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Σήμερα η 

μετανάστευση μπορεί 

να οφείλεται σε 

εργασιακούς, 

κοινωνικούς και 

οικολογικούς 

παράγοντες.    

Ωστόσο, η 

αναγκαστική 

μετανάστευση λόγω 

πολέμων αποτελεί το 

1/3 της παγκόσμιας 

μεταναστευτικής 

δραστηριότητας. 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  

Τι γίνεται στον κόσμο ; 
 

Τις τελευταίες δεκαετίες η μετανάστευση έχει αυξηθεί σημαντικά, κυρίως λόγω 

οικονομικών παραγόντων άλλα και λόγω των πολέμων.  

 

Ειδικότερα, οι πόλεμοι που λαμβάνουν χώρα στο ανατολικό τμήμα του κόσμου 

μας, όπως είναι Συριακός Εμφύλιος Πόλεμος, ο Ιρακινός Εμφύλιος Πόλεμος και ο 

Υμενικός Εμφύλιος Πόλεμος, έχουν προκαλέσει ένα μεγάλο μεταναστευτικό κύμα 

λόγω τις φτώχειας και των συνεχών συγκρούσεων, καθώς οι πολίτες αναζητούν 

ένα καλύτερο, πιο βιώσιμο μέλλον.   

 

Τα στατιστικά δεδομένα δείχνουν ότι συνολικά 2,6 εκατομμύρια πρόσφυγες 

παγκοσμίως προέρχονται από το Αφγανιστάν. Περίπου  2.1 - 2.25 εκατομμύρια 

Αφγανοί πολίτες χωρίς χαρτιά και 780,000 Αφγανοί με προσφυγικές ταυτότητες 

διαμένουν στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν.   
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Ποια είναι η κατάσταση 
στην Ελλάδα; 

 

Τις δύο τελευταίες δεκαετίες η Ελλάδα αποτέλεσε 

σταυροδρόμι για τους περισσότερους πρόσφυγες 

που έρχονται από χώρες όπως το Ιράκ και το 

Αφγανιστάν και φτάνουν μέχρι την Τουρκία. Ο 

βασικός τους στόχος  είναι να φτάσουν σε χώρες 

της κεντρικής Ευρώπης όπως η Γερμανία, η Γαλλία 

κλπ. 

 

Το κύμα μεταναστών που προσπαθεί να περάσει 

απευθείας τα σύνορα Τουρκίας- Ελλάδας, σε 

συνδυασμό με την ενθάρρυνση των μεταναστών 

από την τουρκική κυβέρνηση για να περάσουν τα 

σύνορα, έχουν φέρει σε δύσκολη θέση την Ελλάδα.  

 

 

"άψογη ... δεν 
υπάρχει καμία 
σύγκριση με την 
κατάσταση στο 
παρελθόν." 

-Π/Θ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗ 
ΣΑΜΟ  

Η θέση της Ελλάδας.  
 

Πρόσφατα σε μια συνέντευξη τύπου που 

πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, ο Π/Θ Μητσοτάκης  

έλαβε μια ερώτηση από μία Ολλανδή δημοσιογράφο.  

" ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΕ Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΠΟΤΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ 
ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΤΕ ΝΑ ΨΕΥΔΕΣΤΕ; ΝΑ ΨΕΥΔΕΣΤΕ ΓΙΑ 
ΤΑ PUSHBACKS, ΝΑ ΨΕΥΔΕΣΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ 
ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ;” 

 

Η δημοσιογράφος έκανε αναφορά σε ισχυρισμούς που 

είχαν γίνει από ομάδες δικαιωμάτων, για το ότι η 

Ελλάδα διώχνει όσους ζητούν άσυλο πίσω στην 

Τουρκία, μια κατηγορία που η Ελλάδα απορρίπτει.   

 

Ο Έλληνας Πρωθυπουργός υπερασπιζόμενος τη θέση 

του, ανέφερε ότι η Ελλάδα είναι μία από τις λίγες 

χώρες στην Ευρώπη, που έχει πραγματικά ασχοληθεί 

και επηρεαστεί από την κατάσταση. Δήλωσε επίσης 

ότι γίνεται έλεγχος πλοίων στη θάλασσα σύμφωνα με 

τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ 

παρέχουν άσυλο σε 50,000 ανθρώπους, 

συμπεριλαμβανομένων και  

"ΔΕΚΑΔΩΝ  ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΑΦΓΑΝΩΝ.” 

 

Ο κ. Μητσοτάκης προσέθεσε, 

" ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΑΣ, ΘΑ ΤΗΝ 
ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΟΥΜΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΔΕΧΤΩ ΑΠΟ ΚΑΝΕΝΑ 
ΝΑ ΚΟΥΝΑ ΤΟ ΔΑΧΤΥΛΟ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΕΙ ΓΙΑ ΑΠΑΝΘΡΩΠΗ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ." 


