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Θέμα 3ο (Κληρωθέν) 

 

Η μετανάστευση αποτελεί ένα φαινόμενο κοινό σε κάθε περίοδο της ιστορίας. Τα σημερινά ποσο-

στά μεταναστών σε ολόκληρο τον κόσμο δεν είναι υψηλότερα σε σχέση με τον πληθυσμό παγκο-

σμίως απ' ό,τι ήσαν σε άλλες περιόδους της ιστορίας. Ωστόσο, η μετανάστευση έχει καταστεί σο-

βαρότερο ζήτημα για την Ευρώπη. Μέσα σε λίγες δεκαετίες, η Ευρώπη (Ε.Ε. και ειδικά η Ελλάδα) 

έχει εξελιχθεί από περιοχή εκκίνησης μεταναστευτικών κυμάτων σε περιοχή εισδοχής μεταναστών 

με σημαντικές πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες για τις Ευρωπαϊκές κοινωνίες. Να 

εξετάσετε την εξέλιξη του Χώρου Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης της Ε.Ε. με έμφαση 

στις πολιτικές αντιμετώπισης των επιπτώσεων της νόμιμης και παράτυπης μετανάστευσης. 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ: 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Είναι φανερό αρχικά και πρέπει να το επισημάνουμε, πως το θέμα αποτελεί παραλλαγή του 

θέματος που είχε τεθεί το 2015. Είμαι πολύ ικανοποιημένος ότι παρόλο που στην ύλη η μετανά-

στευση ήταν υποτιμημένη, δεν αδιαφορήσαμε, είδαμε ειδικά και συγκεκριμένα το θέμα, και τονί-

σαμε και τις θεματικές, και τις μεθοδολογικές παραμέτρους. Κατά συνέπεια η εισαγωγή θα είχε ένα 

ιστορικό στοιχείο κάπως έτσι. 

 

 

α) Τι είναι μετανάστευση. Η μετακίνηση ακούσια ή εκούσια ( ανεπιθύμητες πολιτικές αλλα-

γές, επιδείνωση των οικονομικών όρων διαβίωσης, πολεμικά γεγονότα) μερίδων πληθυσμού, από 

μια χώρα σε άλλη, ή εντός της ίδιας, για την αναζήτηση καλύτερων όρων ζωής και επίτευξης των 

προσωπικών ή οικογενειακών στόχων.  

β) Πριν την παγκοσμιοποίηση, ο ευρωπαϊκός χώρος κυρίως είναι χώρος "εξαγωγής" μετανα-

στών, ιδιαίτερα προς τις Η.Π.Α. και την Αυστραλία. Μετά τη δεκαετία του 1970, και ιδιαίτερα και 

με ένταση, από την αρχή της δεκαετίας του 1990, η Ευρώπη γίνεται χώρος "εισαγωγής" μετανα-

στών, μια που είναι μια εποχή εδραίωσης του ενιαίου οικονομικού χώρου, σε ένα ασταθές οικονο-

μικό, κοινωνικό και πολιτικό περιβάλλον στην Ανατολική Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή.  

γ) Νέο στοιχείο ιδιαίτερα στις μέρες μας, είναι οι μαζικά μετακινούμενοι πρόσφυγες, οι οποί-

οι δεν επιδιώκουν να παραμείνουν στην Ελλάδα, παραμένοντας σε ένα διαρκώς προσωρινό καθε-

στώς φιλοξενίας στην Ελλάδα. Είναι η νέα πτυχή του μεταναστευτικού ζητήματος, που θέτει ξανά 

το πρόβλημα της αντιμετώπισης των ζητημάτων ασφάλειας, ελευθερίας και γενικότερα ομαλής 

κοινωνικής ζωής στα πλαίσια της Ε.Ε. και των κρατών μελών της. Αυτό το θέμα έχει απασχολήσει 

έντονα τόσο τους διεθνείς οργανισμούς όσο και τη σχετική επιστημονική βιβλιογραφία. 

δ) Η αντιμετώπιση του ζητήματος από την Ευρωπαϊκή Ένωση υπό το βάρος των μαζικών με-

ταναστευτικών και προσφυγικών ροών, αφορά δύο πλευρές του ζητήματος. Από τη μια μεριά με 

πρωτοβουλίες όπως το Πρόγραμμα της Στοκχόλμης που χρηματοδοτεί ενεργητικές πολιτικές έντα-

ξης των μεταναστών, πράγμα που σημαίνει δικαιώματα και υποχρεώσεις για τους μετανάστες, και 

από την άλλη με συνθήκες όπως του Δουβλίνου 1 και 2, για την προστασία των εξωτερικών συνό-

ρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και του κοινωνικού ιστού της σε κάθε χώρα. Πολύ περισσό-

τερο με την τελευταία συμφωνία Ε.Ε.-Τουρκίας, με απαίτηση και της Ελλάδας, για τον έλεγχο των 

προσφυγικών ροών προς τον ελληνικό και ευρωπαϊκό χώρο. 

ε) Η Ελλάδα, μια κατεξοχήν χώρα "εξαγωγής" μεταναστών μέσα στον 20ο αιώνα, μετά τη δε-

καετία του 1990, έχει καταστεί ένας από τους κυριότερους εθνικούς χώρους υποδοχής μεταναστών. 

Η Ελλάδα εφαρμόζει τις ευρωπαϊκές συμφωνίες για το ζήτημα, όμως η μαζικότατη εισροή μετανα-
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στών και προσφύγων, και υπό το βάρος των οξύτατων οικονομικών προβλημάτων δημιουργεί προ-

σκόμματα όχι μόνο για την αντιμετώπιση του ζητήματος, αλλά φαίνεται να δημιουργεί συνθήκες 

σύγκρουσης ανάμεσα σε θεμελιώδη κοινωνικά και ατομικά δικαιώματα. Και εδώ βρίσκεται το βα-

σικό ζήτημα. 
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ΚΥΡΙΩΣ ΘΕΜΑ 
Στο κυρίως θέμα ερχόμαστε να τοποθετηθούμε συγκεκριμένα για τις συνέπειες που περιγρά-

φει η εκφώνηση. Ενδεικτικά 

 

Πολιτικές: Εμφάνιση ακραίων πολιτικών αντιλήψεων και κομμάτων, ευρωσκεπτικισμός και 

ανοιχτή άρνηση της Ε.Ε., πολιτική αστάθεια που προξενούν τα ζητήματα της μετανάστευσης 

Οικονομικές: Επιβάρυνση προϋπολογισμών, έκτακτες δαπάνες για υποδοχή παράτυπων μετα-

ναστών, που φυσικά όλα αυτά τροφοδοτούν ξανά τα πολιτικά προβλήματα. 

Κοινωνικές: Κοινωνική ένταση από την υποστήριξη ή την απόρριψη των δικαιωμάτων των 

μεταναστών, πρόβλημα κατανομής πόρων κοινωνικής πολιτικής, ανάγκη συνολικού επαναπροσ-

διορισμού της. 

 

Στα ζητήματα του χώρου που αναφέρεται η εκφώνηση είναι ακριβώς το ζήτημα της ανάγκης 

εξισορρόπησης αντιμετώπισης των ζητημάτων των μεταναστών και των δικαιωμάτων τους, και από 

την άλλη μεριά η αποφυγή υποδοχής στοιχείων τρομοκρατικής δράσης, η ένταση δηλαδή αστυνο-

μικής και δικαστικής συνεργασίας.  

Στο θέμα έχουμε την πρόκληση της ανάπτυξης από τη μια μεριά του σεβασμού όλων των θε-

μελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου, και ταυτοχρόνως την ομαλή κοινωνική αναπαραγωγής. Εδώ 

τα ζητήματα συναρτώνται και σε σχέση με τα βήματα της ενοποίησης της ίδιας της Ένωσης και της 

δυνατότητάς της να αντιμετωπίζει τα ζητήματα. Επίσης τίθεται το ζήτημα της συνεργασίας, πιο συ-

γκεκριμένα με τις χώρες που αντιμετωπίζουν πιο πιεστικά το ζήτημα. 

Είναι σαφές πως θα πρέπει να θέσουμε και με αφορμή τα ζητήματα Όρμπαν, απειθαρχίας της 

Τουρκίας στις σχετικές συμφωνίες, και το ζήτημα πως υπάρχουν πράγματα να γίνουν, και που α-

ντικειμενικά συνδέονται με την αξιόπιστη εξέλιξη της Ένωσης σε πραγματικά κοινές πολιτικές. 

Ζητήματα που άπτονται κυρίως του πεδίου της παράτυπης μετανάστευσης. 

Στο θέμα φυσικά θα βοηθούσαν και σχετικές συνταγματικέ αναφορές ιδιαιτέρως του άρθρου 

5 σε σχέση με τα δικαιώματα που πρέπει όλοι οι παραμένοντες επί ελληνικού εδάφους να απολαμ-

βάνουν. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
Στον επίλογο όπως πολλές φορές έχουμε τονίσει συμπυκνώνουμε τα συμπεράσματα και τις 

βασικές σκέψεις μας. Ενδεικτικά. 

Έχουν γίνει πολλά ήδη στο πλαίσιο της Ε.Ε. Η Ένωση επιχειρεί να αντιμετωπίσει τις δικές 

της ανομοιογένειες ταυτόχρονα με ένα καινούργιο πρόβλημα, αυτό της συνεχούς μετανάστευσης. 

Ζητήματα κοινωνικής ένταξης, υπηρέτησης του νόμου, και των κοινωνικών ισορροπιών είναι πα-

ρόντα. 

Ο βαθμός ομογενοποίησης πάνω σε κοινές πολιτικές, το προχώρημα της ενωσιακής διαδικα-

σίας και στο πολιτικό πεδίο πέραν της αναγκαίας οικονομικής ένωσης, θα καθορίσει και στους και-

ρούς μας, καιρούς συνολικά ασταθείς και την ποιότητα της αντιμετώπισης των ζητημάτων. 
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