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Περίληψη 
 

Με την παρούσα εργασία γίνεται μια προσπάθεια προσέγγισης του φαινομένου της μαζικής 

μετανάστευσης από το καλοκαίρι του 2015. Η προσέγγιση αυτή εστιάζει στα ελληνικά νησιά 

του ΒΑ Αιγαίου πελάγους και, πιο συγκεκριμένα, στην Λέσβο, την Χίο και την Σάμο. 

Στο πρώτο κεφάλαιο, γίνεται μια σύντομη παρουσίαση του φαινομένου της μετανάστευσης 

γενικότερα, των μέσων που χρησιμοποιούνται για τον σκοπό αυτό και της διάκρισης των 

αφιχθέντων σε πρόσφυγες ή μετανάστες. Ακόμη, επιχειρείται μια συνοπτική παρουσίαση των 

διεθνών και εθνικών πολιτικών που υιοθετήθηκαν ώστε να αντιμετωπιστεί η κρίση. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο, παρουσιάζεται ο τρόπος υποδοχής των αφιχθέντων στα νησιά, πρώτα 

από τις τοπικές αρχές και τους κατοίκους, και στη συνέχεια από το κράτος. Παρουσιάζονται 

επίσης οι χώροι φιλοξενίας και η εξέλιξή τους σε κέντρα ταυτοποίησης και καταγραφής. 

Τέλος, στο τρίτο κεφάλαιο, αναφέρονται οι συνέπειες που έχει στα νησιά η συγκέντρωση 

τόσων ανθρώπων για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Αναζητώνται οι αιτίες της έντασης και 

οι επιπτώσεις στις ζωές των ντόπιων. 
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Abstract 
 

With this work, an attempt has been made to approach the phenomenon of mass migration 

since the summer of 2015. This approach focuses on the Greek islands of the North Aegean 

Sea and, more specifically, on Lesbos, Chios and Samos. 

In the first chapter, there is a brief presentation of the phenomenon of immigration in general, 

the means used for this purpose and the distinction between refugees and immigrants. In 

addition, an overview of the international and national policies adopted to address the crisis is 

being undertaken. 

In the second chapter, the way in which the arrivals on islands are received, first by local 

authorities and residents, and then by the State, is presented. Accommodation areas and their 

development in identification and registration centers are also shown. 

Finally, in the third chapter, the effects on the islands of the concentration of so many people 

for so long are mentioned. The causes of tension and the effects on the lives of locals are 

being sought. 

 

 



iv 

 

Υπεύθυνη Δήλωση 
 

Με την παρούσα δήλωση: 

1. Δηλώνω ρητά και ανεπιφύλακτα ότι η διπλωματική εργασία που σας καταθέτω αποτελεί 

προϊόν δικής μου πνευματικής προσπάθειας, δεν παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων 

μερών και ακολουθεί τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα επιστημονικής συγγραφής, 

τηρώντας πιστά την ακαδημαϊκή δεοντολογία. 

2. Οι απόψεις που εκφράζονται αποτελούν αποκλειστικά ευθύνη του/ης συγγραφέα/ως και 

ο/η επιβλέπων/ουσα, οι εξεταστές, το Τμήμα και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου δεν 

υιοθετούν κατ’ ανάγκη τις εκφραζόμενες απόψεις ούτε φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη για 

τυχόν λάθη και παραλείψεις. 

 

Ο δηλών 

Γεώργιος Π. Ρουμελιώτης 

....................................................... 

(Υπογραφή) 

  



v 

 

Περιεχόμενα 
 

Ευχαριστίες ................................................................................................................................. i 

Περίληψη ................................................................................................................................... ii 

Abstract .................................................................................................................................... iii 

Υπεύθυνη Δήλωση .................................................................................................................... iv 

Περιεχόμενα ............................................................................................................................... v 

Ευρετήριο γραφημάτων ............................................................................................................ vi 

Ευρετήριο εικόνων .................................................................................................................... vi 

Κεφάλαιο 1: Το φαινόμενο της μετανάστευσης. Αίτια και συνέπειες του φαινομένου. ........... 1 

1.1. Εισαγωγή ........................................................................................................................ 1 

1.2. Μέσα μετανάστευσης. .................................................................................................... 2 

1.3. Αιτίες και συνέπειες της μετανάστευσης. ....................................................................... 3 

1.4. Διεθνείς και εθνικές πολιτικές για την αντιμετώπιση της μετανάστευσης. .................... 5 

1.4.1. Ευρωπαϊκές πολιτικές για την μετανάστευση. ........................................................ 6 

1.4.2. Εθνική μεταναστευτική πολιτική. ............................................................................ 9 

1.5. Ανακεφαλαίωση. ........................................................................................................... 11 

Κεφάλαιο 2: Μεταναστευτικές ροές προς τα νησιά του ΒΑ Αιγαίου. .................................... 12 

2.1. Εισαγωγή ...................................................................................................................... 12 

Πίνακας 1: Συνολικές εισροές στον ελλαδικό χώρο (2014-2019) ................................... 12 

2.2. Υποδοχή προσφύγων στα νησιά του ΒΑ Αιγαίου. ....................................................... 13 

2.3. Χώροι φιλοξενίας μεταναστών. .................................................................................... 14 

2.3.1. Λέσβος ................................................................................................................... 16 

2.3.2. Χίος ........................................................................................................................ 18 

2.3.3. Σάμος ..................................................................................................................... 19 

2.4. Ανακεφαλαίωση ............................................................................................................ 19 

Κεφάλαιο 3: Επιπτώσεις της άφιξης μεταναστών στις τοπικές κοινωνίες των νησιών του ΒΑ 

Αιγαίου. .................................................................................................................................... 21 

3.1. Εισαγωγή ...................................................................................................................... 21 

3.2. Αλλαγές στον τρόπο ζωής της τοπικής κοινωνίας. ....................................................... 22 

3.3. Έκφραση των εντάσεων στις τοπικές κοινωνίες. ......................................................... 23 

3.4. Ανακεφαλαίωση ............................................................................................................ 24 

Βιβλιογραφία ........................................................................................................................... 26 

  



vi 

 

Ευρετήριο γραφημάτων 
 

Γράφημα 1: Κυριότερες εθνικότητες αφιχθέντων μέσω της Ανατολικής Οδού (Ιανουάριος – 

Ιούνιος 2019). ............................................................................................................................ 2 

Γράφημα 2: Πληθυσμιακή κατανομή αφιχθέντων στην Ελλάδα (2016). .................................. 6 

Γράφημα 3: Μηνιαίοι μ.ο. αιτήσεων ασύλου ανά έτος. .......................................................... 15 

 

 

Ευρετήριο εικόνων 
 

Εικόνα 1: Χάρτης της Λέσβου ................................................................................................. 16 

Εικόνα 2: Χάρτης της Χίου ..................................................................................................... 18 

Εικόνα 3: Χάρτης της Σάμου ................................................................................................... 19 

 

 

 

  

file:///E:/ergasia%20Roumeliwths/Roum1c.docx%23_Toc31401956
file:///E:/ergasia%20Roumeliwths/Roum1c.docx%23_Toc31401956
file:///E:/ergasia%20Roumeliwths/Roum1c.docx%23_Toc31401957
file:///E:/ergasia%20Roumeliwths/Roum1c.docx%23_Toc31401958
file:///E:/ergasia%20Roumeliwths/Roum1c.docx%23_Toc31401968
file:///E:/ergasia%20Roumeliwths/Roum1c.docx%23_Toc31401969
file:///E:/ergasia%20Roumeliwths/Roum1c.docx%23_Toc31401970


1 

 

Κεφάλαιο 1: Το φαινόμενο της μετανάστευσης. Αίτια και 

συνέπειες του φαινομένου. 
 

1.1. Εισαγωγή 

 

Το μεταναστευτικό ζήτημα, που έχει προκύψει τα τελευταία χρόνια και αφορά την χώρα μας 

σε μεγάλο βαθμό, αποτελεί μια πρόκληση τόσο για τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, όσο 

και την ελληνική κυβέρνηση. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ο τρόπος με τον οποίο θα 

διασφαλιστεί η ασφάλεια των μεταναστών ή θα τους παρασχεθεί βοήθεια, αλλά πώς θα 

γίνουν όλα μέσα στα πλαίσια της διεθνούς νομοθεσίας για τις ανθρωπιστικές κρίσεις. 

Δεν είναι καινούργιο φαινόμενο, σε περιπτώσεις μαζικών μεταναστεύσεων πληθυσμών, η 

αναζωπύρωση ξενοφοβικών τάσεων. Στην προκειμένη περίπτωση, η φοβία που έχει 

δημιουργηθεί γενικά στον Δυτικό κόσμο, λόγω των τρομοκρατικών επιθέσεων από ισλαμικές 

εξτρεμιστικές ομάδες, λειτουργεί ανασταλτικά για την υποδοχή μεταναστών από ισλαμικές 

χώρες. Ταυτόχρονα, ένα ακόμη πρόβλημα που καλούνται να λύσουν οι ιθύνοντες, είναι η 

διαπραγματεύσεις με τα γειτονικά κράτη σχετικά με την ευθύνη υποδοχής και φιλοξενίας 

των μεταναστών, ιδιαιτέρως όταν ο αριθμός τους είναι μεγάλος. Σε αυτή την θέση βρίσκεται 

και η Ελλάδα έχοντας απέναντί της τις άλλες βαλκανικές χώρες και την Τουρκία. Επιπλέον, 

είναι σημαντικό να αναφερθεί πως η υποδοχή και η φιλοξενία των μεταναστών οφείλει να 

γίνεται σύμφωνα με την δυνατότητα που έχει κάθε χώρα ώστε να τους παρέχει τα αναγκαία 

για την διαβίωσή τους καθώς και ασφάλεια. 

Η ανάγκη μετανάστευσης πηγάζει από ποικίλες καταστάσεις όπως το εχθρικό κοινωνικό 

περιβάλλον, η αδυναμία ευρέσεως εργασίας, το πολιτικό καθεστώς στην χώρα προέλευσης ή 

ακόμη και ο πόλεμος. Αν έπρεπε να δοθεί ένας ορισμός για το φαινόμενο αυτό, θα λέγαμε ότι 

μετανάστευση λέμε «τη φυσική μετάβαση ατόμων και ομάδων από μία κοινωνία σε κάποια 

άλλη ή κάθε γεωγραφική μετακίνηση μεγάλου αριθμού ατόμων ή τη μεταφορά ανθρώπινου 

και εργατικού δυναμικού από μία περιοχή σε κάποια άλλη» (Λαμπρινάκης, 2017, σελ. 9). 

Το μεταναστευτικό αποτελεί ένα φλέγον ζήτημα για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Ο διχασμός 

των απόψεων όμως δεν παρατηρείται μόνο σε διεθνές επίπεδο, αλλά και στο εσωτερικό της 

χώρας. Για κάποιους, η εισροή μεταναστών δεν αποτελεί παρά πηγή σοβαρών προβλημάτων, 
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ενώ για άλλους, είναι μια ευκαιρία να δείξουμε τα φιλάνθρωπά μας αισθήματα προς εκείνους 

που έχουν ανάγκη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Μέσα μετανάστευσης. 

 

Αρχικά, αξίζει να σημειωθούν οι τρόποι με τους οποίους φτάνουν οι μετανάστες στην χώρα 

μας. Οι κύριες μεταναστευτικές ροές είναι δύο: εξ ανατολών (μέσω της Τουρκίας) και εκ 

νότου (μέσω Αιγύπτου). Και στις δύο περιπτώσεις χρησιμοποιούνται θαλάσσια μέσα. Έτσι 

εξηγείται και ο λόγος για τον οποίο τα ελληνικά νησιά βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Η 

μεταναστευτική ροή από την πλευρά της Τουρκίας προσεγγίζει κυρίως τα νησιά του ΒΑ 

Αιγαίου, ενώ η ροή από την Αίγυπτο προσεγγίζει τις ακτές της Κρήτης, της Πελοποννήσου 

και τα νησιά του Ιονίου Πελάγους, χωρίς όμως να αποκλείονται και οι υπόλοιπες 

παραθαλάσσιες περιοχές της χώρας. 

Σύμφωνα με μελέτη που διενεργήθηκε από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη 

(Λαμπρινάκης, 2017, σελ. 22-23), για την διακίνηση των μεταναστών χρησιμοποιούνται: 

 Ξύλινα σκάφη: πρόκειται για σωστικές λέμβους πλοίων που έχουν πάει για διάλυση στα 

ναυπηγεία της Σμύρνης και συντηρούνται πρόχειρα για πλου λίγων ωρών. Κάποιος από 

τους επιβαίνοντες λαθρομετανάστες εκπαιδεύεται στον χειρισμό και τους αφήνουν από 

τα τουρκικά παράλια με κατεύθυνση τα ελληνικά νησιά. Τους δίνουν οδηγίες, σε 

Γράφημα 1: Κυριότερες εθνικότητες αφιχθέντων μέσω της 

Ανατολικής Οδού (Ιανουάριος – Ιούνιος 2019). 

 

 

Πηγή: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο – Συμβούλιο της Ευρώπης, 

https://www.consilium.europa.eu/el/infographics/eastern-and-central-mediterranean-routes-09-2017/ 

5914 

3366 
2824 

1613 
1266 

Αφγανιστάν Συρία Τουρκία Ιράκ Παλαιστίνη 

Ανατολική Οδός 
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περίπτωση που εντοπιστούν από το ελληνικό λιμενικό, να πέσουν στην θάλασσα ώστε 

αντί οι ελληνικές αρχές να εμποδίσουν την προσέγγισή τους, να προβούν σε επιχείρηση 

διάσωσης και να τους περιθάλψουν. 

 Ταχύπλοα φουσκωτά σκάφη με χωρητικότητα 30 ατόμων (μεταναστών) και δύο 

χειριστών. 

 Μηχανοκίνητες θαλαμηγοί με χωρητικότητα έως 70 ατόμων και των χειριστών 

(σύμφωνα με τα στοιχεία, οι διακινητές σ’ αυτή την περίπτωση είναι τουρκικής 

καταγωγής). Προτιμούνται για μεγάλες ομάδες μεταναστών, όπως οικογένειες με παιδιά 

όλων των ηλικιών. 

 Ιστιοπλοϊκά σκάφη με χωρητικότητα έως 80 ατόμων και τους χειριστές (κατά τα 

αποτελέσματα της έρευνας, συνήθως ναυτικοί από την Ουκρανία). Χρησιμοποιούνται 

επίσης για μεταφορά μεγάλων ομάδων και οικογενειών. 

 Ξύλινα αλιευτικά σκάφη από την Αίγυπτο, χωρητικότητας έως 150 λαθρομεταναστών. 

Χειριστές των σκαφών αυτών είναι κατά κανόνα Αιγύπτιοι ναυτικοί. 

 Εμπορικά πλοία μικρού μεγέθους, χωρητικότητας έως 180 λαθρομετανάστες. Στα πλοία 

αυτά χειριστές είναι άτομα καταγωγής από την Ρωσία, την Γεωργία ή το Αζερμπαϊτζάν. 

Ακόμη, το δίκτυο διακινητών, που συνοδεύει και καθοδηγεί τις ομάδες των 

λαθρομεταναστών σε όλη την διάρκεια της πορείας τους – όπως φαίνεται – κρατά μικρό τον 

αριθμό των λέμβων που αναχωρούν (έως τέσσερις ημερησίως), ώστε να είναι μικρές οι 

πιθανότητες εντοπισμού τους. 

Από τα στοιχεία που συγκεντρώνει η μελέτη του Υπουργείου, είναι εμφανές ότι δεν 

πρόκειται για αυθόρμητες πράξεις ή τυχαίες περιπτώσεις. Αντίθετα, υπάρχει μέθοδος πίσω 

από αυτό το φαινόμενο. Οι λέμβοι που προετοιμάζονται καταλλήλως και η καθοδήγηση προς 

τους μετανάστες, η κατανομή τους σε ομάδες ορισμένου μεγέθους και η συγκέντρωσή τους 

σε συγκεκριμένο τόπο εκκίνησης, καταδεικνύουν την ύπαρξη δικτύου με σχέδιο και 

οργάνωση. 

 

1.3. Αιτίες και συνέπειες της μετανάστευσης. 

 

Διεθνώς η μετανάστευση αναγνωρίζεται ως η μετακίνηση ατόμων από την χώρα κατοικίας 

τους σε μία άλλη και έχει δύο κύρια χαρακτηριστικά: α) τον λόγο για τον οποίο γίνεται, όπως 
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η ανεύρεση εργασίας, η αποφυγή αρνητικών καταστάσεων, κ.ά., και β) η διάρκεια 

εγκατάστασης στην χώρα προορισμού. Ανάλογα με τα χαρακτηριστικά αυτά και τον βαθμό 

στον οποίο υφίστανται σε κάθε περίπτωση, διαχωρίζονται και οι κατηγορίες των ανθρώπων 

που μεταναστεύουν. Ακόμη, σημαντικό ρόλο στον διαχωρισμό έχουν και οι κοινωνικές, 

πολιτικές και οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στην χώρα προέλευσης. 

Με γνώμονα όσα προαναφέρθηκαν, διακρίνουμε τρεις κατηγορίες: 

1. Τους αιτούντες άσυλο. Οι αιτούντες άσυλο προέρχονται από κράτη εκτός της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν κάνει αίτηση ασύλου και αναμένουν την έγκρισή της ή 

όχι. Η είσοδός τους στη χώρα μπορεί να έχει γίνει νόμιμα ή παράνομα. Συνήθως, 

πρόκειται για ανθρώπους που ζητούν καταφύγιο λόγω των ιδεολογικών, θρησκευτικών ή 

πολιτικών τους πεποιθήσεων ή της φυλετικής τους ταυτότητας. Η επιστροφή τους στην 

χώρα κατοικίας τους μπορεί να εγκυμονεί κινδύνους για την ελευθερία και την ζωή τους. 

Αν και η έγκριση μιας αίτησης ασύλου είναι στην δικαιοδοσία της εκάστοτε χώρας 

υποδοχής, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τηρούν κοινή πολιτική με βάση την 

Σύμβαση της Γενεύης για τους Πρόσφυγες (28 Ιουλίου 1951). Πιο σύγχρονο έγγραφο 

για την πολιτική ασύλου είναι ο Κανονισμός του Δουβλίνου ΙΙ (έναρξη ισχύος 17 

Μαρτίου 2003), σύμφωνα με τον οποίο «ένα μόνο κράτος μέλος είναι υπεύθυνο για την 

εξέταση μιας αίτησης ασύλου» και επίσης «Το κράτος μέλος που χορήγησε στον αιτούντα 

ισχύοντα τίτλο διαμονής ή έγκυρη θεώρηση θα είναι υπεύθυνο για την αίτηση ασύλου». 

Κατά την ευρωπαϊκή νομοθεσία, άπαξ καί χορηγηθεί η άδεια παραμονής, ισχύει μόνο 

για το κράτος εισόδου και εάν ο κάτοχος εντοπιστεί σε άλλη χώρα οδηγείται πίσω στο 

κράτος εισόδου. Οι αιτούντες άσυλο έχουν δικαίωμα εργασίας στην χώρα υποδοχής, 

μόνο κατόπιν χορήγησης ειδικής άδειας. 

2. Τους πρόσφυγες. Οι πρόσφυγες είναι άνθρωποι που φεύγουν από την χώρα καταγωγής/ 

κατοικίας τους εξαιτίας φόβου δίωξης λόγω των πολιτικών ή θρησκευτικών 

πεποιθήσεών τους, λόγω εθνικότητας, φυλής, κοινωνικής ομάδας, και αδυνατούν να 

επιστρέψουν σε αυτήν. Τους χορηγείται πολιτικό άσυλο στην χώρα υποδοχής οι όροι του 

οποίου καθορίζονται από την Σύμβαση της Γενεύης και την μετέπειτα τροποποίηση που 

έγινε με το Πρωτόκολλο της Ν. Υόρκης (31 Ιανουαρίου 1967). Οι πρόσφυγες, με την 

χορήγηση του πολιτικού ασύλου, έχουν πλήρη εργασιακά δικαιώματα. 

3. Τους μετανάστες. Οι μετανάστες, κάτοικοι χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

εισέρχονται στην χώρα υποδοχής με νόμιμο ή παράνομο τρόπο. Στόχος τους είναι η 
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εύρεση εργασίας και η εγκατάσταση. Συγκεκριμένα στην Ελλάδα, οι μετανάστες 

μπορούν να χωριστούν σε επιμέρους κατηγορίες: 

 Παλιννοστούντες και επαναπατριζόμενοι Έλληνες ή Έλληνες της διασποράς. 

 Υπήκοοι άλλων χωρών με άδεια εργασίας που έρχονται στην χώρα για 

επαγγελματικούς λόγους (στελέχη εταιριών, κ.ά.). 

 Παράνομοι μετανάστες, κυρίως από τα Βαλκάνια και χώρες του πρώην 

ανατολικού μπλοκ. 

 Υπήκοοι άλλων χωρών που εργάζονται εποχιακά στον τουριστικό ή τον αγροτικό 

τομέα. Διαθέτουν άδεια εργασίας. 

Η βασικότερη συνέπεια, κάθε είδους μετανάστευσης, που φέρνει την κοινωνία αντιμέτωπη 

με τις αξίες του πολιτισμού και της δημοκρατίας, είναι η δημιουργία μιας εξαιρετικά 

ευάλωτης κοινωνικής ομάδας. Πολλοί μετανάστες, κυρίως παράνομοι, πέφτουν θύματα είτε 

από τα ίδια τα δίκτυα που τους διακινούν και στην συνέχεια τους εκμεταλλεύονται, είτε από 

τους εκάστοτε εργοδότες που ζητούν φτηνά εργατικά χέρια χωρίς να δεσμεύονται από τους 

νόμους. Έτσι, η παραοικονομία ανθίζει και οι μετανάστες μένουν απροστάτευτοι, καθώς δεν 

γνωρίζουν τα δικαιώματά τους ή δεν είναι σε θέση να τα διεκδικήσουν. Η κατάσταση αυτή 

λίγο διαφέρει από την δουλεία, γεγονός που θίγει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. 

 

1.4. Διεθνείς και εθνικές πολιτικές για την αντιμετώπιση της 

μετανάστευσης. 

 

Στο σημείο αυτό, είναι χρήσιμο να παρουσιαστούν οι πολιτικές που ακολουθήθηκαν τα 

τελευταία χρόνια, τόσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και από την Ελλάδα, σχετικά με την 

μετανάστευση και την αντιμετώπιση των προκλήσεων που προκύπτουν. 

Ο Schnapper (1992) επιχειρεί να ορίσει την έννοια της μεταναστευτικής πολιτικής ως ένα 

σύνολο κοινωνικών πρακτικών που διαιρούνται σε δύο άξονες. Αφενός, έχουμε τον έλεγχο 

και την ρύθμιση εισόδου, διαμονής και εργασίας των μεταναστών, ώστε να εμποδιστεί η 

παράνομη μετανάστευση. Αφετέρου, έχουμε τις πολιτικές ένταξης και ενσωμάτωσης των 

μεταναστών σε εθνικό επίπεδο. Οι πολιτικές ένταξης και ενσωμάτωσης περιλαμβάνουν τις 

ρυθμίσεις για την εκπαίδευση, την διαμονή, την ασφάλιση, τις υγειονομικές παροχές και τις 

συνθήκες εργασίας. Οι ρυθμίσεις του δεύτερου άξονα είναι εκείνες που δημιουργούν τις 
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κατάλληλες προϋποθέσεις για την ομαλή συμβίωση των μεταναστών με τον πληθυσμό της 

χώρας (Μπάγκαβος, Παπαδοπούλου, 2006, σελ. 294). 

1.4.1. Ευρωπαϊκές πολιτικές για την μετανάστευση. 

 

Το 2015, παρατηρείται μια κατακόρυφη αύξηση στις αφίξεις προσφύγων, μέσω Τουρκίας, 

προς τα νησιά του Β.Α. Αιγαίου και, κατ’ επέκταση, την Ευρώπη. Επρόκειτο για πρόσφυγες 

και μετανάστες από την Συρία, σχεδόν το 1/2 (σε ποσοστό 47%), που ζητούσαν καταφύγιο 

από τον πόλεμο που μαινόταν στη χώρα τους, αλλά και από Αφγανιστάν σε ποσοστό 24%, 

από το Ιράκ σε ποσοστό 15% και μικρότερες ομάδες της τάξης του 6% έως 3% από το Ιράν, 

το Πακιστάν, και άλλες χώρες (βλ. Γράφημα 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Από τότε, που σημειώνεται το αποκορύφωμα των μεταναστευτικών ροών προς την Ευρώπη, 

η Ευρωπαϊκή Ένωση άρχισε να λαμβάνει σειρά μέτρων για την προστασία των συνόρων της 

και τον έλεγχο της εισροής μεταναστών. 

Έκτοτε, έχουν ακολουθήσει αποφάσεις και συμφωνίες που σκοπό έχουν να ελέγξουν τα 

σύνορα, να εμποδίσουν την παράνομη διακίνηση, να ανακουφίσουν τις χώρες εισόδου και να 

διευθετήσουν την απορρόφηση των αφιχθέντων μεταναστών. 

Γράφημα 2: Πληθυσμιακή κατανομή αφιχθέντων στην Ελλάδα (2016). 

 

 

 

Πηγή: UNHCR, Monthly data update: December 2016 
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Ενδεικτικά, αναφέρουμε: 

23 Απριλίου 2015. Ειδικό συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου επικεντρωμένο σε 4 

τομείς: ενίσχυση της παρουσίας των αρχών στη θάλασσα, αντιμετώπιση των διακινητών, 

αποτροπή παράνομων ροών μεταναστών και ενίσχυση της αλληλεγγύης και της 

υπευθυνότητας μεταξύ των κρατών-μελών. 

27 Μαΐου 2015. Πρώτο πακέτο προτάσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αφορά στην 

επείγουσα μεταφορά 40.000 ατόμων από την Ιταλία και την Ελλάδα σε άλλες χώρες της 

Ε.Ε., την εγκατάσταση 20.000 ατόμων προερχόμενων από τρίτες χώρες, μέτρα κατά της 

παράνομης διακίνησης, οδηγίες για την δημιουργία μητρώου δακτυλικών αποτυπωμάτων. 

9 Σεπτεμβρίου 2015. Δεύτερο πακέτο προτάσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με θέματα 

όπως: η επείγουσα μετεγκατάσταση 120.000 ατόμων, η δημιουργία μόνιμου μηχανισμού 

μετεγκατάστασης προσφύγων, η στοιχειοθέτηση λίστας ασφαλών χωρών προέλευσης, καθώς 

και οδηγίες για την υποστήριξη των προσφύγων. 

8 Οκτωβρίου 2015. Σύσκεψη για τις πύλες εισόδου από την Ανατολική Μεσόγειο και τα 

Δυτικά Βαλκάνια. Στην Σύσκεψη αυτή πήραν μέρος εκπρόσωποι από την Τουρκία, τον 

Λίβανο, την Ιορδανία και τα Δυτικά Βαλκάνια. Επίσης, παραβρέθηκαν εκπρόσωποι από την 

Ελβετία, την Νορβηγία, το Λίχνεσταϊν και την Ισλανδία. Στόχος είναι η ενίσχυση της 

αλληλεγγύης μεταξύ των χωρών στην αντιμετώπιση της κρίσης. 

17 Δεκεμβρίου 2015. Το 2015 κλείνει με μια συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που 

επικυρώνει αποφάσεις που έχουν παρθεί ως εκείνη την ημερομηνία και προωθεί δράσεις 

όπως την λειτουργία hotspots, τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων της Ε.Ε., την συνεργασία 

με τις χώρες προέλευσης και πορείας των μεταναστευτικών ροών. 

12 Φεβρουαρίου 2016. Το Συμβούλιο υποδεικνύει στην Ελλάδα δράσεις για την βελτίωση 

της εφαρμογής των κεκτημένων της Συνθήκης Σένγκεν στα σύνορά της, καθώς 

παρατηρούνται παρατυπίες. Τρεις μήνες αργότερα, στις 12 Μαΐου 2016, το Συμβούλιο 

επιτρέπει την διενέργεια ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα της Ε.Ε., τακτική η οποία αν και 

έχει περιορισμένη διάρκεια, έχει ανανεωθεί αρκετές φορές και ισχύει ως τις μέρες μας. 

27 Μαΐου 2016. Σύνοδος κορυφής των G7 με θέμα την παγκόσμια απάντηση στην 

μετανάστευση και στην προσφυγική κρίση. Οι αρχηγοί των χωρών που έλαβαν μέρος 
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δεσμεύτηκαν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των προσφύγων και των χωρών που τους 

περιθάλπουν. Επίσης, έγινε λόγος για ενίσχυση νόμιμων οδών μετανάστευσης. 

6 Οκτωβρίου 2016. Αρχή δράσης της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Φύλαξης Συνόρων και Ακτών. 

Ο Robert Fico, πρωθυπουργός της Σλοβακίας και Πρόεδρος του Συμβουλίου εκείνη την 

εποχή, δήλωσε: «Δημιουργούμε μια νέα πραγματικότητα στα εξωτερικά μας σύνορα. Είναι ένα 

χειροπιαστό αποτέλεσμα της κοινής δέσμευσης, όπως και μια πρακτική επίδειξη ενότητας 

ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Θα μας βοηθήσει να επιστρέψουμε στη Σένγκεν» (Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο, https://www.consilium.europa.eu/en/policies/migratory-pressures/history-

migratory-pressures/). 

8 Ιουνίου 2017. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

παίρνουν αποφάσεις σχετικά με την προστασία των παιδιών μεταναστών, σύμφωνα με την 

Χάρτα Δικαιωμάτων της Ε.Ε. και τους διεθνείς νόμους για τα δικαιώματα των παιδιών. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι, μεταξύ των ετών 2015 και 2016, το 30% των αιτήσεων για άσυλο 

έγινε από παιδιά, τα περισσότερα εκ των οποίων ήταν ασυνόδευτα. 

14-15 Δεκεμβρίου 2017. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ξεκινά μια συζήτηση σχετικά την 

ευρωπαϊκή πολιτική που αφορά στις εξωτερικές και εσωτερικές διαστάσεις του 

μεταναστευτικού ζητήματος. Πρόκειται για μια αξιολόγηση των τακτικών που 

εφαρμόστηκαν τα προηγούμενα δύο χρόνια και τα αποτελέσματα που έφεραν. Ακόμη 

συζητήθηκε το Σύμφωνο του Δουβλίνου ΙΙ και κατά πόσον πρέπει να αναθεωρηθεί έως τον 

Ιούνιο του 2018. 

Στην συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στις 13 Δεκεμβρίου 2018, οι ηγέτες των 

κρατών-μελών συζήτησαν για την περαιτέρω ανάπτυξη της ευρωπαϊκής εξωτερικής 

πολιτικής για την μετανάστευση. Παράλληλα, προτάθηκε η άμεση λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Φύλαξης Συνόρων και Ακτών (FRONTEX). Τέλος, συνεχίστηκαν οι 

συζητήσεις για την αναθεώρηση του συστήματος παροχής Ασύλου. 

Στις 20 Ιουνίου του ίδιου έτους, στοιχειοθετήθηκε η Στρατηγική Ατζέντα για την 

Μετανάστευση 2019-2024. 

Παράλληλα, κατά την διάρκεια των ετών 2015-2019, εκτός από τα σημεία που αναφέρθηκαν, 

γίνονται συνεχείς διαπραγματεύσεις με την Τουρκία. Αντικείμενο των διαπραγματεύσεων 

είναι να εμποδιστεί η διακίνηση μεταναστών από τις τουρκικές ακτές προς την Ελλάδα, αλλά 

https://www.consilium.europa.eu/en/policies/migratory-pressures/history-migratory-pressures/
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/migratory-pressures/history-migratory-pressures/
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και η επανεισδοχή μεταναστών που κρίνονται από την Ε.Ε. ως μη έχοντες ανάγκη 

προστασίας και δεν δικαιούνται άσυλο. Οι πρώτες επαφές μεταξύ Ε.Ε. και Τουρκίας γίνονται 

στις 29 Νοεμβρίου 2015, ενώ στις 3 Φεβρουαρίου 2016 αποφασίζεται η ενίσχυση της 

γειτονικής χώρας με 3 δισεκατομμύρια ευρώ προκειμένου να αντιμετωπίσει τις ανάγκες των 

προσφύγων που έχουν καταφύγει στα εδάφη της και να ελέγξει την διακίνησή τους προς την 

Ευρώπη. Στις 18 Μαρτίου 2016 ανακοινώνεται μια ανανεωμένη συμφωνία που τίθεται σε 

ισχύ, με κάποιες παρεμβάσεις, έως σήμερα. Σύμφωνα με τα στοιχεία, τα αποτελέσματα αυτής 

της πολιτικής είναι εντυπωσιακά: το 2017 περνούν από την Ανατολική Μεσόγειο 41.720 

μετανάστες, αριθμός που είναι κατά 77% μικρότερος από τον αντίστοιχο το 2016 

(Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, https://www.consilium.europa.eu/el/policies/migratory-pressures). 

Παρόλα αυτά η Διεθνής Αμνηστία σημειώνει ότι η συμφωνία αυτή οδηγεί τους μετανάστες 

που βρίσκονται ήδη στα ελληνικά νησιά σε αδιέξοδο, καθώς αναγκάζονται να μένουν σε 

πολύ δύσκολες συνθήκες, χωρίς να μπορούν να προωθηθούν σε άλλες χώρες, ούτε να 

γυρίσουν πίσω (Διεθνής Αμνηστία, https://www.amnesty.gr/blog/20694/7-erotiseis-kai-

apantiseis-gia-ti-symfonia-ee-toyrkias). 

 

1.4.2. Εθνική μεταναστευτική πολιτική. 

 

Η μεταναστευτική πολιτική της Ελλάδας, μέχρι και την δεκαετία του 1990, ρυθμιζόταν από 

έναν νόμο του 1929 (Ν. 4310/1929) που στόχευε στην ρύθμιση της εισροής προσφύγων μετά 

την μικρασιατική καταστροφή, με αποτέλεσμα να μην ανταποκρίνεται στις σύγχρονες 

ανάγκες. Η αναθεώρησή του ήταν αναγκαία καθώς η χώρα κλήθηκε να εναρμονιστεί με την 

αντίστοιχη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η σχέση της Ελλάδας με την μετανάστευση στην πορεία της ιστορίας της, άλλοτε ως χώρα 

προέλευσης και άλλοτε ως χώρα προορισμού, κάνει εμφανές το γεγονός ότι δεν πρόκειται για 

κάποιο παροδικό φαινόμενο, αλλά χρήζει σωστής και μελετημένης αντιμετώπισης. Για τον 

λόγο αυτό, από το 1991 κ.εξ. μια σειρά νόμων και διατάξεων ψηφίζονται ώστε να 

εκσυγχρονιστεί η μεταναστευτική πολιτική της χώρας. Αφορμή για το γεγονός αυτό 

αποτέλεσε η εισροή μεταναστών από τις χώρες του πρώην ανατολικού μπλοκ, μετά το 

άνοιγμα των συνόρων. 

Οι νόμοι που ψηφίστηκαν στη συνέχεια έφεραν μια σειρά αλλαγών και προσαρμογών στις 

νέες απαιτήσεις. Πρόκειται για: τον Ν.1975/1991, με τον οποίο θεσμοθετήθηκαν κάποιες 

https://www.consilium.europa.eu/el/policies/migratory-pressures/
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διαδικασίες για την είσοδο – έξοδο, την παραμονή, την εργασία, την απέλαση και την 

αναγνώριση αλλοδαπών προσφύγων (Τριανταφυλλίδου, 2005), τον Ν.2910/2001, που 

περιλαμβάνει συμπληρωματικές ρυθμίσεις για την είσοδο και παραμονή μεταναστών και την 

κτήση της ελληνικής ιθαγένειας (Μαρβάκης, Παρσάνογλου και Παύλου, 2001), τον 

Ν.3386/2005, που συμπληρώνει τους προηγούμενους σχετικά με την είσοδο και την απέλαση 

αλλοδαπών, ενώ προσθέτει ρυθμίσεις σχετικά με την κοινωνική τους ένταξη, τον 

Ν.3536/2007, που περιλαμβάνει συμπληρωματικές ρυθμίσεις για τον προηγούμενο νόμο, ενώ 

συμπληρώνεται και αυτός από τον Ν.3613/2007 που αναφέρεται σε ζητήματα εσωτερικής 

ασφάλειας και την χρήση βιομετρικών μεθόδων για την καταγραφή και τον έλεγχο των 

κινήσεων των μεταναστών, τον Ν. 3838/2010 που αφορά στην απόκτηση ιθαγένειας για τους 

μετανάστες δεύτερης γενιάς εφόσον κατοικούν νόμιμα στη χώρα και έχουν γεννηθεί σε 

αυτήν (Κωτούλας, 2013), τον Ν.4018/2011, που ρυθμίζει διαδικασίες αδειοδότησης διαμονής 

για αλλοδαπούς «υπό όρους αυξημένης ασφάλειας», και τον Ν.4251/2014, με τίτλο 

«Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις», που ενσωματώνει 

τον Ν.3386/2005, 19 νομοθετικές παρεμβάσεις και 6 προεδρικά διατάγματα (Δετσαρίδης, 

2015). 

Με τους προαναφερθέντες νόμους εν ισχεί βρίσκει την Ελλάδα το κύμα μετανάστευσης, το 

2015. Η εισροή είναι τέτοιας κλίμακας που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί από τις υπάρχουσες 

ρυθμίσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επεμβαίνει, προκειμένου να δοθεί λύση, καθώς το 

πρόβλημα δεν είναι εθνικό, αλλά αφορά το σύνολο των κρατών-μελών. Έτσι, με τον 

Ν.4332/2015, που εκδόθηκε τον Ιούλιο του 2015, η ελληνική κυβέρνηση εναρμονίζει την 

ισχύουσα νομοθεσία με τις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου (2011/98/ΕΕ και 2014/36/ΕΕ). Οι οδηγίες αυτές αναφέρονται κυρίως στην 

ενιαία διαδικασία χορήγησης άδειας διαμονής και εργασίας σε πολίτες τρίτων κρατών στην 

επικράτεια κράτους-μέλους (Lawspot, 2015). 

Τέλος, η πλέον πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση, σχετικά με την μετανάστευση σε εθνικό 

επίπεδο, είναι η Εγκύκλιος αρ. 13 που αποτελεί εφαρμογή των διατάξεων της υπουργικής 

απόφασης 50114/22.12.2016 του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής με τίτλο 

«Ανακαθορισμός αρμόδιων αρχών έκδοσης αδειών διαμονής που χορηγούνται σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4251/2014, όπως ισχύει». Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 

αρ.13, οι αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας επωμίζονται την ευθύνη του ελέγχου και 

παραχώρησης άδειας διαμονής σε όλους τους πολίτες τρίτων χωρών που δεν ζουν νόμιμα 
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στην Ελλάδα αρκεί να αποδεικνύεται η μακρόχρονη παραμονή τους και η ανάπτυξη δεσμών 

με την χώρα. Οι τρόποι απόδειξης αναφέρονται λεπτομερώς στην Εγκύκλιο καθώς και όλες 

οι προϋποθέσεις. Σκοπός είναι να εξυπηρετηθούν οι πολίτες των τρίτων χωρών και, 

παράλληλα, να δοθεί λύση στα προβλήματα της εθνικής μεταναστευτικής πολιτικής. 

 

1.5. Ανακεφαλαίωση. 

 

Στο παρόν κεφάλαιο προσεγγίστηκε το φαινόμενο της μετανάστευσης. Αρχικά, εξετάζονται 

τα μέσα με τα οποία οι μετανάστες αποπειρώνται να εισέλθουν στις χώρες εισόδου, μεταξύ 

των οποίων και η Ελλάδα. Ταξιδεύουν διά θαλάσσης κυρίως και στοχεύουν να προσεγγίσουν 

τις χώρες της Νοτίου Ευρώπης και στη συνέχεια να κερδίσουν πρόσβαση σε άλλες χώρες- 

μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Στη συνέχεια, μελετούνται τα αίτια της μετανάστευσης και οι διαφορετικές κατηγορίες 

μεταναστών. Η αναζήτηση καλύτερων συνθηκών διαβίωσης και εργασίας, η αναζήτηση 

ασφάλειας και η φυγή από καταστάσεις που απειλούν τη σωματική ακεραιότητα και την ζωή 

είναι οι βασικότεροι από τους λόγους που οδηγούν τους ανθρώπους στον δρόμο της 

μετανάστευσης. Ιδιαίτερα σε ακραίες περιπτώσεις, όπως είναι ο πόλεμος, έχουμε 

μετακινήσεις μεγάλων πληθυσμιακών ομάδων σε μικρό χρονικό διάστημα. Αυτό συμβαίνει 

και τώρα στην Ανατολική Μεσόγειο, με επίκεντρο τα ελληνικά νησιά του Αιγαίου. 

Τέλος, παρατίθενται μια σειρά από αποφάσεις και οδηγίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και νομοθετικές ρυθμίσεις από ελληνικής πλευράς, 

ώστε να αντιμετωπιστεί η παράνομη μετανάστευση, αλλά να βρεθούν και λύσεις για τους 

πρόσφυγες που αναζητούν άσυλο. 

Στο κεφάλαιο που ακολουθεί, θα επιχειρηθεί μια παρουσίαση των συνθηκών κάτω από τις 

οποίες πραγματοποιείται η υποδοχή και η φιλοξενία των προσφύγων και άλλων μεταναστών 

στα νησιά του ΒΑ Αιγαίου.  
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Κεφάλαιο 2: Μεταναστευτικές ροές προς τα νησιά του ΒΑ 

Αιγαίου. 
 

2.1. Εισαγωγή 

 

Η Ελλάδα, λόγω του μήκους των ακτών, του πλήθους των νησιών της, αλλά και της 

γεωγραφικής της θέσης, δέχεται πολύ μεγάλο αριθμό μεταναστών τόσο στα νησιά του 

Αιγαίου, όσο και του Ιονίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία, στην Ελλάδα έχουν φτάσει συνολικά: 

Πίνακας 1: Συνολικές εισροές στον ελλαδικό χώρο (2014-2019) 

 

Έτος Θαλάσσιες εισροές Χερσαίες εισροές Νεκροί - Αγνοούμενοι 

2019 59.726 14.887  

2018 32.494 18.014 174 

2017 29.718 6.592 59 

2016 173.450 3.784 441 

2015 856.723 4.907 799 

2014 41.038 2.280 405 

Πηγή: Ύπατη Αρμοστεία ΟΗΕ (https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean/location/5179). 

Βλέπουμε στον πίνακα ότι τα έτη 2015 και 2016 οι μεταναστευτικές ροές, μόνο στην 

Ελλάδα, έφτασαν το ένα εκατομμύριο. Τα χρόνια που ακολουθούν, κυρίως χάρη στην 

συμφωνία Ε.Ε. – Τουρκίας, οι ροές μειώνονται κατακόρυφα, παρόλο που έχουν μια 

αυξάνουσα τάση. Επίσης, συγκλονιστικός είναι ο αριθμός των νεκρών και αγνοουμένων για 

τα δύο αυτά έτη, αλλά και για το σύνολο της περιόδου, ιδιαιτέρως αν σκεφτούμε ότι μεγάλο 

μέρος αυτών είναι παιδιά. 

Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των θαλάσσιων εισροών γίνονται στα νησιά του Αιγαίου, Λέσβο, 

Χίο και Σάμο. Τα τρία αυτά νησιά συγκεντρώνουν τους μεγαλύτερους πληθυσμούς 

προσφύγων και μεταναστών. Καθώς στην αρχή ήταν πολύ δύσκολη έως αδύνατη η 

καταγραφή των αφίξεων, λίγα επίσημα στοιχεία υπάρχουν. Μπορούμε όμως να αναφέρουμε 

ότι από τους 45.614 πρόσφυγες και μετανάστες που βρίσκονταν στην Ελλάδα τον 

Σεπτέμβριο 2017, οι 13.456 φιλοξενούνταν στα νησιά (UNHCR, Ενημερωτικό Δελτίο, 1-30 

Σεπτεμβρίου 2017). 
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Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να μελετηθούν, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, οι 

εισροές στα νησιά της Λέσβου, της Χίου και της Σάμου, στο ΒΑ Αιγαίο και η κατάσταση 

που επικρατεί στα κέντρα φιλοξενίας των προσφύγων και μεταναστών. 

 

2.2. Υποδοχή προσφύγων στα νησιά του ΒΑ Αιγαίου. 

 

Όταν το 2015 κορυφώθηκε δραματικά η εισροή προσφύγων από την θάλασσα, τα νησιά του 

Αιγαίου βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή. Χρειάστηκε να παρέχουν φιλοξενία και περίθαλψη 

σε ανθρώπους που οι αριθμοί τους ξεπερνούσαν κάθε προηγούμενο. Ο κρατικός μηχανισμός, 

αποδυναμωμένος από τη μακρά οικονομική κρίση που περνούσε η χώρα, καταλήφθηκε 

εξαπίνης. Τα μέσα και το ανθρώπινο δυναμικό δεν επαρκούσαν. Πέρα από 

συναισθηματισμούς, δεν μπορεί κανείς να μην αναγνωρίσει την ευαισθησία και την 

αυτοθυσία των ντόπιων που ανέλαβαν δράση. Κατά την μαρτυρία των Afouxenidis et al. 

(2017), μόνο τον Ιούνιο και τον Αύγουστο του 2015, η Λέσβος δέχτηκε 75.773 πρόσφυγες, η 

Χίος 20.485 και η Σάμος 19.330 (Afouxenidis et al., 2017, p.26). 

Η τοπική αυτοδιοίκηση, το λιμενικό και οι υπόλοιπες υπηρεσίες που κλήθηκαν να 

βοηθήσουν, πλαισιώθηκαν από απλούς πολίτες που πρόσφεραν με κάθε δυνατό τρόπο. Άλλοι 

με την εργασία τους, όπως οι ψαράδες που βγήκαν με τα καΐκια τους να περισυλλέξουν τους 

ναυαγούς, άλλοι με τρόφιμα και υλικά πρώτης ανάγκης. Η ιστορία με τις τρεις ηλικιωμένες 

γυναίκες που ο φωτογραφικός φακός τις απαθανάτισε να ταΐζουν ένα μωρό προσφυγόπουλο, 

στην Λέσβο, έκανε τον γύρο του κόσμου (Papataxiarchis, 2016b). 

Φαίνεται ότι η σοβαρότητα της κατάστασης δεν έγινε αμέσως αντιληπτή, καθώς η βοήθεια 

από το κράτος και τις διάφορες, διεθνείς και εγχώριες, ανθρωπιστικές οργανώσεις δεν ήρθε 

παρά τον Αύγουστο του 2015. Το ελληνικό κράτος, αναγνωρίζοντας την αδυναμία του να 

ανταπεξέλθει στην πρόκληση αυτή, δεδομένης και της οικονομικής κρίσης που έχει 

εξαντλήσει τους πόρους τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, απευθύνεται στην 

Ε.Ε.. Η Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε., Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) – όπως οι 

Γιατροί του Κόσμου, οι Γιατροί χωρίς Σύνορα, Hellenic Rescue Team, Open Arms, κ.ά. – 

κυβερνητικές υπηρεσίες αλλά και άτυπες εθελοντικές ομάδες δραστηριοποιούνται ώστε να 

αντιμετωπιστεί η νέα κρίση. Σ’ αυτούς τους φορείς προστίθενται και τρεις οργανισμοί της 

Ε.Ε.: η FRONTEX, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο και η Europol. 
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Η εμπλοκή των επίσημων πλέον οργανισμών φέρνει κάποιες αλλαγές στον τρόπο διαχείρισης 

της κρίσης. Έτσι, από τον Σεπτέμβριο 2015 παρατηρείται προοδευτικά μια πιο 

«επαγγελματική» οργάνωση. Οι ΜΚΟ και οι τοπικές εθελοντικές ομάδες συνεργάζονται με 

τους επίσημους φορείς, κυρίως με την Ύπατη Αρμοστεία η οποία αναλαμβάνει ρόλο 

συντονιστή. Έτσι η αντιμετώπιση των αναγκών, που δημιουργούνταν καθημερινά, έγινε πιο 

συστηματική και πιο αποτελεσματική (Skleparis and Armakolas, 2016, p. 177) 

Παρόλα αυτά δεν λείπουν και οι ομάδες που αντιδρούν και συνεχίζουν ανεξάρτητα την 

δράση τους, τακτική που δημιούργησε εντάσεις σε κάποιες περιπτώσεις 

(https://www.emprosnet.gr/koinonia/79202-hartografontas-tis-mko-sti-lesvo). Για το θέμα 

αυτό, ο Δήμαρχος της Λέσβου, κ. Γαληνός, δήλωσε στο «The Guardian» (σε ελεύθερη 

μετάφραση από τα αγγλικά): «η παρουσία ανεπίσημων ανθρωπιστικών οργανώσεων που δεν 

συνεργάζονται με την κοινότητα, είναι περισσότερο αποδιοργανωτική παρά χρήσιμη» (The 

Guardian, 2016). Κατά συνέπεια, τον Ιανουάριο 2016, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη 

δύο Δανών εθελοντών της οργάνωσης World Organisation Against Torture (OMCT, σε 

μετάφραση: Παγκόσμια Οργάνωση Κατά των Βασανιστηρίων) και άλλων τριών Ισπανών της 

οργάνωσης Professional Emergency Aid (PROEM-AID, σε μετάφραση: Επαγγελματική 

Βοήθεια Πρώτης Ανάγκης), κατά την διάρκεια θαλάσσιας επιχείρησης διάσωσης 

προσφύγων, με την κατηγορία ότι παρέβηκαν τον νόμο περί μετανάστευσης και οπλοκατοχής 

(OMCT and FIDH, 2016). 

Κατά τους Skleparis και Armakolas (2016, p.179), το ελληνικό λιμενικό κατέφυγε σε αυτἠ 

την λύση καθώς οι ανεξάρτητες ομάδες δρουν με τρόπο που εμποδίζουν το έργο των αρχών. 

Τον Φεβρουάριο 2016, ψηφίστηκε νόμος (Ν.4368/16) σύμφωνα με τον οποίο περιορίστηκε 

σημαντικά ο ρόλος των ανεξάρτητων οργανώσεων και μεμονωμένων εθελοντών. 

 

2.3. Χώροι φιλοξενίας μεταναστών. 

 

Από την πρώτη στιγμή που άρχισαν να φτάνουν οι ομάδες των προσφύγων στα νησιά, εκτός 

από την οργάνωση των επιχειρήσεων διάσωσης των ναυαγών, την περίθαλψη όσων 

αντιμετώπιζαν προβλήματα κατά την υγείας αλλά και της ζωής τους, και την κάλυψη των 

διατροφικών τους αναγκών, χρειάστηκε η διευθέτηση του χώρου διαμονής τους. Μέχρι να 

επέμβει το κράτος και να οργανωθούν συγκεκριμένοι χώροι φιλοξενίας, οι κάτοικοι των 

νησιών παρείχαν χώρους – οικίες, κατασκηνώσεις, δημοτικά κτίρια – για την στέγαση των 

https://www.emprosnet.gr/koinonia/79202-hartografontas-tis-mko-sti-lesvo
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αφιχθέντων. Σε αρκετές περιπτώσεις, φιλοξενούσαν πρόσφυγες ακόμη και στα σπίτια τους 

(Afouxenidis et al., 2017, p.27). 

Όταν τον Αύγουστο του 2015 η υποδοχή των προσφύγων και μεταναστών πέρασε σταδιακά 

στην ευθύνη του κράτους και των διεθνών οργανισμών (όπως η Ύπατη Αρμοστεία του 

Ο.Η.Ε. ή οι οργανισμοί της Ε.Ε.), άλλαξε και η οργάνωση των χώρων φιλοξενίας (Skleparis 

and Armakolas, 2016). Από το 2016, με την συμφωνία της Ε.Ε. με την Τουρκία και το 

κλείσιμο των συνόρων από τις ευρωπαϊκές χώρες, η κατάσταση εντάθηκε καθώς μεγάλος 

αριθμός μεταναστών εγκλωβίστηκε στα κέντρα υποδοχής. Η διοίκηση των κέντρων πέρασε 

στην δικαιοδοσία των Στρατιωτικών Δυνάμεων και οι έλεγχοι προς τους εθελοντές έγιναν 

ακόμη πιο αυστηροί (Skleparis and Armakolas, 2016). 

Στο γράφημα 3 φαίνεται η αυξητική τάση των αιτήσεων ασύλου που έγιναν από τους 

πρόσφυγες και μετανάστες από το 2015 έως και το 2019. Οι αιτήσεις ασύλου δεν 

απευθύνονται μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες χώρες της Ε.Ε., όπου πιστεύουν πως θα 

έχουν μια καλύτερη τύχη. Μετά την υποβολή τους, οι αιτήσεις αξιολογούνται και, αναλόγως, 

γίνονται δεκτές ή απορρίπτονται. Σε περίπτωση που μια αίτηση απορριφθεί, ο αιτών οφείλει 

να αποχωρήσει από την χώρα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στην περίπτωση των προσφύγων, ατόμων δηλαδή που κρίνεται ότι έχουν ανάγκη διεθνούς 

προστασίας, οι αιτήσεις γίνονται δεκτές, σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε.. Αντίθετα, για τους 

μετανάστες, νόμιμους ή μη, η διαδικασία είναι πιο πολύπλοκη και, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις 

Γράφημα 3: Μηνιαίοι μ.ο. αιτήσεων ασύλου ανά έτος. 

 

Πηγή: Ελληνική Υπηρεσία Ασύλου, http://asylo.gov.gr/wp-

content/uploads/2020/01/Greek_Asylum_Service_data_December_2019_gr.pdf 
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τέτοιας μαζικής μετανάστευσης, οι πιθανότητες περιορίζονται αρκετά. Το γεγονός αυτό έχει 

πυροδοτήσει εντάσεις μεταξύ προσφύγων και μεταναστών στα κέντρα φιλοξενίας. 

Μέρος των επιχειρησιακών μέτρων που λήφθηκαν ήταν και η δημιουργία και διαμόρφωση 

χώρων παραμονής και καταγραφής των προσφύγων και μεταναστών, γνωστών με τον όρο 

«hotspots». Είναι αντίστοιχα με Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) που 

λειτουργούν εδώ και χρόνια σε διάφορα σημεία στην Ελλάδα. Πρόκειται για κέντρα που δεν 

έχουν μόνο ως στόχο την κάλυψη του προβλήματος στέγασης των προσφύγων, αλλά, κυρίως, 

την καταγραφή και διαλογή τους, ανάλογα με το κατά πόσον θεμελιώνουν δικαίωμα ασύλου 

ή όχι. Τα κέντρα καταγραφής στελεχώθηκαν με εμπειρογνώμονες από την Ε.Ε., που 

κλήθηκαν να βοηθήσουν εξαιτίας των δυσκολιών που αντιμετώπιζε η ελληνική κυβέρνηση, 

αλλά και για να εξασφαλίσουν – από την πλευρά της Ε.Ε. -  ότι οι έλεγχοι θα είναι αυστηροί 

και σύμφωνοι με τις οδηγίες για την μετανάστευση. Ακόμη, για να εξυπηρετήσουν αυτούς 

τους σκοπούς, τα κέντρα εξοπλίστηκαν με μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας. Με το 

σκανάρισμα των δακτυλικών αποτυπωμάτων τους, οι αφιχθέντες καταγράφονται και 

ταυτοποιούνται ώστε να χωριστούν σε πρόσφυγες (που χρήζουν διεθνούς προστασίας), 

νόμιμους μετανάστες και παράτυπους μετανάστες, τους λεγόμενους «λαθρομετανάστες» 

(Λαμπρινάκης, 2017, σελ. 39-40). 

 

2.3.1. Λέσβος 

 

Στην Λέσβο λειτούργησαν τρία κέντρα φιλοξενίας. Το ένα κέντρο βρίσκεται στη Μόρια, 

στην βορειοανατολική πλευρά του νησιού, όπου γίνεται η ταυτοποίηση, καταγραφή και 

διαλογή των προσφύγων και μεταναστών. Το δεύτερο κέντρο βρίσκεται στο Καρά Τεπέ, 

περίπου 2,5 χλμ βόρεια της Μυτιλήνης, όπου οδηγούνται οι αιτούντες άσυλο. Το τρίτο 

κέντρο, που λειτουργεί στον χώρο μιας παιδικής κατασκήνωσης, νότια της Μυτιλήνης. 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1: Χάρτης της Λέσβου 

 

Πηγή: UNHCR, Lesvos island snapshot (8 Nov. 2015) 
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Στη Μόρια λειτουργεί ίσως το μεγαλύτερο κέντρο υποδοχής προσφύγων και μεταναστών 

στην Ευρώπη, με χωρητικότητα 3.000 ατόμων, η οποία έχει ξεπεραστεί κατά πολύ λόγω των 

συνεχών αφίξεων (https://www.iefimerida.gr/ellada/mytilini-pano-apo-16000-atoma-sto-kyt-

morias, Νοέμβριος 2019). Εκεί, οδηγούνται όλοι όσοι φτάνουν στο νησί της Λέσβου 

προκειμένου να ακολουθηθούν οι επίσημες διαδικασίες καταγραφής. Με τον καιρό, και τις 

αλλαγές στη μεταναστευτική πολιτική, έχουν ουσιαστικά δημιουργηθεί δύο καταυλισμοί στη 

Μόρια. Ο πρώτος, είναι το κέντρο καταγραφής, το οποίο περιβάλλεται με ψηλό φράχτη και 

λειτουργεί πλέον υπό την επίβλεψη του στρατού σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε.. Εκεί, 

βρίσκονται όσοι έχουν κληθεί από τις αρχές να καταγραφούν ώστε να δρομολογηθεί η 

αίτηση ασύλου τους. Ο δεύτερος καταυλισμός έχει δημιουργηθεί έξω από το κέντρο, 

αυθαίρετα, και αποτελείται από εκείνους που περιμένουν να έρθει η σειρά τους να περάσουν 

τον φράχτη και να καταγραφούν τα στοιχεία τους. Μόνο τότε έχουν την ελπίδα να 

προωθηθούν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Οι συνθήκες διαβίωσης και στους δύο 

καταυλισμούς είναι δυσχερείς λόγω του μεγάλου αριθμού των ατόμων, αλλά και του 

μεγάλου χρονικού διαστήματος που καλούνται να ζήσουν εκεί. Ιδιαίτερα στην περίπτωση 

του εξωτερικού καταυλισμού, ο οποίος στερείται φύλαξης και στον οποίο παρέχεται βοήθεια 

μόνο από εθελοντές, οι συνθήκες είναι δραματικές (Stefatos et al., 2015, pp.5-7). 

Στο κέντρο που λειτουργεί στο Καρά Τεπέ, προωθούνται κυρίως Σύριοι πρόσφυγες που 

κρίνεται από τις αρχές ότι χρήζουν διεθνούς προστασίας και, κατ’ επέκταση, προηγούνται 

στην χορήγηση άδειας παραμονής και ασύλου. Λόγω του κλεισίματος των συνόρων, όπως 

προαναφέρθηκε, και εκεί οι άνθρωποι αναγκάζονται να διαβιούν μεγαλύτερο διάστημα από 

αυτό που ορίζουν οι διεθνείς συνθήκες, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται δυσκολίες 

(Afouxenidis et al., 2017, p.29). 

Τέλος, το κέντρο φιλοξενίας ΠΙΚΠΑ (Πατριωτικό Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας και 

Αντιλήψεως), που λειτουργεί στον χώρο μιας παιδικής κατασκήνωσης που παραχωρήθηκε 

από την Κοινότητα, υποστηρίζεται κυρίως από εθελοντές. Εκεί, φιλοξενούνται πρόσφυγες 

και μετανάστες όλων των εθνικοτήτων. Λόγω του μικρότερου μεγέθους, οι χώροι 

εποπτεύονται καλύτερα και οι συνθήκες διαβίωσης είναι σαφώς καλύτερες (Stefatos et al., 

2015, p.9). 

 

https://www.iefimerida.gr/ellada/mytilini-pano-apo-16000-atoma-sto-kyt-morias
https://www.iefimerida.gr/ellada/mytilini-pano-apo-16000-atoma-sto-kyt-morias
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2.3.2. Χίος 

 

Η μεγάλη προβολή των γεγονότων στη Λέσβο επισκίασε την κατάσταση στα υπόλοιπα νησιά 

του ΒΑ Αιγαίου, λόγω βέβαια του υπερβολικού αριθμού προσφύγων που έφτασαν εκεί. 

Παρόλα αυτά, αν και συγκριτικά με την Λέσβο είναι μικρότερος, ο αριθμός των αφιχθέντων 

και στην Χίο ήταν μεγαλύτερος από κάθε άλλη φορά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το ΚΥΤ της Χίου στήθηκε σε χώρο του παλιού εργοστασίου της ΒΙΑΛ, στο Χαλκειός, τον 

Φεβρουάριο του 2016. Σύμφωνα με δημοσιεύσεις του «Παρατηρητηρίου της Προσφυγικής 

και Μεταναστευτικής Κρίσης στο Αιγαίο», υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου του Αιγαίου 

(στην ιστοσελίδα https://refugeeobservatory.aegean.gr/el/), παρόλες τις προσπάθειες που 

έγιναν για την διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου κέντρου (Λαμπρινάκης, 2017, σελ. 42), οι 

συνθήκες δεν διαφέρουν από εκείνες στην Μόρια της Λέσβου. Ο αριθμός των ανθρώπων 

μεγάλος, οι εγκαταστάσεις ελλιπείς, ο χρόνος παραμονής μακρύς. 

Παράλληλα, μέσα στην πόλη της Χίου, λειτουργεί και ο καταυλισμός της Σούδας από τον 

Νοέμβριο του 2017, στην βόρεια τάφρο του κάστρου της Χίου. Και ο καταυλισμός αυτός 

χρειάστηκε μετατροπές λόγω της αύξησης των αφίξεων στο νησί. Η χωρητικότητά του από 

300 έφτασε τα 1000 άτομα, αριθμός που κατά καιρούς ξεπεράστηκε (Λαμπρινάκης, 2017, 

σελ. 43). 

Εικόνα 2: Χάρτης της Χίου 

 

Πηγή: UNHCR, Chios island snapshot (6 Jan. 2016) 

https://refugeeobservatory.aegean.gr/el/
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2.3.3. Σάμος 

 

Στο νησί της Σάμου το ΚΥΤ λειτούργησε στο Βαθύ, από τον Μάρτιο του 2016. Αν και η 

χωρητικότητά του έφτανε τα 850 άτομα, υπήρξαν περίοδοι που φιλοξένησε ακόμη και τον 

διπλάσιο αριθμό (Λαμπρινάκης, 2017, σελ. 44). 

 

 

 

 

 

 

 

Μέσω της ιστοσελίδας του «Παρατηρητηρίου της Προσφυγικής και Μεταναστευτικής 

Κρίσης στο Αιγαίο», διαπιστώνουμε ότι οι συνθήκες διαβίωσης στο κέντρο στο Βαθύ δεν 

απέχουν από όσα ήδη έχουν αναφερθεί. Τον Σεπτέμβριο του 2019, ο αριθμός των 

προσφύγων και μεταναστών έφτασε τις 5.900. Συνέπεια αυτού, η δημιουργία αυθαίρετου 

καταυλισμού με σκηνές γύρω από το ΚΥΤ, όπως και στη Μόρια 

(https://refugeeobservatory.aegean.gr/el). 

 

2.4. Ανακεφαλαίωση 

 

Στο δεύτερο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας γίνεται μια προσπάθεια να εντοπιστούν οι 

διάφορες φάσεις της διαδικασίας υποδοχής και φιλοξενίας των προσφύγων και μεταναστών 

που έφτασαν στην Ελλάδα από το 2015 και εξής. 

Από τις μαρτυρίες ανθρώπων που έζησαν επί τόπου τις καταστάσεις ως παρατηρητές ή 

εθελοντές (Stefatos et al., 2015, Papataxiarchis, 2016, Afouxenidis et al., 2017), από τα 

Εικόνα 3: Χάρτης της Σάμου 

 

Πηγή: ΕΡΤ Β. Αιγαίο, https://voreioaigaio.ert.gr/frontpage/sta-dyo-oi-

dimoi-samoy-kai-lesvoy-opos-anakoinose-o-ypoyrgos-esoterikon/  

https://refugeeobservatory.aegean.gr/el
https://voreioaigaio.ert.gr/frontpage/sta-dyo-oi-dimoi-samoy-kai-lesvoy-opos-anakoinose-o-ypoyrgos-esoterikon/
https://voreioaigaio.ert.gr/frontpage/sta-dyo-oi-dimoi-samoy-kai-lesvoy-opos-anakoinose-o-ypoyrgos-esoterikon/
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μηνιαία δελτία της Ύπατης Αρμοστείας, καθώς και από τα δημοσιεύματα του Τύπου 

(διεθνούς και εγχώριου), βλέπουμε μια πολύ διαφορετική εικόνα από την προσδοκώμενη. Ο 

ανεξέλεγκτος ρυθμός αφίξεων σε συνδυασμό με την αλλαγή στάσης των ευρωπαϊκών χωρών 

οδήγησαν σε αδιέξοδο τις αρχές, που αναγκάστηκαν να κρατήσουν πολλά άτομα για 

απεριόριστο χρονικό διάστημα, σε δομές που δεν ήταν φτιαγμένες για αυτόν τον σκοπό 

(Συνήγορος του Πολίτη, 2017, σελ.55). 

Με το πέρασμα του χρόνου, οι φωνές διαμαρτυρίας πυκνώνουν και ζητούν μια λύση για το 

πρόβλημα που εμπλέκει, εκτός από τους αφιχθέντες και τις αρχές, εθνικές και διεθνείς, και 

τις τοπικές κοινωνίες, οι οποίες επωμίζονται μεγάλο βάρος και επηρεάζεται η 

καθημερινότητά τους σε όλα τα επίπεδα. Το ζήτημα αυτό θα αναπτύξουμε στο επόμενο και 

τελευταίο κεφάλαιο. 
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Κεφάλαιο 3: Επιπτώσεις της άφιξης μεταναστών στις τοπικές 

κοινωνίες των νησιών του ΒΑ Αιγαίου. 
 

3.1. Εισαγωγή 

 

Από τα κεφάλαια που προηγήθηκαν είναι πλέον κατανοητό ότι το μεταναστευτικό ρεύμα που 

έπληξε και την Ελλάδα είναι ένα φαινόμενο χωρίς προηγούμενο. Όλοι οι φορείς, εγχώριοι 

και διεθνείς, δοκιμάστηκαν, και εξακολουθούν να δοκιμάζονται, σε επίπεδο προετοιμασίας, 

ετοιμότητας, αντιμετώπισης κρίσεων και αποτελεσματικότητας. Στην ουσία όμως εκείνοι 

που λειτούργησαν ως κυματοθραύστης και συνεχίζουν να ζουν καθημερινά τα προβλήματα 

που αναδύονται, είναι οι ντόπιοι πληθυσμοί και οι τοπικές αρχές. 

Το σημαντικότερο είναι ότι για όλους πρόκειται για κάτι άγνωστο, καινούργιο, που 

δημιουργεί αβεβαιότητα και φόβο. Ο φόβος μπορεί να εκφράζεται με διάφορους τρόπους και 

να απευθύνεται σε πολλές κατευθύνσεις, άλλοτε δικαίως, άλλοτε αδίκως. Όπως είναι 

αναμενόμενο, η διαιώνιση αυτής της δύσκολης κατάστασης δημιουργεί αντιδράσεις και 

παράπονα από όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές. Οι λόγοι είναι ποικίλοι: 

 Από την πλευρά των αφιχθέντων, η πολύμηνη αναμονή, ο φόβος της άρνησης της άδειας 

παραμονής – ιδιαίτερα μετά από την σκληρή στάση κάποιων χωρών, οι δυσμενείς 

συνθήκες διαβίωσης που τους αφήνουν εκτεθειμένους σε διάφορους κινδύνους, η 

εξάντληση από την περιπλάνηση, είναι οι αιτίες που τους οδηγούν σε σύγκρουση με τις 

αρχές. 

 Από την πλευρά των αρχών, η αντιμετώπιση των προβλημάτων είναι δύσκολη και 

δυσχεραίνει ακόμη, ανάλογα με τις διεθνείς οδηγίες που δεσμεύουν την εκάστοτε 

κυβέρνηση. Η έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού, η οικονομική στενότητα, αλλά και η 

εξουθένωση γίνονται πολλές φορές αιτίες για ένταση. 

 Τέλος, από την πλευρά των κατοίκων των διαφόρων περιοχών, στην προκειμένη 

περίπτωση της Λέσβου, της Χίου και της Σάμου, είναι αναμενόμενο να δυσανασχετούν 

βλέποντας τα νησιά τους να μετατρέπονται σε κέντρα φιλοξενίας αναρίθμητων 

ανθρώπων, να μην υπάρχει διέξοδος από αυτή την κατάσταση, να αλλάζουν οι ζωές 

τους. 
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Ακόμη, πρέπει να σημειωθεί πως, όπως οι συνθήκες δεν διαφέρουν πολύ μεταξύ των νησιών, 

έτσι και οι αντιδράσεις συμπίπτουν. Στη συνέχεια, θα δούμε πιο συγκεκριμένα τις αλλαγές 

γίνονται τόσο στην καθημερινότητα των ανθρώπων, όσο και στην στάση τους. 

 

3.2. Αλλαγές στον τρόπο ζωής της τοπικής κοινωνίας. 

 

Ο πρώτος φόβος που εκφράστηκε από τις τοπικές κοινωνίες ήταν η μείωση του τουρισμού. Ο 

τουρισμός αποτελεί μια από τις κυριότερες οικονομικές δραστηριότητες της χώρας, 

ιδιαιτέρως των νησιών. Οι αυξημένες προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές ήταν λογικό να 

δημιουργήσουν ανησυχία. Πράγματι, η Λέσβος, η Χίος και η Σάμος επλήγησαν, καθώς 

σημειώθηκαν πολλές ακυρώσεις κρατήσεων σε ξενοδοχεία, αλλά και ακυρώσεις πτήσεων ή 

προσεγγίσεων κρουαζιερόπλοιων. Πιο συγκεκριμένα, μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε από 

το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έδειξε μείωση στις διανυκτερεύσεις κατά 40,63%, μείωση των 

επισκεπτών κατά 42,58% και μια γενική μείωση των εσόδων κατά 35,18% (Καραντζαβέλου, 

2017). 

Παρόλα αυτά υπάρχουν μαρτυρίες που υποδεικνύουν ότι η τοπική οικονομία δεν υπέστη 

τόσο σοβαρό πλήγμα. Ακόμη κι αν η τουριστική αγορά σημείωσε μείωση, άλλες 

δραστηριότητες αντιστάθμισαν την ζημία. Για παράδειγμα, τα ενοικιαζόμενα καταλύματα 

χρησιμοποιήθηκαν από τις οργανώσεις και τους φορείς για να στεγάσουν τα στελέχη τους. 

Για τον ίδιο λόγο, καταστήματα εστίασης ή υπηρεσίες μεταφορών δεν διέκοψαν την 

δραστηριότητά τους τους χειμερινούς μήνες, εξυπηρετώντας το ανθρώπινο δυναμικό που 

εργαζόταν στα νησιά αυτά για την φιλοξενία των προσφύγων και μεταναστών (Stefatos et al., 

2015). Τέλος, δεν πρέπει να αγνοηθούν και τα κρούσματα αισχροκέρδειας που έχουν 

παρατηρηθεί (Γεώργας, 2016). 

Ένας άλλος φόβος φαίνεται να είναι το ενδεχόμενο εγκατάστασης τόσων ανθρώπων σε μια 

περιοχή. Ο φόβος οφείλεται στο γεγονός ότι οι νεοφερμένοι είναι άλλης εθνικότητας, έχουν 

άλλο τρόπο ζωής και άλλη θρησκεία. Με βάση τα στοιχεία αυτά, σε πολλές περιπτώσεις 

παρατηρούνται τάσεις εθνικιστικές, ξενοφοβικές. Και δεν είναι μόνο τοπικές αυτές οι 

συμπεριφορές. Ολόκληρος ο Δυτικός κόσμος φαίνεται να αντιμετωπίζει την εισροή τόσο 

πολυπληθούς μουσουλμανικού στοιχείου με σκεπτικισμό. Τα γεγονότα των τελευταίων ετών, 

με τις τρομοκρατικές επιθέσεις και την στρατολόγηση μουσουλμάνων κατοίκων των 

ευρωπαϊκών χωρών, δίνουν μια ευρεία επιχειρηματολογία σε εκείνους που αρνούνται το 
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άνοιγμα των συνόρων. Η Ismini A. Lamb, στην μελέτη της «The Gates of Greece: Refugees 

and Policy Choices» (2016), αναλύει με εξαιρετικό τρόπο τις ρίζες αυτού του φόβου και το 

πώς και πόσο επηρεάζει τους λαούς είτε βρίσκονται μακριά, είτε στην πρώτη γραμμή (Lamb, 

2016, pp.76-77). Αναφέρεται ακόμη και στον φόβο απώλειας της εθνικής ταυτότητας, που 

επηρεάζει εξίσου τους κατοίκους των περιοχών υποδοχής (ibid., p. 78). 

Τέλος, η παραβατική συμπεριφορά κάποιων μεταναστών οδηγεί σε γενίκευση και φόβο κάθε 

ξένου στοιχείου. Ο περιορισμένος χώρος και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες διαβιώνουν οι 

άνθρωποι αυτοί είναι δυνατό να οδηγήσουν σε συμπεριφορά εχθρική προς την τοπική 

κοινωνία. Εκφράζονται δε φόβοι για παρείσφρηση ανάμεσα στους πρόσφυγες ατόμων που 

είναι μέλη τρομοκρατικών οργανώσεων (Γαλάνης, 2019). 

 

3.3. Έκφραση των εντάσεων στις τοπικές κοινωνίες. 

 

Όλα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω οδηγούν σε εντάσεις οι οποίες εκφράζονται σε ορισμένες 

περιπτώσεις και κάποτε με βίαιο τρόπο. Ο Τύπος, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αρκετές 

φορές έχει παρουσιάσει τέτοια θέματα. 

Στις 26 Ιουλίου 2017, ανθρωπιστικές οργανώσεις εκδίδουν δελτίο τύπου για επεισόδια κατά 

προσφύγων και μεταναστών στη Μόρια 

(https://refugeeobservatory.aegean.gr/sites/default/files/common-press-

release_Moria_EN.pdf). Στις 6 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, κάτοικοι της Χίου, της Λέσβου 

και της Σάμου κάνουν πορεία διαμαρτυρίας στην Αθήνα, ενώ ο Πρόεδρος του Δημοτικού 

Συμβουλίου της Μυτιλήνης, Πάνος Πίτσιος, δηλώνει στο «The Guardian»: «Πρέπει να 

δράσουμε τώρα, πριν να είναι αργά. Οδεύουμε προς μία εκρηκτική κατάσταση που είναι στα 

όρια να βγει εκτός ελέγχου» (Smith, 2017). Από τα πιο πρόσφατα γεγονότα, στις 29 

Σεπτεμβρίου 2019, εκδηλώθηκε στη Μόρια πυρκαγιά που είχε σαν αποτέλεσμα να χάσει τη 

ζωή της μία γυναίκα και να καταστραφούν 8 οικίσκοι. Στη συνέχεια, δημιουργήθηκαν 

επεισόδια μεταξύ των αρχών και ομάδων προσφύγων και μεταναστών 

(https://refugeeobservatory.aegean.gr/el). 

Στην Χίο, τον Νοέμβριο του 2019, κάτοικοι έκλεισαν τον δρόμο προς το ΚΥΤ της ΒΙΑΛ, 

ώστε να εμποδίσουν τους εργαζόμενους να φτάσουν εκεί. Ο λόγος της κινητοποίησης ήταν ο 

υπερπληθυσμός του ΚΥΤ (https://www.protothema.gr/greece/article/942047/hios-katoikoi-

https://refugeeobservatory.aegean.gr/sites/default/files/common-press-release_Moria_EN.pdf
https://refugeeobservatory.aegean.gr/sites/default/files/common-press-release_Moria_EN.pdf
https://refugeeobservatory.aegean.gr/el
https://www.protothema.gr/greece/article/942047/hios-katoikoi-tou-horiou-halkeios-ekleisan-ton-dromo-pou-odigei-sto-hotspot-tis-vial/
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tou-horiou-halkeios-ekleisan-ton-dromo-pou-odigei-sto-hotspot-tis-vial/ ). Νωρίτερα τον ίδιο 

χρόνο, τον Ιούνιο του 2019, είχαν σημειωθεί επεισόδια μεταξύ Ιρακινών και Παλαιστινίων 

μεταναστών στη ΒΙΑΛ (https://m.naftemporiki.gr/story/1486857).  

Στη Σάμο, τον Οκτώβριο του 2019, σημειώθηκαν εμπρησμοί και συμπλοκές μεταξύ 

Αφγανών και Σύριων μεταναστών 

(https://www.protothema.gr/greece/article/935331/samosekruthmi-i-katastasi-sto-hot-spot-

foties-kai-sublokes/). Τον Δεκέμβριο του ίδιου χρόνου, δημιουργήθηκαν επεισόδια κυρίως 

από μετανάστες καταγωγής από αφρικανικές χώρες που έφτασαν σε συμπλοκές με τους 

αστυνομικούς που έσπευσαν να επαναφέρουν την τάξη 

(https://www.protothema.gr/greece/article/956976/samos-epeisodia-sto-hotspot-sto-vathu-

kleinoun-kai-ekkenothikan-sholeia/). 

Ακόμη, συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν οι κάτοικοι σε Λέσβο, Χίο και Σάμο, 

με καθολική συμμετοχή, στις 22 Ιανουαρίου 2020. Αίτημα των διαμαρτυρομένων είναι η 

οριστική λύση της κατάστασης και αποσυμφόρηση των νησιών. Το γεγονός καλύφθηκε από 

το σύνολο του Τύπου (https://www.in.gr/2020/01/23/in-tv/prosfygiko-mazikes-sygkentroseis-

diamartyrias-sta-nisia-tou-va-aigaiou/). 

Είναι απαραίτητο να σημειωθεί πως τα γεγονότα που αναφέρθηκαν είναι ενδεικτικά και σε 

καμία περίπτωση δεν καλύπτουν το σύνολο των εντάσεων που δημοσιοποιούνται κατά 

καιρούς.  

 

3.4. Ανακεφαλαίωση 

 

Στο τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας παρουσιάστηκαν διάφοροι τρόποι 

με τους οποίους επηρεάζονται οι τοπικές κοινωνίες από την παρουσία των προσφύγων και 

μεταναστών. Είδαμε ακόμη τους φόβους που γεννώνται λόγω της διαφορετικής κουλτούρας 

και των θρησκευτικών πεποιθήσεων των αφιχθέντων. 

Από τις δημοσιεύσεις του εγχώριου και διεθνούς Τύπου διαπιστώνεται ότι οι πιεστικές 

συνθήκες, που έχουν δημιουργηθεί, εμποδίζουν την ειρηνική συνύπαρξη τόσο των 

μεταναστών και προσφύγων μεταξύ τους, όσο και με τον ντόπιο πληθυσμό και τις αρχές. 

Πηγή των προβλημάτων αυτών είναι κυρίως ο φόβος. Αυτός είναι που οδηγεί τα κράτη να 

https://www.protothema.gr/greece/article/942047/hios-katoikoi-tou-horiou-halkeios-ekleisan-ton-dromo-pou-odigei-sto-hotspot-tis-vial/
https://m.naftemporiki.gr/story/1486857
https://www.protothema.gr/greece/article/935331/samosekruthmi-i-katastasi-sto-hot-spot-foties-kai-sublokes/
https://www.protothema.gr/greece/article/935331/samosekruthmi-i-katastasi-sto-hot-spot-foties-kai-sublokes/
https://www.protothema.gr/greece/article/956976/samos-epeisodia-sto-hotspot-sto-vathu-kleinoun-kai-ekkenothikan-sholeia/
https://www.protothema.gr/greece/article/956976/samos-epeisodia-sto-hotspot-sto-vathu-kleinoun-kai-ekkenothikan-sholeia/
https://www.in.gr/2020/01/23/in-tv/prosfygiko-mazikes-sygkentroseis-diamartyrias-sta-nisia-tou-va-aigaiou/
https://www.in.gr/2020/01/23/in-tv/prosfygiko-mazikes-sygkentroseis-diamartyrias-sta-nisia-tou-va-aigaiou/
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κλείσουν τα σύνορά τους, εγκλωβίζει τους μετανάστες και τους πρόσφυγες σε δομές που δεν 

επαρκούν και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για φιλοξενία αυτού του είδους, και φέρνει 

απογοήτευση στους κατοίκους των περιοχών αυτών αφού δεν βλέπουν κάποια διέξοδο. 

Σαφώς υπάρχουν και ακραίες συμπεριφορές και από τις δύο πλευρές – των φιλοξενούντων 

και των φιλοξενουμένων – αλλά οι επικρατούσες συνθήκες δεν ευνοούν την άμβλυνση των 

διαφορών. Αντίθετα, τις υποδαυλίζουν και τις οδηγούν στην έκρηξη και την βίαιη 

συμπεριφορά. 
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