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Κυρίες και κύριοι, 

ο πόλεμος και γενικότερα η έκρυθμη κατάσταση που προέκυψε τα τελευταία χρόνια στη 

Συρία, στο Ιράκ, στο Αφγανιστάν και σε άλλες χώρες της Ασίας, καθώς και σε μερικές 

χώρες της Αφρικής, είχε και έχει ως παρενέργεια, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία 

μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών προς διάφορες κατευθύνσεις. Πολύ μεγάλο 

μέρος των μετακινούμενων πληθυσμών, αναζητώντας ένα ασφαλές καταφύγιο, επέλεξε 

την Ευρώπη ως τόπο μετεγκατάστασης. 

Η χώρα μας, λόγω της γεωγραφικής της θέσης, αποτελεί για τους ανθρώπους αυτούς την 

πύλη εισόδου προς την Ευρώπη. Η Ελλάδα, στην συντριπτική πλειοψηφία των παραπάνω 

περιπτώσεων, δεν αποτελεί τελικό προορισμό των μεταναστών και προσφύγων. Παρ’ όλα 

αυτά όμως, ως ευρωπαϊκή πύλη καλείται να διαχειριστεί τις μεταναστευτικές ροές. 

Το πρόβλημα που προέκυψε με τους πρόσφυγες και τους μετανάστες δεν είναι καινούριο. 

Ξεκίνησε με την έναρξη της έκρυθμης κατάστασης στις χώρες προέλευσης των 

μετακινούμενων πληθυσμών και πήρε την μορφή που υπάρχει σήμερα και είναι σε όλους 

σας γνωστή. 

 



Τι όμως έκανε η Ελλάδα για να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση; 

Τον πρώτο καιρό που προέκυψε το ζήτημα, πριν αρκετά χρόνια, βλέποντας η Ελληνική 

Πολιτεία ότι θα αντιμετωπίσει προβλήματα με τους μετακινούμενους πρόσφυγες και 

μετανάστες, προέβη στην κλιμακωτή εκδήλωση συγκεκριμένων ενεργειών. Έτσι, κατ’ 

αρχήν, προχώρησε στην πρόσληψη Συνοριακών Φυλάκων και τη δημιουργία Τμημάτων 

Συνοριακής Φύλαξης τόσο στις παραμεθόριες περιοχές, όσο και σε περιοχές της 

ενδοχώρας. Όταν, αργότερα, το πρόβλημα άρχισε να μεγαλώνει κρίθηκε αναγκαία η 

δημιουργία κέντρων κράτησης παράτυπων μεταναστών. Έτσι, ιδρύθηκαν τέτοια κέντρα 

κράτησης στην Κόρινθο, στην Αττική, στο Παρανέστι Δράμας, στην Ξάνθη και στην 

Ορεστιάδα. Στον νομό Έβρου κατασκευάσθηκε φράκτης μήκους 12 χιλιομέτρων, ο οποίος 

φράκτης καλύπτει το χερσαίο τμήμα των συνόρων με τη γειτονική Τουρκία. Στις περιοχές 

όπου αρχικά εισέρχονταν παράτυπα στην ελληνική επικράτεια οι εν λόγω αλλοδαποί 

άρχισαν να οργανώνονται οι υπηρεσίες πρώτης υποδοχής. Ως τέτοιοι χώροι 

χρησιμοποιούνταν μόνον αστυνομικές υπηρεσίες, παράλληλα με τα λοιπά αστυνομικά 

καθήκοντα. Τέλος, τα τελευταία τρία (3) χρόνια, σε 13 περιοχές της χώρας (στην Αθήνα, 

στη Θεσσαλονίκη, στον Έβρο, στη Πάτρα κ.λ.π.) ιδρύθηκαν και λειτουργούν οργανωμένα 

περιφερειακά γραφεία Ασύλου όπου απευθύνονται όσοι αλλοδαποί επιθυμούν να 

ζητήσουν άσυλο στην Ελλάδα. 

Οι εξελίξεις όμως ήταν ραγδαίες. Το έτος 2015 καθώς και την χρονιά που διανύουμε 

παρατηρήθηκαν οι μεγαλύτερες προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές ξεπερνώντας κατά 

πολύ κάθε προηγούμενο. 

 

Ήταν έτοιμη η Ελλάδα να αντιμετωπίσει αυτές τις καταιγιστικές εξελίξεις; 

Εκ του αποτελέσματος φάνηκε ότι δεν ήμασταν προετοιμασμένοι όπως θα έπρεπε. Οι 

Τούρκοι δουλέμποροι άρχισαν να προωθούν με λαστιχένιες βάρκες προς τα εγγύς 

ευρισκόμενα στη γειτονική χώρα ελληνικά νησιά, υπερβολικά μεγάλο αριθμό προσφύγων 

και μεταναστών. Οι εικόνες είναι λίγο πολύ γνωστές. Τα ελληνικά νησιά πλημμύρισαν 



από αλλοδαπούς οι οποίοι ήθελαν να συνεχίσουν το ταξίδι τους. Αυτό όμως δεν μπορούσε 

να γίνεται ανεξέλεγκτα. Οι υπάρχουσες υποδομές δεν επαρκούσαν για να αντιμετωπιστεί 

η κατάσταση. Μπροστά σ’ αυτό το τεράστιο πρόβλημα άρχισε η ανασύνταξη. Η Ελληνική 

Πολιτεία, έπρεπε να αλλάξει τα πλάνα της ώστε τα νησιά να αποσυμφορούνται το 

ταχύτερο δυνατό. Έτσι, καταρχήν ιδρύθηκαν και λειτούργησαν δομές πρώτης υποδοχής 

και καταγραφής στη Λέσβο, στη Σάμο, στη Χίο, στην Κω και στη Λέρο. Επίσης, ως 

σημεία καταγραφής χρησιμοποιήθηκαν αστυνομικές υπηρεσίες στην Κάλυμνο, την Ρόδο 

και την Πάτμο. Ανάλογη δομή υποδοχής προϋπήρχε και στον νομό Έβρου, περιοχή την 

οποία επίσης επιλέγουν οι διακινητές για να προωθήσουν πρόσφυγες και μετανάστες προς 

τη χώρα μας. Σήμερα, στα ως άνω πέντε νησιά λειτουργούν οργανωμένα κέντρα 

καταγραφής ( HOT SPOT) εξοπλισμένα με όλες τις αναγκαίες υποδομές. Κάποια 

προβλήματα που υπάρχουν με την λειτουργία του κέντρου στην Κω, θα ξεπερασθούν 

πολύ σύντομα. 

 

Πώς γίνεται σήμερα η υποδοχή των προσφύγων-μεταναστών στη διασυνοριακή 

περιοχή; 

Οι πρόσφυγες και μετανάστες με το που φθάνουν στα ελληνικά νησιά παραλαμβάνονται 

από το Λιμενικό, από την Ύπατη Αρμοστεία, από Μ.Κ.Ο. και από εθελοντές και 

μεταφέρονται στα υπάρχοντα πλέον κέντρα καταγραφής. Τα κέντρα καταγραφής αφενός 

έχουν στελεχωθεί με προσωπικό που προέρχεται τόσο από τις τοπικές αστυνομικές 

Υπηρεσίες όσο και από εξειδικευμένους αστυνομικούς που έχουν αποσπασθεί από 

υπηρεσίες της ηπειρωτικής χώρας και αφετέρου έχουν εφοδιασθεί με σύγχρονο 

ηλεκτρονικό εξοπλισμό για να γίνονται σύντομα όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες. 

Ενδεικτικά, σας αναφέρω ότι η λήψη των δακτυλικών αποτυπωμάτων γίνεται 

ηλεκτρονικά με ειδικά μηχανήματα. Τα αποτυπώματα καταχωρούνται άμεσα στο 

Σύστημα και ενημερώνονται όλες οι εμπλεκόμενες ευρωπαϊκές αστυνομικές υπηρεσίες. Η 

ολοκλήρωση της διαδικασίας για κάθε αλλοδαπό είναι σύντομη και μπορούμε να πούμε 



ότι πλέον, πλην εξαιρετικών περιπτώσεων, όλοι οι αφικνούμενοι μετανάστες σε κάθε 

νησί, καταγράφονται σε μία ημέρα. 

Το έργο της Ελληνικής Αστυνομίας υποστηρίζουν η FRONTEX, η Ύπατη Αρμοστεία για 

τους Πρόσφυγες και Μ.Κ.Ο. Οι πρόσφυγες και μετανάστες μετά την καταγραφή τους και 

τον εφοδιασμό τους με το σχετικό υπηρεσιακό σημείωμα αναχωρούν από τα νησιά με 

πλοία της γραμμής ή με πλοία που ναυλώνονται ειδικά γι’ αυτούς, έχοντας ως προορισμό 

τον Πειραιά. Δύο φορές την εβδομάδα υπάρχει πλοίο που μεταφέρει πρόσφυγες και στην 

Καβάλα. Το σύνολο σχεδόν των προσφύγων μόλις αποβιβασθούν από τα πλοία, επιθυμεί 

να αναχωρήσει με συνήθη συγκοινωνιακά μέσα για την Ειδομένη, είτε απευθείας, είτε με 

ενδιάμεσο σταθμό τη Θεσσαλονίκη, ώστε στη συνέχεια να εισέλθουν στο έδαφος της 

FYROM για να συνεχίσουν το ταξίδι τους προς την Βόρεια Ευρώπη. 

Από το σημείο αυτό ξεκινούν τα προβλήματα στην ενδοχώρα ως προς την διαχείριση των 

προσφυγικών ροών. Μετά τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή της Ειδομένης όπου 

ουσιαστικά τα σύνορα με τη FYROM έχουν κλείσει, οι πρόσφυγες εγκλωβίζονται στη 

χώρα μας . Δεδομένου ότι οι ροές από την Τουρκία συνεχίζονται και δεν υπάρχει 

απορρόφηση από τη FYROM, ο πληθυσμός των εγκλωβισμένων στη χώρα μας 

προσφύγων αυξάνει καθημερινά. 

 

Τι γίνεται όμως με τη διαμονή τους, όσο καιρό βρίσκονται στη χώρα μας; 

Εδώ επίσης εντοπίζονται σοβαρά προβλήματα. Στα νησιά διαμένουν στις υπάρχουσες 

δομές των HOT SPOT που κατασκευάστηκαν με μέριμνα της Πολιτείας ή όταν αυτές δεν 

επαρκούν σε πρόχειρους καταυλισμούς κοντά στα κέντρα καταγραφής. Οι καταυλισμοί 

αυτοί έχουν στηθεί με μέριμνα των κατά τόπους δημοτικών αρχών, της Ύπατης 

Αρμοστείας για τους πρόσφυγες, των Μ.Κ.Ο. καθώς και πλήθους εθελοντών. Ο χρόνος 

παραμονής στα νησιά ανάλογα με τις ροές και την διαθεσιμότητα σε πλοία κυμαίνεται 

από 2 έως και 5 ημέρες. Στην Αθήνα έχουν οργανωθεί δομές ανοικτής φιλοξενίας στον 



Ελαιώνα και στο Σχιστό. Παράλληλα γίνεται υποδοχή προσφύγων και σε άλλους χώρους ( 

στο λιμάνι του Πειραιά, στο Ελληνικό, σε κλειστά γυμναστήρια κλπ) .  

 

Τι γίνεται στη Βόρεια Ελλάδα ; 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, το σύνολο σχεδόν των προσφύγων επιθυμεί να κινηθεί 

προς Ειδομένη, παρότι είναι γνωστό το πρόβλημα που έχει προκύψει στα σύνορα με τη 

FYROM. Έτσι σήμερα στο χώρο αυτό έχει συγκεντρωθεί πολύ μεγάλος αριθμός 

αλλοδαπών. Παρά το γεγονός ότι στην περιοχή έχει οργανωθεί χώρος αναμονής, δεν 

μπορεί να καλύψει όλους τους πρόσφυγες που αναμένουν στο σημείο. Μετά την εξέλιξη 

αυτή πολλοί πρόσφυγες διαμένουν σε μικρές σκηνές. Οι πρόσφυγες όμως συνεχίζουν να  

κινούνται προς τη Βόρεια Ελλάδα και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατόν να μεταφερθούν 

όλοι στην Ειδομένη. Η Ελληνική Πολιτεία παρακολουθώντας την εξέλιξη αυτή, 

προχώρησε άμεσα με την συνδρομή του Στρατού στη δημιουργία Κέντρων 

Μετεγκατάστασης. Στη Θεσσαλονίκη λειτουργεί τέτοιο κέντρο στα Διαβατά 

χωρητικότητας περίπου 2.200 ατόμων, με προοπτική να κατασκευασθούν υποδομές για 

φιλοξενία 4.000 ανθρώπων. Επίσης κατασκευάσθηκαν δύο (2) κέντρα στο Νομό Κιλκίς. 

Όμως και αυτά δεν μπορούν να καλύψουν τις υφιστάμενες ανάγκες φιλοξενίας. Έτσι 

προγραμματίσθηκε και βρίσκεται στη φάση της υλοποίησης, η δημιουργία και άλλων 

τέτοιων κέντρων σε διάφορες περιοχές της χώρας. Μέχρι όμως την κατασκευή των νέων 

αυτών κέντρων έπρεπε να βρεθεί μια έστω και στοιχειώδης λύση για την φιλοξενία των 

προσφύγων. Προς αυτή την κατεύθυνση, με μέριμνα κυρίως των Δημοτικών Αρχών αλλά 

και Μ.Κ.Ο., σε διάφορες πόλεις οι πρόσφυγες φιλοξενήθηκαν ή φιλοξενούνται σε 

γυμναστήρια και άλλους χώρους που μπορούν να καλύψουν βασικές ανάγκες αυτών.  

 

Τι γίνεται με τη σίτιση και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη; 

Η σίτιση στους οργανωμένους χώρους γίνεται με μέριμνα της Πολιτείας. Στα Κέντρα 

Μετεγκατάστασης που λειτουργούν στη Βόρεια Ελλάδα την σίτιση έχει αναλάβει ο 



Στρατός. Στους λοιπούς χώρους, ενεργή είναι η συμμετοχή των Δημοτικών Αρχών και 

εθελοντών. Ειδικά για την Ειδομένη όπου εντοπίζονται τα πλέον σοβαρά προβλήματα, 

στη διαδικασία σίτισης συμμετέχουν επιπλέον η Ύπατη Αρμοστεία, οι Μ.Κ.Ο. και πλήθος 

εθελοντών από όλη τη χώρα αλλά και το εξωτερικό. Στους χώρους συγκέντρωσης των 

προσφύγων, στα νησιά, στα κέντρα μετεγκατάστασης και στην Ειδομένη καταφθάνουν 

καθημερινά ποσότητες με είδη τροφίμων αλλά και ρουχισμού. Ιδιαίτερα συγκινητική είναι 

η συμπεριφορά των ντόπιων πληθυσμών που εθελοντικά ετοιμάζουν ζεστό φαγητό και το 

προσφέρουν στους ταλαιπωρημένους αλλοδαπούς. Στο κομμάτι αυτό συμμετέχει και η 

Ελληνική Αστυνομία με την εθελοντική συγκέντρωση από το προσωπικό της ειδών 

ρουχισμού και τροφίμων τα οποία προωθούνται σε χώρους συγκέντρωσης προσφύγων. 

Η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη γίνεται στους χώρους συγκέντρωσης με μέριμνα των 

γιατρών του κόσμου, των γιατρών χωρίς σύνορα, του Ερυθρού Σταυρού, άλλων 

εθελοντών γιατρών και φυσικά από κλιμάκια γιατρών των τοπικών υγειονομικών 

μονάδων. 

 

Ποια η συμμετοχή της Ελληνικής Αστυνομίας στη διαχείριση των προσφυγικών- 

μεταναστευτικών ροών; 

Η Ελληνική Αστυνομία εμπλέκεται στη διαδικασία διαχείρισης των προσφύγων –

μεταναστών από την άφιξή τους στην Ελληνική Επικράτεια. Ενδεικτικά μερικές από τις 

δράσεις μας είναι :  

 i. Η διαδικασία καταγραφής, η οποία ήδη προαναφέρθηκε. Στο σημείο αυτό πρέπει να 

τονισθεί ότι δεν αρκείται η αστυνομία μόνο στην καταχώρηση των στοιχείων και τη 

δακτυλοσκόπηση αλλά προχωρά και στην ταυτοποίηση με την προσεκτική εξέταση του 

κάθε αλλοδαπού ξεχωριστά, ώστε να επιβεβαιωθεί με ασφάλεια η χώρα καταγωγής του. 

Επί παραδείγματι, το να δηλώνει κάποιος ότι κατάγεται από τη Συρία επειδή ομιλεί την 

Αραβική γλώσσα, δεν αρκεί για να καταχωρηθεί ως Σύριος. Με τη διαδικασία 

ταυτοποίησης επιβεβαιώνεται η πραγματική του υπηκοότητα.  



 ii. H φύλαξη των χώρων διαμονής των προσφύγων. Είναι γνωστές σε όλους οι 

αντιδράσεις που προκαλούνται μόλις ακούγεται ότι κάποιος χώρος επιλέγεται ως κέντρο 

μετεγκατάστασης. Δουλειά μας είναι να διαφυλάξουμε την τάξη στους χώρους αυτούς και 

να εμπεδώσουμε το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών που κατοικούν κοντά στα κέντρα 

διαμονής των προσφύγων.  

 iii. Η δίωξη των διακινητών μεταναστών είναι άλλο ένα σοβαρό καθήκον της 

Αστυνομίας. Οι διακινητές θησαυρίζουν σε βάρος των δυστυχισμένων προσφύγων και 

δουλειά μας είναι να τους σταματήσουμε. Στο κομμάτι αυτό έχουμε σημειώσει σημαντικά 

πλήγματα στα κυκλώματα των διακινητών. Το έτος 2015, μόνο από τη Διεύθυνση 

Αλλοδαπών Θεσ/νίκης, συνελήφθησαν εκατόν σαράντα τρία (143) άτομα που 

εμπλέκονταν στη διαδικασία διακίνησης μεταναστών. Η δράση τους αφορούσε τόσο στην 

παράνομη μεταφορά στο εσωτερικό της χώρας όσο και την απόπειρα παράνομης 

μεταφοράς στο εξωτερικό. 

 iv. Η σύλληψη και η απέλαση όσων μεταναστών εισήλθαν παράνομα στη χώρα και δεν 

έχουν προσφυγικό προφίλ. Προς τούτο διαχωρίζονται οι οικονομικοί μετανάστες και 

ακολουθείται η προβλεπόμενη διοικητική διαδικασία. Ενδεικτικά προς την κατεύθυνση 

αυτή έχω να σας αναφέρω ότι το 2015 απελάθηκαν από τη χώρα περίπου 20.000 

αλλοδαποί μέσω διαφόρων προγραμμάτων εθελούσιας ή αναγκαστικής απομάκρυνσης. 

Τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους απομακρύνθηκαν μέσω των ιδίων προγραμμάτων 

1601 αλλοδαποί, ενώ την 1
η
 και 2

η
 Μαρτίου (πριν λίγες ημέρες) προωθήθηκαν προς την 

Τουρκία με την διαδικασία επανεισδοχής 267 αλλοδαποί, καταγόμενοι από το Μαρόκο, 

την Αλγερία και την Τυνησία.        

 

Που βρισκόμαστε σήμερα ως προς την διαχείριση της κρίσης με τις προσφυγικές  

ροές; 

Έχουν γίνει αρκετά βήματα, σίγουρα δεν είμαστε στην κατάσταση που βρισκόμασταν 

όταν άρχισε να γιγαντώνεται το πρόβλημα, αλλά υπάρχει ακόμη δρόμος μπροστά μας 



μέχρι να πούμε ότι είμαστε ευχαριστημένοι με τον τρόπο που αντιμετωπίζεται η κρίση. 

Απομένουν πολλά ακόμη θέματα που πρέπει να ρυθμισθούν. Ενδεικτικά, σας αναφέρω 

την ανάγκη άμεσης λειτουργίας των επιπλέον δομών φιλοξενίας σε διάφορες περιοχές της 

χώρας. Επίσης σε κάθε περίπτωση επιβάλλεται να αντιληφθούν απόλυτα στο εξωτερικό 

ότι το πρόβλημα που έχει προκύψει είναι ευρωπαϊκό και όχι αμιγώς ελληνικό. Ως εκ 

τούτου οι ευρωπαϊκές χώρες, και φυσικά η Τουρκία, πρέπει να αναλάβουν το βάρος που 

τους αναλογεί καθώς σε διαφορετική περίπτωση η χώρα μας θα βρεθεί σε ακόμη 

δυσχερέστερη θέση. Προς αυτή την κατεύθυνση αναμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον 

τα αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής στις 18 Μαρτίου.     

 

 

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.                       


