




























«Έλληνες πρόσφυγες στο Χαλέπι»
Η αχρονολόγητη φωτογραφία, με τίτλο «Έλληνες πρόσφυγες στο Χαλέπι», δείχνει μια ομάδα ανθρώπων 
ντυμένους με κουρέλια και κάποια νεαρά αγόρια να κάθονται στη σειρά και να περιμένουν φαγητό.



Τέτοιες ημέρες πριν από ένα αιώνα γραφόταν για τον Ελληνισμό της διασποράς μια από τις πιο μαύρες σελίδες 
στην ιστορία του. Κάπου 2.000-3.000 Έλληνες μετανάστες στις ΗΠΑ έπεφταν θύματα της ξενοφοβίας στη 
Νότιο Ομάχα της Νεμπράσκα.

Είχαν διασχίσει τον Ατλαντικό, όπως εκατοντάδες χιλιάδες άλλοι συμπατριώτες τους, κυνηγώντας το «αμερικανικό όνειρο». 
Δουλεύοντας σκληρά στους σιδηροδρόμους, τα σφαγεία και έχοντας μικροεπιχειρήσεις βρέθηκαν στο επίκεντρο μιας 
ρατσιστικής θύελλας. Βίωσαν έναν πραγματικό μαζικό διωγμό, που εξαπέλυσαν τα υπερσυντηρητικά, ακροδεξιά και 
καθυστερημένα στρώματα της περιοχής. Οι νοικοκυραίοι εναντίον των ύποπτων και επικίνδυνων ξένων, που απειλούσαν 
τον «νόμο και την τάξη». Όταν ολοκληρώθηκε ο κύκλος της βίας το σύνολο των Ελλήνων της ευρύτερης περιοχής ζήτησε
καταφύγιο αλλού. Οι υπόλοιποι ξεριζώθηκαν. 



Μικρασιατική Καταστροφή (Προσφυγικό Ζήτημα)Το προσφυγικό ζήτημα που πρόεκυψε από την Μικρασιατική 

Καταστροφή, θεωρείται ως η μεγαλύτερη μετακίνηση πληθυσμών κυρίως ελληνικής καταγωγής

Oι πρόσφυγες αυτοί πριν εγκαταλείψουν την πατρίδα τους κατοικούσαν στην Μικρά Ασία, τον Πόντο, και άλλα 

εδάφη της πρώην Οθωμανικής Αυτοκρατορίας . Κατά την περίοδο αυτή , η Ελλάδα αντιμετώπιζε ήδη 

οικονομικά προβλήματα ,τα οποία οξύνθηκαν με την κατάρρευση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, Με την 

συνθήκη της Λωζάνης ( 11 Ιουλίου 1923)και την υποχρεωτική ανταλλαγή πληθυσμών , ουσιαστικά χάθηκε 

κάθε ελληνικό στοιχείο από την Ανατολή , αφού περίπου 1.5 εκατομμύριο πρόσφυγες ήρθαν υπό άθλιες 

συνθήκες στην Ελλάδα 

Η στέγαση των Μικρασιατικών προσφύγων έγινε προσωρινά σε γήπεδα, σε θέατρα, σε αυλές εκκλησιών , σε 

δημόσια κτήρια , σε παράγκες , σε σκηνές , σε χαμόσπιτα, σε οικισμούς αμιγώς προσφυγικούς. Οι συνθήκες 

διαβίωσης ήταν άθλιες.
Οι ντόπιοι θεωρούσαν αυτονόητο ότι εκείνοι έπρεπε να εκμεταλλεύονται τις εκτάσεις της περιοχής τους. 

Καθώς οι πρόσφυγες δέχονταν να εργάζονται με πενιχρές αμοιβές προτιμούσαν εκείνους για εργατικά χέρια. 

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την εχθρική στάση των γηγενών απέναντι τους. 

Έλληνες πρόσφυγες από Μ. Ασία στην Μυτιλήνη
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• Προσφυγική αποκατάσταση και οικονομική ανάπτυξη

Η αποκατάσταση 1.221.849 προσφύγων υπήρξε το μεγάλο στοίχημα 
του ελληνικού κράτους την περίοδο του Μεσοπολέμου. Η ένταξη των 
προσφύγων στην οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας δεν 
αποτελούσε μονάχα το αντίδοτο στη δυστυχία τους, αλλά και τμήμα 
ενός ευρύτερου σχεδίου για τη συνολική αλλαγή των οικονομικών 
δομών της χώρας, ιδίως στον αγροτικό χώρο. Στο πλαίσιο αυτής της 
λογικής, η αποκατάσταση των προσφυγικών πληθυσμών θεωρήθηκε η 
ιδανικότερη ευκαιρία για την επίτευξη μιας σειράς στόχων όπως η 
εντατικοποίηση της γεωργικής παραγωγής και η αύξηση της 
βιομηχανικής. Η διεύρυνση της εσωτερικής αγοράς, η προσφορά 
φτηνού εργατικού δυναμικού και η αξιοποίηση της πείρας και των 
νέων τεχνικών που έφεραν οι πρόσφυγες στην Ελλάδα ήταν στοιχεία 
που συνηγορούσαν σε αυτή την προοπτική. 







Ιράκ: Στατιστικές ενός πολέμου

Μέχρι τον Δεκέμβριο του 2008:
1.000.000 γυναίκες είχαν χάσει τους συζύγους τους στον πόλεμο και είχαν μείνει χήρες.
4.000.000 παιδιά είχαν μείνει ορφανά, σύμφωνα με εκτιμήσεις του ιρακινού Υπουργείου Προγραμματισμού.
2.500.000 εκατομμύρια Ιρακινοί είχαν σκοτωθεί είτε σε πολεμικές συγκρούσεις είτε σε βομβιστικές επιθέσεις
(σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας).
800.000 άνθρωποι είχαν εξαφανιστεί σε μυστικούς τόπους κράτησης οι οποίοι συνδέονται με τα διάφορα 
κυβερνώντα κόμματα (σύμφωνα με καταγεγραμμένες καταγγελίες προς το Υπουργείο Εσωτερικών).
340.000 άνθρωποι κρατούνταν προσωρινά (χωρίς καταδικαστική απόφαση) σε αμερικανικές στρατιωτικές 
φυλακές της χώρας, σε κρατικές φυλακές της κατοχικής ιρακινής κυβέρνησης και σε φυλακές της περιοχής του 
Κουρδιστάν (σύμφωνα με ιρακινούς, αραβικούς και διεθνείς οργανισμούς –όπως των Ηνωμένων Εθνών- για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα).
4.500.000 Ιρακινοί είχαν γίνει πρόσφυγες σε άλλες χώρες (οι νόμιμοι τουλάχιστον, σύμφωνα με τα στοιχεία 
των κρατικών υπηρεσιών) και άλλοι 2.500.000 είχαν μετατραπεί σε εσωτερικούς πρόσφυγες.



Το μεταναστευτικό ζήτημα στην Ελλάδα αναφέρεται στη συστηματική παράνομη/παράτυπη είσοδο μεγάλου 
αριθμού μεταναστών στην Ελλάδα κατά την περίοδο 1990 - 2011. Η πτώση των σοσιαλιστικών καθεστώτων στην 
Ανατολική Ευρώπη το 1989, δημιούργησε το πρώτο κύμα οικονομικής μετανάστευσης με προορισμό την Ελλάδα 
(με μετανάστες κυρίως από την Αλβανία, Βουλγαρία και Ρουμανία) διαμέσου των βόρειων συνόρων και στην 
συνέχεια προστέθηκαν μετανάστες από χώρες της Αφρικής και της Ασίας. Κατά τη δεκαετία 2000 - 2010, η 
Ελλάδα έγινε πόλος έλξης εκατοντάδων χιλιάδων μεταναστών όχι μόνο από τις πρώην σοσιαλιστικές χώρες, αλλά 
από ολόκληρο τον κόσμο, με αποτέλεσμα το 7% του πληθυσμού της χώρας να αποτελείται από μετανάστες από 
χώρες εκτός Ε.Ε (Ευρωπαϊκής Ένωσης). Η συσσώρευση μεγάλου πλήθους μεταναστών, κυριολεκτικά πρωτόγνωρη 
για τον γηγενή ελληνικό πληθυσμό, άφευκτα δημιούργησε ένα μείζον πολιτικό ζήτημα με τελείως διαφορετικές 
αναλυτικές προσεγγίσεις και προτάσεις επίλυσης από τα ελληνικά πολιτικά κόμματα. Επίσης, η Ελλάδα έχει 
χαρακτηριστεί ως κύρια είσοδος μετανάστευσης στην Ευρώπη για την περίοδο το διάστημα 2005 - 2010
(συγκεκριμένα χαρακτηρίστηκε ως «η πύλη της Ευρώπης για την παράνομη μετανάστευση». Σε άλλες χώρες, 
όπως η Ισπανία και η Ιταλία, επιχειρείται περιορισμός της μετανάστευσης μέσω συμφωνιών με τις γειτονικές 
χώρες που δεν ανήκουν στην Ε.Ε. αλλά στην Ελλάδα η παράνομη μετανάστευση παραμένει μείζον ζήτημα. Η 
ελληνική κρίση από το 2010 δεν έχει μειώσει τον αριθμό των μεταναστών που έρχονται στην Ελλάδα, η οποία 
αποτελεί το κύριο δρόμο εισόδου στην Ευρώπη. Το 2010, σύμφωνα με την FRONTEX, 9 στους 10 μετανάστες που 
εισήλθαν παράνομα στην Ευρώπη, εισήλθαν μέσω της Ελλάδας. Πολλοί μετανάστες που εισέρχονται στην 
Ελλάδα, ξαναφεύγουν μετά από κάποιο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, οι πολιτικές εξελίξεις στην Λιβύη και την 
Τυνησία το 2011 (Αραβική Άνοιξη), επανέφεραν την μετανάστευση προς την Ευρώπη μέσω της Ιταλίας (κυρίως 
μέσω της νήσου Λαμπεντούζα), καθιστώντας αυτή τη χώρα μία από τις κύριες πύλες εισόδου μεταναστών στην 
Ευρώπη. Το 2011 αυξήθηκε περαιτέρω η μετανάστευση. Σύμφωνα με τη FRONTEX, τους πρώτους 9 μήνες του 
2011 πέρασαν τα ελληνικά σύνορα 112.844 μετανάστες έναντι 76.697 την αντίστοιχη περίοδο του 2010
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 Με βάση τα τελευταία δεδομένα (τελευταία ανανέωση 6/5/2018) από την Ύπατη 
Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες, φέτος (δηλαδή το 2018) κατέφθασαν στη 
χώρα μας συνολικά 9.375 πρόσφυγες, από τους οποίους:

 - οι 5.389 πήγαν στη Λέσβο

 - οι 1.077 στη Χίο

 - οι 1851 στη Σάμο

 - οι 288 στη Λέρο

 - οι 611 στην Κω

 - οι 52 στη Ρόδο

 - οι 107 στο Καστελόριζο 

• Με βάση, πάλι, τα στοιχεία της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες, 
το 2017 υπήρξαν συνολικά 29.718 θαλάσσιες αφίξεις και 54 νεκροί ή αγνοούμενοι, 
το 2016 173.450 αφίξεις και 441 νεκροί ή αγνοούμενοι, το 2015 856.723 και 799 
και τέλος, το 2014 41.038 και 405 θαλάσσιες αφίξεις και νεκροί ή αγνοούμενοι 
αντίστοιχα .







Κέντρα κράτησης μεταναστών

Πανοραμική εικόνα του κέντρου κράτησης μεταναστών στο χωριό Φυλάκιο.

Πανοραμική εικόνα του ιδιότυπου νεκροταφείου της Σιδηρούς Έβρου, όπου 
θάβονται οι νεκροί μετανάστες που δεν είχαν ταξιδιωτικά έγγραφα.



29 Οκτωβρίου 2015: Σύροι πρόσφυγες φτάνουν 
με φουσκωτή βάρκα στην Σκάλα Συκαμιάς 
Λέσβου.

Εικόνες αφρικανών πλανόδιων μεταναστών-μικροπωλητών 
στο Μοναστηράκι, Αθήνα.


