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Πεξίιεςε 

 ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία αλαιχεηαη ε ζρέζε ηεο Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο θαη ηεο Κνηλσλίαο Πνιηηψλ (κε θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ θαη 

ζπιινγηθνηήησλ) ζηε ζχγρξνλε Διιάδα, ζηo πιαίζηo κηαο ζεκαληηθήο δηεζλνχο 

ζπγθπξίαο, ηεο πξνζθπγηθήο θξίζεο. θνπφο είλαη ε παξνπζίαζε ηεο εμέιημεο απηήο ηεο 

ζρέζεο, κέζα απφ έλα πιέγκα παξαγφλησλ, ρξνληθψλ ζηηγκψλ θαη ζπγθπξηψλ θαη ε 

απνθξππηνγξάθεζε ηεο βαζχηεξεο θχζεο ηεο, ππφ ηελ έλλνηα ηεο 

ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο ή/θαη ηνπ αληαγσληζκνχ. Δπηπιένλ, ζηα πιαίζηα ηεο 

πξνζθπγηθήο θξίζεο, ηίζεηαη σο ζέκα πξνο ζπδήηεζε ην δήηεκα ηεο θνηλσληθήο 

αιιειεγγχεο, ζε Δπξσπατθή θαη εζληθή δηάζηαζε.  

 Ο βαζκφο εκπινθήο ηεο Κνηλσλίαο πνιηηψλ ζηα θέληξα ιήςεο απνθάζεσλ θαη ε 

ζηελή ζπλεξγαζία ηεο κε ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε, επηδξνχλ ζεκαληηθά ζηελ ελίζρπζε ηεο 

πνηφηεηαο ηεο ίδηαο ηεο Γεκνθξαηίαο, ηζρπξνπνηψληαο ηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε θαη 

ελδπλακψλνληαο ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπ. ηε ζχγρξνλε επνρή, αλαδεηθλχεηαη φιν 

θαη πην επηηαθηηθή ε αλάγθε γηα θνηλσληθή ζπζπείξσζε, δεκηνπξγία δηθηχσλ 

αιιειεγγχεο θαη ζχζηαζε απηννξγαλψζεσλ, πνπ εμαζθαιίδνπλ ηε δηαηήξεζε ηεο 

θνηλσληθήο ζπλνρήο -ζε έλα ζπλερψο κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ- ελψ κέζα απφ ηελ 

δπλακηθή ησλ ζπιινγηθνηήησλ, ε θνηλσληθή επεκεξία κεηαηξέπεηαη ζε έλα πάγην, 

ζπζπεηξσηηθφ θαη αιιειέγγπν αίηεκα. 

 Ζ πνιπδηάζηαηε θχζε ηνπ πξνζθπγηθνχ θαηλνκέλνπ, ε πεξηπινθφηεηα, ην 

κέγεζνο θαη ε έληαζε ηνπ, αλέδεημαλ ηελ αλάγθε γηα αλάπηπμε ζπιινγηθψλ θαη 

ζηνρεπκέλσλ δξάζεσλ, πνπ κφλν κε ζπληνληζκέλα δίθηπα θαη πνιπκεξείο ζπλεξγαζίεο 

ζα ήηαλ εθηθηή ε δηαρείξηζε ηνπ. Μέζα απφ ηελ πξνζθπγηθή θξίζε, αλαδχεηαη ν λένο 

ξφινο ηνπ εζληθνχ θξάηνπο, πνπ δελ δξα κνλνκεξψο θαη κεκνλσκέλα, αιιά δεκηνπξγεί 

πνιιαπινχο ζπλδεηηθνχο θξίθνπο, ζε ηνπηθά, εζληθά θαη δηεζλή δίθηπα, ψζηε λα 

δηαρεηξηζηεί πνιπζχλζεηα αηηήκαηα, κε ηε ζπλδξνκή πνηθίισλ εηαίξσλ ζην πεδίν 

δξάζεο ηνπ. 

 

 

Λέμεηο-θιεηδηά: Κνηλσλία Πνιηηψλ, Με θεξδνζθνπηθέο νξγαλψζεηο, πκκεηνρηθφηεηα, 

Πξφζθπγεο, Πξνζθπγηθή θξίζε, θξάηνο, Aιιειεγγχε, Δπξσπατθή Έλσζε, 

Γηαθπβέξλεζε, Γεκφζηα Γηνίθεζε. 
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Abstract 

 The present study explores and analyzes the relationship between State and Civil 

Society (non-governmental organizations and collectivities) in contemporary Greece, in 

the context of a major international circumstance, the refugee crisis. The main purpose 

is to present the evolution of this relationship, through a grid of factors, timing and 

conjunctures, as well as to decipher its deeper nature, in the sense of complementarity or 

competition.  In addition, in the context of the refugee crisis, the question of social 

solidarity, in a European and national dimension, is raised. 

 Σhe involvement degree of the Civil Society, in the decision-making centers and 

the close cooperation with the State have significant impacts on the enhancement of 

citizenship and promotion of its active participation. In modern times, social coiling, 

solidarity networks, self-organizations, are becoming more and more urgent, insuring 

the maintenance of social cohesion –in a constantly changing environment- while social 

prosperity changes into a fixed, cohesive and solidarity claim, through the dynamics of 

collectivities. 

 The multidimensional nature of the refugee phenomenon, its complexity, great 

dimension and intensity, highlighted the necessity of collective and targeted actions, 

which would only be managed by coordinated networks and multilateral partnerships. 

Through the refugee crisis, the new role of the national State is emerged to –which does 

not act unilaterally and individually, but creates multiple links in local/national and 

transnational networks- handle complex request with the assistance of varied partners, 

in its field of action. 

 

 

 

 

Key Words: Civil Society, Non-Governmental Organizations, Participation, Refugees, 

Refugee Crisis, State, Solidarity, European Union, Governance, Public Administration. 
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Δηζαγσγή 

 

 Ζ ππφζεζε εξγαζίαο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε επαιήζεπζε ή δηάςεπζε ηεο 

ζπκπιεξσκαηηθήο θχζεο ησλ ΜΚΟ έλαληη ηεο θξαηηθήο δξάζεο, ελψ κηα δεχηεξε 

ππφζεζε είλαη ν βαζκφο αιιειεγγχεο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο απέλαληη ζην 

πξνζθπγηθφ δήηεκα. Ζ εξγαζία απνηειεί έλαλ ζπλδπαζκφ δεπηεξνγελνχο έξεπλαο κε 

επηινγή βηβιηνγξαθίαο απφ ζπγγξάκκαηα, αξζξνγξαθία θαη δηαδηθηπαθέο πχιεο θαη 

πξσηνγελνχο (πνηνηηθήο) έξεπλαο απφ πξνθνξηθέο εκη-δνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο. Ο 

ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ ζπλεληεχμεσλ είλαη δέθα. Οη ζπλεληεχμεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

ζηνλ ρψξν, φπνπ εδξάδνληαη νη ΜΚΟ ή νη θνξείο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, αιιά θαη 

κέζσ Skype (1 πεξίπησζε) ή  mail (1 πεξίπησζε). 

 Απφ ηελ πιεπξά ησλ ΜΚΟ, νη ζπλεληεχμεηο απνηεινχληαη απφ ηνπηθέο/εζληθέο 

ΜΚΟ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην πξνζθπγηθφ (Οηθνπκεληθφ Πξφγξακκα γηα ηνπο 

Πξφζθπγεο, Διιεληθφ πκβνχιην γηα ηνπο Πξφζθπγεο), δπν ΜΚΟ θνηλσληθήο 

θξνληίδαο (Μεηάδξαζε, Caritas Hellas), έλαλ Γηεζλή Οξγαληζκφ (Γηεζλήο Οξγαληζκφο 

Μεηαλάζηεπζεο Αζήλαο), κηα ζπιινγηθφηεηα (Υψξνο ηέγαζεο/Ξελψλαο 

Αζπλφδεπησλ Αλειίθσλ Αζήλαο)  θαη έλαλ πνιίηε ζπξηαθήο θαηαγσγήο. Απφ ηελ 

πιεπξά ηνπ θξάηνπο, νη ζπλεληεχμεηο απνηεινχληαη απφ έλαλ θνξέα ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο (Γήκνο Αζελαίσλ), ην Δζληθφ Κέληξν Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, 

Ννκηθφ Πξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, επνπηεπφκελν απφ ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο θαη ηελ Αλνηρηή Γνκή Φηινμελίαο Πξνζθχγσλ 

ηνπ Διαηψλα. 

 Σν εηζαγσγηθφ (πξψην) θεθάιαην πεξηιακβάλεη κηα ζχληνκε παξνπζίαζε ηεο 

κεηάβαζεο απφ ηελ Κπβέξλεζε ζηελ Γηαθπβέξλεζε, ηελ εκπινθή ηεο Κνηλσλίαο 

Πνιηηψλ ζην άηππν επίπεδν ιήςεο απνθάζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαζψο θαη ηε 

ζρέζε Κνηλσλίαο Πνιηηψλ θαη θξάηνπο, ζηε ζχγρξνλε Διιάδα. ην δεχηεξν θεθάιαην, 

αλαιχεηαη ε έλλνηα ηεο ΚΠ θαη νη ζπλζήθεο εμέιημεο ηεο, παξνπζηάδνληαη 

παξαδείγκαηα ησλ ΜΚΟ ζηελ Διιάδα, θαζψο θαη ε εκπινθή δηεζλψλ ΜΚΟ ζην 

πξνζθπγηθφ δήηεκα, κε κηα ζχληνκε αλαθνξά ζην ζεζκηθφ πιαίζην ησλ ΜΚΟ (άηππε 

ζπληαγκαηηθή θαηνρχξσζε θαη Δζληθφ Μεηξψν θαηαγξαθήο ΜΚΟ).  
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 ην ηξίην θεθάιαην, παξνπζηάδεηαη ε πξνζθπγηθή θξίζε, απφ ην μέζπαζκά ηεο, 

ν ξφινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηε δηαρείξηζε ηεο, νη πξνζθπγηθέο εηζξνέο ζηελ 

Διιάδα απφ ην 2015 κέρξη ζήκεξα θαη ην πξφζσπν ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο ζηελ 

ειιεληθή επηθξάηεηα, ελψ αθνινπζεί ε δηεμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. Kαζφιε ηε 

δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο, νη ΜΚΟ αμηνινγνχλ ην θξάηνο θαη ηελ κεηαμχ ηνπο ζρέζε, ηνλ 

ρψξν πνπ ηνπο παξέρεη ζηα θέληξα ιήςεηο απνθάζεσλ (θεθάιαην1), θαζψο θαη ηνλ 

ξφιν ηνπ θξάηνπο ζηε δηαρείξηζε ηνπ πξνζθπγηθνχ, κε ηα φπνηα κειαλά ζεκεία θαη 

θαζπζηεξήζεηο (θεθάιαην 2, 3, 4), ελψ ην ηειεπηαίν απνθαιχπηεη ηελ αλαγθαηφηεηα 

ζχλαςεο ζπλεξγαζηψλ κε ηηο ΜΚΟ, ζε έλαλ θφζκν πνπ ζπλερψο κεηαβάιιεηαη. Ζ 

εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχλζεζε ησλ δπν επηκέξνπο πιεπξψλ, ησλ ΜΚΟ θαη ηεο 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, φζνλ αθνξά ηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο, ζε έλα γεληθφηεξν επίπεδν, 

αιιά θαη ζε έλα εηδηθφηεξν (πξνζθπγηθφ δήηεκα, θεθάιαην 4)..  

 ηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο, ε εκπινθή ησλ πνιηηψλ 

ζηηο ππνζέζεηο πνπ ηνπο αθνξνχλ, αιιά θαη ε ηθαλφηεηα πξνζαξκνγή ηνπο ζε λέα 

δεδνκέλα θαη αλάγθεο, κε ηελ έλλνηα ηεο δηαηήξεζεο θαη ηεο εμέιημεο ηνπ αιιειέγγπνπ 

αηζζήκαηνο γηα ηελ ελζσκάησζε-αθνκνίσζε ηνπ πξνζθπγηθνχ πιεζπζκνχ, ηελ 

ελδπλάκσζε ηεο  θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο επεκεξίαο γηα 

ην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1: Από ηελ Κπβέξλεζε ζηε Γηαθπβέξλεζε 

 

1.1 Από ην Δζληθό Κξάηνο ηεο αξκνδηόηεηαο, ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηεο 

επηθνπξηθόηεηαο 

 Οη λέεο αλαδπφκελεο αλάγθεο θαη νη δηεζλείο εμειίμεηο νδήγεζαλ  ζην 

κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ εζληθνχ θξάηνπο πξνο κηα κνξθή ππέξβαζεο θαη κεηαβίβαζεο ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηνπ ζε άιινπο ππεξεζληθνχο νξγαληζκνχο, φπσο ε ΔΔ- έλα ηδηφηππν 

πνιηηεηαθφ κφξθσκα κεηαμχ απηνλνκίαο θαη αιιειεμάξηεζεο, θπξηαξρίαο θαη 

πνιπαξρίαο- κε ζθνπφ λα δηαζθαιηζηεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε ηθαλφηεηα 

εθαξκνγήο ησλ πνιηηηθψλ. Ωο απνηέιεζκα απηψλ, ε θπξηαξρία ζήκεξα, δε δηαηεξεί ηελ 

απνθιεηζηηθή δηαζχλδεζε ηεο κε ην εζληθφ θξάηνο θαη δε λνείηαη κφλν ζε εζληθφ 

επίπεδν, ελψ ε πνιπκεξήο δξάζε ζε ζεκαληηθά πεδία ζπλεξγαζίαο πξνβάιιεηαη σο πην 

απνηειεζκαηηθή απφ ηε κνλνκεξή θξαηηθή δξάζε. 

 Ζ ΔΔ, απφ ηηο απαξρέο ηεο δεκηνπξγίαο ηεο, ζηφρεπζε ζηε δεκηνπξγία κηαο 

δεκνθξαηηθήο θνηλφηεηαο, βαζηζκέλεο ζηηο αμίεο ηεο δηαθάλεηαο, ηνπ δηαιφγνπ θαη ηεο 

αιιειεγγχεο, ζπληζηψληαο έλα ζχζηεκα πνιπεπίπεδεο δηαθπβέξλεζεο, πνπ πεξηφξηζε 

ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ην θξαηνθεληξηθφ κνληέιν, ελψ ζήκεξα πξνάγεηαη σο ζεκαληηθή 

αξρή, απηή ηεο επηθνπξηθφηεηαο, σο κεραληζκφο λνκηκνπνίεζεο, εθδεκνθξαηηζκνχ θαη 

απνθέληξσζεο ηεο ελσζηαθήο δηαδηθαζίαο ιήςεο απνθάζεσλ. 

 Καηά ηελ αξρή ηεο επηθνπξηθφηεηαο, ε ΔΔ παξεκβαίλεη κφλν αλ, θαη ζην βαζκφ 

πνπ, νη ζηφρνη ηεο πξνβιεπφκελεο δξάζεο δελ δχλαηαη λα επηηεπρζνχλ επαξθψο απφ ηα 

θ-κ, κπνξνχλ φκσο λα επηηεπρζνχλ θαιχηεξα ζε επίπεδν ΔΔ. ε δηαθνξεηηθή 

πεξίπησζε, ε αξκνδηφηεηα παξακέλεη ζην θ-κ. Oη «δνηέο» αξκνδηφηεηεο ηεο ΔΔ 

δχλαηαη λα ηαμηλνκεζνχλ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: ηηο απνθιεηζηηθέο, ζηηο νπνίεο κφλν ε ΔΔ 

λνκνζεηεί (πρ. λνκηζκαηηθή πνιηηηθή), ηηο ππνζηεξηθηηθέο, φπνπ ην θ-κ ιακβάλεη 

θπξίσο ηελ νηθνλνκηθή ζπλδξνκή ηεο ΔΔ (πρ. πνιηηηθή πξνζηαζία θαη παηδεία) θαη ηηο 

ζπληξέρνπζεο, θαηά ηηο νπνίεο, ε ΔΔ θαη ην θ-κ αζθνχλ απφ θνηλνχ λνκνζεηηθή 

εμνπζία, ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο ηήξεζεο ηεο επηθνπξηθφηεηαο (πρ. κεηαλαζηεπηηθή 

πνιηηηθή θαη πνιηηηθή αζχινπ, ζην πιαίζην ηνπ ρψξνπ ειεπζεξίαο, αζθάιεηαο θαη 

δηθαηνζχλεο). 

 Ζ ΔΔ πξνψζεζε λέεο κνξθέο δηαθπβέξλεζεο, αλαδεηθλχνληαο ηελ αλάγθε γηα 

έλα πεξηζζφηεξν δηαβνπιεπηηθφ θαη ζπκκεηνρηθφ ζχζηεκα ζηελ πνιηηηθή, απφ ηηο 

παξαδνζηαθέο εθινγηθέο θαη αληηπξνζσπεπηηθέο κνξθέο δεκνθξαηίαο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ην έζλνο-θξάηνο. ε απηή ηελ πξνζπάζεηα ηθαλνπνίεζεο ηεο αλάγθεο γηα 
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πεξηζζφηεξε δεκνθξαηία θαη ζπκκεηνρηθφηεηα, δηαβνχιεπζε, θνηλσληθφ δηάινγν θαη 

δηαθάλεηα, αλαδχζεθε κηα λέα έλλνηα, απηή ηεο Γηαθπβέξλεζεο (Kαξθαηζνχιεο 2003, 

2014, Λαδή 2010, Φεξψλαο 2009). 

 

1.2 Γηαθπβέξλεζε θαη Γίθηπα Πνιηηηθήο 

 Ο φξνο δηαθπβέξλεζε απνηειεί ην ππφδεηγκα ησλ ζρέζεσλ θξάηνπο θαη ΚΠ, κε 

δηθηπαθή δνκή, πνπ πξνζπαζεί λα ζπλδπάζεη ζεηηθά ζηνηρεία απφ ην γξαθεηνθξαηηθφ 

πξφηππν νξγάλσζεο (πρ. ην Κξάηνο Γηθαίνπ θαη ε αξρή ηεο λνκηκφηεηαο θιπ) θαη ην 

Νέν Γεκφζην Μάλαηδκελη (πρ. επειημία, ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε, δηνίθεζε κέζσ 

ζηφρσλ, θαλνληζηηθή κεηαξξχζκηζε θιπ).  Ζ ζρέζε δηαθπβέξλεζεο θαη δηθηχσλ
1
 είλαη 

νπζηαζηηθή, ελψ, κφλν, κε ηελ παξνπζία ησλ δηθηχσλ δχλαηαη λα ππάξμεη ε ίδηα ε 

έλλνηα ηεο δηαθπβέξλεζεο (Καξθαηζνχιεο, 2003, 2014), αθνχ κε ηηο αμίεο ηεο 

ακνηβαηφηεηαο, ηεο αληαιιαγήο, ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο ζπιινγηθφηεηαο, ζπκβάιινπλ 

ζηε  ρξεζηή Γηαθπβέξλεζε. 

 ε αληίζεζε κε ηελ παξαδνζηαθή έλλνηα ηεο θπβέξλεζεο, ζε κηα 

αληηπξνζσπεπηηθή δεκνθξαηία -πνπ αλαπαξίζηαηαη γξαθηθά κε κηα ππξακίδα, κε βάζε 

ην εθινγηθφ ζψκα θαη θνξπθή ηελ εθιεγκέλε θπβέξλεζε- ζηελ νπηηθή ηεο 

Γηαθπβέξλεζεο, ην θξάηνο ζηαδηαθά ράλεη ην κνλνπψιην ηεο εμνπζίαο θαη γίλεηαη 

ζπλδηαρεηξηζηήο ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη 

ηηο ΜΚΟ. Παξάιιεια, ε ιήςε απνθάζεσλ απνηειεί ζπιινγηθή ππφζεζε πνιιψλ 

εηαίξσλ, κε έκθαζε ζηελ αλάδεημε ηνπ ζπιινγηθνχ ηξφπνπ ζρεδηαζκνχ, 

παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ (Καξθαηζνχιεο, 2014). 

 χκθσλα κε ηελ Λαδή (2010:81) «ε πξνζέγγηζε ησλ δηθηχσλ πνιηηηθήο εζηηάδεη 

ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ θνξέσλ πνιηηηθήο, ζηηο άηππεο δηαζηάζεηο ηεο δεκηνπξγίαο θαη 

ηεο άζθεζεο δεκφζηαο πνιηηηθήο θαη ηελ εθκάζεζε πνιηηηθήο (Policy making), ε νπνία 

αλαθέξεηαη ζην πψο νη νξγαλψζεηο θαη ηα θξάηε καζαίλνπλ ην έλα απφ ηηο εκπεηξίεο θαη 

ηα ιάζε ηνπ άιινπ. Σα δίθηπα πνιηηηθήο ζπλδένληαη κε ηελ έλλνηα ηεο δηαθπβέξλεζεο 

θαη ηεο απμαλφκελεο πνιππινθφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο Γ.Γ θαη πνιηηηθήο», ελψ 

κέζσ ησλ δηθηχσλ αλαδεηείηαη φρη κφλν ε ζπλαίλεζε, αιιά θαη ε εκπεηξνγλσκνζχλε. 

 Οη αξρέο ηεο δηαθπβέξλεζεο εθηηκάηαη πσο δχλαληαη λα εθαξκνζηνχλ θαη λα 

ειεγρζνχλ ζε ηξία επίπεδα (Καξθαηζνχιεο, 2014, 2003) δηνίθεζεο: ην ππεξεζληθφ, ην 

                                                 
1Σα δίθηπα πνιηηηθήο, νη ζπλδέζεηο θξαηηθψλ θαη θνηλσληθψλ δξψλησλ ζηε δηαδηθαζία ηεο πνιηηηθήο, 

δεκηνπξγνχληαη κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε πιεξνθφξεζε ησλ κειψλ ηνπο θαη ηε βειηίσζε ηνπ ζπληνληζκνχ ηεο 

δξάζεο ηνπο. 
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εζληθφ θαη ην ηνπηθφ-πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο ινγνδνζίαο, ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο, ηεο ζπκκεηνρήο θαη ηεο δηαθάλεηαο. Ζ ΔΔ ζε απηφ ην πιαίζην 

έρεη εθδψζεη ηε Λεπθή Βίβιν γηα ηελ Γηαθπβέξλεζε (2001)
2
, ε νπνία ζπκβάιιεη ζηελ 

κεηάβαζε ζε έλα θξάηνο επηηειηθφ, ην νπνίν δξα ζπληνληζκέλα θαη απνηειεζκαηηθά θαη 

ηελ πξνψζεζε ελφο πινπξαιηζηηθνχ πξνηχπνπ πνπ εκπιέθεη πνιινχο θνξείο ζηε 

δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ. Καη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν, γίλνληαη πεξηζζφηεξν εθηθηέο νη 

δηαδηθαζίεο δηαβνχιεπζεο θαη ζπλεξγαζίαο, επηηπγράλεηαη ε ελδπλάκσζε ηνπ ζεζκνχ 

ηεο ΚΠ θαη ε πξνζαξκνγή ησλ πνιηηηθψλ ζηηο θνηλσληθέο αλάγθεο, ελψ εκπιέθεηαη ε 

ΚΠ, σο ζπκκέηνρνο ζηηο δεκφζηεο ππνζέζεηο θαη σο ζπιινγηθφ ζψκα ζηε δηαδηθαζία 

ιήςεο απνθάζεσλ. 

 

1.3 Σν άηππν επίπεδν ιήςεο απνθάζεσλ ζηελ ΔΔ 

 Ζ ΔΔ, θηινδνμεί λα απνηειέζεη φρη κφλν έλαλ δεκνθξαηηθφ ζεζκφ θαη 

κεραληζκφ ινγνδνζίαο θαη εθαξκνγήο βέιηηζησλ πξαθηηθψλ γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ 

δεκφζηνπ βίνπ, ηελ εμαζθάιηζε φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξεο θνηλσληθήο επεκεξίαο θαη 

ηελ εγθαζίδξπζε νξζνινγηθψλ κνξθψλ θνηλσληθήο νξγάλσζεο, αιιά θαη έλα πξφηππν 

γηα ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηεο ΚΠ θαη ησλ ΜΚΟ (Μνζθψθ, 2004:64). Απνδεηθηηθφ ηνπ 

παξαπάλσ, απνηειεί ε εκπινθή ηεο ΚΠ ζε ζεκαληηθά ζηάδηα ηεο λνκνζεηηθήο 

δηαδηθαζίαο, θπξίσο θαηά ην άηππν ζηάδην ιήςεο απνθάζεσλ.  

 Ζ δηαθπβέξλεζε απνηειεί έλαλ απφ ηνπο θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ 

επηηπρία ηεο δηαδηθαζίαο ηεο επξσπατθήο νινθιήξσζεο, κε ηελ ηζρπξνπνίεζε ηεο 

Δπξψπεο, ηελ νρχξσζε ηεο λνκηκνπνίεζεο ησλ ζεζκηθψλ ηεο νξγάλσλ, ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πνιηηηθψλ ηεο θαη ηε ζπκκεηνρηθφηεηα ησλ πνιηηψλ ηεο 

(Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηψλ, 2009). Ο ηξφπνο δηαθπβέξλεζεο ηεο ΔΔ, δηαζθαιίδεη ηε 

ζπλεξγαζία ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα εμνπζίαο, γηα ηελ πινπνίεζε ηεο θνηλνηηθήο 

αηδέληαο θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παγθφζκησλ πξνθιήζεσλ (Δπηηξνπή ησλ 

Πεξηθεξεηψλ, 2009). Οη παγθφζκηεο πξνθιήζεηο ζήκεξα πεξηιακβάλνπλ ηελ δηαρείξηζε 

κηαο κεγάιεο αλζξσπηζηηθήο θξίζεο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε ηνπ 

πξνζθπγηθνχ δεηήκαηνο πνπ απαζρνιεί ην ζχλνιν ηεο ΔΔ. 

 Καηά ην Πξνλνκνζεηηθφ ζηάδην, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ππνβάιιεη ζην 

Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην λνκνζεηηθέο πξάμεηο, ελψ πξνβαίλεη ζε κηα δηαδηθαζία 

                                                 
2 ηε Λεπθή Βίβιν γηα ηε Γηαθπβέξλεζε (2001), ε Δπηηξνπή ηνλίδεη φηη «ε πνηφηεηα ησλ πνιηηηθψλ ηεο Δπξσπαηθήο 

Έλσζεο εμαξηάηαη απφ ηελ εμαζθάιηζε επξείαο ζπκκεηνρήο ζε φιε ηελ πνξεία ηεο πνιηηηθήο, απφ ηε ράξαμε ηεο 

έσο ηελ εθαξκνγή ηεο», δηεμάγνληαο ηηο επξχηεξεο δηαβνπιεχζεηο ζρεηηθά κε ηηο θπξηφηεξεο πνιηηηθέο πξσηνβνπιίεο. 
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επξχηεξσλ δηαβνπιεχζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα εθθξαζηεί ε γλψκε ησλ δξψλησλ πνπ 

δχλαηαη λα επεξεάζεη ηε λνκνζεηηθή πξάμε (Παζζάο, 2009). Σν ζηνηρείν ηεο 

δηαβνχιεπζεο απνηειεί ηερληθή «θαιήο λνκνζέηεζεο», αιιά θαη κέζν δηα ηνπ νπνίνπ ε 

Δπηηξνπή γίλεηαη δεθηηθή ζε επηξξνέο, ππφ δηηηή έλλνηα: ηφζν σο πξνο ηε δηακφξθσζε 

ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ απνθάζεσλ ηεο, φζν θαη σο πξνο ηελ εμαζθάιηζε απηψλ 

(Παζζάο 2009, παλνχ 2001). 

 Πην ζπγθεθξηκέλα, ε επηξξνή απηή, αλαπηχζζεηαη ηδηαίηεξα εθηφο ηνπ πιαηζίνπ 

δξάζεο ησλ ιεγφκελσλ «νκάδσλ εκπεηξνγλσκφλσλ
3
», νη νπνίεο πξνεηνηκάδνπλ ηε 

δξάζε ηεο Δπηηξνπήο, ζε δηάθνξα επίπεδα, παξάγνληαο νπζηαζηηθή πνιηηηθή θαη 

παξέρνληαο εμεηδηθεπκέλε ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε, σο βάζε γηα ηε ράξαμε ησλ 

πνιηηηθψλ (παλνχ, 2001). 

 Με ιίγα ιφγηα, ε Δπηηξνπή δεηά ηε γλψκε ησλ εκπεηξνγλσκφλσλ -πνπ 

ζπληζηνχλ ηηο δηάθνξεο ζπκβνπιεπηηθέο επηηξνπέο θαη ηηο νκάδεο εξγαζίαο ηεο- ψζηε 

λα εμαζθαιίζεη ηε δένπζα ξχζκηζε φισλ ησλ ηερληθψλ ιεπηνκεξεηψλ. πρλά, 

δεκνζηεχεη «πξάζηλεο» θαη «ιεπθέο» βίβινπο, πξαγκαηνπνηεί αθξνάζεηο, δεηά ηε γλψκε 

ηεο ΚΠ θαη αλαζέηεη ζε εηδηθνχο ηελ εθπφλεζε εθζέζεσλ εκπεηξνγλσκφλσλ 

(Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2007). 

 Ζ Δπηηξνπή δηελεξγψληαο δηαβνπιεχζεηο κε ηα ελδηαθεξφκελα κέξε (ΜΚΟ, 

ηνπηθέο αξρέο θαη εθπξνζψπνπο ησλ δηαθφξσλ θιάδσλ θαη ηεο ΚΠ)
4
 θαη απνθνκίδνληαο 

ζπκβνπιέο γηα ηερληθά ζέκαηα απφ ηηο νκάδεο εκπεηξνγλσκφλσλ, θξνληίδεη ψζηε νη 

λνκνζεηηθέο πξνηάζεηο λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ησλ άκεζα ελδηαθεξνκέλσλ 

θαη απνθεχγεη ηελ άζθνπε γξαθεηνθξαηία (http://europa.eu). Ωο εθ ηνχηνπ, ζηηο 

πξσηνβνπιίεο πνπ αλαιακβάλεη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ζεκαληηθφο είλαη ν ξφινο ηεο 

ζπκκεηνρήο θαη ηεο εθπξνζψπεζεο φισλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ. 

 ην λνκνζεηηθφ ζηάδην, έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ε πξνεηνηκαζία ησλ απνθάζεσλ 

ηνπ πκβνπιίνπ. ην πιαίζην απηφ, πθίζηαληαη δχν επίπεδα πξνεηνηκαζίαο: απηφ ησλ 

                                                 
3
 Οη νκάδεο εκπεηξνγλσκφλσλ πεξηιακβάλνπλ κέιε πνπ δηνξίδνληαη κε ηελ πξνζσπηθή ηνπο ηδηφηεηα, ηα νπνία 

ελεξγνχλ κε πιήξε αλεμαξηεζία,, κέιε πνπ εθπξνζσπνχλ ην θνηλφ ζπκθέξνλ πνιιψλ ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ γηα 

έλαλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα πνιηηηθήο, νξγαληζκνχο (επηρεηξήζεηο, ελψζεηο, ΜΚΟ θαη άιινπο θνξείο ηεο ΚΠ, 

ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο, παλεπηζηήκηα, εξεπλεηηθά ηλζηηηνχηα), επξσπατθνχο θνξείο, δηεζλείο νξγαληζκνχο θιπ. 

(http://ec.europa.eu) 
4
 Ζ Δπηηξνπή επλνεί ηελ επαθή κε ηηο νξγαλψζεηο γηα πνιινχο ιφγνπο: αξρηθά, γηαηί νη ηειεπηαίεο δηαζέηνπλ ζπρλά 

ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε εμεηδηθεπκέλεο πιεξνθνξίεο θ ηερλνγλσζία. Δπηπιένλ, ε δηαπξαγκαηεπηηθή ηεο ζέζε 

εληζρχεηαη, φηαλ έρεη ελζσκαηψζεη ζηηο πξνηάζεηο ηεο αηηήκαηα ησλ νξγαλψζεσλ, θαη ηέινο, κε απηφ ηνλ ηξφπν 

εληζρχεηαη θαη ν βαζκφο λνκηκνπνηεηηθήο απνδνρήο ησλ πνιηηηθψλ πξνηάζεσλ ηεο απφ ηελ ΚΠ θαη ηνπο ππφινηπνπο 

ελδηαθεξφκελνπο (Φεξψλαο, 2009). 

http://europa.eu/
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νκάδσλ εξγαζίαο (working groups) θαη απηφ ηεο Δπηηξνπήο Μνλίκσλ Αληηπξνζψπσλ 

(COREPER), ε νπνία ιεηηνπξγεί ππφ δχν ζπλζέζεηο (COREPER I θαη COREPER ΗΗ)
5
. 

 Ζ Coreper θαηέρνληαο θεληξηθή ζέζε ζην ζχζηεκα ιήςεο απνθάζεσλ ηεο ΔΔ 

σο αξρή δηαιφγνπ (κεηαμχ ησλ κφληκσλ αληηπξνζψπσλ θαη θαζελφο απφ απηνχο κε ηελ 

θπβέξλεζε ηνπ) θαη πνιηηηθνχ ειέγρνπ (πξνζαλαηνιηζκνχ θαη επνπηείαο ησλ εξγαζηψλ 

ησλ νκάδσλ εκπεηξνγλσκφλσλ) (http://eur-lex.europa.eu), επηθνπξείηαη απφ κηα ζεηξά 

νκάδσλ εξγαζίαο
6
 ηηο νπνίεο απαξηίδνπλ ζηειέρε ησλ εζληθψλ δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ, 

απνηειψληαο ην θχξην πξνπαξαζθεπαζηηθφ φξγαλν ηνπ πκβνπιίνπ.    

 πκπεξαζκαηηθά, ε δηακφξθσζε πνιηηηθήο δχλαηαη λα αλαγλσξηζηεί σο κηα 

δηαδηθαζία ζπλερνχο θαη πνιπεπίπεδεο δηαπξαγκάηεπζεο (ηππηθψλ θαη άηππσλ 

κεηφρσλ
7
), ε νπνία, κε ην λα πξαγκαηψλεηαη κέζα απφ δχν θχξηεο θάζεηο 

(πξνλνκνζεηηθή θαη ακηγψο λνκνζεηηθή), επηηπγράλεη ηελ απνθφκηζε ηεο απαξαίηεηεο 

πιεξνθφξεζεο θαη δεδνκέλσλ, ηεο εμεηδηθεπκέλεο γλψζεο θαη ηεο 

αληηπξνζσπεπηηθφηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα πξνζδψζεη ζηελ πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο 

δηεπξπκέλε πνιηηηθή δηαδηθαζηηθή λνκηκνπνίεζε έλαληη ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ -ζηελ θχξηα λνκνζεηηθή δηαδηθαζία- θαη λα δηαζθαιίζεη ηελ 

ηειηθή πηνζέηεζε ηεο πξφηαζεο ηεο. 

 

1.4 Κνηλσλία πνιηηώλ θαη Γεκόζηα Γηνίθεζε ζηελ Διιάδα 

 Ζ θπξίαξρε πνιηηηθν-δηνηθεηηθή θνπιηνχξα ηεο ειιεληθήο Γ.Γ απνηειεί 

ζχλζεζε δπν επηκέξνπο ζηνηρείσλ: ηνπ βεκπεξηαλνύ ζηαζεξφηππνπ
8
 θαη ηεο 

πειαηεηαθήο παξάδνζεο (Σζέθνο, 2008), δεκηνπξγψληαο έλα κφξθσκα πνπ 

«κνξθνινγηθά πξνζηδηάδεη κε ην βεκπεξηαλφ γξαθεηνθξαηηθφ ηδεφηππν, ιεηηνπξγηθά 

φκσο απνθιίλεη ζεκαληηθά, παξάγνληαο ζπζηεκαηηθά θαηλφκελα δηνηθεηηθήο 

αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο, αιιά θαη δηαθζνξάο. Οη ηππηθά βεκπεξηαλέο δνκέο 

                                                 
5 Ζ Coreper Η απνηειείηαη απφ ηνπο αλαπιεξσηέο κφληκνπο αληηπξνζψπνπο θαη πξνεηνηκάδεη ηηο ππφινηπεο ζπλζέζεηο 

ηνπ πκβνπιίνπ, ελψ ε Coreper ΗΗ απφ ηνπο πξέζβεηο θαη αζρνιείηαη κε ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηηο ζπλζέζεηο ηνπ 

πκβνπιίνπ γηα ηηο γεληθέο ππνζέζεηο, ηηο εμσηεξηθέο ππνζέζεηο, ηηο νηθνλνκηθέο θαη δεκνζηνλνκηθέο ππνζέζεηο, ηε 

δηθαηνζχλε θαη ηηο εζσηεξηθέο ππνζέζεηο. 
6 ηηο νκάδεο εξγαζίαο παξνπζηάδνληαη ηα πξνο ζπδήηεζε ζέκαηα, ηα νπνία ηπγράλνπλ επεμεξγαζίαο απφ 

αληηπξνζψπνπο ησλ εζληθψλ δεκφζησλ δηνηθήζεσλ,  νη νπνίνη ζην ζπγθεθξηκέλν ζηάδην, είλαη ππεχζπλνη γηα ηε 

δηαζθάιηζε ησλ εζληθψλ ζπκθεξφλησλ θαη θαηά ζπλέπεηα, δηαπξαγκαηεχνληαη ζε έλα πιαίζην ζπλαίλεζεο θαη 

ακνηβαίαο απνρψξεζεο. 
7 ηνπο ηππηθνχο θαη άηππνπο κεηφρνπο πεξηιακβάλνληαη νη Κπβεξλήζεηο, νη εζληθέο δηνηθήζεηο, νη  νκάδεο πίεζεο 

θαη ζπκθεξφλησλ (ζπλδηθάηα, ΜΚΟ) θιπ. 
8 Σν θιαζηθφ Βεκπεξηαλφ πξφηππν ζηεξίρζεθε ζηα ζηνηρεία ηνπ νξζνινγηζκνχ θαη ηεο απζηεξήο δηνηθεηηθήο 

ηεξαξρίαο. Ζ δηαξθήο ιεηηνπξγία ηεο γξαθεηνθξαηίαο βαζίδεηαη ζε έλα ζχζηεκα θαλφλσλ θαη δηαηάμεσλ ηεξαξρηθά 

δηαξζξσκέλσλ, κε ζαθή θαηακεξηζκφ εξγαζίαο θαη εμεηδίθεπζε απαζρφιεζεο. 

http://eur-lex.europa.eu/
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ζπλππάξρνπλ εθηεηακέλα κε πειαηεηαθά θαηλφκελα θαη παξάγνπλ αλεπαξθείο δεκφζηεο 

πνιηηηθέο» (Σζέθνο, 2008:274). 

 Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πνιηηηθνχ απηνχ ζπγθεληξσηηζκνχ εμειίρζεθαλ θαη 

παγηψζεθαλ θαηά ηνλ ειιεληθφ θξαηηθφ κεηαζρεκαηηζκφ, πξνθαιψληαο ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο ζπγθξνχζεηο αξκνδηνηήησλ, θαηαθεξκαηηζκφ δνκψλ θαη αδπλακία 

ηήξεζεο κηαο ζπλέρεηαο. Ζ γξαθεηνθξαηηθή-ζπγθεληξσηηθή δνκή
9
, ε  έκθαζε ζηηο 

ηππνιαηξηθέο δηαδηθαζίεο θαη ηηο θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο, ε πνιπλνκία θαη νη 

ρξνλνβφξεο δηαδηθαζίεο, ε ππεξδηφγθσζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ε αδπλακία 

ζπληνληζκνχ ησλ επηκέξνπο ππεξεζηψλ, ε απνπζία επειημίαο θαη πξνζαξκνζηηθφηεηαο 

επέθεξαλ ζεκαληηθέο αιινηψζεηο ζηε δηνηθεηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ επαξθή 

άζθεζε ησλ δεκνζίσλ πνιηηηθψλ. 

 Όζνλ αθνξά ηελ εκπινθή ηεο πνιηηηθήο ζθαίξαο ζηε γξαθεηνθξαηηθή δνκή ηεο 

ρψξαο, απφ ηα πξψηα ρξφληα ζχζηαζεο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο αλαγλσξίζηεθε κηα 

πνιχ ζηελή δηαζχλδεζε ηεο πνιηηηθήο κε ηελ Γ.Γ, κε ηε κνξθή ηεο έληνλεο πνιηηηθήο 

δηείζδπζεο ζηνλ δηνηθεηηθφ κεραληζκφ (Aλζφπνπινο, 2008). Ζ θνπιηνχξα πνιηηηθήο 

παηξσλείαο θαη ε ελαξκφληζε ηεο Γ.Γ κε ηηο ζθνπηκφηεηεο ηνπ εθάζηνηε θπβεξλψληνο 

θφκκαηνο ζπλέβαιε ζηε ζπληήξεζε, δηεχξπλζε θαη αλαπαξαγσγή ηνπ πειαηεηαθνχ 

θξάηνπο θαη ησλ ζρέζεσλ αιιειεμάξηεζεο πνιηηηθήο θαη Γ.Γ. Ο θάζεηνο ηξφπνο 

έληαμεο
10

 ησλ καδψλ ζηελ πνιηηηθή, νη πειαηεηαθέο ζρέζεηο θαη ε θνπιηνχξα ηνπ 

λεπνηηζκνχ, ζπλέβαιαλ ζηελ αηξνθηθή αλάπηπμε ηεο ΚΠ κέρξη ηε δεθαεηία ηνπ „80 

(σηεξφπνπινο 2007 θαη 2008, Μνπδέιεο 1987). 

 Όπσο επηζεκαίλεη εθπξφζσπνο ηεο θηιαλζξσπηθήο κε θπβεξλεηηθήο νξγάλσζεο  

Caritas Hellas, ε απνπζία κηαο εδξαησκέλεο θνπιηνχξαο εζεινληηζκνχ θαη αλάπηπμεο 

ΜΚΟ (θαη ηεο ΚΠ γεληθφηεξα), νδεγεί ζε δπζθνιίεο ζηε ζπλεξγαζία κε ην θξάηνο. Σν 

γεγνλφο απηφ θαζηζηά πνιιέο θνξέο αλαπνηειεζκαηηθή ηε ζπλεξγαζία ΜΚΟ θαη 

θξάηνπο, αθνχ εκπιέθεηαη ην ζηνηρείν ηεο θαρππνςίαο θαη ηεο έιιεηςεο εκπηζηνζχλεο, 

θαη απφ ηηο δπν πιεπξέο. 

 χκθσλα κε ηνλ εθπξφζσπν ηνπ Διιεληθνχ πκβνπιίνπ γηα ηνπο Πξφζθπγεο, 

παξά ην γεγνλφο πσο, νη ΜΚΟ δηαδξακάηηζαλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε δηαρείξηζε ηεο 

                                                 
9 Ζ Γ.Γ ραξαθηεξίζηεθε σο “νηνλεί” βεξκπεξηαλή, φκσο δηαζέηεη ζεκαληηθέο ζνβαξέο κεηνλεμίεο, πνπ ηελ θαζηζηνχλ 

αλίθαλε λα αληαπνθξηζεί ζην ηδεαηφ απηφ ηχπν, γηα παξάδεηγκα, παξαβηάδεη ηνλ βεκπεξηαλφ δηαρσξηζκφ δεκνζίνπ 

ιεηηνπξγήκαηνο-πξνζσπηθψλ επηδηψμεσλ θαη ηελ θνηλσθειή αμηνπνίεζε δεκνζίσλ πφξσλ (Σζέθνο, 2008). 
10 Ωο θάζεην ηξφπν έληαμεο νξίδνπκε ηελ πειαηεηαθή δηαζχλδεζε πνιηηψλ κε κεζαίεο θνκκαηηθέο βαζκίδεο φπσο 

ηνπηθέο θνκκαηηθέο νξγαλψζεηο θαη κε ηηο πςειά ηζηάκελεο ειίη πνπ ζηεξίδνληαη ζηηο κεζαίεο βαζκίδεο. Ζ νξηδφληηα 

πνιηηηθή ζπκκεηνρή, αληίζεηα, δηαθνξνπνηείηαη ζην ζεκείν φπνπ νη πνιίηεο  δεκηνπξγνχλ δεζκνχο κεηαμχ ηνπο, σο 

κέιε ζσκαηείσλ θαη εζεινληηθψλ νξγαλψζεσλ. 
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πξνζθπγηθήο θξίζεο, «ε εκπινθή ηνπο ζηε δηακφξθσζε πνιηηηθψλ ζε φια ηα επίπεδα 

(επξσπατθφ θαη δηεζλέο) παξακέλεη κεδεληθή... νη ειιεληθέο ΜΚΟ δελ είλαη αθφκα ζε 

ζέζε λα δηακνξθψζνπλ ηα θέληξα ιήςεο απνθάζεσλ». Με ηελ άπνςε απηή ζπκθσλεί 

ζπλεληεπμηαδφκελνο ηνπ Οηθνπκεληθνχ πκβνπιίνπ γηα ηνπο πξφζθπγεο, αθνχ «ππάξρεη 

ρακειή επηξξνή ηεο ΚΠ ζηε δηακφξθσζε πνιηηηθψλ ζηελ Διιάδα...πεξηζζφηεξν 

θηλνχληαη ηα πξάγκαηα βάζεη ηεο ΔΔ...ππάξρνπλ θνηλνηηθέο νδεγίεο..ην πσο ζα 

δηαρεηξηδφκαζηε ηνπο πξνζθπγηθνχο πιεζπζκνχο, ην Γνπβιίλν ΗΗ θαη ΗΗΗ...φια απηά 

είλαη πνιηηηθέο θαη λφκνη ηεο ΔΔ, θαη βάζεη απηψλ πνιιέο θνξέο πξνζπαζνχκε θαη 

πξνβνχκε ζε θάπνηεο παξεκβάζεηο...είλαη θαζαξά ζέκα πνιηηηθήο βνχιεζεο θαη 

θεληξηθψλ πνιηηηθψλ». 

 Όπσο ηζρπξίδεηαη εθπξφζσπνο ηνπ Ξελψλα Αζπλφδεπησλ Αλειίθσλ Αζήλαο 

«δελ δίδεηαη ρψξνο ζηνπο απινχο πνιίηεο, ζηηο ΜΚΟ ίζσο ιίγν πεξηζζφηεξν... ππάξρεη 

κέηξηα εκπινθή ηεο ΚΠ θαη είλαη κφλν ζην πιαίζην ηεο ζπιινγηθφηεηαο...ην ίδην 

παξαηεξείηαη θαη ζε επξσπατθφ επίπεδν», ελψ ζπλεληεπμηαδφκελνο απφ ηνλ Γήκν 

Αζελαίσλ αμηνινγεί σο ηδηαίηεξα πεξηνξηζκέλν ην ξφιν ηεο ΚΠ ζηα θέληξα ιήςεο 

απνθάζεσλ... «αλ αλαινγηζηεί θαλείο ηελ πνξεία ηνπ πξνζθπγηθνχ δεηήκαηνο, ηα 

ζνβαξά ζεκεία ιχζεθαλ ζε επίπεδν Κπβεξλήζεσλ, Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ θαη 

απνθάζεσλ πνπ θαζφξηζαλ ηηο ξνέο... ε ΚΠ δελ έρεη επηδξάζεη ζηα ζνβαξά δεηήκαηα... 

γηα παξάδεηγκα, θνξπθαίν ζνβαξφ δήηεκα είλαη ε Πνιηηηθή Αζχινπ πνπ ζρεηίδεηαη κε 

ηελ αζθάιεηα ηεο ΔΔ..». 

 Δίλαη γεγνλφο πσο, ζήκεξα, θαζίζηαηαη ηδηαηηέξσο ζεκαληηθή ε -φζν ην 

δπλαηφλ- κεγαιχηεξε εκπινθή ηεο ΚΠ ζηε δηακφξθσζε ιήςεο απνθάζεσλ
11

 (εηδηθά 

θαηά ην ζηάδην ηεο δηακφξθσζεο ηεο θπβεξλεηηθήο αηδέληαο), ηδηαίηεξα ζηε 

δηακφξθσζε πνιηηηθψλ πνπ αθνξνχλ επαίζζεηα θνηλσληθά δεηήκαηα θαη επάισηεο 

θνηλσληθέο νκάδεο, ζέκαηα έληαμεο, θνηλσληθήο ελζσκάησζεο θαη πξνζηαζίαο 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ (κεηαλαζηεπηηθφ, πξνζθπγηθφ, ηνκείο θνηλσληθήο 

αιιειεγγχεο θαη πξφλνηαο), θαζψο, ε απνηειεζκαηηθή δηεπζέηεζε ησλ παξαπάλσ 

δεηεκάησλ είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη επεκεξίαο. 

 Ζ άζθεζε πίεζεο -ψζηε λα επεξεαζηνχλ νη δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ, 

πξνζδίδνληαο κηα «πεξηζζφηεξν αλζξσπνθεληξηθή θαη αλαπηπμηαθή πξννπηηθή», αιιά 

θαη επηιχνληαο ζεκαληηθά θνηλσληθά αηηήκαηα- απνηειεί κηα ζεκαληηθή παξάκεηξν ηνπ 

                                                 
11 Ζ απζηεξά ηεξαξρηθή δνκή ηεο ειιεληθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο εκπνδίδεη ηνπο ζπκκεηνρηθνχο κεραληζκνχο. Ζ 

επηηπρήο πηνζέηεζε κεραληζκψλ ζπκκεηνρηθφηεηαο ζα ζήκαηλε πσο βξηζθφκαζηε ζηε δηαδηθαζία κεηάβαζεο απφ ηελ 

επνρή ηεο θπβέξλεζεο θαη ηεο ηεξαξρίαο, ζηελ επνρή ηεο δηαθπβέξλεζεο θαη ησλ δηθηχσλ (Λαδή, 2010:92). 
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ξφινπ ησλ ΜΚΟ, πνπ επεθηείλεηαη ζηελ παξαγσγή θαη πξνψζεζε πνιηηηθψλ 

πξνηάζεσλ, ηε ζηηγκή πνπ «ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ε θνηλσληθή αιιειεγγχε θαη ε 

ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ απνηεινχλ ζεκειηψδεηο πνιηηηθέο 

έλλνηεο». (Μνζθψθ, 2004:61-62). 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2: Ο ξόινο ηεο Κνηλσλίαο Πνιηηώλ 

 

2.1 Η ΚΠ θαη νη πλζήθεο Δλδπλάκσζεο ηεο ζηελ Διιάδα 

 ηνλ αληίπνδα ησλ ηζρπξψλ θαη παξαδνζηαθψλ πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ ηνπ -φρη 

θαη ηφζν καθξηλνχ- παξειζφληνο, ελφο είδνπο πνιηηηθήο επηβνιήο θαη παηξσλείαο, 

αλαδχζεθε ε Κνηλσλία Πνιηηψλ ηνπ ζήκεξα
12

, ε κεηνπζίσζε ηεο ζπκκεηνρηθφηεηαο 

κέζσ νξηδφληησλ ζπζζσκαηψζεσλ -ηππηθψλ θαη άηππσλ- ζπιινγηθψλ κνξθψλ 

δεκφζηαο παξνπζίαο θαη δξάζεο (σηεξφπνπινο, 2007). 

 Απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1990, θαη γηα κία νιφθιεξε δεθαεηία, λέεο εζεινληηθέο 

ΜΚΟ δεκηνπξγήζεθαλ ζε νιφθιεξε ηελ Διιάδα, γεγνλφο πξσηφγλσξν γηα ηελ ρψξα, 

φρη φκσο γηα ηα παγθφζκηα δεδνκέλα, πνπ ήδε εμειηζζφηαλ κία «επαλάζηαζε ησλ 

νξγαλψζεσλ» (associational revolution) πέξα απφ θφκκαηα θαη παξαδνζηαθνχο 

ζεζκνχο εθπξνζψπεζεο (http://www.koinoniamko.gr). Οη ΜΚΟ, σο θνξείο έθθξαζεο 

ηεο ΚΠ, μεθίλεζαλ λα πξνζθέξνπλ έξγν ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, ηεο θνηλσληθήο 

πξφλνηαο, ηνπ πνιηηηζκνχ, ηεο νηθνινγίαο, ηεο ππεξάζπηζεο ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ, θαζψο, θαη ζε άιια πεδία πνπ ππήξραλ αλάγθεο κε θαιππηφκελεο απφ ην 

θξάηνο. 

 Ζ ΚΠ μεθίλεζε ζηαδηαθά λα αλαδχεηαη ηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία επήιζε κηα 

ζεκαληηθή κεηαζηξνθή ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ πνιηηψλ
13

 απέλαληη ζηνπο θνξείο ησλ 

αληηπξνζσπεπηηθψλ ζεζκψλ, κε ηε κνξθή απμαλφκελεο απνρήο απφ ηελ εθινγηθή 

δηαδηθαζία, ελφο είδνπο απνξξηπηηθήο ζηάζεο απέλαληη ζηελ εμνπζία. ην γεγνλφο απηφ 

ζπλέβαιε πιήζνο παξαγφλησλ, φπσο ε αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ηεο θξαηνχζαο εμνπζίαο 

λα αληαπνθξηζεί απνηειεζκαηηθά ζε θνηλσληθέο αλάγθεο θαη λα πξνζθέξεη δεκφζηα 

αγαζά θαη ππεξεζίεο, ε απνθάιπςε θαηλνκέλσλ δηαθζνξάο θαη δηαπινθήο, πνιηηηθψλ 

                                                 
12

 Παξά ηηο φπνηεο κέρξη ηψξα δηαπηζηψζεηο πεξί πνιηηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ πνιηηψλ, ππάξρνπλ ζεκαληηθέο 

λεφηεξεο ακθηζβεηήζεηο ηεο θξαηνχζαο γλψκεο γηα ηελ ειιεληθή θνηλσλία πνιηηψλ (σηεξφπνπινο, 2008), θαηά ηηο 

νπνίεο ε ηειεπηαία δελ παξακέλεη κέρξη ζήκεξα αηξνθηθή, αληίζεηα, ιφγσ ηεο σξίκαλζεο ησλ ζπλζεθψλ, ησλ 

αλαδπφκελσλ αλαγθψλ θαη ησλ λέσλ ηάζεσλ, αλαβηψλεη θαη αλαπηχζζεηαη δηαδξακαηίδνληαο έλαλ δπλακηθφ 

παξάγνληα ζηελ ειιεληθή θνηλσλία, ζε ζχγθξηζε πάληα κε ην παξειζφλ. 
 
13

 Ζ ΚΠ δηαθνξνπνηείηαη απφ ην θξάηνο θαη βξίζθεηαη «ζε αληηδηαζηνιή πξνο ηα πνιηηηθά θφκκαηα» 

(σηεξφπνπινο, 2004:119), θαζψο, δελ αληηπξνζσπεχεη ςεθνθφξνπο-πνιίηεο, αιιά ζηάζεηο δσήο, ηδέεο, 

δηεθδηθήζεηο, θηινδνμία γηα ηελ ηθαλνπνίεζε θαζεκεξηλψλ αλαγθψλ ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ θαη απνθαηάζηαζε ηεο 

θνηλσληθήο επεκεξίαο, απερψληαο ηδηαίηεξα ή επξχηεξα αηηήκαηα ηεο θνηλσλίαο  (http://www.koinoniamko.gr). To 

γεγνλφο απηφ πξνέξρεηαη απφ ηελ αδπλακία ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ λα ελζσκαηψζνπλ θαη λα αλαδείμνπλ 

πνιιαπιά θνηλσληθά ελδηαθέξνληα ή ζπκθέξνληα θαη λα ηα αληηπξνζσπεχζνπλ ζε πνιηηηθέο δηαδηθαζίεο (Heinrich 

and Fioramonti, 2008). 



23 
 

ζθαλδάισλ θαη πεξηπηψζεσλ θαηάρξεζεο δεκνζίνπ ρξήκαηνο, παξάλνκσλ 

ρξεκαηνδνηήζεσλ θαη ζπλεξγαζηψλ κε ηδησηηθά ζπκθέξνληα (Κνληηάδεο, 2009). 

  Καηά ζπλέπεηα, ηε δεθαεηία ηνπ „90, ην πνιηηηθφ ζχζηεκα θαη ν 

θνηλνβνπιεπηηζκφο βξέζεθαλ ζε θξίζε, κε ηελ απνηδενινγηθνπνίεζε θαη ηελ 

πνιπζπιιεθηηθφηεηα ησλ θνκκάησλ λα πξνθαινχλ ειιείκκαηα ζηηο ζρέζεηο 

εθπξνζψπεζεο (Σάζζεο, 2017). Σα θφκκαηα καδψλ, κέζσ ηεο «δηάξξεμεο ηεο 

θνηλσληθήο εκπηζηνζχλεο» (Κνληηάδεο, 2009:18), βπζίζηεθαλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξν 

ζηελ θξίζε, κε ηε ζηαδηαθή απνκάθξπλζε ησλ πνιηηψλ απφ ηνπο θνκκαηηθνχο ρψξνπο -

γεγνλφο πνπ απνδπλάκσζε ηελ θνηλσληθή αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ηνπο- ελψ νη πνιίηεο 

δηνρέηεπζαλ ηελ αλάγθε γηα ζπκκεηνρή ζε λέεο κνξθέο νξγάλσζεο, κε πην ζηνρεπκέλε 

δξάζε. 

 Όκσο, ζηελ αλάπηπμε ηεο ΚΠ, ζπλέβαιαλ θαη άιινη παξάγνληεο, φπσο ε θξίζε 

ηνπ Κξάηνπο Πξφλνηαο, απφ ηελ δεθαεηία ηνπ „80 θαη κεηά, ε ακθηζβήηεζε ηεο 

Κεπλζηαλήο ζπλαίλεζεο θαη ηνπ παξεκβαηηθνχ θξάηνπο, κε ηα ππεξβνιηθά ειιείκκαηα 

θαη ε άλνδνο ηνπ Νενθηιειεπζεξηζκνχ, κε επαθφινπζα ηελ ζπξξίθλσζε ησλ 

θνηλσληθψλ θαη εξγαζηαθψλ δηθαησκάησλ, ηελ θνηλσλία ησλ αληηζέζεσλ, ησλ 

αληζνηήησλ θαη ησλ απνθιεηζκψλ. Οη θνηλσληθέο πνιηηηθέο πνπ ηέζεθαλ ζε εθαξκνγή, 

απφ ηελ δεθαεηία ηνπ ‟90 θαη κεηά, απνζηέξεζαλ ηελ χπαξμε ελφο ηζρπξνχ θνηλσληθνχ 

θξάηνπο θαη ελίζρπζαλ, ζε κεγάιν βαζκφ, ηε δξαζηεξηνπνίεζε ηεο ΚΠ. 

 Ζ θξίζε ησλ ζεζκψλ, ζην ζχλνιφ ηνπο, απνηέιεζε ζεκαληηθφ παξάγνληα ζηελ 

ελδπλάκσζε ηεο ΚΠ, ε νπνία κεξίκλεζε ζρεηηθά κε ηελ θάιπςε ησλ αλεπαξθεηψλ ηνπ 

ίδηνπ ηνπ θξάηνπο, φζνλ αθνξά ηηο ζπλερψο απμαλφκελεο θαη κεηαβαιιφκελεο 

θνηλσληθννηθνλνκηθέο αλάγθεο. Ζ αδπλακία ηεο Γ.Γ λα δηαηειέζεη ηνλ παξνρηθφ ηεο 

ξφιν ζπλέβαιε ζηελ εγθαζίδξπζε κηαο ζπκπαγνχο θνπιηνχξαο Πξνλνηαθνχ 

πινπξαιηζκνχ θαη θνηλσληθψλ δηθηχσλ αζθαιείαο απφ ηελ πιεπξά ηεο ΚΠ. 

 Ζ αλάδπζε κηαο ηζρπξφηεξεο θαη ελδπλακσκέλεο ΚΠ βξήθε έθθξαζε ηελ επνρή 

ηεο Παγθνζκηνπνίεζεο, θαηά ηελ νπνία ηέζεθε ζε ακθηζβήηεζε ν παξαδνζηαθφο ξφινο 

ηνπ θξάηνπο, ησλ ηαρέσλ ηερλνινγηθψλ κεηαβνιψλ  θαη ηνπ άθξαηνπ, νηθνλνκηθνχ 

θνληακεληαιηζκνχ ηεο αγνξάο, κε απνηέιεζκα ηελ πεξηθνπή ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ 

γηα ηελ επίηεπμε ηεο δηεζλνχο αληαγσληζηηθφηεηαο (Παξαζθεπφπνπινο, 2001). Οη 

ηάζεηο πνπ ραξαθηήξηζαλ εθείλε ηελ πεξίνδν, ψζεζαλ πξνο έλα πην πινπξαιηζηηθφ 

ζχζηεκα εθπξνζψπεζεο ζπκθεξφλησλ, ζε εζληθφ θαη ππεξεζληθφ επίπεδν (Streeck and 

Schmitter, 1991). 
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 Σέινο, ζηελ ελδπλάκσζε ηνπ ξφινπ ηνπ πνιίηε ζπλέβαιαλ θαη άιιεο πνιηηηθέο 

αιιαγέο, φπσο γηα παξάδεηγκα, ε αχμεζε θαη ζεζκηθή ελίζρπζε ησλ αλεμάξηεησλ 

αξρψλ (σηεξφπνπινο, 2008), ηδηαίηεξα ηνπ πλήγνξνπ ηνπ Πνιίηε, θαη ηεο Αξρήο 

Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ θιπ, κεραληζκψλ ειέγρνπ θαη ελδπλάκσζεο ηεο 

αξρήο δηαθάλεηαο ηνπ θξάηνπο. Με ηηο αλεμάξηεηεο αξρέο, νη πνιίηεο ελεξγνπνηνχλ 

δηαδηθαζίεο πξνιεπηηθήο θαη θαηαζηαιηηθήο δξάζεο -πνπ αληηηίζεληαη ζηελ αξρή ηεο 

λνκηκφηεηαο θαη ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο- θαηαγγέιινπλ θαηλφκελα θαθνδηαρείξηζεο θαη 

εληζρχνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ θξάηνπο, απέλαληη ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

Γηαθζνξάο θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο.  

 Οινθιεξψλνληαο ηνπο ιφγνπο ελδπλάκσζεο ηεο ΚΠ, πξέπεη λα επηζεκαλζεί 

θάηη πνιχ ζεκαληηθφ; ην γεγνλφο κηαο πην ηζρπξήο ΚΠ ζηελ Διιάδα ζήκεξα -ζε 

ζχγθξηζε πάληα κε ην παξειζφλ φπνπ ππήξμε ηδηαίηεξα αζζελήο θαη αηξνθηθή- δε 

ζεκαίλεη, ζε θακία πεξίπησζε, πσο ν βαζκφο ζπκκεηνρηθφηεηαο βξίζθεηαη ζε 

ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα
14

. χκθσλα κε ηνλ σηεξφπνπιν (Sotiropoulos and 

Karamagioli, 2005), ε ζπλνιηθή απνηίκεζε ηεο επίδξαζεο ηεο ΚΠ ζηε ρψξα καο, 

απνδεηθλχεη πσο ππάξρεη αθφκα δξφκνο λα δηαλχζεη, ψζπνπ λα απνηειέζεη ζεκαληηθφ 

παξάγνληα δηακφξθσζεο θνηλσληθήο ζπλείδεζεο. 

 

2.2 Η Έλλνηα ηεο Κνηλσλίαο Πνιηηώλ θαη ησλ δηαθόξσλ κνξθώλ ηεο 

 Λίγεο έλλνηεο έρνπλ απνηειέζεη αληηθείκελν ηφζσλ πνιιψλ αλαιχζεσλ, πεδίν 

αλαξίζκεησλ δηεξεπλήζεσλ θαη δηαρξνληθψλ αληηγλσκηψλ, φζν ε ΚΠ. Καηά θαηξνχο, 

πιήζνο ζεσξεηηθψλ επηρείξεζαλ λα ηελ απνθξππηνγξαθήζνπλ, λα δηεηζδχζνπλ ζηε 

βαζχηεξε νπζία ηεο, λα αλαδεηήζνπλ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο. Γηα ηνλ 

Σocqueville, ε ΚΠ απνηέιεζε ηνλ ελδηάκεζν ρψξν, κεηαμχ Κπβεξλψλησλ θαη 

Κπβεξλψκελσλ, κε έκθαζε ζηελ «ηέρλε ηνπ ζπλεηαηξίδεζζαη», ηε δηαδηθαζία 

κεηάβαζεο απφ ηνλ εζσζηξεθή αηνκηθηζκφ ζηελ αλάπηπμε θαη ζπγθξφηεζε ησλ 

νξγαλσκέλσλ ζπιινγηθνηήησλ θαη ηζρπξψλ θνηλσληθψλ δεζκψλ, ζηελ θνηλή δξάζε ησλ 

πνιηηψλ πνπ ζα ηνπο πξνζηαηεχζεη θαη ζα πξναζπίζεη ηα δηθαηψκαηά ηνπο απέλαληη 

ζηηο επεκβάζεηο ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο θαη ηε ζσξάθηζε ηεο δεκνθξαηίαο 

(Κσλζηαληαθφπνπινο, 2010). 

                                                 
14

 πγθξηηηθά κε άιιεο επξσπατθέο ρψξεο, ζηελ Διιάδα, ε ζπκκεηνρή πνιηηψλ ζε ζπιιφγνπο θαη ζσκαηεία 

παξακέλεη κηθξή (Πνιπδσίδεο, 2006). Ζ ζπκκεηνρή ζε ΜΚΟ αθνξά έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 15,3 %, ηε ζηηγκή 

πνπ, ζηε Φηλιαλδία, ε ζπκκεηνρή ζε ΜΚΟ αλέξρεηαη ζην 61,1%, ζηε Βξεηαλία 68,9%, ζηε Γεξκαλία 68,1%, ζηελ 

Οιιαλδία 76%, ζηελ Ηηαιία 39,5%, ζηελ Ηζπαλία 40% θαη ζηελ Πνξηνγαιία 27,2% (Παλαγησηνπνχινπ, Παπιηάθνπ, 

2007). 
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 Καηά ηνλ Gellner (1996), ε ΚΠ απνηέιεζε ηνλ «Σξίην ρψξν» κεηαμχ αγνξάο θαη 

θξάηνπο, δηαζέηνληαο ηε δπλακηθή θαη ηελ ηθαλφηεηα λα δηαδξακαηίδεη ηζρπξφ ξφιν 

ζηηο δεκφζηεο πνιηηηθέο -σο εμσηεξηθφο δξψλ- θαη λα εληζρχεη ην Γεκνθξαηηθφ 

Πνιίηεπκα. Παξάιιεια, «ε ΚΠ απνηειεί έλα ζχλνιν πνηθίισλ κε θπβεξλεηηθψλ 

ζεζκψλ, αξθεηά ηζρπξψλ, ψζηε λα αληηζηαζκίδνπλ ην θξάηνο, θαη, πνπ, ελψ δελ ην 

εκπνδίδνπλ λα εθπιεξψζεη ηνλ ξφιν ηνπ, σο εγγπεηή ηεο εηξήλεο θαη δηαηηεηή κεηαμχ 

κεγάισλ ζπκθεξφλησλ, κπνξνχλ σζηφζν λα ην εκπνδίζνπλ λα θπξηαξρήζεη θαη λα 

εθκεδελίζεη ην ππφινηπν ηεο θνηλσλίαο»  (Gellner 1996, ηξαβνζθνχθεο 2006:101). 

 Δπηπιένλ, ν σηεξφπνπινο (2008:325), ζεσξεί πσο ε ΚΠ, ζα κπνξνχζε λα 

ραξαθηεξηζηεί σο κηα «αξέλα δηεμαγσγηθήο δεκνθξαηηθνχ αληαγσληζκνχ θαη 

δηακφξθσζεο ηαπηνηήησλ, ελψ ν Μαξμ ηεο πξνζέδσζε ηαμηθφ ραξαθηήξα, 

ηαπηνπνηψληαο ηελ κε ηελ αζηηθή θνηλσλία θαη αλαγλσξίδνληάο ηελ σο ππνδνκή ηνπ 

ίδηνπ ηνπ θξάηνπο θαη πξναζπηζηή ησλ ζπκθεξφλησλ θαη ησλ πεπνηζήζεσλ ηεο 

θξαηνχζαο ηάμεο. 

 Σέινο, ν Μνπδέιεο (1997, 1999) ζεσξεί πσο ε ΚΠ ιεηηνπξγεί κε βάζε ηε ρξήζε 

ηεο, σο αληίπνδα ηνπ θξάηνπο, σο ελδηάκεζνπ ρψξν θπβεξλψλησλ-θπβεξλσκέλσλ θαη 

σο ελδηάκεζνπ κεηαμχ αγνξάο θαη θξάηνπο, ελψ ελδηαθέξνπζα είλαη ε άπνςε ηνπ γηα ην 

ειιεληθφ παξάδεηγκα ηεο ΚΠ. Γηα λα εγθαζηδξπζεί κηα ηζρπξή ΚΠ, είλαη απαξαίηεηε ε 

έθιεηςε ηεο ακνξαιηζηηθήο νηθνγελεηνθξαηίαο, ησλ θνκκαηηθψλ δξάζεσλ (Moπδέιεο, 

1997, 1999) θαη ε αληηθαηάζηαζε κε ηα ζηνηρεία ηεο απηνλνκίαο, ηεο αιιειεγγχεο, ηεο 

αλνρήο θαη ηεο εκπηζηνζχλεο, ψζηε λα επηηεπρζεί ε βαζχηεξε απηνπξαγκάησζε 

(ηξαβνζθνχθεο, 2006). 

 Οη απζφξκεηεο ζπζπεηξψζεηο, νη άηππεο ζπζζσκαηψζεηο θαη αιιειεπηδξάζεηο 

(σηεξφπνπινο, 2004), νη ηνπηθέο πξσηνβνπιίεο, νη εζεινληηθνί ζρεκαηηζκνί, ηεο 

αιιειεγγχεο θαη ηνπ πινπξαιηζκνχ, ρσξίο λνκηθή ππφζηαζε, αιιά κε ζεκαληηθή 

θνηλσληθή δξάζε, ελδπλακψλνπλ ηελ βαζχηεξε έλλνηα ηεο δεκνθξαηίαο, εληζρχνληαο 

ηελ παξνρηθή δηάζηαζε ηεο Πνιηηείαο θαη ελδπλακψλνληαο ηελ αμηνπξέπεηα ηεο 

θνηλσληθήο χπαξμεο. Δπηπιένλ, γηα πνιινχο, ξπζκίδνπλ απνηειεζκαηηθφηεξα ηε 

λνκηκνπνίεζε ηνπ θξάηνπο, δεκηνπξγνχλ σο αζπίδα πξνζηαζίαο γηα ηνλ πνιίηε θαη 

απνηεινχλ αληίβαξα γηα ηελ Γεκνθξαηηθή νξγάλσζε ηεο ίδηαο ηεο Πνιηηείαο. 

 Ζ ΚΠ δχλαηαη λα δηαθξηζεί ζε δχν ζεκαληηθέο ιεηηνπξγίεο (Παξαζθεπφπνπινο. 

2001): απφ ηε κηα, δηαζέηεη ξπζκηζηηθφ ξφιν ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο πνιηηηθήο -κέζα 

απφ ηε δηεθδηθεηηθή παξέκβαζε ηεο- ελψ, απφ ηελ άιιε, εκπιέθεηαη ζηε δηαδηθαζία 
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παξαγσγήο θαη παξνρήο δεκνζίσλ αγαζψλ ή ππεξεζηψλ (πρ. ε ηαηξηθή θξνληίδα, 

πξνλνηαθέο παξνρέο θιπ). 

 χκθσλα κε πηινηηθή έξεπλα ηνπ 2014 ζρεηηθά κε ηελ ΚΠ θαη ηελ νηθνλνκηθή 

θξίζε (Μπνπξίθνο, σηεξφπνπινο, 2014), ππάξρνπλ βαζηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ 

άηππσλ (ζπιινγηθφηεηεο) θαη ησλ ηππηθψλ (ΜΚΟ) θνξέσλ, νη νπνίεο ζηνρεχνπλ ζε 

ζπγθεθξηκέλα ζεκεία: νη ηππηθέο νξγαλψζεηο επηθεληξψλνληαη θπξίσο ζε εμεηδηθεπκέλα 

θνηλσληθά πξνβιήκαηα, ελψ νη άηππνη θνξείο ζηε ζπλνιηθή θνηλσληθή θαηάζηαζε. 

Δπηπιένλ, νη ηππηθέο νξγαλψζεηο ηνλίδνπλ πεξηζζφηεξν ηνπο ειιεηκκαηηθνχο ηνκείο θαη 

ηηο δηαξζξσηηθέο αδπλακίεο ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο, ελψ νη άηππνη θνξείο επηζεκαίλνπλ 

ηελ αμηαθή επίδξαζε ησλ θξίζεσλ. 

 

2.2.1 Παξαδείγκαηα από ηε ιεηηνπξγία ΜΚΟ ζηελ Διιάδα 

 πλεληεπμηαδφκελνη αλαγλσξίδνπλ ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα ησλ ΜΚΟ έλαληη 

ηνπ θξάηνπο, γηα παξάδεηγκα, εθπξφζσπνη ηεο Caritas Hellas θαη ηνπ Διιεληθνχ 

πκβνπιίνπ γηα ηνπο Πξφζθπγεο ζπγθιίλνπλ ζην γεγνλφο πσο, νη ΜΚΟ 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ έιιεηςε γξαθεηνθξαηηθψλ δνκψλ (ή έζησ ηελ ηζρλή 

γξαθεηνθξαηία ζε ζρέζε κε ην επίζεκν θξάηνο), θαζψο θαη ζεκαληηθφ βαζκφ επειημίαο, 

γεγνλφο πνπ ζπκβάιιεη ζηελ ηαρεία δηαδηθαζία πξνζιήςεσλ θαη ζηειέρσζεο ησλ 

ππεξεζηψλ ηνπο (ζπλεληεπμηαδφκελνο απφ ην ΔΚΚΑ), αιιά θαη ηελ γξήγνξε 

απνξξφθεζε ρξεκαηνδνηήζεσλ (εθπξφζσπνο ηεο Αλνηρηήο δνκήο θηινμελίαο 

Διαηψλα). Σέινο, δηαζέηνπλ εμεηδίθεπζε θαη γξήγνξε παξεκβαηηθή ηθαλφηεηα, ζηνηρεία 

πνπ ηνπο παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα γηα πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθέο δξάζεηο ζε 

επείγνπζεο αλάγθεο θαη θαηαζηάζεηο φπνπ ην θξάηνο αδπλαηεί λα αληαπνθξηζεί. 

 Όζνλ αθνξά ηα πιενλεθηήκαηα ησλ ΜΚΟ -ζε ζχγθξηζε κε ηε δνκή θαη ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ θξάηνπο- ην Οηθνπκεληθφ Πξφγξακκα γηα ηνπο Πξφζθπγεο αλαθέξεη 

πσο δελ ππάξρεη ιφγνο αληηπαξάζεζεο ΜΚΟ θαη Κξάηνπο, αθνχ απφ θνηλνχ, έρνπλ 

ζθνπφ ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ίδηνπ πξνβιήκαηνο, δξψληαο «αλ φρη κε απφιπηα θνηλά 

θίλεηξα, αιιά ηνπιάρηζηνλ κε πνιχ θνηλνχο ζθνπνχο». Ωζηφζν, «δελ είλαη ζε φιεο ηηο 

ΜΚΟ άκεζεο νη πξνζέζεηο πνπ έρνπλ, ππάξρνπλ θάπνηα πξνβιήκαηα ζε θάπνηεο… δελ 

έρνπλ απαξαίηεηα πάληα θαιχηεξε ηερλνγλσζία». 

 Πέξα απφ ηα ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα, αλαδχνληαη θαη θάπνηα κεηνλεθηήκαηα 

πνπ πεξηνξίδνπλ ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ ΜΚΟ, γηα παξάδεηγκα, ε βησζηκφηεηα ηνπο 

δελ είλαη ζπρλά εμαζθαιηζκέλε, θαζψο ζηεξίδνληαη ζεκαληηθά ζηελ ηδησηηθή 

πξσηνβνπιία, ζε ρνξεγήζεηο θαη θηιαλζξσπηθέο δσξεέο, ζπλδξνκέο κειψλ, επξσπατθά 
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πξνγξάκκαηα, έζνδα απφ εθδειψζεηο, θαη ιηγφηεξν ζε θξαηηθνχο πφξνπο. Σν γεγνλφο 

απηφ, πνιιέο θνξέο δχλαηαη λα επηβξαδχλεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπο ή λα ηηο νδεγήζεη ζε 

απμνκείσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο ή αθφκα θαη ζε νξηζηηθή απφζπξζε ηνπο. Όπσο 

αλαθέξεη ζπλεληεπμηαδφκελνο απφ ηελ Caritas Hellas, ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ην 

παξάδεηγκα ηνπ πξνζθπγηθνχ δεηήκαηνο, φπνπ νξγαλψζεηο πνπ πξνζέθεξαλ αμηφινγν 

έξγν ζηε Λέζβν θαη ηελ Υίν αλαγθάζηεθαλ λα απνζπξζνχλ ιφγσ έιιεηςεο πφξσλ θαη 

απνπζίαο ζηήξημεο απφ ην θξάηνο. 

 Αληίζεηα, φπσο επηζεκαίλεη ζπλεληεπμηαδφκελνο απφ ηνλ Ξελψλα Αζπλφδεπησλ 

Αλειίθσλ Αζήλαο, κπνξεί ηψξα κε ηελ πξνζθπγηθή θξίζε λα κελ εηζπξάηηνληαη 

ζεκαληηθά θξαηηθά θνλδχιηα, πξηλ ηελ πξνζθπγηθή θξίζε, φκσο, νη ΜΚΟ ζηεξίδνληαλ 

νηθνλνκηθά απφ ην ειιεληθφ θξάηνο θαη απηφ ηηο νδεγεί ζε έλα πνιχ ζεκαληηθφ 

κεηνλέθηεκα, απηφ ηεο αδξάλεηαο... «πξέπεη λα αλαπηχμνπλ πην απηφλνκε δξάζε... δελ 

ππνιείπνληαη ζε αγσληζηηθή δηάζεζε, αιιά είλαη αλαγθαίν λα θαηαζηνχλ πην 

ζπιινγηθέο...λα αλαιακβάλνπλ επζχλεο....λα αλαδεηνχλ θνλδχιηα ζπλερψο...λα 

απεπζχλνληαη ζηελ ΚΠ... λα ζπιιέγνπλ ρνξεγίεο θαη δσξεέο... λα είλαη πην ελεξγέο..»... 

«ην κεγάιν ηνπο κεηνλέθηεκα είλαη πσο δελ θηλεηνπνηνχληαη, λα αλαδεηήζνπλ πφξνπο 

κφλεο ηνπο, λα δηαζέηνπλ ζηα πξνγξάκκαηά ηνπο κηα ζπλέρεηα, εηζπξάηηνπλ θξαηηθά 

θνλδχιηα θαη επαλαπαχνληαη, ράλνπλ ηελ θηλεηηθφηεηα ηνπο θαη αδξαλνπνηνχληαη». 

 Δπηπιένλ, φπσο ηζρπξίδεηαη ζπλεληεπμηαδφκελνο απφ ηνλ Ξελψλα Αζπλφδεπησλ 

Αλειίθσλ Αζελψλ, δελ είλαη φιεο νη ΜΚΟ απνηειεζκαηηθέο θαη ν ιφγνο είλαη ε 

δξαζηεξηνπνίεζε ζε πνιιαπιέο θαηεγνξίεο-νκάδεο ζηφρνπο, γεγνλφο πνπ ηηο θαζηζηά 

λα κελ δηαζέηνπλ, ζην ζχλνιν ηνπο, ηαπηφηεηα «δελ κπνξεί κηα ΜΚΟ λα αζρνιείηαη κε 

ΑκεΑ, ηνλ πξφζθπγα, ηνλ απνθπιαθηζκέλν, ηνπο ειηθησκέλνπο, λα δηαζέηεη θαη ην 

ηαηξηθφ θνκκάηη θαη ην εθπαηδεπηηθφ, λα ιακβάλεη θαη ην έλα πξφγξακκα θαη ην άιιν 

πξφγξακκα... ην πην ζεκαληηθφ είλαη λα ζηακαηήζεη ε αιιεινεπηθάιπςε, θαζψο, κε 

απηφλ ηνλ ηξφπν δε δηακνξθψλεηαη ηαπηφηεηα θαη ηερλνγλσζία». Δπηπιένλ, φπσο 

ζπλερίδεη, ην ηζρπξφηεξν πιενλέθηεκα ησλ ΜΚΟ δελ είλαη ε επειημία, αιιά ην 

αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπο, ζπλεπψο, ν αλζξψπηλνο παξάγνληαο...«ππάξρεη ζεκαληηθφο 

αξηζκφο εξγαδνκέλσλ, πνπ δηαζέηεη πξαγκαηηθή αγάπε γηα ην έξγν πνπ παξάγεηαη», 

δείρλνληαο εκπηζηνζχλε ζηελ αλζξσπηζηηθή θαη θνηλσληθή ζηφρεπζε ησλ ΜΚΟ. 

 Σέινο, φπσο επηζεκαίλεη ε Κσλζηαληίλα, αθαδεκατθφο ζπξηαθήο θαηαγσγήο, νη 

ΜΚΟ «ζπκβάιινπλ ζε ζεκεία φπνπ ην θξάηνο πζηεξεί... δηαζέηνπλ πην εχξπζκε 

ιεηηνπξγία θαη είλαη εμ νξηζκνχ δνκεκέλεο, ψζηε λα αληηκεησπίδνπλ παξφκνηεο 

θαηαζηάζεηο αλζξσπηζηηθήο θξίζεο θαη επείγνπζαο βνήζεηαο...». 
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2.2.2. Οη Γηεζλείο ΜΚΟ 

 Οη Γηεζλείο ΜΚΟ, ραξαθηεξηδφκελεο απφ ζεκαληηθή δξάζε ζηνλ αλζξσπηζηηθφ 

θαη αλαπηπμηαθφ ηνκέα θαη φληαο εμεηδηθεπκέλεο ζε ηνκείο φπνπ, εζληθά θξάηε δε 

δηαζέηνπλ αλάινγε εκπεηξία, απνηεινχλ ζεκαληηθνχο δξψληεο ζε πεξηφδνπο πνπ ηα 

ηειεπηαία αληηκεησπίδνπλ ζεκαληηθέο αλζξσπηζηηθέο θξίζεηο. Σν δπλαηφηεξν, φκσο, 

ζεκείν βξίζθεηαη ζηε δπλαηφηεηά ηνπο, φρη κφλν λα «δηνρεηεχνπλ ηελ βνήζεηα ηνπο ζε 

θξάηε κε αλαπνηειεζκαηηθνχο θξαηηθνχο ζεζκνχο», αιιά θαη «λα ζπλδένπλ ην ηνπηθφ 

κε ην δηεζλέο θαη λα πξνζθέξνπλ εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο κε ηε ζπλδξνκή εηαίξσλ 

ζην πεδίν δξάζεο, «ρσξίο λα εγείξνληαη δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ηεο εζληθήο 

θπξηαξρίαο» (Σδηθάθεο, 2014:137). 

 Σν 2006, έληεθα κεγάιεο δηεζλείο
15

 ΜΚΟ ζπλέηαμαλ θαη ππέγξαςαλ ηελ «Υάξηα 

Απηνδέζκεπζεο, Κνηλσληθήο Δπζχλεο θαη Λνγνδνζίαο ησλ Γηεζλψλ ΜΚΟ» 

(International Non-Governmental Accountability Charter), κηα κνξθή απηνδέζκεπζεο 

πξνο ηνλ ζεβαζκφ ησλ νηθνπκεληθψλ αμηψλ θαη αξρψλ θαη ηε ιεηηνπξγία κε βάζε 

ζχγρξνλα ζπζηήκαηα δηνίθεζεο (Amnesty International, 2006), αλαγλσξίδνληαο πσο ε 

δηαθάλεηα, ε θνηλσληθή επζχλε θαη ε ππνρξέσζε ινγνδνζίαο απνηεινχλ νπζηψδε 

ζηνηρεία κηαο νξζήο δηαθπβέξλεζεο (Γειηίν Κίλεζεο Πνιηηψλ, 2008). Ο αξηζκφο ησλ 

ΜΚΟ πνπ πξνζππέγξαςαλ ηελ αληίζηνηρε ειιεληθή κεηάθξαζε ηεο Υάξηαο είλαη πνιχ 

κηθξφο
16

, ζε ζρέζε κε ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ ΜΚΟ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε 

ρψξα. 

 Oη Γηεζλείο ΜΚΟ δηαζέηνληαο νηθνπκεληθφ πξφζσπν, πλεχκα δξαζηεξηνπνίεζεο 

ζε θάζε ρψξα πνπ βξίζθεηαη ζε αλζξσπηζηηθή θξίζε (θαη απαηηνχληαη άκεζεο 

εθαξκνγέο πνιηηηθψλ) θαη αλαδήηεζεο λέσλ ζπλεξγαζηψλ, κεηέβεζαλ ζηελ Διιάδα, κε 

ζθνπφ ηε ζπλδξνκή ηνπο ζηε δηαρείξηζε ηνπ πξνζθπγηθνχ ξεχκαηνο. Ζ ζπλεηζθνξά 

                                                 
15

 Eπηθπξσκέλε απφ: Action Aid, International Amnesty, International CIVICUS, World Alliance for Citizen 

Participation, Consumers International,  Greenpeace International, Oxfam International,  International Save the 

Children, Alliance Survival International,  International Federation Terre des Hommes Transparency International,  

World YWCA 
16

 Πην ζπγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Γειηίνπ ηεο Κίλεζεο Πνιηηψλ, κέρξη ην 2008, νη θνξείο πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηελ πξσηνβνπιία γηα ηε “Υάξηα Απηνδέζκεπζεο, Κνηλσληθήο Δπζχλεο θαη Λνγνδνζίαο” είλαη νη 

Mediterranean Information Office for Environment,  Culture and Sustainable Development (MIO-ECSDE), 

PRAKSIS, WWF Διιάο, ΜΟm/Δηαηξεία γηα ηε Μειέηε θαη Πξνζηαζία ηεο Μεζνγεηαθήο Φψθηαο, ΑΡΥΔΛΩΝ, 

χιινγνο γηα ηελ Πξνζηαζία ηεο Θαιάζζηαο Υειψλαο, Γηεζλήο Γηαθάλεηα - Διιάο,  Έλσζε Πνιηηψλ γηα ηελ 

ΠΑΡΔΜΒΑΖ, Δπξσπατθή Έθθξαζε, Ίδξπκα “Ζ ΠΑΗΓΗΚΖ ΣΔΓΖ”, Κέληξν Δηδηθψλ Αηφκσλ “Ζ ΥΑΡΑ”, Κίλεζε 

Πνιηηψλ γηα κηα Αλνηθηή Κνηλσλία, OMAΓΑ ΑΗΓΑΗΟΤ, Πεξηβαιινληηθφ Κέληξν ΑΡΚΣΟΤΡΟ, ΠΝΟΖ – Φίινη 

Δληαηηθήο Θεξαπείαο Παηδηνχ, χιινγνο Γνληψλ Παηδηψλ κε Νενπιαζκαηηθή Αζζέλεηα, ΦΛΟΓΑ, χλδεζκνο 

Αηκνδνηψλ Γσξεηψλ Οξγάλσλ ψκαηνο θαη Μέξηκλαο  Τγείαο «ΚΩΣΑΚΖ ΜΔΟΓΗΣΖ», Φίινη ηνπ Ηδξχκαηνο 

«Ζ ΘΔΟΣΟΚΟ». 
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ηνπο, ιφγσ ηεο αλππαξμίαο κνληκφηεηαο θαη ζπλέρεηαο, δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα ηελ 

πεξίπησζε θαη ηηο αλάγθεο ζηηο νπνίεο απεπζχλνληαη θαη επεξεάδεηαη απφ ηηο 

ιεηηνπξγίεο, ηνπο ξφινπο πνπ θαινχληαη λα πηνζεηήζνπλ, ηε δνκή θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηθηχσλ πνιηηηθήο πνπ θαινχληαη λα ζπκκεηάζρνπλ (Σδηθάθεο, 

2014). 

 Γηα λα θαηαζηεί πην ζαθήο ε παξαπάλσ δηαηχπσζε, είλαη ελδεηθηηθφ ην 

παξάδεηγκα ηνπ πξνζθπγηθνχ, θαηά ην νπνίν, Γηεζλείο ΜΚΟ, φληαο ζπληνληζκέλεο 

ζπιινγηθέο απαληήζεηο ζε ζχλζεηα πξνβιήκαηα ηεο δηεζλνχο πνιηηηθήο (Σδηθάθεο, 

2014), δηεχξπλαλ ζεκαληηθά ηελ ειεπζεξία δξάζεο ηνπο. Όπσο ηζρπξίδεηαη, ην 

Οηθνπκεληθφ Πξφγξακκα γηα ηνπο Πξφζθπγεο, ελψ ν ξφινο ησλ μέλσλ ΜΚΟ ήηαλ ζε 

γεληθέο γξακκέο ζεηηθφο, θαζψο δηέζεηαλ ηερλνγλσζία θαη εκπεηξία ζε θαηαζηάζεηο 

θξίζεσλ, «ήξζαλ λα ππνδείμνπλ πσο ζα θάλνπκε ηε δνπιεηά καο... θαη μεθηλήζακε απφ 

ηελ αξρή... πψο ιεηηνπξγεί ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη ην ζχζηεκα γηα ηηο 

θαθνπνηεκέλεο γπλαίθεο... θαηείραλ ζεκαληηθφ βαζκφ ηερλνγλσζίαο ζην αληηθείκελν 

ηνπ πξνζθπγηθνχ, αιιά δελ δηέζεηαλ θαιή γλψζε, απηνί πνπ ήξζαλ, ηεο ειιεληθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο θαη δελ πξνζπαζήζαλε... νη θαιέο πξαθηηθέο είλαη απαξαίηεην λα 

αληαπνθξίλνληαη ζην θξάηνο, ζην νπνίν απεπζχλνληαη, δηαθνξεηηθά, είλαη δπλαηφλ λα 

κελ είλαη απνηειεζκαηηθέο». 

 Με ηελ παξαπάλσ άπνςε ζπκθσλεί θαη ν ζπλεληεπμηαδφκελνο απφ ηνλ Ξελψλα 

Αζπλφδεπησλ Αλειίθσλ Αζήλαο, αθνχ δε γλσξίδεη θαηά πφζν νη Γηεζλείο ΜΚΟ 

βνήζεζαλ πξαγκαηηθά, αθνχ «άξρηζαλ λα θέξλνπλ κηα ηερλνγλσζία απφ έμσ, φηη έρνπλ 

κεηαβεί ζηελ Αθξηθή, ηελ Οπγθάληα, πσο έρνπλ θάλεη αθηηβηζκφ θαη ήξζαλ εδψ ρσξίο 

λα γλσξίδνπλ πσο ιεηηνπξγνχλ βαζηθνί ειιεληθνί κεραληζκνί...ε Δηζαγγειία 

Αλειίθσλ... ην Δζληθφ Κέληξν Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο....πνηά δηαδηθαζία αθνινπζεί 

κηα παξαπνκπή.... δξαζηεξηνπνηήζεθαλ ζηε θηιαλζξσπία....παξείραλ θάξηεο κε 

ρξήκαηα»... «αληί λα βνεζήζνπλ ζηελ πξάμε, πεξηζζφηεξε αλαζηάησζε πξνζέθεξαλ.... 

νη ηνπηθέο ΜΚΟ βνήζεζαλ μεθάζαξα πεξηζζφηεξν...». 

 Δθπξφζσπνο ηεο Μεηάδξαζεο επηζεκαίλεη πσο «απηφ ήηαλ θπζηθφ λα 

ζπκβεί....» Ξέλεο ΜΚΟ εηζήιζαλ ζε έλα πεδίν, κε πξνζθπγηθέο ξνέο, αιιά ζε έλα 

ηαπηφρξνλα επξσπατθφ πεδίν... «... είλαη δηαθνξεηηθφ απφ ην λα νξγαλψλνπλ απνζηνιέο 

ή λα ζηήλνπλ παξέκβαζε ζηε Ληβχε, ζηε Νηγεξία.. γη‟ απηφ ηνλ ιφγν, ίζσο θαη νη ΜΚΟ 

πνπ ήδε δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζηελ Διιάδα, ήηαλ απηέο πνπ θαηάθεξαλ πην 

νξγαλσκέλα θαη κε κεγαιχηεξε επίδξαζε λα ζπλδξάκνπλ ζηε δηαρείξηζε ηεο 

πξνζθπγηθήο θξίζεο. Παξφια απηά, ηα νθέιε πνπ πξνζέθεξαλ νη ΜΚΟ ην 2015-16 
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αμηνινγνχληαη πξαγκαηηθά θαηά πεξίπησζε, ππήξμαλ πεξηπηψζεηο πνπ ιεηηνχξγεζαλ, 

αληαπνθξηλφκελεο ζηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηνπ πεδίνπ θαη πεξηπηψζεηο πνπ δελ 

θαηάθεξαλ λα ζπγρξνληζηνχλ θαη λα ζπλεξγαζηνχλ απνηειεζκαηηθά....». 

 Όπσο ζπκπιεξψλεη ζηέιερνο ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ, κηα κεγάιε δηεζλήο ΜΚΟ, 

πνπ πρ δξαζηεξηνπνηείηαη ζε ρψξεο ηεο Αθξηθήο -φπνπ δελ ππάξρεη νξγαλσκέλν 

ζχζηεκα ή πνπ κπνξεί λα παξεκβαίλεη ζην νπδάλ ή θάπνπ αιινχ, φπνπ ππάξρεη έλα 

δηαιπκέλν θξαηηθφ ζχζηεκα- ιεηηνπξγνχλ κε ηε ινγηθή «it’s my way or the highway», 

ιεηηνπξγψ κε ηνλ ηξφπν πνπ γλσξίδσ.. «ηελ Διιάδα, ε ηδηαηηεξφηεηα είλαη πσο 

αληηκεησπίζακε κηα θξίζε, κέζα ζην πιαίζην ελφο νξγαλσκέλνπ θξάηνπο, νπφηε είλαη 

φινη ππνρξεσκέλνη λα ζπλεξγαζηνχλ, καδί κε ηηο πθηζηάκελεο δνκέο ηεο δηνίθεζεο, 

θάηη πνπ δε ζπκβαίλεη απφ ηελ εκπεηξία ηνπο ζηηο άιιεο ρψξεο…» «…εδψ πξέπεη λα 

ζπκβηβαζηνχλ κε ην πθηζηάκελν ζεζκηθφ πιαίζην....απηφ είλαη κεγάιε δηαθνξά γη 

απηνχο...». 

 Όπσο επηζεκαίλεη ν ΓΟΜ, «ε μαθληθή θαη νγθψδεο εηζξνή κεηαλαζηψλ θαη 

πξνζθχγσλ ζηελ Διιάδα δεκηνχξγεζε ηελ αλάγθε επείγνπζαο αλζξσπηζηηθήο 

βνήζεηαο», «μεπεξλψληαο ηελ νξγαλσηηθή ηθαλφηεηα ησλ αξρψλ νπνηνπδήπνηε 

θξάηνπο, ελ πξνθεηκέλσ ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο....». Οη δηεζλείο νξγαληζκνί θαη νη 

ΜΚΟ δηαζέηνπλ θαηαξρήλ πεξηζζφηεξε εκπεηξία ζηελ νξγάλσζε απηνχ ηνπ ηχπνπ 

αληίδξαζεο έθηαθηεο αλάγθεο, αιιά «ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο εκπεηξίαο ηνπο 

ζρεηίδεηαη κε θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο νη ηνπηθέο αξρέο είλαη αδχλακεο ή δελ αζθνχλ 

πιήξε έιεγρν (γηα παξάδεηγκα, ζε θαηαζηάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ πφιεκν)». Σν 

ειιεληθφ πιαίζην  αμηνινγείηαη σο αξθεηά δηαθνξεηηθφ, θαζψο «πξφθεηηαη γηα ηελ 

πξψηε κεγάιεο θιίκαθαο παξέκβαζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε κηαο κεηαλαζηεπηηθήο 

θξίζεο, ζηελ Δπξψπε θαη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, απφ ην ηέινο ηνπ Β Παγθνζκίνπ 

Πνιέκνπ». 

 

2.3 Σν Θεζκηθό Πιαίζην ηεο Κνηλσλίαο Πνιηηώλ θαη ησλ κε θεξδνζθνπηθώλ 

νξγαλώζεσλ 

2.3.1. Ννκνινγία θαη άηππε πληαγκαηηθή θαηνρύξσζε 

 Ο φξνο ρξεζηκνπνηήζεθε αξρηθά ζην άξζξν 71 ηνπ Καηαζηαηηθνχ Υάξηε ηνπ  

Οξγαληζκφο Ζλσκέλσλ Δζλψλ (http://www.unric.org). ηελ Διιάδα, ν φξνο ΜΚΟ 

εκθαλίζηεθε γηα πξψηε θνξά ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία κε ηνλ Ν. 2646/1998 γηα ηελ 

αλάπηπμε ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Κνηλσληθήο Φξνληίδαο θαη αξγφηεξα κε ην Ν. 

2731/1999 γηα ηελ αλαπηπμηαθή βνήζεηα. Ωζηφζν, ζρεηηθφο νξηζκφο δελ 
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πεξηιακβάλεηαη ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία θαη έρεη αλαπηπρζεί κφλν ζηελ πξάμε, 

θπξίσο κέζσ ηνπ απηνραξαθηεξηζκνχ ησλ νξγαλψζεσλ σο κε θπβεξλεηηθψλ 

(http://gr.boell.org). Σν 1997 απνηειεί ζεκείν νξφζεκν γηα ηελ πξνψζεζε κνξθψλ 

ζπκκεηνρήο ζηα θνηλά, αθνχ ε Διιάδα γίλεηαη θαη επίζεκα κέινο ηεο Δπηηξνπήο 

Αλαπηπμηαθήο Βνήζεηαο (DAC), κεηαηξέπνληαο πιήζνο νξγαλψζεσλ ζε ΜΚΟ θαη 

ελζαξξχλνληαο ηελ εκθάληζε λέσλ (Αθνπμελίδεο 2006, Αθνπμελίδεο, πξαθνχιεο, 

2008). 

 Σν Διιεληθφ χληαγκα πεξηιακβάλεη “άηππα” ηελ ΚΠ θαη ηηο ΜΚΟ ζην άξζξν 

12 ηνπ πληάγκαηνο, φπνπ θαηνρπξψλεηαη ην δηθαίσκα ηνπ ζπλεηαηξίδεζζαη γηα φινπο 

ηνπο πνιίηεο αλεμαηξέησο, ζην άξζξν 14 παξ. 1 ηνπ πληάγκαηνο εγγπάηαη ηελ 

ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο, εληφο ησλ νξίσλ ηνπ λφκνπ, θαζψο θαη ζην άξζξν 5Α, φπνπ 

εκπεξηέρεηαη ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ πνιηηηθή δσή ηεο ρψξαο. Ωζηφζν, ην ηζρχνλ 

λνκηθφ πιαίζην δελ πξνβιέπεη εηδηθέο δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία 

ΜΚΟ. 

 Με ηνλ Ν. 4305/2014 (άξζξν 10Β ελίζρπζε δηαθάλεηαο ζηηο δαπάλεο 

επηρνξεγνχκελσλ θνξέσλ) θαζίζηαηαη ππνρξεσηηθή ζηε Γηαχγεηα ε αλάξηεζε ησλ 

απνινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ ησλ δαπαλψλ φισλ ησλ ΜΚΟ, νη νπνίεο επηρνξεγνχληαη απφ 

Γεκφζηνπο θαη Απηνδηνηθεηηθνχο θνξείο κε πνζφ άλσ ησλ 3.000 επξψ εηεζίσο. Οη 

επηρνξεγνχκελεο ΜΚΟ νθείινπλ λα αλαξηνχλ ηελ αλαιπηηθή θαηάζηαζε δηάζεζεο ησλ 

πνζψλ πνπ έιαβαλ. Ο ζπγθεθξηκέλνο λφκνο εληζρχεη ηε ζπκκεηνρή, ηε δηαθάλεηα θαη 

ηνλ δεκφζην έιεγρν, κέζα απφ ηε ζεζκηθή αλαβάζκηζε ηνπ «Πξνγξάκκαηνο Γηαχγεηα». 

 πκπεξαζκαηηθά, φζνλ αθνξά ηελ αλάιπζε ησλ ΜΚΟ πξνθχπηνπλ ηξία βαζηθά 

δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε ηεο κε θπβεξλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ Διιάδα: 

ην ζεζκηθφ πιαίζην ηνπο, ε βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ ηνπο κε ηνπο θπβεξλεηηθνχο θνξείο 

θαη κε ην θνηλφ θαη ε ρξεκαηνδφηεζε ηφζν φζνλ αθνξά ηελ εμεχξεζε πφξσλ, φζν θαη 

κε ηε ρξήζε ηνπο κε ζπλζήθεο δηαθάλεηαο (Αθνπμελίδεο, 2006). 

 

2.3.2. Σν Δζληθό Μεηξών θαηαγξαθήο ΜΚΟ  από ην Τπνπξγείν Μεηαλαζηεπηηθήο 

Πνιηηηθήο 

 Σν Μεηξψν Καηαγξαθήο
17

 ησλ ΜΚΟ, ηέζεθε ζε ιεηηνπξγία ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 

2016. χκθσλα κε ην ππνπξγείν Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο, ν ζθνπφο ηνπ Μεηξψνπ 

                                                 
17

 Σν λνκνζεηηθφ πιαίζην, ζχκθσλα κε ην νπνίν ιεηηνπξγεί ην Σκήκα Μεηξψνπ ΜΚΟ θαη πλεξγαζίαο κε Φνξείο 

ηεο ΚΠ, είλαη ππ. αξηζκ. 39487/2016 Τπνπξγηθή απφθαζε (ΦΔΚ 2930 Β) βάζεη ηνπ νπνίνπ ηεξείηαη ην Δζληθφ 

Μεηξψν ειιεληθψλ θαη μέλσλ ΜΚΟ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε ζέκαηα δηεζλνχο πξνζηαζίαο, κεηαλάζηεπζεο θαη 

http://gr.boell.org/
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είλαη λα νξηζηεί ην πιαίζην ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ΜΚΟ θαη λα ππάξρεη κηα επνπηεία ηεο 

δξαζηεξηφηεηάο ηνπο ψζηε λα πινπνηεζεί έλα ζπληνληζκέλν ζρέδην δξάζεο. 

 H θαηαγξαθή αθνξά φιεο ηηο ΜΚΟ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο 

θαηαπιηζκνχο ζηελ ελδνρψξα, αιιά θαη ζηα λεζηά ζηηο δνκέο εθηφο ησλ hotspots. Σν 

Δζληθφ Μεηξψν πεξηέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα ζηνηρεία ηνπ θνξέα (επσλπκία, 

γεσγξαθηθή εκβέιεηα δξαζηεξηνπνίεζεο), ζηνηρεία ζχζηαζεο, θνξνινγηθά θαη 

νηθνλνκηθά ζηνηρεία, παξερφκελεο ππεξεζίεο, ππνδνκέο, απαζρνινχκελν ακεηβφκελν 

θαη εζεινληηθφ πξνζσπηθφ, δξάζεηο θνξέα (απνινγηζκφο έξγνπ δπν πξνεγνχκελσλ 

εηψλ) θιπ. 

 Απφ ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο (5 Γεθεκβξίνπ 2016 κέρξη θαη 

ζήκεξα Οθηψβξην 2017) έρνπλ ππνβάιιεη ειεθηξνληθή αίηεζε γηα εγγξαθή ζην Δζληθφ 

Μεηξψν ειιεληθψλ θαη μέλσλ ΜΚΟ, 208 ΜΚΟ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ 138 ειιεληθέο θαη 

70 μέλεο. ηε παξνχζα θάζε έρνπλ εληαρζεί 40 ΜΚΟ (πίλαθαο 1). 

 

A/A ΕΝΣΑΓΜΕΝΕ ΣΟ ΜΗΣΡΩΟ 

1 ACTIONAID ΕΛΛΑ ΑΣΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΚΟΠΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 

2 

PR.A.K.S.I.S - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 

3 SAVE THE CHILDREN INTERNATIONAL (ΕΛΛΑΔΟ) 

4 ΑΣΕΡΙΑ ΑΣΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΚΟΠΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 

5 Αλληλεγγύη SolidarityNow 

6 ΕΘΕΛΟΝΣΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΔΡΑΗ 

7 ΟΜΙΛΟ ΓΙΑ ΣΗΝ UNESCO ΠΕΙΡΑΙΩ & ΝΗΩΝ 

8 ΣΟ ΦΑΜΟΓΕΛΟ ΣΟΤ ΠΑΙΔΙΟΤ 

9 FAIR PLANET 

10 ΤΛΛΟΓΟ ΕΘΕΛΟΝΣΩΝ ΚΙΛΚΙ 

11 

RE-CREATE HUMANITY & CULTURE N.G.O. - ΡΙ ΚΡΙΕΙΣ Μ.Κ.Ο. 

ΑΝΘΡΩΠΙΜΟ & ΠΟΛΙΣΙΜΟ 

12 Γιατροί Φωρίς ύνορα - Ελληνικό τμήμα 

13 ΚΑΡΙΣΑ ΑΘΗΝΑ 

14 Hope Spot - Κέντρο Ελπίδας 

15 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΡΤΘΡΟ ΣΑΤΡΟ (Ε.Ε..) 

                                                                                                                                               
θνηλσληθήο έληαμεο. Πξνθεηκέλνπ νη θνξείο λα εγγξαθνχλ ζην κεηξψν απαηηείηαη λα πιεξνχληαη ζσξεπηηθά νη 

θαησηέξσ πξνυπνζέζεηο:  I. Να δηαζέηνπλ λνκηθή πξνζσπηθφηεηα, ε νπνία απνδεηθλχεηαη απφ λφκηκα δεκνζηεπκέλν 

θαηαζηαηηθφ,  II. ην θαηαζηαηηθφ ηνπο πξέπεη λα πξνβιέπεηαη ε πινπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ: α) Κνηλσληθνχ θαη 

Αλζξσπηζηηθνχ Υαξαθηήξα, β) Γηεζλνχο Πξνζηαζίαο, γ) Μεηαλάζηεπζεο ή Κνηλσληθή Έληαμεο. 
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16 EMERGENCY RESPONSE CENTRE INTERNATIONAL 

17 Ινστιτούτο Ομάδα για τον Κόσμο - Περιβαλλοντική υμμαχία 2004+ 

18 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΥΤΓΕ 

19 ΦΡΙΣΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΥΟΣΗ ΝΕΩΝ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ (Φ.Α.Ν.Θ.) 

20 Ηλιαχτίδα ΑΜΚΕ 

21 ΝΑΟΜΙ Οικουμενικό Εργαστήριο Προσφύγων Θεσσαλονίκης 

22 

ΚΕΝΣΡΟ ΓΤΝΑΙΚΕΙΩΝ ΜΕΛΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΤΝΩΝ ΔΙΟΣΙΜΑ (ΚΓΜΕ 

ΔΙΟΣΙΜΑ) 

23 ΠΑΙΔΙΚΑ ΦΩΡΙΑ SOS ΕΛΛΑΔΟ 

24 

REFUGEE SUPPORT GREECE ΑΣΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΚΟΠΙΚΗ 

ΕΣΑΙΡΕΙΑ 

25 ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΜΟΦΑΜΕΣ ΑΛΙ 

26 Κάριτας Ελλάς 

27 ΜΕΣΑδραση - Δράση για την Μετανάστευση και την Ανάπτυξη 

28 Κέντρο Παιδιού και Εφήβου - Διάγνωση - υμβουλευτική - Αποκατάσταση 

29 

ΣΖΕΝΕΡΕΪΟΝ 2.0- ΔΕΤΣΕΡΗ ΓΕΝΙΑ -ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΓΙΑ ΣΑ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ, ΣΗΝ ΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΕΣΕΡΟΣΗΣΑ - ΙΔΙ ΕΣΕΡΟ 

30 

ΓΙΑΣΡΟΙ ΣΟΤ ΚΟΜΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΕΙΑ, ΓΣΚ 

ΕΛΛΑΔΑ 

31 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΩΝ ΕΤΚΑΙΡΙΩΝ 

32 Ανθρωπιστική Πρωτοβουλία ΓΕΥΤΡΕ 

33 ΑΡΙ - Κοινωνική Οργάνωση Τποστήριξης Νέων 

34 

ΚΙΒΩΣΟ ΣΟΤ ΚΟΜΟΤ ΑΣΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΚΟΠΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 

ΕΘΕΛΟΝΣΙΚΗ ΜΗ ΚΤΒΕΡΝΗΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 

35 ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΚΥΡΑΗ ΘΕΜΟΙ-ΕΚΠΕΘΕ 

36 SALVAMENTO MARITIMO HUMANITARIO SMH 

37 Arbeiter Samariter Bund Deutschland e.V. 

38 Terre des hommes Foundation 

39 INTERSOS ORGANIZZAZIONE UMANITARIA ONLUS 

40 Samaritan's Purse 
Πίλαθαο 1: ηνηρεία από ην Τπνπξγείν Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο, Γεληθή Γξακκαηεία 

Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο, Γηεύζπλζε Κνηλσληθήο Έληαμεο). 

 

 Όπσο επηζεκαίλεη ζπλεληεπμηαδφκελνο απφ ηελ Caritas Hellas, ην Eζληθφ 

Μεηξψν ΜΚΟ πξνθαλψο ζα απνηειέζεη αμηνζεκείσηε βνήζεηα, θαζψο ην επίζεκν 

θξάηνο θαη ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε, αιιά θαη ε θνηλή γλψκε «ζα δχλαληαη λα 

πιεξνθνξεζνχλ ζρεηηθά κε ηηο δξάζεηο, ηηο αξκνδηφηεηεο θαη ηελ εηδίθεπζε ηεο θάζε 

νξγάλσζεο....», ελψ γηα ηνλ εθπξφζσπν ηνπ Διιεληθνχ πκβνπιίνπ γηα ηνπο 
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Πξφζθπγεο ζα απνθεπρζνχλ θαηλφκελα χπαξμεο ΜΚΟ - «θαληαζκάησλ», φπνπ θαλείο 

δε γλσξίδεη ηε ιεηηνπξγία ηνπο θαη ηελ εκπινθή ηνπο ζην πξνζθπγηθφ δήηεκα...ζα 

απνθεπρζνχλ «θαηλφκελα αιιεινεπηθαιχςεσλ ζηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο» θαη ζα 

επηηεπρζεί κεγαιχηεξε δηαθάλεηα. 

 Όπσο ηζρπξίδεηαη ζηέιερνο ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ, ην Δζληθφ Μεηξψν 

«επηζεκνπνηεί ηηο ζρέζεηο θξάηνπο-ΜΚΟ....απνηειεί κηα πξάμε αλαγλψξηζεο θαη 

ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζηα δπν κέξε, ελψ, επαθίεηαη ζην θξάηνο λα αμηνπνηήζεη ζσζηά 

απηφ ην κεηξψν θαη λα εκθαλίζεη ζηνηρεία νξζνινγηθνπνίεζεο ηεο δξάζεο ησλ ΜΚΟ 

γεληθά...» «ζην πξνζθπγηθφ έρεη γίλεη φλησο δνπιεηά» θαη έρνπλ ζπλεηζθέξεη, ζπλεπψο, 

απνηειεί έλα θαιφ βήκα, ε ζχζηαζε ελφο κεηξψνπ «αμηφπηζησλ ζπλεξγαηψλ, φπνπ 

παξάγνληαη απνηειέζκαηα». 

 Απφ ηελ πιεπξά ηνπ Οηθνπκεληθνχ Πξνγξάκκαηνο γηα Πξφζθπγεο, εθπξφζσπνο 

αλαθέξεη πσο «νηηδήπνηε ραξαθηεξίδεηαη σο ζπληνληζηηθφ θαη θαηαγξαθηθφ ζα 

βνεζήζεη ψζηε λα ππάξρεη κηα πην παξαζηαηηθή θαη αθξηβή απεηθφληζε ησλ ΜΚΟ. Ζ 

δηαδηθαζία, φκσο...αλ πεξηνξηζηεί ζηελ θαηαγξαθή δελ ζα επηθέξεη απνηειέζκαηα.... 

ζεκαζία έρεη πσο ζα αμηνπνηεζνχλ ηα δεδνκέλα θαη πσο ζα ππάξμεη ζπλεξγαζία θαη 

αμηνιφγεζε ηεο πξνζθνξάο θάζε ΜΚΟ». Αληίζεηα, ζπλεληεπμηαδφκελνο απφ ηνλ 

Ξελψλα Αζπλφδεπησλ Αλειίθσλ ζηελ Αζήλα θαλεξά επηθπιαθηηθφο, επηζεκαίλεη πσο 

δε ζεσξεί πσο ην Δζληθφ Μεηξψν ζα πξνρσξήζεη...αληίζεηα...«ζα απνηειέζεη άιιε κηα 

αθφκα πξνζπάζεηα πνπ ζα πέζεη ζην θελφ θαη πάιη, φπσο έρνπλ γίλεη θαη ζην παξειζφλ 

θαη άιιεο πξνζπάζεηεο....». 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: Σν πξνζθπγηθό δήηεκα 

 

3.1 Σν ρξνληθό ηεο πξνζθπγηθήο θξίζεο (2011-2017). 

 ηηο αξρέο ηνπ 2011 θαη ελ κέζσ ηεο Αξαβηθήο Άλνημεο, πνπ ζάξσζε ηε Μέζε 

Αλαηνιή, εθδειψζεθαλ ζε φιε ηε πξία δηαδειψζεηο ελαληίνλ ηεο Κπβέξλεζεο ηνπ 

Πξνέδξνπ Άζαλη, ηνπ νπνίνπ νη δπλάκεηο αληαπνθξίζεθαλ κε βίαηα κέζα, κε ηηο 

ζπγθξνχζεηο λα κεηαηξέπνληαη ζε έλνπιεο εμεγέξζεηο (Dimitriadi, 2015) θαη νδεγψληαο 

ζε κηα καδηθή αλζξσπηζηηθή θξίζε, κε ηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ ζθνηψζεθαλ απφ 

ηφηε πνπ μεθίλεζε ε βία λα έρεη μεπεξάζεη ηηο 200.000, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ρηιηάδσλ 

παηδηψλ (Syrian Observatory for Human Rights, 2015). ηηο αξρέο επηεκβξίνπ ηνπ 

2013, εθηηκήζεηο απφ ηνλ OHE αλαθέξνληαη ζε πεξίπνπ 5000 χξηνπο πνπ 

εγθαηαιείπνπλ θαζεκεξηλά ηα ζπίηηα ηνπο, αξηζκφο πνπ βαίλεη ζπλερψο απμαλφκελνο, 

ζε ζρέζε κε ηελ αχμεζε ησλ ερζξνπξαμηψλ, θαζηζηψληαο ηνπο χξηνπο, ηνλ 

κεγαιχηεξν πξνζθπγηθφ
18

 πιεζπζκφ ζηνλ θφζκν (UNHCR, 2015). 

 Ζ ηξαγσδία πνπ έπιεμε ηελ αθηή ηεο Ηηαιηθήο λήζνπ Lampedusa ηνλ Οθηψβξε 

ηνπ 2013, κε πάλσ απφ 500 πξφζθπγεο λεθξνχο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ παηδηψλ θαη 

γπλαηθψλ, νδεγψληαο ζε κηα «ζάιαζζα γεκάηε ζαλάηνπο» (http://www.repubblica.it) -

θαη κηα απφ ηηο πην καχξεο ζειίδεο ηελ πεξίνδν ηεο πξνζθπγηθήο θξίζεο- δελ απνηέιεζε 

ην κνλαδηθφ πεξηζηαηηθφ αλζξψπηλσλ απσιεηψλ, φκσο, αλέδεημε ηελ απνηπρία ησλ 

κεηαλαζηεπηηθψλ πνιηηηθψλ ηεο ΔΔ, πνπ επηθεληξψλνληαη θπξίσο ζηελ ελίζρπζε ησλ 

ζπλνξηαθψλ ειέγρσλ, κέζσ ηεο Frontex. Ζ πξηαθή θξίζε απφ ηνλ Μάξηην 2011 ψζεζε 

πάλσ απφ 6,5 εθαη. χξηνπο πξφζθπγεο λα εγθαηαζηαζνχλ ζε γεηηνληθέο ζηελ πξία 

ρψξεο (θπξίσο ηελ Σνπξθία, ην Λίβαλν, ηελ Ηνξδαλία θαη ην Ηξάθ), πξνζβιέπνληαο ζηελ 

κε θάζε δπλαηφ κέζν κεηαθίλεζή ηνπο πξνο ηνλ «επξσπατθφ παξάδεηζν» (Tζάθσλαο, 

2016). 

 χκθσλα κε ηελ Ύπαηε Αξκνζηεία ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηνπο Πξφζθπγεο, 

κεηαμχ ησλ εηψλ 2011 θαη Μαΐνπ 2014 θαηαγξάθεθαλ 105.000 λέεο αηηήζεηο αζχινπ 

απφ χξηνπο ππεθφνπο ζηα 28 θ-κ ηεο ΔΔ (UNHCR, 2014). πγθεθξηκέλα, ν αξηζκφο 

                                                 
18

 Ζ χκβαζε γηα ην Καζεζηψο ησλ Πξνζθχγσλ, επίζεο γλσζηή σο χκβαζε ηνπ 1951 γηα ηνπο Πξφζθπγεο, είλαη 

πνιπκεξήο ζπλζήθε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ πνπ νξίδεη πνηνο είλαη πξφζθπγαο, θαη θαζνξίδεη ηα δηθαηψκαηα ησλ 

αηφκσλ ζηνπο νπνίνπο ρνξεγείηαη άζπιν, θαζψο θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ εζλψλ πνπ ρνξεγνχλ άζπιν. χκθσλα κε 

ην άξζξν 1 ηεο χκβαζεο, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην Πξσηφθνιιν ηνπ 1967, σο πξφζθπγαο νξίδεηαη:"Έλα άηνκν 

πνπ ιφγσ βάζηκνπ θφβνπ δίσμεο γηα ιφγνπο θπιήο, ζξεζθείαο, εζληθφηεηαο, ζπκκεηνρήο ζε ηδηαίηεξε θνηλσληθή 

νκάδα ή πνιηηηθψλ πεπνηζήζεσλ επξίζθεηαη εθηφο ηεο ρψξαο ηεο ηζαγέλεηάο ηνπ θαη δελ είλαη ζε ζέζε ή, ιφγσ ηνπ 

θφβνπ, δελ επηζπκεί λα ζέζεη εαπηφλ ππφ ηελ πξνζηαζία ηεο ελ ιφγσ ρψξαο, ή πνπ δελ έρεη ππεθνφηεηα θαη είλαη 

εθηφο ηεο ρψξαο ηεο πξνεγνχκελεο ζπλήζνπο δηακνλήο ηνπ, σο απνηέιεζκα ησλ γεγνλφησλ απηψλ, δελ είλαη ζε ζέζε 

ή, ιφγσ ηνπ θφβνπ απηνχ, δελ επηζπκεί λα επηζηξέςεη ζε απηή…".  
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ησλ χξησλ απμήζεθε απφ 50.000 ην 2013 ζε ζρεδφλ 123.000 ην 2014, ελψ, ζχκθσλα 

κε ηελ Eurostat, νη 122.800 χξηνη πνπ δήηεζαλ άζπιν ζηελ ΔΔ ην 2014 (20% ηνπ 

ζπλνιηθνχ αξηζκνχ αηηνχλησλ) ήηαλ πεξίπνπ 60% ζε δχν ρψξεο ηεο ΔΔ: ηε Γεξκαλία 

(41,100) θαη ηε νπεδία (30,800) (Eurostat, 2015). Οη ηξεηο θπξηφηεξεο εζληθφηεηεο 

πξνζθχγσλ ην 2015, ήηαλ νη χξηνη (49%), νη Αθγαλνί (21%) θαη νη Ηξαθηλνί (8%). Οη 

πξφζθπγεο θαη νη κεηαλάζηεο πνπ έθζαζαλ ζηελ Δπξψπε, κέζσ ζαιάζζεο, ην 2015 

ήηαλ θαηά ην 58% άλδξεο, 17% γπλαίθεο θαη 25% παηδηά, ελψ ηηο κεγαιχηεξεο πηέζεηο 

ππνδνρήο ηνπ πξνζθπγηθνχ ξεχκαηνο δέρηεθαλ ε Ηηαιία θαη ε Διιάδα. 

 Οη εκθχιηεο ζπξξάμεηο ζηε πξία, νη έθξπζκεο θαηαζηάζεηο ζην Αθγαληζηάλ, ε 

θαηαπάηεζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζηελ Δξπζξαία θαη ε αθξαία θηψρεηα ζην 

Κφζνβν νδήγεζαλ ζε έλα άλεπ πξνεγνπκέλνπ πξνζθπγηθφ ξεχκα, πξνθαιψληαο 

εθθιήζεηο γηα παξνρή αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο, πεξηζζφηεξε αιιειεγγχε θαη βηψζηκεο 

απαληήζεηο (Karageorgiou, 2016), επηθεληξψλνληαο ηνλ δηάινγν κεηαμχ δπν ζεκείσλ: 

ηνλ απμαλφκελν αξηζκφ αηηήζεσλ αζχινπ ζηελ ΔΔ θαη ηελ άληζε θαηαλνκή ηνπο 

κεηαμχ ησλ θ-κ. Ζ θαηάζηαζε ζηε πξία, σο ε κεγαιχηεξε αλζξσπηζηηθή θξίζε 

ζήκεξα, ελεξγνπνίεζε ζπγθεθξηκέλνπο λνκηθνχο θαλφλεο ζην επξσπατθφ πιαίζην, ελψ 

«εμέγεηξε δεηήκαηα αιιειεγγχεο θαη επηκεξηζκνχ ηεο επζχλεο» εληφο ηεο ΔΔ θαη 

κεηαμχ ηεο ΔΔ θαη ηξίησλ ρσξψλ (Karageorgiou, 2016:3). 

 

3.2 Δπξσπατθή Έλσζε θαη πξνζθπγηθό 

 Σν 2015 απνηέιεζε ηε ρξνληά έθξεμεο ηεο πξνζθπγηθήο θξίζεο ζηελ ΔΔ. Ζ 

καδηθή εηζξνή πξίσλ πξνζθχγσλ ζε επξσπατθφ έδαθνο πξνθάιεζε κηα 

«αλαδηνξγάλσζε ηεο επξσπατθήο πνιηηηθήο», ε νπνία σζηφζν παξέκεηλε 

«εγθισβηζκέλε ζην δίιεκκα κεηαμχ ζπλνξηαθήο αζθάιεηαο θαη αλζξσπηζκνχ» (Σάθεο, 

2015). Ζ καδηθή ξνή ησλ πξνζθχγσλ ζπλέπεζε κε κηα πεξίνδν ζεκαληηθψλ δπζθνιηψλ 

γηα ηελ ΔΔ; ηηο θξίζεηο ρξένπο γηα αξθεηέο ρψξεο ηεο Δπξσδψλεο, ηελ άλνδν 

μελνθνβηθψλ ηδενινγηψλ ζε θ-κ, ηνλ επξσζθεπηηθηζκφ θαη ηηο απμαλφκελεο 

αβεβαηφηεηεο ζρεηηθά κε ηε ζέζε ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ ζηελ ΔΔ, ηε ζπλερηδφκελε 

έληαζε κε ηε Ρσζία θαη ηε δηαδεδνκέλε απεηιή απφ ην Ηζιακηθφ Κξάηνο, ελψ πέξα απφ 

ηηο μελνθνβηθέο ηάζεηο, ζα κπνξνχζε λα αλαγλσξηζηεί σο ζεκαληηθή κηα επξχηεξε 

αίζζεζε απψιεηαο ειέγρνπ γηα ηηο επξσπατθέο θνηλσλίεο (Heisbourg, 2016). 

 ε απηφ ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ πιαίζην, ε ΔΔ θιήζεθε λα αληηκεησπίζεη ην 

πξνζθπγηθφ ξεχκα θαη λα πξνσζήζεη ηελ έλλνηα ηεο αιιειεγγχεο, κηαο εθ ησλ 

ζεκειησδψλ αμηψλ ηεο, πνπ απνηειεί θαηεπζπληήξηα αξρή ηεο θνηλήο επξσπατθήο 
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πνιηηηθήο γηα ην άζπιν. ηηο 20 Μαξηίνπ 2016, ε πκθσλία Σνπξθίαο- ΔΔ
19

, κηα 

ζπκθσλία  κε «ακθίβνια λνκηθά απνηειέζκαηα, αιιά κε αλακθηζβήηεηεο πνιηηηθέο 

ζπλέπεηεο» (Δpim, 2016:10), ζηφρεπζε ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο παξάλνκεο 

κεηαλάζηεπζεο θαη ηε βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο ηελ πξνζθπγηθήο θξίζεο ζηελ ΔΔ, 

πξνβιέπνληαο φινη νη λένη παξάηππνη κεηαλάζηεο πνπ θζάλνπλ ζηα ειιεληθά λεζηά λα 

επηζηξέθνληαη ζηελ Σνπξθία, εάλ δε δεηήζνπλ άζπιν ή εάλ ην αίηεκά ηνπο απνξξηθζεί. 

Δπηπιένλ, γηα θάζε χξην πνπ επηζηξέθεηαη ζηελ Σνπξθία απφ ηα ειιεληθά λεζηά, έλαο 

άιινο χξηνο ζα εγθαζίζηαηαη εθ λένπ ζηελ ΔΔ. Aπηφ ζα θαζίζηαην δπλαηφ κφλν ζην 

κέηξν πνπ ε Σνπξθία ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί σο «πξψηε ρψξα αζχινπ» ή «αζθαιήο 

ηξίηε ρψξα» (Epim, 2016:10), ελψ ε ΔΔ δεζκεχηεθε λα ρνξεγήζεη αξρηθά 3 δηζ. επξψ 

πξφζζεηνπο πφξνπο ζηελ Σνπξθία γηα λα βειηηψζεη ηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε ηνπ πςεινχ αξηζκνχ χξησλ πξνζθχγσλ ζηε ρψξα 

(http://www.consilium.europa.eu). 

 Ίζσο ε πην απηή κνξθή βνήζεηαο ζηε δηαθξαηηθή δηάζηαζε ηεο ΔΔ, είλαη ε 

νηθνλνκηθή θαηαλνκή ζηα δηαηηζέκελα θνλδχιηα, κέζσ ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ 

Πξνζθχγσλ (πνπ αληηθαζίζηαηαη απφ ην Σακείν Αζχινπ θαη Μεηαλάζηεπζεο
20

), ε 

νπνία ζηφρεπζε ζηε ελίζρπζε ησλ θ-κ γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ πξνζθπγηθνχ 

(Karageorgiou, 2016). πλνιηθά, ε ΔΔ
21

, δηέζεζε πεξηζζφηεξα απφ 10 δηζεθαηνκκχξηα 

επξψ απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο πξνζθπγηθήο θξίζεο ηα έηε 

2015 θαη 2016, ελψ παξείρε αλζξσπηζηηθή βνήζεηα ζηνπο πξφζθπγεο θαη ηνπο 

κεηαλάζηεο ζε ρψξεο εθηφο ηεο ΔΔ, φπσο ε Σνπξθία, ν Λίβαλνο, ε Ηνξδαλία θαη ην Ηξάθ. 

 Ζ νηθνλνκηθή ζπκβνιή ηεο ΔΔ ζηηο ρψξεο πνπ έπιεμε ε πξνζθπγηθή θξίζε 

ζρνιηάζηεθε απφ ζπλεληεπμηαδφκελν απφ ηνλ Ξελψλα Αζπλφδεπησλ Αλειίθσλ Αζήλαο, 

σο «απνηειεζκαηηθή σο πξνο ηνπο πφξνπο πνπ δηνρέηεπζε ζηνπο πξφζθπγεο....ην 

                                                 
19

 πλεληεπμηαδφκελνο απφ ην Οηθνπκεληθφ Πξφγξακκα γηα ηνπο Πξφζθπγεο επηζεκαίλεη πσο ε ζπκθσλία είλαη 

«έσιε εληειψο λνκηθά», ελψ γηα εθπξφζσπν ηεο Μεηάδξαζεο, ε ζπγθεθξηκέλε πλζήθε θαηαπαηά μεθάζαξα ηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. Ζ λνκηκφηεηα ηεο ίδηαο ηεο ζπκθσλίαο ΔΔ-Σνπξθίαο ακθηζβεηήζεθε ελψπηνλ ηνπ Γεληθνχ 

Γηθαζηεξίνπ ηεο ΔΔ 56 θαη είλαη πηζαλφ λα δεηεζεί απφ ην ΓΔΔ λα εξκελεχζεη ηελ έλλνηα ηεο «αζθαινχο ηξίηεο 

ρψξαο» (Epim, 2016).   
20

 Καλνληζκφο ΔΔ 516/2014. 
21

 Μέρξη ηνλ Ηνχιην ηνπ 2017, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ρνξήγεζε ζπκβφιαηα έθηαθηεο βνήζεηαο ζπλνιηθνχ χςνπο 

401 εθαη. Δπξψ ζηνπο εηαίξνπο αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο ζηελ Διιάδα, φπσο ηα φξγαλα ηνπ ΟΖΔ θαη νη ΜΚΟ, 

θαιχπηνληαο  ηελ αλάγθεο πξσηνβάζκηαο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, ςπρνθνηλσληθήο πεξίζαιςεο, βειηησκέλσλ 

ζπλζεθψλ πγηεηλήο θαη θαηαιπκάησλ θιπ (ΔCHO,2017). Παξάιιεια, ρξεκαηνδφηεζε έξγα γηα ηηο επείγνπζεο 

αλζξσπηζηηθέο αλάγθεο ησλ 50.000 πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ πνπ θηινμελνχληαη ζηελ Διιάδα απφ ηνλ Μάην ηνπ 

2016 (European Commission, 2016), ελψ ην πξφγξακκα “ESTIA” («Emergency Support to Integration & 

Accommodation»), κε πξνυπνινγηζκφ 151 εθαηνκκχξηα επξψ, πξνζθέξεη ππνζηήξημε κέζσ 2 ππιψλσλ, ηε ζηέγαζε 

κέζσ ελνηθίαζεο θαηαιπκάησλ γηα ηελ παξνρή 30.000 ζέζεσλ ζηέγαζεο ζε αζηηθέο πεξηνρέο θαη ηελ παξνρή 

κεηξεηψλ ζηνπο πξφζθπγεο κεληαίσο, κέζσ πξνπιεξσκέλσλ θαξηψλ (DG ECHO). (ΔCHO, 2017). 

http://www.consilium.europa.eu/
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ειιεληθφ θξάηνο κε δηαζέηνληαο πφξνπο θαη θνλδχιηα εθείλε ηελ πεξίνδν, αηηήζεθε λα 

δερηεί κέηξα έθηαθηεο αλάγθεο απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή
22

, ε νπνία, κέζσ ηεο 

Ύπαηεο Αξκνζηείαο ηνπ ΟΖΔ βνήζεζε ζηε δηαρείξηζε ηνπ πξνζθπγηθνχ
 

θαη ηε 

βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο». 

 πλεληεπμηαδφκελνο απφ ην Διιεληθφ πκβνχιην γηα ηνπο Πξφζθπγεο 

ηζρπξίζηεθε πσο ε ΔΔ «θξίλνληαο πσο ε νξζή δηαρείξηζε ηνπ πξνζθπγηθνχ δεηήκαηνο 

ζα πξαγκαηνπνηείην κέζσ ηεο πξνζθνξάο ρξεκάησλ ζηηο ρψξεο πνπ δέρζεθαλ ην 

κεγαιχηεξν αξηζκφ ξνψλ (Διιάδα–Ηηαιία), δηέζεζε πφξνπο ζε θνξείο πνπ 

απνδείρζεθαλ αλίθαλνη λα αληηκεησπίζνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ ξνψλ θαη ηηο αλάγθεο ηνπ 

πιεζπζκνχ», εθπξφζσπνο ηεο Caritas Hellas πξφζζεζε πσο «ε γεληθή δηαρείξηζε δελ 

ήηαλ απηή πνπ έπξεπε ζε επίπεδν ρξεκαηνδφηεζεο...ην δήηεκα ηεο εηζξνήο πφξσλ ζηελ 

Διιάδα έκπιεμε ζε πνιηηηθά δεηήκαηα (αμηνιφγεζε, δηαπξαγκάηεπζε κε δαλεηζηέο 

θιπ.)», ελψ ζηέιερνο ηνπ Οηθνπκεληθνχ πκβνπιίνπ γηα ηνπο Πξφζθπγεο, επηζήκαλε 

πσο ε ΔΔ «ίζα ίζα χςσζε θξάρηεο θαη αθφκα θαη ζην ζέκα ηεο κεηεγθαηάζηαζεο… 

πνιιά θξάηε κέιε βνήζεζαλ (Γεξκαλία, Οιιαλδία, Βέιγην), ελψ άιια θ-κ αξλήζεθαλ 

λα δερζνχλ πξφζθπγεο, ζηάζε πνπ δηαηεξνχλ κέρξη ζήκεξα....ζπλεπψο ε “ΔΔ ρσξίο 

θνηλή πνιηηηθή…απαίηεζε απφ ηελ Διιάδα πεξηζζφηεξα απφ φζα εθείλε πξνζέθεξε...». 

 Σν ζρέδην κεηεγθαηάζηαζεο έθηαθηεο αλάγθεο
23

, «κηα ππφζρεζε πνπ παξέκεηλε 

θελφ γξάκκα» (Αmnesty International, 2016:12), απνηέιεζε έλα εγρείξεκα 

απνθφξηηζεο θαη αλαθνχθηζεο ησλ θ-κ πξψηεο γξακκήο θαη θχξηαο ππνδνρήο (Διιάδα, 

Ηηαιία) ζε άιιεο ρψξεο θ-κ ηεο ΔΔ. Δλδεηθηηθφ θαζίζηαηαη ην γεγνλφο πσο κφλν κηα 

ρψξα ηεο ΔΔ, ε Μάιηα, έρεη εθπιεξψζεη ηελ πνζφζησζε πνπ ηεο αλαινγεί, ελψ ε 

Γηεζλήο Ακλεζηία θάιεζε επαλεηιεκκέλα ηηο επξσπατθέο θπβεξλήζεηο λα εληείλνπλ ηηο 

                                                 
22

 Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ΔΔ πξνο ηελ Διιάδα πξνέξρεηαη απφ ην Σακείν Αζχινπ, 

Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο (AMIF) θαη ην Σακείν Δζσηεξηθήο Αζθάιεηαο (ISF). Γηα ηελ πεξίνδν 2014-2020 

δηαηέζεθε ην πνζφ ησλ 509 εθαη. ζην πιαίζην ησλ εζληθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ AMIF θαη ηνπ ISF, ελψ έρνπλ, επίζεο, 

δηαηεζεί 361,8 εθαηνκκχξηα επξψ σο έθηαθηε ρξεκαηνδφηεζε, είηε απεπζείαο ζηηο ειιεληθέο αξρέο, είηε κέζσ 

δηεζλψλ νξγαληζκψλ, φπσο ε Ύπαηε Αξκνζηεία ηνπ ΟΖΔ γηα ηνπο Πξφζθπγεο θαη ν ΓΟΜ (Εψηνπ, 2017). 
 
23

 Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή παξνπζίαζε ην Μάην ηνπ 2015 έλα πξνζρέδην Απφθαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ζηα θ-κ ηεο 

Δ.Δ. γηα ηελ κεηεγθαηάζηαζε 40.000 αηηνχλησλ άζπιν απφ ηελ Ηηαιία θαη ηελ Διιάδα. Άιιν έλα πξνζρέδην 

Απφθαζεο ηνπ πκβνπιίνπ παξνπζηάζηεθε ηνλ επηέκβξην, πνπ αχμεζε ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ αηηνχλησλ άζπιν 

πξνο κεηεγθαηάζηαζε απφ ηελ Διιάδα θαη ηελ Ηηαιία πξνο άιια θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ. ζε 106.000. Άιινη 54.000 

αηηνχληεο άζπιν πξννξίδνληαλ γηα κεηεγθαηάζηαζε ζε κε πξνζδηνξηζκέλν θξάηνο κέινο ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο, 

απμάλνληαο ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ αηηνχλησλ πξνο κεηεγθαηάζηαζε ζε 160.000 (Amnesty International, 2016). 
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πξνζπάζεηέο ηνπο γηα ηθαλνπνίεζε ησλ πνζνζηψζεσλ
24

 ηνπο,
 

ππφ ην πξφγξακκα 

κεηεγθαηάζηαζεο. 

 χκθσλα κε ζπλεληεπμηαδφκελν απφ ην ΔΚΚΑ «δελ έρνπλ αλαιάβεη επαξθψο νη 

επξσπατθέο ρψξεο ην βάξνο ηεο ππνδνρήο ηνπ πξνζθπγηθνχ πιεζπζκνχ, ζε φηη αθνξά 

ηηο κεηεγθαηαζηάζεηο, ηηο πνζνζηψζεηο... Ζ ΔΔ έδσζε κεγαιχηεξε βαξχηεηα ζηελ 

νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηεο ρψξαο θαη φρη ηφζν ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο αιιειεγγχεο. 

Παξείρε νηθνλνκηθή ζηήξημε γηα λα παξακείλεη ν πιεζπζκφο ζηηο ρψξεο ππνδνρήο θαη 

λα κελ δερηνχλ νη ππφινηπεο ρψξεο ηελ πνζφζησζε». 

 Όπσο δήισζε εθπξφζσπνο ηνπ ΓΟΜ, «δπζηπρψο, κεξηθά θ-κ ηεο ΔΔ δελ έρνπλ 

ζπκκεηάζρεη ζην πξφγξακκα κεηεγθαηάζηαζεο θαη ν Γηεζλήο Οξγαληζκφο Αηνκηθήο 

Δλζσκάησζεο θάλεη έθθιεζε επαλεηιεκκέλα γηα πεξηζζφηεξε αιιειεγγχε θαη 

ππνζηήξημε απφ ηα θ-κ ηεο ΔΔ πξνο ηα θξάηε πξψηεο γξακκήο...». ην ζεκείν απηφ 

ζπκθσλνχλ ζπλεληεπμηαδφκελνη απφ ηνλ Ξελψλα Αζπλφδεπησλ Αλειίθσλ Αζήλαο, 

θαζψο «έιιεηςε ην αίζζεκα βαζηάο αιιειεγγχεο θαη ην θνηλφ φξακα...» αθνχ ε ΔΔ, 

«δελ θαηάθεξε λα δεκηνπξγήζεη έλα εληαίν αίζζεκα ζχκπξαμεο θαη ζπλαίλεζεο κεηαμχ 

ησλ θ-κ ηεο θαη λα ζεσξεζεί σο νιφηεηα, κε έλα θνηλφ δεηνχκελν..», ελψ γηα ηνλ 

εθπξφζσπν ηνπ Διιεληθνχ πκβνπιίνπ γηα ηνπο Πξφζθπγεο, ε ΔΔ «επηηξέπνληαο ην 

θιείζηκν ηεο βαιθαληθήο νδνχ θαη ζηηο ρψξεο - κέιε ηεο (Οπγγαξία, Απζηξία θ.ά.) λα 

κε δερζνχλ πξφζθπγεο, δηφγθσζε ην πξφβιεκα ζηηο ρψξεο πξψηεο ππνδνρήο, κε 

απνηέιεζκα απηέο λα αδπλαηνχλ λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο δπζθνιίεο». 

 Γηα ηνλ ζπλεληεπμηαδφκελν απφ ηελ Caritas Hellas, ε ΔΔ «ππέπεζε ζε 

ζεκαληηθά ιάζε», δπζρεξαίλνληαο ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηνπ πξνζθπγηθνχ 

δεηήκαηνο... ην κεγάιν βάξνο έπεζε ζε ζπγθεθξηκέλεο ρψξεο ηεο ΔΔ (Διιάδα, Ηηαιία), 

πνπ δελ ήηαλ πξνεηνηκαζκέλεο, αιιά θαη δελ δηέζεηαλ ηηο απαξαίηεηεο ππνδνκέο θαη 

δπλαηφηεηεο δηαρείξηζεο ελφο ηφζν κεγάινπ πξνζθπγηθνχ ξεχκαηνο», ελψ ζηέιερνο ηνπ 

Οηθνπκεληθνχ Πξνγξάκκαηνο γηα ηνπο Πξφζθπγεο θαηαιήγεη πσο ε ΔΔ «δελ ήηαλ 

αξσγφο ηεο αιιειεγγχεο...δε κπνξνχλ λα θνξηψλνληαη ην πξνζθπγηθφ ξεχκα 

                                                 
24

 Πην ζπγθεθξηκέλα, ε Ννξβεγία θαη ην Ληρηελζηάηλ πνπ πξνζρψξεζαλ πξνζρψξεζαλ ζην ζρέδην εζεινληηθά, έρνπλ 

θαη νη δχν εθπιεξψζεη ηηο δεζκεχζεηο ηνπο λα κεηεγθαηαζηήζνπλ 1.500 θαη 10 άηνκα αληίζηνηρα, ε Φηλιαλδία 

δέρηεθε 1.951 αηηνχληεο άζπιν (94% ηεο λνκηθήο ηεο δέζκεπζεο), ε Ηξιαλδία δέρηεθε 459 αηηνχληεο άζπιν (76,5% 

ηεο λνκηθήο ηεο δέζκεπζεο), ελψ ρψξεο φπσο ε Πνισλία θαη ε Οπγγαξία αξλήζεθαλ λα δερζνχλ έζησ θαη έλαλ 

αηηνχληα άζπιν απφ ηελ Ηηαιία θαη ηελ Διιάδα, ε ινβαθία έρεη δερζεί κφλν 16 απφ ηνπο 902 αηηνχληεο άζπιν πνπ 

ηεο αλαηέζεθαλ θαη ε Σζερία κφλν 12 απφ ηνπο 2.691, ε Ηζπαλία έρεη εθπιεξψζεη κφλν ην 13,7% ηεο πνζφζησζήο 

ηεο, ην Βέιγην ην 25,6%, ε Οιιαλδία  ην 39,6% ηνπ ζηφρνπ πνπ δεζκεχηεθε θαη ε Πνξηνγαιία ην 49,1% 

(http://www.iefimerida.gr). 



40 
 

απνθιεηζηηθά ρψξεο φπσο είλαη ε Ηηαιία, ε Ηζπαλία, πνπ έρνπλ ήδε ηεξάζηηα 

πξνβιήκαηα απφ κφλεο ηνπο». 

 Όπσο ηζρπξίδεηαη ζπλεληεπμηαδφκελνο απφ ηελ Αλνηρηή Γνκή Διαηψλα, «ε ΔΔ 

ζπλέδξακε νηθνλνκηθά... ηδαληθά λαη, ππάξρεη δηθαηνζχλε ζηελ Δπξψπε... απφ εθεί θαη 

πέξα... είλαη δήηεκα πνιηηηθήο θαη κηα ρψξα πνπ βξίζθεηαη ππφ νηθνλνκηθή θξίζε δε 

δηαζέηεη «ηελ ππγκή»...ην δήηεκα δελ είλαη πφζν καο βνήζεζαλ, αιιά ηη κπνξνχκε λα 

θάλνπκε εκείο θαη απηφ απνηειεί πνιηηηθφ ζέκα...ε Διιάδα δηαρεηξίδεηαη πνιχ θαιά ηα 

πξάγκαηα, ζην βαζκφ πνπ κπνξεί....».  

 Όπσο επηζεκαίλεη ζηέιερνο ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ, ην ζχζηεκα 

κεηεγθαηάζηαζεο θαη ε ζπκθσλία Σνπξθίαο-ΔΔ απνηεινχλ «ελδηάκεζα ζπζηήκαηα, 

εμαηξέζεηο -ιφγσ ηεο θαηάζηαζεο- ζηνλ γεληθφ θαλφλα ηνπ Γνπβιίλνπ
25

» «αλ 

επαλελεξγνπνηεζεί ην κνληέιν, ζα βξεζνχκε ζε δχζθνιε ζέζε»...«είλαη αλαγθαίν λα 

αλαζεσξεζεί γεληθά ε πνιηηηθή αζχινπ...δνχκε κε ηελ αγσλία επαλαθνξάο ηνπ αξρηθνχ 

ζπζηήκαηνο»... «ε Δπξσπατθή πνιηηηθή αζχινπ είλαη άδηθε, απέλαληη ζηνπο αλζξψπνπο 

πνπ δεηάλε άζπιν, ζε κηα δψλε, ε νπνία ζεσξεηηθά πξνζηαηεχεη ηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα θαη ηελ αμηνπξέπεηα ηνπ αλζξψπνπ, φηαλ απηή θαηαξξαθψλεηαη, εθδηψθεηαη 

θιπ...ην επξσπατθφ ζχζηεκα αζχινπ πξέπεη λα είλαη πεξηζζφηεξν ζηα κέηξα ηεο 

πξνζδνθίαο απηήο...». 

 Οη ηζρχνληεο κεραληζκνί ηεο ΔΔ δελ θαηαθέξλνπλ λα επηηχρνπλ ηελ ηζνξξνπία 

ζηελ θαηαλνκή αξκνδηνηήησλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ, γεγνλφο πνπ γίλεηαη ηδηαίηεξα 

εκθαλέο, ελφςεη κηαο θξίζεο, κε απνηέιεζκα, ην ζεκεξηλφ θαζεζηψο πξνζθχγσλ ζηελ 

Δπξψπε λα κελ επαξθεί γηα ηελ παξνρή επαξθνχο πξνζηαζίαο, ππνδεηθλχνληαο ηελ 

αλάγθε λα επαλεμεηάζεη ε ΔΔ ηηο πξαθηηθέο θνηλήο ρξήζεο, πινπνηψληαο ηηο 

ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ αιιειεγγχε, «φρη σο κηα απιή εζηθή δέζκεπζε, 

αιιά σο αξρή κε λνκηθέο ζπλέπεηεο γηα ηα θ-κ» (Karageorgiou, 2016). Σν Δπξσπατθφ 

Κνηλφ χζηεκα Αζχινπ θαη ε πινπνίεζή ηνπ πξέπεη λα δηαλχζνπλ αθφκε πνιχ δξφκν, 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζηφρσλ ηνπ Υψξνπ Διεπζεξίαο, Αζθάιεηαο θαη Γηθαηνζχλεο 

γηα ην άζπιν, ελψ θαζίζηαηαη απαξαίηεην γηα ηελ ΔΔ λα «επαλεμεηάζεη ηελ αιιειεγγχε 

σο έλλνηα κε θαλνληζηηθή ζεκαζία θαη φρη σο απιή πνιηηηθή ξεηνξηθή». (Κarageorgiou, 

2016:16). 

 

                                                 
25 Ο θαλνληζκφο ηνπ Γνπβιίλνπ Η (αθνινχζεζε ην Γνπβιίλν ΗΗ θαη ΗΗΗ), θαζνξίδεη ην θ-κ ηεο ΔΔ πνπ είλαη αξκφδην 

γηα ηελ εμέηαζε ηεο αίηεζεο αζχινπ. χκθσλα κε απηφλ, ην πξψην θ-κ ηεο ΔΔ ζην νπνίν ν αηηψλ άζπιν εηζέξρεηαη, 

είλαη εθείλν πνπ εμεηάδεη ηελ αίηεζε.  
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3.3 Πξνζθπγηθέο εηζξνέο ζηελ Διιάδα (2015-ζήκεξα) 

 Ο αξηζκφο ησλ αθίμεσλ μεπέξαζε θάζε πξφβιεςε ησλ ειιεληθψλ αξρψλ, φπσο 

θαη ησλ αξρψλ άιισλ θ-κ, πνπ δελ ήηαλ πξνεηνηκαζκέλεο λα αληηκεησπίζνπλ κηα 

ηέηνηα θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο. ηελ νπζία, ε θαηάζηαζε κεηαηξάπεθε ζε 

«θξίζε», ιφγσ ηεο αλππαξμίαο εζληθνχ θαη επξσπατθνχ ζρεδίνπ δηαρείξηζεο θαη θνηλήο 

νινθιεξσκέλεο πνιηηηθήο ηεο ΔΔ, ζε ζέκαηα κεηαλάζηεπζεο θαη αζχινπ (Nada 

Ghandour Demiri, 2015). 

 Όπσο ηζρπξίδεηαη, εθπξφζσπνο ηνπ ΓΟΜ, νη κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ 2014 θαη θπξίσο ην 2015 -φηαλ πεξίπνπ 1.000.000 πξφζθπγεο θαη 

κεηαλάζηεο δηέζρηδαλ ηα ειιεληθά ζαιάζζηα ζχλνξα- δέζκεπζαλ ην ειιεληθφ θξάηνο 

θαη ηνλ ειιεληθφ ιαφ, ζε κηα άλεπ πξνεγνπκέλνπ θαηάζηαζε. Δηδηθά, θαηά ηνπο 

ηειεπηαίνπο κήλεο ηνπ 2015, ε Διιάδα έιαβε 8.000 άηνκα εκεξεζίσο, γεγνλφο πνπ 

θαηέζηεζε αδχλαηε ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ πξνζθπγηθνχ ξεχκαηνο.  

 χκθσλα κε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο Τπεξεζίαο Αζχινπ (βι. Πίλαθαο 2), απφ 

ην 2013 κέρξη ην 2017 ζεκεηψζεθαλ κεγάιεο κεηαβνιέο ζηνλ αξηζκφ αηηήζεσλ αζχινπ. 

Καηά ην δηάζηεκα 2013-2014, νη αηηήζεηο απμήζεθαλ θαηά 14.3%, ην δηάζηεκα 2014-

2015 θαηά 39.9%, ην δηάζηεκα 2015-2016 θαηά 287.2% , ελψ ζεκαληηθή κείσζε ησλ 

αηηήζεσλ παξαηεξήζεθε ην 2017 (8.7%). 

Αηηήζεηο Αζύινπ- Γεληθή Απνηύπσζε 

 2013 2014 2015 2016 2017 χλνιν 

χλνιν 4814 9431 13195 51092 37026 115558 

Μεληαίνο 

Μ.Ο. 

688 786 1100 4258 4628 2266 

Πίλαθαο 2: ηαηηζηηθά ηνηρεία Τπεξεζίαο Αζύινπ (από 7.6.2013 έσο 31.8.2017) 

 

 Οη πεξηζζφηεξνη κεηαλάζηεο θαη πξφζθπγεο θαηέπιεπζαλ ζηα λεζηά ηνπ 

Βνξεηναλαηνιηθνχ Αηγαίνπ, θπξίσο ζηε Λέζβν, ηελ Κσ, ηελ Υίν, ηελ άκν θαη ηελ 

Λέξν. Ο πξνζθπγηθφο πιεζπζκφο ραξαθηεξίζηεθε απφ αλνκνηνγέλεηα θαη δηαθνξεηηθά 

επίπεδα αλαγθψλ αλάινγα κε ην θχιν, ηελ ειηθία, ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ηηο 

ζσκαηηθέο θαη πλεπκαηηθέο ηθαλφηεηεο, ηνπο ιφγνπο εγθαηάιεηςεο ηεο ρψξαο 

θαηαγσγήο, αιιά θαη ηνλ βαζκφ επαισηφηεηαο (έγθπεο γπλαίθεο, ζνβαξέο θαη ρξφληεο 

ηαηξηθέο πεξηπηψζεηο, αζπλφδεπηνη αλήιηθνη, ζχκαηα εκπνξίαο αλζξψπσλ ή ζε θίλδπλν 

εκπνξίαο θαη εθκεηάιιεπζεο, θαζψο θαη ζχκαηα βαζαληζηεξίσλ ή άιισλ κνξθψλ 

ζεμνπαιηθήο, ζσκαηηθήο ή ςπρνινγηθήο βίαο) (Save the Children, 2015). 
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 Οη πξφζθπγεο πξνέξρνληαλ απφ ρψξεο ζε θαζεζηψο ζπξξάμεσλ, φπσο ε πξία 

(ρψξα θαηαγσγήο ησλ πεξηζζφηεξσλ πξνζθχγσλ), ην Παθηζηάλ, ην Αθγαληζηάλ θαη ην 

Ηξάθ (Πίλαθαο 3). ην δηάζηεκα ηεο ηεηξαεηίαο αθίμεσλ (2013-2017), ν κεγαιχηεξνο 

πξνζθπγηθφο πιεζπζκφο ζηελ Διιάδα είλαη νη χξηνη (35%), ελψ νη Παθηζηαληθήο 

θαηαγσγήο πνιίηεο απνηεινχλ ην 12.6%, νη Αθγαλνί ην 11.8% θαη νη Ηξαθηλνί ην 8.7%. 

Σέινο, ζπλνιηθά γηα ηελ ηεηξαεηία 2013-2017 νη αηηήζεηο αζχινπ ζηε ρψξα έθηαζαλ ηηο 

115.558. 

Aηηήζεηο Αζύινπ- Υώξεο Πξνέιεπζεο 

 2013 2014 2015 2016 2017 ύλνιν % 

ΤΡΙΑ 252 773 3492 26693 10168 41378 35.8% 

ΠΑΚΙΣΑΝ 610 1618 1823 4695 5832 14578 12.6% 

ΑΦΓΑΝΙΣΑΝ 803 1709 1720 4371 5032 13635 11.8% 

ΙΡΑΚ 107 174 661 4812 4253 10007 8.7% 

ΑΛΒΑΝΙΑ 419 569 1003 1420 1499 4910 4.2% 

ΜΠΑΝΓΚΛΑΝ

ΣΔ 

230 633 739 1215 923 3740 3.2% 

ΙΡΑΝ 131 361 242 1096 959 2789 2.4% 

ΓΔΩΡΓΙΑ 342 350 386 688 692 2458 2.1% 

ΠΑΛΑΙΣΙΝΙΑ

ΚΗ ΑΡΥΗ 

17 74 60 853 968 1972 1.7% 

ΑΙΓΤΠΣΟ 255 280 343 334 670 1882 1.6% 

ΑΛΛΔ ΥΩΡΔ 1648 2890 2726 4915 6030 18209 15.8% 

ΤΝΟΛΟ 4814 9431 13195 51092 37026 115558 100.0

% 

Πίλαθαο 3: ηαηηζηηθά ηνηρεία Τπεξεζίαο Αζύινπ (από 7.6.2013 έσο 31.8.2017) 

 

 Σα θελά πνπ ππήξραλ ζην θξάηνο ζπκπιεξψζεθαλ, ζε θάπνην βαζκφ, απφ 

αλζξσπηζηηθέο νξγαλψζεηο θαη εζεινληηθέο νκάδεο, ειιεληθέο θαη δηεζλείο. Ζ Λέζβνο, 

έλα λεζί πεξίπνπ 80.000 θαηνίθσλ, βίσζε ην θχξην βάξνο ηεο θξίζεο ησλ πξνζθχγσλ. 

Ζ νηθνλνκηθή θξίζε είρε ήδε ζεκαληηθφ αληίθηππν ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ δεκφζησλ 

ππεξεζηψλ ηνπ λεζηνχ (θιείζηκν λνζνθνκείσλ θαη θέληξσλ πγείαο, αδπλακία θξαηηθνχ 

κεραληζκνχ λα αληαπνθξηζεί), γεγνλφο πνπ ζπλέβαιε ζεκαληηθά ζηελ ειιηπή θάιπςε 

ησλ αλαγθψλ ηνπ ηαρέσο απμαλφκελνπ αξηζκνχ πξνζθχγσλ (Save the Children, 2015). 

Παξάιιεια, κηθξφηεξα λεζηά, πνπ επίζεο δέρνληαη απμεκέλεο πξνζθπγηθέο ξνέο, φπσο 
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ε Κσο θαη ε Λέξνο, ζηεξνχληαη αθφκα βαζηθέο ππνδνκέο, απαξαίηεηεο γηα ηελ πξψηε 

ππνδνρή (Human Rights Watch, 2015). 

 Σνλ  Μάην ηνπ 2015, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ζην πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο 

Αηδέληαο γηα ηε Μεηαλάζηεπζε, πξφηεηλε
 

ηελ αλάπηπμε κηαο λέαο πξνζέγγηζεο 

«Hotspot» (http://www.europa.eu), ψζηε λα βνεζήζεη ηα θ-κ πνπ βξίζθνληαη ζηελ  

πξψηε γξακκή θαη αληηκεησπίδνπλ δπζαλάινγεο κεηαλαζηεπηηθέο πηέζεηο ζηα 

εμσηεξηθά ζχλνξα ηεο ΔΔ. Tν ίδην έηνο, ε Διιάδα κεηαηξάπεθε ζε έλα απέξαλην 

hotspot
26

, εγθισβίδνληαο ζηε ρψξα πεξί ηνπο 20.000 κεηαλάζηεο, ζε 18 ζεκεία, ρσξίο 

νινθιεξσκέλεο δνκέο ηνπηθνχ ζπληνληζκνχ. θνπφο ήηαλ ε εμαζθάιηζε ησλ 

θαηάιιεισλ θαηαγξαθψλ ησλ αηηνχλησλ άζπιν θαη ησλ κεηαλαζηψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δαθηπιηθψλ απνηππσκάησλ, θαζψο θαη ε ιήςε 

απνθάζεσλ, ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ ζα έρνπλ πξφζβαζε ζηε 

δηαδηθαζία αζχινπ. Σα hotspots ζα κπνξνχζαλ λα βνεζήζνπλ ηελ θαηάζηαζε, «αλ ηα 

δηθαηψκαηα φισλ ησλ αηηνχλησλ άζπιν θαη ησλ κεηαλαζηψλ ήηαλ πιήξσο ζεβαζηά» 

(Ζuman Rights Watch, 2015:20). 

 Όπσο επηζήκαλε ε Γηεζλήο Ακλεζηία (Amnesty International, 2016), νη 

ππνδνκέο θαη νη ππεξεζίεο ππνδνρήο, φπσο θαη ε δηαδηθαζία θαηαγξαθήο, εκθάληζαλ 

ζεκαληηθέο αδπλακίεο, φζνλ αθνξά ηελ θάιπςε ησλ ηεξάζηησλ αλαγθψλ, ελψ ν 

ζπλσζηηζκφο ζηα λεζηά απμήζεθε πεξαηηέξσ, κε πιεξψληαο ηα απαηηνχκελα πξφηππα 

γηα καθξνρξφληα δηακνλή. Δπηπιένλ, ε πξφζβαζε ζηε δηαδηθαζία αζχινπ παξακέλεη 

πξνβιεκαηηθή, θπξίσο ιφγσ ησλ αλεπαξθψλ πφξσλ πνπ δηαζέηεη ε Διιεληθή Τπεξεζία 

αζχινπ γηα ηελ εγγξαθή θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ αηηνχλησλ (Αmnesty International, 

2016).  

 Ο πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε (2016), ζε ζρεηηθή έθζεζε ηνπ, παξαηήξεζε φηη, είλαη 

αλαγθαία -γηα φιεο ηηο πξνζσξηλέο δνκέο θηινμελίαο- ε ιήςε κέηξσλ, ψζηε λα 

δηαζθαιίδνληαη, θαηά ηξφπν εληαίν, ζηνηρεηψδε αγαζά θαη ππεξεζίεο (θαηάιιειε 

ζηέγαζε, ζίηηζε, πφζηκν λεξφ, βαζηθά είδε έλδπζεο θαη ηαηξηθή πεξίζαιςε), ελψ, ε 

θαιχηεξε θαηαλνκή αξκνδηνηήησλ θαη ν απνηειεζκαηηθφηεξνο ζπληνληζκφο ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηα hotspots παξακέλνπλ ζεκαληηθά δεηνχκελα.  

                                                 
26

 Hotspots δεκηνπξγήζεθαλ ζην Καζηειφξηδν, ηελ Κσ, ηελ Λέξν, ηε άκνο, ηε Υίν, ηε Λέζβν, ηνλ Πεηξαηά, ηνλ 

Διαηψλα-Διιεληθφ-ρηζηφ, ηε Λακία, ηα Σέκπε, ηε θνηίλα Πηεξίαο, ηα Γηαβαηά Θεζζαινλίθεο, ηελ Καβάια, ηελ 

Καιακπάθα, ηε Γεζθάηε Γξεβελψλ, ηελ Κνδάλε, ην Κιεηδί Ζκαζίαο, ηελ Δηδνκέλε-Πνιχθαζηξν 

(http://www.iefimerida.gr). 
 

http://www.europa.eu/
http://www.iefimerida.gr/
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 χκθσλα κε ηελ Ύπαηε Αξκνζηεία γηα ηνπο Πξφζθπγεο (2012), ε θαηάζηαζε 

αζχινπ ζηελ Διιάδα δχλαηαη λα ραξαθηεξηζηεί αξθεηά πξνβιεκαηηθή, κε απνηέιεζκα 

λα ζεκεηψλνληαη ζεκαληηθέο αζηνρίεο, ζε πνιχ βαζηθά ζεκεία, φπσο, ην δηθαίσκα ζηελ 

απξφζθνπηε πξφζβαζε ζηε δηαδηθαζία αζχινπ (ειιείςεηο δηεξκελέσλ, ελεκέξσζεο θαη 

λνκηθήο ζπλδξνκήο, πξαθηηθέο πνπ απνζαξξχλνπλ ηνπο λεν-εηζεξρνκέλνπο λα 

θαηαζέζνπλ αηηήκαηα αζχινπ), ε απνπζία νπζηαζηηθψλ εγγπήζεσλ ζηε δηαδηθαζία 

εμέηαζεο ησλ αηηεκάησλ (δηεξκελεία, πνηφηεηα ησλ ζπλεληεχμεσλ, απνθάζεσλ θα), 

ελψ, κέρξη πξφζθαηα, ηα πνζνζηά αλαγλψξηζεο θαζεζηψηνο δηεζλνχο πξνζηαζίαο ήηαλ 

εμαηξεηηθά ρακειά (ζρεδφλ κεδεληθά ζε πξψην βαζκφ), κε ζεκαληηθέο θαζπζηεξήζεηο 

ζηελ εμέηαζε ησλ αηηεκάησλ θαη ιήςε νξηζηηθήο απφθαζεο.  

 Ωο απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ πξνβιεκαηηθψλ ζεκείσλ, ηo 2015, ε Ύπαηε 

Αξκνζηεία γηα ηνπο Πξφζθπγεο, πξφηεηλε κηα ζεηξά ζπζηάζεσλ πξνο ηελ Διιάδα, γηα 

ηε δεκηνπξγία «ελφο πην δίθαηνπ θαη πην απνηειεζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο αζχινπ» 

(UNHCR, 2012). Oη ζπζηάζεηο αθνξνχζαλ ηελ πξψηε ππνδνρή θαη ηε δηνηθεηηθή 

κεηαρείξηζε ησλ αηηνχλησλ άζπιν θαηά ηελ άθημή ηνπο, ηελ πξφζβαζε θαη ηελ 

πνηφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο αζχινπ, ηελ ππνδνρή ησλ αηηνχλησλ άζπιν, ηε δηνηθεηηθή 

θξάηεζε, ηελ έληαμε ησλ δηθαηνχρσλ δηεζλνχο πξνζηαζίαο, ηνλ ξαηζηζκφ θαη ηελ 

μελνθνβία (UNHCR, 2015). 

 Όπσο ηζρπξίδεηαη εθπξφζσπνο ηνπ ΓΟΜ, «ν ζπληνληζκφο κεηαμχ ησλ 

ειιεληθψλ αξρψλ, ηδίσο φζνλ αθνξά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο θαη ηαπηνπνίεζεο ησλ 

λέσλ αθίμεσλ θαζπζηέξεζε ζεκαληηθά, ελψ ρξεηάζηεθε αξθεηφο ρξφλνο απφ ηηο 

θξαηηθέο αξρέο γηα ηε δεκηνπξγία θαηάιιεισλ δνκψλ ππνδνρήο. Ωζηφζν, ε ειιεληθή 

θπβέξλεζε αλαγλσξίδεη απηέο ηηο θαζπζηεξήζεηο, θαη παξαδέρεηαη αθφκα θαη ζήκεξα 

ηελ αλάγθε βειηησηηθψλ κέηξσλ, φζνλ αθνξά ην θνκκάηη ηεο ζηέγαζεο, θπξίσο ζηα 

λεζηά». 
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3.4 Πξόζθπγαο, απηόο ν «μέλνο»: Οη Έιιελεο πνιίηεο απέλαληη ζηελ πξνζθπγηθή 

θξίζε 

 Ζ εηζξνή ελφο ηεξάζηηνπ θαη κε εχθνια δηαρεηξίζηκνπ πξνζθπγηθνχ ξεχκαηνο, 

ζε κηα ρψξα πνπ βξίζθεηαη ζε νηθνλνκηθή θξίζε απφ ην 2008, δεκηνπξγεί πνιιά 

εξσηήκαηα, θαηά πφζν ν ειιεληθφο ιαφο, κε ηα φπνηα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα, ηελ 

θνπιηνχξα, ηελ ηδενινγία, ηηο πεπνηζήζεηο, ηηο ζηάζεηο, ηηο αμίεο θαη ηα ηζηνξηθά 

θαηάινηπα, αληαπνθξίζεθε ζηε δηαρείξηζε ηεο πξνζθπγηθήο θξίζεο. Άξαγε ππάξρνπλ 

φξηα αλζξσπηάο γηα ηνπο Έιιελεο; 

 Δθπξφζσπνο ηεο Caritas Hellas ζεσξεί πσο ε ειιεληθή θνηλσλία ππήξμε 

«δηραζκέλε»...«ππάξρνπλ θνηλσλίεο πνπ δελ θαινδέρηεθαλ ηνπο πξφζθπγεο... ζηε 

Λέζβν, γηα παξάδεηγκα, εθκεηαιιεχηεθαλ ηνπο πξφζθπγεο (ζεκαληηθέο ρξεψζεηο γηα 

έλα απιφ κπνπθάιη λεξφ, ρξέσζε γηα θφξηηζε θηλεηψλ θιπ.)», «είλαη ιππεξφ γηα κηα 

ρψξα πνπ βίσζε ην κεηαλαζηεπηηθφ, ηφζν ζηε δεθαεηία ηνπ „50 θαη ‟60...πνπ δέρζεθε 

πξφζθπγεο Έιιελεο κεηά ηελ Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή ην 1922, ηελ θαηαζηξνθή ηεο 

Υίνπ θιπ»....φκσο «έλα κεγάιν πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ βνήζεζε ηνπο πξφζθπγεο... 

αιιά ε θνηλσλία παξακέλεη κνηξαζκέλε 50-50». 

 πλεληεπμηαδφκελνο απφ ην ΔΚΚΑ, επηζεκαίλεη πσο, ε ειιεληθή θνηλσλία ζηελ 

πιεηνςεθία ηεο αμηνινγείηαη σο αιιειέγγπα, φκσο, ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ππήξμε 

πάξα πνιχ αξλεηηθή ε ζηάζε ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ απέλαληη ζηνλ πξνζθπγηθφ 

πιεζπζκφ...αλαγλσξίζηεθαλ πεξηπηψζεηο «μελψλσλ πεξηζσξηνπνηεκέλσλ ζε κηα ηνπηθή 

θνηλσλία θαη ήηαλ πνιχ δχζθνιε ε απνδνρή ηνπο»...ελψ παξαηεξήζεθε θαη αιιαγή 

ζηάζεο.. ζε πεξηφδνπο απμεκέλσλ πξνζθπγηθψλ ξνψλ «αιινηψζεθε ην αιιειέγγπν 

ζπλαίζζεκα...». 

 Όπσο ηζρπξίδεηαη ζπλεληεπμηαδφκελνο απφ ην Οηθνπκεληθφ Πξφγξακκα γηα ηνπο 

Πξφζθπγεο, «ε θξίζε έρεη κεηαβεί ζε έλα άιιν ζηάδην πιένλ» «....γηα λα ζπλερίζεη ε 

ειιεληθή θνηλσλία λα είλαη αιιειέγγπα δελ πξέπεη λα ππάξρνπλ πνιίηεο πνιιώλ 

ηαρπηήησλ» «...δελ είλαη δπλαηφλ λα δίλεηαη πξνηεξαηφηεηα ζηνπο πξφζθπγεο, ηε ζηηγκή 

πνπ έλα κεγάιν κέξνο ησλ Διιήλσλ βξίζθνληαη εγθισβηζκέλνη ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε, 

είλαη απαξαίηεην λα βξεζνχλ πνιηηηθέο εμηζνξξφπεζεο θαη δηαρείξηζε κε 

νκαιφηεηα...νη θνηλσληθέο παξνρέο ησλ πξνζθχγσλ απνηεινχλ θαη κέξνο ηεο ειιεληθήο 

θνξνινγίαο... ν Έιιελαο δηαζέηεη δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο, ελψ ν πξφζθπγαο κφλν 

δηθαηψκαηα, δελ θνξνινγείηαη, είλαη αλαγθαίν λα απνθηήζεη θαη ππνρξεψζεηο» θαη απηφ 

απνηειεί «ην εληαμηαθφ θνκκάηη...». 
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 Δπηπιένλ, φπσο ηζρπξίζηεθε ν ίδηνο ζπλεληεπμηαδφκελνο...«παξαηεξείηαη 

ζεκαληηθή ηάζε αλφδνπ ηνπ θαζηζκνύ ζε φια ηα θξάηε...είλαη εχθνιν λα ζεκεησζνχλ 

θνηλσληθέο αληηδξάζεηο θαη εθξήμεηο, λα ππάξμεη πφισζε θαη λα γεληθεπηεί κηα 

θαηάζηαζε» «...ήδε έιαβαλ ρψξα πεξηζηαηηθά ζηε Λέξν, πξνπειαθηζκνί ηεο ηνπηθήο 

θνηλσλίαο θαηά πξνζθχγσλ θιπ...ε ειιεληθή θνηλσλία ζα ζηακαηήζεη λα παξακέλεη 

αιιειέγγπα αλ δελ ππάξμνπλ ηζνξξνπίεο»....«ε αιιειεγγχε ρξεηάδεηαη ζπλερή 

θαιιηέξγεηα...» «ην ζπιινγηθφ αίζζεκα αιιειεγγχεο νθείιεη λα δηαηεξεζεί» γηαηί.. 

«δελ έρεη ζεκαζία αλ δηαθξίλεηαη κηα αιιειέγγπα κεηνςεθία, ζα παξαζπξζεί απφ ην 

γεληθφηεξν αίζζεκα...». 

 χκθσλα κε ζπλεληεπμηαδφκελν ηνπ Διιεληθνχ πκβνπιίνπ γηα ηνπο 

Πξφζθπγεο «...παξά ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη, ε ειιεληθή θνηλσλία, 

απνδείρζεθε πσο είλαη αιιειέγγπα..εθηφο απφ ηνπο πνιίηεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηα 

πξσηνζέιηδα (ειηθησκέλνη πνπ ηάηδαλ ηα πξνζθπγφπνπια θιπ.), ππήξμαλ πνιινί 

αθαλείο ήξσεο (θπξίσο ζηα λεζηά) πνπ βνήζεζαλ κεγάιν κέξνο ηνπ εηζεξρφκελνπ 

πιεζπζκνχ, παξέρνληάο ηνπο πιηθή θαη ςπρνινγηθή ζηήξημε...». 

 Μηα ηζηνξηθή θαη αλζξσπνινγηθή ζεψξεζε γηα ην θξάηνο πξνηάζζεη ν 

ζπλεληεπμηαδφκελνο απφ ηνπο Ξελψλεο Αζπλφδεπησλ Αλειίθσλ Αζήλαο, αθνχ....«ην 

ειιεληθφ θξάηνο έρεη δερηεί ρξφληα ζθιαβηά, θαηαπηέζεηο, έρεη δερηεί θαη θάπνην άιιν 

πξνζθπγηθφ θχκα απφ ηνπο Αιβαλνχο ην 1990, έρεη δηακνξθψζεη ηαπηόηεηα πνπ είλαη 

ιίγν ζπληεξεηηθή...» «...σζηφζν, ν Έιιελαο έρεη αληαπεμέιζεη ζε φιν απηφ πάξα πνιχ 

θαιά... πξνζέθεξε έκπξαθηα παξαδείγκαηα αιιειεγγχεο, κε φπνηα κέζα δηέζεηε λα 

βνεζήζεη.. επηπιένλ, ζεκαληηθφο ήηαλ ν ξφινο ησλ ΜΜΔ θαη ηεο πξνπαγάλδαο»...ε 

εηθφλα πνπ παξνπζηαδφηαλ απφ ηηο εηδήζεηο «αλνίμαλε ηα ζχλνξα, έξρνληαη...δελ ήηαλ 

επαηζζεηνπνίεζε, αιιά ηξνκνθξαηία. Γελ εμεγήζεθε θαιά...». 

 Όπσο επηζεκαίλεη ζηέιερνο ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ, «ππήξμε έλα ηζρπξφ θχκα 

αιιειεγγχεο απέλαληη ζην πξνζθπγηθφ δήηεκα...ζαθψο φκσο, δπν ρξφληα κεηά, έρεη 

εμαζζελήζεη...» «...βέβαηα, έρεη ππνρσξήζεη θαη ζαλ θεληξηθφ ζέκα....ην αίζζεκα 

αιιειεγγχεο παξακέλεη δηαζέζηκν θαη παξέρεηαη, αιιά αθνινπζεί ηηο δηαθπκάλζεηο ηεο 

επηθαηξόηεηαο....» «απηή ηε ζηηγκή έρεη ππνρσξήζεη ε βνήζεηα πνπ έξρεηαη απφ πνιίηεο 

θαη ην θνκκάηη πνπ θάιππηε ε βνήζεηα ηεο Κνηλσλίαο ηείλεη λα αληηθαηαζηαζεί απφ 

νξγαλσκέλε παξέκβαζε ηνπ θξάηνπο θαη φζσλ παξεκβαίλνπλ ζην πεδίν...». Παξφκνηα 

άπνςε εμέθξαζε ν ζπλεληεπμηαδφκελνο απφ ηελ Αλνηρηή δνκή θηινμελίαο ηνπ Διαηψλα 

«ζηελ αξρή ε ειιεληθή θνηλσλία ππήξμε αιιειέγγπα.. ηνπιάρηζηνλ ηνπο δπν πξψηνπο 
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κήλεο... κεηά απφ δπν ζρεδφλ ρξφληα, δηαηεξείηαη αθφκα, αιιά κε κηθξφηεξε ζπρλφηεηα 

θαη ζε επηφηεξν βαζκφ...». 

 Γηα ηνλ ζπλεληεπμηαδφκελν απφ ηε Μεηάδξαζε «δελ είλαη δπλαηή κηα ζαθήο θαη 

απφιπηε απάληεζε, φζνλ αθνξά ην βαζκφ θαη ηελ έληαζε ηεο αιιειεγγχεο»... απφ ηε 

κηα πιεπξά ζα κπνξνχζε θάπνηνο λα ηζρπξηζηεί πσο «δελ ππήξμε αιιειέγγπα ζηάζε 

ησλ Διιήλσλ απέλαληη ζηελ πξνζθπγηθή θξίζε, κε ηελ μελνθνβία θαη ηνλ ξαηζηζκφ 

πνπ ππάξρνπλ απηή ηε ζηηγκή...θαη ηελ ίδηα ζηηγκή δελ κπνξεί θαλείο λα κελ αλαθέξεη 

ηα δείγκαηα βαζηάο αιιειεγγχεο ζε ζηηγκέο πξαγκαηηθήο θξίζεο, φηαλ νη άλζξσπνη 

πλίγνληαλ θαη ςαξάδεο ζηε Λέζβν κάδεπαλ αλζξψπνπο απφ ηε ζάιαζζα...» «...γηα λα 

θαηαθέξνπκε λα κεηψζνπκε ηνλ ξαηζηζκφ θαη ηελ κεηέπεηηα δπλαηφηεηα έληαμεο απηψλ 

ησλ αλζξψπσλ, ζε κηα θνηλσλία πνπ έηζη θαη αιιηψο είλαη πνιππνιηηηζκηθή θαη ζα γίλεη 

πεξηζζφηεξν...γηα λα είλαη εχξπζκε απηή ε θνηλσλία ρξεηάδεηαη παξέκβαζε απφ ην 

θξάηνο...γηα λα δηαηεξεζεί θαη λα εμειηρζεί ην αίζζεκα ηεο αιιειεγγχεο...» «...γηα λα 

ππάξμεη έληαμε θαη αθνκνίσζε....». 

 Απφ ηελ άιιε πιεπξά,  ε -ζπξηαθήο θαηαγσγήο- Κσλζηαληίλα ζα επηζπκνχζε 

πεξηζζφηεξε θαη έκπξαθηε αιιειεγγχε απφ ηνλ ειιεληθφ ιαφ «...δπζηπρψο δελ ππάξρεη 

ε αιιειεγγχε πνπ ζα έπξεπε- ή ζα ήιπηδα- λα ππάξρεη.. πάλησο ππάξρνπλ θαη άηνκα 

πνπ φηαλ καζαίλνπλ φηη θαηάγνκαη απφ ηε πξία κε ξσηνχλ αλ έρσ λέα απφ δηθνχο κνπ, 

ηη γίλεηαη εθεί θάησ... ηψξα αλ ην θάλνπλ απφ θνηλσληθή επαηζζεζία ή απιά από 

θνπηζνκπνιηό, αδπλαηψ λα ην γλσξίδσ...ελ γέλεη...ε ζηάζε απηψλ ησλ αλζξψπσλ 

απνδεηθλχεη πσο ν ξαηζηζκφο θαη ε μελνθνβία νινέλα θαη απμάλνληαη....εχρνκαη λα 

ζηακαηήζνπλ φια απηά ζχληνκα…». 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4: ρέζε κε θπβεξλεηηθώλ νξγαλώζεσλ θαη άιισλ ζπιινγηθνηήησλ 

ηεο Κνηλσλίαο Πνιηηώλ, ην παξάδεηγκα ηνπ Πξνζθπγηθνύ δεηήκαηνο 

 

 Όπσο αλαιχζεθε ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα, ην ειιεληθφ θξάηνο βξέζεθε 

αληηκέησπν κε έλα άλεπ πξνεγνπκέλνπ πξνζθπγηθφ ξεχκα, ζηε δηαρείξηζε ηνπ νπνίνπ 

δελ θπξηάξρεζε ε κνλνκεξήο δξάζε ηνπ θξάηνπο, αιιά ελεπιάθεζαλ θαη άιινη 

δξψληεο, θνξείο ηεο ΚΠ, ηνπηθέο θαη δηεζλείο ΜΚΟ, ζπιινγηθφηεηεο αιιειεγγχεο, κε 

ηε ζπλδξνκή ηεο ΔΔ θαη δηεζλψλ νξγαληζκψλ. Σν δεηνχκελν, είλαη ε δηεξεχλεζε ηνπ 

βαζκνχ ζπλεξγαζίαο πνπ δηαηεξήζεθε κεηαμχ ησλ βαζηθψλ εκπιεθνκέλσλ, ησλ ΜΚΟ 

θαη ησλ θξαηηθψλ θνξέσλ, ζε πνην βαζκφ νη ζρέζεηο ηνπο ραξαθηεξίζηεθαλ απφ 

ζπκπιεξσκαηηθφηεηα θαη ζπλεξγαζία γηα ηελ επίηεπμε ελφο θνηλνχ ζηφρνπ -ή, 

αληίζεηα, αληαγσληζηηθφηεηα- κε πνηνπο ηξφπνπο ζπληειέζηεθε απηή ε δηαρείξηζε, 

ψζηε λα θαηαιήμνπκε ελ έηε 2017, λα απνθαινχκε ην πξνζθπγηθφ ξεχκα πιένλ, 

πεξηζζφηεξν δηαρεηξίζηκν θαη ειεγρφκελν ζηε ρψξα. 

 

4.1 Η πιεπξά ησλ ΜΚΟ: Αμηνιόγεζε ηεο θξαηηθήο δξάζεο θαη ηεο κεηαμύ ηνπο 

ζπλεξγαζίαο 

 ην πξψην ζηάδην, νη ΜΚΟ αμηνινγνχλ ηελ θξαηηθή δξάζε, θαηά ηελ 

πξνζθπγηθή θξίζε, απφ ην μεθίλεκα ηεο κέρξη ζήκεξα, επηζεκαίλνληαο ζεκεία θαη 

ηνκείο θαζπζηέξεζεο, αδπλακίεο, δπλαηά ζεκεία θαη θξαηηθέο αλεπάξθεηεο. Όπσο 

ηζρπξίδεηαη εθπξφζσπνο ηεο Caritas Hellas, «φια ηα δπλαηά ζεκεία ηνπ θξάηνπο 

δηαζέηνπλ ηελ αδπλακία ηεο θαζπζηέξεζεο...»,ελψ, θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ 

αληθαλφηεηα ηνπ θξάηνπο λα δηαρεηξηζηεί απνηειεζκαηηθά ην πξνζθπγηθφ ξεχκα 

δηαδξακάηηζαλ «νη παζνγέλεηεο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο αιιά θαη ζεκαληηθέο 

θαζπζηεξήζεηο ζε ηνκείο φπσο ε δεκηνπξγία ησλ hotspots θαη νη θαηαγξαθέο ησλ 

πξνζθχγσλ ζηνπο ηφπνπο ππνδνρήο...φκσο... «παξά ηηο θαζπζηεξήζεηο, ζε γεληθέο 

γξακκέο, ην ειιεληθφ θξάηνο αληαπνθξίζεθε θαιά...». 

 Δθπξφζσπνο ηνπ Διιεληθνχ πκβνπιίνπ γηα ηνπο Πξφζθπγεο ζπκθσλεί πσο ην 

ειιεληθφ  θξάηνο «δελ θαηάθεξε λα πξνζθέξεη ηηο ιχζεηο πνπ ρξεηάδνληαλ γηα ηε 

δηαρείξηζε ηεο θαηάζηαζεο», κε απνηέιεζκα: «νη δηαδηθαζίεο αλαγλψξηζεο, 

ηαπηνπνίεζεο θαη θαηαγξαθήο ηνπ εηζεξρφκελνπ ζηελ Διιάδα πιεζπζκνχ λα 

θαζπζηεξνχλ ραξαθηεξηζηηθά∙ νη ππνδνκέο λα κελ επαξθνχλ γηα ην ζχλνιν ηνπ 

πιεζπζκνχ∙ νη ζπλζήθεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο δηακνλήο λα ραξαθηεξίδνληαη άζιηεο..»...ε 

αλεμέιεγθηε απηή θαηάζηαζε θαη ε απνπζία ζεκαληηθψλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ 
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«επλφεζε ηελ παξαβαηηθφηεηα (εκπνξία αλζξψπσλ, δηαθίλεζε λαξθσηηθψλ, ιεζηείεο, 

βηαζκνί)», νπφηε, ζε γεληθφ πιαίζην, «ε ζπκβνιή ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο ππήξμε 

κεδεληθή, δηφηη ε δηαρείξηζε ηεο «πέξαζε» ζηηο ΜΚΟ....«ην θξάηνο δε δηέζεηε 

ζηξαηεγηθή αληηκεηψπηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ, άξα θαη θαλέλα δπλαηφ ζεκείν θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δηαρείξηζεο ηνπ». 

 πλεληεπμηαδφκελνο ηνπ Οηθνπκεληθνχ πκβνπιίνπ γηα ηνπο Πξφζθπγεο, 

επηζεκαίλεη ηελ εμειηθηηθή πνξεία δξάζεο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο, απφ «αξρηθά πιήξσο 

απξνεηνίκαζην απέλαληη ζηελ πξνζθπγηθή θξίζε, εληζρχζεθε ζηαδηαθά, γηα λα 

απνθηήζεη ζήκεξα ηνλ θεληξηθφ ξφιν ηνπ..»...ε δξάζε ηνπ θξάηνπο ζα κπνξνχζε, ζε 

γεληθέο γξακκέο, λα ραξαθηεξηζηεί σο κέηξηα, «κε κηθξφ βαζκφ εηνηκφηεηαο, 

ζπλδπαζηηθά, ιφγσ κεγέζνπο ηνπ πξνζθπγηθνχ θχκαηνο θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ ίδηνπ 

ηνπ θξάηνπο»... αιιά θαη ην γεγνλφο πσο ε ρψξα βξηζθφηαλ ππφ ζεκαληηθή νηθνλνκηθή 

θξίζε θαηέζηεζε «ινγηθφ έλα θξάηνο λα κελ κπνξεί λα αληαπεμέιζεη ζε απηφ». 

 Όπσο ζπκπιεξψλεη ν ζπλεληεπμηαδφκελνο, ππήξμαλ πεξηπηψζεηο πνπ ην θξάηνο 

μεπέξαζε ηηο γξαθεηνθξαηηθέο ηνπ αγθπιψζεηο θαη πξνέβε ζε ζεκαληηθέο ππεξβάζεηο, 

αθνχ «ιφγσ ηεο κεγάιεο αιιειεγγχεο θαη δεθηηθφηεηαο πνπ ππέδεημε έλα κεγάιν 

κέξνο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο, ππνρψξεζαλ θάπνηνη γξαθεηνθξαηηθνί 

κεραληζκνί...»....ιφγσ ησλ capital controls δελ ήηαλ δπλαηή ε θίλεζε ρξεκάησλ ζηνπο 

Γηεζλνχο Οξγαληζκνχο....φκσο «κε ζπγθεθξηκέλε ξχζκηζε κε λφκν, δφζεθε ε 

δπλαηφηεηα ζε ζπγθεθξηκέλεο Γηεζλείο Οξγαλψζεηο -πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαλ εθείλε 

ηε ρξνληθή ζηηγκή ζηελ Διιάδα- λα θηλνχλ κεγαιχηεξα πνζά, ιφγσ ησλ απμεκέλσλ 

αλαγθψλ...». 

 ηέιερνο απφ ηνλ ΓΟΜ ηζρπξίδεηαη πσο ε μαθληθή θαη νγθψδεο εηζξνή 

κεηαλαζηψλ θαη πξνζθχγσλ ζηελ Διιάδα δεκηνχξγεζε κηα εμαηξεηηθή θαηάζηαζε, 

«μεπεξλψληαο ηελ νξγαλσηηθή ηθαλφηεηα ησλ αξρψλ νπνηνπδήπνηε θξάηνπο, ελ 

πξνθεηκέλσ ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο»... ζεκεηψζεθαλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα, φπσο «ν 

ζπληνληζκφο κεηαμχ ησλ ειιεληθψλ αξρψλ», ηδίσο φζνλ αθνξά ηε δηαδηθαζία 

παξαιαβήο θαη ηαπηνπνίεζεο ησλ λέσλ αθίμεσλ «εκθάληζε ζεκαληηθέο 

θαζπζηεξήζεηο», αιιά είλαη επίζεο θαηαλνεηφ «αλ ιεθζεί ππφςε κηα ηέηνηα ηεξάζηηα 

εηζξνή, ζε θαζεκεξηλή βάζε...» «....ήηαλ δχζθνιν λα αληηκεησπηζηεί ε δηαρείξηζε ηεο 

εηζξνήο θαη ε δεκηνπξγία θαηάιιεισλ δνκψλ ππνδνρήο θαη γη‟ απηφ ρξεηάζηεθε 

αξθεηφο ρξφλνο απφ ηηο ειιεληθέο αξρέο γηα ηελ θαηαζθεπή φισλ ησλ ρψξσλ ζηέγαζεο 

ζηα λεζηά...». 
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 Γηα ηνλ εθπξφζσπν απφ ηνλ Ξελψλα Αζπλφδεπησλ Αλειίθσλ Αζελψλ,  ην 

ειιεληθφ θξάηνο βξέζεθε αληηκέησπν κε κηα βαζηά πξνζθπγηθή θξίζε, «ρσξίο λα 

δηαζέηεη επαξθείο νηθνλνκηθνχο πφξνπο θαη απνηειεζκαηηθνχο κεραληζκνχο 

αληίδξαζεο»...φκσο...ην γεγνλφο πσο ην θξάηνο δελ θαηάθεξε λα δηαρεηξηζηεί εγθαίξσο 

ηελ θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο ζηελ νπνία βξέζεθε ε ρψξα δε ζεκαίλεη πσο «ζα 

πξέπεη λα κεησζεί ν ξφινο ηνπ ηειείσο, λα κελ ην αθπξψζνπκε, γηαηί λαη κελ ε βνήζεηα 

ήξζε απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, αιιά ε δηαρείξηζε φισλ απηψλ πξνήιζε απφ ην 

θξάηνο...»...φπσο ζπλερίδεη ν ζπλεληεπμηαδφκελνο, ζεκαληηθφ ξφιν δηαδξακάηηζε «ε 

απεηξία ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο ζε ηέηνηνπ είδνπο θαηαζηάζεηο», κε απνηέιεζκα λα 

ιεθζνχλ ζεηξά έθηαθησλ κέηξσλ θαη ζπκπξάμεηο...γηα ηε δνκή ηνπ «μεπέξαζε ηνλ 

εαπηφ ηνπ»... «κε ηα ηεξάζηηα ιεηηνπξγηθά θελά θαη ηηο αλεπάξθεηεο...κε ην ηεξάζηην 

πνζνζηφ αλεξγίαο ηνπ 27%”... ην ειιεληθφ θξάηνο ζε ζχκπξαμε κε ηηο ΜΚΟ -κφλν ηνπ 

δε δηέζεηε ηε δπλαηφηεηα- ηα θαηάθεξε...». 

 Όπσο ηζρπξίδεηαη εθπξφζσπνο απφ ηε Μεηάδξαζε, ζηελ αξρή ην θξάηνο δηέζεηε 

πνιχ αξγά αληαλαθιαζηηθά «δελ ήηαλ ηθαλφ λα ζπληνλίζεη ην ζηξαηφ λα θέξεη 

θνπβέξηεο, δελ ππήξρε νχηε θαλ εθεί ζπληνληζκφο...» «ε πεξίπησζε ηεο Λέζβνπ ην 

2015 ήηαλ πνιχ ραξαθηεξηζηηθή, φπνπ ππήξραλ νη κεγαιχηεξεο αθίμεηο ζε αξηζκφ θαη 

ζπρλφηεηα, άξα αλάγθε γηα δηαρείξηζε θξίζεσλ ζην πεδίν εθείλε ηελ ψξα θαη ην θξάηνο 

ήηαλ αλχπαξθην». Απφ εθεί θαη πέξα, μεθίλεζε κηα δηαρείξηζε ησλ πξνζθπγηθψλ ξνψλ 

θαη ηεο πξνζθπγηθήο θξίζεο απφ ην θξάηνο θαη ζε θάπνηα ζεκεία κπνξεί λα ήηαλ θάπσο 

ζεηηθφηεξε, σζηφζν, «θακία πξνζπάζεηα ηνπ θξάηνπο δελ είλαη νινθιεξσκέλε κέρξη 

ηψξα....»…«έρνπλ γίλεη θάπνηεο πξνζπάζεηεο, φπσο γηα ηελ πξφζβαζε ζηα ζρνιεία ησλ 

παηδηψλ ησλ πξνζθχγσλ, έγηλε κηα πξνζπάζεηα γηα εκβνιηαζκνχο, πνπ θάιπςε κεγάιν 

πιεζπζκφ ζε έλα επξχ ρξνληθφ δηάζηεκα…βξηζθφκαζηε αθφκα ζε crisis 

management...». 

 χκθσλα κε ηελ Κσλζηαληίλα, ζπξηαθήο θαηαγσγήο, ην θξάηνο έιαβε αξθεηά 

κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαη ηελ ππνδνρή ησλ πξνζθχγσλ «ε δηάζσζε ησλ αηφκσλ 

απηψλ απφ ηε ζάιαζζα, νη ρψξνη ππνδνρήο, ηα ιεγφκελα hotspots, νη ρψξνη δηακνλήο 

ηνπο θιπ έγηλαλ αξθεηά θαιά, ην πην πηζαλφλ γηαηί ππήξρε ε πίεζε ηεο ΔΔ...» 

…σζηφζν..«νη αλεπάξθεηεο δελ ήηαλ ιίγεο, θπξίσο αλαθνξηθά κε ηα είδε πξψηεο 

αλάγθεο, ηε θχιαμε, ηελ ηαηξηθή πεξίζαιςε θα...ρσξίο ηε ζπκβνιή ησλ ΜΚΟ, εηδηθά 

γηα ηηο πξναλαθεξφκελεο ειιείςεηο, ηα πξάγκαηα ζα ήηαλ πνιχ ρεηξφηεξα»….«o 

θξαηηθφο κεραληζκφο θηλεηνπνηήζεθε ζε ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν, γηα ηα ειιεληθά 
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δεδνκέλα...ην γεγνλφο φηη ππάξρνπλ Δπξσπατθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο (θαη 

θνλδχιηα), ήηαλ δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ δηθηχνπ παξνρήο βνήζεηαο». 

  ε δεύηεξν ζηάδην, νη ΜΚΟ επηζεκαίλνπλ ηνλ ξόιν ηνπο ζηελ πξνζθπγηθή 

θξίζε θαη ηε ζπλεξγαζία ηνπο κε ην ειιεληθό θξάηνο. Γηα ηνλ εθπξφζσπν απφ ηελ 

Caritas Hellas, ην θξάηνο ρσξίο ηε ζπκβνιή ησλ ΜΚΟ «ζα είρε πειαγψζεη»... «θάπνηα 

ζηηγκή ζα ην δηαρεηξηδφηαλ νκαιά θαη απνηειεζκαηηθά, αιιά πνιχ πην θαζπζηεξεκέλα 

απφ φηη ηψξα»...επηπιένλ, φζνλ αθνξά ηε κεηαμχ ηνπο ζρέζε, θπξηάξρεζε έλα 

«αίζζεκα θαρππνςίαο θαη έιιεηςε εκπηζηνζχλεο», αθνχ «ππήξμαλ αξθεηέο ΜΚΟ πνπ 

βξέζεθαλ ζηα λεζηά θαη κφλν γηα λα θαηαρξαζηνχλ θνλδχιηα θαη...ακαπξψζεθε ην 

φλνκα πνιιψλ ΜΚΟ εμαηηίαο απηήο ηεο θαηάζηαζεο»...«ε ζπλεξγαζία ππήξμε πνιιέο 

θνξέο πξνβιεκαηηθή». 

 Ο ζπλεληεπμηαδφκελνο απφ ην Διιεληθφ πκβνχιην γηα ηνπο Πξφζθπγεο 

ππνζηεξίδεη «ην θξάηνο, ρσξίο ηηο ΜΚΟ- νη νπνίεο νπζηαζηηθά αλέιαβαλ ην ξφιν ηνπ- 

δε ζα κπνξνχζε ζε θακία πεξίπησζε λα δηαρεηξηζηεί απνηειεζκαηηθά ην πξνζθπγηθφ 

ξεχκα, αθφκε θαη έπεηηα απφ ηε δηνρέηεπζε πνιιψλ επξσπατθψλ πφξσλ ζηα αξκφδηα 

ππνπξγεία».... παξά ην γεγνλφο φηη νπζηαζηηθά «ε ΚΠ ππνθαηέζηεζε ην θξάηνο», ην 

δεχηεξν «δελ πξνζέθεξε απνηειεζκαηηθή ππνζηήξημε ζηηο δξάζεηο ηνπο». 

 Δπηπιένλ, ε κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζία ήηαλ δηηηήο θύζεσο, αθνχ λαη κελ, ζε 

αξθεηέο πεξηπηψζεηο ε Γ.Γ «δηεπθφιπλε ηε ζπλεξγαζία θαη ηε ζχλδεζε κεηαμχ θξάηνπο 

θαη ΚΠ», παξέρνληαο ζηηο δεχηεξεο πξφζβαζε ζηηο δνκέο, ψζηε λα παξάζρνπλ ηηο 

ππεξεζίεο ηνπο θαη λα αλαθνπθίζνπλ ηνλ πξνζθπγηθφ πιεζπζκφ, δεκηνπξγψληαο 

ππνδνκέο ζηέγαζεο θαη επηηπγράλνληαο ηελ θάιπςε ζηνηρεησδψλ αλαγθψλ…φκσο ζε 

πνιιά ζεκεία...«δεκηνχξγεζε ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζηε ιεηηνπξγία ησλ 

νξγαλψζεσλ, φπσο ηεξάζηηεο γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο, άξλεζε ζπλεξγαζίαο θαη 

παξνρήο βνήζεηαο». 

 Γηα ηνλ εθπξφζσπν απφ ην Οηθνπκεληθφ Πξφγξακκα γηα ηνπο Πξφζθπγεο, ν 

ξφινο ησλ ΜΚΟ είλαη θαζνξηζηηθφο, «ε αξρή θαη ε θχξηα δξαζηεξηνπνίεζε έγηλε απφ 

ηηο ΜΚΟ θαη ην θξάηνο ιεηηνχξγεζε επηθνπξηθά...»...ην θξάηνο δε ζα κπνξνχζε λα 

δηαρεηξηζηεί απνηειεζκαηηθά ην πξνζθπγηθφ ξεχκα, ρσξίο ηελ παξνπζία ησλ ΜΚΟ, 

φκσο, ζε κηα ππνζεηηθή, ζεσξεηηθή βάζε, «αλ απείραλ ηειείσο νη ΜΚΟ, ίζσο ην θξάηνο 

λα είρε αλαγθαζηεί λα αλαιάβεη θάπνηεο πξσηνβνπιίεο, λα δηαζέηεη κηα ζπγθεθξηκέλε 

πνιηηηθή θαη λα ιάβεη θάπνηα κέηξα...»….«ην θξάηνο ζα αλαγθαδφηαλ λα ελδπλακψζεη 

γηα λα κπνξέζεη λα αληαπεμέιζεη». 
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 Δπηπιένλ, φπσο ζπλερίδεη, ε ζρέζε θξάηνπο θαη ΜΚΟ ζα ραξαθηεξηδφηαλ σο 

«ζπκθεξνληνινγηθή», αθνχ πξνζθέξεη ρψξν ζηηο ΜΚΟ, «φπνηε απηφ ην επηζπκεί», 

ηνλίδνληαο ηελ εππξφζδεθηε αξρηθή παξνπζία ησλ ΜΚΟ «ζηελ αξρή καο θαινχζαλ ζηα 

camps λα πάκε νη ΜΚΟ» πνπ κεηαηξάπεθε ζηαδηαθά ζε απαγνξεπηηθή «ηψξα, πνπ έρεη 

εμνκαιπλζεί ε θαηάζηαζε καο απαγνξεχεηαη ε είζνδνο...» «θαη πξηλ ηελ πξνζθπγηθή 

θξίζε ζηα ζεκεία πνπ αδπλαηνχζε ην θξάηνο λα παξέκβεη ην θξάηνο ή δελ ήζειε», 

θαινχληαλ νη ΜΚΟ, θαζψο «έπαηδαλ ην δεθαλίθη ηνπ θξάηνπο». 

 Όπσο επηζεκαίλεη ζπλεληεπμηαδφκελνο απφ ηνλ ΓΟΜ «νη δηεζλείο νξγαληζκνί 

θαη νη ΜΚΟ ζπλεξγάζηεθαλ ζηελά θαη απνηειεζκαηηθά κε ηηο εζληθέο αξρέο θαη ππφ 

ηελ εγεζία ηνπο γηα ηελ επίηεπμε απνηειεζκαηηθήο αληίδξαζεο…» ζπλεπψο, ην γεγνλφο 

ηεο ζεκαληηθήο ππνρψξεζεο ηεο πξνζθπγηθήο θξίζεο ζηε ρψξα θαη ε εκπινθή πνιιψλ 

παξαγφλησλ, ζεκαίλεη κηα αξκνληθή ζπλεξγαζία... ε δηαρείξηζε ηεο πξνζθπγηθήο 

θξίζεο ζην ειιεληθφ έδαθνο, ήηαλ απνηέιεζκα «νκαδηθήο ζπλεξγαζίαο, κεηαμχ 4 

βαζηθψλ ππιψλσλ: ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ηεο Διιεληθήο Κπβέξλεζεο, ησλ 

Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ θαη ησλ ΜΚΟ», κε ηηο δπν ηειεπηαίεο λα δηαζέηνπλ πεξηζζφηεξε 

εκπεηξία ζηελ νξγάλσζε απηνχ ηνπ ηχπνπ αληίδξαζεο έθηαθηεο αλάγθεο». 

 Δθπξφζσπνο ηνπ Ξελψλα Αζπλφδεπησλ Αλειίθσλ Αζήλαο ηζρπξίδεηαη πσο «νη 

ΜΚΟ δελ πξνζπάζεζαλ λα ιάβνπλ ηε ζέζε ηνπ θξάηνπο, έγηλε απεπζείαο αλάζεζε ζε 

απηέο. Σν ίδην ην θξάηνο έξημε ην βάξνο ζηηο ΜΚΟ γηαηί δελ δηέζεηε ηελ 

ηερλνγλσζία....». Καηά ζπλέπεηα, ε παξνπζία ησλ ΜΚΟ απνηέιεζε κηα ιχζε αλάγθεο 

«ζηελ αξρή ην θξάηνο ρξεηάζηεθε ηηο ΜΚΟ....» «ην θξάηνο δελ ππνζηήξημε μεθάζαξα 

ηηο ΜΚΟ ζε θάπνηνλ ηνκέα...απνθεχγεη θάπνηεο επζχλεο γεληθά». ηελ αξρή πνπ 

βξηζθφηαλ ζε έθξεμε ην πξνζθπγηθφ ην θξάηνο δηέζεηε δεπηεξεχνληα ξφιν, έπεηηα, 

αθνχ πξνζαξκφζηεθε ην πξνζθπγηθφ ξεχκα ζηελ ρψξα, «άξρηζε λα γίλεηαη 

πεξηζζφηεξν παξεκβαηηθφ...». 

 Αλαθνξηθά κε ηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο θαη ηε ζπλεξγαζία ΜΚΟ θαη θξάηνπο, ν 

ζπλεληεπμηαδφκελνο αλαθέξεη πσο «δελ ππάξρεη νκαιφηεηα θαη ζπλεξγαζία κε ηελ Γ.Γ 

γεληθά.... θακία νπζηαζηηθή ζπλελλφεζε, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη θπξίσο ζηα κεγάια 

νξγαλσηηθά πξνβιήκαηα ηνπ θξάηνπο... αηζζεηή είλαη θαη ε απνπζία κηαο θνπιηνχξαο 

ζπλεξγαζίαο «νη θξαηηθνί ππάιιεινη δελ έρνπλ κάζεη λα ζπλεξγάδνληαη», αιιά θαη ε 

ζηαζηκφηεηα πνπ επηθξαηεί ζηνλ ππξήλα ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο «απνπζηάδεη ε 

αλαλέσζε ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ, δελ πιάζνληαη λέα πξάγκαηα, αλαπαξάγνληαη ηα 

ήδε πθηζηάκελα», ζε ζρέζε κε ην πλεχκα θαηλνηνκηψλ πνπ αθνινπζεί κηα ΜΚΟ.... 
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 O εθπξφζσπνο απφ ηελ Μεηάδξαζε επηζεκαίλεη πσο ρσξίο ηηο ΜΚΟ «ε θξίζε 

ζα είρε θηάζεη ζε αθφκα βαζχηεξν ζεκείν...»…oη ΜΚΟ πξνζθέξνπλ μελψλεο γηα 

αζπλφδεπηα παηδηά, επηηξφπνπο γηα ηα αλήιηθα, καζήκαηα εθκάζεζεο ηεο ειιεληθήο 

θαη αγγιηθήο γιψζζαο, λνκηθέο ππεξεζίεο...αιιά θαη ΜΚΟ εθηφο Διιάδαο 

θηλεηνπνηήζεθαλ, καδί κε αιιειέγγπεο δξάζεηο γηα ηηο ππνδνρέο ησλ πξνζθχγσλ ζηα 

λεζηά... «ζα ππήξρε έλα ηεξάζηην ράνο αλ δελ ππήξραλ νη ΜΚΟ....». Ωζηφζν 

παξαηεξείηαη ζηαδηαθή αλάθηεζε ηεο παξεκβαηηθφηεηαο ηνπ θξάηνπο «ε Γ.Γ θαη ηα 

αληίζηνηρα Τπνπξγεία μεθηλνχλ πιένλ κηα νπζηαζηηθφηεξε ζρέζε ζπλεξγαζίαο, ψζηε λα 

απνζπξζνχλ ΜΚΟ απφ hotspots, camps θιπ θαη λα παξακείλνπλ ζην πεδίν ζε άιια 

θνκκάηηα, ην θξάηνο ζα ζπλεξγαζηεί θαη κε ΜΚΟ, ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία γηα λα 

θαιπθζνχλ ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο» (πρ κε ηνπο MSF αλάγθεο ςπρνθνηλσληθήο 

ζηήξημεο ζηα λεζηά).  

 Όπσο ζπλερίδεη ν ζπλεληεπμηαδφκελνο, ζα ραξαθηήξηδε ηε ζρέζε θξάηνπο ΜΚΟ 

νπδέηεξε, ηε ζηηγκή πνπ νη ΜΚΟ κε ην θξάηνο «νχηε ζπλεξγάζηεθαλ θαιά, νχηε 

ζπλεξγάζηεθαλ άζρεκα, απιά δξνχζαλ ηαπηφρξνλα θαη παξάιιεια, ρσξίο απηφ λα 

ζεκαίλεη πσο ππάξρεη κηα επνηθνδνκεηηθή ζπλεξγαζία, αιιά νχηε θαη πξφβιεκα 

κεηαμχ ηνπο, ν θαζέλαο έπξαηηε απηφ πνπ ήηαλ εθηθηφ λα θάλεη». 

 Όπσο ηζρπξίδεηαη ε Κσλζηαληίλα, ζπξηαθήο θαηαγσγήο, «νη ΜΚΟ βνεζνχλ ηνπο 

πξφζθπγεο λα έξζνπλ ζε επαθή κε ην ζχζηεκα πγείαο ηεο Διιάδνο, πξνζθέξνπλ 

επηηφπνπ ηαηξηθή θξνληίδα, παξέρνπλ ππνζηήξημε ζηα αζπλφδεπηα αλήιηθα θ.α. 

Φαίλεηαη κάιηζηα φηη ζπκβάιινπλ ζε ζεκεία φπνπ ην θξάηνο πζηεξεί»...«φζνλ αθνξά 

ηε ζηήξημε ησλ ΜΚΟ απφ ην θξάηνο...ππνζέησ φηη γεληθά ππάξρεη θαιφ θιίκα 

ζπλεξγαζίαο».  

 

4.2  Η πιεπξά ηνπ θξάηνπο: Αμηνιόγεζε ηεο δξάζεο ησλ ΜΚΟ θαη ηεο κεηαμύ 

ηνπο ζπλεξγαζίαο 

 Όπσο παξαδέρεηαη εθπξφζσπνο ηνπ ΔΚΚΑ, «φλησο ππήξμαλ ζεκαληηθέο 

δπζθνιίεο, εηδηθά ζηελ πξψηε ππνδνρή ηνπ πιεζπζκνχ ζηα λεζηά θαη ππήξρε έλα 

κεγάιν δηάζηεκα, εηδηθά ζηελ αξρή πνπ ηα πξάγκαηα ήηαλ αξθεηά 

αλνξγάλσηα...αξθεηέο ΜΚΟ πνπ είραλ κπεη ζηα hotspots ζηα λεζηά, είραλ αλαιάβεη 

πξσηνβνπιία γηα ηε δηαρείξηζε ησλ πεξηπηψζεσλ ηνπ πιεζπζκνχ, θαη εηδηθά ηεο 

επαισηφηεηαο».... «ην θξάηνο πξνζέθεξε ρψξν ζηηο ΜΚΟ θαη ηηο Γηεζλείο Οξγαλψζεηο 

λα βνεζήζνπλ, δελ κπνξνχζε λα πξάμεη θαη δηαθνξεηηθά, ζηελ αξρή»...Αμηνινγψληαο 

ηε δξάζε ηνπ θξάηνπο, θαηά ηελ πξνζθπγηθή θξίζε, ν εθπξφζσπνο ηνπ ΔΚΚΑ 
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ζπκπιεξψλεη πσο «δεδνκέλσλ ησλ ζπλζεθψλ, ηεο πίεζεο, ηεο πξνζθπγηθήο θξίζεο, ην 

θξάηνο θαηάθεξε πνιιά πξάγκαηα θαη αληαπεμήιζε...», ελψ παξάιιεια, επηζεκαίλεη 

ηνλ ξφιν ησλ ΜΚΟ θαηά ηελ πξνζθπγηθή θξίζε, θαζψο, «δελ ζα γηλφηαλ ρσξίο απηέο, 

λα αληαπνθξηζνχκε ζηελ θξίζε...» θαη «ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ ππεξεζία καο... 

αλαθνξηθά κε ηελ δηαρείξηζε ησλ αηηεκάησλ ζηέγαζεο, δελ ζα δηαζέηακε μελψλεο θαη 

ζέζεηο, ψζηε λα ηνπνζεηήζνπκε ηνλ πξνζθπγηθφ πιεζπζκφ»...«ην θξάηνο άξγεζε λα 

δεκηνπξγήζεη πξφηππνπο θαλνληζκνχο ιεηηνπξγίαο θαη λα νξγαλψζεη έλα δηνηθεηηθφ 

ζρήκα, νπφηε αλέιαβαλ νη ΜΚΟ πεξηζζφηεξεο αξκνδηφηεηεο  απφ φζεο ζα έπξεπε ή 

ηνπο αλαινγνχζαλ»…«ππήξμαλ ελδερνκέλσο θάπνηεο ζπγθξνχζεηο, αιιά γεληθά 

δνχιεςε θαη δνπιεχεη ε ζπλεξγαζία απηή θαη ππήξμε ππνζηήξημε»….«ζηελ αξρή 

ππήξμε αιιειεπηθάιπςε αξκνδηνηήησλ θαη ίζσο αθφκα, ζε έλαλ βαζκφ....». 

 Όπσο επηζεκαίλεη ζηέιερνο απφ ηνλ Γήκν Αζελαίσλ, ην πην ζεηηθφ ζεκείν ηεο 

δηαρείξηζεο ηεο πξνζθπγηθήο θξίζεο είλαη πσο κεηέβαιε ζεκαληηθά ην κέρξη ηψξα 

πθηζηάκελν πιαίζην, «απφ κηα ινγηθή ειέγρνπ ησλ ζπλφξσλ θαη ηεο θξάηεζεο-ην νπνίν 

είλαη βαζηθφ δήηεκα ζην πξνζθπγηθφ- ζηε ινγηθή ππνδνρήο θαη θηινμελίαο». Σα κειαλά 

ζεκεία ηνπ θξάηνπο απνηέιεζαλ ε έιιεηςε ηερλνγλσζίαο, ε γλσζηή γξαθεηνθξαηία θαη 

ε έιιεηςε ζπληνληζκνχ ησλ θνξέσλ. ε κηα πξνζπάζεηα αμηνιφγεζεο ηεο θξαηηθήο 

δξάζεο, ν εθπξφζσπνο ζπλερίδεη πσο «έρνπκε θάλεη ζαλ ρψξα πξάγκαηα πνπ πξηλ δελ 

ήηαλ δεδνκέλα, έρνπκε, φκσο, πνιχ ρξφλν αθφκα λα δηαλχζνπκε, πξνθεηκέλνπ λα ην 

θάλνπκε ζσζηά». Ο ξφινο ησλ ΜΚΟ θαη εηδηθά ησλ κεγάισλ θαη εμεηδηθεπκέλσλ «ήξζε 

γηα λα επηηαρχλεη δεηήκαηα, ηα νπνία αλ γίλνληαλ ζε έλα πιαίζην ηππηθήο ιεηηνπξγίαο 

ηεο ειιεληθήο Γ.Γ, ζα ραλφηαλ ε έλλνηα ηνπ επείγνληνο»...«πξνθαλψο, ε επειημία πνπ 

έρνπλ νη ΜΚΟ ήηαλ θάηη ην νπνίν βνήζεζε ζπλνιηθά ην ζχζηεκα λα αληαπνθξηζεί ζηελ 

έλλνηα ηνπ θαηεπείγνληνο, αιιηψο ζα θαζπζηεξνχζακε πάξα πνιχ...δελ κπνξνχκε λα 

θαληαζηνχκε πσο αιιηψο ζα γηλφηαλ....». 

 Όπσο ηζρπξίδεηαη ζπλεληεπμηαδφκελνο απφ ηελ Αλνηρηή δνκή θηινμελίαο 

Διαηψλα, ην θξάηνο «ιφγσ έιιεηςεο πξνζσπηθνχ θαη νηθνλνκηθήο θξίζεο, μεθίλεζε λα 

αλαζέηεη θάπνηεο αξκνδηφηεηεο ζε δηάθνξεο ΜΚΟ....» εθεί πνπ ππήξραλ ειιείκαηα, 

επελέβεζαλ νη ΜΚΟ «ήηαλ δχζθνιε ε δηαρείξηζε φισλ απηψλ ησλ ξνψλ, έξρνληαλ 

3.000 άηνκα ζηα λεζηά ηε κέξα, γεγνλφο ζηελ αξρή κε δηαρεηξίζηκν, αιιά κέζα ζε έλα 

κήλα μεθίλεζε ε δηαρείξηζε...» φπσο ζπλερίδεη ν ζπλεληεπμηαδφκελνο, ε δπζθνιία ηνπ 

θξάηνπο ζηε δηαρείξηζε ηεο πξνζθπγηθήο θξίζεο δελ νθεηιφηαλ ζηελ χπαξμε δνκηθψλ 

αδπλακηψλ, αιιά ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε «αλ δελ ππήξρε ε νηθνλνκηθή θξίζε, ζα 
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κπνξνχζακε λα ην δηαρεηξηζηνχκε πνιχ εχθνια... δελ ππήξραλ θνλδχιηα θαη αθφκα δελ 

ππάξρνπλ...».  

 Όπσο επηζεκαίλεη ζηέιερνο απφ ην ΔΚΚΑ, ε ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία 

ζπλεξγάδεηαη παξαδνζηαθά, θαη ζε ζηελφ βαζκφ, κε πιήζνο ΜΚΟ, γηα ηελ νξγάλσζε 

θαη ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ηεο, νπφηε ε ζρέζε απηή έρεη δνθηκαζηεί ζην ρξφλν θαη έρεη 

δηαηεξεζεί... «θαηά θαηξνχο κπνξεί λα παξνπζηάζηεθαλ δπζθνιίεο ζηελ επηθνηλσλία 

θαη ηε δηαρείξηζε ηεο δνπιεηάοπ, πήξμαλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα, νξγαλσηηθά, 

ζπλελλφεζεο, αιιά ζε γεληθέο γξακκέο απνηειεί κηα θαιή ζπλεξγαζία»....«ππάξρεη 

ζπλεξγαζία ζε πνιινχο ηνκείο, φρη κφλν κε θηίξηα αιιά θαη ζε επίπεδν ππεξεζηψλ, 

εθπαηδεχζεηο ΜΚΟ ζην ΔΚΚΑ ή αληίζεηα, ζε δηάθνξα εηδηθά ζέκαηα...» «νη ΜΚΟ 

ιεηηνπξγνχλ αξθεηά ζπκπιεξσκαηηθά ζην θξάηνο...». 

 Ο εθπξφζσπνο ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ ραξαθηεξίδεη ηε ζρέζε κε ην θξάηνο σο 

«παξάμελε»....ην πξνζθπγηθφ «άιιαμε ζεκαληηθά ηε ζέαζε πνπ είρε λα θάλεη κε ηηο 

ΜΚΟ....» πξψηνλ γηαηί εκπιέθνληαη κεγάιεο θαη δηεζλείο ΜΚΟ κε ηερλνγλσζία θαη 

εκπεηξία ζε άιιεο δχζθνιεο ρψξεο (Αθξηθή, Μέζε Αλαηνιή θιπ)....επηπιένλ, ππάξρεη 

κηα «αλαδηάξζξσζε ησλ αληηθεηκέλσλ θαη ηεο θαηεχζπλζεο, κηαο ζεηξάο απφ κεγάιεο 

ΜΚΟ, νη νπνίεο εληάζζνληαη ζηε δηαρείξηζε ηνπ φινπ δεηήκαηνο»...ελψ παξαηεξείηαη  

έλαο κεγάινο «ελδηάκεζνο ζηε ζρέζε θξάηνπο θαη ΜΚΟ, ε Ύπαηε Αξκνζηεία ηνπ 

ΟΖΔ, ε νπνία νπζηαζηηθά απνηειεί ηνλ βαζηθφ εηαίξν ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο, ζηα 

δεηήκαηα δηαρείξηζεο ηνπ πξνζθπγηθνχ δεηήκαηνο». 

 Ζ ζρέζε ΜΚΟ θαη θξάηνπο ζε γεληθέο γξακκέο αμηνινγείηαη ζεηηθά απφ ηνλ 

ζπλεληεπμηαδφκελν...ην αξλεηηθφ ζηνηρείν φκσο βξίζθεηαη ζην ζεκείν ηνπ ζπληνληζκνχ 

θαη ηελ χπαξμε κηαο θνπιηνχξαο αλεμαξηεζίαο ησλ ΜΚΟ....«νη ζπλζήθεο πνπ 

αληηκεηψπηζαλ νη ΜΚΟ ζηελ Διιάδα...δελ ήηαλ ζπλεζηζκέλεο λα εξγάδνληαη κε ηέηνηνπ 

είδνπο εκπινθή θαη εληζρπκέλε επνπηεία ηνπ θξάηνπο...ζίγνπξα ην γεγνλφο απηφ 

δεκηνχξγεζε πξνβιήκαηα, πνπ πνιιέο θνξέο έθηαλαλ ζηελ άξλεζε επηκέξνπο 

ζπληνληζκψλ, πνπ ζα ήηαλ ρξήζηκνη θιπ...». 

 ηέιερνο ηεο Αλνηρηήο Γνκήο θηινμελίαο ηνπ Διαηψλα αμηνινγεί ηε ζρέζε ΜΚΟ 

θαη θξάηνπο επίζεο, σο «ζεηηθή, κε κηα ζπγθξαηεκέλε επηθπιαθηηθφηεηα...» «θαιφ 

είλαη λα ππάξρεη απηφο ν δεζκφο, αιιά κέρξη έλα ζεκείν…» «λα ππάξρνπλ ζαθή 

φξηα...».Τπήξμε ζεκαληηθή ζηήξημε απφ Γηεζλείο ΜΚΟ πνπ βνήζεζαλ ζηε δηαρείξηζε 

ηεο πξνζθπγηθήο θξίζεο ζηε δνκή, φπσο ε Δπξσπατθή έθθξαζε θάιπςε ηελ θνηλσληθή 

ππεξεζία, ε IRC ηηο δνκέο, DRC ηα ηξφθηκα, ε Μεηάδξαζε ζην θνκκάηη ηεο 

δηεξκελείαο....Όπσο επηζεκαίλεη ν ζπλεληεπμηαδφκελνο, ππάξρεη δηαθνξεηηθή 
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δηαβάζκηζε θαη αμηνιφγεζε ησλ ΜΚΟ αλάινγα κε ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο 

«ππάξρνπλ ΜΚΟ πνπ παξέρνπλ ην θαιχηεξν θαη άιιεο πνπ δελ είλαη απηφ πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα είλαη...ζε έλα 80% ππάξρεη ηθαλνπνίεζε απφ ηηο πξνζθεξφκελεο 

ππεξεζίεο». Eπηπιένλ, ην Τπνπξγείν Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο ζπζηάζεθε 

πξφζθαηα, oη Τπεξεζίεο Πξψηεο Τπνδνρήο θαη Αζχινπ δεκηνπξγήζεθαλ ην 2011, άξα 

απνηεινχλ ππεξεζίεο «κε ζχληνκε ιεηηνπξγία θαη ρσξίο εκπεηξία... δε δηαζέηνπλ 

παξάδνζε ζην πξνζθπγηθή δηαρείξηζε...» «…γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο ππήξρε αλάγθε 

γηα ηηο ΜΚΟ, αιιά πξέπεη λα ηεζνχλ φξηα θαη ζαθή πιαίζηα...». 

 Όπσο επηζεκαίλεη ζπλεληεπμηαδφκελνο απφ ην ΔΚΚΑ, ε ξνή ησλ 

ρξεκαηνδνηήζεσλ απνηέιεζε έλαλ πνιχ θξίζηκν παξάγνληα πνπ ζπληέιεζε ζηε ζηελή 

ζπλεξγαζία θξάηνπο-ΜΚΟ, φζνλ αθνξά ην πξνζθπγηθφ, «ήηαλ αδχλαηε ε κε 

ζπλεξγαζία, αθξηβψο γηαηί δελ ππήξραλ επαξθείο πφξνη απφ ην θξάηνο γηα λα 

ιεηηνπξγήζεη κε δηθέο ηνπ ππεξεζίεο θαη λα πξνιάβεη λα νξγαλσζεί, απέλαληη ζηελ 

πξνζθπγηθή θξίζε»…νπφηε νη ΜΚΟ δηαζέηνληαο επειημία θαη δπλαηφηεηα 

ρξεκαηνδφηεζεο απφ επξσπατθέο θαη άιιεο πεγέο.. νξγάλσζαλ ηηο ππεξεζίεο...«αλ ε 

ρξεκαηνδφηεζε εξρφηαλ πξνο ην θξάηνο ζην ζχλνιφ ηεο θαη πξνιάβαηλε ην θξάηνο λα 

νξγαλσζεί πξνο ηηο ππεξεζίεο ηνπ, ζα κπνξνχζε θαλείο λα ηζρπξηζηεί πσο ζα ηα 

θαηάθεξλε θαη κφλν ηνπ»....γηα παξάδεηγκα «ηα θαλάιηα ρξεκαηνδφηεζεο κέζσ ηνπ DG 

ECHO θαηεπζχλνληαλ πξνο ηηο δηεζλείο νξγαλψζεηο, θπξίσο ηελ Ύπαηε Αξκνζηεία ηνπ 

ΟΖΔ θαη ηελ UNICEF, θαη κεηά δηνρεηεχνληαλ ζηηο ηνπηθέο ΜΚΟ, γηα λα ζηήζνπλ 

ππεξεζίεο, εηδηθά μελψλεο...αθνχ έηζη θαηεπζπλφηαλ ε ρξεκαηνδνηηθή ξνή, πσο ήηαλ 

δπλαηφλ λα κελ ζπλεξγαζηνχκε κε ηνπο μελψλεο θαη ηηο ΜΚΟ;». 

 Σν δήηεκα ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ ζίγεη θαη ν εθπξφζσπνο ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ, 

θαζψο φπσο επηζεκαίλεη ε Ύπαηε Αξκνζηεία είλαη απηή ζηελ νπνία θαηαιήγεη ην 

βαζηθφ θνκκάηη ησλ θνλδπιίσλ απφ ην ECHO θαη ε νπνία, «ζε ζπλελλφεζε κε ην 

ειιεληθφ θξάηνο δηακνξθψλεη εθείλν ην πιαίζην δηαρείξηζεο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο, ην 

νπνίν πεξηιακβάλεη θαη ηελ απεπζείαο ρξεκαηνδφηεζε ησλ ΜΚΟ»....γηα παξάδεηγκα «ν 

Γήκνο Aζελαίσλ δελ δηαζέηεη απεπζείαο πξφζβαζε ζηε ρξεκαηνδφηεζε, θάηη πνπ 

έρνπλ νη ΜΚΟ...ππάξρεη έλα ζεζκηθφ πιαίζην, ην νπνίν δεκηνπξγεί έληαζε ζε ρακειφ 

επίπεδν, ζηηο ζρέζεηο ησλ ΜΚΟ κε ην θξάηνο...έληαζε πνπ βέβαηα θαζηζηά αθφκα 

πεξηζζφηεξν απαξαίηεηε ηε κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζία».... «απηή ηε ζηηγκή δελ ππάξρεη 

πξφζβαζε απεπζείαο, ζε θάπνην θνλδχιη πρ γηα καζήκαηα ειιεληθψλ ζε πξνζθπγηθφ 

πιεζπζκφ....ζε αληίζεζε κε κηα ζεηξά απφ ΜΚΟ, νη νπνίεο δχλαληαη απεπζείαο λα 

δηαζέηνπλ πξφζβαζε, κέζσ ησλ πξνγξακκάησλ ηεο ΔΔ, ζε κηα ζεηξά απφ δεηήκαηα.  



57 
 

4.3 Aπό ηνλ απνινγηζκό ηνπ παξειζόληνο, ζηηο δξάζεηο ηνπ κέιινληνο 

 Οινθιεξψλνληαο ηνλ ζχληνκν απνινγηζκφ, δξάζεσλ θαη ζπλεξγαζηψλ, νη ΜΚΟ 

θαη νη θξαηηθέο θνξείο εζηηάδνπλ απφ ην παξειζφλ, ζην παξφλ θαη ην κέιινλ, ζηηο 

κειινληηθέο δξάζεηο θαη ηηο πνιηηηθέο πνπ είλαη απαξαίηεην λα πινπνηεζνχλ θαη λα 

εθαξκνζηνχλ, ψζηε λα επηηεπρζεί ν θνηλφο ζθνπφο ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη ηεο 

ζπιινγηθήο επεκεξίαο. 

 Δθπξφζσπνη ηνπ Διιεληθνχ πκβνπιίνπ γηα ηνπο Πξφζθπγεο θαη ηνπ 

Οηθνπκεληθνχ Πξνγξάκκαηνο γηα ηνπο Πξφζθπγεο δίλνπλ έκθαζε πιένλ ζηελ 

πξνψζεζε πνιηηηθψλ θνηλσληθήο έληαμεο θαη ηε βειηίσζε ησλ θνηλσληθψλ παξνρψλ, 

ελψ ν εθπξφζσπνο απφ ηνλ Ξελψλα Αζπλφδεπησλ Αλειίθσλ Αζήλαο πέξα απφ ην 

θνκκάηη ηεο έληαμεο επηζεκαίλεη ηελ αλάγθε βειηίσζεο θαη άιισλ ηνκέσλ ηνπ θξάηνπο 

(λνζνθνκεία, εθπαίδεπζε θιπ)...«ε εθπαίδεπζε θαη ε πγεία είλαη ηνκείο πνπ αλήθνπλ 

ζην θξάηνο μεθάζαξα...»…«δε δχλαηαη θακία ΜΚΟ λα αληηθαηαζηήζεη απηνχο ηνπο 

ηνκείο… oη ΜΚΟ δηακεζνιαβνχλ ζην θξάηνο»....ην ειιεληθφ θξάηνο κπνξεί λα 

αληηκεησπίζεη ηελ πξνζθπγηθή θξίζε σο κηα επθαηξία επαλαζεκειίσζεο ηνπ, ψζηε λα 

«επηιχζεη θάπνηα ιεηηνπξγηθά ηνπ δεηήκαηα, λα αλαδνκεζεί, λα κάζεη λα ιεηηνπξγεί 

ζσζηά θαη νξγαλσηηθά....».  

 Σελ χπαξμε ζεκαληηθψλ ειιείςεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο θαη ησλ ηαηξηθψλ 

ππεξεζηψλ επηζεκαίλεη επίζεο ε Κσλζηαληίλα, ελψ «ε ζσζηή νξγάλσζε απνηειεί 

ζεκείν θιεηδί γηα νπνηαδήπνηε θίλεζε...πφζν κάιινλ φηαλ πξφθεηηαη γηα δξάζεηο 

ηέηνηνπ βειελεθνχο. Οπφηε, ηφζν γηα ην θξάηνο, φζν θαη γηα ηηο ΜΚΟ ε ζσζηή 

νξγάλσζε θαη δηαρείξηζε ησλ πφξσλ (αλζξψπηλσλ θαη κε) απνηεινχλ ζεκεία πνπ 

ελδερνκέλσο απνπζηάδνπλ...». 

 πλεληεπμηαδφκελνο απφ ηε Μεηάδξαζε ηνλίδεη ηελ αλαγθαηφηεηα 

απνζπκθφξεζεο ησλ λεζηψλ θαη ηε δεκηνπξγία θαιχηεξσλ δνκψλ γηα ηε ζηέγαζε.... 

αθνχ απνηεινχλ «βαζηθά βήκαηα πνπ δελ έρνπλ αθφκα θαηνρπξσζεί....», ελψ ζα πξέπεη 

λα γίλεη «κηα ηεξάξρεζε αλαγθψλ», ηε ζηηγκή πνπ «δελ ραξαθηεξίδνληαη φινη νη 

πξφζθπγεο απηή ηε ζηηγκή απφ ηηο ίδηεο αλάγθεο θαη ηνλ ίδην βαζκφ επαισηφηεηαο». 

  Δπηπιένλ, εθπξφζσπνο ηεο Caritas Hellas επηζεκαίλεη ηελ αλαγθαηφηεηα 

δεκηνπξγίαο ελφο πιέγκαηνο ζηελφηεξσλ θαη απνηειεζκαηηθψλ ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ 

ΜΚΟ θαη θξάηνπο, ηε δξνκνιφγεζε δηαδηθαζηψλ αμηνιφγεζεο ησλ ΜΚΟ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη ηε ζηήξημε φζσλ απνδεδεηγκέλα πξνζθέξνπλ έξγν, ηελ 

επηηάρπλζε ηεο ηαρχηεηαο ηεο θξαηηθήο δξάζεο θαη ηελ αλάγθε γηα εληζρπκέλε 

ζπλεξγαζία κε ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, ελψ εθπξφζσπνο απφ ηνλ ΓΟΜ ζεσξεί πσο 
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είλαη απαξαίηεην λα ππάξμεη «ζπληνληζκφο δξάζεσλ, λα απνθεπρζεί ε αιιειεπηθάιπςε 

δξαζηεξηνηήησλ θαη λα αληαιιάζζνληαη πιεξνθνξίεο θαη νξζέο πξαθηηθέο...». 

 Όπσο επηζεκαίλεη ζηέιερνο ηνπ ΔΚΚΑ, είλαη αλαγθαίν λα ππάξμεη θαιχηεξε 

νξγάλσζε θαη ζπληνληζκφο, κέζα απφ πξνηππνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο θαη ζαθή 

θαηαλνκή αξκνδηνηήησλ «λα γλσξίδνπκε πνηνο θάλεη ηη, λα ππάξρνπλ αθξηβή πξφζσπα 

θαη ξφινη αλαθνξάο, κέζα ζηελ θάζε δνκή, ηα θέληξα πξψηεο ππνδνρήο, ηα camps θαη 

ηηο ππφινηπεο ππεξεζίεο».....γηα παξάδεηγκα «ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη ππνςία γηα έλα 

ζχκα trafficking, κέζα ζε έλα hotspot ή camp...λα ππάξμεη ε θαηάιιειε δηαδηθαζία 

παξαπνκπήο θαη πξνζηαζίαο...». 

 Όπσο ζπκπιεξψλεη ν ζπλεληεπμηαδφκελνο απφ ηνλ Γήκν Αζελαίσλ, «είλαη 

ζεκαληηθφ λα δεκηνπξγεζεί έλαο ηνπηθφο ζρεδηαζκφο, ζε ζρέζε κε ηε δηαρείξηζε ησλ 

κεηαλαζηεπηηθψλ θαη πξνζθπγηθψλ ξνψλ...» «...λα δηακνξθσζεί κηα εζληθή ζηξαηεγηθή 

γηα ηελ θνηλσληθή έληαμε, λα ζπληαρζνχλ νη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πξνο φινπο ηνπο 

εκπιεθφκελνπο θνξείο...»…δηαθνξεηηθά, «πηζαλφηαηα, ε ρψξα λα βξεζεί ζε κηα 

θαηάζηαζε αληίζηνηρε ηνπ 2015 (θιείζηκν camps, ππεξζπζζψξεπζε, θιείζηκν 

πξνγξακκάησλ, απφζπξζε κεγάισλ ΜΚΟ)».  Σν κεγάιν δεηνχκελν απφ ηε ζπλεξγαζία 

θξάηνο θαη ΜΚΟ είλαη ε απνθφκηζε θαιψλ πξαθηηθψλ, ζε επίπεδν ηερλνγλσζίαο, λα 

αμηνπνηεζνχλ φζα εθαξκφδεη κηα ΜΚΟ ζην πεδίν θαη λα ελζσκαησζνχλ ζην θξάηνο 

«ζε κηα δηνηθεηηθή ππεξεζία ζην κέιινλ, ψζηε ε Γ.Γ λα αληαπνθξηζεί, κε ηξφπν πνπ λα 

κελ θαζίζηαηαη απαξαίηεηε ε ζπλδξνκή κηαο ΜΚΟ». 

 Σέινο, γηα ηνλ εθπξφζσπν απφ ηελ Αλνηρηή δνκή θηινμελίαο Διαηψλα, ην 

θξάηνο ζα πξέπεη λα θαηέρεη έλαλ πην ελεξγφ ξφιν...«λα αλαιάβνπλ έλα ζεζκηθφ ξφιν 

θαη νη ΜΚΟ γηα λα έρνπλ επζχλε ζε θάπνηα πξάγκαηα», γηαηί απηή ηε ζηηγκή 

απνπζηάδεη απηφ ην ζηνηρείν...«λα ππάξμνπλ πην ζαθείο αξκνδηφηεηεο θαη λα 

απνθεπρζνχλ νη αιιειεπηθαιχςεηο...». 
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πκπεξάζκαηα 

 

 «Σν ηζρπξφηεξν είλαη ε αλάγθε δηφηη θπξηαξρεί ζε φια», ζχκθσλα κε ηνλ Θαιή 

ηνλ Μηιήζην, απφθζεγκα πνπ αληαπνθξίλεηαη άξηηα ζηε ζχγρξνλε ειιεληθή 

πξαγκαηηθφηεηα θαη ηε ζρέζε θξάηνπο θαη ΜΚΟ φζνλ αθνξά ην πξνζθπγηθφ δήηεκα. 

Σν ειιεληθφ θξάηνο, θαηά γεληθή νκνινγία, βξέζεθε ζε θαηάζηαζε «επείγνπζαο θαη 

έθηαθηεο αλάγθεο», φληαο πιήξσο απξνεηνίκαζην απέλαληη ζηελ πξνζθπγηθή θξίζε, 

ρσξίο επαξθείο νηθνλνκηθνχο πφξνπο, ζπληνληζηηθή ινγηθή, πξνηππνπνηεκέλεο 

δηαδηθαζίεο θαη κεραληζκνχο, αιιά θαη αληίζηνηρε εκπεηξία, ζεκεηψλνληαο ζεκαληηθέο 

θαζπζηεξήζεηο σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηνπ πξνζθπγηθνχ θαηλνκέλνπ. 

Παξφια απηά, κε ηε ζπλδξνκή ησλ ΜΚΟ (δηεζλψλ θαη εζληθψλ), αληαπνθξίζεθε -ζε 

γεληθέο γξακκέο-  ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ, αλ αλαινγηζηεί θαλείο ηηο ζπλζήθεο έμαξζεο 

ηνπ πξνζθπγηθνχ θαηλνκέλνπ, ηνπ κεγέζνπο ηνπ θαη ηεο έληαζεο ηνπ, ψζηε λα 

ζεσξείηαη ζήκεξα πσο βξίζθεηαη ζε κηα πην ζηαζεξνπνηεκέλε θαη δηαρεηξίζηκε 

θαηάζηαζε.  

 Καηά ηελ έθξεμε ησλ πξνζθπγηθψλ ξνψλ, ε δξάζε ησλ ΜΚΟ ππήξμε 

θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο θαη ε ζπλεξγαζία θξάηνπο θαη ΜΚΟ θξίζεθε επηηαθηηθή. Οη 

ΜΚΟ δηαρεηξίζηεθαλ -δηαζέηνληαο θνλδχιηα απφ Γηεζλείο Οξγαληζκνχο, ηελ ΔΔ θαη 

ηδίνπο πφξνπο- ην πξνζθπγηθφ ξεχκα, ζέηνληαο ηα ζεκέιηα γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ 

πξνζθπγηθνχ, πάλσ ζηα νπνία, ην θξάηνο θαηάθεξε λα εληζρχζεη ην ξφιν ηνπ θαη λα 

εληαηηθνπνηήζεη ηε δξάζε ηνπ. Οη εζληθέο ΜΚΟ δελ ζπλεξγάζηεθαλ κεκνλσκέλα κε 

ηελ ειιεληθή Γ.Γ, αιιά θαη κε άιιεο δηεζλείο ΜΚΟ, πνπ εηζήιζαλ κε ππνζηεξηθηηθφ 

ξφιν ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα, ψζηε λα ζπλδξάκνπλ ζηε δηαρείξηζε ηνπ πξνζθπγηθνχ.  

 Ζ ζπλεξγαζία ηνπηθψλ θαη δηεζλψλ ΜΚΟ ζπλάληεζε ζεκαληηθέο δπζθνιίεο, 

φπσο αλαθέξζεθε ζηηο ζπλεληεχμεηο, θπξίσο ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο πσο νη ηειεπηαίεο 

άξγεζαλ λα εμνηθεησζνχλ κε ηνπο ειιεληθνχο κεραληζκνχο θαη ηε δηαρεηξηζηηθή 

θνπιηνχξα, αθνχ εηζήιζαλ ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα, δίρσο λα δηαζέηνπλ γλψζε ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ζπζηήκαηνο ζην νπνίν θιήζεθαλ λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ, ελψ ην 

πξνζθπγηθφ δήηεκα βξηζθφηαλ ζε εμέιημε. Όκσο, ε δξαζηεξηνπνίεζε ησλ Γηεζλψλ 

ΜΚΟ –πνπ δηαζέηνπλ ζεκαληηθή δξάζε ζηνλ αλζξσπηζηηθφ θαη αλαπηπμηαθφ ηνκέα, 

εκπεηξία θαη εμεηδηθεπκέλε γλψζε- απνηέιεζε εκθαλέο παξάδεηγκα δηαζχλδεζεο ηνπ 

ηνπηθνχ κε ην δηεζλέο, πηζηνπνηψληαο, πσο γηα κηα ηφζν ζχλζεηε αλζξσπηζηηθή θξίζε 

είλαη απαξαίηεηε κηα ζπληνληζκέλε θαη ζπιινγηθή απάληεζε πνιιαπιψλ επηπέδσλ. 
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 Ζ ζπλεξγαζία ΜΚΟ θαη Γ.Γ θξίζεθε απαξαίηεηε, σο κηα νκαδηθή πξνζπάζεηα 

επίιπζεο ελφο θνηλνχ δεηήκαηνο. Όζνλ αθνξά ηε κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζία, νη ΜΚΟ 

παξνπζίαζαλ επηθπιαθηηθή ζηάζε απέλαληη ζην θξάηνο, ραξαθηεξίδνληαο ηε ζρέζε 

ηνπο είηε «ζπκθεξνληνινγηθή» (απφ ηελ πιεπξά ηνπ θξάηνπο, γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ 

ζε πεξηφδνπο θξίζεσλ), είηε «πξνβιεκαηηθή» κε δηάρπην ην αίζζεκα ηεο θαρππνςίαο 

απέλαληη ηνπο, είηε «δηπιήο θχζεσο» δειαδή ζεηηθή ζε θάπνηα ζεκεία θαη αξλεηηθή ζε 

άιια, είηε «νπδέηεξε» (νχηε θαιή, νχηε θαθή), δίρσο λα δηαθξίλεηαη ζπλεξγαηηθφ 

πλεχκα θαη νκαιφηεηα. Ζ ζρέζε ΜΚΟ θαη θξάηνπο ζπλάληεζε πνηθίιεο θχζεσο 

πξνβιήκαηα, νξγαλσηηθά, ιεηηνπξγηθά, ζπληνληζηηθά, γεγνλφο θπζηθφ, θαζψο, νη δπν 

πιεπξέο κέρξη ζήκεξα, δελ ήηαλ ζπλεζηζκέλεο ζε παξφκνηεο κνξθέο ζπλεξγαζίαο, ζε 

έλα εληαίν, ζπληνληζκέλν πιαίζην. Οη δπζθνιίεο επηθνηλσλίαο, ηε ζηηγκή πνπ δελ 

πξνυπήξρε κηα εγθαζηδξπκέλε θαη παγησκέλε θνπιηνχξα ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπο 

ήηαλ αλακελφκελεο, θαζψο, ην πξνζθπγηθφ απνηέιεζε ηελ πξψηε κεγάιεο εκβέιεηαο 

ζπλεξγαηηθή απφπεηξα θξάηνπο θαη ΜΚΟ ζηελ Διιάδα.  

 Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη θξαηηθνί ραξαθηεξίδνπλ ηε ζπλεξγαζία απηή, ζε 

γεληθέο γξακκέο, ζεηηθή θαη «αλαγθαία», ιφγσ ησλ παξνπζψλ ζπλζεθψλ, ηνπ κεγέζνπο 

θαη ηεο έληαζεο ηνπ πξνζθπγηθνχ ξεχκαηνο, ηεο απνπζίαο εκπεηξίαο, ηεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο θαη ηεο έιιεηςεο πφξσλ, αιιά θαη ηνπ ηξφπνπ ρξεκαηνδφηεζεο. Οη νηθνλνκηθνί 

πφξνη πξνέξρνληαλ απφ Γηεζλείο Οξγαληζκνχο θαη ηελ ΔΔ, ελψ δηνρεηεχνληαλ κέζσ 

δηεζλψλ ή ηνπηθψλ ΜΚΟ ζηε δηαρείξηζε ηεο πξνζθπγηθήο θξίζεο.  

 Σν πην ζεκαληηθφ είλαη, πσο ζηα πιαίζηα ηεο δηεπζέηεζεο ηνπ πξνζθπγηθνχ 

ξεχκαηνο, ην θξάηνο αλαγλψξηζε -κε ηηο φπνηεο πξνππνζέζεηο θαη ζπλζήθεο- ηελ 

αλαγθαηφηεηα δεκηνπξγίαο ζπκπξάμεσλ, ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν, γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε κηαο ηφζν έθξπζκεο θαηάζηαζεο. ε έλα γεληθφηεξν πιαίζην, ην θξάηνο 

θαη ε ΚΠ, πνιιαπιψλ επηπέδσλ, ζπλεξγάζηεθαλ απνηειεζκαηηθά θαη ζε ζεκεία πνπ 

ππήξραλ επηηαθηηθέο αλάγθεο (θαηαγξαθήο, μελψλεο, κεηάθξαζεο, λνκηθέο ππεξεζίεο, 

ζίηηζε, ζηέγαζε θαη πγηεηλή), γηα έλα πξνζθπγηθφ ξεχκα ηφζν κεγάιεο εληάζεσο θαη 

έθηαζεο. Σν θξάηνο επηζεκαίλνληαο ηηο αλεπάξθεηεο ηνπ, θαζψο θαη ηελ αλάγθε γηα 

ζπλδξνκή θαη ππνζηήξημε, αλέζεζε ζεκαληηθέο αξκνδηφηεηεο ζηηο ΜΚΟ, ελψ νη 

ηειεπηαίεο αλαγλψξηζαλ ην θξάηνο σο βαζηθφ ζπληνληζηή ηνπ φινπ δεηήκαηνο. 

 ε απηφ ην ζεκείν, κε ην θξάηνο ζην ξφιν ηνπ «δηαηηεηή», ηελ επηηειηθή 

δηαρείξηζε ηεο πξνζθπγηθήο θξίζεο θαη ηελ επνπηεία ησλ ΜΚΟ γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

απηήο, επηβεβαηψλεηαη ε αξρηθή ππόζεζε πεξί ζπκπιεξσκαηηθήο θχζεο ησλ ΜΚΟ 

απέλαληη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ θξάηνπο. Σν θξάηνο ελέκπιεμε ηηο ΜΚΟ, αληιψληαο ηα 
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νθέιε ηνπο (επειημία, πξνζαξκνζηηθφηεηα ζε έθηαθηεο αλάγθεο, ηερλνγλσζία, έιιεηςε 

γξαθεηνθξαηηθψλ εκπνδίσλ), αιιά, θαη παξέρνληαο ηνχο ηελ απαηηνχκελε ειεπζεξία 

δξαζηεξηνπνίεζεο, ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ.  

 Οη ΜΚΟ θαη ην θξάηνο, επηθεληξψλνληαη  ζηηο πνιηηηθέο θαη ηηο δξάζεηο ηνπ 

κέιινληνο, ζπκθσλψληαο ζηελ αλαγθαηφηεηα βειηίσζεο ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο θαη 

θνηλσληθήο έληαμεο ησλ πξνζθχγσλ ζηελ ειιεληθή θνηλσλία, ελψ είλαη  απαξαίηεηε ε 

ελδπλάκσζε ηεο κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζίαο, ε νπνία δχλαηαη λα επηηεπρζεί ζε πνιινχο 

ηνκείο θαη επίπεδα. Ζ εληαμηαθή δηαδηθαζία ησλ πξνζθχγσλ πεξηιακβάλεη ηε βειηίσζε 

ησλ δνκψλ ζηέγαζεο θαη ηελ θάιπςε ησλ βαζηθψλ αλαγθψλ, ηελ πγεηνλνκηθή 

πεξίζαιςε (δίθηπα ζπλεξγαζίαο κε δνκέο πξσηνβάζκηαο πγείαο θαη ηαηξηθά θέληξα), 

ηελ εθπαίδεπζε (αλάπηπμε ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ), ηελ έληαμε ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο (πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο γηα πξφζθπγεο θαη αηηνχληεο 

άζπιν) θαη ηελ εθκάζεζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θαη θνπιηνχξαο, κε ζθνπφ ηελ 

ελίζρπζε ηεο ηζφηηκεο ζπκκεηνρήο ζηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηθή δσή ηεο ρψξαο. ε 

απηνχο ηνπο ηνκείο δχλαληαη λα ζπλεξγαζηνχλ νη θνξείο ηεο Γ.Γ. θαη ησλ ΜΚΟ, ψζηε 

λα επηηεπρζεί ε θνηλσληθή ζπλνρή θαη πξνζαξκνγή ησλ πξνζθχγσλ ζηελ ειιεληθή 

πξαγκαηηθφηεηα. 

 Σν βαζηθφηεξν ζπκπέξαζκα φισλ, φκσο, είλαη φηη: ε πξνζθπγηθή θξίζε ζηελ 

Διιάδα, απνθάιπςε ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ εζληθνχ θξάηνπο θαη ηελ αλάπηπμε 

ηνπηθψλ/εζληθψλ θαη δηεζλψλ δηθηχσλ θαη δξάζεσλ, ζπκβάιινληαο ζε έλα 

πνιππαξαγνληηθό θαη πνιπεπίπεδν κνληέιν δηαρείξηζεο. Οη δξάζεηο θαη νη ζπλεξγαζίεο 

πινπνηήζεθαλ ζε πνιιαπιά επίπεδα (ηνπηθφ, εζληθφ, δηεζλέο θαη επξσπατθφ), κέζα απφ 

εζληθέο, ηνπηθέο, δηεζλείο ζπκπξάμεηο θαη πνηθίινπο δξψληεο, γεγνλφο πνπ θαζηζηά 

απαξαίηεηε  ηελ εθαξκνγή ηεο δηεζλνχο δηθηχσζεο,  ζην ζρέδην δξάζεο ηνπ θξάηνπο 

θαη ηελ επίιπζε δεηεκάησλ, κε πνιινχο εκπιεθφκελνπο. 

 πλεπψο, ην πξνζθπγηθφ δήηεκα ππνδεηθλχεη, πσο, ε ζχγρξνλε ζρέζε θξάηνπο 

θαη ΚΠ είλαη πεξηζζφηεξν ζχλζεηε, απφ φηη αξρηθά κπνξεί λα δηαπηζηψλεηαη, αθνχ δελ 

πεξηνξίδεηαη πιένλ ζηα ζηελά φξηα ηνπ εζληθνχ θξάηνπο (φπνπ ε ζπλεξγαζία αθνξά ηελ 

ηνπηθή/εζληθή ΚΠ θαη ηελ ηνπηθή Γ.Γ). ην ζχγρξνλν, παγθνζκηνπνηεκέλν πεξηβάιινλ, 

ην εζληθφ θξάηνο αλαπηχζζεη ζπλεξγαζίεο, ζπκπξάμεηο θαη ζπκκαρίεο. ε απηφ ην 

πιαίζην, ε ζρέζε Γ.Γ θαη ΚΠ αλαιχεηαη ζε πνιιαπιά επίπεδα: πέξα απφ ηε δηαζχλδεζε 

ηεο ηνπηθήο ΚΠ θαη ηνπηθήο Γ.Γ, ππάξρεη δηαζχλδεζε ηεο δηεζλνχο ΚΠ κε ηελ 

ηνπηθή/εζληθή Γ.Γ (Γηεζλείο ΜΚΟ πνπ ήξζαλ λα ζπλδξάκνπλ), δηαζχλδεζε ηεο 

δηεζλνχο ΚΠ κε ηελ ΔΔ θαη δηεζλείο Οξγαληζκνχο (Ύπαηε Αξκνζηεία γηα ηνπο 
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Πξφζθπγεο) φζνλ αθνξά ηε ξνή ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ θαη ηέινο, δηαζχλδεζε ηνπηθήο 

ΚΠ κε ηελ ΔΔ (απνξξφθεζε θνλδπιίσλ/ρξεκαηνδνηήζεσλ). 

 ηε ζχγρξνλε επνρή, θξίλεηαη επηηαθηηθφηεξε απφ πνηέ, ε βαζχηεξε εκπινθή 

ηεο ΚΠ θαη ησλ ΜΚΟ, φζνλ αθνξά ην ζρεδηαζκφ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ πνιηηηθψλ 

γεληθφηεξα θαη ηελ πνιηηηθή αζχινπ θαη ηε κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή εηδηθφηεξα, ζε 

επξσπατθφ θαη εζληθφ επίπεδν. Όπσο δηαπηζηψζεθε κέζα απφ ηηο ζπλεληεχμεηο, απφ 

εθπξνζψπνπο ησλ ΜΚΟ, ε εκπινθή ηεο ΚΠ ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ είλαη 

«πεξηνξηζκέλε», «πνιχ κέηξηα», «κεδεληθή», γεγνλφο πνπ θαζηζηά απαξαίηεηε ηελ 

ελίζρπζε ηεο, σο δείθηε ηεο πνηφηεηαο ηεο δεκνθξαηίαο, ελψ αμηνινγείηαη ζεηηθά θάζε 

πξάμε αλαγλψξηζεο θαη επηζεκνπνίεζεο ηεο ζρέζεο ηνπ θξάηνπο κε ηηο ΜΚΟ (πρ. 

Δζληθφ Μεηξψν Καηαγξαθήο ΜΚΟ), ψζηε λα ππάξρεη έλα ζεζκνζεηεκέλν θαη δηαθαλέο 

πιαίζην ζπλεξγαζίαο. 

  Σν κέιινλ ηνπ πξνζθπγηθνχ δεηήκαηνο εδξάδεηαη πέξα απφ ηελ 

πνιππαξαγνληηθή δηαρείξηζε, θαη ζηελ έλλνηα ηεο αιιειεγγχεο, κε ηε ζεκαζία ηεο 

δηαηήξεζεο ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο/εηξήλεο θαη ηελ αλάγθε απνδνρήο ηνπ 

πξνζθπγηθνχ πιεζπζκνχ απφ ηελ ειιεληθή θνηλσλία, ψζηε λα εληζρπζεί ε δηαδηθαζία 

ελζσκάησζεο θαη έληαμεο ησλ λενεηζεξρνκέλσλ ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα. Δίλαη 

ζεκαληηθφ, νη ζχγρξνλεο θνηλσλίεο -πνξεπφκελεο ζε έλα δηεζλνπνηεκέλν θαη 

πνιππνιηηηζκηθφ πιαίζην- λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ, πσο πέξα απφ ηα φπνηα γισζζηθά 

εκπφδηα θαη ηηο θνβηθέο πξνθαηαιήςεηο, ππάξρεη θάηη πην βαζχ θαη νπζηαζηηθφ, ε 

αλζξσπηά θαη ε ζπκπφλνηα γηα φζνπο βξίζθνληαη ζε αλάγθε... ηνπο «μέλνπο», 

«εθείλνπο», ηνπο «άιινπο», πνπ κνηάδνπλ ηφζν δηαθνξεηηθνί θαη πνπ ηαπηφρξνλα ζε 

ηίπνηα δε δηαθέξνπλ.....  
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http://www.consilium.europa.eu/el/policies/migratory-pressures/countries-origin-transit/eu-turkey-statement/
http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/coreper.html?locale=el
http://www.avgi.gr/
http://www.koinoniamko.gr/
http://www.eye-ekt.gr/
http://www.unric.org/
http://www.repubblica.it/
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 Ο Γηεζλήο Οξγαληζκόο Μεηαλάζηεπζεο Διιάδαο δξαζηεξηνπνηείηαη απφ ην 

1952, ελψ ν Οξγαληζκφο ηδξχζεθε ην 1951. Απνηειεί έλαλ δηαθπβεξλεηηθφ νξγαληζκφ 

ζηνλ ηνκέα ηεο κεηαλάζηεπζεο, πνπ ζπλεξγάδεηαη κε θπβεξλήζεηο άιισλ θξαηψλ 

κειψλ, ΜΚΟ θαη άιιεο δηαθπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο θαη νξγαληζκνχο. Ο ΓΟΜ είλαη 

αθνζησκέλνο ζηε δηαρείξηζε ηεο κεηαλάζηεπζεο κε απφιπην ζεβαζκφ ζηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα, πξαγκαηνπνηεί κε επηηπρία Πξνγξάκκαηα Δζεινληηθψλ Δπηζηξνθψλ θαη 

Δπαλέληαμεο, Πξφγξακκα Δπαλεγθαηάζηαζεο ζε ρψξεο ηεο ΔΔ, ελψ έρεη θαη 24σξε 

παξνπζία ζηελ Διιάδα φπνπ ππάξρεη απμεκέλε παξνπζία κεηαλαζηψλ θαη πξνζθχγσλ. 

ήκεξα είλαη παξψλ ζε φια ηα θέληξα πξνζσξηλήο θηινμελίαο, ζηα hot spots, ζε θάπνηα 

Κέληξα Πξψηεο Τπνδνρήο, παξέρνληαο εμνπιηζκφ θαη είδε πξψηεο αλάγθεο, 

πξνζαξκνζκέλα ζηηο εθάζηνηε απαηηήζεηο ησλ εγθαηαζηάζεσλ. Απφ ην 2015, ν ΓΟΜ 

ελίζρπζε πεξαηηέξσ ηελ παξνπζία ηνπ ζηελ Διιάδα, ελψ ζπλεξγάζηεθε κε δηάθνξνπο 

ρνξεγνχο θαη ηηο ειιεληθέο αξρέο ζηε δηαρείξηζε ησλ ξνψλ ηφζν ζηα λεζηά, φζν θαη 

ζηελ ελδνρψξα. Οη παξεκβάζεηο ηνπ ΓΟΜ επηθεληξψζεθαλ ζ έλα επξχ θάζκα 

δξαζηεξηνηήησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπλζεθψλ ζηέγαζεο θαη κεηαθνξάο, 

θαζψο θαη, ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο θαη ηελ ελδπλάκσζε ησλ θνηλνηήησλ ησλ 

κεηαλαζηψλ. 

 Σν Διιεληθό πκβνύιην γηα ηνπο Πξόζθπγεο απνηειεί κε θπβεξλεηηθφ 

νξγαληζκφ πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη απφ ην 1989 ζηνλ ηνκέα ηνπ Αζχινπ θαη ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζηελ Διιάδα. Απνηειεί κηα έλσζε αλαγλσξηζκέλε σο εηδηθή 

θηιαλζξσπηθή νξγάλσζε πνπ δηαζέηεη ζπκβνπιεπηηθή ζέζε ζην Οηθνλνκηθφ θαη 

Κνηλσληθφ πκβνχιην ηνπ Οξγαληζκνχ Ζλσκέλσλ Δζλψλ απφ ην 2001 θαη είλαη 

ζπλεξγάηεο ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηνπο Πξφζθπγεο. 

Παξάιιεια, ζπκκεηέρεη ζηελ Δζληθή Δπηηξνπή Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ απφ ην 1999. 

Πξνζθέξεη δσξεάλ λνκηθέο θαη θνηλσληθέο ππεξεζίεο ζηνπο πξφζθπγεο θαη ζε 

ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ πνπ δηθαηνχληαη δηεζλνχο πξνζηαζίαο ζηελ Διιάδα, ελψ 

δίδεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζε επάισηεο θνηλσληθέο νκάδεο φπσο είλαη νη αζπλφδεπηνη 

αλήιηθνη, ηα ζχκαηα ζσκαηεκπνξίαο θιπ. Ο απψηεξνο ζηφρνο είλαη ε πξνζηαζία θαη ε 

νκαιή έληαμε ζηελ ρψξα καο. Τπεξεζίεο ηνπ ζπκβνπιίνπ πξνζθέξνληαη ζηελ Αζήλα, 

ηε Θεζζαινλίθε θαη ζε πεξηνρέο ηνπ Έβξνπ (Οξεζηηάδα, Αιεμαλδξνχπνιε, Ρνδφπε), 

αιιά θαη ζε θάζε ζεκείν εηζφδνπ ζηε ρψξα, ζε καδηθέο εηζφδνπο αλζξψπσλ πνπ 

ρξεηάδνληαη δηεζλή πξνζηαζία. Οη θχξηνη πφξνη πξνέξρνληαη απφ Δπξσπατθά θαη 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα, ηελ Ύπαηε Αξκνζηεία γηα ηνπο Πξφζθπγεο, απφ 

επηρνξεγήζεηο, εηαηξείεο θαη ηδηψηεο. 
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 Η Caritas Hellas δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ Διιάδα απφ ηελ Γεθαεηία ηνπ 1970, 

απνηειεί θηιαλζξσπηθφ ζσκαηείν ΜΚΟ θαη ππάγεηαη ζηελ Καζνιηθή Δπηζθνπή ηεο 

Διιάδνο. Τπάγεηαη ζηελ Caritas Internationalis θαη ηελ Caritas Europa. Πέξα απφ ηελ 

Αζήλα, ε Caritas Hellas δηαζέηεη νξγαλψζεηο ζηελ Αζήλα, ηε χξν, ηε Ρφδν, ηελ 

Κξήηε, ηε αληνξίλε, ηε Θεζζαινλίθε, ηελ Κέξθπξα θαη ηελ Υίν. θνπφο ηεο είλαη ε 

αλαθνχθηζε ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ απφ πξνβιήκαηα επηβίσζεο θαη νη δηαθφξνπ είδνπο 

παξνρέο (ζπζζίηηα, ξνπρηζκφο, είδε πξψηεο αλάγθεο, θηιαλζξσπηθά κπαδάξ θα.). Σα 

ηειεπηαία ρξφληα, ελίζρπζε κε ηελ βνήζεηα ηεο ηε δηαρείξηζε ηνπ πξνζθπγηθνχ 

δεηήκαηνο, φληαο απφ ηηο πξψηεο κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο πνπ έζπεπζαλ ζηε 

Λέζβν θαη ηελ Υίν, δεκηνπξγψληαο δνκέο θηινμελίαο (ζηε Λέζβν ε Caritas λνηθηάδεη 

μελνδνρείν γηα ηελ θηινμελία νηθνγελεηψλ πξνζθχγσλ, ελψ δηαζέηεη νκάδεο ηεο ζε 

camps πξνζθχγσλ ζηε Λέζβν θαη ηελ Υίν). Oη δξάζεηο ηεο πξνο ηνπο πξφζθπγεο 

πεξηιακβάλνπλ: Πξνζθνξά θαζεκεξηλά ζπζζηηίνπ ζηελ ηξαπεδαξία ηνπ Κέληξνπ, 

δηαλνκή ξνπρηζκνχ θαη εηδψλ πξψηεο αλάγθεο, θνηλσληθή ππεξεζία κε παξνρή 

πιεξνθνξηψλ, ςπρνθνηλσληθή ζηήξημε, παξαπνκπή ζε άιινπο θνξείο θαη ΜΚΟ, 

ιεηηνπξγία νκάδσλ κεηέξσλ θαη εγθχσλ, ιεηηνπξγία Κέληξνπ δεκηνπξγηθήο 

απαζρφιεζεο γηα παηδηά, καζήκαηα Διιεληθήο θαη Αγγιηθήο γιψζζαο ζε ελήιηθεο, 

θέληξν εκέξαο ζε λέν ρψξν γηα νηθνγέλεηεο. Γηαζέηεη 12 δνκέο ζε Αζήλα θαη 

Θεζζαινλίθε, ελψ νη πφξνη ηεο πεξηνξίδνληαη απφ ην CRS (Catholic Relief Services), 

ηελ Caritas Διβεηίαο θαη Γεξκαλίαο. 

 Σν Οηθνπκεληθό Πξόγξακκα γηα ηνπο Πξόζθπγεο αλήθεη ζηελ Δθθιεζία ηεο 

Διιάδνο θαη ιεηηνπξγεί θάησ απφ ηελ ζθεπή ηεο Ηεξάο πλφδνπ. Απφ ην 1995 

αζρνιείηαη κε πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνχλ πξφζθπγεο θαη αηηνχληεο άζπιν ζηελ 

Διιάδα. Σα πξνγξάκκαηα αθνξνχλ ηηο ζπλζήθεο ππνδνρήο, έληαμεο θαη νηθνγελεηαθήο 

επαλέλσζεο αηηνχλησλ άζπιν πνπ επηζπκνχλ λα κεηαβνχλ ζε άιιε ρψξα ηεο Δπξψπεο. 

Απνηειεί κηα λνκηθή θαηά βάζε ππεξεζία, ελψ ηα ηειεπηαία 6 ρξφληα ζπλεξγάδεηαη κε 

θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο, πνπ ιεηηνπξγνχλ ζπλεπηθνπξηθά ζην θνκκάηη ηεο λνκηθήο 

ζπκβνπιεπηηθήο, ζε θνηλσληθά ζέκαηα πνπ αθνξνχλ. Οη πφξνη ηεο νξγάλσζεο 

πεξηνξίδνληαη ζε επξσπατθά πξνγξάκκαηα, ηελ Ύπαηεο Αξκνζηείαο ΟΖΔ θιπ, ελψ 

παιηφηεξα απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Πξνζθχγσλ. 

 Ο Ξελώλαο ππνδνρήο θαη θξνληίδαο αζπλόδεπησλ αλειίθσλ Αζήλαο (14-18 

εηψλ), κε δπλακηθφηεηα 25 παηδηψλ, αγνξηψλ, βξίζθεηαη ζην θέληξν ηεο Αζήλαο θαη 

ιεηηνπξγεί απφ ηηο αξρέο ηνπ 2017. Οη ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη είλαη ε ππνδνρή ηνπ 

παηδηνχ, ιήςε ηζηνξηθνχ θαη ηεξάξρεζε αλαγθψλ, ε θάιπςε ησλ πξψησλ βαζηθψλ ηνπ 



72 
 

αλαγθψλ (ζίηηζε, πγηεηλή, ηαηξηθή θξνληίδα) θαη κεηέπεηηα ε θάιπςε εθπαηδεπηηθψλ 

αλαγθψλ, ςπραγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο (άηππεο ή ηππηθέο νκάδεο πνδνζθαίξνπ θαη 

δηαθφξσλ ζπιιφγσλ) θαη αμηνπνίεζε ειεχζεξνπ ρξφλνπ. ηνλ μελψλα απαζρνινχληαη 

θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί, θαζαξηζηέο, λνκηθνί, ςπρνιφγνη, καγείξηζζεο, θχιαθεο θιπ. 

Βαζηθή πξνηεξαηφηεηα ζχκθσλα κε ηε Υάξηα ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνχ είλαη ε 

εγγξαθή ηνπ ζην ζρνιείν (δηαπνιηηηζκηθφ ή ειιεληθφ) θαη απνηειεί κηα απφ ηηο 

πξνηεξαηφηεηεο ηνπ Ξελψλα. πλεξγαζία κε κεγάιν δίθηπν θξαηηθψλ θαη κε θξαηηθψλ 

ππεξεζηψλ, ΜΚΟ, φπσο ην Γίθηπν Δπηηξνπεία Αζπλφδεπησλ Αλειίθσλ, ε Άξζηο, ην 

Οηθνπκεληθφ Πξφγξακκα γηα ηνπο Πξφζθπγεο γηα λνκηθέο ππεξεζίεο, ε Μεηάδξαζε γηα 

ππεξεζίεο δηεξκελείαο, ηα δηαπνιηηηζκηθά ζρνιεία γηα θαιχηεξε ελζσκάησζε θαη 

θνηλσληθνπνίεζε, δεκφζηα λνζνθνκεία, δεκνηηθά ηαηξεία θιπ. 

 Η ΜΔΣΑδξαζε απνηειεί Οξγάλσζε ηεο Κνηλσλίαο ησλ Πνιηηψλ θαη ηδξχζεθε 

ην 2010, κε πξσηαξρηθφ ζθνπφ λα ζπκβάιεη ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο φπνπ ππήξραλ 

θελά πνπ θαιχπηνληαλ ειάρηζηα ή θαζφινπ απφ δεκφζηνπο θνξείο ή απφ άιιεο 

νξγαλψζεηο. Δμεηδηθεχεηαη ζηνλ ηνκέα ηεο δηεξκελείαο θαη δηαπνιηηηζκηθήο 

κεζνιάβεζεο θαζψο θαη ζηελ πξνάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ αζπλφδεπησλ 

αλειίθσλ θαη ησλ αηφκσλ πνπ ρξήδνπλ δηεζλνχο πξνζηαζίαο. Δίλαη ε κφλε νξγάλσζε 

ζηελ Διιάδα πνπ ζρεδίαζε θαη εθαξκφδεη εδψ θαη 5 ρξφληα έλα νξγαλσκέλν ζχζηεκα 

εθπαίδεπζεο, πηζηνπνίεζεο θαη ζπληνληζκνχ ζην πεδίν γηα ηελ παξνρή δηεξκελείαο, 

είηε κέζσ θπζηθήο παξνπζίαο, είηε κέζσ ηειεδηάζθεςεο, φπσο θαη έλα πξφηππν δίθηπν 

πξνζηαζίαο αζπλφδεπησλ αλειίθσλ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη έλα θαηλνηφκν ζχλνιν 

δξάζεσλ. H απνζηνιή ηεο είλαη ε δηαρείξηζε ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ ξεπκάησλ, κε ηξφπν 

πνπ λα δηαζθαιίδεηαη ν ζεβαζκφο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ηεο δηεζλνχο θαη 

εζληθήο λνκνζεζίαο, ελψ νη δξάζεηο ηεο πεξηιακβάλνπλ: εθπαίδεπζε δηεξκελέσλ, 

πηζηνπνίεζε ζπκάησλ βαζαληζηεξίσλ, καζήκαηα ειιεληθήο γιψζζαο, δίθηπν 

Δπηηξνπείαο αζπλφδεπησλ αλειίθσλ, ζπλνδείεο αζπλφδεπησλ αλειίθσλ, θηινμελία 

αζπλφδεπησλ αλειίθσλ ζε νηθνγέλεηεο, κεηαβαηηθέο Γνκέο Φηινμελίαο αζπλφδεπησλ 

αλειίθσλ θιπ. 

 Σν Δζληθό Κέληξν Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο είλαη Ννκηθφ Πξφζσπν 

Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, κε έδξα ηελ Αζήλα θαη ιεηηνπξγεί ππφ ηελ επνπηεία θαη ηνλ έιεγρν 

ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. Σν 

Γίθηπν ησλ Τπεξεζηψλ θαη ησλ Μνλάδσλ ηνπ Δ.Κ.Κ.Α. πνπ πινπνηνχλ δξάζεηο 

Κνηλσληθήο Παξέκβαζεο θαη παξέρνπλ ππεξεζίεο Κνηλσληθήο Φξνληίδαο είλαη: ε 

Σειεθσληθή Γξακκή Άκεζεο Κνηλσληθήο Βνήζεηαο 197 (Δζληθή Γξακκή Δθηάθηνπ 



73 
 

Αλάγθεο), ε Δζληθή Γξακκή Παηδηθήο Πξνζηαζία 1107, ηα απνθεληξσκέλα Κέληξα 

Κνηλσληθήο ηήξημεο (ηα νπνία παξέρνπλ αλνηρηή θνηλσληθή θξνληίδα-ςπρνινγηθή θαη 

θνηλσληθή ζηήξημε θαη πινπνηνχλ πξνγξάκκαηα πιηθήο ζηήξημεο νηθνγελεηψλ ζε 

έθηαθηε αλάγθε), ηα Κέληξα Δπείγνπζαο Τπνδνρήο γπλαηθψλ ζε θξίζε θαη ησλ παηδηψλ 

ηνπο, νη Ξελψλεο θαηαθχγηα πξνζηαηεπκέλεο θηινμελίαο γπλαηθψλ θαη ησλ παηδηψλ 

ηνπο ζπκάησλ θαθνπνίεζεο, εκπνξίαο, δηαθίλεζεο, εθκεηάιιεπζεο, θ.ά, νη Κνηλσληθνί  

Ξελψλεο Αζηέγσλ (ρσξίο νηθνλνκηθνχο πφξνπο) , ε Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Κξίζεσλ (ζε 

έθηαθηα γεγνλφηα, θπζηθέο & καδηθέο θαηαζηξνθέο κε απνζηνιή εηδηθψλ νκάδσλ 

θνηλσληθήο παξέκβαζεο), ε Τπεξεζία Άκεζεο Κνηλσληθήο Παξέκβαζεο (επηηφπηα 

επείγνπζα παξέκβαζε κε θηλεηέο κνλάδεο), ε Τπεξεζία πληνληζκνχ θαη Γηαρείξηζεο 

Αηηεκάησλ ηέγαζεο Αηηνχλησλ άζπιν αιινδαπψλ θαη αζπλφδεπησλ αλειίθσλ, ε 

νπνία ππνζηεξίδεη ην Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα ΔΣΗΑ γηα ηε δηαζχλδεζε θαη 

ζπλεξγαζία ησλ θνξέσλ πνπ  πινπνηνχλ  ζρεηηθά πξνγξάκκαηα ζηέγαζεο θαη 

θνηλσληθήο ζηήξημεο. 

 Ο Γήκνο Αζελαίσλ παξέρεη ζηνπο κεηαλάζηεο θαη πξφζθπγεο δσξεάλ 

πξφζβαζε ζηα Γεκνηηθά Ηαηξεία, ζηηο γπλαίθεο κεηαλάζηξηεο-ζχκαηα θαθνπνίεζεο θαη 

ελδν-νηθνγελεηαθήο βίαο δσξεάλ πξφζβαζε ζηνλ εηδηθφ Ξελψλα θαη ζηνπο αιινδαπνχο 

άζηεγνπο δσξεάλ πξφζβαζε ζην βξαδηλφ πξφγξακκα ζίηηζεο (ΚΤΑΓΑ). Ο Γήκνο, 

κέζσ ηνπ .Δ.Μ., ζπκκεηέρεη καδί κε άιιεο 147 πφιεηο, ζην Δπξσπατθφ Γίθηπν 

EUROCITIES, κε βαζηθφ αληηθείκελν ηελ αληαιιαγή θαιψλ πξαθηηθψλ ζην πεδίν ηεο 

θνηλσληθήο έληαμεο ησλ κεηαλαζηψλ. Ο Γήκνο Αζελαίσλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο 

αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο θαη θνξείο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, 

ζπλέβαιε κε ηελ παξνρή ηερληθήο ππνζηήξημεο ζηε δηακφξθσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ 

Κέληξνπ Αλνηρηήο Φηινμελίαο Πξνζθχγσλ ζηνλ Διαηψλα, ελψ ην ΚΤΑΓΑ ππνζηεξίδεη 

ηηο θαζεκεξηλέο αλάγθεο ησλ πξνζθχγσλ κε ηε ζπγθέληξσζε αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο. 

 Η Αλνηρηή Γνκή θηινμελίαο Διαηώλα, απνηειεί έθηαζε ηεο ηάμεο ησλ 35 

ζηξεκκάησλ, δεκηνπξγήζεθε ην 2015, κε ζθνπφ ηελ θηινμελία θαη δηαρείξηζε ηνπ 

πξνζθπγηθνχ ξεχκαηνο. 
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