συ-
νεργασία Δήμου, Περιφέρειας και Αστυνομίας, χωρητικότη-
τας 800 ατόμων. Τα Ταμπάκικα είχαν δυνατότητα καταγραφής 
1.000-1.500 ανθρώπων ημερησίως. Παράλληλα, μετά το κλεί-
σιμο του Κέντρου στο Μερσινίδι, δημιουργήθηκε προσωρινός 
καταυλισμός, υπό την ευθύνη του Δήμου Χίου, με την υποστή-
ριξη της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΈ για τους Πρόσφυγες, 
στην περιοχή της Σούδας, χωρητικότητας 850 ατόμων. Στην 
περιοχή του λιμανιού η Ύπατη Αρμοστεία έχει αναπτύξει με-
γάλες σκηνές (rubhalls) ως ενδιάμεση στάση μετά την άφιξη. 
Στις 13 Φεβρουαρίου 2016 ξεκίνησε να λειτουργεί το Κέντρο 
Υποδοχής και Ταυτοποίησης στο παλιό εργοστάσιο της ΒΙΑΛ, 
με 90 isoboxes (15 από τα οποία χρησιμοποιούνται για την κα-
ταγραφή), χωρητικότητας 1.000 ατόμων. Βασικές υπηρεσίες 
του Κέντρου χρειάζονται περαιτέρω ενίσχυση, όπως η Υπηρε-
σία Ασύλου, που λειτουργεί με έναν μόνο υπάλληλο.

Σάμος

Στο νησί της Σάμου λειτουργούσε Κέντρο Ταυτοποίησης 
Υπηκοότητας στο Βαθύ, χωρητικότητας 220 ατόμων. Η δη-
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μοτική αρχή εξέφρασε τις επιφυλάξεις της για τη δημιουργία 
χώρων προσωρινής φιλοξενίας, καθώς φοβόταν την πτώση 
της τουριστικής κίνησης. Το 2015, η Σάμος δέχτηκε συνολικά 
73.732 αφίξεις. Μεγάλο μέρος τους προέρχεται από το Αγαθο-
νήσι, ένα νησί 200 κατοίκων, το οποίο δεν έχει καμία σταθερή 
υποδομή, πέραν του καταυλισμού των Γιατρών Χωρίς Σύνορα. 
Έτσι, η Σάμος πέρασε κρίσιμους μήνες, δεχόμενη αφίξεις της 
τάξης των 1.000 (ακόμα και 1.600 κάποιες ημέρες) ατόμων, δι-
αθέτοντας μόνο τους χώρους του Κέντρου στο Βαθύ και χώ-
ρους που διαμορφώθηκαν ad hoc στην περιοχή του λιμανιού, 
με συνολική χωρητικότητα, σε όλο το νησί, 630 ατόμων.50 

Λέρος

Η Λέρος είναι ένα πολύ μικρό νησί, πυκνοκατοικημένο 
όμως για τα δεδομένα του Αιγαίου: έχει 7.755 μόνιμους κα-
τοίκους. Το 2015 δέχθηκε 31.929 αφίξεις, η πλειονότητα των 
οποίων είχε ως σημείο εισόδου το Φαρμακονήσι, στα βορει-
οανατολικά της. Η Λέρος υπήρξε ιταλική στρατιωτική βάση 
μέχρι την προσάρτηση των Δωδεκανήσων στην Έλλάδα, το 
1947. Το 1957 διαµορφώθηκε η ιδέα να µετατραπούν τα άδεια 
κτίρια του ιταλικού ναυαρχείου σε αποικία ψυχικά ασθενών, 
µε στόχο την απασχόλησή τους σε γεωργικές ασχολίες. Έπί-
σης, στο νησί, τα πρώτα μετεμφυλιακά χρόνια, λειτουργούσαν 
οι «Βασιλικαί Τεχνικαί Σχολαί», στο πλαίσιο των «Παιδουπό-
λεων» της βασίλισσας Φρειδερίκης. Έκεί, υπό καθεστώς «πει-
θαρχημένης διαβίωσης», παιδιά των ηττημένων του Έμφυλίου 
εκπαιδεύονταν για να αποτελέσουν τους «πυρήνας του ελλη-

50 Βλ. τα σχετικά στοιχεία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΈ για τους 
Πρόσφυγες: bit.ly/1SpR3L7.
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νοχριστιανικού πολιτισμού» όταν θα επέστρεφαν στα χωριά 
τους. Στους χώρους της πάλαι ποτέ «Αποικίας Ψυχοπαθών 
Λέρου», στα Λέπιδα, δημιουργήθηκε το Κέντρο Υποδοχής και 
Ταυτοποίησης (ΚΥΑ 2969/2015), με προσφυγικό καταυλισμό 
δυναμικότητας 1.000 θέσεων, στον περίβολο του εγκαταλε-
λειμμένου κεντρικού κτιρίου του ψυχιατρείου.51 Οι συνειρμοί 
που προκαλούνται από την επαναλειτουργία, ως χώρου στρα-
τοπεδισμού και μαζικής διαχείρισης ανθρώπων, αυτού του 
ιστορικά φορτισμένου τόπου που έγινε γνωστός ως «Το ένοχο 
μυστικό της Έυρώπης», από το ομώνυμο πρωτοσέλιδο άρθρο 
του Observer στα τέλη της δεκαετίας του 1980,52 οδήγησαν σε 
αντιδράσεις τόσο των κατοίκων της Λέρου όσο και επαγγελ-
ματιών της ψυχικής υγείας. 

Η ιστορία λοιπόν τα έφερε έτσι ώστε στη Λέρο, από το δεύ-
τερο μισό του 20ού έως τις αρχές του 21ου αιώνα, να ανα-
κυκλώνεται ο εγκλεισμός για διαφορετικές ομάδες, σε άλλες 
συγκυρίες βέβαια. Έύκολα ακούει κανείς κατοίκους να λέ-
νε: «Πρώτα έφεραν τα παιδιά των κομμουνιστών, μετά εξόρι-
στους, μετά τους τρελούς και τώρα τους πρόσφυγες». 

Προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες για πα-
ροχή βασικών υπηρεσιών πρώτης υποδοχής, ο Δήμος παραχώ-
ρησε τους χώρους του παλιού Γηροκομείου. Στη συνέχεια, σε 

51 Από τις 16 Δεκεμβρίου, ημερομηνία κατά την οποία ο πρωθυπουργός 
Αλέξης Τσίπρας επισκέφθηκε το νησί για να παρακολουθήσει την πο-
ρεία των εργασιών, δεν πραγματοποιήθηκε καμία πρόοδος, παρά μόνο 
μετά τη δημοσιοποίηση της έκθεσης του Συμβουλίου της ΈΈ, το οποίο 
υπογράμμιζε τις συστημικές ελλείψεις στην Έλλάδα ως προς τη διενέρ-
γεια της καταγραφής και της ταυτοποίησης. Η διαχείριση της Πρώτης 
Υποδοχής βρισκόταν έτσι, όπως και σε όλα τα σημεία εισόδου, πλην της 
Λέσβου και της Σάμου, στα χέρια της Αστυνομίας.
52 John Merritt, «The guilty secret of Europe», Τhe Observer, 10.9.1989.
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έναν αγώνα δρόμου για να τηρηθεί η προθεσμία του Έυρωπα-
ϊκού Συμβουλίου, μπήκε σε λειτουργία, στις 18 Φεβρουαρίου 
2016, το Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης στα Λέπιδα. Στον 
χώρο αυτό πραγματοποιείται η διαδικασία καταγραφής και ταυ-
τοποίησης, παρέχεται ανθρωπιστική βοήθεια από οργανώσεις 
και εθελοντές, και μπορούν να φιλοξενηθούν 330 άτομα. Ο Δή-
μος καλύπτει τις υπηρεσίες υδροδότησης και ηλεκτροδότησης, 
ενώ οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα τις υποδομές υγιεινής. Παράλλη-
λα, λειτουργεί και η «Βίλα Άρτεμις» για τη φιλοξενία ευάλω-
των ομάδων με χωρητικότητα 25 ατόμων, αλλά και ο χώρος 
του ΠΙΚΠΑ με χωρητικότητα 100-150 ατόμων (500 σε πλήρη 
ανάπτυξη), ο οποίος προοριζόταν για τη λειτουργία του Κέ-
ντρου Πρώτης Υποδοχής. Ο Δήμος είχε εκφράσει την αντίθεσή 
του στην ύπαρξη οποιουδήποτε άλλου χώρου πέραν του Κέ-
ντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης στα Λέπιδα, και ειδικότερα 
στη λειτουργία των χώρων του ΠΙΚΠΑ· μάλιστα, είχε διατυπώ-
σει την πρόθεσή του να εμποδίσει τη λειτουργία άλλων χώρων 
φιλοξενίας με την έναρξη λειτουργίας του Κέντρου.53 

Σημαντικά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί με την καθα-
ριότητα και την ηλεκτροδότηση, στα οποία ο Δήμος προσπα-
θεί να ανταποκριθεί. Τα έξοδα της καθαριότητας στον καταυ-
λισμό καλύπτονται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΈ για 
τους Πρόσφυγες και τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα. 

H αστυνομική δύναμη, καλύπτοντας τις ανάγκες της κα-
ταγραφής, δεν μπορεί να ασχοληθεί με άλλα καθήκοντα. Έτσι, 

53 Αξίζει να σημειωθεί ότι η ανακαίνιση των χώρων του ΠΙΚΠΑ έγινε με 
δωρεές αλληλέγγυων από όλο τον κόσμο, με κόστος 62.000 ευρώ έως 
σήμερα. Τη διαχείριση των χώρων έχει αναλάβει το Δίκτυο Αλληλεγγύ-
ης Λέρου, μια ομάδα 35 περίπου αλληλέγγυων, η οποία δραστηριοποι-
είται χρόνια στο νησί, ασχολούμενη με πρόσφυγες αλλά και κατοίκους 
του νησιού που έχουν ανάγκη βοήθειας.
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κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού δεν υπήρχε αστυνομική δύ-
ναμη για την τήρηση της δημόσιας τάξης, αφού η πλειοψηφία 
είχε διατεθεί για τη διαχείριση των αφίξεων. Στο νησί πραγμα-
τοποιείται εβδομαδιαία συνάντηση των ανθρωπιστικών οργα-
νώσεων για τον συντονισμό των δράσεων ως προς την παρο-
χή της ανθρωπιστικής βοήθειας.

Φαρμακονήσι

Το Φαρμακονήσι έγινε ευρύτερα γνωστό στην Έλλάδα –και 
όχι μόνο– τον Ιανουάριο του 2014, καθώς εκεί σημειώθηκε ένα 
από τα πιο πολύνεκρα ναυάγια στο Αιγαίο, με 11 νεκρούς, από 
τους οποίους οι 8 ήταν παιδιά.54 Απέχει 12 ναυτικά μίλια από 
τη Λέρο και 5,5 από τα παράλια της Τουρκίας· διοικητικά υπά-
γεται στον Δήμο Λέρου. Έίναι ακατοίκητο, έχει μόνιμη στρα-
τιωτική βάση με 20-30 περίπου ένστολους, η οποία υπόκει-
ται στο Υπουργείο Έθνικής Άμυνας, και εξαιτίας της οποίας η 
πρόσβαση στο νησί είναι ελεγχόμενη. Στο Φαρμακονήσι δεν 
υπάρχει καμία υποδομή πρώτης υποδοχής, παρά τις αυξημέ-
νες αφίξεις και τα πολυάριθμα ναυάγια που έχουν σημειωθεί 
στην ευρύτερη περιοχή, επαληθεύοντας με τραγικό τρόπο την 
ανάγκη ύπαρξης μιας μόνιμης εγκατάστασης. Παρά το γεγο-
νός ότι διεθνείς οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στο νησί 
έχουν ασκήσει θεσμική πίεση για την εγκατάσταση υποδομών, 
η απάντηση των αρμόδιων αρχών είναι έως σήμερα αρνητική. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι στο Φαρμακονήσι επιχειρεί αποκλει-
στικά το Λιμενικό, με τη συνδρομή των Γιατρών Χωρίς Σύνο-

54 Η υπόθεση του Φαρμακονησίου βρίσκεται στο Έυρωπαϊκό Δικαστή-
ριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, όπου η Έλλάδα εγκαλείται για παρα-
βίαση του άρθρου 3 ΈΣΔΑ λόγω της πρακτικής της επαναπροώθησης. 
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ρα, ενώ ο ικανός αριθμός ενστόλων της στρατιωτικής βάσης 
απέχει από κάθε δραστηριότητα που σχετίζεται με τη σύντο-
μη παραμονή των προσφύγων στο νησί. Η μετακίνηση από το 
Φαρμακονήσι δεν γίνεται σε σταθερή βάση. Όσοι καταφθά-
νουν μένουν συνήθως εκεί κάποιες ώρες, μέχρι και δύο ημέ-
ρες. Για τη μεταφορά τους χρησιμοποιείται το πλοίο «Ηλίας 
Τ», το οποίο έχει μισθώσει το Υπουργείο Μεταναστευτικής 
Πολιτικής, και ένα πλοίο της Frontex. Μεταξύ άλλων, υπάρ-
χουν καταγγελίες για έλλειψη τροφής και νερού, αλλά και κα-
κομεταχείριση από πλευράς των ένστολων, κατά τη διάρκεια 
της παραμονής των νεοαφιχθέντων στο νησί έως τη μεταφο-
ρά τους στη Λέρο.55 

Κως

Στο νησί της Κω σημειώθηκαν οι περισσότερες αντιδρά-
σεις το καλοκαίρι του 2015. Από την αρχή της αύξησης των 
προσφυγικών ροών, η δημοτική αρχή στάθηκε αντίθετη στη 
δημιουργία οποιουδήποτε χώρου υποδοχής και στέγασης των 
προσφύγων και των μεταναστών που έφταναν στο νησί. Ση-
μειώνεται ότι έως τη λειτουργία του Κέντρου Υποδοχής και 
Ταυτοποίησης δεν υπήρχε τέτοιος χώρος στο νησί (πέραν του 
προσωρινού καταυλισμού χωρητικότητας 200 ατόμων που 
ανέπτυξαν, μετά από πολλές δυσκολίες, οι Γιατροί Χωρίς Σύ-
νορα τον Σεπτέμβριο του 2015),56 με αποτέλεσμα οι νεοεισερ-
χόμενοι να συνωστίζονται στην Αστυνομική Διεύθυνση Κω 

55 Βλ. σχετικά την έκθεση των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, «Obstacle course 
to Europe. A policy-made humanitarian crisis at EU borders», Ιανουά-
ριος 2016, σ. 11 κ.ε.: bit.ly/1SpUH7M.
56 Στο ίδιο.
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και στον χώρο του λιμανιού, περιμένοντας έως και 25 ημέρες 
για να καταγραφούν. Ο Δήμος της Κω πρόβαλλε ως επιχείρη-
μα το ισχυρό πλήγμα εναντίον της τουριστικής επιχειρηματι-
κότητας, στην οποία βασίζεται το νησί. Η τοποθέτηση αυτή 
του Δήμου συντέλεσε σημαντικά στο να αναπτύξουν οι κά-
τοικοι αρνητική στάση απέναντι στο πραγματικό γεγονός των 
αφίξεων, η οποία κορυφώθηκε με τις διαδηλώσεις κατά της 
δημιουργίας hotspot στο νησί και την παρεμπόδιση των κατα-
σκευαστικών εργασιών. Παρά το ότι συνολικά, στην πλάστιγ-
γα των αντιδράσεων, η διάθεση υποστήριξης και αλληλεγ-
γύης στους πρόσφυγες υπερισχύει, στην Κω οι διαμαρτυρίες 
απλών κατοίκων και επαγγελματιών των χώρων εστίασης και 
διαμονής για την αρνητική επίδραση των προσφυγικών ροών 
στην οικονομία του νησιού και την καθημερινότητά τους έγι-
ναν σχεδόν ρουτίνα, και μάλιστα υπό την αιγίδα της δημοτι-
κής αρχής. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος της καθυστέρησης 
δημιουργίας του hotspot. Παρ’ όλα αυτά, σημειώνεται ότι έως 
σήμερα δεν έχουν καταγραφεί περιστατικά ρατσιστικής βίας.

Έντοπισμός και παραπομπή ευάλωτων ομάδων

Η διαδικασία του εντοπισμού και της παραπομπής των 
ασυνόδευτων ανηλίκων παρουσιάζει σοβαρές ελλείψεις και 
έχει οδηγήσει σε απαράδεκτες πρακτικές, όπως η διοικητική 
κράτηση ανηλίκων ως ενήλικων, η μικτή κράτηση κλπ., πρα-
κτικές που στο παρελθόν έχουν οδηγήσει σε επανειλημμένες 
καταδίκες της Έλλάδας από το Έυρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαι-
ωμάτων του Ανθρώπου.57 

57 Βλ., λ.χ., Rahimi v. Greece, Application No. 8687/08: bit.ly/26cHUgf.
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Κατά τη διαδικασία καταγραφής και ταυτοποίησης, όσον 
αφορά την ηλικία οι ελληνικές αρχές βασίζονται στις δηλώ-
σεις των νεοεισερχομένων. Οι ανήλικοι που εισέρχονται στην 
Έλλάδα πολύ συχνά δηλώνουν ότι είναι ενήλικοι ή μέλη οι-
κογενειών, προκειμένου να συνεχίσουν το ταξίδι τους προς 
τα κράτη-στόχους. Από την άλλη πλευρά, οι ελληνικές αρ-
χές δεν προχωρούν σε προσδιορισμό της ηλικίας, παρά μό-
νο στην περίπτωση που υπάρχει σοβαρή αμφιβολία περί της 
πραγματικής ηλικίας ή σε καταφανείς περιπτώσεις ανηλικότη-
τας. Ακόμη όμως και η ίδια η διαδικασία του προσδιορισμού 
της ηλικίας υπήρξε ιδιαίτερα προβληματική και πολλοί φορείς 
είχαν εκφράσει κατά καιρούς τις επιφυλάξεις τους. Στις 16 Φε-
βρουαρίου 2016 εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 1982/2016 ΚΥΑ περί 
της διαπίστωσης της ανηλικότητας αιτούντων άσυλο.58 

Ένδεικτικό παράδειγμα της ελλειμματικής διαδικασίας εντο-
πισμού αποτελεί το γεγονός ότι για το 2015, όταν οι συνολικές 
αφίξεις από τα θαλάσσια σύνορα έφτασαν τις 851.319, οι κα-
ταγεγραμμένοι ασυνόδευτοι ανήλικοι ήταν μόλις 2.248, ενώ 
το 2014, όταν ο αντίστοιχος συνολικός αριθμός αφίξεων από 
τη θάλασσα ανήλθε σε 43.518,59 οι καταγεγραμμένοι ασυνό-
δευτοι ανήλικοι ήταν 2.390.60

Ακόμα και σήμερα, οι ασυνόδευτοι ανήλικοι, εξαιτίας της 
έλλειψης θέσεων φιλοξενίας, τίθενται υπό κράτηση, μέχρι να 
μεταφερθούν σε δομές φιλοξενίας. Oι θέσεις φιλοξενίας σε 
ανοιχτές δομές για ασυνόδευτους ανήλικους ανέρχονται πα-
νελλαδικά σε 432. Έννοείται πως ο αριθμός αυτός είναι εντε-

58 ΦΈΚ 335Β, 16.2.2016: goo.gl/6aVhUF.
59 Με βάση τα στοιχεία της Έλληνικής Αστυνομίας: bit.ly/1qCKWcY.
60 Με βάση τα στοιχεία του Έθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
(ΈΚΚΑ): bit.ly/1Qk0PtW.
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λώς ανεπαρκής για να καλύψει τη στέγαση των ασυνόδευτων 
παιδιών που εισέρχονται στη χώρα και οδηγεί στην παραμονή 
τους σε χώρους κράτησης, έως ότου υπάρξει διαθέσιμη θέση 
στις δομές. Ως εκ τούτου, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη για 
αύξηση των ανοιχτών δομών φιλοξενίας και η δημιουργία δο-
μών φιλοξενίας, ιδίως για ασυνόδευτους ανήλικους κάτω των 
12 ετών και ασυνόδευτα κορίτσια. Ας σημειωθεί ότι τα περισ-
σότερα από τα υφιστάμενα κέντρα τα διαχειρίζονται ΜΚΟ. 

Περαιτέρω, ο θεσμός της επιτροπείας ανηλίκων στην Έλ-
λάδα είναι αναποτελεσματικός και χρήζει επαναξιολόγησης, 
καθώς το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι αδύνατον να λειτουρ-
γήσει σε μια χώρα που δέχεται υψηλούς αριθμούς στο έδαφός 
της, όπως η Έλλάδα. Για τον λόγο αυτό συστάθηκε, υπό τη 
Διεύθυνση Υποδοχής, Τμήμα Προστασίας Ασυνόδευτων Ανη-
λίκων, το οποίο θα είναι υπεύθυνο για τη μελέτη, τον σχεδια-
σμό και την παρακολούθηση της εφαρμογής της πολιτικής για 
την υποδοχή και την κοινωνική προστασία των ασυνόδευτων 
ανήλικων. Στο πλαίσιο αυτό, ανακοινώθηκε ότι έχει δρομολο-
γηθεί νομοθετική ρύθμιση για την αναθεώρηση του θεσμού 
της επιτροπείας, με βάση τα πορίσματα της Έιδικής Ομάδας 
Έργασίας που συστάθηκε το 2014 με πρωτοβουλία της Γενι-
κής Γραμματείας Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με τη συμμετοχή συναρμόδιων 
υπουργείων αλλά και φορέων όπως η Ύπατη Αρμοστεία του 
ΟΗΈ για τους Πρόσφυγες και ο Συνήγορος του Παιδιού.

Το διάστημα που ο βαλκανικός δρόμος παρέμενε ανοιχτός, 
το ποσοστό πληρότητας στις δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων 
ανηλίκων ήταν ιδιαίτερα χαμηλό, καθώς οι ανήλικοι εγκατέ-
λειπαν τις δομές ακόμα και την πρώτη μέρα που έφταναν σε 
αυτές, προκειμένου να συνεχίσουν το ταξίδι τους. Η κατάστα-
ση άρχισε, ήδη από τον Νοέμβριο του 2015, να παρουσιάζει 
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σημάδια αλλαγής, όταν εφαρμόστηκαν οι πρώτοι περιορισμοί 
στα σύνορα με την ΠΓΔΜ. Στην παρούσα χρονική στιγμή 
(Απρίλιος 2016) οι δομές φιλοξενίας έχουν 100% πληρότητα.

Αναφορικά με τη διαδικασία που ακολουθείται στα σημεία 
εισόδου, παρότι έχουν σημειωθεί κάποια βήματα προόδου, 
είναι απαραίτητη η περαιτέρω υποστήριξη του συστήματος 
εντοπισμού των ανηλίκων. Συγκεκριμένα, στην Κω, όπου έως 
τώρα οι ασυνόδευτοι ανήλικοι βρίσκονταν σε καθεστώς κρά-
τησης σε αστυνομικά κρατητήρια μαζί με υπόδικους, λειτουρ-
γεί από τον Νοέμβριο του 2015 transit Κέντρο Φιλοξενίας για 
Ασυνόδευτους Ανήλικους, με ευθύνη της ΜΚΟ Praksis, με τη 
χρηματοδότηση και τη συνεργασία της Ύπατης Αρμοστείας.61 
Στη Λέσβο, χρησιμοποιούνται οι χώροι του Κέντρου Πρώτης 
Υποδοχής για τη φιλοξενία των ανηλίκων έως τη μεταφορά 
τους στις κατάλληλες δομές, καθώς και δύο Κέντρα Φιλοξε-
νίας με ευθύνη ΜΚΟ.62 Στη Χίο, δεν υπάρχει ειδικός χώρος 
παραμονής ανηλίκων και οι ασυνόδευτοι ανήλικοι κρατού-
νται στην Αστυνομική Διεύθυνση Χίου σε χώρους που χρησι-
μοποιούνταν ως ξενώνες ανάπαυσης για τους αστυνομικούς 
υπαλλήλους, ενώ πολύ γρήγορα πρόκειται να λειτουργήσει 
Κέντρο Φιλοξενίας για Ασυνόδευτους Ανήλικους με ευθύνη 
της ΜΚΟ ΜΈΤΑδραση. 

Σε ό,τι αφορά τον εντοπισμό άλλων ευάλωτων ομάδων, τα 
πράγματα δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο. Υπάρχουν σοβα-
ρά κενά στον εντοπισμό αλλά και στην περαιτέρω παραπομπή 
και παρακολούθηση ατόμων που είναι θύματα βασανιστηρί-
ων, θύματα trafficking ή νοσούν ψυχικά. Αυτό οφείλεται τό-
σο στις ελλείψεις προσωπικού όσο και στην πλημμελή εξειδί-

61 Βλ. σχετικά στοιχεία στην ιστοσελίδα της Praksis: goo.gl/DKF3bb. 
62 Τα Κέντρα λειτουργούν με ευθύνη των ΜΚΟ Praksis και ΜΈΤΑδραση.
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κευση του υπάρχοντος προσωπικού στις διαδικασίες πρώτης 
υποδοχής.

Από την Αθήνα στην Έιδομένη: η είσοδος στον βαλκανι-
κό δρόμο

Η Αθήνα είναι ο μείζων ενδιάμεσος σταθμός, στην ελλη-
νική επικράτεια, στο ταξίδι των ροών προς τη Βόρεια Έυρώ-
πη διά της βαλκανικής οδού. Η παρελθούσα επιβάρυνση του 
ιστορικού κέντρου της πόλης από τον κύριο όγκο των οικονο-
μικών μεταναστών, κατά την –όχι μακρινή– περίοδο που η Έλ-
λάδα αποτελούσε τόπο προορισμού, δημιουργεί ανησυχία στη 
δημοτική αρχή και την κοινή γνώμη. Η Αθήνα ήδη έχει επιβα-
ρυνθεί από την ένταση των προσφυγικών ροών το 2015, χωρίς 
όμως αυτό να έχει ασκήσει, μέχρι στιγμής, σημαντική επίδρα-
ση στην τουριστική και οικονομική δραστηριότητα. Έκ των 
πραγμάτων, οι ροές κατευθύνονται στην πρωτεύουσα, διότι 
εδώ, εκτός όλων των άλλων, παρέχονται στους ανθρώπους οι 
βασικές παράτυπες ή παράνομες υπηρεσίες από τα κυκλώμα-
τα των διακινητών, προκειμένου να συνεχίσουν το ταξίδι τους. 

Με τις ροές να παρουσιάζουν σημαντική αύξηση από τον 
Μάρτιο του 2015, η κυβέρνηση επικεντρώθηκε στη διαχείριση 
της κατάστασης στα σημεία εισόδου, αφού εκεί εντοπιζόταν η 
αιχμή του προβλήματος, προσπαθώντας να βρει λύσεις σε το-
πικό επίπεδο. Έτσι, στον κυβερνητικό σχεδιασμό, το ζήτημα 
της Αθήνας ουσιαστικά υποτιμήθηκε, με αποτέλεσμα να βρι-
σκόμαστε διαρκώς ένα βήμα πίσω από τις εξελίξεις. 

Ήταν θέμα χρόνου το πότε η ασφυκτική πίεση στα νησιά 
θα μεταφερόταν στην ενδοχώρα, και συγκεκριμένα στην Αθή-
να, λόγω της ακτοπλοϊκής σύνδεσης με το μεγαλύτερο λι-
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μάνι της χώρας, τον Πειραιά. Όπως και έγινε. Το καλοκαίρι 
του 2015, χιλιάδες άνθρωποι που κατέφθαναν στο λιμάνι του 
Πειραιά, μην έχοντας κάποιο μέρος προσωρινής διαμονής, με 
εξαίρεση όσους είχαν την οικονομική δυνατότητα ενοικίασης 
δωματίου σε ξενοδοχεία, διέμεναν σε κεντρικές πλατείες της 
Αθήνας, όπως η πλατεία Βικτωρίας, που αποτέλεσε το βασικό 
σημείο συγκέντρωσης και διεκπεραίωσης των υποθέσεων των 
ανθρώπων αυτών, πριν πάρουν τον βαλκανικό δρόμο. 

Τον Ιούλιο του 2015, εκατοντάδες νεοαφιχθέντες, αφγα-
νικής κυρίως καταγωγής, βρέθηκαν στην Αθήνα, χωρίς ούτε 
να υπάρχει ούτε να έχει προβλεφθεί κάποιο μέρος προσωρι-
νής παραμονής. Οι υπάρχουσες έως τότε δομές στην Αττική 
αφορούσαν μόνο αιτούντες άσυλο και ασυνόδευτα ανήλικα. 
Το αποτέλεσμα ήταν πολλοί από αυτούς να κατασκηνώσουν 
στην πλατεία Βικτωρίας και στο Πεδίον του Άρεως. Η παρα-
μονή τους εκεί διήρκησε έναν περίπου μήνα, αφού δεν υπήρχε 
κατάλληλη υποδομή για τη μεταφορά τους. Η αδυναμία των 
αρχών να ανταποκριθούν στη νέα κατάσταση αναπληρώθη-
κε από την ενεργοποίηση ενός σημαντικού κινήματος αλλη-
λεγγύης, που υποκατέστησε το κράτος στην παροχή βασικών 
υπηρεσιών και έδωσε ανάσες και πολύτιμο χρόνο στην πολι-
τεία να δράσει. Για περισσότερο από τρεις εβδομάδες, οι πολί-
τες προσέτρεξαν στο Πεδίον του Άρεως, προσφέροντας υλικά 
αγαθά και χρόνο, συμμετέχοντας στην αυτοοργανωμένη ομά-
δα που συγκροτήθηκε με την ονομασία «Αυτοοργανωμένη 
Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης στους Πρόσφυγες/Μετανάστες». 

Το καλοκαίρι του 2015, στη συλλογική συνείδηση των Αθη-
ναίων και όχι μόνο, η κατάσταση στο Πεδίον του Άρεως συ-
νόψιζε τις στρεβλώσεις του ελληνικού διοικητικού μηχανισμού: 
προσπάθεια αποσιώπησης του προβλήματος, καθυστέρηση στη 
λήψη πρωτοβουλιών, ανοργανωσιά και αναποτελεσματικότη-
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τα, μεγάλο έλλειμμα προνοητικότητας, προετοιμασίας αλλά 
και συνεργασίας των αρμοδίων υπηρεσιών. Υπό την πίεση των 
αντιδράσεων της κοινής γνώμης και των ΜΜΈ που πρόβαλ-
λαν την κατάσταση που επικρατούσε στο Πεδίον του Άρεως, 
τα συναρμόδια υπουργεία, σε συνεργασία με τον Δήμο Αθη-
ναίων και την Περιφέρεια Αττικής, δημιούργησαν το Ανοιχτό 
Κέντρο Προσωρινής Φιλοξενίας στον Έλαιώνα. Οι εργασίες 
για τη δημιουργία του διήρκησαν 15 μέρες και η λειτουργία 
του ξεκίνησε στις 16 Αυγούστου 2015. Ο Έλαιώνας αποτελεί, 
έκτοτε, παράδειγμα βέλτιστης πρακτικής και συνεργασίας συ-
ναρμόδιων φορέων, που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως 
μοντέλο και για άλλες δομές προσωρινής φιλοξενίας. Ο Δή-
μος Αθηναίων παραχώρησε τον χώρο, η Περιφέρεια Αττικής 
συνέδραμε στην ηλεκτροδότηση και υδροδότησή του, τα συ-
ναρμόδια υπουργεία αξιοποίησαν τάχιστα τους διαθέσιμους 
υλικούς πόρους και το ανθρώπινο δυναμικό, ενώ στη λειτουρ-
γία του ενεπλάκησαν ΜΚΟ, εθελοντές, δημόσιοι οργανισμοί, 
καθώς και δευτερευόντως, σε κάποιες λειτουργίες, ο στρατός. 
Η δομή του Έλαιώνα και η συνολική του λειτουργία μπορεί 
να χαρακτηριστεί εξαιρετική: η δομή είναι ανοιχτή, διέπεται 
από κανόνες λειτουργίας και μπορεί να φιλοξενήσει 700 άτο-
μα, ενώ ήδη έχουν ξεκινήσει οι εργασίες για την αύξηση της 
χωρητικότητάς του και την παράταση της λειτουργίας του έως 
και το τέλος του 2016.63 

Από τα παραπάνω, μπορούμε να εξαγάγουμε δύο συμπερά-
σματα. Πρώτον, η κρατική μηχανή, αν το αποφασίσει, έχει τη 
δυνατότητα, παρά τα υφιστάμενα δημοσιονομικά προβλήμα-
τα, να ανταποκριθεί σε κρίσιμα ζητήματα. Δεύτερον, η ελληνι-
κή πολιτεία, βλέποντας την υπερσυγκέντρωση ανθρώπων στα 

63 Βλ. τα σχετικά ρεπορτάζ, λ.χ. goo.gl/xeY4uF.
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νησιά, θα μπορούσε να προβλέψει και να προλάβει την επα-
νάληψη του φαινομένου στο κέντρο της Αθήνας. Στο πλαίσιο 
αυτό, ωστόσο, εμφαίνεται μια συνολική πολιτική στάση και 
χρόνια πρακτική του ελληνικού κράτους, που εκδηλώνεται εί-
τε με την υιοθέτηση ad hoc λύσεων είτε με την ακόμα χειρό-
τερη ηθελημένη αδράνεια, έως ότου τα γεγονότα το αναγκά-
σουν να λάβει δράση.

Ειδομένη

Η Έιδομένη, ένα μικρό χωριό στα σύνορα της Έλλάδας με 
την ΠΓΔΜ, αποτέλεσε τον τελευταίο κρίκο στην αλυσίδα της 
μετακίνησης των νεοαφιχθέντων στην Έλλάδα, στην προσπά-
θειά τους να μεταβούν σε άλλο κράτος-μέλος της ΈΈ, μέσω της 
βαλκανικής οδού. Οι πρόσφυγες περνούν από τη μια επικράτεια 
στην άλλη περπατώντας στις γραμμές του τρένου. Το ελληνικό 
κράτος δεν προέβη σε κάποιον σχεδιασμό στην περιοχή όταν, 
ήδη από το 2014, άρχισαν να συγκεντρώνονται οι πρώτοι πρό-
σφυγες στις συνοριακές διαβάσεις δίπλα από τις γραμμές του 
τρένου που οδηγούν στη Σερβία. Αξίζει να σημειωθεί ότι καθ’ 
όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού του 2015, όταν περίπου 5.000 
άνθρωποι διέσχιζαν σε καθημερινή βάση τα σύνορα, δεν υπήρ-
χε οργανωμένη δομή, καθώς η πολιτεία ήταν αρνητική στο στή-
σιμο ενός οργανωμένου χώρου στα σύνορα. Ο λόγος ήταν διτ-
τός: οι ελληνικές αρχές αφενός ήθελαν να διατηρηθεί χαμηλά 
σε επικοινωνιακό επίπεδο το πέρασμα της Έιδομένης, και αφε-
τέρου δεν ήθελαν να επωμισθούν πολιτικά σε ευρωπαϊκό επί-
πεδο την υποβοήθηση της παράτυπης διάσχισης των συνόρων.

Καθώς η Έιδομένη και οι γύρω περιοχές δεν διέθεταν τις 
υποδομές για να φιλοξενήσουν τους μεγάλους αριθμούς που 
έφταναν στο σημείο, περιμένοντας να διασχίσουν τα σύνορα, 
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οι αφιχθέντες παρέμεναν επί πολλές ώρες, ακόμα και ημέρες, 
εκτεθειμένοι στις επικρατούσες καιρικές συνθήκες, χωρίς βα-
σικές υπηρεσίες υγιεινής και στήνοντας σκηνές σε γειτονικές 
εκτάσεις καλλιεργήσιμης γης, προκαλώντας την αντίδραση 
των κατοίκων.

Καθώς η κρατική αδυναμία παρατεινόταν, μια πρωτοβου-
λία διεθνών ανθρωπιστικών οργανώσεων, με τη συνδρομή εθε-
λοντών, δημιούργησε, τον Σεπτέμβριο του 2015, έναν ειδικό 
χώρο προσωρινής παραμονής όπου παρέχονταν υπηρεσίες 
ανθρωπιστικής βοήθειας, ειδικό χώρο για παιδιά, σύστημα 
παραπομπής ευάλωτων ομάδων, παροχή ειδών πρώτης ανά-
γκης και εικοσιτετράωρη ιατρική παρακολούθηση, που μπορεί 
να φιλοξενήσει 1.200 άτομα.64 Η λειτουργία του προσωρινού 
καταυλισμού εξομάλυνε την κατάσταση στα σύνορα και βοή-
θησε στην οργανωμένη άφιξη και διάβαση των συνόρων, χάρη 
στην εξαιρετική συνεργασία και τον συντονισμό οργανώσεων 
και εθελοντών, μιας και τα νούμερα παρέμεναν υψηλά όλους 
τους επόμενους μήνες.65 Ο μεγαλύτερος αριθμός που διέσχισε 
τα σύνορα σημειώθηκε στις 25 Οκτωβρίου 2015: 8.400. Ένας 
σημαντικός, πλην όμως αδιευκρίνιστος αριθμός ατόμων που 
διέσχισαν τα σύνορα τους περασμένους μήνες φαίνεται να μι-
λούσε επαρκώς την ελληνική γλώσσα, κάτι που υποδεικνύει 
ότι δεν ήταν νεοεισερχόμενοι.66 

Περιοδικά κλεισίματα των συνόρων σημειώθηκαν αρκετές 
φορές όλη την προηγούμενη περίοδο, για ώρες ή και μέρες.67 Η 

64 Βλ. τη σχετική αναφορά των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, 26.9.2015: bit.
ly/1VqOdVg.
65 Βλ. τα σχετικά στοιχεία του ΙΟΜ, 10.9.2015: bit.ly/1Nz5j03.
66 Βλ. την εβδομαδιαία έκθεση της FRA, 26-30.10.2015: bit.ly/1KQWp1S.
67 Βλ. τη σχετική αναφορά των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, 21.8.2015: bit.
ly/1S7Wf7N.
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αλλαγή στην πολιτική διέλευσης, ωστόσο, επήλθε στις 18 Νο-
εμβρίου 2015, όταν η ΠΓΔΜ απαγόρευσε την καθολική διέλευ-
ση στο έδαφός της, επιτρέποντάς τη μόνο σε υπηκόους Συρί-
ας, Ιράκ και Αφγανιστάν. Την επομένη, η απαγόρευση εισόδου 
ήταν πλήρης, οδηγώντας στην παραμονή 6.000 ατόμων στον 
προσωρινό καταυλισμό της Έιδομένης. Από τις 20 Νοεμβρί-
ου 2015, η ΠΓΔΜ επέτρεπε μόνο στις τρεις προαναφερθείσες 
υπηκοότητες να διασχίσουν τα σύνορα, κάτι που οδήγησε στη 
σταδιακή υπερσυγκέντρωση ατόμων στον προσωρινό καταυ-
λισμό της Έιδομένης, καθώς και σε εντάσεις και διαμαρτυρίες 
από υπηκόους χωρών που δεν είχαν πρόσβαση στην επικρά-
τεια της ΠΓΔΜ.68 Σταδιακά, πολλοί επέλεξαν να επιστρέψουν 
στην Αθήνα, ωστόσο το πρόβλημα της υπερσυγκέντρωσης συ-
νεχιζόταν. Στις 9 Δεκεμβρίου 2015, οι ελληνικές αρχές εκκένω-
σαν τον προσωρινό καταυλισμό. Όσοι δεν επιτρεπόταν να δι-
ασχίσουν τα σύνορα οδηγήθηκαν με λεωφορεία στην Αττική, 
στους χώρους των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων, που χρησιμο-
ποιούνται ως χώροι προσωρινής φιλοξενίας. 

Η ενέργεια αυτή είχε ως αποτέλεσμα να παραμένουν άν-
θρωποι, ανάμεσα σε αυτούς και ευάλωτες ομάδες, σε πρατήριο 
υγρών καυσίμων που απέχει 20 χιλιόμετρα από την Έιδομένη, 
για ώρες, ακόμα και μέρες, έως ότου τους επιτραπεί να προχω-
ρήσουν στα σύνορα, σε θερμοκρασίες που έφταναν τους μείον 
10 C, χωρίς καμία πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες. Οι οργανώ-
σεις που δραστηριοποιούνταν στον προσωρινό καταυλισμό69 
εξέφρασαν την έντονη ανησυχία τους για την πρακτική αυτή, 

68 Βλ. την εβδομαδιαία έκθεση της FRA, 16-20.11/2015: bit.ly/1lqJ6ZO.
69 Βλ. σχετική έκκληση των οργανώσεων, για άνοιγμα των συνόρων: 
bit.ly/1WD2imG. Έπίσης, κείμενο συλλογής υπογραφών της Διεθνούς 
Αμνηστίας: http://bit.ly/1S7ZnAi
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που άφηνε έκθετους σε κινδύνους χιλιάδες ανθρώπους, στερώ-
ντας τους βασικά δικαιώματα, και ζήτησαν την επαναλειτουρ-
γία του καταυλισμού. Οι αρχές δέχτηκαν την επαναλειτουργία 
του καταυλισμού στις 27 Ιανουαρίου 2016, μόνο για τους υπη-
κόους χωρών που επιτρέπεται να διασχίσουν τα σύνορα.70

Κατά την περίοδο αυτή, δε, υπάρχουν πολυάριθμες καταγγε-
λίες για περιστατικά βίας και κακομεταχείρισης από τις αστυ-
νομικές αρχές της γείτονος χώρας, βίαιες επαναπροωθήσεις, 
άσκηση βίας και κλοπές από οργανωμένα κυκλώματα.71

Στις 21 Ιανουαρίου 2016 οι αρχές της ΠΓΔΜ προχώρησαν 
σε νέο περιορισμό, βάσει του οποίου θα επιτρέπεται η είσοδος 
μόνο σε υπηκόους των τριών παραπάνω εθνικοτήτων που δη-
λώνουν ότι προορισμός τους είναι η Γερμανία και η Αυστρία. 
Την περίοδο αυτή έχουν καταγραφεί αρκετά περιστατικά επι-
στροφής πολιτών τρίτων χωρών, καθώς οι αρχές της γειτονι-
κής χώρας δεν αναγνωρίζουν ως γνήσια τα υπηρεσιακά ση-
μειώματα που τους έχουν χορηγήσει οι ελληνικές αρχές. Οι 
περιορισμοί συνεχίζονται και διευρύνονται στις 20 και 21 Φε-
βρουαρίου 2016, καθώς η ΠΓΔΜ επιτρέπει πλέον τη διέλευση 
μόνο σε Ιρακινούς και Σύρους που διαθέτουν ταυτότητα ή δια-
βατήριο, ενώ την απαγορεύει πλήρως σε Αφγανούς – οι οποίοι 
αποτελούν το 30% των αφίξεων. Μετά την επιβολή του περιο-
ρισμού αυτού, ο αριθμός των ατόμων που διέσχιζαν τα σύνο-
ρα μειώθηκε δραστικά. Οι τελευταίοι πολίτες τρίτων χωρών 
διέσχισαν τα σύνορα Έλλάδας-ΠΓΔΜ στις 5 Μαρτίου 2016, 
καθώς έκτοτε εφαρμόστηκε το πλήρες κλείσιμο των συνόρων. 

70 Bλ. τη μηνιαία έκθεση της European Union Agency for Fundamental 
Rights (FRA), 1-31.1.2016: bit.ly/1U4IGXT.
71 Βλ. σχετικό δελτίο Τύπου των Γιατρών του Κόσμου, 21.1.2016: bit.
ly/1Sscuyz.

spiropoulou.indd   69 27/5/16   1:20 μμ



spiropoulou.indd   70 27/5/16   1:20 μμ



Τ Ρ Ι Τ Ο  Κ Έ ΦΑ Λ Α Ι Ο

ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΕ-ΤΟΥΡΚΙΑΣ

Ο εγκλωβισμός των προσφύγων 

Μετά το κλείσιμο των συνόρων για τους Αφγανούς, στις 
21 Φεβρουαρίου 2016, ο αριθμός των ατόμων που διέσχιζαν τα 
σύνορα Έλλάδας-ΠΓΔΜ μειωνόταν, όπως είπαμε, δραματικά. 
Όσο περνούσαν οι μέρες και πλησίαζε η Σύνοδος Κορυφής της 
7ης Μαρτίου, τα σύνορα ανοιγόκλειναν χωρίς προειδοποίηση, 
οι έλεγχοι ήταν εξαντλητικοί, ο αριθμός των ατόμων που συ-
γκεντρώνονταν στο σημείο αυξανόταν ραγδαία και η ψυχική 
ένταση στον χώρο του καταυλισμού ήταν διάχυτη. Μέσα σε λί-
γες μέρες ο προσωρινός καταυλισμός της Έιδομένης έγινε ο πυ-
ρήνας του προσφυγικού και, ταυτόχρονα, καθρέφτης της Έυ-
ρώπης. Μιας Έυρώπης σκληρής, σκοτεινής και απάνθρωπης.

Ο αριθμός των συγκεντρωμένων στον καταυλισμό ξεπέρασε 
τους 15.000, σύμφωνα με τις καταμετρήσεις των ανθρωπιστι-
κών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται επιτόπου. Άνδρες, 
γυναίκες και μικρά παιδιά εγκλωβίστηκαν στο «σημείο εξό-
δου», κάτω από απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης, χωρίς πρό-
σβαση σε βασικές υπηρεσίες υγιεινής, εκτεθειμένοι σε χαμηλές 
θερμοκρασίες και τη συνεχή κακοκαιρία. Οι ανθρωπιστικές ορ-
γανώσεις, στην προσπάθειά τους να διαχειριστούν την κατά-
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σταση, αύξησαν τις καθημερινές μερίδες φαγητού φτάνοντας 
τις 33.000 ημερησίως, διπλασίασαν μέσα σε μία νύχτα τη χω-
ρητικότητα του καταυλισμού, μοίρασαν σκηνές και αδιάβροχα, 
και δρούσαν αδιαλείπτως, προκειμένου να υπάρξει μια ανθρώ-
πινη διαχείριση. Ωστόσο οι οργανώσεις, όσο εξειδικευμένες κι 
αν ήταν, και παρά τις θαυμαστές αυτές προσπάθειες, δεν μπο-
ρούσαν να διαχειριστούν επιτυχώς 15.000 ανθρώπους, τη στιγ-
μή που η πολιτεία, κεντρικά, δήλωνε την παρουσία της στο ση-
μείο του καταυλισμού μόνο μέσω της αστυνομικής δύναμης και 
λιγοστών ιατρικών κλιμακίων του Υπουργείου Υγείας.

Με το πέρασμα των ημερών, οι συνθήκες γίνονταν χειρό-
τερες, ενώ οι άνθρωποι νοσούσαν λόγω του κρύου και των 
κακών συνθηκών. Όπως ήταν αναμενόμενο, έχαναν την εμπι-
στοσύνη τους και το μόνο που τους έμενε ήταν η ελπίδα να 
επιχειρήσουν ξανά να περάσουν τα σύνορα.72 Όλοι περίμεναν 
τα αποτελέσματα της Συνόδου της 7ης Μαρτίου: είτε ένα νέο 
άνοιγμα της βαλκανικής οδού είτε το επίσημο κλείσιμο, προ-
κειμένου να αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις τους. Με την 
αναβολή της απόφασης και τη μετάθεσή της δέκα ημέρες με-
τά, παρατάθηκε και η παραμονή. Η χρήση βίας στα σύνορα 
αυξήθηκε και οι βίαιες επαναπροωθήσεις από την ΠΓΔΜ απο-
τελούσαν καθημερινό φαινόμενο.

Όσο αυξανόταν ο αριθμός των συγκεντρωμένων, που πα-
ρέμεναν κάτω από άθλιες συνθήκες στην Έιδομένη, αυξάνο-
νταν και οι εκκλήσεις για παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και 
κρατική παρέμβαση, προκειμένου να δοθεί λύση στο ζήτημα 
που είχε πλέον λάβει διαστάσεις ανθρωπιστικής κρίσης.73 Η 

72 Βλ. σχετικό δελτίο Τύπου της Διεθνούς Αμνηστίας, 1.3.2016: bit.
ly/1Sq3ua0.
73 Βλ. την κοινή δήλωση 26 οργανώσεων για το προσφυγικό, 7.3.2016: 
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κυβέρνηση παρέμεινε αμέτοχη, περιμένοντας την ευαισθητο-
ποίηση της Έυρώπης απέναντι στο θέαμα παιδιών βουτηγμέ-
νων στη λάσπη αλλά και τη σταδιακή απομάκρυνση του κό-
σμου από το σημείο, εφόσον τα σύνορα παρέμεναν κλειστά. 
Βέβαια, δεν συνέβη τίποτα από τα δύο.

Το ερώτημα τι θα γίνει με την Έιδομένη είναι μείζον αυτή 
τη στιγμή, διότι ο αυτοσχέδιος καταυλισμός αποτελεί κίνδυ-
νο για την υγεία, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τη δημόσια 
τάξη. H ρητορική της «μη βίας» (το επιχείρημα, δηλαδή, ότι 
οι άνθρωποι δεν μπορούν να μεταφερθούν από εκεί παρά μό-
νο εφόσον πειστούν) είναι μόνο εν μέρει πειστικό: ένα κράτος 
οφείλει να σταθμίζει όσο το δυνατόν πιο έγκαιρα και ψύχραι-
μα κατά πόσον η παράταση μιας άθλιας κατάστασης μπορεί 
να οδηγήσει, ανεξέλεγκτα, σε μεγαλύτερη βία και να προλά-
βει μια τέτοια εξέλιξη, έχοντας προηγουμένως εξαντλήσει τα 
περιθώρια πειθούς. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που βιώνουν οι 
χιλιάδες άνθρωποι στην Έιδομένη τη στιγμή που γράφονται 
τούτες οι γραμμές συνιστά αντικειμενική βία, υπό την έννοια 
ότι, υπό συνθήκες καταναγκασμού, δεν έχουν πρόσβαση σε 
στοιχειώδη αγαθά.

To κλείσιμο του βαλκανικού προσφυγικού δρόμου εί-
χε προαναγγελθεί από το ανακοινωθέν της Συνόδου Κορυ-
φής της 25ης Οκτωβρίου 2015. Σε αυτό, πέραν των κρίσιμων 
υποχρεώσεων που συνομολόγησε η χώρα μας, αποφασίστη-
κε πως «μια πολιτική ανεξέλεγκτης ροής χωρίς την πρότερη 
πληροφόρηση της γειτονικής χώρας δεν είναι αποδεκτή. Αυτό 
πρέπει να εφαρμόζεται από όλα τα κράτη της διαδρομής».74 

bit.ly/lqmyL3J.
74 Δελτίο Τύπου της Έυρωπαϊκής Έπιτροπής, «Συνάντηση για τη μετα-
ναστευτική διαδρομή στα Δυτικά Βαλκάνια: Οι ηγέτες συμφώνησαν επί 
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Αποφασίστηκε, επίσης, πως «μια χώρα μπορεί να αρνηθεί σε 
πολίτες τρίτων κρατών την είσοδο, όταν αυτοί δεν επιβεβαι-
ώνουν την επιθυμία τους να ζητήσουν διεθνή προστασία». 
Έκτοτε κάθε ανακοινωθέν ήταν σκληρότερο από το προηγού-
μενο, με αποκορύφωμα τα δύο τελευταία, της 18ης Φεβρου-
αρίου και της 7ης Μαρτίου 2016, όπου πλέον δεν γίνεται καν 
λόγος για πρόσφυγες, παρά μόνο για «παράνομες μετανα-
στευτικές ροές μέσω των Δυτικών Βαλκανίων».75 Έτσι προ-
ετοιμάζεται η πανηγυρική απόφαση σφραγίσματος των πε-
ρασμάτων, πανηγυρικώς προαναγγελθείσα στο ανακοινωθέν 
της 7ης Μαρτίου. Έδώ απροσχημάτιστα μνημονεύεται πως «οι 
ακανόνιστες ροές μεταναστών κατά μήκος της οδού των Δυ-
τικών Βαλκανίων έχουν πλέον σταματήσει» («irregular flows 
of migrants along the Western Balkans route have now come 
to an end»). Αυτή υπήρξε η συγκυρία για την Έλλάδα, τη στιγ-
μή που η ελληνική κυβέρνηση, μια μέρα πριν την κρισιμότερη 
Σύνοδο Κορυφής της ΈΈ για το προσφυγικό, στις 17 και 18 
Μαρτίου, κατανάλωνε την ενέργειά της στο «εκ παραδρομής 
“ατόπημαˮ» του αρμόδιου υπουργού να ονομάσει «Μακεδο-
νία» τη γειτονική χώρα.76

Στις 18 Μαρτίου 2016 οι αρχηγοί των κρατών-μελών, στην 
τρίτη κατά σειρά συνάντησή τους με τον Τούρκο πρωθυπουρ-
γό, επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους να εφαρμόσουν το κοινό 
σχέδιο δράσης που ενεργοποιήθηκε στις 29 Νοεμβρίου 2015 

σχεδίου δράσης 17 σημείων», 25.10.2015: bit.ly/1pdznb9.
75 Βλ. «Συμπεράσματα του Έυρωπαϊκού Συμβουλίου, 18-19 Φεβρουαρί-
ου 2016» (bit.ly/1WCKKa9) και «Δήλωση των αρχηγών κρατών και κυ-
βερνήσεων της ΈΈ», 8.3.2016 (bit.ly/1R4BPxy).
76 Όπως εύστοχα γράφτηκε στα social media: «Θα έχουμε κανένα νε-
κρό παιδάκι σε λίγο στην Έιδομένη, αλλά η Μακεδονία όπου θα το θά-
ψουν θα είναι ελληνική»… 
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και να λάβουν σειρά νέων μέτρων, προκειμένου «να δώσουν 
τέλος στην παράτυπη μετανάστευση από την Τουρκία στην 
ΈΈ».77 Στο πλαίσιο αυτό συμφωνήθηκε η επιστροφή στην 
Τουρκία όλων όσων φτάνουν παράτυπα στα ελληνικά νησιά, 
από τις 20 Μαρτίου 2016 και μετά. Το μέτρο χαρακτηρίζεται 
προσωρινό και έκτακτο. Η αιτιολογία της εφαρμογής του είναι 
η αποκατάσταση της δημόσιας τάξης και το τέλος του ανθρώ-
πινου πόνου, ενώ τα έξοδα της επιστροφής θα καλύπτονται εξ 
ολοκλήρου από την ΈΈ. Το δεύτερο, και ίσως κυριότερο, μέτρο 
είναι η επιστροφή των παράτυπα εισερχομένων στην ΈΈ Σύ-
ρων προσφύγων και η «ανταλλαγή» τους, μέσω της εφαρμο-
γής προγράμματος επανεγκατάστασης, με Σύρους πρόσφυγες 
που βρίσκονται στο έδαφος της Τουρκίας: για κάθε επιστροφή 
Σύρου πρόσφυγα από τα ελληνικά νησιά στην Τουρκία, ένας 
άλλος Σύρος θα επανεγκαθίσταται από την Τουρκία στην ΈΈ. 
Περαιτέρω, γίνεται μνεία, για μία ακόμη φορά, στη δέσμευση 
της Τουρκίας να αποτρέψει το άνοιγμα νέων θαλάσσιων ή χερ-
σαίων οδών παράτυπης εισόδου, τη συνεργασία ΈΈ-Τουρκίας 
για τη βελτίωση της ανθρωπιστικής κατάστασης σε περιοχές 
που γειτνιάζουν με την Τουρκία και τους τρόπους απορρόφη-
σης της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης. Ακόμη, σημειώνεται η 
εφαρμογή μέτρων για την απελευθέρωση των θεωρήσεων ει-
σόδου για τους Τούρκους πολίτες και η ενεργοποίηση των δι-
αδικασιών για την ένταξη της Τουρκίας στην ΈΈ. Τέλος, μέτρο 
υπό αίρεση αποτελεί η ενεργοποίηση εθελοντικού προγράμ-
ματος εισδοχής για ανθρωπιστικούς λόγους, όταν οι ροές τεί-
νουν να σταματήσουν.

77 Έυρωπαϊκό Συμβούλιο, «Δήλωση ΈΈ-Τουρκίας, 18 Μαρτίου 2016»: 
goo.gl/eLyVfN.
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Γιατί η Συμφωνία ΈΈ-Τουρκίας είναι μια κακή συμφωνία

Η Συμφωνία ΈΈ-Τουρκίας είναι μια κακή συμφωνία. Ούτε η 
Τουρκία ούτε η Έλλάδα ούτε η ΈΈ μπορεί να την εφαρμόσει. Πε-
ραιτέρω, η Τουρκία, έχοντας επικυρώσει τη Σύμβαση της Γενεύ-
ης με γεωγραφικό περιορισμό (μόνο για τους Έυρωπαίους δηλα-
δή), δεν αναγνωρίζει το δικαίωμα στους πολίτες τρίτων χωρών 
να ζητήσουν άσυλο. Το γεγονός ότι οι άνθρωποι αυτοί ζούνε τό-
σα χρόνια στην Τουρκία χωρίς να διώκονται δεν είναι λόγος νο-
μιμοποίησης της Συμφωνίας. Το γεγονός ότι μετανάστες χωρίς 
χαρτιά εδώ και χρόνια «επιστρέφονται» στην Τουρκία επίσης 
δεν είναι λόγος αποδοχής της: η Τουρκία δεν αναγνωρίζει πρό-
σφυγες, και ο πρόσφυγας δεν χάνει την ιδιότητα του διωκώμε-
νου από την πατρίδα του επειδή βρήκε πρόσκαιρο απάγκιο σε 
μιαν άλλη χώρα. 

Ο χαρακτηρισμός της Τουρκίας ως «ασφαλούς τρίτης χώ-
ρας» και η επιστροφή σε αυτήν ανθρώπων με προσφυγικό 
προφίλ είναι, στην κλίμακα αξιών του διεθνούς δικαίου, ό,τι 
χειρότερο έχει επιδείξει η Έυρώπη στην προσπάθειά της να δι-
αχειριστεί τις αφίξεις και υπερβαίνει κατάφωρα κάθε άστοχη, 
αδιέξοδη ή επικίνδυνη επιλογή έχει κάνει έως τώρα. Πράγμα-
τι, αποτελεί το αποκορύφωμα μιας σειράς πολιτικών αποφά-
σεων όπως η εμπλοκή του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο, οι στρατιωτι-
κές επιχειρήσεις και η θωράκιση των συνόρων. Το γεγονός ότι 
το κείμενο της Συμφωνίας σηματοδοτεί μια ευθεία υπονόμευ-
ση και καταστρατήγηση του διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου 
υποδηλώνει απερίφραστα πως βρισκόμαστε αντιμέτωποι με 
την πιο απειλητική πραγματικότητα για το μέλλον των προ-
σφύγων.

Τα νομικά ελλείμματα της Συμφωνίας έχουν υπογραμμι-
σθεί και επικριθεί από διεθνείς οργανώσεις δικαιωμάτων, ήδη 
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πριν την υπογραφή της.78 Η έκφραση σεβασμού του διεθνούς 
και ευρωπαϊκού δικαίου διατρέχει το κείμενο της Συμφωνίας, 
ωστόσο αυτό δεν είναι αρκετό, βέβαια, για να εξασφαλίσει τις 
απαραίτητες εγγυήσεις. Η κατάσταση στην οποία βρίσκεται 
η Τουρκία, πολιτειακά και νομοθετικά, απέχει πολύ από τον 
χαρακτηρισμό της ως «ασφαλούς τρίτης χώρας». Πιο συγκε-
κριμένα, η νομική βάση για την εφαρμογή των μέτρων αυτών 
εδράζεται στην υπ’ αριθμόν 2013/32/ΈΈ Οδηγία σχετικά με τις 
κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθε-
στώτος διεθνούς προστασίας, και κυρίως στις έννοιες «ασφα-
λής τρίτη χώρα» και «πρώτη χώρα ασύλου».79 Στο άρθρο 38 
της Οδηγίας ορίζεται ότι η εφαρμογή της έννοιας των ασφα-
λών τρίτων χωρών επιτρέπεται μόνο όταν πληρούνται σωρευ-
τικά συγκεκριμένες προϋποθέσεις: δεν απειλείται η ζωή και η 
ελευθερία του αιτούντος λόγω φυλής, θρησκείας, ιθαγένειας, 
κοινωνικής τάξης ή πολιτικών πεποιθήσεων, δεν υπάρχει κίν-
δυνος σοβαρής βλάβης, τηρείται η αρχή της μη επαναπροώθη-
σης, τηρείται η απαγόρευση της απομάκρυνσης και υπάρχει η 
δυνατότητα να ζητηθεί το καθεστώς του πρόσφυγα και η ανά-
λογη προστασία.

Έν προκειμένω, εκτός από τις εγγυήσεις που πρέπει να συ-
γκεντρώνει η Τουρκία, προκειμένου να χαρακτηριστεί «ασφα-
λής τρίτη χώρα», η Έλλάδα θα πρέπει, με τη σειρά της, να εν-
σωματώσει στο εθνικό της δίκαιο συγκεκριμένους κανόνες οι 
οποίοι, στο πλαίσιο της επιστροφής, απαιτούν τον σύνδεσμο 
του αιτούντος με την τρίτη χώρα βάσει του οποίου αιτιολο-

78 Βλ., μεταξύ άλλων, τις σχετικές ανακοινώσεις της Διεθνούς Αμνηστί-
ας (bit.ly/25eUyLd) και της International Federation for Human Rights-
FIDH (bit.ly/1TgWhZP).
79 Για το κείμενο της Οδηγίας, βλ. bit.ly/1XGsOK0.
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γείται η μετάβαση, συγκεκριμένη μεθοδολογία που οφείλουν 
να ακολουθήσουν οι αρχές, εξασφάλιση της εξατομικευμένης 
εξέτασης, καθώς και το δικαίωμα άσκησης ένδικων μέσων. 
Σημειώνεται εδώ ότι το ΠΔ 113/2013, όπως τροποποιήθη-
κε και ισχύει, δεν περιλαμβάνει καμία από τις παραπάνω εγ-
γυήσεις, πράγμα που σημαίνει ότι καμία επιστροφή δεν μπο-
ρεί να πραγματοποιηθεί στην Τουρκία πριν την ενσωμάτωση 
των παραπάνω κανόνων στο εθνικό δίκαιο και την ουσιαστι-
κή θεσμοθέτηση κατάλληλου πλαισίου.80 Ακόμη, το γεγονός 
της απλής μετάβασης διαμέσου ενός κράτους δεν αρκεί για τη 
στοιχειοθέτηση επαρκούς συνδέσμου, αφού συχνά η μετάβα-
ση οφείλεται σε τυχαία περιστατικά και δεν συνεπάγεται κατ’ 
ανάγκη την ύπαρξη ουσιαστικής σχέσης, ώστε να τεκμηριώνε-
ται μια ενδεχόμενη επιστροφή.81

Η Τουρκία, παρά το γεγονός ότι φιλοξενεί στο έδαφός της 
πολύ μεγάλο αριθμό προσφύγων, δεν μπορεί να χαρακτηρι-
στεί ασφαλής χώρα για τους πρόσφυγες, καθώς αυτοί δεν 
μπορούν να ζητήσουν άσυλο εκεί, και επομένως ανά πάσα 
στιγμή μπορεί να «επιστραφούν» στις εστίες τους. Έξάλλου, 
ο όρος «misâfir», που η Τουρκία αποδίδει επισήμως στους αν-
θρώπους αυτούς, περιγράφει επακριβώς τη θέση των προσφύ-
γων στην τουρκική κοινωνία και την κρατική αντίληψη επ’ 
αυτού. Ο «μουσαφίρης» βρίσκεται στο σπίτι μας όσο καιρό θέ-
λουμε εμείς. Αν για κάποιο λόγο κρίνουμε ότι δεν τον θέλουμε 
ή δεν τον αντέχουμε, τότε τον διώχνουμε. 

Δεν υπάρχει, δηλαδή, καμία εγγύηση ότι όσοι επιστραφούν 

80 Βλ. σχετική νομική τεκμηρίωση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΈ για 
τους Πρόσφυγες, που αναφέρεται στην επιστροφή αιτούντων άσυλο, 
υπό το πρίσμα της Συμφωνίας ΈΈ-Τουρκίας, 23.3.2016: bit.ly/1VzF6a2.
81 Στο ίδιο.
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στην Τουρκία θα λάβουν το επίπεδο της προστασίας που δι-
καιούνται, ούτε ότι δεν θα επαναπροωθηθούν στη χώρα από 
την οποία διέφυγαν, δεν θα γυρίσουν δηλαδή πίσω στον κίν-
δυνο. Στη διαπίστωση αυτή συνηγορούν, μεταξύ άλλων, πο-
λυάριθμες καταγγελίες που έχουν δεχτεί διεθνείς οργανώσεις 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων82 για περιπτώσεις επαναπροώθη-
σης Σύρων πολιτών από τις τουρκικές αρχές στη Συρία. Έπί-
σης, μόλις μία μέρα μετά την υπογραφή της Συμφωνίας και 
την ανεπίσημη ανακήρυξη της Τουρκίας ως «ασφαλούς τρίτης 
χώρας», η Διεθνής Αμνηστία δημοσιοποίησε ακόμα ένα περι-
στατικό μαζικής επαναπροώθησης Αφγανών προσφύγων πί-
σω στην Καμπούλ.83 Άλλωστε, η Τουρκία έχει τον μεγαλύτερο 
αριθμό καταδικαστικών αποφάσεων του Έυρωπαϊκού Δικα-
στηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (πάνω από 3.000 από το 
1987 μέχρι σήμερα, που αντιστοιχούν στο 18% του συνόλου 
των καταδικαστικών αποφάσεων του Δικαστηρίου), ξεπερνώ-
ντας όλα τα κράτη-μέλη που έχουν υπογράψει την Έυρωπα-
ϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.84 Παράλληλα, το 
τελευταίο διάστημα στην Τουρκία δολοφονούνται αντιφρο-
νούντες δικηγόροι σε δημόσια θέα, καταπατείται η ελευθερία 
του Τύπου, ενώ ταυτόχρονα φυλακίζονται αντιπολιτευόμενοι 
δημοσιογράφοι. Ολόκληρες πόλεις στο εσωτερικό της χώρας 
βρίσκονται σε καθεστώς πολιορκίας, ενώ η καταστολή εντεί-
νεται και διευρύνεται, τη στιγμή που η «ψυχρή» διαμάχη με τη 
Ρωσία παγιώνεται και βαθαίνει.

82 Βλ. ανακοίνωση του Human Rights Watch, 23.11.2015: bit.ly/1M-
wO6Wo.
83 Βλ. bit.ly/1Ry49T8.
84 Emanuela Roman, Theodore Baird, and Talia Radcliffe, «Analysis: 
Why Turkey is Not a “Safe Country”», www.statewatch.org, Φεβρουάρι-
ος 2013: bit.ly/1POBB7U.

spiropoulou.indd   79 27/5/16   1:20 μμ



80 Προσφυγικό: «Θα τα καταφέρουμε»;

Αναφορικά με το νομικό πλαίσιο των δικαιούχων διεθνή 
προστασία, στην Τουρκία ισχύουν τα εξής: Στους Σύρους 
πολίτες χορηγείται καθεστώς προσωρινής προστασίας85 με 
δικαίωμα πρόσβασης στην εργασία, αλλά με περιορισμένη 
πρόσβαση στην εκπαίδευση, την κοινωνική πρόνοια και γε-
νικότερα σε διαδικασίες ένταξης στην κοινωνία. Στους πολί-
τες άλλων χωρών παρέχεται το δικαίωμα αίτησης διεθνούς 
προστασίας με βάση τον Νόμο περί Αλλοδαπών και Διε-
θνούς Προστασίας που θεσμοθετήθηκε το 2014·86 ωστόσο, 
αυτή δεν είναι αντίστοιχη του καθεστώτος του πρόσφυγα, 
αφού η Τουρκία θέτει γεωγραφικούς περιορισμούς στη Σύμ-
βαση της Γενεύης και δεν αναγνωρίζει το καθεστώς του πρό-
σφυγα σε μη Έυρωπαίους πολίτες ή ανιθαγενείς των οποίων 
ο τόπος της τελευταίας συνήθους διαμονής τους ήταν ευ-
ρωπαϊκή χώρα. Πρέπει να τονιστεί, εδώ, ότι η Τουρκία εί-
ναι το μόνο κράτος (από όσα έχουν υπογράψει τη Σύμβαση 
της Γενεύης) που δεν έχει άρει τους γεωγραφικούς περιορι-
σμούς, ενώ, για να ανταποκρίνεται στην ευρωπαϊκή έννοια 
της «ασφαλούς τρίτης χώρας», μια χώρα πρέπει να έχει επι-
κυρώσει και να τηρεί τις διατάξεις της Σύμβασης της Γενεύης 
χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς.87

Οι νομικές ακροβασίες συνιστούν στην ουσία το αποτέλε-
σμα της ηθικής έκπτωσης της Έυρώπης στο προσφυγικό ζή-
τημα. Σε αντίθεση με το πρόταγμα της Σύμβασης της Γενεύ-
ης, στην οποία η παράνομη είσοδος δεν ποινικοποιείται όταν 
πρόκειται για προσφυγικό πληθυσμό σε αναζήτηση ασφαλούς 

85 Βλ., αναλυτικότερα, bit.ly/1MFx1NR.
86 Το κείμενο του νόμου στα αγγλικά: bit.ly/1AvorGQ.
87 Ηuman Rights Watch, «Q&A: The EU-Turkey Deal on Migration and 
Refugees», 3.3.2016: bit.ly/20TwPwK.
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καταφυγίου, παρατηρούμε την αναίρεση της εν λόγω αρχής. 
Έπιπλέον, την τιμωρία εκείνων που προστατεύει η Σύμβαση, 
αφού, με βάση τα οριζόμενα στη Συμφωνία, όσοι Σύροι πρό-
σφυγες έχουν επιχειρήσει να εισέλθουν παράτυπα στην Έυρώ-
πη θα πηγαίνουν στον πάτο της σχετικής λίστας. Αυτό, καθώς 
οι θέσεις επανεγκατάστασης είναι 72.000 σε σύνολο περίπου 
2.700.000 Σύρων που βρίσκονται στην Τουρκία, σημαίνει, στην 
πράξη, αποκλεισμό τους από τη δυνατότητα να βρεθούν νό-
μιμα στην Έυρώπη. Η επανεγκατάσταση, δηλαδή, θα πραγμα-
τοποιείται με κανόνες «καλής συμπεριφοράς». Πέραν αυτού, 
ο αριθμός των προσφύγων που θα επανεγκατασταθούν είναι 
εξαιρετικά μικρός. Η εφαρμογή ενός υπό αίρεση μέτρου, της 
ενδεχόμενης εισδοχής στην ΈΈ για ανθρωπιστικούς λόγους σε 
περίπτωση που οι ροές τείνουν να σταματήσουν, αποτελεί με-
γίστη υποκρισία: το να λες «θα σας δεχτούμε αν είστε λίγοι» 
δεν έχει καμία σχέση με το διεθνές δίκαιο. 

Ο διαχωρισμός, νομικά και πραγματικά, των ανθρώπων 
που φτάνουν στην Έλλάδα μετά τις 20 Μαρτίου 2016, σε σχέ-
ση με όσους αφίχθησαν πριν την υπογραφή της Συμφωνίας, 
στερείται κάθε ηθικοπολιτικού θεμελίου. Πέρα από τη μη δυ-
νατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης, οι 
νεοεισερχόμενοι τίθενται υπό κράτηση αμφίβολης νομιμότη-
τας, καθώς δεν ακολουθούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες, 
όπως η έκδοση και επίδοση απόφασης κράτησης που θα πε-
ριέχει αιτιολόγηση σχετικά με τους λόγους για τους οποίους 
κρατούνται, χωρίς πρόσβαση σε νομική βοήθεια, χωρίς να δι-
ασφαλίζεται το δικαίωμα υποβολής αιτήματος ασύλου και υπό 
απαράδεκτες συνθήκες διαβίωσης.

Όσοι διαφωνούν υποστηρίζουν, μεταξύ άλλων, ότι, αφού η 
Τουρκία είναι η χώρα που φιλοξενεί τον μεγαλύτερο αριθμό 
προσφύγων από την απαρχή του πολέμου στη Συρία, αποτελεί 
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στην πράξη ασφαλή χώρα.88 Έπίσης ότι, εφόσον επιτρέπεται, 
με βάση την ευρωπαϊκή νομοθεσία, σε κάθε αιτούντα να αντι-
κρούσει το τεκμήριο της ασφάλειας σε ατομική βάση, καμία 
χώρα δεν μπορεί να θεωρηθεί 100% ασφαλής.89 Οι διαπιστώ-
σεις αυτές όμως δεν αρκούν για τη στοιχειοθέτηση ενός συμπα-
γούς επιχειρήματος που αντέχει σε νομική κριτική. Ακόμη και 
αν αποδεχθούμε τα παραπάνω, δεν μπορούν να σταθούν  όταν 
τα αντιπαραθέσουμε με τις προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 38 
της Οδηγίας (μη επαναπροώθηση, δυνατότητα αίτησης του κα-
θεστώτος του πρόσφυγα, μη κίνδυνος σοβαρής βλάβης κλπ.).

Προκειμένου να μειωθούν οι ροές, η ανθρώπινη ζωή, τα δι-
καιώματα και ο θεσμός του ασύλου τίθενται στο περιθώριο. 
Και αφού δεν υπάρχει ακόμα αναγνώριση ασφαλών τρίτων 
χωρών σε ευρωπαϊκό επίπεδο,90 η Έλλάδα καλείται εκ των 
πραγμάτων να αναγνωρίσει την Τουρκία ως ασφαλή τρίτη χώ-
ρα, ώστε να τεθεί σε ισχύ η Συμφωνία. Ως προς την κατάληξη, 
έστω και εξατομικευμένα, δύο είναι οι πιθανές εκδοχές: 

Έίτε η Έλλάδα θα κάνει ό,τι απαιτείται προκειμένου να 
πραγματοποιούνται αθρόες επιστροφές στην Τουρκία, με το 
κόστος που αυτό συνεπάγεται, αφού θεμελιώδης προϋπόθεση 
για την εφαρμογή της Συμφωνίας είναι η χώρα μας να παραβι-
άσει το διεθνές προσφυγικό δίκαιο.

88 Βλ., λ.χ., τη συνέντευξη του Gerald Knaus, προέδρου του think tank 
European Stability Initiative, στην ιστοσελίδα του Council on For-
eign Relations (CFR), στις 16.3.2015 (on.cfr.org/1WD0Hxh), καθώς 
και σχετική ανάλυση του European Stability Initiative, 17.10.2015 (bit.
ly/1QpiMM7).
89 Για παράδειγμα, βλ. Daniel Thym, «Why the EU-Turkey Deal is Le-
gal and a Step in the Right Direction», verfassungsblog.de, 9.3.2016: bit.
ly/1Vgj4Zh.
90 Βλ. σχετικά bit.ly/1TgT1xM.
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Έίτε η κατά γράμμα εφαρμογή της Συμφωνίας, με τη συ-
νακόλουθη τήρηση –όπως προτάσσεται στο κείμενό της– 
του ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου, θα έχει αποτέλεσμα 
οι επιστροφές στην Τουρκία να είναι ίσως λιγότερες και από 
τις αναγκαστικές επιστροφές που πραγματοποιούσε η Έλλη-
νική Αστυνομία τα προηγούμενα έτη, καθώς οι αιτήσεις της 
πλειοψηφίας των νεοεισερχόμενων δεν θα μπορούν σε καμία 
περίπτωση να κριθούν απαράδεκτες.91 Με άλλα λόγια, αν οι 
ελληνικές αρχές τηρήσουν το διεθνές προσφυγικό δίκαιο, η 
συμφωνία δεν μπορεί να εφαρμοστεί.

Μετά τη Συμφωνία, τα αναπόδραστα διλήμματα ενώπιον 
των οποίων βρίσκεται αυτή τη στιγμή η Έλλάδα είναι τρία.

Το δίλημμα του «αποθηκάριου»

Το πρώτο δίλημμα είναι αυτό του «αποθηκάριου», καθώς 
είναι πλέον δεδομένο ότι η Έλλάδα καλείται να διαχειριστεί 
έναν αδιάγνωστο αριθμό προσφύγων (όσοι ήδη βρίσκονται 
εδώ, μαζί με αυτούς που θα συνεχίσουν να έρχονται), οι οποίοι 
θα παραμείνουν για άγνωστο χρόνο στην επικράτειά της. Μέ-
χρι σήμερα, οι επιδόσεις του ελληνικού κράτους δεν εμπνέουν 
αισιοδοξία. Ωστόσο, ας κάνουμε μια υπόθεση εργασίας, για 
την οικονομία της συζήτησης: αν το ελληνικό κράτος μετα-
μορφωθεί και γίνει ό,τι δεν έχει υπάρξει ως σήμερα (παραγω-
γικό, αποτελεσματικό και εύστοχο), το αποτέλεσμα θα είναι οι 
χιλιάδες άνθρωποι που βρίσκονται εδώ να ζουν σε αξιοπρεπείς 
συνθήκες: ακριβώς εκείνο που δεν συμβαίνει στις λάσπες της 
Έιδομένης. Σε αυτή την περίπτωση, είναι βέβαιο ότι οι περισ-
σότερες ευρωπαϊκές χώρες θα πούνε χαιρέκακα πως «η Έλλά-

91 Ας σημειωθεί ότι το 40% των αφιχθέντων είναι παιδιά.
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δα μια χαρά τα καταφέρνει, οπότε δεν υπάρχει ανάγκη να μοι-
ραστεί το βάρος με κανέναν». Ας μην πάμε μακριά ούτε στον 
χώρο ούτε στον χρόνο. Όσο καιρό οι πρόσφυγες παρέμεναν 
στην Τουρκία (συζητάμε για τέσσερα ολόκληρα χρόνια, από 
το 2012 ως το 2015) η Έυρωπαϊκή Ένωση απλώς απωθούσε το 
θέμα, αδιαφορώντας. Αυτή θα είναι η αντίδραση των περισσο-
τέρων ευρωπαϊκών κρατών, αν βρεθεί το ιδανικό buffer state, 
ένα κράτος δηλαδή που καταφέρνει, χωρίς πολλές φασαρίες, 
να κρατά τους πρόσφυγες μακριά από εκείνα. 

Έπομένως, το δύσκολο δίλημμα που έχει να αντιμετωπίσει 
σήμερα η χώρα μας είναι το εξής: Αφενός, ότι μια ανθρωπίνως 
επιβεβλημένη βελτίωση στη διαχείριση αυτών των ανθρώπων 
μπορεί δυνητικά να οδηγήσει στην επίταση της επανάπαυσης 
των βορείων γειτόνων (Βαλκανίων, Κεντροευρωπαίων και 
Βορειοευρωπαίων) ότι «οι Έλληνες τα καταφέρνουν». Έπομέ-
νως, με λίγη βοήθεια, μια χαρά θα μείνουν οι πρόσφυγες σε 
ελληνικό έδαφος. Αφετέρου, η άλλη όψη του διλήμματος αυ-
τού είναι να θεωρείται από κάποιους, εδώ, πως η συνέχιση της 
ντροπιαστικής σημερινής κατάστασης αποτελεί ένα μέσο πίε-
σης προς την ΈΈ, δείχνοντας ότι η χώρα δεν μπορεί να αντε-
πεξέλθει.

Το δίλημμα της μετεγκατάστασης

Η μόνη χώρα που φαίνεται, επί του παρόντος, διατεθειμένη 
να μοιραστεί υπό όρους την ευθύνη καταμερισμού του προ-
σφυγικού πληθυσμού, που ήδη έχει σωρευθεί και θα συνεχίσει 
να σωρεύεται στην ελληνική επικράτεια, είναι η Γερμανία. Έί-
ναι πλέον πολύ πιθανό ότι, σε διμερές επίπεδο, η Γερμανία θα 
αποφασίσει τη μετεγκατάσταση ενός ποσοστού των προσφύ-
γων αυτών στο έδαφός της. Το θετικό μιας τέτοιας απόφασης 
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είναι ότι κάποιοι από τους ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι, άλ-
λωστε, σε τελευταία ανάλυση, δεν επιθυμούν να ζήσουν στην 
Έλλάδα, θα έφευγαν – κάτι που θα ελάττωνε, σε μεγαλύτερο ή 
μικρότερο βαθμό, την πίεση εδώ. Ωστόσο, πρέπει να σκεφτού-
με σοβαρά αν μετεγκατάσταση, στο σημείο που έχουμε φτά-
σει, αποτελεί λύση ή απλώς επιτείνει το πρόβλημα. 

Το αρνητικό μιας τέτοιας –εξ αντικειμένου και υπό κανο-
νικές συνθήκες– επιθυμητής εξέλιξης είναι ότι, έτσι, η προσ-
δοκία της μετεγκατάστασης από την Έλλάδα στη Γερμανία 
θα συνεχίσει να αποτελεί παράγοντα έλξης του προσφυγικού 
πληθυσμού από τα τουρκικά παράλια προς την Έλλάδα. Όσο 
υπάρχει η ελπίδα να φτάσουν οι άνθρωποι αυτοί στον –θεω-
ρούμενο από τους ίδιους ως– ιδανικό προορισμό τους, τόσο 
θα αυξάνεται και η προσπάθειά τους να το καταφέρουν. Κάτι 
τέτοιο όμως σημαίνει αύξηση των ροών σε βαθμό αδιάγνω-
στο, κάτι το οποίο η Έλλάδα δεν έχει κανέναν λόγο να επιθυ-
μεί. Κι αυτό διότι, ακόμα αν δεν μπορέσουν να φτάσουν στη 
Γερμανία, θα επιδιώκουν, με κάθε τρόπο, να μη φύγουν από 
το ευρωπαϊκό έδαφος. Με άλλα λόγια, η εφαρμογή αποφάσε-
ων οι οποίες πρωτογενώς φαίνονται ευνοϊκές για την Έλλάδα 
μπορεί να έχει αναπάντεχες συνέπειες, στην εντελώς αντίθε-
τη κατεύθυνση. Αυτός είναι ένας κίνδυνος ενώπιον του οποί-
ου βρίσκεται η Έλλάδα σήμερα με την πολιτική της μετεγκα-
τάστασης. 

Το ελληνικό κράτος οφείλει να σταθμίσει μεσοπρόθεσμα 
και μακροπρόθεσμα πώς αποδίδει η πολιτική αυτή. Έίναι, σε 
τελευταία ανάλυση, μια ανθρώπινη και συμφέρουσα προοπτι-
κή για την Έλλάδα; Ή λειτουργεί ως παράγοντας αύξησης των 
ροών, στην απέλπιδα προσπάθεια των προσφύγων να φτά-
σουν στον ευρωπαϊκό Βορρά; Μια ακόμη επιβεβαίωση της πε-
ρίφημης ετερογονίας των σκοπών, της κατάστασης όπου τα 
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αποτελέσματα τα οποία παράγουν οι πράξεις ενός ατομικού 
ή συλλογικού υποκειμένου είναι αντίθετα από τις αρχικές επι-
θυμίες και επιδιώξεις του;92 

Το ανθρωπιστικό δίλημμα 

Τελευταίο αλλά όχι έσχατο είναι το πιο βαρύ, υπαρξιακού 
τύπου δίλημμα, ενώπιον του οποίου βρίσκεται η Έλλάδα από 
τη στιγμή που έκλεισε η βαλκανική οδός και υπογράφηκε η 
Συμφωνία. Χρειάστηκαν δύο Παγκόσμιοι Πόλεμοι προκειμέ-
νου να συγκροτηθεί ένα διεθνές προσφυγικό δίκαιο στο δεύ-
τερο μισό του 20ού αιώνα και άρκεσε μια ροή που λίγο ξεπέ-
ρασε το ένα εκατομμύριο, στις αρχές του 21ου, προκειμένου 
η ΈΈ να το απεμπολήσει. Αυτό που μένει για την Έλλάδα εί-
ναι ότι είτε υποδέχεται πρόσφυγες, σεβόμενη τη Σύμβαση της 
Γενεύης, υπό το καθεστώς της βεβαιότητας ότι ο πληθυσμός 
αυτός θα παραμένει εδώ για άγνωστο χρονικό διάστημα, είτε 
εφαρμόζει δραστήρια τις πολιτικές ανάσχεσης που επινοεί η 
ΈΈ προκειμένου να μην μπαίνουν πρόσφυγες στο έδαφός της, 
πρωταγωνιστώντας έτσι στην καταρράκωση του διεθνούς αν-
θρωπιστικού δικαίου και τον ευτελισμό του μεταπολεμικού 
νομικού κεκτημένου στο πεδίο αυτό. 

Η άποψή μας είναι ότι, όπως ήρθαν τα πράγματα, λίγα 
πράγματα έχει να κερδίσει η Έλλάδα παραβιάζοντας το διεθ-

92 Στη διαρκώς εντεινόμενη ρητορική σχετικά με το σφράγισμα των συ-
νόρων, οι προσφυγικές ροές απάντησαν, από τα τέλη Οκτωβρίου 2015, 
με μια αντίστοιχα εντεινόμενη προσπάθεια να περάσουν τα σύνορα 
προτού αυτά κλείσουν. Έίναι κάτι απολύτως αναμενόμενο, και γι’ αυ-
τό όφειλε να είχε προβλεφθεί από τη στιγμή που η ρητορική του καλω-
σορίσματος της καγκελαρίου άρχισε να δίνει τη θέση της στην αναδί-
πλωση. 
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νές δίκαιο. Όπως είδαμε, καμία ερμηνεία του διεθνούς δικαίου 
–ακόμη και η πιο ελαστική– δεν μπορεί να «χωρέσει» την ιδι-
ότητα της Τουρκίας ως ασφαλούς χώρας. Ακόμη πιο υποκριτι-
κό είναι ότι αυτή την ιδιότητα θα της την αποδώσει η Έλλάδα, 
μια χώρα η οποία, από το 2011, κατόπιν απανωτών αποφάσε-
ων του Έυρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώ-
που (με πρώτη την περίφημη MSS, τον Ιανουάριο του 2011), 
δεν θεωρείται ασφαλής χώρα για αιτούντες άσυλο, εξαιτίας 
των απάνθρωπων συνθηκών κράτησής τους. Για τον λόγο αυ-
τό, έκτοτε, δεν επιστρέφονται εδώ αιτούντες άσυλο από άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες και έχει ανασταλεί, ως προς την Έλλάδα, η 
εφαρμογή του Κανονισμού του Δουβλίνου.

Σταθμίσεις και δύσκολες υποχωρήσεις, βέβαια, είναι πά-
ντα αναγκαίες στη διαχείριση των πολιτικών διλημμάτων. Κά-
ποιες υποχωρήσεις ωστόσο, κυρίως στο τελευταίο δίλημμα, 
το ανθρωπιστικό, είναι, κατά την άποψή μας, αδιανόητες. Πι-
στεύουμε ότι στο άμεσο μέλλον η Έλλάδα θα πρέπει να δι-
αχειριστεί το προσφυγικό όχι με λογική του μεταμελημένου 
Έυρωπαίου μαθητή, κάνοντας το homework για να ανταπο-
κριθεί στις απαιτήσεις του αυταρχικού δασκάλου, αλλά ως δι-
κό της έργο, όποια θέση και αν παίρνει η ΈΈ. Αυτό δεν σημαί-
νει, ασφαλώς, ότι δεν πρέπει να επιτείνει τις προσπάθειές της 
στο επίπεδο της διεθνούς διπλωματίας, καθώς και για μια ευ-
ρωπαϊκή διευθέτηση. Σημαίνει όμως ότι, παράλληλα με αυτά, 
το ελληνικό κράτος πρέπει επιτέλους να μπει στη λογική μιας 
εσωτερικής διοικητικής ανασύνταξης, ανεξαρτήτως της έκβα-
σης των όποιων ενδοευρωπαϊκών διαπραγματεύσεων. Ας μην 
ξεχνάμε ότι μέχρι σήμερα όταν –ορθά– οι Έλληνες πολιτικοί 
έλεγαν ότι «το πρόβλημα είναι ευρωπαϊκό» εννοούσαν –κα-
κώς– ότι δεν είναι ελληνικό. Αυτή η πολυτέλεια δεν υπάρχει 
πια. Έχουμε, πλέον, ένα δικό μας πρόβλημα. 
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Για τον λόγο αυτό, το ερώτημα της μετεγκατάστασης των 
προσφύγων πρέπει να ιδωθεί έξω από την ψοφοδεή λογική 
του κράτους που ζητάει βοήθεια από «εταίρους», οι οποίοι, σε 
τελευταία ανάλυση, το μόνο που θέλουν είναι να μην έχουν 
πρόσφυγες. Η Έλλάδα σήμερα αξίζει να είναι μια χώρα που θα 
παλέψει, όσο μπορεί, να σώσει κάτι από την καθημαγμένη τι-
μή του προσφυγικού δικαίου και της ευτελισμένης ανθρωπι-
στικής συνείδησης της Δύσης. Για να κάνει κάτι τέτοιο, όμως, 
δεν μπορεί να αρκεστεί σε μια δωρεάν ρητορική ανθρωπισμού, 
όπως μέχρι σήμερα. Η ρητορική του ανθρωπισμού έχει κοντά 
ποδάρια, αν δεν συνοδεύεται από διοικητικές δράσεις που κά-
τι κάνουν για τους απεγνωσμένους ανθρώπους. Οι συνέργει-
ες με την κοινωνία των πολιτών είναι εδώ απαραίτητες, καθώς 
και η αξιοποίηση της μη κυβερνητικής εμπειρίας. Ωστόσο, η 
εναπόθεση των δράσεων αυτών μόνο στην κοινωνία των πο-
λιτών αποτελεί συνταγή αποτυχίας. 

Σε τελευταία ανάλυση, στα τρία διλήμματα που παρουσι-
άστηκαν παραπάνω μπορεί κανείς να επιλέξει την προοπτική 
που νομίζει ότι του ταιριάζει περισσότερο ηθικοπολιτικά. Δεν 
έχει όμως λόγους να εξωραΐζει ή να κρύβει τον οξύ χαρακτή-
ρα των ερωτημάτων αυτών, τόσο από τον εαυτό του όσο και 
από έναν λαό. Η επίγνωση των δυσάρεστων πραγμάτων και 
των δύσκολων σταθμίσεων μπορεί να είναι βαριά, ακόμα και 
ασήκωτη διαδικασία. Έίναι, όμως, εξ ορισμού καλύτερη από 
την ενσυνείδητη απώθηση και την ασύγγνωστη αμεριμνησία. 
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ΠΩΣ ΠΙΘΑΝΩΣ «ΘΑ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΜΕ»; 

Για τη διοικητική οργάνωση της διαχείρισης του προσφυ-
γικού: η ανάγκη σύστασης χαρτοφυλακίου Έπικρατείας 
για τη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης93

Μετά τις εκλογές του 2009 συστάθηκε Γενική Γραμματεία 
Μεταναστευτικής Πολιτικής.94 Ο στόχος ήταν η διοικητική, 
θεσμική και συμβολική αναβάθμιση της διαχείρισης της μετα-
νάστευσης στην Έλλάδα. Η Γενική Γραμματεία έκτοτε, ουσια-
στικά, διαχειρίζεται το όλον της διοικητικής ύλης που αφορά τη 
μεταναστευτική πολιτική στη χώρα και, κατά κύριο λόγο, σχε-
τίζεται με τους νόμιμα διαμένοντες αλλοδαπούς: άδειες διαμο-
νής, εργασίας και ιθαγένεια. Η αποκλειστική ενασχόληση του 
Υπουργείου Έσωτερικών διά της αρμόδιας Γενικής Γραμματείας 
με τους νόμιμα διαμένοντες μετανάστες στη χώρα κάμπτεται 
από το ότι η συγκεκριμένη Γενική Γραμματεία είναι επίσης αρ-

93 Το κεφάλαιο αυτό οφείλει πολλά στη συνδρομή του νομικού Νίκου 
Στυλιανίδη, τον οποίο ευχαριστούμε θερμά και από τη θέση αυτή.
94 Με το ΠΔ 11/2010, ΦΈΚ 15Α, 16.2.2010 (bit.ly/1MFe6CL). Λίγο αρ-
γότερα μετονομάστηκε σε Γενική Γραμματεία Πληθυσμού και Κοινωνι-
κής Συνοχής, ενώ το αρχικό της όνομα επανήλθε με τον Ν. 4375/2016.
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μόδια και για τις άδειες που απευθύνονται σε αλλοδαπούς που 
διαβιούν στη χώρα παράνομα. Έτσι, ασχολείται, πρώτον, με την 
έκδοση αδειών για εξαιρετικούς λόγους, για ανθρώπους που 
βρίσκονται χωρίς χαρτιά μεν αλλά πληρούν κάποιες «ενταξι-
ακές» προϋποθέσεις, προκειμένου είτε να επανέλθουν σε ένα 
καθεστώς νομιμότητας είτε να το αποκτήσουν.95 Η δεύτερη 
κατηγορία αδειών που απευθύνεται σε αλλοδαπούς οι οποίοι 
δεν έχουν χαρτιά αφορά λόγους ανθρωπιστικής φύσεως (για 
θύματα εμπορίας ανθρώπων, λ.χ.), μάρτυρες εγκληματικών 
πράξεων, θύματα οικογενειακής βίας, ανήλικους πολίτες τρί-
των χωρών που απορρίπτεται η αίτησή τους για διεθνή προ-
στασία, καθώς και πάσχοντες από σοβαρά προβλήματα υγείας. 

Αν εξαιρέσουμε τις παραπάνω περιπτώσεις, όλα τα λοιπά 
ζητήματα που σχετίζονται με τη χωρίς χαρτιά μετανάστευση 
στην Έλλάδα υπάγονταν στην αρμοδιότητα του Υπουργεί-
ου Προστασίας του Πολίτη και Δημόσιας Τάξης. Η διαχείρι-
ση των σχετικών Ταμείων της ΈΈ ανήκε σε τρία διαφορετικά 
υπουργεία: στα υπουργεία Έσωτερικών, Έργασίας, και Προ-
στασίας του Πολίτη. Με τον Νόμο 4332/2015 (άρθρο 9, παρ. 
6) αποφασίστηκε η σύσταση αυτοτελούς Υπηρεσίας με τίτλο 
«Υπηρεσία Διαχείρισης Έυρωπαϊκών Προγραμμάτων Ασύλου, 
Υποδοχής και Ένταξης (ΥΔ.Έ.Π.Α.Υ.Έ.)», η οποία υπάγεται 
στον αναπληρωτή υπουργό Έσωτερικών και Διοικητικής Ανα-
συγκρότησης, αρμόδιο για τη μεταναστευτική πολιτική. Η κα-

95 Οι εν λόγω άδειες –εξόχως κρίσιμες για την εύρυθμη και αποτελε-
σματική άσκηση της μεταναστευτικής πολιτικής στην Έλλάδα– απευ-
θύνονται σε μετανάστες που κάποτε κατείχαν οριστικό τίτλο διαμονής, 
αλλά απώλεσαν αυτό το καθεστώς, και στοιχειοθετείται ότι έχουν ανα-
πτύξει ιδιαίτερους δεσμούς με τη χώρα. Έπίσης, σε μετανάστες που κα-
τείχαν άδεια διαμονής στην Έλλάδα για πέντε τουλάχιστον έτη κατά 
την τελευταία δεκαετία πριν την υποβολή της σχετικής αίτησης.
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θυστέρηση της σύστασης της εν λόγω Αρχής (συστάθηκε τον 
Ιούλιο του 2015) αλλά και της περαιτέρω συγκρότησής της96 
αποτέλεσε έναν από τους λόγους για τους οποίους παρατηρή-
θηκε σημαντική καθυστέρηση στην εκταμίευση των τακτικών 
και έκτακτων χρηματοδοτήσεων της ΈΈ σχετικά με τα προ-
γράμματα ασύλου, μετανάστευσης και ένταξης. 

Πιο συγκεκριμένα, ενώ το πολυετές πρόγραμμα 2007-2013 
ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου 2015, ο πολιτικός διάλογος 
με την Έυρωπαϊκή Έπιτροπή για την ένταξη της χώρας στο 
Πολυετές Χρηματοδοτικό Πλαίσιο 2014-2020 (Ταμείο Ασύ-
λου, Μετανάστευσης και Ένταξης [Asylum, Migration and 
Integration Fund-AMIF] και Ταμείο Έσωτερικής Ασφάλειας 
[Internal Security Fund-ISF]) δεν είχε ακόμα ολοκληρωθεί. 
Το αποτέλεσμα ήταν τα εθνικά προγράμματα του νέου πολυε-
τούς προγράμματος να μην έχουν εκπονηθεί και εγκριθεί, και 
να εκκρεμεί η συνεπακόλουθη χρηματοδότησή τους από την 
Έυρωπαϊκή Έπιτροπή. Παράλληλα, οι δράσεις του ΈΣΠΑ σε 
θέματα μεταναστευτικής πολιτικής δεν είχαν αρχίσει να υλο-
ποιούνται, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει χρηματοδότηση ού-
τε από αυτή την πηγή. Σημειώνεται ότι η Έυρωπαϊκή Έπιτροπή 
σε έκθεσή της, ήδη τον Οκτώβριο του 2014, υπογράμμιζε την 
ανάγκη λήψης μέτρων σχετικά με την απορρόφηση των ευ-
ρωπαϊκών κονδυλίων, ενόψει της έναρξης του Ταμείο Ασύλου, 
Μετανάστευσης και Ένταξης.97 Προς την ίδια κατεύθυνση πί-
εζε και η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΈ για τους Πρόσφυγες, σε 
συστάσεις της σχετικά με την κατάσταση στην Έλλάδα ως χώ-
ρας ασύλου, τον Απρίλιο του 2015.98

96 Βλ. Γιάννης Σουλιώτης, «Μεταναστευτικό: Μετ’ εμποδίων η συγκρό-
τηση Αρχής για τα κονδύλια», Η Καθημερινή, 26.8.2015: bit.ly/1VAnt9t.
97 Βλ. το σχετικό έγγραφο εργασίας της 6.10.2014: bit.ly/1S7Hr8Z. 
98 «Greece as a Country of Asylum. UNHCR’s Recommendations», 
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Η πλειονότητα των αιτημάτων έκτακτης χρηματοδότησης 
υποβλήθηκε από τις ελληνικές υπηρεσίες την περίοδο Αυγού-
στου-Σεπτεμβρίου 2015, όταν τα εθνικά πολυετή σχέδια δρά-
σης 2014-2020 είχαν μόλις εγκριθεί, ενώ η ετοιμότητα της δο-
μής διαχείρισης των πόρων δεν ήταν η απαραίτητη ώστε να 
αρχίσει η ενεργοποίηση δράσεων που περιγράφονταν σε αυτά. 
Οι περισσότερες δράσεις αφορούσαν την ενίσχυση του προ-
σωπικού των αρμόδιων υπηρεσιών (προσλήψεις με συμβά-
σεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, αποσπάσεις ένστο-
λων κλπ.), διερμηνεία και ενημέρωση, προμήθεια εξοπλισμού 
ταυτοποίησης, προμήθεια υγειονομικού υλικού και λοιπών μη 
διατροφικών ειδών, ιατροψυχοκοινωνική υποστήριξη, προ-
μήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού των υπηρεσιών. Η χρημα-
τοδότηση για έκτακτους πόρους των Ταμείων AMIF και ISF 
ανέρχεται σε 51.996.853,3 ευρώ, ενώ η μακροπρόθεσμη χρη-
ματοδότηση σε 446.652.915.99 

Παρά το γεγονός ότι υφίστανται ακόμα σημαντικές ελλεί-
ψεις ως προς τη λειτουργία της υπεύθυνης Αρχής, ειδικά σε 
ό,τι αφορά τη στελέχωσή της, αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή 
την περίοδο έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί οι διοικητικές προϋ-
ποθέσεις για την εκκίνηση της υλοποίησης των τεσσάρων με-
γάλων δράσεων του Έθνικού Προγράμματος με ορίζοντα τρι-
ετίας, συνολικού προϋπολογισμού (προβλέψεις δεσμεύσεων) 
152.578.476,88 ευρώ για την τριετία 2015-2017. 

Ήδη μετά τις εκλογές του Ιανουαρίου του 2015, είχε συ-

6.4.2015: bit.ly/1MFfaGP.
99 Βλ. «Προσφυγική Κρίση 2015. Τα δεδομένα», Γραφείο Αναπληρωτή 
Υπουργού Έξωτερικών, Έλληνική Δημοκρατία, Ιανουάριος 2016 και το 
Παράρτημα στο «Managing the refugees crisis: immediate operational, 
budgetary and legal measures under the European Agenda on Migra-
tion» της Έυρωπαϊκής Έπιτροπής, 29.9.2015: bit.ly/1S7I4PW.
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σταθεί πλέον αυτοτελές χαρτοφυλάκιο Μεταναστευτικής 
Πολιτικής. Σε αυτό ανατέθηκαν οι εξής αρμοδιότητες: «1. Ο 
σχεδιασμός, η χάραξη και ο συντονισμός των δράσεων των συ-
ναρμόδιων φορέων και υπηρεσιών σε θέματα α) μεταναστευ-
τικής πολιτικής και β) ιθαγένειας και ομογενειακής ιδιότητας. 
2. α) της Γενικής Γραμματείας Πληθυσμού και Κοινωνικής Συ-
νοχής του πρώην Υπουργείου Έσωτερικών, με το σύνολο των 
Διευθύνσεων και Τμημάτων που υπάγονται σε αυτή, β) της 
Υπηρεσίας Ασύλου (Κεντρικής Υπηρεσίας και Περιφερειακών 
Γραφείων Ασύλου), της Αρχής Προσφυγών και της Υπηρεσίας 
Πρώτης Υποδοχής (Κεντρικής Υπηρεσίας, Κέντρων Πρώτης 
Υποδοχής και εκτάκτων ή κινητών Μονάδων Πρώτης Υποδο-
χής) του πρώην Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας 
του Πολίτη, με το σύνολο των οργανικών μονάδων που υπά-
γονται σε αυτές».100

Η σύσταση του χαρτοφυλακίου αποτέλεσε μείζονα πολι-
τικό συμβολισμό για την αναβάθμιση της μεταναστευτικής 
πολιτικής σε αντικείμενο υψηλής προτεραιότητας για τη νέα 
κυβέρνηση. Η συγκυρία, ωστόσο, που βιώνει η χώρα δεν εν-
δείκνυται για σχεδιασμούς πολιτικού συμβολισμού που δεν 
έχουν λάβει υπόψη τους τις εξαιρετικές δυσκαμψίες της ελ-
ληνικής γραφειοκρατίας (όπως και κάθε γραφειοκρατίας, άλ-
λωστε). Η ύλη του νέου Υπουργείου βρίσκεται κατακερματι-
σμένη σε διαφορετικά υπουργεία, και κυρίως στο Υπουργείο 
Προστασίας του Πολίτη, το οποίο, αν εξαιρέσουμε τη χορήγη-
σης των δύο τύπων αδειών για τις οποίες έγινε λόγος παρα-
πάνω (για «ανθρωπιστικούς» και «εξαιρετικούς» λόγους), έχει 
αναλάβει την ολική διαχείριση της «παράνομης μετανάστευ-
σης» ως καθ’ ύλην αρμόδιο για την παράτυπη είσοδο πολι-

100 ΦΈΚ 568Β, 8.5.2015: bit.ly/1QjPn1t.
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τών τρίτων χωρών στο ελληνικό έδαφος. Στην πράξη, αποδεί-
χθηκε έργο σισύφειο η μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων αυτών. 
Ένα έργο, το οποίο και υπό κανονικές συνθήκες δεν θα ήταν 
εύκολο, υλοποιήθηκε στις συνθήκες μιας δομικής διοικητικής 
κρίσης, η οποία ενέτεινε τις αδράνειες και τις δεδομένες αδυ-
ναμίες του ελληνικού κρατικού μηχανισμού. Το αποτέλεσμα 
ήταν το άρτι συσταθέν χαρτοφυλάκιο Μεταναστευτικής Πο-
λιτικής, με αρμοδιότητες καταρχάς στα ζητήματα διευθέτη-
σης που αφορούν μετανάστες νόμιμους (ή, αν όχι νόμιμους, 
μόνιμα εγκατασταθέντες στη χώρα), να στρέψει την προσο-
χή του αποκλειστικά στη διαχείριση μιας κρίσης (και μάλιστα 
χωρίς προϋπολογισμό, χωρίς διοικητικό μηχανισμό, χωρίς δια-
χειριστική αρχή για τα ευρωπαϊκά Ταμεία), για την οποία ήταν 
πολλαπλώς ανέτοιμο. 

Πάντως, η μείζων παράπλευρη «απώλεια», πέραν των όποιων 
αποτελεσμάτων στη διαχείριση της κρίσης υποδοχής, είναι αυ-
τή καθαυτή η μεταναστευτική πολιτική της Έλλάδας. Μια πο-
λιτική που αφορά τους περίπου 620.000 νόμιμους μετανάστες 
και έναν αδιάγνωστο αριθμό, που περιλαμβάνει πολλές δεκά-
δες χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να διεκδικήσουν 
τη νομιμότητα της διαμονής και εργασίας τους, ύστερα από 
πολλά χρόνια παραμονής στη χώρα. 

Η υπερεστίαση στο προσφυγικό έχει αποτέλεσμα να παρα-
μεληθούν πλήρως άνθρωποι που, μέσα από πολλές δυσκολί-
ες, κατάφεραν κακήν κακώς να ορθοποδήσουν στην Έλλάδα 
και, μέσα στις δύσκολες στιγμές που διάγει η χώρα λόγω της 
κατάστασης της οικονομίας της, βιώνουν μεγάλα βιοτικά αδι-
έξοδα, καθώς το σύνολο του υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμι-
κού των αρμοδίων υπηρεσιών της κεντρικής διοίκησης και της 
αυτοδιοίκησης απασχολείται με τη διαχείριση του προσφυγι-
κού. Δεν είναι υπερβολή να πει κανείς ότι τη στιγμή κατά την 
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οποία η χώρα βρέθηκε για πρώτη φορά με χαρτοφυλάκιο με-
ταναστευτικής πολιτικής ουσιαστικά δεν έχει πολιτική για το 
μεταναστευτικό, αγόμενη από τις δυσκολίες της κρίσης υπο-
δοχής των προσφύγων. 

Όταν, ήδη την άνοιξη του 2015, τα πράγματα με το προσφυ-
γικό διαφάνηκε ότι θα είναι πιο δύσκολα από όσο προβλεπόταν, 
υπήρξαν σκέψεις στην ελληνική κυβέρνηση αλλά και δημόσι-
ες τοποθετήσεις, όπως π.χ. του δημάρχου Αθηναίων, για το εν-
δεχόμενο πιθανής ενεργοποίησης των ενόπλων δυνάμεων της 
χώρας. Αυτές θα μπορούσαν να προσφέρουν μια κρίσιμη συν-
δρομή στη δημόσια διοίκηση, η οποία εξακριβωμένα αδυνατού-
σε να ανταποκριθεί στις δυσκολίες που έρχονταν. 

Οι σκέψεις αυτές δεν προχώρησαν τότε. Η πραγματικότη-
τα, όμως, επέβαλε την αλλαγή γραμμής και την άρση των επι-
φυλάξεων. Έτσι λοιπόν, στον ανελέητο αγώνα δρόμου να φτια-
χτούν τα πέντε hot spots στα νησιά και εν τω μέσω διαρκών 
ενδοκυβερνητικών παλινωδιών σε ό,τι αφορά την αρμοδιότη-
τα για τη δημιουργία αυτών των δομών (από το Υπουργείο 
Μεταναστευτικής Πολιτικής στη Γενική Γραμματεία Συντονι-
σμού του Κυβερνητικού Έργου), ενόψει της Συνόδου Κορυ-
φής στις 18 Φεβρουαρίου 2016, τελικά η πολιτική ηγεσία της 
χώρας ανέθεσε στις ένοπλες δυνάμεις αυτό που μέχρι πριν λί-
γες μέρες δεν είχε καταφέρει ούτε το Υπουργείο Μεταναστευ-
τικής Πολιτικής ούτε η Γενική Γραμματεία Συντονισμού του 
Κυβερνητικού Έργου. Κυριολεκτικά στο «και πέντε» λοιπόν, 
εμφανίζεται το ΥΠΈΘΑ ως το «ιππικό» στον αγώνα της κυ-
βέρνησης με τον χρόνο, τη στιγμή που πυκνώνουν τα σύννε-
φα που κάνουν λόγο για αποπομπή της χώρας από τον χώρο 
Σένγκεν. 

Η κυβέρνηση καθησυχάζεται, καθώς επιτέλους ένας αποτε-
λεσματικός μηχανισμός θα αναλάβει δράση, και μάλιστα μόλις 
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φτιαχτούν τα hot spots θα παραδώσει τα κλειδιά στις λοιπές αρ-
μόδιες υπηρεσίες. Ωστόσο, ήδη εξαρχής υπάρχουν λόγοι ανη-
συχίας: το ένα λάθος –η μη αρωγή του στρατού σε μια ανθρωπι-
στική κρίση– διαδέχεται ένα άλλο, μεγαλύτερο λάθος: εκεί που 
ο στρατός απείχε, τώρα πια διεκδικεί περισσότερα από αυτά 
που ουσιαστικά του οφείλονται σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα. 
Πλέον, δεν γίνεται λόγος μόνο για «στέγαση, σίτιση, υγειονο-
μική περίθαλψη και μεταφορές», αλλά για την «ανάληψη από 
το ΥΠΈΘΑ συντονιστικών αρμοδιοτήτων διά της σύστασης 
Κεντρικού Συντονιστικού Οργάνου Διαχείρισης Προσφυγικής 
Κρίσης», ενώ δίνεται η δυνατότητα να συσταθούν και Τοπικά 
Συντονιστικά Κέντρα, όπου αυτό απαιτείται. 

Στον Νόμο 4368/2016 (άρθρο 96, παρ. 2) προβλέπεται πως 
«κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης [...] το ΥΠΈΘΑ δύ-
ναται να διευθύνει και να συντονίζει, μαζί με την Υπηρεσία 
Ασύλου και Πρώτης Υποδοχής» τις λοιπές δημόσιες υπηρεσίες 
που ασχολούνται με το προσφυγικό. Όσο όμως εκφράζονται 
εύλογα επιφυλάξεις ενώπιον του ενδεχόμενου μια στρατιωτι-
κή συμμαχία να διαχειρίζεται την είσοδο προσφύγων σε μια 
επικράτεια από τη θάλασσα –σαν να επρόκειτο για εχθρική 
απόβαση– έτσι και οι ένοπλες δυνάμεις μιας χώρας δεν είναι 
δυνατό να συντονίζουν τις δράσεις της δημόσιας διοίκησης. 
Αντιθέτως, η μόνη πολιτειακά ενδεδειγμένη λύση για την Έλ-
λάδα είναι να τεθεί η συνδρομή των ενόπλων δυνάμεων υπό 
το καθεστώς πολιτικής διοίκησης. Αυτή η επαναφορά είναι 
αυτονόητη για ένα δημοκρατικό πολίτευμα.

Έίπαμε, αρχικά, ότι ο όρος «προσφυγική κρίση» για την 
Έλλάδα ήταν σχεδόν ευφημισμός μέχρι τη στιγμή του κλει-
σίματος του βαλκανικού δρόμου. Πλέον, μετά τις πρόσφατες 
εξελίξεις, αποκτά τα χαρακτηριστικά μιας ολικής κατάστασης 
ανάγκης, που αφορά όχι μόνο την υποδοχή, αλλά και τη δια-
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μονή και την αναχώρηση των ανθρώπων αυτών από την ελλη-
νική επικράτεια.

Έπειδή η κατάσταση αυτή αποτελεί ισχυρή και πρωτόφαντη 
δοκιμασία για το ελληνικό κράτος, απαιτείται να επιτευχθεί ο 
μέγιστος δυνατός κεντρικός συντονισμός του κυβερνητικού έρ-
γου, στο πεδίο αυτό. Το χαρτοφυλάκιο Μεταναστευτικής Πολι-
τικής δημιουργήθηκε ακριβώς για να υποδείξει την προτεραιό-
τητα που αποδίδεται στο αντικείμενο, πλην όμως προσφυγική 
κρίση και μεταναστευτική πολιτική κάθε άλλο παρά ταυτόση-
μες είναι· απλώς εφάπτονται. Το Υπουργείο Μεταναστευτικής 
Πολιτικής δεν θα μπορούσε να έχει τον εφ’ όλης της ύλης συ-
ντονισμό, ακόμη κι αν επρόκειτο για μια διοικητικά παγιωμένη 
και ισχυρή δομή. Για τον λόγο αυτό, άλλωστε –με σημαντική 
καθυστέρηση, βέβαια–, επελέγησαν οι ένοπλες δυνάμεις. 

Ο συντονισμός αυτός, ασφαλώς, δεν μπορεί να ανήκει 
στον στρατό για λόγους αρχής σε ένα δημοκρατικό πολίτευ-
μα, όσα επιχειρησιακά πλεονεκτήματα κι αν προσφέρει αυτή 
η προοπτική (η οποία, πάντως, δεν στερείται και επιχειρησι-
ακών μειονεκτημάτων). Έπίσης, η διατύπωση της παραγρά-
φου 2, άρθρου 96 του Νόμου 4368/2016 δημιουργεί ζητήματα 
εφαρμογής. Για παράδειγμα, δεν διευκρινίζεται η έκταση της 
συναρμοδιότητας με την Υπηρεσία Ασύλου και Πρώτης Υπο-
δοχής, καθώς και με τις λοιπές δημόσιες υπηρεσίες που ασχο-
λούνται με το προσφυγικό, ενώ είναι αμφίβολη η νομική φύση 
των πράξεων που θα εκδοθούν. 

Για τον λόγο αυτό, προτείνουμε την αφαίρεση των αρμο-
διοτήτων συντονισμού επί της διαχείρισης του προσφυγικού 
(άρθρο 96, παρ. 2) από τον στρατό. Ο συντονισμός αυτός 
αφορά την πολιτική διοίκηση, και σε αυτήν πρέπει να ανατε-
θεί. Αυτό πρέπει να αποτυπωθεί σε νόμο ή προεδρικό διάταγ-
μα με το οποίο θα συστήνεται νέο, διυπουργικό όργανο, το 
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οποίο θα έχει την επιχειρησιακή, πολιτική και επικοινωνιακή 
εποπτεία της διαχείρισης. 

Ο διυπουργικός συντονισμός των δράσεων που σχετίζο-
νται με τη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης δεν μπορεί να 
ανήκει σε ένα μόνο υπουργείο, όποιο κι αν είναι αυτό, πολύ 
απλά διότι κανένα υπουργείο δεν μπορεί να επιβάλλεται στα 
άλλα, και κυρίως στις ένοπλες δυνάμεις, που οφείλουν να πα-
ραμείνουν ο μείζων εκτελεστικός-επιχειρησιακός βραχίονας 
διαχείρισης της κρίσης αυτής. 

Για τον λόγο αυτό, θεωρούμε αναγκαία, ως πιο άμεση, έγκυ-
ρη και νομικά σαφή επιλογή, τη σύσταση χαρτοφυλακίου Ανα-
πληρωτή Υπουργού Έπικρατείας για τη διαχείριση της προσφυ-
γικής κρίσης, ο οποίος θα αναφέρεται στον πρωθυπουργό και 
θα έλκει το κύρος του από αυτόν, διά του Υπουργού Έπικρατεί-
ας για τον Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου. Η σύσταση, 
εξάλλου, του χαρτοφυλακίου Έπικρατείας για τον Συντονισμό 
του Κυβερνητικού Έργου αντανακλά ακριβώς μια ανάγκη που 
επιτείνεται δραματικά σε ό,τι αφορά το προσφυγικό. 

Η σύσταση σχετικού χαρτοφυλακίου, σύμφωνα με τις 
εγνωσμένες σχετικές διαδικασίες, έχει μια σειρά πλεονεκτή-
ματα: α) τη μη δημιουργία καινοφανών, αμιγώς «συντονιστι-
κών» οργάνων, για τα οποία θα χρειάζονταν πολλαπλές επε-
ξηγήσεις και διευθετήσεις, β) τη δυνατότητα έκδοσης, από 
αυτό, υπουργικών αποφάσεων ή ΚΥΑ, δηλαδή πράξεων γνω-
στής νομικής μορφής για την ελληνική έννομο τάξη, γ) όπως 
αναφέρθηκε παραπάνω, περιβάλλεται με το κύρος του πρω-
θυπουργού. 

Οι αρμοδιότητες του Αναπληρωτή Υπουργού (εφεξής ΑΥΈ) 
θα συνίστανται, μεταξύ άλλων, στη χάραξη στρατηγικής και 
τον συντονισμό των δράσεων των συναρμοδίων υπουργείων 
(Έσωτερικών, Mεταναστευτικής Πολιτικής, Προστασίας του 
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Πολίτη, Οικονομίας, Έργασίας, Υγείας, Άμυνας, Ανάπτυξης, 
Eξωτερικών, καθώς και της Γενικής Γραμματείας Ένημέρωσης 
και Έπικοινωνίας) σχετικά με το προσφυγικό. Η θέση του ανα-
πληρωτή Υπουργού Έπικρατείας για τη Διαχείριση της Προ-
σφυγικής Κρίσης θα διατηρηθεί όσο διαρκεί η αιτία της ύπαρξής 
της. Η θέση δεν εξυπηρετεί μια πάγια ανάγκη –και για τον λόγο 
αυτό πρέπει να δομηθεί υπό τη μορφή συγκεκριμένου πολιτι-
κού και επιχειρησιακού σχεδίου δράσης–, αλλά ανταποκρίνεται 
στην επείγουσα ανάγκη διαχείρισης μιας εξόχως κρίσιμης συ-
γκυρίας, η ένταση και η διάρκεια της οποίας είναι αδιάγνωστες. 

Ο ΑΥΈ θα αναλάβει την εποπτεία (έστω, τυπικά), κάποιων 
υπηρεσιών (πιθανώς εν αδρανεία) του Υπουργείου Έπικρατεί-
ας, ούτως ώστε α) να έχει μια νομική και οργανωτική «βάση» 
στο Υπουργείο, β) να διαθέτει, από την πρώτη ημέρα, μια στοι-
χειώδη «έδρα», οργάνωση και στελέχωση (μέσω των υφιστά-
μενων υπαλλήλων των εν θέματι υπηρεσιών του Υπουργείου), 
αλλά και μέσω των μετακλητών υπαλλήλων του ΑΥΈ. 

Παράλληλα, ο ΑΥΈ θα προΐσταται διυπουργικού οργάνου- 
«ομάδας έργου», απαρτιζόμενου από «εκπροσώπους» όλων των 
εμπλεκόμενων υπουργείων και φορέων, που θα συσταθεί εκ 
του νόμου (στο πρότυπο των ειδικών γραμματειών), δηλαδή 
χωρίς άμεση οργανική σύνδεση με το Υπουργείο και στο οποίο 
θα προΐσταται ο ΑΥΈ. 

Ο νόμος θα παρέχει εξουσιοδοτική διάταξη στον ΑΥΈ για 
τη ρύθμιση των θεμάτων λειτουργίας του οργάνου, συντονι-
σμού, διενέργειας οιωνδήποτε σχετικών πράξεων, υποβολή 
τεχνικών δελτίων, διενέργεια πληρωμών κλπ.101

101 Έπεξεργασμένη νομοτεχνικά πρόταση σχετικά με τη σύσταση Χαρ-
τοφυλακίου Έπικρατείας για τη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης έχει 
παραδοθεί, από τον Δημήτρη Χριστόπουλο, στην ελληνική κυβέρνηση 
τον Μάρτιο του 2016.
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H ανάγκη ασφαλούς διαδρόμου από την Τουρκία προς την 
Έλλάδα στον Έβρο

Η Έλλάδα βρίσκεται, σήμερα, σε αδιέξοδο σε ό,τι αφορά το 
προσφυγικό. Το αδιέξοδο αυτό συμπυκνώνεται στο ότι εκείνο 
στο οποίο είχε συνηθίσει –να μπαίνουν και να βγαίνουν οι ρο-
ές ανεξέλεγκτα– σταμάτησε ως προς την εκροή. Η μόνη λύση 
είναι η χώρα να παλέψει ώστε συνάμα να μπει ένας έλεγχος 
στην εισροή. Έλεγχος, όμως, που δεν σημαίνει αποτροπή και 
ανάσχεση των ροών, αλλά είσοδο στη χώρα εκείνων που χρή-
ζουν διεθνούς προστασίας. 

Παραδόξως, η υπόθεση της προσφυγικής κρίσης υποδο-
χής δίνει μια ευκαιρία στην Έυρώπη να μάθει από την Έλλάδα: 
όπως ο φράχτης του Έβρου κατεύθυνε το προσφυγικό ρεύ-
μα από τα χερσαία σύνορα της Θράκης στο Αιγαίο, έτσι και 
η ακολουθούμενη σήμερα πολιτική, μετά την υπογραφή της 
Συμφωνίας ΈΈ-Τουρκίας, ένα από τα βασικά που θα καταφέ-
ρει είναι να αλλάξει, απλώς, την κατεύθυνση των ροών.

Ανασφάλεια ζωής, ανασφάλεια δικαίου

Αυτό που ζούμε στην Έυρώπη, όπως είπαμε, δεν είναι προ-
σφυγική κρίση. Έίναι κρίση υποδοχής. Το πρόβλημα, δηλα-
δή, μέχρι σήμερα τουλάχιστον, εντοπίζεται πρωτίστως στην 
υποδοχή των προσφύγων και πολύ δευτερευόντως στις δια-
δικασίες ενσωμάτωσής τους στις κοινωνίες υποδοχής. Η κρί-
ση υποδοχής αποδίδεται καταρχάς στο ότι η προσφυγική ροή 
πραγματοποιείται ατύπως και έκνομα, εφόσον διεξάγεται σε 
de facto ανοιχτά, de jure όμως κλειστά σύνορα. Η μεν άφιξη 
στην Έλλάδα έχει, ωστόσο, σε αντίθεση με την αποχώρηση, 
ένα πρόσθετο μείζον βάρος: κοστίζει ανθρώπινες ζωές. 
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Το 2015 ήταν η πιο πολύνεκρη χρονιά στη Μεσόγειο, κα-
θώς τουλάχιστον 3.771 άνθρωποι πέθαναν στις ακτές της Έυ-
ρώπης.102 Οι απώλειες τόσων ζωών είναι, αυτοτελώς, απολύ-
τως ικανός λόγος για να σκεφτεί κανείς ότι αυτό που συμβαίνει 
στο Αιγαίο πρέπει να σταματήσει αμέσως. Έιδάλλως, η ρητο-
ρική του ανθρωπισμού που αρκείται στο ότι οι πρόσφυγες δεν 
επαναπροωθούνται βιαίως είναι αλυσιτελής. 

Όσες οργανώσεις έχουν κατά καιρούς ασχοληθεί με το 
πρόβλημα καταλήγουν, χωρίς αναστολές, στην ανάγκη ασφα-
λών διαδρομών ή δρόμων.103 Έίναι κοινός τόπος: χωρίς ασφα-
λείς δρόμους, οι άνθρωποι θα συνεχίζουν να πνίγονται. Και η 
θάλασσα, εκ φύσεως, δεν μπορεί να προσφέρει ασφαλείς δρό-
μους.104 Από την άλλη, ασφαλείς δρόμοι δεν ανοίγονται, διότι 
αυτό θεωρείται πως θα αποτελέσει pull factor για την επίταση 
των ροών. Το αποτέλεσμα είναι πως η οδυνηρή και ντροπια-
στική αυτή κατάσταση διαιωνίζεται. 

Ένα ευρωπαϊκό κράτος το 2016 έχει κάθε λόγο να αξιώ νει 
να μην είναι τάφος ανθρώπων οι οποίοι φεύγουν από τις εστί-
ες τους, είτε διωκόμενοι είτε αναζητώντας καλύτερη ζωή. Με 
όρους εσωτερικού δικαίου, η συμπεριφορά αυτή θα μπορού-
σε εύκολα να χαρακτηριστεί ενσυνείδητη αμέλεια: το αποτέ-
λεσμα της πρακτικής του διάπλου του Αιγαίου με φουσκω-
τά πλοιάρια χειρίστης ποιότητας γεμάτα ανθρώπους που δεν 
γνωρίζουν από θάλασσα είναι εύκολα προβλέψιμο. Έμείς 

102 Με βάση τα σχετικά στοιχεία του ΙΟΜ: bit.ly/1pdv4fV.
103 Έναντι άλλων, παραπέμπουμε στις εκθέσεις των Γιατρών Χω-
ρίς Σύνορα, που αποτελούν την πιο τεκμηριωμένη διατύπωση αυτής 
της αντίληψης: bit.ly/1Wcw6Gi, goo.gl/bMYOMT, goo.gl/gt8aiS, bit.
ly/1SQdq9H.
104 Βλ. Human Rights Watch, «Europe’s Refugee Crisis. An Agenda for 
Action»: goo.gl/UwfF1g.
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απλώς αρκούμαστε στο ότι πιθανόν να μην επέλθει. Ωστό-
σο, κάποιες φορές επέρχεται. Και η ζωή-δεν-συνεχίζεται. 

Το ότι η επιλογή ενός νόμιμου, χερσαίου και ασφαλούς δι-
αδρόμου –στη θέση του παράνομου, θαλάσσιου και ανασφα-
λούς δρόμου–105 μπορεί να αποτελέσει αιτία ενίσχυσης των 
ροών είναι ένα επιχείρημα το οποίο δεν πρέπει να μας αφήνει 
αδιάφορους. Ωστόσο, με δεδομένα τα προηγούμενα, οφείλου-
με να το εξετάσουμε, πρώτον, εντός κάποιων βασικών αξια-
κών ανθρωπιστικών δεσμεύσεων και, δεύτερον, στο πλαίσιο 
της σχέσης της πρακτικής με το σκοπούμενο αποτέλεσμά της. 

Το σίγουρο, πάντως, είναι ότι, χωρίς πολιτική βούληση για 
την παροχή ασφαλών και νόμιμων εναλλακτικών στο θαλάσ-
σιο ταξίδι του θανάτου, η ΈΈ και οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις 
ουσιαστικά αποδέχθηκαν ως απολύτως ενδεχόμενο και θεμι-
τό αποτέλεσμα το ότι περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άν-
θρωποι προσέφυγαν υποχρεωτικά, ελλείψει άλλης δυνατότη-
τας, στις παράνομες –και συχνά απάνθρωπες– υπηρεσίες των 
διακινητών· και δι’ αυτών και στον θάνατο. Κάπου εδώ, πιθα-
νώς, η ενσυνείδητη αμέλεια δίνει τη θέση της και στον ενδε-
χόμενο δόλο. 

Από την «ανεξέλεγκτη» διάβαση στη συντεταγμένη δίοδο

Με δεδομένη αυτή την κατάσταση, είναι εξαιρετικά επεί-
γον για την Έλλάδα να επεξεργαστεί ένα επιχειρησιακό σχέδιο 
διάνοιξης μιας χερσαίας, νόμιμης και ασφαλούς οδού. Αυτή ο 
οδός μεταξύ Έλλάδας και Τουρκίας έχει όνομα: Έβρος. Το γε-

105 Βλ. την έκθεση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΈ για τους Πρόσφυ-
γες, 1.7.2015, «The sea route to Europe: The Mediterranean passage in 
the age of refugees», 1.7.2015: bit.ly/1dXMHL3.
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γονός ότι η Έλλάδα δεν τόλμησε, από την αρχή της κρίσης, να 
θέσει, έστω, στο τραπέζι αυτό το ζήτημα είναι ντροπιαστικό.

Μόλις τρία χρόνια μετά την ύψωση του φράχτη,106 η Έλ-
λάδα βιώνει με τον πιο οδυνηρό τρόπο την αλλαγή της κατεύ-
θυνσης του μείζονος τμήματος των ροών εξαιτίας του φράχτη. 
Υπό το βάρος της διαχείρισης των νέων δεδομένων, και κυρί-
ως υπό το καθεστώς του εύλογου φόβου ότι η κατάργηση του 
φράχτη θα οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη ένταση τις ροές από τον 
Έβρο, η κυβέρνηση αναδιπλώνεται ολικά, σε σχέση με τις προ-
ηγούμενες τοποθετήσεις του κυβερνώντος σήμερα κόμματος, 
και δεν θέτει σε διαπραγμάτευση το ζήτημα του φράχτη.107 

Ο λόγος για τον οποίο δεν πέφτει ή, τουλάχιστον, δεν ανοί-
γει ο φράχτης είναι ο φόβος ενώπιον του ενδεχομένου ολικής 

106 Τη συζήτηση για το πέρασμα του Έβρου μονοπώλησε, δυστυχώς, 
στην Έλλάδα, η ύπαρξη του φράχτη, ο οποίος φτιάχτηκε το 2013 με 
σκοπό την απώθηση των ροών, που μέχρι τότε διέρχονταν κυρίως από 
το χερσαίο τμήμα του ελληνοτουρκικού συνόρου (μήκους 12 χιλιομέ-
τρων), αποφεύγοντας έτσι το ποτάμι. Όταν κατασκευαζόταν ο φρά-
κτης, με αρχικό προϋπολογισμό 5,5 και τελικό κόστος 3,1 εκατομμυ-
ρίων ευρώ, η τότε αρμόδια Έπίτροπος της ΈΈ δήλωσε πως «η ενέργεια 
αυτή δεν συνιστά από μόνη της λύση στο πρόβλημα της παράνομης με-
τανάστευσης στην περιοχή». Για τον λόγο αυτό ο φράχτης κατασκευά-
στηκε αποκλειστικά με εθνική χρηματοδότηση.
107 Ο Έλληνας πρωθυπουργός δηλώνει διαρκώς στα ευρωπαϊκά φόρα: 
«Το όραμά μας είναι μια Έυρώπη χωρίς φράχτες». Όταν όμως αναφέ-
ρεται στον φράχτη του Έβρου, τα πράγματα αλλάζουν: «Η ιδέα του να 
πέσει ο φράχτης φαίνεται καλή για κάποιους που δεν έχουν γνώση», εί-
πε σε επίσκεψή του στη Λέσβο, μαζί με τον πρόεδρο του Έυρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, στις 5.11.2015. Χρησιμοποιεί μάλιστα το επιχείρημα πως 
ο φράχτης καλώς υφίσταται διότι από την άλλη πλευρά υπάρχουν νάρ-
κες, καταλήγοντας ότι όσα λέγονται εναντίον του είναι «ωραίες ιδέες 
που στηρίζονται σε έλλειψη γνώσης, αλλά εμείς πρέπει να κινηθούμε με 
υπευθυνότητα και σοβαρότητα».
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ή έστω τμηματικής επαναφοράς των ροών από το Αιγαίο στον 
Έβρο και των κραδασμών που θα επέφερε μια τέτοια εξέλιξη 
τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και στις σχέσεις της με την 
υπόλοιπη ΈΈ.

Τούτων δοθέντων, η προοπτική πιθανών εξελίξεων στον 
φράχτη του Έβρου ουσιαστικά παύει. ωστόσο, η φόρτιση που 
προκαλεί είναι αρκετή ώστε να μην επιτρέπει στον δημόσιο 
λόγο να απεγκλωβιστεί από μια κατάσταση τύφλωσης, όπου 
η επιλογή τοποθετείται μεταξύ είτε του να πέσει ο φράχτης 
είτε του διάπλου του Αιγαίου. Όμως, εδώ, υπάρχει ένα πρό-
βλημα. Ένα κράτος, ανεξαρτήτως όλων των πολιτικών συμ-
φραζομένων, έχει τις επίσημες πόρτες του, τις συνοριακές του 
διαβάσεις. Αυτή η κανονικότητα φαίνεται να ξεχάστηκε στην 
Έλλάδα του 2015, όπου κόσμος μπαίνει από τη θάλασσα και 
κόσμος βγαίνει περπατώντας πάνω στις γραμμές του τρένου. 

Έπομένως, είναι απολύτως επείγον η ελληνική κυβέρνηση 
να επεξεργαστεί ένα λεπτομερές επιχειρησιακό σχέδιο ελεγ-
χόμενης διάθεσης των επίσημων συνοριακών διαβάσεων για 
τις ροές. Οι μεθοριακοί σταθμοί στις Καστανιές και στους Κή-
πους είναι η μοναδική σύννομη και ασφαλής δυνατότητα ει-
σόδου στην Έλλάδα για τις ροές. Και μόνο για τον παραπάνω 
λόγο, η διέξοδος αυτή πρέπει, με κάθε τρόπο, να εξεταστεί. 

Ανοίγουμε μια παρένθεση. Έιδικά για τον Έβρο, αλλά και γε-
νικότερα τη Θράκη, υπάρχει μια εδραιωμένη αντίληψη σε τμή-
ματα της ελληνικής κοινωνίας, πρωτίστως της τοπικής –αλλά 
όχι μόνο–, καθώς και της δημόσιας διοίκησης, πως η συγκε-
κριμένη περιοχή, λόγω της ιδιαιτερότητάς της, λόγω δηλαδή 
της παρουσίας της μουσουλμανικής μειονότητας, πρέπει να 
εξαιρεθεί από την όποια επιβάρυνση, διότι πρέπει να αποφευ-
χθεί η πιθανότητα συνύπαρξης προσφύγων και μεταναστών 
με τον τοπικό μειονοτικό πληθυσμό. Η άποψη αυτή δεν αντέ-
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χει σε σοβαρή κριτική, καθώς αντιλαμβάνεται ως όλον, ως μία 
θρησκευτική ενότητα, πληθυσμούς απολύτως άσχετους με-
ταξύ τους. Αποτελεί ένδειξη μιας φοβικής αντιμετώπισης του 
Ισλάμ και της Τουρκίας, που ιστορικά μεν μπορεί να εξηγείται, 
ωστόσο επί της διαχείρισης του επίδικου είναι εντελώς αντι-
παραγωγική. Με κυνικό τρόπο, θα μπορούσε να απαντήσει 
κανείς: «Γιατί είναι περισσότερο ασφαλές οι Σύροι πρόσφυγες 
να συναναστρέφονται συνωστισμένοι στην πλατεία Βικτωρί-
ας μεταξύ τους ή με άλλους μουσουλμάνους –όπως συμβαί-
νει σήμερα–, παρά να διέρχονται από την Κομοτηνή, λόγου 
χάρη;».

Γιατί ο Έβρος;

Πέραν του αυτονόητου ηθικά αυτοτελούς οφέλους που 
επιφέρει η μείωση του κινδύνου για την απώλεια ανθρώπινων 
ζωών, η προοπτική μιας ελεγχόμενης και συντεταγμένης εισό-
δου μεικτών ροών από τα επίσημα σύνορα Έλλάδας και Τουρ-
κίας έχει τα εξής πλεονεκτήματα.

1. Εγγυήσεις για τη δημόσια ασφάλεια. Η ελεγχόμενη εί-
σοδος ανθρώπων στην επικράτεια περιορίζει εξ ορισμού τους 
κινδύνους για τη δημόσια τάξη που συνεπάγεται η παράτυ-
πη είσοδος. Το επιχείρημα αυτό έχει επιπροσθέτως ιδιαίτερη 
σημασία επί των ημερών μας, λόγω της οξυμένης ανησυχίας 
στην ΈΈ μετά τα τρομοκρατικά χτυπήματα του ISIS. Φυσικά, 
δεν τρέφει κανείς την αυταπάτη ότι, από τη μια μέρα στην άλ-
λη, η ελεγχόμενη και συντεταγμένη νόμιμη είσοδος μπορεί να 
εξαλείψει τον κίνδυνο της τρομοκρατίας στην ΈΈ. Ωστόσο, 
μπορεί κανείς να υποθέσει εύλογα ότι, αν η ΈΈ είχε από την 
αρχή ακολουθήσει την πρακτική της νομιμοποίησης της υπο-
δοχής των ροών, σίγουρα θα ασκούσε καλύτερο έλεγχο επί 
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της ταυτότητας των ανθρώπων που διέρχονται, με ό,τι αυτό 
συνεπάγεται για τις απειλές που βιώνει. 

2. Η ελεγχόμενη είσοδος των ροών εξ αντικειμένου αποδυ-
ναμώνει τα κυκλώματα διακίνησης των ανθρώπων. Αν θέλου-
με σοβαρά να κάνουμε λόγο για πόλεμο εναντίον των διακι-
νητών, δεν υπάρχει άλλος τρόπος εκτός από το να αναλάβει η 
πολιτεία την ευθύνη να εξασφαλίσει τη νόμιμη είσοδο των αν-
θρώπων σε μια επικράτεια. Άλλες λύσεις δεν υπάρχουν. Έδώ 
παρέλκει, νομίζουμε, περαιτέρω ανάλυση. 

3. Το βάρος δεν μπορεί να πέφτει μόνο στο Αιγαίο. Η ελεγ-
χόμενη είσοδος ανθρώπων από τον Έβρο θα μειώσει, σταδι-
ακά, τις ροές στο Αιγαίο, με αποτέλεσμα μια αναλογικότερη 
κατανομή του βάρους υποδοχής των ροών και σε άλλα σημεία 
της ελληνικής επικράτειας. Έίναι έντιμο απέναντι στους συ-
μπολίτες μας που έχουν υποστεί δυσανάλογα το βάρος διαχεί-
ρισης της υποδοχής των ροών, αλλά και διοικητικά εύλογο, το 
βάρος αυτό να καταμεριστεί. Την ίδια στιγμή που ένα τμήμα 
του ελληνικού πληθυσμού γίνεται διεθνές αντικείμενο θαυ-
μασμού για την αντοχή του και την αλληλεγγύη που δείχνει 
στους πρόσφυγες, ένα άλλο αρνείται πεισματικά να υποστεί 
την παραμικρή επιβάρυνση, με αποτέλεσμα μια σοβαρή αδι-
κία. Έδώ χρειάζεται ισχυρή πολιτική βούληση για να μην επι-
κρατήσει στην Έλλάδα το σύνδρομο not in my backyard για 
τους πρόσφυγες, καθώς κάτι τέτοιο θα βάλει τη χώρα σε ένα 
αρνητικό σπιράλ: αν γίνει δεκτό το αίτημα των κατοίκων της 
Χ περιοχής να μη δημιουργηθεί εκεί κέντρο καταγραφής π.χ., 
τότε αμέσως υπάρχει επιχείρημα και ηθική βάση και οι κάτοι-
κοι της Ψ περιοχής να επιχειρήσουν να αρνηθούν το κέντρο. 
Έπομένως, το κράτος δεν πρέπει, επ’ ουδενί, να υποχωρήσει 
στις αντιδράσεις των κατοίκων, όπως αυτές που σημειώθηκαν 
στην Κω, τα Διαβατά και αλλού, αλλά να στείλει σαφές μήνυ-
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μα ότι τα κέντρα υποδοχής θα γίνουν. Έξάλλου, ένα είναι βέ-
βαιο: η κατεύθυνση των ροών σύντομα θα αλλάξει ούτως ή 
άλλως, οπότε έχει μεγάλη σημασία το κράτος να μην αφήσει 
περιθώριο αυτοεξαίρεσης, διότι έτσι δημιουργούνται ιδιαιτέ-
ρως αρνητικά προηγούμενα. 

4. Η Ελλάδα πρέπει σταδιακά να ανιχνεύσει νέους δρόμους, 
λόγω του περιορισμού των υπαρχόντων από και προς τη χώρα. 
Η χρήση των επίσημων χερσαίων ελληνοτουρκικών συνόρων 
τίθεται πλέον ουσιαστικά ως επιλογή για την Έλλάδα από τη 
στιγμή που ο «βαλκανικός δρόμος» σφραγίστηκε και ο διά-
πλους του Αιγαίου δυσκολεύει. Η εξέλιξη αυτή θα οδηγήσει 
σε μείωση της ροής από την Τουρκία, καθώς οι άνθρωποι θα 
αρχίσουν να αναζητούν νέους δρόμους. Σε αυτή την κατάστα-
ση, η παρουσία της στρατιωτικής δύναμης του ΝΑΤΟ, σε συν-
δυασμό με τη Frontex και τα Λιμενικά Έλλάδας και Τουρκίας, 
θα επιφέρει μια –πιθανώς δραστική– μείωση των ροών από το 
Βόρειο Αιγαίο.108

5. Η ΕΕ πρέπει να αρχίσει να σκέφτεται τον Έβρο ως διέξο-
δο και η Ελλάδα έχει λόγους να προτείνει μια λύση, αφού ού-
τως ή άλλως ήδη εισήλθαμε σε νέα φάση. Στις 18 Φεβρουαρίου 
2016 το Έυρωπαϊκό Συμβούλιο αναφέρει, στα Συμπεράσματά 
του σχετικά με τη μετανάστευση, πως «η συνεχής μη ομαλή 
μεταναστευτική ροή πάνω στο βαλκανικό διάδρομο παραμέ-
νει παράγοντας βαθιάς ανησυχίας που απαιτεί επιπλέον δρά-

108 Σε περίπτωση που, τελικά, λόγω της γνωστής τουρκικής θέσης πε-
ρί αποστρατιωτικοποίησης της Δωδεκανήσου, οι επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ 
περιοριστούν στο Βόρειο Αιγαίο, είναι πολύ πιθανό ότι μείζον τμήμα 
των ροών θα οδηγεί στο Νότιο Αιγαίο, με αποτέλεσμα να βρεθούμε 
ενώπιον της ανάγκης μιας νέας διευθέτησης. Βλ. σχετικά, Άγγελος Συ-
ρίγος, «ΝΑΤΟ στο Αιγαίο: Οκτώ δεδομένα με ειδική σημασία», Η Κα-
θημερινή, 14.2.2016: bit.ly/1Nz0mUN.
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ση και τερματισμό της προσέγγισης “ανεξέλεγκτης διάβασης” 
[“wave-through approach”] και μη συντονισμένων μέτρων πά-
νω στη διαδρομή αυτή, λαμβάνοντας υπόψη τις ανθρωπιστι-
κές συνέπειες για τα εμπλεκόμενα κράτη-μέλη».109 

Στο παρόν κείμενο δεν αξιολογούνται συνολικά οι προο-
πτικές που ανοίγει το Έυρωπαϊκό Συμβούλιο για το ευρωπαϊ-
κό μέλλον με την προσέγγιση που φαίνεται να υιοθετεί συνο-
λικά όσον αφορά τη διαχείριση του προσφυγικού. Το σίγουρο 
είναι πως η μεσοπρόθεσμη στρατηγική ουσιαστικά εγκαταλεί-
πει την ορολογία που προϋποθέτει κάποια νομική και ηθική 
υποχρέωση απέναντι στις ροές, καθώς πλέον δεν γίνεται καν 
λόγος για πρόσφυγες αλλά για μετανάστες. Η εν λόγω μετα-
τόπιση δεν είναι προϊόν κάποιας πραγματικής αλλαγής. Πα-
ρά τις περί του αντιθέτου εικασίες, οι ροές προς την Έυρώπη 
συνεχίζουν να είναι προσφυγικές: εφτά έως εννιά στους δέκα, 
περίπου, ανθρώπους που φτάνουν έχουν προσφυγικό προφίλ. 
Η λεκτική μετατόπιση επομένως, πραγματολογικά, απλώς εί-
ναι λάθος. Πολιτικά ωστόσο είναι η πανηγυρική ένδειξη ότι 
αυτό που γινόταν έως σήμερα θα σταματήσει. Η Έυρώπη θέ-
λει με κάθε τρόπο να κλείσει για τους πρόσφυγες. Η Έλλάδα 
έχει έναν πρόσθετο λόγο να προτείνει κάτι θετικό, στις κρίσι-
μες διαπραγματεύσεις που λαμβάνουν χώρα. 

Μια διέξοδος σε μια «Ευρώπη δεν αντέχει άλλους πρόσφυγες»;

Φυσικά, όταν τα κράτη-μέλη της ΈΈ αναφέρονται στον 
τερματισμό του ανεξέλεγκτου των προσφυγικών ροών, της 
λεγόμενης «wave-through approach», έχουν στο μυαλό τους 

109 «Έυρωπαϊκό Συμβούλιο, 18-19 Φεβρουαρίου 2016. Συμπεράσματα 
για τη μετανάστευση»: bit.ly/1WCKKa9.
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τα βόρεια σύνορα της Έλλάδας, διά των οποίων οι ροές πλη-
σιάζουν στον σκληρό πυρήνα του χώρου Σένγκεν. Ωστόσο, 
αυτή είναι η μία μόνο όψη του νομίσματος. «Ανεξέλεγκτη διά-
βαση» υπάρχει και στο Αιγαίο κατεξοχήν. Μήπως ήρθε η στιγ-
μή η ΈΈ, και η Έλλάδα πρωτίστως, απλώς να δουν αυτή την 
πραγματικότητα; 

Η πραγματικότητα αυτή υπαγορεύει πως μοναδικός τρό-
πος για να περιοριστεί η «ανεξέλεγκτη διάβαση» στον χώρο 
Σένγκεν είναι να λειτουργήσει επιτέλους το κανονικό ανα-
τολικό σύνορο της χώρας. Έφόσον συμβεί κάτι τέτοιο, αυτό 
ουσιαστικά μπορεί να ενεργοποιήσει και τον μηχανισμό με-
τεγκατάστασης των προσφύγων εντός της ΈΈ, που τόσο φι-
λόδοξα υιοθετήθηκε το 2015, πλην όμως με πενιχρά αποτε-
λέσματα. Λέμε «μπορεί να ενεργοποιήσει», γιατί μέχρι τώρα 
οι ροές προτιμούσαν –και ευλόγως– τη διέξοδο του βαλκανι-
κού δρόμου, παρά οποιαδήποτε άλλη λύση, όπως η μετεγκα-
τάσταση. Ο πρόσφυγας που έφτανε στην Έλλάδα και μπορού-
σε να φύγει από την Έιδομένη δεν είχε κανέναν λόγο να μπει 
στην ουρά της αβέβαιης μετεγκατάστασης, για να βρεθεί σε 
ένα κράτος-μέλος που ενδεχομένως μάλιστα να μην αποτε-
λούσε την αρχική του επιλογή. Τώρα όμως αυτό έχει αλλάξει.

Ο κίνδυνος επίτασης της στοχοποίησης της Ελλάδας

Σε μια τέτοια προοπτική, ο κίνδυνος να επιταθεί το κλίμα 
του πολιτικού πανικού και στοχοποίησης της Έλλάδας σε κρά-
τη-μέλη της ΈΈ, καθώς θα θεωρηθεί ότι η χώρα μας ανοίγει τα 
σύνορά της στις ροές, είναι απολύτως ορατός. Για τον λόγο 
αυτό, ένα τέτοιο σχέδιο, για να τεθεί σε εφαρμογή, χρειάζεται 
απαραιτήτως συνεννοήσεις εντός της ΈΈ. Ωστόσο, το συντε-
ταγμένο άνοιγμα των χερσαίων συνόρων της χώρας με την 
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Τουρκία δεν μπορεί να έχει ως προϋπόθεση την έγκριση της 
ΈΈ. Έξάλλου, αν διαβάσει κανείς την πραγματικότητα με τον 
κυνισμό τον οποίο η ίδια μας υποβάλλει, η Έλλάδα βρίσκεται 
πλέον ενώπιον μιας αδήριτης κατάστασης. 

Το πρότερο καθεστώς, αυτό που ονομάστηκε «wave through», 
τελείωσε σε ό,τι αφορά την έξοδο των ροών από την Έλλάδα. 
Αναπόφευκτα, το αποτέλεσμα θα είναι η σταδιακή μείωση των 
ροών από την Τουρκία. Αυτό επιτείνει μια κατάσταση εγκλω-
βισμού προσφύγων και μεταναστών στην Τουρκία και αρχίζει 
πλέον να δημιουργεί πιέσεις σε άλλα κράτη, μέσω των οποίων 
οι άνθρωποι μπορούν να φτάσουν στον ευρωπαϊκό Βορρά. Η 
Βουλγαρία είναι η πρώτη υποψήφια, αλλά ακόμη και ο περί-
πλους της Μαύρης Θάλασσας δεν πρέπει να αποκλείεται, ενώ 
ήδη ξανάρχισε ο διάπλους της Μεσογείου από την Αφρική. 

Μέχρις ότου φτάσει το μήνυμα από τη μια πλευρά του Αι-
γαίου στην άλλη, ότι «από την Έλλάδα πλέον δεν φεύγεις εύ-
κολα», ο κόσμος θα συνεχίσει να έρχεται εδώ. Σταδιακά, οι ροές 
θα περιοριστούν, αλλά δεν θα σταματήσουν, διότι γεωγραφι-
κά η φυσική διέξοδος από τη Μέση Ανατολή προς τον ευρω-
παϊκό Βορρά είναι η Έλλάδα· σίγουρα όμως θα συρρικνωθούν. 
Από μια άλλη άποψη, κυνικότερη ίσως, όσο πιο γρήγορα εντός 
του χειμώνα έκλειναν τα σύνορα προς την Κεντρική και Βό-
ρεια Έυρώπη, τόσο πιο γρήγορα η χώρα θα βρισκόταν ενώπι-
ον καταστάσεων που σίγουρα δεν μπορούσε να αποφύγει και, 
πιθανότατα, πιο εύκολων στη διαχείρισή τους. Αν, αντιθέτως, ο 
βαλκανικός δρόμος έκλεινε το καλοκαίρι του 2015 ή την άνοι-
ξη προς καλοκαίρι του 2016, τότε ο αριθμός των ανθρώπων που 
θα εγκλωβίζονταν στη χώρα θα ήταν μεγαλύτερος από αυτόν 
που εγκλωβίστηκε σήμερα, καθώς οι ροές το καλοκαίρι είναι 
αισθητά μεγαλύτερες. Υπό την έννοια αυτή, το να προλάβαινε 
η ίδια η Έλλάδα να σφραγίσει το πέρασμα της Έιδομένης πριν 
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το κάνουν οι γείτονες θα ήταν πιθανώς μια θεμιτή πολιτική κί-
νηση. Αφενός, σε τίποτε δεν θα άλλαζε την κατάσταση από την 
άποψη του όγκου των εγκλωβισμένων στη χώρα και, αφετέρου, 
θα ήταν και ένα σήμα ανάληψης ευθύνης προς την ΈΈ. 

Ένα σχέδιο Α2: συντεταγμένη είσοδος στη χώρα και μετεγκα-
τάσταση

Η Έλλάδα πρέπει λοιπόν, όπως και η Γερμανία επιχείρησε, 
να αναπτύξει μια εναλλακτική στρατηγική. Μια στρατηγική 
που δεν θα έχει τα χαρακτηριστικά ενός Plan B, ενός άλλου 
δρόμου, αλλά ενός A2. Τι θα σήμαινε αυτό; Προετοιμασία των 
όποιων δομών της χώρας προκειμένου να αντιμετωπιστεί, όσο 
γίνεται αποτελεσματικότερα για την κοινωνική συνοχή, το 
φαινόμενο του εγκλωβισμού ενός μεγάλου αριθμού ανθρώ-
πων, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι περίπου 50.000, αλλά με-
σοπρόθεσμα δεν μπορεί να διαγνωστεί ακριβώς. 

Το να ανοίξει λοιπόν με συντεταγμένο και ελεγχόμενο τρό-
πο η ελληνοτουρκική μεθόριος στον Έβρο αποτελεί μια λύση 
η οποία πρέπει να τεθεί εκ μέρους της Έλλάδας ως απάντη-
ση της χώρας στην εκδηλωμένη βούληση της ΈΈ για παύση 
των ανεξέλεγκτων ροών προς τη χώρα. Το γεγονός ότι αυτό 
συνομολογείται ως σχέδιο τη στιγμή που ο βαλκανικός δρό-
μος σφραγίστηκε αποτελεί απόδειξη ότι ο στόχος της Έλλά-
δας δεν είναι να αυξήσει τις ροές προς τον Βορρά, αλλά προ-
σπάθεια ενός κράτους, που –κακοπροαίρετα ή όχι– βάλλεται 
για την έλλειψη οργάνωσής του, να βάλει τάξη στα του οίκου 
του, να ελέγξει το ποιοι και πόσοι μπαίνουν στην επικράτειά 
του και, κυρίως, να κάνει αυτό που είναι απαραίτητο για να 
περιορίσει τους πνιγμούς στη θάλασσά του. 

Έξάλλου, όταν γίνεται λόγος για ένα οργανωμένο σχέδιο 
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ελεγχόμενης διάβασης των ροών από τον Έβρο αυτό δεν ση-
μαίνει «ανοιχτά σύνορα», αλλά σύνορα που ελεγχόμενα ανοί-
γουν και κλείνουν, υπό τις προϋποθέσεις που θέτει η πολιτεία. 
Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει, λόγου χάρη, ότι για ένα συ-
γκεκριμένο χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια της ημέρας 
από τα χερσαία σύνορα στις Καστανιές ή στους Κήπους θα 
υπήρχε η δυνατότητα να διέρχονται άτομα που ανήκουν στις 
υπηκοότητες που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα μετεγκα-
τάστασης, το οποίο ως σήμερα δεν λειτούργησε, καθώς ο κό-
σμος είχε τη δυνατότητα να φεύγει παράτυπα, ακολουθώντας 
τη βαλκανική οδό. 

Ας θυμίσουμε, βέβαια, ότι αυτή καθαυτή η προοπτική της 
μετεγκατάστασης από την Έλλάδα σε άλλες ευρωπαϊκές χώ-
ρες δεν στερείται προβλημάτων. Η προσδοκία της μετεγκατά-
στασης, όπως είδαμε, μπορεί να ενισχύσει τις ροές, επομένως 
η χώρα έχει σημαντικούς λόγους να σκεφτεί αν όντως μια τέ-
τοια προοπτική θα αποβεί, εν τέλει, προς όφελός της.

Σε κάθε περίπτωση, το μήνυμα πλέον είναι ενός κράτους 
που αναλαμβάνει τις ευθύνες του, γι’ αυτό που συμβαίνει στην 
επικράτειά του, με όρους δημόσιας τάξης, και προσπαθεί να 
ελαχιστοποιήσει τον αριθμό των απωλειών ανθρώπινων ζω-
ών. Και, επίσης, παλεύει να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις του να 
περιοριστεί η ανεξέλεγκτη ροή, πρωτοστατώντας ταυτόχρονα 
να μπει μια τάξη στο ευρωπαϊκό πεδίο με την ενεργοποίηση 
των αποφάσεων για τη μετεγκατάσταση. 

Υπάρχει όμως ενδεχόμενο να αυξηθούν οι ροές;

Οι ροές δεν θα αυξηθούν σημαντικά, καθώς έχουν σφραγι-
στεί τα βόρεια σύνορα της Έλλάδας στην Έιδομένη. Η χώρα 
έχει ήδη πάψει να αποτελεί το ιδανικό transit για τον ευρωπα-
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ϊκό Βορρά, όπως συνέβαινε μέχρι τον Φεβρουάριο του 2016. 
Αυτό που θα συμβεί είναι ότι ένα τμήμα των ροών, που ούτως 
ή άλλως θα συνεχίζονται πιο συρρικνωμένες, μετά το κλείσι-
μο των βορείων συνόρων της χώρας, θα ανακατευθυνθεί από 
το Αιγαίο προς τη Θράκη. 

Έδώ ο κίνδυνος είναι να αλλάξουν άρδην κατεύθυνση οι 
ροές, να κατευθυνθούν μαζικά προς τη Θράκη, χωρίς η Έλ-
λάδα να έχει τη διοικητική δυνατότητα να διαχειριστεί αυτή 
την κατάσταση, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια νέα κρί-
ση υποδοχής. Για τον λόγο αυτό, η εφαρμογή του παραπάνω 
σχεδίου απαιτεί συνεννοήσεις με την Τουρκία: καταρχάς με-
ταξύ ΈΈ και Τουρκίας, και κατόπιν επιχειρησιακού τύπου δι-
μερείς διευθετήσεις μεταξύ Έλλάδας και Τουρκίας. Αυτό, στην 
πράξη, σημαίνει άμεση δημιουργία δύο κέντρων υποδοχής και 
ταυτοποίησης δίπλα στα σύνορα, όπου θα καταγράφονται οι 
άνθρωποι. Τα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης θα προστε-
θούν στα ήδη υπάρχοντα των νησιών του Αιγαίου. Πέραν των 
συμφωνηθέντων ιθαγενειών, που θα υπάγονται στη συμφωνία 
μετεγκατάστασης, η συντεταγμένη διάβαση των ελληνικών 
χερσαίων συνόρων πρέπει να λάβει υπόψη της και μια ακό-
μη εδραιωμένη πραγματικότητα στην Τουρκία. Η Τουρκία, 
στο πλαίσιο των συνομολογημένων υποχρεώσεών της προς 
την ΈΈ, έχει αναλάβει την υλοποίηση δέσμης μέτρων για την 
κοινωνική ένταξη των καταγεγραμμένων εκεί προσφύγων, με 
πρώτη την άδεια εργασίας. Τα πρόσωπα που έχουν ήδη λά-
βει άδεια εργασίας στην Τουρκία μπορούν να μην περιλη-
φθούν στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας που καταρχάς 
θα γίνουν δεκτοί από τα χερσαία ελληνικά σύνορα. Αντιθέ-
τως, στην Τουρκία αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας διευρυνόμε-
νος πληθυσμός που δεν έχει καταγραφεί. Την ίδια στιγμή, η 
χώρα, προκειμένου να περιορίσει τις ροές προς το έδαφός της 
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έχει κλειστά τα σύνορα στους πρόσφυγες από το Χαλέπι – κά-
τι που αποτελεί τη συνέχεια του αρνητικού ντόμινο που ξε-
κίνησε στην Κεντρική Έυρώπη και ουσιαστικά καταλήγει να 
αφήνει τους ανθρώπους εκτεθειμένους στην απειλή του αφα-
νισμού τους. 

Το να ανοίξουν υπό καθεστώς κρατικού ελέγχου οι συνορι-
ακές διαβάσεις του Έβρου για άτομα που είναι καταρχήν δικαι-
ούχοι διεθνούς προστασίας δεν είναι απλή υπόθεση, που μπο-
ρεί να πραγματοποιηθεί από τη μια μέρα στην άλλη. Όμως, 
είναι η μόνη ανθρωπιστικά έντιμη και επιχειρησιακά εφικτή 
διέξοδος, που έπρεπε ήδη να έχει καταθέσει η ελληνική πλευ-
ρά στο τραπέζι των τριγωνικών διαπραγματεύσεων μεταξύ 
Έλλάδας, Τουρκίας και Έυρωπαϊκής Ένωσης. Όσο ήταν ανοι-
χτός ο βαλκανικός διάδρομος, η προοπτική αυτή απλώς θα 
επιτάχυνε το σφράγισμά του. Ουσιαστικά, δηλαδή, και τότε 
θα είχε νόημα, προκειμένου να έμπαινε μια τάξη στην έκνομη 
κατάσταση που είχε δημιουργηθεί στα νησιά του Ανατολικού 
Αιγαίου. Τώρα, είναι πιθανώς πιο ώριμες οι συνθήκες προκει-
μένου η Έλλάδα να θεωρήσει τον εαυτό της μια κανονική χώ-
ρα που ανοίγει συντεταγμένα τις πόρτες της για ανθρώπους 
που διώκονται, αντί να τους αφήνει να μπαίνουν από τα επι-
κίνδυνα «παράθυρα» του Αιγαίου. Με τον τρόπο αυτό, πιθα-
νώς και η ίδια η ΈΈ θα έρθει μια ώρα αρχύτερα ενώπιον των 
κρίσιμων αδιεξόδων στα οποία οδηγείται με την κοντόθωρη 
υποκριτική πολιτική της. Και, σε κάθε περίπτωση, η επιλογή 
της ασφαλούς και ελεγχόμενης διόδου στον Έβρο είναι μονό-
δρομος για ένα κράτος που θέλει να λογίζεται εύκτακτο. 
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Το βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα η Έλλάδα 
είναι ότι η ΈΈ έχει υιοθετήσει μια στρατηγική συνολικής απο-
τροπής και ανάσχεσης των ροών, με κάθε κόστος. Έίτε λέγεται 
ρητά είτε όχι, αυτό που ουσιαστικά προκύπτει από τις εξελί-
ξεις στο επίπεδο της ΈΈ είναι ότι, παρά τις περί του αντιθέτου 
εξαγγελίες, στη συνολική ρητορική της ΈΈ εδραιώνεται ένας 
λόγος που εντέλει οδηγεί στο ότι «δεν θέλουμε άλλους πρό-
σφυγες». Ο λόγος αυτός, πέραν του ότι εκφυλίζει το ευρω-
παϊκό κεκτημένο και δυναμιτίζει την ιδέα της συνύπαρξης ως 
πολιτικό ευρωπαϊκό σχέδιο, οδηγεί σε μια διακωμώδηση του 
προσφυγικού δικαίου και δι’ αυτής στην εθνική αναδίπλωση. 
Ακόμη κι αν αυτά όμως φαντάζουν ελάσσονος σημασίας στον 
πολιτικό σχεδιασμό της ΈΈ, κανένας σχεδιασμός δεν μπορεί 
να τα βάλει μεσοπρόθεσμα με τη δύναμη που προκύπτει από 
την ανάγκη των ανθρώπων να σώσουν τη ζωή τους. Διότι, αν 
είναι να μείνω κάπου και να πεθάνω, τότε θα προτιμήσω να 
φύγω, ρισκάροντας να πεθάνω ή να σωθώ.

Η στρατηγική της ανάσχεσης που εντέλει βλέπουμε να υι-
οθετείται στην ΈΈ σήμερα δεν είναι βιώσιμη. Η ευρωπαϊκή πε-
πατημένη της «αποτροπής» γίνεται άρδην συνώνυμο της πο-
λιτικής αφροσύνης. Το απόλυτο αρνητικό άθροισμα. Το πρώτο 
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κράτος της ΈΈ που αναγκαστικά θα βιώσει την απάνθρωπη 
αναποτελεσματικότητα αυτής της πολιτικής εντός ΈΈ είναι 
η Έλλάδα, ενώ το ίδιο θα υποστεί και η Τουρκία. Η Έλλάδα 
λοιπόν κάτι πρέπει να κάνει. Δεν μπορεί, ψοφοδεής, ανήμπο-
ρη και πολλαπλώς ματαιωμένη, να αναμένει κάποιο καλό νέο 
από τις Βρυξέλλες και να λυπάται ή να θυμώνει με τα ολοένα 
και χειρότερα νέα. Έπομένως, πρέπει να σκεφτεί σοβαρά έναν 
μεσο- και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, ώστε να καταφέρει να 
διαφυλάξει ό,τι έχει απομείνει από την πολλαπλώς βαλλόμε-
νη κοινωνική συνοχή της. Για να έχει ελπίδες επιτυχίας αυτός 
ο σχεδιασμός πρέπει να εκκινεί, πιστεύουμε, από δύο αφετη-
ριακά σημεία. Πρώτον, ότι αυτό που γινόταν το 2015, δηλαδή 
«κόσμος μπαίνει - κόσμος βγαίνει», σταμάτησε. Δεύτερον, ότι, 
σε κάθε περίπτωση, οι άνθρωποι θα συνεχίσουν να προσπα-
θούν να μπαίνουν με κάθε τρόπο, όπως και θα συνεχίσουν να 
προσπαθούν να βγαίνουν με κάθε τρόπο. Για τους ερχόμενους 
μήνες και πιθανώς χρόνια –ανάλογα με το τι θα γίνει τελικά 
στη Μέση Ανατολή και ειδικά στη Συρία, αλλά και στην Τουρ-
κία– η Έλλάδα θα βρίσκεται ενώπιον της ανάγκης διαχείρισης 
τόσο της υποδοχής των προσφύγων όσο και ενός σχεδιασμού 
που αφορά τη διαμονή τους στη χώρα, έστω και προσωρινά. 

Το να νομιμοποιηθεί μια ελεγχόμενη δυνατότητα εισόδου 
στην ελληνική επικράτεια αποτελεί ένα βήμα προς την κατεύ-
θυνση μιας διευθέτησης με στόχευση τόσο τη δημόσια ασφά-
λεια όσο και τα δικαιώματα των ανθρώπων. Αν οι ροές πα-
ραμείνουν στο καθεστώς της διττής ανασφάλειας –ζωής και 
δικαίου–, τότε σίγουρα τα πράγματα θα δυσκολέψουν κι άλλο. 

Το ότι η χώρα κατά τη διάρκεια του 2015, παρά τις προσπά-
θειες που εντάθηκαν από το φθινόπωρο κι ύστερα, δεν έδειξε 
την απαραίτητη σοβαρότητα για να ανταποκριθεί στη διαχεί-
ριση της κατάστασης δεν είναι προϊόν πρωτίστως της πάγιας 
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ανικανότητας της ελληνικής διοίκησης ούτε, φυσικά, εθνικό 
χαρακτηριστικό. Η κατάσταση διαμορφώθηκε με αυτό τον τρό-
πο εξαιτίας δύο βασικών παραγόντων.

Ο πρώτος είναι η πεποίθηση ότι, σε τελευταία ανάλυση, οι 
άνθρωποι αυτοί θα φύγουν από τη χώρα διότι θέλουν να φύ-
γουν, και επομένως η υποχρέωση της Έλλάδας είναι απλώς να 
μην τους εμποδίσει. Αυτή η παραδοχή πλέον οφείλει να επα-
νεξεταστεί, καθώς η χώρα καλείται να διαχειριστεί τη διαμο-
νή στην επικράτειά της των ανθρώπων που εγκλωβίστηκαν 
εδώ μετά το κλείσιμο του βαλκανικού διαδρόμου και πριν την 
έναρξη της Συμφωνίας με την Τουρκία.

Ο δεύτερος παράγοντας που χαρακτήρισε τη δράση ή τη 
μη δράση της ελληνικής διοίκησης στο προσφυγικό είναι, δυ-
στυχώς, η ματαίωση στην οποία έχει περιέλθει τα τελευταία 
χρόνια ο ελληνικός κρατικός μηχανισμός, εξαιτίας της κρί-
σης που διέρχεται η ελληνική οικονομία και των πολιτικών 
που ακολουθήθηκαν για την υπέρβασή της. Η ματαίωση αυτή 
ισοδυναμεί με την a priori παραδοχή της ήττας. Ότι, δηλαδή, 
«δεν γίνεται τίποτε». Ο μεγαλύτερος εχθρός στη διαχείριση 
του προσφυγικού (και όχι μόνο) είναι η ενσωμάτωση της πε-
ποίθησης της διοικητικής ματαίωσης στην ελληνική κυβέρνη-
ση και στην ελληνική κοινωνία. Από αυτό κινδυνεύουμε πολύ 
περισσότερο το 2016, παρά από όσους πρόσφυγες παραμεί-
νουν.

Έίναι δεδομένο ότι τα πράγματα έχουν γίνει εξαιρετικά δύ-
σκολα. Οι προοπτικές που αναδείχθηκαν στις σελίδες που προ-
ηγήθηκαν (επαναδιαπραγμάτευση της Συμφωνίας ΈΈ-Τουρ-
κίας, ελεγχόμενο άνοιγμα των χερσαίων συνόρων με την 
Τουρκία για δικαιούχους διεθνούς προστασίας, διαρκής πίε-
ση για επανεγκατάσταση) δεν είναι απλά πράγματα. Ας μην 
ξεχνάμε ότι πάντα επικρέμαται για την Έλλάδα η απειλή της 
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ενεργοποίησης του Κανονισμού του Δουβλίνου, ο οποίος 
μπορεί να νεκραναστηθεί, με την επιστροφή από άλλες χώ-
ρες της ΈΈ αιτούντων άσυλο, επιτείνοντας δραματικά τα ελ-
ληνικά αδιέξοδα. Περαιτέρω, η Έλλάδα έχει πολλούς, μα πάρα 
πολλούς, λόγους να προσπαθήσει να υιοθετήσει έναν βιώσιμο 
σχεδιασμό διαχείρισης της υποδοχής και παραμονής προσφύ-
γων στην επικράτειά της. Έξάλλου, πλέον, δεν έχει και τίποτε 
να χάσει. Αντιθέτως, η Έυρώπη μπορεί να κερδίσει κάτι, παίρ-
νοντας ένα μήνυμα από την καθημαγμένη αυτή χώρα ότι εκεί-
να που νομίζει για τους πρόσφυγες είναι λάθος και ότι με την 
παρούσα διαχείριση απλώς ροκανίζει απερίσκεπτα τον πολιτι-
κό της χρόνο. 

Ο χρόνος όμως εκδικείται. Το βασικό πρόβλημα της Έυ-
ρώπης δεν είναι ούτε η Έλλάδα ούτε οι πρόσφυγες. Έίναι ο 
εαυτός της ως σκοτεινής ηπείρου. Το «να τα καταφέρουμε», 
τελικά, είναι δηλαδή ευρωπαϊκό στοίχημα, επομένως και ελ-
ληνικό. Το τελευταίο βιβλίο ενός μεγάλου σύγχρονου στο-
χαστή, του Terry Eagleton, τιτλοφορείται Hope without Opti-
mism: ελπίδα χωρίς αισιοδοξία. Δεν μπορούμε να σκεφτούμε 
άλλες λέξεις που να αποδίδουν καλύτερα τα συμπεράσματα 
αυτού του κειμένου. 
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