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Περίλθψθ 

Θ ςυγκεκριμζνθ εργαςία επικεντρϊκθκε ςτθ μελζτθ του προςφυγικοφ ηθτιματοσ 

ςτθν Ελλάδα μετά το ζτοσ 2015 και αποςκοπεί ςτθ διερεφνθςθ τθσ αναπαράςταςθσ 

των προςφφγων που διαμζνουν ςτθ χϊρα μασ από τα ελλθνικά Πζςα Παηικισ 

Ενθμζρωςθσ.  

Για τθν επίτευξθ αυτοφ του ςκοποφ χρθςιμοποιικθκε θ ποςοτικι και ποιοτικι 

ανάλυςθ περιεχομζνου 1.880 επιλεγμζνων άρκρων εφθμερίδων ευρείασ 

κυκλοφορίασ. Ψα αποτελζςματα διαπίςτωςαν τθν υποςτιριξθ των Π.Π.Ε. προσ τουσ 

πρόςφυγεσ και τθν επιρροι που αςκοφν ςτον ελλθνικό πλθκυςμό γι’ αυτό το κζμα. 

Θ διπλωματικι εργαςία χωρίηεται ςε κεωρθτικό και εμπειρικό μζροσ. Χτο 

κεωρθτικό μζροσ, αρχικά παρουςιάηεται το νομικό πλαίςιο τθσ προςταςίασ των 

προςφφγων και τα κριτιρια υπαγωγισ, παφςθσ και αποκλειςμοφ ενόσ ατόμου από 

το κακεςτϊσ του πρόςφυγα, ςφμφωνα με τθν ελλθνόγλωςςθ και ξενόγλωςςθ 

βιβλιογραφία. Επίςθσ, αναφζρονται εκτενζςτερα οι ευρωπαϊκζσ ςυνκικεσ που 

ςχετίηονται με τουσ πρόςφυγεσ ωσ μζροσ τθσ Ευρωπαϊκισ πολιτικισ για το άςυλο. 

Ακόμθ, γίνεται αναφορά ςτθ ςτάςθ τθσ Ελλάδασ προσ τουσ πρόςφυγεσ και τα μζτρα 

που θ ίδια ζλαβε για τθν υποςτιριξι τουσ. Ψζλοσ, παρατίκενται οριςμζνεσ 

προτάςεισ που μποροφν να υιοκετθκοφν, ϊςτε οι πρόςφυγεσ να ενςωματωκοφν 

ςτον ελλθνικό κοινωνικό ιςτό. 

Χτο εμπειρικό μζροσ τθσ εργαςίασ, παρουςιάηονται οι ςκοποί, οι ςτόχοι, το 

δείγμα, το ερευνθτικό εργαλείο, θ ανάλυςθ των δεδομζνων τθσ ζρευνασ, τα 

αποτελζςματα και θ ςυηιτθςθ αυτϊν των αποτελεςμάτων. Ψζλοσ, παρατίκεται θ 

βιβλιογραφία που χρθςιμοποιικθκε ςτθν εκπόνθςθ τθσ παροφςασ εργαςίασ. 
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Abstract  

The present dissertation focuses on the study of the refugee issue in Greece after 

2015 and aims to investigate the representation of the refugees living in our country 

by the Greek Mass Media. 

To achieve this, quantitative and qualitative content analysis of 1,880 selected 

articles of widely circulated newspapers was used. The results show media support 

to the refugees and the influence they exert on the Greek population on this subject. 

The dissertation is divided into a theoretical and an empirical part. In the 

theoretical part, the legal framework for the protection of refugees and the criteria 

for the inclusion, cessation and exclusion of a person from the refugee status, 

according to the Greek and foreign language bibliography, is initially presented. Also, 

European refugee-related treaties are more extensively mentioned as part of the 

European asylum policy. Moreover, reference is made to Greece's attitude towards 

refugees and the measures the country has taken to support them. Finally, 

suggestions are made for refugee’s integration into the Greek society. 

In the empirical part of the paper, the goals, the objectives, the sample, the 

research tool, the analysis of the research data, the results and the discussion of 

these results are presented. Last but not least, the bibliography used in the 

preparation of this study is presented. 

 

 

 

  



5 
 

Ευχαριςτίεσ 

Υρωτίςτωσ, κα ικελα να ευχαριςτιςω από καρδιάσ τθν επιβλζπουςα τθσ εργαςίασ, 

κ. Ρικολάου Χουηάννα-Παρία, Επίκουρθ Ξακθγιτρια του Υαιδαγωγικοφ Ψμιματοσ 

Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ του Υανεπιςτθμίου Λωαννίνων, για τθ βοικεια, τθ ςτιριξθ 

και τισ χριςιμεσ επιςθμάνςεισ που μου παρείχε κακόλθ τθ διάρκεια τθσ εκπόνθςθσ  

τθσ παροφςασ εργαςίασ, κακϊσ και για τθν εποικοδομθτικι ςυνεργαςία μασ. 

Επίςθσ, ζνα μεγάλο ευχαριςτϊ οφείλω ςτθν οικογζνειά μου, θ οποία με 

παρότρυνε και με ςτιριξε, ϊςτε να ςυνεχίςω τισ ςπουδζσ μου ςε μεταπτυχιακό 

επίπεδο. 

 

 

  



6 
 

Περιεχόμενα 

Υερίλθψθ ................................................................................................................... 3 

Ευχαριςτίεσ ................................................................................................................ 5 

Ξατάλογοσ Υινάκων ................................................................................................... 9 

Ξατάλογοσ Γραφθμάτων .......................................................................................... 11 

Χυντομογραφίεσ ....................................................................................................... 13 

Ειςαγωγι ................................................................................................................. 15 

Α’ ΠΕΦΣΧ ................................................................................................................. 17 

Ξεφάλαιο 1ο ............................................................................................................. 17 

1.1. Ψο νομικό πλαίςιο τθσ προςταςίασ των προςφφγων ......................................... 17 

1.1.1. Θ ίδρυςθ τθσ Ϊπατθσ Αρμοςτείασ του ΣΘΕ για τουσ Υρόςφυγεσ 

(UNHCR)……………………………………………………………………………………………………………….18 

1.1.2. Θ Χφμβαςθ τθσ Γενεφθσ του 1951 και το Υρωτόκολλο του 1967 για το 

Ξακεςτϊσ των Υροςφφγων: ο οριςμόσ του πρόςφυγα ......................................... 21 

1.1.3. Ερμθνεία του οριςμοφ τθσ Χφμβαςθσ τθσ Γενεφθσ (1951) ........................... 23 

1.1.3.1. Φιτρεσ υπαγωγισ ................................................................................. 23 

1.1.3.2. Φιτρεσ παφςθσ ..................................................................................... 28 

1.1.3.3. Φιτρεσ αποκλειςμοφ............................................................................. 31 

Ξεφάλαιο 2ο ............................................................................................................. 37 

2.1. Άςυλο και Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ............................................................................ 37 

2.1.1. Σ Χάρτθσ των Κεμελιωδϊν Δικαιωμάτων ................................................... 38 

2.1.2. Χθμαντικζσ Χυνκικεσ ςτο πλαίςιο τθσ πολιτικισ αςφλου τθσ ΕΕ ................. 39 

2.1.3. Ξοινό Ευρωπαϊκό Χφςτθμα Αςφλου (ΞΕΧΑ) ................................................. 40 

2.1.3.1. Σι νομοκετικζσ πράξεισ του Ξοινοφ Ευρωπαϊκοφ Χυςτιματοσ Αςφλου  

(ΞΕΧΑ) ............................................................................................................... 43 

2.1.4. Σ χϊροσ και θ ςυνεργαςία Χζνγκεν (Schengen) ........................................... 45 

2.1.5. Δουβλίνο II .................................................................................................. 46 

2.1.6. Δουβλίνο III ................................................................................................. 49 

2.1.7. Διλωςθ ΕΕ - Ψουρκίασ ................................................................................. 51 

Ξεφάλαιο 3ο ............................................................................................................. 55 

3.1. Ψο προςφυγικό ηιτθμα ςτθν Ελλάδα (2015-2017) ............................................. 55 



7 
 

3.1.1. Ωποδοχι και υποςτιριξθ των προςφφγων .................................................. 56 

3.1.1.2. Υρόςβαςθ ςτθν Εκπαίδευςθ ................................................................ 62 

3.1.2. Διαδικαςία αςφλου και μετεγκατάςταςθ προςφφγων ................................ 66 

3.1.3. Ξοινωνικι ζνταξθ των προςφφγων.............................................................. 70 

3.1.3.1. Βαςικά ςθμεία για τθν ζνταξθ των προςφφγων .................................... 74 

Β’ ΠΕΦΣΧ ................................................................................................................. 78 

Ξεφάλαιο 4ο ............................................................................................................. 78 

4.1. Χκοπόσ και ςτόχοι τθσ ζρευνασ .......................................................................... 78 

4.2. Διαδικαςία ζρευνασ .......................................................................................... 78 

4.3. Δείγμα ζρευνασ ................................................................................................. 79 

4.4. Πζκοδοσ ζρευνασ ............................................................................................. 79 

Ξεφάλαιο 5ο ............................................................................................................. 82 

5.1. Αποτελζςματα τθσ ζρευνασ ............................................................................... 82 

5.1.1. Αρικμόσ άρκρων ......................................................................................... 82 

5.1.2. Ξατθγορίεσ άρκρων .................................................................................... 82 

5.1.2.1. Χυνκικεσ Διαβίωςθσ - Υροςφυγικζσ δομζσ .......................................... 84 

5.1.2.2. Ξυβζρνθςθ ........................................................................................... 85 

5.1.2.3. Διαδθλϊςεισ - Διαμαρτυρίεσ ................................................................ 87 

5.1.2.4. Είςοδοσ - Ζξοδοσ και Άςυλο .................................................................. 88 

5.1.2.5. Κάνατοι προςφφγων ............................................................................ 90 

5.1.2.6. Χυμφωνία ΕΕ - Ψουρκίασ ....................................................................... 91 

5.1.2.7. Ρθςιά ................................................................................................... 93 

5.1.2.8. Υράξεισ υπζρ των προςφφγων ............................................................. 94 

5.1.2.9. Αςτυνομικό - Δικαιοςφνθ...................................................................... 95 

5.1.2.10. Φατςιςμόσ ........................................................................................... 97 

5.1.2.11. Αντιπολίτευςθ - Άρκρα κατά τθσ κυβζρνθςθσ..................................... 98 

5.1.2.12. Βιϊματα προςφυγόπουλων .............................................................. 100 

5.1.2.13. Διεκνείσ Αντιδράςεισ ........................................................................ 101 

5.1.2.14. Αντιδράςεισ Ευρϊπθσ ....................................................................... 103 

5.1.2.15. Ωγεία ................................................................................................. 105 

5.1.2.16. Πζριμνα - Σικονομικι Χτιριξθ ......................................................... 106 

5.1.3. Εκπαίδευςθ ............................................................................................... 107 



8 
 

5.1.3.1. Χτάςθ γονζων ..................................................................................... 109 

5.1.3.2. Χτάςθ εκπαιδευτικϊν/μακθτϊν.......................................................... 113 

5.1.3.3. Ζνταξθ των προςφφγων ςτο ςχολείο .................................................. 116 

5.1.3.4. Χτάςθ τθσ πολιτείασ ............................................................................ 120 

5.1.3.5. Χτάςθ τθσ τοπικισ κοινότθτασ/αυτοδιοίκθςθσ ................................... 124 

5.1.3.6. Αντιπολίτευςθ - Ξριτικι ςτθν Ξυβζρνθςθ ........................................... 128 

5.1.3.7. Αλλθλεγγφθ ........................................................................................ 131 

5.1.3.8. Ακροδεξιοί .......................................................................................... 134 

5.1.3.9. Αςτυνομία - Δικαιοςφνθ ..................................................................... 136 

5.1.3.10. Διεκνισ Ξοινότθτα ............................................................................ 140 

5.1.3.11. Χτάςθ τθσ εκκλθςίασ ......................................................................... 141 

5.2. Χυμπεράςματα ................................................................................................ 143 

Βιβλιογραφία ......................................................................................................... 151 

Ελλθνόγλωςςθ Βιβλιογραφία ............................................................................. 151 

ενόγλωςςθ Βιβλιογραφία ................................................................................. 167 

Ευρωπαϊκό Δίκαιο .............................................................................................. 168 

ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ ΥΛΡΑΞΩΡ .......................................................................................... 171 

 

  



9 
 

Κατάλογοσ Πινάκων  

Υίνακασ 1: Εφθμερίδα των Χυντακτϊν .................................................................. 171 

Υίνακασ 2: Αυγι .................................................................................................... 203 

Υίνακασ 3: Ξακθμερινι ......................................................................................... 221 

Υίνακασ 4: Χυνκικεσ Διαβίωςθσ - Υροςφυγικζσ Δομζσ ......................................... 240 

Υίνακασ 5: Ξυβζρνθςθ .......................................................................................... 247 

Υίνακασ 6: Διαδθλϊςεισ - Διαμαρτυρίεσ ............................................................... 256 

Υίνακασ 7: Είςοδοσ - Ζξοδοσ και Άςυλο ................................................................. 258 

Υίνακασ 8: Κάνατοι προςφφγων ........................................................................... 268 

Υίνακασ 9: Χυμφωνία ΕΕ - Ψουρκίασ ...................................................................... 271 

Υίνακασ 10: Ρθςιά ................................................................................................ 278 

Υίνακασ 11: Υράξεισ υπζρ των προςφφγων ........................................................... 284 

Υίνακασ 12: Αςτυνομικό - Δικαιοςφνθ ................................................................... 289 

Υίνακασ 13: Φατςιςμόσ .......................................................................................... 294 

Υίνακασ 14: Αντιπολίτευςθ - Άρκρα κατά τθσ κυβζρνθςθσ .................................... 299 

Υίνακασ 15: Βιϊματα προςφυγόπουλων ............................................................... 303 

Υίνακασ 16: Διεκνείσ Αντιδράςεισ ......................................................................... 307 

Υίνακασ 17: Αντιδράςεισ Ευρϊπθσ ........................................................................ 309 

Υίνακασ 18: Ωγεία .................................................................................................. 319 

Υίνακασ 19: Πζριμνα - Σικονομικι Χτιριξθ .......................................................... 320 

Υίνακασ 20: Εκπαίδευςθ ....................................................................................... 321 

Υίνακασ 21: Χτάςθ γονζων .................................................................................... 328 

Υίνακασ 22: Χτάςθ εκπαιδευτικϊν/μακθτϊν ......................................................... 332 

Υίνακασ 23: Ζνταξθ των προςφφγων ςτο ςχολείο ................................................. 335 

Υίνακασ 24: Χτάςθ τθσ πολιτείασ ........................................................................... 339 

Υίνακασ 25: Χτάςθσ τθσ τοπικισ κοινότθτασ/αυτοδιοίκθςθσ ................................. 342 

Υίνακασ 26: Αντιπολίτευςθ - Ξριτικι ςτθν κυβζρνθςθ........................................... 344 

Υίνακασ 27: Αλλθλεγγφθ ....................................................................................... 345 

Υίνακασ 28: Ακροδεξιοί ......................................................................................... 346 

Υίνακασ 29: Αςτυνομία - Δικαιοςφνθ .................................................................... 348 

Υίνακασ 30: Διεκνισ κοινότθτα ............................................................................. 349 



10 
 

Υίνακασ 31: Χτάςθ τθσ εκκλθςίασ .......................................................................... 350 

  



11 
 

Κατάλογοσ Γραφθμάτων 

Εικόνα 1: Δείγμα Ζρευνασ ....................................................................................... 79 

Εικόνα 2: Ξατθγορίεσ άρκρων ................................................................................. 83 

Εικόνα 3: Χυνκικεσ Διαβίωςθσ - Υροςφυγικζσ Δομζσ .............................................. 84 

Εικόνα 4: Ξυβζρνθςθ ............................................................................................... 85 

Εικόνα 5: Διαδθλϊςεισ - Διαμαρτυρίεσ.................................................................... 87 

Εικόνα 6: Είςοδοσ - Ζξοδοσ και Άςυλο ..................................................................... 88 

Εικόνα 7: Κάνατοι ................................................................................................... 90 

Εικόνα 8: Χυμφωνία ΕΕ - Ψουρκίασ .......................................................................... 91 

Εικόνα 9: Ρθςιά ....................................................................................................... 93 

Εικόνα 10: Υράξεισ υπζρ των προςφφγων ............................................................... 94 

Εικόνα 11: Αςτυνομικό - Δικαιοςφνθ ....................................................................... 95 

Εικόνα 12: Φατςιςμόσ .............................................................................................. 97 

Εικόνα 13: Αντιπολίτευςθ - Άρκρα κατά τθσ Ξυβζρνθςθσ ........................................ 98 

Εικόνα 14: Βιϊματα προςφυγόπουλων ................................................................. 100 

Εικόνα 15: Διεκνείσ αντιδράςεισ ........................................................................... 101 

Εικόνα 16: Αντιδράςεισ Ευρϊπθσ .......................................................................... 103 

Εικόνα 17: Ωγεία .................................................................................................... 105 

Εικόνα 18: Πζριμνα - Σικονομικι Χτιριξθ ............................................................. 106 

Εικόνα 19: Εκπαίδευςθ.......................................................................................... 107 

Εικόνα 20: Ωποκατθγορίεσ Εκπαίδευςθσ ............................................................... 108 

Εικόνα 21: Χτάςθ γονζων ...................................................................................... 109 

Εικόνα 22: Χτάςθ εκπαιδευτικϊν/μακθτϊν ........................................................... 113 

Εικόνα 23: Ζνταξθ των προςφφγων ςτο ςχολείο .................................................... 116 

Εικόνα 24: Χτάςθ τθσ πολιτείασ ............................................................................. 120 

Εικόνα 25: Χτάςθ τθσ τοπικισ κοινότθτασ/αυτοδιοίκθςθσ ..................................... 124 

Εικόνα 26: Αντιπολίτευςθ - Ξριτικι ςτθν κυβζρνθςθ ............................................. 128 

Εικόνα 27: Αλλθλεγγφθ.......................................................................................... 131 

Εικόνα 28: Ακροδεξιοί ........................................................................................... 134 

Εικόνα 29: Αςτυνομία - Δικαιοςφνθ ...................................................................... 136 

Εικόνα 30: Διεκνισ Ξοινότθτα ............................................................................... 140 



12 
 

Εικόνα 31: Χτάςθ τθσ εκκλθςίασ ............................................................................ 141 

  



13 
 

υντομογραφίεσ 

Α.Β.Ε.Ψ.Ε.: Ανϊνυμθ Βιομθχανικι Εμπορικι Ψεχνικι Εταιρία 

Α.Ψ.: Αςτυνομικά Ψμιματα 

ΒΛ.ΥΕ.: Βιομθχανικζσ Υεριοχζσ 

Δ.Σ.Π.: Διεκνισ Σργανιςμόσ Πετανάςτευςθσ 

Δ.Ω.Ε.Υ.: Δομζσ Ωποδοχισ για τθν Εκπαίδευςθ των Υροςφφγων 

E.E.: Ευρωπαϊκι Ζνωςθ 

Ε.Δ.Δ.Α.: Ευρωπαϊκό Δικαςτιριο των Δικαιωμάτων του Ανκρϊπου 

Ε.Ξ.Ξ.Α.: Εκνικό Ξζντρο Ξοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ  

ΕΟ.ΑΧ.: Ελλθνικι Αςτυνομία 

Ε.Φ.Ψ.: Ελλθνικι Φαδιοφωνικι Ψθλεόραςθ 

Ε.Χ.Ξ.Ε.Χ.Π.Α.: Εκνικό Χυντονιςτικό Ξζντρο Ελζγχου Χυνόρων, Πετανάςτευςθσ και 

Αςφλου  

Ε.Ρ.Υ.Ε.: Ζνωςθ Υεριφερειϊν Ελλάδοσ  

Λ.Ψ.Α.: Λνςτιτοφτο Ψοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ 

Ξ.Ε.Γ.Ε.: Ξζντρο Γεωργικισ Εκπαίδευςθσ 

ΞΕ.ΕΟ.Υ.ΡΣ.: Ξζντρο Ελζγχου και Υρόλθψθσ Ροςθμάτων 

Ξ.Ε.Δ.Ε.: Ξεντρικι Ζνωςθ Διμων Ελλάδοσ 

Ξ.Ε.Υ.Υ.Α.: Ξοινι Εξωτερικι Υολιτικι και Υολιτικι Αςφάλειασ  

Ξ.Ε.Χ.Α.: Ξοινό Ευρωπαϊκό Χφςτθμα Αςφλου  

Ξ.Π.Ω.Ψ.: Ξινθτζσ Πονάδεσ Ωποδοχισ και Ψαυτοποίθςθσ  

Ξ.Ω.Ψ.: Ξζντρα Ωποδοχισ και Ψαυτοποίθςθσ  

M.K.O.: Πθ Ξυβερνθτικζσ Σργανϊςεισ 

Π.Π.Ε.: Πζςα Παηικισ Ενθμζρωςθσ 

Ρ.Δ.: Ρομοκετικό Διάταγμα 

Ρ.: Ρόμοσ 

Σ.Θ.Ε.: Σργανιςμόσ Θνωμζνων Εκνϊν 

Υ.Γ.Δ.Π.: Υρϊθν Γιουγκοςλαβικι Δθμοκρατία τθσ Πακεδονίασ 

Υ.Λ.Ξ.Υ.Α.: Υατριωτικό Μδρυμα Ξοινωνικισ Υρόνοιασ και Αντιλιψεωσ 

Υ.Ξ.Ε.Ξ.: Υροαναχωρθςιακά Ξζντρα Ξράτθςθσ 

Χ.Ε.Ε.: Χυνκικθ για τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ  
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Χ.Ε.Ξ.: Χυνκικθ περί ιδρφςεωσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ξοινότθτασ  

Ω.Υ.Ε.Κ.: Ωπουργείο Υαιδείασ Ζρευνασ και Κρθςκευμάτων 

Φ.Ε.Ξ.: Φφλλο Εφθμερίδασ Ξυβερνιςεωσ 

I.R.O.: International Refugee Organization, Διεκνισ Σργανιςμόσ Υροςφφγων  

I.O.M.: International Organization for Migration, Διεκνισ Σργανιςμόσ Πετανάςτευςθσ 

E.A.S.O.: European Asylum Support Office, Ευρωπαϊκι Ωπθρεςία Ωποςτιριξθσ για το 

Άςυλο   

UA.S.C. Unaccompanied and Separated Children1, Αςυνόδευτα και Χωριςμζνα 

Υαιδιά 

U.N.C.H.R.: United Nations High Commissioner for Refugees, Ϊπατθ Αρμοςτεία του 

ΣΘΕ για τουσ Υρόςφυγεσ 

U.N.K.R.A.: United Nations Korean Reconstruction Agency, Ωπθρεςία των Θνωμζνων 

Εκνϊν για τθν Αναςυγκρότθςθ τθσ Ξορζασ  

U.N.R.R.A.: United Nations Relief and Rehabilitation Administration, Σργανιςμόσ 

Αρωγισ και Αποκατάςταςθσ των Θνωμζνων Εκνϊν 

U.N.R.W.A.: United Nations Relief and Works Agency for Palestinian Refugees in the 

Near East, Ωπθρεςία Αρωγισ και Ζργων για τουσ Υαλαιςτίνιουσ Υρόςφυγεσ ςτθν 

Εγγφσ Ανατολι  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
  «Ψα χωριςμζνα παιδιά είναι παιδιά χωριςμζνα από τουσ δφο γονείσ ι από τον προθγοφμενο 

νόμιμο κθδεμόνα τουσ, αλλά όχι απαραίτθτα από άλλουσ ςυγγενείσ. Ωσ εκ τοφτου, μπορεί να είναι 
και παιδιά ςυνοδευόμενα από άλλα ενιλικα μζλθ τθσ οικογζνειασ. Ψα αςυνόδευτα παιδιά είναι 
παιδιά που ζχουν χωριςτεί από τουσ δφο γονείσ και άλλουσ ςυγγενείσ και δεν φροντίηονται από ζναν 
ενιλικα ο οποίοσ, ςφμφωνα με το νόμο ι το ζκιμο, είναι υπεφκυνοσ γι 'αυτά» (UNCHR, Unicef, & 
IOM, 2017: 6). 
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Ειςαγωγι 

Ψο ζτοσ 2015 θ διεκνισ κοινότθτα ςοκαρίςτθκε από τον κάνατο ενόσ τρίχρονου 

Χφρου προςφυγόπουλου, του μικροφ Αϊλάν. Ψο μικρό αγόρι πνίγθκε ςε ναυάγιο που 

είχε προοριςμό το νθςί τθσ Ξω μαηί με τθν μθτζρα και το αδερφάκι του και βρζκθκε 

νεκρό ςτα παράλια τθσ Ψουρκίασ. Σι χριςτεσ των μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ και 

τα πρωτοςζλιδα εφθμερίδων ςε όλο τον κόςμο αναπαριγαγαν τθ φωτογραφία, 

ρίχνοντασ ευκφνεσ ςτθ ςτάςθ τθσ Ευρϊπθσ απζναντι ςτουσ πρόςφυγεσ (Αυγι, 2015; 

Ψο Βιμα, 2015).  

Σι κάνατοι του μικροφ Αϊλάν και των μελϊν τθσ οικογζνειάσ του 

ςυγκαταλζγονται ςτουσ χιλιάδεσ νεκροφσ που πνίγθκαν ςτα νερά τθσ Πεςογείου τα 

τελευταία τρία χρόνια –1.216 κάνατοι καταγράφθκαν το 2016– (ΔΣΠ, 2017). Ψα 

άτομα αυτά προςπακοφςαν να ξεφφγουν από τον πόλεμο και αναηθτοφςαν ζνα 

αςφαλζσ μζροσ για να ηιςουν (UNCHR, 2015).  

Ειδικότερα, καταγράφθκαν 65,3 εκατομμφρια εξ ανάγκθσ εκτοπιςμζνοι 

άνκρωποι ςε όλο τον κόςμο για το 2015, ςε ςχζςθ με τα 37,3 εκατομμφρια που 

υπολογίςτθκαν το ζτοσ 1996 (πρόκειται για αφξθςθ ποςοςτοφ 75%). Ψο ζτοσ 2015, 

1,8 εκατομμφρια άνκρωποι κεωρικθκαν νζοι πρόςφυγεσ, με το ζνα εκατομμφριο να 

υπολογίηεται ότι ζχει καταγωγι από τθ Χυρία, κακϊσ μετά τθν «Αραβικι Άνοιξθ» 

και τον Χυριακό πόλεμο, πολλοί Χφροι εγκατζλειψαν τα ςπίτια τουσ. Πεγάλοσ 

αρικμόσ προςφφγων ζχει καταγωγι, επίςθσ, από το Αφγανιςτάν, το Ππουροφντι και 

το Ρότιο Χουδάν (UNCHR, 2015). 

Τςον αφορά ςτθν Ευρϊπθ και το μεγάλο κφμα προςφυγικϊν ροϊν που 

δζχτθκε, υπολογίηεται ότι ςτθ Γερμανία κατζφκαςαν 316.100 πρόςφυγεσ, ςτθ 

Φωςία 314.500, ςτθ Γαλλία 273.100, ςτθ Χουθδία 169.500, ςτο Θνωμζνο Βαςίλειο 

123.100 και ςτθν Λταλία 118.000 για το 2015 (UNCHR, 2015). 

Ψο ζτοσ 2016, οι νζοι πρόςφυγεσ υπολογίςτθκαν ςτα 1,4 εκατομμφρια, με τθν 

Ευρϊπθ να δζχεται ακόμθ περιςςότερουσ. Για παράδειγμα, ςτθ Γερμανία υπιρχαν 

1,3 εκατομμφρια πρόςφυγεσ μζχρι το τζλοσ του 2016, ενϊ ςτθ Χουθδία 313.300 

πρόςφυγεσ (UNCHR, 2016a). Σι περιςςότεροι από αυτοφσ κατζφκαναν, αρχικά, 

ςτθν Ελλάδα και ζπειτα τθν εγκατζλειπαν και ταξίδευαν για άλλεσ ευρωπαϊκζσ 

πόλεισ, με ςκοπό τθ μόνιμθ διαμονι τουσ (UNCHR, 2015). Τμωσ, με τθν υπογραφι 
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τθσ Ξοινισ Διλωςθσ μεταξφ ΕΕ - Ψουρκίασ (2016) και το κλείςιμο των ςυνόρων ςτα 

Βαλκάνια, χιλιάδεσ πρόςφυγεσ αποκλείςτθκαν ςτθν θπειρωτικι Ελλάδα και ςτα 

ελλθνικά νθςιά (Διεκνισ Αμνθςτία, 2016α), με αποτζλεςμα θ ελλθνικι κυβζρνθςθ 

να πρζπει να λάβει άμεςα μζτρα για τθν υποςτιριξθ αυτϊν των ατόμων (ςτζγαςθ, 

υπθρεςίεσ αςφλου, εκπαίδευςθ, κ.λπ.) (Ξοινι ςφνοψθ πολιτικισ για τθν κατάςταςθ 

των εκτοπιςκζντων πλθκυςμϊν ςτθν Ελλάδα, 2016).  

Θ κατάςταςθ που επικρατεί ςτθν Ελλάδα με τουσ πρόςφυγεσ τα τελευταία 

χρόνια (2016-2017) περιγράφεται διεξοδικά από τα ελλθνικά Πζςα Παηικισ 

Ενθμζρωςθσ. Χφμφωνα με τουσ Ψφλλα & Χεραφι (2014: 121-122), «κάκε ζντυπο 

μζςο επιχειρεί τθν καταςκευι του αφθγοφμενου γεγονότοσ ςφμφωνα με τισ 

ιδεολογικζσ και πολιτικζσ αφετθρίεσ και κατευκφνςεισ του. Ψα Πζςα Παηικισ 

Ενθμζρωςθσ εμφανίηονται ωσ φορείσ καταςκευισ νοιματοσ και διαπραγμάτευςθσ 

διαφορετικϊν αναπαραςτάςεων του κόςμου και καταςκευάηουν και επιβάλλουν 

πολλαπλοφσ δθμόςιουσ χϊρουσ που ανταποκρίνονται ςε ποικίλουσ μθχανιςμοφσ 

επικοινωνίασ και διαφορετικζσ πολιτιςμικζσ και κοινωνικζσ ταυτότθτεσ».  

Πε το πζραςμα του χρόνου παρατθρείται ότι θ ςφνκεςθ τθσ προςωπικότθτασ 

του ατόμου, αλλά και θ ςφνκεςθ τθσ κοινωνίασ επθρεάηεται ςε μεγάλο βακμό από 

τα Πζςα Παηικισ Ενθμζρωςθσ. Πζςα από τισ εικόνεσ, τισ λζξεισ και τα ςφμβολα 

που προβάλλουν οι εφθμερίδεσ, θ τθλεόραςθ και γενικότερα τα Π.Π.Ε 

δθμιουργοφν ζνα περιβάλλον, το οποίο επιδρά πάνω ςτθ διαμόρφωςθ των 

ςτάςεων και των αντιλιψεϊν μασ για ςυγκεκριμζνα κζματα (Ξοντοχριςτου, 2007). 

Επομζνωσ, κακίςταται απαραίτθτθ θ μελζτθ του προςφυγικοφ ηθτιματοσ ςτθ χϊρα 

μασ και τθσ ευκφνθσ που φζρουν τα Π.Π.Ε. ςχετικά με τισ αντιλιψεισ τθσ κοινισ 

γνϊμθσ ωσ προσ τουσ πρόςφυγεσ. 
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Α’ ΜΕΡΟ 

Κεφάλαιο 1ο  

1.1. Σο νομικό πλαίςιο τθσ προςταςίασ των προςφφγων  

Ψο νομικό πλαίςιο τθσ προςταςίασ των προςφφγων εκτείνεται ςε μια ςειρά διεκνϊν 

ςυμβάςεων, ςυνκθκϊν και διακθρφξεων με ςκοπό τθν προςταςία τθσ ηωισ και τθσ 

αξιοπρζπειασ των ανκρϊπων που ορίηονται ςε ανάγκθ. Χτθ ςυνζχεια αναφζρονται 

επιγραμματικά οι ενζργειεσ ςε διεκνζσ και ευρωπαϊκό επίπεδο για τθν προςταςία 

των προςφφγων. 

Ψο νομικό πλαίςιο τθσ προςταςίασ των προςφφγων ςυνιςτοφν το διεκνζσ 

προςφυγικό δίκαιο, το διεκνζσ δίκαιο των δικαιωμάτων του ανκρϊπου, το διεκνζσ 

ανκρωπιςτικό δίκαιο και το διεκνζσ ποινικό δίκαιο (ςε ςυγκεκριμζνεσ περιπτϊςεισ). 

Εκτόσ τοφτων, οι κυρίαρχεσ διεκνείσ ςυνκικεσ που ορίηουν το κακεςτϊσ των 

προςφφγων είναι θ Χφμβαςθ του 1951 και το Υρωτόκολλο του 1967 (κα αναλυκοφν 

ςτισ ενότθτεσ που ακολουκοφν) (Ϊπατθ Αρμοςτεία του ΣΘΕ για τουσ Υρόςφυγεσ, 

2006α).  

Υεριφερειακζσ ςυνκικεσ για τουσ πρόςφυγεσ αποτελοφν, ακόμα, θ Χφμβαςθ 

του Σργανιςμοφ Αφρικανικισ Ενότθτασ (1969) για τα Ειδικά Ηθτιματα των 

Υροςφυγικϊν Υροβλθμάτων ςτθν Αφρικι, θ Διακιρυξθ τθσ Ξαρκαγζνθσ για τουσ 

Υρόςφυγεσ που αφοροφςε τα προςφυγικά ρεφματα μετά τουσ εμφφλιουσ πολζμουσ 

τθσ Ξεντρικισ Αμερικισ ςτθ δεκαετία του 1980, αλλά και οι Αρχζσ τθσ Ππανγκόγκ 

για το Ξακεςτϊσ και τθ Πεταχείριςθ των Υροςφφγων (1966, ανακεωρθμζνεσ το 

2001) που υιοκζτθςαν οριςμζνα κράτθ τθσ Αςίασ, τθσ Πζςθσ Ανατολισ και τθσ 

Αφρικισ, οι οποίεσ διευρφνουν τθ Χφμβαςθ του 1951. Επίςθσ, το διεκνζσ εκιμικό 

δίκαιο, θ Σικουμενικι Διακιρυξθ των Δικαιωμάτων του Ανκρϊπου (1948), θ 

Χφμβαςθ του Σργανιςμοφ Θνωμζνων Εκνϊν κατά των Βαςανιςτθρίων και άλλων 

τρόπων ςκλθρισ, απάνκρωπθσ ι ταπεινωτικισ μεταχείριςθσ ι τιμωρίασ (1984), θ 

Ευρωπαϊκι Χφμβαςθ για τθν Υροςταςία των Δικαιωμάτων του Ανκρϊπου και των 

Κεμελιωδϊν Ελευκεριϊν (1950), κ.λπ. αποτελοφν βαςικά ςτθρίγματα για τθν 

προςταςία των προςφφγων (Ϊπατθ Αρμοςτεία του ΣΘΕ για τουσ Υρόςφυγεσ, 

2006α). 
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Επιπλζον, ςθμαντικό είναι και το Διεκνζσ Ανκρωπιςτικό Δίκαιο, το οποίο 

περιζχει ωσ βαςικά κείμενα τισ τζςςερισ Χυμβάςεισ τθσ Γενεφθσ (1949) και τα δφο 

Χυμπλθρωματικά Υρωτόκολλά τουσ (1977). Ψζλοσ, το Διεκνζσ Υοινικό Δίκαιο με  το 

Υρωτόκολλο του ΣΘΕ για τθ Διακίνθςθ Ανκρϊπων από ξθράσ, καλάςςθσ και αζροσ 

(2000, ςε ιςχφ από τον Λανουάριο του 2004) και το  Υρωτόκολλο του ΣΘΕ για τθν 

Υρόλθψθ, τθν Ξαταςτολι και τθν Ψιμωρία τθσ Εμπορίασ Ανκρϊπων (2000, ςε ιςχφ 

από τον Δεκζμβριο του 2003) ςυμπλθρϊνουν τθ Χφμβαςθ του ΣΘΕ για τθν 

Ξαταπολζμθςθ του Διαςυνοριακοφ Σργανωμζνου Εγκλιματοσ (2000, ςε ιςχφ από 

τον Χεπτζμβριο του 2003) (Ϊπατθ Αρμοςτεία του ΣΘΕ για τουσ Υρόςφυγεσ, 2006α). 

 

1.1.1. Θ ίδρυςθ τθσ Υπατθσ Αρμοςτείασ του ΟΘΕ για τουσ Πρόςφυγεσ 

(UNHCR) 

Ψο 1944 ςυςτάκθκε ο Σργανιςμόσ Αρωγισ και Αποκατάςταςθσ των Θνωμζνων 

Εκνϊν (UNRRA) εξαιτίασ των εκατομμυρίων ανκρϊπων που είχαν διωχκεί από τθ 

χϊρα τουσ λόγω του Δευτζρου Υαγκοςμίου Υολζμου (Ϊπατθ Αρμοςτεία του ΣΘΕ για 

τουσ Υρόςφυγεσ, 2006α). 

Ψο 1947 ιδρφεται ο πρϊτοσ διεκνισ οργανιςμόσ (Διεκνισ Σργανιςμόσ 

Υροςφφγων - IRO) που αςχολικθκε με τθν καταγραφι, τον κακοριςμό του 

κακεςτϊτοσ, τον επαναπατριςμό και τθ μετεγκατάςταςθ των προςφφγων, δθλαδι 

αντιμετϊπιςε το προςφυγικό ηιτθμα από όλεσ τισ πλευρζσ, και όχι μονοδιάςτατα. 

Ψο 1951, όμωσ, διαλφεται λόγω τθσ μικρισ οικονομικισ ςυνειςφοράσ των κρατϊν 

και των διενζξεων μεταξφ Δυτικϊν και Ανατολικϊν εκείνθ τθ χρονικι περίοδο  

(Ϊπατθ Αρμοςτεία του ΣΘΕ για τουσ Υρόςφυγεσ, 2006α). 

Ζτςι, το 1949 ιδρφκθκε, με τθν απόφαςθ 319 (IV) τθσ Γενικισ Χυνζλευςθσ του 

ΣΘΕ, θ Ϊπατθ Αρμοςτεία του ΣΘΕ για τουσ Υρόςφυγεσ (UNHCR) ωσ επικουρικό 

όργανο τθσ Γενικισ Χυνζλευςθσ, με τριετι διάρκεια λειτουργίασ από τον Λανουάριο 

του 1951. Ξφριο μζλθμά τθσ είναι θ παροχι ανκρωπιςτικισ βοικειασ, μθ πολιτικισ, 

ςτουσ πρόςφυγεσ και θ αναηιτθςθ διεξόδων ςτθν αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων 

τουσ (Ϊπατθ Αρμοςτεία του ΣΘΕ για τουσ Υρόςφυγεσ, 2006α).  

Από τισ αρμοδιότθτεσ τθσ Ϊπατθσ Αρμοςτείασ εξαιροφνται εκείνοι που (Ϊπατθ 

Αρμοςτεία του ΣΘΕ για τουσ Υρόςφυγεσ, 2006α):  

a. ιδθ λαμβάνουν βοικεια από άλλα όργανα του ΣΘΕ, 
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b. είχαν εκδιωχκεί λόγω του πολζμου τθσ Ξορζασ και υπάγονταν ςτθν εντολι τθσ 

Ωπθρεςίασ των Θνωμζνων Εκνϊν για τθν Αναςυγκρότθςθ τθσ Ξορζασ (UNKRA), 

c. υπάγονται ςτθν αρμοδιότθτα τθσ Ωπθρεςίασ Αρωγισ και Ζργων για τουσ 

Υαλαιςτίνιουσ Υρόςφυγεσ ςτθν Εγγφσ Ανατολι (UNRWA).  

Ψο ζργο τθσ Ϊπατθσ Αρμοςτείασ επεκτάκθκε μζχρι το 2003 με διαδοχικζσ 

αποφάςεισ τθσ Γενικισ Χυνζλευςθσ, οπότε τθσ δόκθκε θ δυνατότθτα να ςυνεχίςει 

να παρζχει βοικεια ζωσ τθν ολοκλθρωμζνθ αντιμετϊπιςθ του προςφυγικοφ (Ϊπατθ 

Αρμοςτεία του ΣΘΕ για τουσ Υρόςφυγεσ, 2006α). 

Ξυρίαρχοσ ςκοπόσ τθσ Ϊπατθσ Αρμοςτείασ είναι θ διεκνισ προςταςία των 

προςφφγων, δθλαδι ο ςεβαςμόσ των κεμελιωδϊν ανκρωπίνων δικαιωμάτων τουσ, 

όπου εδϊ ςυμπεριλαμβάνεται και θ δυνατότθτά τουσ να ηθτιςουν άςυλο και το 

δικαίωμά τουσ να μθν επιςτρζψουν χωρίσ τθ κζλθςι τουσ ςε χϊρα όπου ζχουν 

λόγουσ να φοβοφνται δίωξθ (αρχι τθσ μθ επαναπροϊκθςθσ) (Ϊπατθ Αρμοςτεία του 

ΣΘΕ για τουσ Υρόςφυγεσ, 2006α; χ.χ.). 

Θ διεκνισ προςταςία ορίηεται ωσ «το ςφνολο των ενεργειϊν που ςτοχεφουν 

ςτθν εξαςφάλιςθ τθσ ιςότιμθσ πρόςβαςθσ και τθσ απόλαυςθσ των δικαιωμάτων των 

υπαγομζνων ςτθν εντολι τθσ UNHCR γυναικϊν, αντρϊν, κοριτςιϊν και αγοριϊν που 

ςφμφωνα με οριηόμενα ςτα ςχετικά νομικά κείμενα (ςυμπεριλαμβανομζνων του 

διεκνοφσ ανκρωπιςτικοφ δικαίου, του διεκνοφσ δικαίου των δικαιωμάτων του 

ανκρϊπου και του διεκνοφσ προςφυγικοφ δικαίου)» (Ϊπατθ Αρμοςτεία του ΣΘΕ για 

τουσ Υρόςφυγεσ, 2006α: 11). 

Υιο ςυγκεκριμζνα, θ προςταςία που προςφζρει ςχετίηεται με: 

i. τθν εφαρμογι των διεκνϊν ςυμβάςεων προςταςίασ ςε περιφερειακό και 

παγκόςμιο επίπεδο,  

ii. τθν εξαςφάλιςθ ςυνκθκϊν αςφάλειασ ςτθ χϊρα αςφλου, 

iii. τθν απαλοιφι των λόγων που οδιγθςαν το άτομο να εγκαταλείψει τθ χϊρα του 

ϊςτε να του δοκεί θ δυνατότθτα να επιςτρζψει ςε αυτι (εκελοντικόσ 

επαναπατριςμόσ). Σ εκελοντικόσ επαναπατριςμόσ είναι θ προτιμότερθ λφςθ 

για τουσ περιςςότερουσ πρόςφυγεσ του κόςμου. Τταν όμωσ αυτό δεν είναι 

δυνατό, θ Ϊπατθ Αρμοςτεία βοθκά τουσ ανκρϊπουσ να ξαναχτίςουν τθ ηωι 

τουσ κάπου αλλοφ - είτε ςε χϊρεσ όπου αναηιτθςαν αρχικά άςυλο, είτε ςε 
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τρίτεσ χϊρεσ που μποροφν να τουσ δεχτοφν (Ϊπατθ Αρμοςτεία του ΣΘΕ για τουσ 

Υρόςφυγεσ, 2006α; χ.χ.).  

Αναφορικά με τθ διεκνι προςταςία πρζπει να διευκρινιςτεί ότι ςυνίςταται ωσ 

το κακεςτϊσ πρόςφυγα, αλλά και το κακεςτϊσ επικουρικισ προςταςίασ (Επίςθμθ 

Εφθμερίδα τθσ ΕΕ, 2011). Θ Χφμβαςθ τθσ Γενεφθσ κακορίηει ποιοσ είναι πρόςφυγασ, 

και βάςει τοφτου για να χορθγθκεί άςυλο ςε ζναν αιτοφντα, κα πρζπει να πλθροί τισ 

προχποκζςεισ τθσ Χφμβαςθσ (Ωπθρεςία Αςφλου; Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ ΕΕ, 2011).  

Ψα πρόςωπα που δεν μποροφν να κεωρθκοφν πρόςφυγεσ, διότι δεν πλθροφν 

τισ προχποκζςεισ του οριςμοφ τθσ Χφμβαςθσ, αλλά υπάρχουν κφριεσ ενδείξεισ ότι 

κα βρεκοφν ςε πραγματικό κίνδυνο να υποςτοφν ςοβαρι βλάβθ, εάν επιςτρζψουν 

ςτθ χϊρα καταγωγισ τουσ ι διαμονισ τουσ (ανικαγενείσ) εντάςςονται ςτο 

κακεςτϊσ επικουρικισ προςταςίασ (Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ ΕΕ, 2011). Θ ςοβαρι 

βλάβθ, ςφμφωνα με τθν οδθγία 2011/95/ΕΕ2, ςυνίςταται ςε: «α) κανατικι ποινι ι 

εκτζλεςθ, β) βαςανιςτιρια ι απάνκρωπθ ι εξευτελιςτικι μεταχείριςθ ι τιμωρία και 

γ) ςοβαρι προςωπικι απειλι κατά τθσ ηωισ ι τθσ ςωματικισ ακεραιότθτασ αμάχου 

λόγω βίασ αςκοφμενθσ αδιακρίτωσ ςε καταςτάςεισ διεκνοφσ ι εςωτερικισ ζνοπλθσ 

ςφρραξθσ» (Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ ΕΕ, 2011, άρκρο 15, ς. 18). 

Εκτόσ από τουσ πρόςφυγεσ, θ Ϊπατθ Αρμοςτεία παρζχει βοικεια και ςε άτομα 

που αιτοφνται άςυλο, ςε επαναπατριηόμενουσ πρόςφυγεσ, ςε ανικαγενείσ και 

άτομα που ζχουν επίςθμα αναγνωριςτεί ωσ εκτοπιςμζνα μζςα ςτισ ίδιεσ τουσ τισ 

χϊρεσ (Ϊπατθ Αρμοςτεία του ΣΘΕ για τουσ Υρόςφυγεσ, χ.χ.). 

Ψουλάχιςτον 50 εκατομμφρια άνκρωποι μπόρεςαν να ξεκινιςουν ξανά τθ ηωι 

τουσ μζςω τθσ Ϊπατθσ Αρμοςτείασ, ενϊ ο οργανιςμόσ ζχει τιμθκεί δφο φορζσ με το 

Ρόμπελ Ειρινθσ, το 1954 και το 1981 (Ϊπατθ Αρμοςτεία του ΣΘΕ για τουσ 

Υρόςφυγεσ, χ.χ.). 

Χτθν Ϊπατθ Αρμοςτεία θγείται ο Ϊπατοσ Αρμοςτισ, ο οποίοσ εκλζγεται ανά 

πενταετία από τθ Γενικι Χυνζλευςθ του ΣΘΕ. Αναφζρεται προφορικά ςτο 

Σικονομικό και Ξοινωνικό Χυμβοφλιο ωσ προσ τα ηθτιματα ςυντονιςμοφ του 

                                                             
2
 Σδθγία 2011/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου τθσ 13θσ Δεκεμβρίου 2011 

ςχετικά με τισ απαιτιςεισ για τθν αναγνϊριςθ των υπθκόων τρίτων χωρϊν ι των απάτριδων ωσ 
δικαιοφχων διεκνοφσ προςταςίασ, για ζνα ενιαίο κακεςτϊσ για τουσ πρόςφυγεσ ι για τα άτομα που 
δικαιοφνται επικουρικι προςταςία και για το περιεχόμενο τθσ παρεχόμενθσ προςταςίασ 
(αναδιατφπωςθ). 
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οργανιςμοφ και υποβάλλει ςε ετιςια βάςθ ςτθ Γενικι Χυνζλευςθ του ΣΘΕ γραπτι 

ζκκεςθ για το ςυνολικό ζργο τθσ Ϊπατθσ Αρμοςτείασ. Ψα προγράμματα τθσ 

εγκρίνονται και ελζγχονται από τθν Εκτελεςτικι Επιτροπι τθσ Ϊπατθσ Αρμοςτείασ, 

τθν οποία ςυνκζτουν ςιμερα 79 κράτθ μζλθ (Ϊπατθ Αρμοςτεία του ΣΘΕ για τουσ 

Υρόςφυγεσ, χ.χ.). Θ Εκτελεςτικι Επιτροπι αποτελείται από τα κράτθ μζλθ του ΣΘΕ, 

χωρίσ να είναι αναγκαίο να είναι ςυμβαλλόμενα ςτθ Χφμβαςθ του 1951 και/ι ςτο 

Υρωτόκολλο του 1967 (Ϊπατθ Αρμοςτεία του ΣΘΕ για τουσ Υρόςφυγεσ, 2006α). 

 

1.1.2. Θ φμβαςθ τθσ Γενεφθσ του 1951 και το Πρωτόκολλο του 1967 για το 

Κακεςτϊσ των Προςφφγων: ο οριςμόσ του πρόςφυγα 

Πετά το τζλοσ του Β’ Υαγκοςμίου Υολζμου, προζκυψε θ ανάγκθ ολοκλθρωμζνου 

κακοριςμοφ του κακεςτϊτοσ των προςφφγων, κακϊσ μζχρι τότε οι πρόςφυγεσ 

ορίηονταν ςε ad hoc βάςθ ανάλογα με τθν εκνικι τουσ καταγωγι (Ϊπατθ Αρμοςτεία 

του ΣΘΕ για τουσ Υρόςφυγεσ, 2006β).  

Θ Χφμβαςθ ςχετικά με τθ νομικι κατάςταςθ των προςφφγων υπογράφθκε ςτθ 

Γενεφθ από τθ Χυνδιάςκεψθ των Υλθρεξουςίων των Θνωμζνων Εκνϊν τθν 28θ 

Λουλίου 1951, με ζναρξθ ιςχφοσ τθν 21θ Απριλίου 1954 (άρκρο 43) (Γραφείο Ϊπατου 

Αρμοςτι για τουσ Υρόςφυγεσ, 2009). Χτθν Ελλάδα, κυρϊκθκε με το Ρ.Δ. 3989 τθσ 

19/26 Χεπτεμβρίου 1959: Υερί κυρϊςεωσ τθσ πολυμεροφσ Χυμβάςεωσ περί τθσ 

Ρομικισ Ξατάςταςθσ των Υροςφφγων (ΦΕΞ Αϋ 201). Θ Χφμβαςθ τθσ Γενεφθσ 

αποτελεί το κυρίαρχο διεκνζσ δεςμευτικό κείμενο ςχετικά με τα δικαιϊματα των 

Υροςφφγων  (Διεκνισ Αμνθςτία, 2016β). 

Θ Χφμβαςθ τθσ Γενεφθσ περιλαμβάνει: 

 τον προςδιοριςμό του οριςμοφ του πρόςφυγα,  

 τον κακοριςμό του είδουσ τθσ νομικισ προςταςίασ ι άλλθσ παροχισ, 

 τα δικαιϊματα που κα ζχει ο πρόςφυγασ ςτθ χϊρα υποδοχισ, περιλαμβάνοντασ 

και ελευκερίεσ, όπωσ αυτζσ τθσ κρθςκείασ, τθσ μετακίνθςθσ, τθσ ελευκερίασ, τθσ 

εκπαίδευςθσ, τθσ κατοχισ ταξιδιωτικϊν εγγράφων και τθσ δυνατότθτασ 

εργαςίασ, 

 τισ υποχρεϊςεισ του πρόςφυγα ςτισ χϊρεσ υποδοχισ, 
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 τισ ςυγκεκριμζνεσ ομάδεσ ατόμων, όπωσ οι τρομοκράτεσ, που δεν δικαιοφνται 

προςφυγικισ ιδιότθτασ, 

 τον οριςμό τθσ μθ επιςτροφισ του πρόςφυγα -μθ επαναπροϊκθςθσ- ςε χϊρα 

όπου υπάρχει φόβοσ δίωξισ του (Ϊπατθ Αρμοςτεία του ΣΘΕ για τουσ Υρόςφυγεσ, 

χ.χ.). 

Υιο ςυγκεκριμζνα, ςφμφωνα με τθ Χφμβαςθ του 1951,  πρόςφυγασ κεωρείται: 

«Ραντόσ προςϊπου όπερ ςυνεπεία γεγονότων επελκόντων προ τθσ 1θσ 

Λανουαρίου 1951 και δεδικαιολογθμζνου φόβου διϊξεωσ λόγω φυλισ, κρθςκείασ, 

εκνικότθτοσ, κοινωνικισ τάξεωσ ι πολιτικϊν πεποικιςεων ευρίςκεται εκτόσ τθσ 

χϊρασ τθσ οποίασ ζχει τθν υπθκοότθτα και δεν δφναται ι, λόγω του φόβου τοφτου, 

δεν επικυμεί να απολαφθ τθσ προςταςίασ τθσ χϊρασ ταφτθσ, ι εάν μθ ζχον 

υπθκοότθτα τινά και ευριςκόμενον ςυνεπεία τοιοφτων γεγονότων εκτόσ τθσ χϊρασ 

τθσ προθγοφμενθσ ςυνικουσ αυτοφ διαμονισ, δεν δφναται ι, λόγω του φόβου 

τοφτου, δεν επικυμεί να επιςτρζψθ εισ ταφτθν» *Θνωμζνα Ζκνθ, 1951, Άρκρο 1 

Α(2)+. 

Αρχικά, θ Χφμβαςθ του 1951 περιορίςτθκε ςε όςουσ καταςτάκθκαν πρόςφυγεσ 

λόγω των γεγονότων που είχαν λάβει χϊρα πριν το 1951 (χρονικόσ περιοριςμόσ). 

Δόκθκε, όμωσ, ςτα κράτθ θ δυνατότθτα να επιλζξουν τον περιοριςμό τθσ 

εφαρμογισ τθσ Χφμβαςθσ ςτουσ Ευρωπαίουσ πρόςφυγεσ (γεωγραφικόσ 

περιοριςμόσ) (Ϊπατθ Αρμοςτεία του ΣΘΕ για τουσ Υρόςφυγεσ, 2006α).  

Ωςτόςο, οι νζεσ κατθγορίεσ προςφφγων που εμφανίςτθκαν είχαν ωσ 

αποτζλεςμα τθν άρςθ του παραπάνω χρονικοφ περιοριςμοφ. Υιο ςυγκεκριμζνα, το 

1967 εγκρίνεται το Υρωτόκολλο για το Ξακεςτϊσ των Υροςφφγων, το οποίο 

διευρφνει το πεδίο εφαρμογισ τθσ Χφμβαςθσ, κακϊσ κα: «εφαρμόηεται το ίδιο 

Κακεςτϊσ ςε όλουσ τουσ Ρρόςφυγεσ που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του 

οριςμοφ τθσ Σφμβαςθσ, χωρίσ να λαμβάνεται υπόψθ του κριτιριο τθσ θμερομθνίασ 

ορίου τθσ 1θσ Λανουαρίου 1951 και κα εφαρμοςκι υπό των Κρατϊν μερϊν άνευ 

ουδενόσ γεωγραφικοφ περιοριςμοφ» [Θνωμζνα Ζκνθ, 1967: 267, άρκρο 1(2,3)+.  

Υαρά τθ ςφνδεςθ μεταξφ Χφμβαςθσ και Υρωτόκολλου, το τελευταίο είναι 

ανεξάρτθτο και θ δε προςχϊρθςθ ςε αυτό δεν περιορίηεται μόνο ςτο κράτθ μζλθ 

τθσ Χφμβαςθσ (Γραφείο του Ϊπατου Αρμοςτι για τουσ Υρόςφυγεσ, 2009). 
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Ψα κράτθ, τα οποία υπογράφουν τθ Χφμβαςθ και/ι το Υρωτόκολλο, είναι 

υποχρεωμζνα να τθριςουν χωρίσ καμία τροποποίθςθ τισ κεμελιϊδεισ διατάξεισ τθσ 

Χφμβαςθσ (άρκρο 1 - οριςμόσ του πρόςφυγα, άρκρο 3 - απαγόρευςθ διακρίςεωσ 

λόγω φυλισ, κρθςκείασ ι χϊρασ καταγωγισ και άρκρο 33 - αρχι τθσ μθ 

επαναπροϊκθςθσ). Ψροποποίθςθ ι μθ εφαρμογι οριςμζνων άρκρων μπορεί να 

πραγματοποιθκεί (Ϊπατθ Αρμοςτεία του ΣΘΕ για τουσ Υρόςφυγεσ, 2006α).  

Ψο 2001, υιοκετικθκε Ωπουργικι Διακιρυξθ από τα Χυμβαλλόμενα ςτθ 

Χφμβαςθ του 1951 και/ι ςτο Υρωτόκολλο του 1967 κράτθ κατά τθ Χυνάντθςθ 

Ωπουργϊν. Θ Διακιρυξθ: «αναγνϊριςε τθ διαχρονικι ςθμαςία τθσ Σφμβαςθσ του 

1951, ωσ του πρωταρχικοφ κειμζνου προςταςίασ των προςφφγων, το οποίο όπωσ 

τροποποιικθκε με το Ρρωτόκολλο του 1967, ορίηει τα δικαιϊματα, 

ςυμπεριλαμβανομζνων των δικαιωμάτων του ανκρϊπου και τα ελάχιςτα κριτιρια 

μεταχείριςθσ που εφαρμόηονται ςε όςουσ υπάγονται ςτο πεδίο εφαρμογισ τθσ» 

(Ϊπατθ Αρμοςτεία του ΣΘΕ για τουσ Υρόςφυγεσ, 2006α: 15).  

Χτα επόμενα χρόνια που ακολοφκθςαν το φαινόμενο τθσ μετανάςτευςθσ πιρε 

άλλεσ μορφζσ και διαςτάςεισ, αλλά θ Χφμβαςθ εξακολουκεί να αποτελεί το 

ςτιριγμα για τθν παροχι προςταςίασ ςε εκατομμφρια ανκρϊπουσ (Ϊπατθ 

Αρμοςτεία του ΣΘΕ για τουσ Υρόςφυγεσ, χ.χ.). 

 

1.1.3. Ερμθνεία του οριςμοφ τθσ φμβαςθσ τθσ Γενεφθσ (1951) 

1.1.3.1. Ριτρεσ υπαγωγισ 

Ψο άρκρο 1 τθσ Χφμβαςθσ του 1951, περιλαμβάνει τισ κετικζσ προχποκζςεισ (ριτρεσ 

υπαγωγισ) που αποτελοφν τθ βάςθ για τον κακοριςμό του κακεςτϊτοσ του 

πρόςφυγα και που πρζπει να ικανοποιεί το άτομο προκειμζνου να χαρακτθριςτεί 

πρόςφυγασ (Γραφείο του Ϊπατου Αρμοςτι για τουσ Υρόςφυγεσ, 2009). Θ 

αναγνϊριςθ αυτι ζχει δθλωτικό χαρακτιρα, κακϊσ ζνα πρόςωπο υπάγεται ςτο 

κακεςτϊσ του πρόςφυγα, επειδι είναι πρόςφυγασ, δεν γίνεται πρόςφυγασ μζςω 

τθσ αναγνϊριςισ του (Γραφείο του Ϊπατου Αρμοςτι για τουσ Υρόςφυγεσ, 2009). 

Σι αρμόδιεσ αρχζσ κάκε χϊρασ κα πρζπει να εξετάςουν εάν είναι αλθκι τα 

ςτοιχεία που προςκομίηει ο πρόςφυγασ και να διαπιςτϊςουν εάν μπορεί να 

υπαχκεί ςε μία από τισ προχποκζςεισ αυτζσ (Ράςκου-Υερράκθ, 2015). 
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Ψο άρκρο 1Α(1) τθσ Χφμβαςθσ αναφζρεται ςτουσ Ξαταςτατικοφσ Υρόςφυγεσ 

(Statutory Refugees), δθλαδι ςτα άτομα που κεωρικθκαν πρόςφυγεσ ςφμφωνα με 

προθγοφμενεσ διεκνείσ ςυμφωνίεσ που προθγοφνται τθσ Χφμβαςθσ, όπωσ θ 

Χυμφωνία τθσ 12θσ Παΐου 1926, θ Χυμφωνία τθσ 30θσ Λουνίου 1928, θ Χφμβαςθ τθσ 

28θσ Σκτωβρίου 1933, θ Χφμβαςθ τθσ 10θσ Φεβρουαρίου 1938, το Υρωτόκολλο τθσ 

14θσ Χεπτεμβρίου 1939 και το Ξαταςτατικό τθσ Διεκνοφσ Σργάνωςθσ Υροςφφγων 

(Γραφείο του Ϊπατου Αρμοςτι για τουσ Υρόςφυγεσ, 2009). 

Χφμφωνα με το άρκρο 1Α(2) τθσ Χφμβαςθσ, οι προχποκζςεισ πλζον για να 

αναγνωριςτεί ζνα άτομο ωσ πρόςφυγασ είναι οι παρακάτω (Ράςκου-Υερράκθ, 

2015): 

a. να είναι πρόςφυγασ λόγω γεγονότων που ζλαβαν χϊρα πριν από τθν 1θ 

Ιανουαρίου 1951. Τπωσ είδαμε και παραπάνω, με τθν υπογραφι του 

Υρωτοκόλλου του 1967 ο ςυγκεκριμζνοσ χρονικόσ περιοριςμόσ αίρεται. 

b. να υπάρχει δικαιολογθμζνοσ φόβοσ δίωξθσ. Θ φράςθ «δικαιολογθμζνοσ φόβοσ 

δίωξθσ» περιλαμβάνει ταυτόχρονα ζνα υποκειμενικό ςτοιχείο, τον φόβο, και ζνα 

αντικειμενικό, ο φόβοσ πρζπει να είναι δικαιολογθμζνοσ (Ράςκου-Υερράκθ, 

2015). «Ψο υποκειμενικό ςτοιχείο ςυνδζεται με τθν προςωπικότθτα του 

πρόςφυγα και ειδικότερα: i) με τθν προςωπικι και οικογενειακι του κατάςταςθ, 

ii) εάν είναι μζλοσ μιασ φυλετικισ, κρθςκευτικισ, εκνικισ, κοινωνικισ ι πολιτικισ 

ομάδασ, iii) τθ δικι του ερμθνεία για τθν κατάςταςθ ςτθν οποία βρίςκεται και iv) 

τισ προςωπικζσ του εμπειρίεσ» (Ράςκου-Υερράκθ, 2015: 8). Τςον αφορά το 

αντικειμενικό ςτοιχειό, δθλαδι το εάν ο φόβοσ δίωξθσ είναι δικαιολογθμζνοσ κα 

πρζπει να αξιολογθκοφν οι αντικειμενικζσ και οι αξιόπιςτεσ πλθροφορίεσ για τισ 

ςυνκικεσ και τθν κατάςταςθ που επικρατεί ςτθ χϊρα καταγωγισ του αιτοφντοσ, 

οι ιςχυριςμοί του αιτοφντοσ, εάν ο ίδιοσ ζχει υποςτεί δίωξθ ςτο παρελκόν, εάν 

φοβάται για μελλοντικι δίωξθ ι ότι κα υποςτεί βλάβθ ςτθ χϊρα καταγωγισ του. 

Θ κατάςταςθ κάκε προςϊπου πρζπει να εκτιμάται ςτισ δικζσ τθσ διαςτάςεισ και 

να λαμβάνονται υπόψθ παράγοντεσ, όπωσ ο χαρακτιρασ του προςϊπου, θ 

προζλευςι του, θ επιρροι του, θ περιουςία του. Ψζλοσ, χριςιμεσ κα φανοφν και 

εμπειρίεσ των μελϊν τθσ οικογζνειάσ του (εάν ζχουν διωχκεί ςτο παρελκόν, εάν 

βρίςκονται ςτθ φυλακι, κ.λπ.) (Ϊπατθ Αρμοςτεία του ΣΘΕ για τουσ Υρόςφυγεσ, 

2006β; 2001; Γραφείο του Ϊπατου Αρμοςτι για τουσ Υρόςφυγεσ, 2009). 
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c. θ δίωξθ να βαςίηεται ςτθ φυλι, κρθςκεία, εκνικότθτα, κοινωνικι τάξθ ι 

πολιτικζσ πεποικιςεισ. H Χφμβαςθ τθσ Γενεφθσ δεν περιλαμβάνει οριςμό τθσ 

ζννοιασ τθσ δίωξθσ. Χφμφωνα με το Άρκρο 33 τθσ Χφμβαςθσ, δίωξθ αποτελεί θ 

απειλι κατά τθσ ηωισ ι τθσ προςωπικισ ελευκερίασ (Γραφείο του Ϊπατου 

Αρμοςτι για τουσ Υρόςφυγεσ, 2009). Σι λόγοι που ζνα άτομο μπορεί να φοβάται 

τθ δίωξθ είναι οι εξισ:  φυλι, κρθςκεία, εκνικότθτα, κοινωνικι τάξθ και πολιτικζσ 

πεποικιςεισ (Γραφείο του Ϊπατου Αρμοςτι για τουσ Υρόςφυγεσ, 2009).  

Σι  παραπάνω διαφορετικοί λόγοι δίωξθσ μπορεί να επικαλφπτονται. Για 

παράδειγμα, ζνα άτομο μπορεί να ανικει ςε μια κρθςκευτικι και εκνικι 

μειονότθτα, οπότε ο ςυνδυαςμόσ των λόγων αυτϊν ςτο πρόςωπό του μπορεί να 

ενδιαφζρει ςτθν αξιολόγθςθ του δικαιολογθμζνου φόβου του. Σι αρμόδιεσ 

αρχζσ, κατά τθ διερεφνθςθ των γεγονότων τθσ υπόκεςθσ, κα πρζπει να 

εξακριβϊςουν το λόγο ι τουσ λόγουσ που κεμελιϊνουν το φόβο δίωξθσ για να 

αποφανκεί αν εμπίπτουν ςτον οριςμό τθσ Χφμβαςθσ του 1951 (Γραφείο του 

Ϊπατου Αρμοςτι για τουσ Υρόςφυγεσ, 2009). 

Χφμφωνα με τθν Ϊπατθ Αρμοςτεία των ΣΘΕ για τουσ Υρόςφυγεσ (2001), θ 

δίωξθ δεν περιορίηεται μόνο ςε κρατικοφσ φορείσ ι όργανα, αλλά μπορεί να 

προζρχεται και από μθ κρατικά όργανα. Τςον αφορά τθν εκνικότθτα, οι 

ανικαγενείσ μπορεί να είναι πρόςφυγεσ ςφμφωνα με τθν ζννοια τθσ Χφμβαςθσ 

του 1951 για τουσ ίδιουσ λόγουσ που είναι και όςοι ζχουν τθν ικαγζνεια κάποιου 

κράτουσ. Θ Χφμβαςθ του 1954 για το Ξακεςτϊσ των Ανικαγενϊν (Ρ. 139/1975, 

ΦΕΞ 176, τ. Αϋ) και θ Χφμβαςθ για τθν Εξάλειψθ τθσ Ανικαγζνειασ, που 

υπογράφθκε ςτθ Ρζα Ωόρκθ το 1961 παρζχουν, επίςθσ, το νομικό πλαίςιο για τθν 

αντιμετϊπιςθ τθσ ικαγζνειασ. 

Σ τζταρτοσ λόγοσ δίωξθσ (κοινωνικι τάξθ ι ςυμμετοχι ςε κοινωνικι ομάδα) 

χρειάηεται περαιτζρω ανάλυςθ. Χφμφωνα με τθν Ϊπατθ Αρμοςτεία του ΣΘΕ για 

τουσ Υρόςφυγεσ (2001: 14), «οριςμζνοι εςτιάηουν ςτθν άποψθ του διϊκτθ και 

ερευνοφν χαρακτθριςτικά γνωρίςματα, δραςτθριότθτεσ, πεποικιςεισ, 

ςυμφζροντα ι ςτόχουσ (φφλο, ςεξουαλικόσ προςανατολιςμόσ). Άλλοι κεωροφν 

ότι τα χαρακτθριςτικά που ξεχωρίηουν μια κοινωνικι ομάδα είναι αυτά που είναι 

είτε ζμφυτα είτε ιςτορικά και άρα δεν μποροφν να αλλάξουν ι αυτά που, αν και 

είναι εφικτό να αλλάξουν δεν μπορεί να απαιτθκεί θ αλλαγι τουσ επειδι είναι 
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ςτενά ςυνδεδεμζνα με τθν ταυτότθτα του προςϊπου και αποτελοφν ζκφραςθ 

των κεμελιωδϊν ανκρωπίνων δικαιωμάτων (ςυμμετοχι ςε μια ςυνδικαλιςτικι 

ζνωςθ)». 

d.  να βρίςκεται εκτόσ τθσ χϊρασ τθσ ικαγζνειάσ του ι εάν δεν ζχει ικαγζνεια 

εκτόσ τθσ χϊρασ τθσ τελευταίασ αυτοφ διαμονισ. Υροχπόκεςθ για να 

αναγνωριςτεί ζνα άτομο ωσ πρόςφυγασ είναι να βρίςκεται εκτόσ τθσ χϊρασ τθσ 

ικαγζνειάσ του. Χτον κανόνα αυτό δεν υπάρχουν εξαιρζςεισ. Ξάκε πολίτθσ 

απολαμβάνει τθν προςταςία τθσ χϊρασ, όπου ζχει τθν ικαγζνεια τθσ. Γι’ αυτό το 

λόγο, θ Χφμβαςθ εφαρμόηεται ςε άτομα, τα οποία δεν απολαμβάνουν προςταςία 

από καμία χϊρα. Θ εκνικι προςταςία, όταν υπάρχει, ζχει το προβάδιςμα 

απζναντι ςτθ διεκνι προςταςία (Γραφείο του Ϊπατου Αρμοςτι για τουσ 

Υρόςφυγεσ, 2009). 

Χτθν περίπτωςθ πολλαπλισ ικαγζνειασ, ο αιτϊν κα πρζπει να βρίςκεται ζξω 

από όλεσ τισ χϊρεσ που μποροφν να του παράςχουν προςταςία ι να μθν 

επικυμεί να επιςτρζψει ςε καμιά από αυτζσ, λόγω δικαιολογθμζνου φόβου 

δίωξθσ (Ράςκου-Υερράκθ, 2015).   

Θ κατοχι εκνικοφ διαβατθρίου διαςφαλίηει και αποδεικνφει ικαγζνεια του 

ατόμου. Τμωσ, εάν το άτομο δθλϊνει ότι δεν ζχει τθν ικαγζνεια τθσ χϊρασ που 

του εξζδωςε το διαβατιριο κα πρζπει να το δικαιολογιςει. Σι αρμόδιεσ αρχζσ κα 

πρζπει να ςυγκεντρϊςουν πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ζκδοςθ του διαβατθρίου 

και να αξιολογιςουν τα λεγόμενα του ατόμου (Γραφείο του Ϊπατου Αρμοςτι για 

τουσ Υρόςφυγεσ, 2009). 

Για να δοκεί διεκνι προςταςία κα πρζπει να διαπιςτωκεί εάν το άτομο ζχει 

όντωσ τθν ικαγζνεια τθσ χϊρασ, ςτθν οποία επικαλείται, ότι ζχει φόβο δίωξθσ. 

Εάν δεν είναι δυνατό να διαπιςτωκεί με εγκυρότθτα ποια είναι θ χϊρα 

ικαγζνειασ του ατόμου, τότε το άτομο κα αναγνωριςτεί ωσ πρόςφυγασ, 

ςφμφωνα με τουσ όρουσ που ιςχφουν για τουσ ανικαγενείσ, λαμβάνοντασ υπόψθ 

τθ χϊρα όπου διζμεινε τελευταία (Γραφείο του Ϊπατου Αρμοςτι για τουσ 

Υρόςφυγεσ, 2009). 

Για να αιτθκεί άςυλο ςε άλλθ χϊρα κα πρζπει να υπάρχει βάςιμοσ φόβοσ 

δίωξθσ ςτθ χϊρα καταγωγισ, διαφορετικά δεν ζχει τθν ανάγκθ διεκνοφσ 
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προςταςίασ και μπορεί να προςτατεφεται από τθ χϊρα που ζχει τθν ικαγζνειά 

τθσ (Γραφείο του Ϊπατου Αρμοςτι για τουσ Υρόςφυγεσ, 2009). 

Ζνα άτομο, το οποίο εγκατζλειψε τθ χϊρα του με ςκοπό τθν αναηιτθςθ 

εργαςίασ, τισ ςπουδζσ, κ.λπ. και όχι εξαιτίασ δικαιολογθμζνου φόβου δίωξθσ, 

μπορεί να αιτθκεί άςυλο μεταγενζςτερα. Χυγκεκριμζνα γεγονότα μποροφν να 

προκαλζςουν μεταγενζςτερο φόβο δίωξθσ από τθ χϊρα καταγωγισ, γεγονότα 

που είναι εκτόσ του πεδίου επιρροισ του πρόςφυγα (π.χ. εμφφλιεσ ςυγκροφςεισ) 

ι μπορεί να ςυνδζονται άρρθκτα με τθ ςυμπεριφορά του (π.χ. δθμόςιεσ 

δθλϊςεισ αντίκετεσ με τθν κυβζρνθςθ τθσ χϊρασ καταγωγισ του). Χε αυτζσ τισ 

περιπτϊςεισ αυτά τα πρόςωπα ονομάηονται πρόςφυγεσ «επί τόπου» (Refugees 

«sur place») (Ϊπατθ Αρμοςτεία του ΣΘΕ για τουσ Υρόςφυγεσ, 2001). Ξατά πόςο 

οι ατομικζσ ενζργειεσ των «επί τόπου» προςφφγων επαρκοφν για να 

κεμελιϊςουν δικαιολογθμζνο φόβο δίωξθσ, πρζπει να κρικεί μετά από 

προςεκτικι εξζταςθ των περιςτάςεων (Γραφείο του Ϊπατου Αρμοςτι για τουσ 

Υρόςφυγεσ, 2009). 

e. να μθ μπορεί, ι λόγω του φόβου τοφτου να μθν επικυμεί να επιςτρζψει ς’ 

αυτι. Ζνα άτομο, το οποίο είτε δεν μπορεί να επιςτρζψει ςτθ χϊρα καταγωγισ 

του εξαιτίασ πολζμου, εμφφλιου πολζμου ι άλλων ςοβαρϊν ταραχϊν και θ χϊρα 

του δεν είναι ςε κζςθ να παράςχει προςταςία ι θ προςταςία τθσ να είναι 

αναποτελεςματικι είτε διότι φοβάται ότι με τθν επιςτροφι του ςε αυτι κα 

υπάρξει και θ δίωξθ του, χριηει προςταςίασ ςφμφωνα με τθ Χφμβαςθ. Ωπάρχει 

και θ περίπτωςθ ο αιτϊν να κζλει να επιςτρζψει ςτθ χϊρα ικαγζνειασ αλλά να 

μθν του το επιτρζπει θ χϊρα (π.χ. να τον κεωρεί επικίνδυνο). Από τα παραπάνω 

γίνεται κατανοθτό ότι πρζπει να παρζχεται ςτο ςυγκεκριμζνο άτομο διεκνι 

προςταςία (Ράςκου-Υερράκθ, 2015). 

Ψζλοσ, καλό είναι να διαχωριςτεί θ ζννοια του πρόςφυγα από αυτι του 

μετανάςτθ. Ψο άτομο, το οποίο φεφγει από τθ χϊρα του με δικι του βοφλθςθ και 

για λόγουσ που δεν ςυμπίπτουν με όςα αναφζρκθκαν ςτον οριςμό του πρόςφυγα 

ονομάηεται «μετανάςτθσ» (Γραφείο του Ϊπατου Αρμοςτι για τουσ Υρόςφυγεσ, 

2009). Σ μετανάςτθσ είναι ςε κζςθ να ξαναγυρίςει ςτθ χϊρα του εάν το επικυμεί, 

ενϊ ο πρόςφυγασ δεν ζχει αυτι τθ δυνατότθτα (Ϊπατθ Αρμοςτεία του ΣΘΕ για τουσ 

Υρόςφυγεσ - Γραφείο Ελλάδασ, 2012).  
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Σ οικονομικόσ μετανάςτθσ εγκαταλείπει τθ χϊρα του εξαιτίασ οικονομικϊν 

λόγων. Ωςτόςο, εάν με τθ κζςπιςθ οικονομικϊν μζτρων πλιττεται ςυγκεκριμζνθ 

ομάδα του πλθκυςμοφ (κρθςκευτικι, εκνικι μειονότθτα, κ.λπ.), δθλαδι εάν 

κρφβονται πολιτικοί, κρθςκευτικοί, φυλετικοί λόγοι πίςω από τα οικονομικά μζτρα, 

τότε τα πρόςωπα αυτισ τθσ ομάδασ μποροφν να κεωρθκοφν πρόςφυγεσ, όταν 

εγκαταλείπουν τθ χϊρα (Γραφείο του Ϊπατου Αρμοςτι για τουσ Υρόςφυγεσ, 2009).  

 

1.1.3.2. Ριτρεσ παφςθσ 

Σι ριτρεσ παφςθσ ζχουν αρνθτικό περιεχόμενο ςε αντίκεςθ με τισ ριτρεσ υπαγωγισ 

και ορίηουν τισ ςυνκικεσ, κάτω από τισ οποίεσ παφει θ ιδιότθτα ενόσ ατόμου ωσ 

πρόςφυγα *άρκρο 1Γ(1-6)+. Θ φπαρξι τουσ οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι θ διεκνισ 

προςταςία δεν πρζπει να παρζχεται όπου πλζον δεν είναι αναγκαία ι 

δικαιολογθμζνθ (Γραφείο του Ϊπατου Αρμοςτι για τουσ Υρόςφυγεσ, 2009). Θ 

αναγνϊριςθ ενόσ ατόμου ωσ πρόςφυγα αποτελεί μια μεταβατικι διαδικαςία και 

διαρκεί όςο υφίςτανται οι λόγοι φόβου δίωξθσ ςτθ χϊρα καταγωγισ. Τταν παφουν 

να υπάρχουν αυτοί οι λόγοι, παφει νόμιμα το κακεςτϊσ του πρόςφυγα (Ϊπατθ 

Αρμοςτεία για τουσ Υρόςφυγεσ, 1999). Εάν ζνασ καταςτατικόσ ι νζοσ πρόςφυγασ 

υπάγεται ςε μία από τισ ριτρεσ παφςθσ παφει να του αναγνωρίηεται το κακεςτϊσ 

του πρόςφυγα (Ράςκου-Υερράκθ, 2015). 

Σι ριτρεσ αυτζσ διακρίνονται ςε δφο κατθγορίεσ: θ πρϊτθ ςχετίηεται με τθν 

αλλαγι τθσ προςωπικισ κατάςταςθσ του πρόςφυγα, αυτό ςυμβαίνει με δικζσ του, 

ατομικζσ, ενζργειεσ (υποπαράγραφοι 1 ζωσ 4) και θ δεφτερθ ςχετίηεται με 

αντικειμενικζσ ςυνκικεσ που αποτελοφν τθ βάςθ αναγνϊριςθσ του κακεςτϊτοσ του 

πρόςφυγα (υποπαράγραφοι 5 και 6) (Ϊπατθ Αρμοςτεία για τουσ Υρόςφυγεσ, 1999). 

Θ ςφμβαςθ παφει να ζχει ιςχφ ςε πρόςωπα, τα οποία: 

 Ζκαναν εκοφςια εκ νζου χριςθ τθσ προςταςίασ τθσ χϊρασ, τθσ οποίασ είχαν τθν 

ικαγζνεια. Θ διεκνισ προςταςία παφει προσ το άτομο αυτό, κακϊσ ο ίδιοσ 

χρθςιμοποιεί ξανά τθν εκνικι προςταςία. Επομζνωσ, δεν υπάρχουν λόγοι ϊςτε 

να αδυνατεί να ηθτιςει τθν προςταςία τθσ χϊρασ τθσ ικαγζνειασ του. Ψρεισ όροι 

ςυνδζονται με τθ ςυγκεκριμζνθ ριτρα, i. οικεία βοφλθςθ, ii. πρόκεςθ και iii. εκ 

νζου χριςθ, δθλαδι πραγματικι απόκτθςθ τθσ προςταςίασ τθσ χϊρασ τθσ 

ικαγζνειάσ του (Γραφείο του Ϊπατου Αρμοςτι για τουσ Υρόςφυγεσ, 2009). 



29 
 

Υρόκειται για τθ διπλωματικι προςταςία που παρζχεται από τθ χϊρα καταγωγισ 

του πρόςφυγα. Θ διπλωματικι προςταςία γενικότερα περιλαμβάνει και κάκε 

βοικεια των προξενικϊν αρχϊν τθσ χϊρασ ικαγζνειασ του πρόςφυγα, 

προκειμζνου να του χορθγιςουν ζγγραφα και πιςτοποιθτικά που οι πολίτεσ τθσ 

χϊρασ καταγωγισ χρειάηονται εκτόσ τθσ πατρίδασ τουσ (Ϊπατθ Αρμοςτεία για 

τουσ Υρόςφυγεσ, 1999). Αν ο πρόςφυγασ ενεργεί παρά τθ κζλθςι του, δεν παφει 

να είναι πρόςφυγασ. Ενζργειεσ όπωσ θ αίτθςθ –για πιςτοποιθτικό γεννιςεωσ ι 

γάμου– ι θ παροχι άλλων παρεμφερϊν υπθρεςιϊν, θ υποβολι αίτθςθσ 

διαηυγίου ςτθ χϊρα του, μια και μόνο ζτςι μπορεί να πάρει διαηφγιο, δεν 

ςυνιςτοφν ότι το άτομο χρθςιμοποιεί εκ νζου τθν εκνικι προςταςία τθσ χϊρασ 

του (Γραφείο του Ϊπατου Αρμοςτι για τουσ Υρόςφυγεσ, 2009). 

 Πε δικι τουσ βοφλθςθ, ζκαναν επανάκτθςθ τθσ ικαγζνειάσ τουσ που είχαν 

ςτερθκεί. Θ απόκτθςθ ξανά τθσ ικαγζνειασ τθσ χϊρασ τουσ πρζπει να είναι 

εκοφςια. Θ χοριγθςθ τθσ ικαγζνειασ δια νόμου ι διατάγματοσ δεν κα κεωρθκεί  

εκοφςια επανάκτθςι τθσ, παρά μόνον όταν ζχει γίνει αποδεκτι από τον 

πρόςφυγα ρθτά ι ςιωπθρά. Θ ςτζρθςθ τθσ ικαγζνειασ είναι δυνατόν να γίνει 

ατομικά, αλλά πολλζσ φορζσ γίνεται και με ςυλλογικά μζτρα αποςτζρθςθσ 

(Γραφείο του Ϊπατου Αρμοςτι για τουσ Υρόςφυγεσ, 2009). 

 Απζκτθςαν νζα ικαγζνεια και κατ’ επζκταςθ υπάχκθκαν ςτθν εκνικι προςταςία 

τθσ νζασ χϊρασ και δεν ζχουν ανάγκθ διεκνοφσ προςταςίασ. Σριςμζνεσ φορζσ, 

ζνασ πρόςφυγασ μπορεί να αποκτιςει τθν ικαγζνεια μια χϊρασ, διαφορετικισ 

από τθ χϊρα διαμονισ του (χϊρα αςφλου) και ςε αυτι τθν περίπτωςθ το άτομο 

παφει να είναι πρόςφυγασ, κακϊσ κα απολαμβάνει τθν εκνικι προςταςία αυτισ 

τθσ χϊρασ (Γραφείο του Ϊπατου Αρμοςτι για τουσ Υρόςφυγεσ, 2009). Δφο 

προχποκζςεισ πρζπει να πλθροφνται για να κεωρθκεί ότι ο πρόςφυγασ που 

απζκτθςε νζα ικαγζνεια απολαμβάνει τθν προςταςία τθσ χϊρασ τθσ νζασ  

ικαγζνειασ: «i) θ νζα ικαγζνεια πρζπει να είναι αποτελεςματικι, με τθν ζννοια 

ότι πρζπει να ανταποκρίνεται ςε πραγματικό και αποτελεςματικό δεςμό μεταξφ 

του ατόμου και του κράτουσ και ii) ο πρόςφυγασ πρζπει να ζχει τθ δυνατότθτα να 

υπαχκεί οικιοκελϊσ και με ελεφκερθ βοφλθςθ ςτθν προςταςία τθσ κυβζρνθςθσ 

τθσ νζασ ικαγζνειάσ του» (Ϊπατθ Αρμοςτεία για τουσ Υρόςφυγεσ, 1999: 5). Εάν 

όμωσ προβάλλει ξανά δικαιολογθμζνο φόβο δίωξθσ μπορεί να ηθτιςει τθν 
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αναγνϊριςθ του κακεςτϊτοσ του πρόςφυγα ωσ προσ τθ χϊρα αυτι (Γραφείο του 

Ϊπατου Αρμοςτι για τουσ Υρόςφυγεσ, 2009). 

 Πε δικι τουσ βοφλθςθ επζςτρεψαν ςτθ χϊρα, τθν οποία είχαν εγκαταλείψει ι 

παρζμεναν εκτόσ για λόγουσ δικαιολογθμζνου φόβου δίωξθσ. Σ όροσ αυτόσ 

ιςχφει τόςο για τουσ πρόςφυγεσ με ικαγζνεια όςο και για τουσ ανικαγενείσ. Ψα 

πρόςωπα αυτά κα πρζπει να επιςτρζψουν ςτθ χϊρα τουσ με ςκοπό τθ μόνιμθ 

διαμονι τουσ εκεί. Δεν αφορά προςωρινζσ επιςκζψεισ ςτθν προθγοφμενθ 

πατρίδα τουσ (π.χ. με ταξιδιωτικό ζγγραφο που εκδόκθκε από τθ χϊρα διαμονισ 

τουσ), κακϊσ κάτι τζτοιο δεν επιφζρει παφςθ του κακεςτϊτοσ του πρόςφυγα 

ςφμφωνα με τθν παροφςα ριτρα (Γραφείο του Ϊπατου Αρμοςτι για τουσ 

Υρόςφυγεσ, 2009). Επίςθσ, εάν ζνασ πρόςφυγασ επιςτρζφει με δικι του βοφλθςθ 

ςτθ χϊρα του, αλλά θ παραμονι του ςε αυτι δεν είναι εκοφςια (π.χ. λόγω 

φυλάκιςθσ), δεν εφαρμόηεται θ παφςθ του κακεςτϊτοσ του πρόςφυγα (Ϊπατθ 

Αρμοςτεία για τουσ Υρόςφυγεσ, 1999). 

 Δεν μποροφν πλζον να αρνοφνται τθν προςταςία που παρζχεται από τθ χϊρα τθσ 

οποίασ ζχουν τθν ικαγζνεια, δεδομζνου ότι ζχουν παφςει να υπάρχουν οι 

προχποκζςεισ που τουσ οδιγθςαν να αναγνωριςτοφν ωσ πρόςφυγεσ. «Με τον 

όρο ότι αυτι θ *τελευταία+ διάταξθ δεν εφαρμόηεται ςε πρόςφυγεσ…που 

επικαλοφνται επιτακτικοφσ λόγουσ, που αναφζρονται ςε προθγοφμενεσ διϊξεισ, 

για να αρνθκοφν να απολαφςουν τθν προςταςία που τουσ παρζχεται από τθ 

χϊρα τθσ υπθκοότθτά τουσ…» (Ϊπατθ Αρμοςτεία των Θνωμζνων Εκνϊν για τουσ 

Υρόςφυγεσ, 2001: 23). Θ ριτρα προςκζτει ςτθ δεφτερθ παράγραφο μια εξαίρεςθ 

από τον κανόνα. Αναφζρεται ςτθν περίπτωςθ των ατόμων που ζχουν υποςτεί 

πολφ ςοβαρι δίωξθ ςτο παρελκόν, και για το λόγο αυτό δεν παφουν να είναι 

πρόςφυγεσ. Ψα άτομα αυτά που εξαιροφνται είναι οι καταςτατικοί πρόςφυγεσ 

που προςτατεφονται από το άρκρο 1(1) τθσ Χφμβαςθσ, μια κατθγορία που 

αποτελοφςε τθν πλειοψθφία των προςφφγων κατά τθν εποχι που ςυντάχκθκε θ 

Χφμβαςθ. Θ εξαίρεςθ, ωςτόςο, αποτυπϊνει μια γενικότερθ ανκρωπιςτικι αρχι, 

θ οποία κα μποροφςε επίςθσ να εφαρμοςκεί και ςε άλλουσ πρόςφυγεσ, εκτόσ 

από εκείνουσ που ζχουν αναγνωριςκεί επίςθμα (Γραφείο του Ϊπατου Αρμοςτι 

για τουσ Υρόςφυγεσ, 2009). Χτθν περίπτωςθ αυτι μπορεί να υπαχκοφν για 

παράδειγμα επιηϊντεσ ι αυτόπτεσ μάρτυρεσ βιαιοτιτων που πλιττουν τα μζλθ 
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τθσ οικογζνειάσ τουσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ςεξουαλικισ βίασ, κακϊσ και 

ςοβαρά τραυματιςκζντεσ. Εννοείται ότι οι πρόςφυγεσ τθσ κατθγορίασ αυτισ 

ζχουν υποςτεί ςοβαρι δίωξθ ςυμπεριλαμβανομζνθσ αυτισ που προζρχεται από 

μθ κρατικά όργανα δίωξθσ (Ϊπατθ Αρμοςτεία για τουσ Υρόςφυγεσ, 2003α). 

 Ανικαγενείσ ωσ προσ τουσ οποίουσ ζπαυςαν να υπάρχουν οι λόγοι για τουσ 

οποίουσ αναγνωρίςκθκαν πρόςφυγεσ. Θ τελευταία αυτι ριτρα είναι ίδια με τθν 

προθγοφμενθ, αλλά αναφζρεται ςτα άτομα τα οποία δεν ζχουν ικαγζνεια και 

ζχουν τθ δυνατότθτα να επιςτρζψουν ςτθ χϊρα όπου ηοφςαν προθγουμζνωσ 

(Γραφείο του Ϊπατου Αρμοςτι για τουσ Υρόςφυγεσ, 2009). Σι ανικαγενείσ 

μπορεί και αυτοί να επικαλεςτοφν ςοβαρζσ διϊξεισ ςτο παρελκόν που να μθν 

τουσ επιτρζπουν να επιςτρζψουν ςτθ χϊρα διαμονισ τουσ ακόμθ και εάν 

άλλαξαν οι ςυνκικεσ εκεί (Ϊπατθ Αρμοςτεία για τουσ Υρόςφυγεσ, 2003α). 

Σι δφο τελευταίεσ ριτρεσ Γ(5) και Γ(6) αποκαλοφνται γενικζσ ριτρεσ παφςθσ (Ϊπατθ 

Αρμοςτεία για τουσ Υρόςφυγεσ, 2003α). 

 

1.1.3.3. Ριτρεσ αποκλειςμοφ 

Σι ριτρεσ αποκλειςμοφ ζχουν αρνθτικι ςθμαςία, όπωσ και οι ριτρεσ παφςθσ, και 

ορίηουν τισ προχποκζςεισ (άρκρα 1Δ, 1Ε και 1ΧΨ), οι οποίεσ αποκλείουν από το 

κακεςτϊσ του πρόςφυγα άτομα που ανταποκρίνονται ςτα κετικά κριτιρια των 

ρθτρϊν υπαγωγισ (Γραφείο του Ϊπατου Αρμοςτι για τουσ Υρόςφυγεσ, 2009). 

«Αυτζσ οι ριτρεσ ζχουν ωσ ςκοπό να διαςφαλίςουν ότι δεν κα απολαμβάνουν το 

κακεςτϊσ του πρόςφυγα όςοι είτε δεν το ζχουν ανάγκθ είτε δεν το αξίηουν» (Ϊπατθ 

Αρμοςτεία για τουσ Υρόςφυγεσ, 2001: 18). 

Ξατά τθ διαδικαςία αναγνϊριςθσ ενόσ ατόμου ωσ πρόςφυγα εμφανίηονται οι 

περιπτϊςεισ που αποκλείουν το άτομο από το κακεςτϊσ του πρόςφυγα ςφμφωνα 

με τισ ςυγκεκριμζνεσ ριτρεσ. Σριςμζνεσ φορζσ, όμωσ, τζτοιεσ περιπτϊςεισ 

ανακαλφπτονται μετά τθν αναγνϊριςθ του ατόμου ωσ πρόςφυγα. Ψότε θ ριτρα 

αποκλειςμοφ ακυρϊνει τθν προθγοφμενθ απόφαςθ (Γραφείο του Ϊπατου Αρμοςτι 

για τουσ Υρόςφυγεσ, 2009). 

Σι ριτρεσ αποκλειςμοφ αναφζρονται ςε πρόςωπα για τα οποία ιςχφουν 

ςυγκεκριμζνεσ ςυνκικεσ. Ψζτοιεσ περιπτϊςεισ καταγράφονται ςτθν Ϊπατθ 

Αρμοςτεία ωσ εξισ:  
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a. Πρόςωπα που προςτατεφονται ιδθ από τον ΟΘΕ. «Θ ςυγκεκριμζνθ 

προχπόκεςθ μπορεί να χαρακτθριςτεί και ωσ ριτρα υπαγωγισ, διότι 

εφαρμόηεται ςε ειδικι κατθγορία προςφφγων που ζχουν ανάγκθ διεκνοφσ 

προςταςίασ, όπωσ οι υπόλοιποι πρόςφυγεσ, αλλά ειδικζσ ρυκμίςεισ διζπουν το 

κακεςτϊσ προςταςίασ που δικαιοφνται» (Ϊπατθ Αρμοςτεία για τουσ Υρόςφυγεσ, 

2006β: 73). 

Ζνα άτομο, το οποίο προςτατεφεται από άλλα όργανα ι οργανιςμοφσ των 

Θνωμζνων Εκνϊν εκτόσ του Ωπάτου Αρμοςτι για τουσ Υρόςφυγεσ, αποκλείεται 

από το κακεςτϊσ του πρόςφυγα. Ψζτοια όργανα ι οργανιςμοί μπορεί να είναι θ 

τζωσ Ωπθρεςία των Θνωμζνων Εκνϊν για τθν Αναςυγκρότθςθ τθσ Ξορζασ 

(UNKRA) και θ Ωπθρεςία Αρωγισ και Ζργων για τουσ Υαλαιςτίνιουσ Υρόςφυγεσ 

ςτθν Εγγφσ Ανατολι (UNRWA) (Γραφείο του Ϊπατου Αρμοςτι για τουσ 

Υρόςφυγεσ, 2009). Θ ςυγκεκριμζνθ ριτρα ουςιαςτικά αναφζρεται ςτουσ 

Υαλαιςτινίουσ πρόςφυγεσ και ςτοχεφει ςτον διαχωριςμό των αρμοδιοτιτων 

μεταξφ των δφο οργανιςμϊν, κακϊσ είναι θ μόνθ οργάνωςθ του ΣΘΕ που ζχει ωσ 

ςκοπό τθν παροχι προςταςίασ ςτουσ πρόςφυγεσ (Ϊπατθ Αρμοςτεία για τουσ 

Υρόςφυγεσ, 2001; 2013). 

Ακόμθ, θ ςυγκεκριμζνθ διάταξθ διαςφαλίηει τθ ςυνζχεια τθσ αρωγισ ςτουσ 

Υαλαιςτίνιουσ, των οποίων το προςφυγικό κακεςτϊσ ζχουν ιδθ κεςμοκετιςει 

διάφορεσ αποφάςεισ τθσ Γενικισ Χυνζλευςθσ του ΣΘΕ ςε περιπτϊςεισ όπου θ 

προςταςία παφει ςφμφωνα με τθ ριτρα του δεφτερου εδαφίου του άρκρου 1Δ3 

(Ϊπατθ Αρμοςτεία για τουσ Υρόςφυγεσ, 2013: 2). 

Τςον αφορά ςτουσ Υαλαιςτινίουσ πρόςφυγεσ, θ UNRWA εκτείνεται ςε 

ςυγκεκριμζνεσ περιοχζσ τθσ Πζςθσ Ανατολισ (Λορδανία, Οίβανοσ, Χυρία, Δυτικι 

Τχκθ –ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ Ανατολικισ Λερουςαλιμ– και Γάηα) 

παρζχοντασ τθ βοικειά τθσ ςε αυτοφσ. Επομζνωσ, ζνασ πρόςφυγασ από τθν 

Υαλαιςτίνθ που δεν βρίςκεται ςτισ προαναφερκείςεσ περιοχζσ δεν του 

παρζχεται προςταςία και μπορεί, μετά από εξζταςθ, να υπαχκεί ςτο κακεςτϊσ 

                                                             
3
 «Σταν θ ωσ άνω προςταςία ι ςυνδρομι παφςθ παρεχομζνθ δι' οιανδιποτε αιτίαν χωρίσ ςυγχρόνωσ 

να ζχθ οριςτικϊσ ρυκμιςκι θ τφχθ των προςϊπων τοφτων, ςυμφϊνωσ προσ τασ υπό τθσ Γενικισ 
Χυνελεφςεωσ των Θνωμζνων Εκνϊν λθφκείςασ ςχετικάσ αποφάςεισ, τα πρόςωπα ταφτα κα 
απολαφουν αυτομάτωσ των εκ τθσ Χυμβάςεωσ ταφτθσ απορρεόντων ευεργετθμάτων» (Θνωμζνα 
Ζκνθ, 1951: 3) 
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του πρόςφυγα ςφμφωνα με τα κριτιρια τθσ Χφμβαςθσ του 1951 (Γραφείο του 

Ϊπατου Αρμοςτι για τουσ Υρόςφυγεσ, 2009). 

Χφμφωνα με τθν Ϊπατθ Αρμοςτεία του ΣΘΕ για τουσ Υρόςφυγεσ (2009α: 6-

7), «το άρκρου 1Δ τθσ Χφμβαςθσ και κατά ςυνζπεια το άρκρο 12(1) τθσ Σδθγίασ 

για τθν Αναγνϊριςθ του Ξακεςτϊτοσ του Υρόςφυγα4 αναφζρονται ςε δφο 

κατθγορίεσ Υαλαιςτινίων προςφφγων:  

α) Σι Υαλαιςτίνιοι που είναι «Υαλαιςτίνιοι πρόςφυγεσ» κατά τθν ζννοια τθσ 

από 11.12.1948 υπ' αρικμ. 194 (ΛΛΛ) Απόφαςθσ και των μεταγενζςτερων 

Αποφάςεων τθσ Γενικισ Χυνζλευςθσ του ΣΘΕ και εξαιτίασ τθσ αραβο-ιςραθλινισ 

ςφρραξθσ του 1948 εκδιϊχτθκαν από τα εδάφθ τθσ Υαλαιςτίνθσ που αποτελοφν 

επικράτεια του Λςραιλ και από τότε δεν μποροφν να επιςτρζψουν ςε αυτά. 

β) Σι Υαλαιςτίνιοι που δεν εντάςςονται ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο (α) 

και αποκαλοφνται «εκτοπιςμζνοι» κατά τθν ζννοια τθσ από 4.7.1967 υπ' αρικμ. 

2252 (ES-V) Απόφαςθσ και των μεταγενζςτερων Αποφάςεων τθσ Γενικισ 

Χυνζλευςθσ του ΣΘΕ και εξαιτίασ τθσ αραβο-ιςραθλινισ ςφρραξθσ του 1967 

εκτοπίςτθκαν από τα εδάφθ τθσ Υαλαιςτίνθσ που κατζχει από το 1967 το Λςραιλ 

και από τότε δεν μποροφν να επιςτρζψουν ςε αυτά». 

Χτισ δφο κατθγορίεσ που αναφζρκθκαν δεν εντάςςονται όςοι εκδιϊχτθκαν 

εξαιτίασ των πολζμων του 1948 και του 1967, αλλά και οι απόγονοί τουσ. Τπωσ 

αναφζρκθκε και παραπάνω, μζςω τθσ δεφτερθσ παραγράφου του άρκρου 1Δ τα 

άτομα αυτά εντάςςονται ςτο πεδίο εφαρμογισ τθσ Χφμβαςθσ του 1951 (Ϊπατθ 

Αρμοςτεία του ΣΘΕ για τουσ Υρόςφυγεσ, 2009α). 

b. Πρόςωπα που κεωροφνται ότι δεν ζχουν ανάγκθ διεκνοφσ προςταςίασ. Θ 

διάταξθ αυτι αναφζρεται «ςτα πρόςωπα εκείνα που κατά τα λοιπά 

ςυγκεντρϊνουν τισ προχποκζςεισ για τθν αναγνϊριςι τουσ ωσ πρόςφυγεσ και 

                                                             
4 Σδθγία 2004/83/ΕΞ του Χυμβουλίου τθσ 29.4.2004 «για κζςπιςθ ελάχιςτων απαιτιςεων για τθν 
αναγνϊριςθ και το κακεςτϊσ των υπθκόων τρίτων χωρϊν ι των απάτριδων ωσ προςφφγων ι ωσ 
προςϊπων που χριηουν διεκνοφσ προςταςίασ για άλλουσ λόγουσ. Θ διάταξθ αυτι ορίηει για τθν 
εφαρμογι τθσ Σδθγίασ για τθν Αναγνϊριςθ του Ξακεςτϊτοσ του Υρόςφυγα ςτα πρόςωπα που 
«εμπίπτουν ςτο πεδίο του άρκρου 1Δ τθσ Χφμβαςθσ τθσ Γενεφθσ, το οποίο αφορά τθν παροχι 
προςταςίασ ι ςυνδρομισ από όργανα ι οργανιςμοφσ των Θνωμζνων Εκνϊν, εκτόσ τθσ Ϊπατθσ 
Αρμοςτείασ των Θνωμζνων Εκνϊν για τουσ Υρόςφυγεσ». «Ψο άρκρο 12 (1) (α) τθσ Σδθγίασ για τθν 
Αναγνϊριςθ του Ξακεςτϊτοσ του Υρόςφυγα είναι αποφαςιςτικισ ςθμαςίασ για τθν ερμθνεία και τθν 
εφαρμογι του άρκρου 1Δ τθσ Χφμβαςθσ του 1951 για το Ξακεςτϊσ των Υροςφφγων από τα κράτθ 
μζλθ» (Ϊπατθ Αρμοςτεία του ΣΘΕ για τουσ Υρόςφυγεσ, 2009α: 1) 
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ζχουν γίνει δεκτά ςε μια χϊρα ςτθν οποία τουσ απονεμικθκαν τα περιςςότερα 

από τα δικαιϊματα που κανονικά απολαφουν οι πολίτεσ τουσ, αλλά όχι θ πλιρθσ 

ικαγζνεια». (αποκαλοφνται και ωσ «εκνικοί πρόςφυγεσ» - national refugees) 

(Γραφείο του Ϊπατου Αρμοςτι για τουσ Υρόςφυγεσ, 2009: 46).  

Ψο άρκρο αυτό αναφερόταν αρχικά ςτουσ πρόςφυγεσ γερμανικισ 

καταγωγισ, οι οποίοι ηιτθςαν άςυλο ςτθ Δυτικι Γερμανία και ζπειτα ςε 

πρόςφυγεσ τουρκικισ καταγωγισ από τθ Βουλγαρία που ηιτθςαν άςυλο ςτθν 

Ψουρκία (Ϊπατθ Αρμοςτεία του ΣΘΕ για τουσ Υρόςφυγεσ, 2009β). Χφμφωνα με τθ 

Ράςκου-Υερράκθ (2015), εδϊ μποροφμε να εντάξουμε και τουσ Ξφπριουσ 

πρόςφυγεσ ςτθν Ελλάδα, το 1974, τουσ Ζλλθνεσ τθσ Πικράσ Αςίασ μετά τθν 

Πικραςιατικι καταςτροφι, και τουσ Αλβανοφσ ελλθνικισ καταγωγισ. Επομζνωσ, 

θ χϊρα ςτθν οποία ηιτθςαν άςυλο οι παραπάνω περιπτϊςεισ είχε πολίτεσ ίδιασ 

εκνικισ καταγωγισ με αυτοφσ (Γραφείο του Ϊπατου Αρμοςτι για τουσ 

Υρόςφυγεσ, 2009). 

Ξατά τθν εφαρμογι του άρκρου 1Ε, κα πρζπει να λαμβάνεται υπόψθ εάν το 

άτομο πλθροί τα κριτιρια του οριςμοφ τθσ Χφμβαςθσ τθσ Γενεφθσ, δθλαδι εάν 

(Γραφείο Ϊπατου Αρμοςτι για τουσ Υρόςφυγεσ, 2009; Ϊπατθ Αρμοςτεία του ΣΘΕ 

για τουσ Υρόςφυγεσ, 2009β): 

 ζχει εγκαταςτακεί μόνιμα ςτθ ςυγκεκριμζνθ χϊρα και δεν τθν επιςκζφκθκε 

απλά 

 παρζχονται ςε αυτό δικαιϊματα, ελευκερίεσ και υποχρεϊςεισ ίδιεσ με αυτζσ 

που ζχει ο πολίτθσ αυτισ τθσ χϊρασ 

 προςτατεφεται απόλυτα από τθν απζλαςθ από τθ χϊρα (αρχι τθσ μθ 

επαναπροϊκθςθσ - άρκρο 33) 

 εκφράηει βάςιμο και δικαιολογθμζνο φόβο δίωξθσ, όταν βρίςκεται εκτόσ τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ χϊρασ 

 το κακεςτϊσ προςταςίασ που του παρζχεται ζχει διάρκεια. 

c. Πρόςωπα που κεωροφνται ότι δεν αξίηουν να τφχουν διεκνοφσ προςταςίασ. 

Εξαιροφνται από το κακεςτϊσ του πρόςφυγα άτομα για τα οποία υπάρχουν 

ςοβαροί λόγοι να κεωρθκεί ότι διζπραξαν εγκλθματικζσ πράξεισ (Ϊπατθ 
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Αρμοςτεία του ΣΘΕ για τουσ Υρόςφυγεσ, 2006β). Υιο ςυγκεκριμζνα, πρόκειται 

για άτομα που: 

I. «ζχουν διαπράξει ζγκλθμα κατά τθσ ειρινθσ, ζγκλθμα πολζμου ι ζγκλθμα 

κατά τθσ ανκρωπότθτασ με τθν ζννοια των διεκνϊν ςυμφωνιϊν που 

ςυνάφκθκαν με ςκοπό τθν αντιμετϊπιςθ των αδικθμάτων αυτϊν» (Γραφείο 

του Ϊπατου Αρμοςτι για τουσ Υρόςφυγεσ, 2009: 47). Ξείμενα όπωσ θ 

Χφμβαςθ του 1948 για τθν Υρόλθψθ και τθν Ξαταςτολι του Εγκλιματοσ τθσ 

Γενοκτονίασ, ο Χάρτθσ του 1945 του Διεκνοφσ Χτρατιωτικοφ Δικαςτθρίου (Θ 

Χάρτα του Οονδίνου) και το Ξαταςτατικό του 1998 του Διεκνοφσ Υοινικοφ 

Δικαςτθρίου αποτυπϊνουν τθν ζννοια των παραπάνω εγκλθμάτων (Ϊπατθ 

Αρμοςτεία του ΣΘΕ για τουσ Υρόςφυγεσ, 2003β) 

II. ενϊ βριςκόταν εκτόσ τθσ χϊρασ που ζγιναν δεκτοί ωσ πρόςφυγεσ, είχαν 

διαπράξει ςοβαρό μθ πολιτικό αδίκθμα. Τςον αφορά τθ ςοβαρότθτα του 

εγκλιματοσ, θ χϊρα υποδοχισ οφείλει να κρίνει με βάςθ όχι τουσ εκνικοφσ 

τθσ νόμουσ, αλλά ςφμφωνα με το διεκνζσ δίκαιο. Κα πρζπει να αξιολογιςει 

τθ φφςθ του αδικιματοσ, τθ βλάβθ που επζφερε ωσ αποτζλεςμα, με ποιον 

τρόπο αςκικθκε ποινικι δίωξθ, τθ φφςθ τθσ τιμωρίασ κακϊσ και τθν 

αντιμετϊπιςι τθσ από τισ κρατικζσ αρχζσ (Ϊπατθ Αρμοςτεία για τουσ 

Υρόςφυγεσ, 2003β). Πζςω τθσ ςυγκεκριμζνθσ διάταξθσ, αποτρζπεται να 

αναγνωριςτεί ωσ πρόςφυγασ ζνα άτομο που ζχει διαπράξει ζνα ςοβαρό 

κοινό ποινικό αδίκθμα και ζτςι προςτατεφεται θ χϊρα υποδοχισ, αλλά 

προςτατεφονται και οι πρόςφυγεσ που ζχουν διαπράξει εγκλιματα πολιτικά 

ι λιγότερο ςοβαρισ μορφισ (Γραφείο του Ϊπατου Αρμοςτι για τουσ 

Υρόςφυγεσ, 2009) 

III. είναι ζνοχα ενεργειϊν αντίκετων προσ τουσ ςκοποφσ και τισ αρχζσ των 

Θνωμζνων Εκνϊν. Σι ςκοποί και οι αρχζσ του ΣΘΕ απαρικμοφνται ςτα 

άρκρα 1 και 2 του Χάρτθ των Θνωμζνων Εκνϊν. Τμωσ, αυτζσ οι αρχζσ δεν 

αναφζρονται ςτα άτομα αλλά ςτα κράτθ μζλθ. Επομζνωσ, για να διαπράξει 

ζνα άτομο ενζργειεσ αντίκετεσ προσ τισ ςυγκεκριμζνεσ αρχζσ, κα πρζπει να 

κατζχει υψθλι κυβερνθτικι κζςθ (Γραφείο του Ϊπατου Αρμοςτι για τουσ 

Υρόςφυγεσ, 2009) 
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Χε γενικζσ γραμμζσ το νομικό πλαίςιο προςταςίασ των προςφφγων 

ςυμπεριλαμβάνει μια ςειρά ενεργειϊν διεκνϊν οργανιςμϊν, ενϊςεων και φορζων 

με ςκοπό τθ διαςφάλιςθ τθσ προςταςίασ και τθσ αξιοπρζπειασ των ατόμων που 

αιτοφνται διεκνι προςταςία. Χτθ ςυνζχεια κα γίνει αναφορά ςτθν πολιτικι τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για το άςυλο και ςτισ διάφορεσ ςυνκικεσ και πρακτικζσ που 

υιοκζτθςε με ςκοπό τθ δθμιουργία και τθν προϊκθςθ ενόσ κοινοφ ευρωπαϊκοφ 

ςυςτιματοσ αςφλου. 
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Κεφάλαιο 2ο  

2.1. Άςυλο και Ευρωπαϊκι Ζνωςθ 

Χφμφωνα με το λεξικό τθσ κοινισ νεοελλθνικισ (Μδρυμα Ρεοελλθνικϊν Χπουδϊν 

2002: 223), άςυλο ςθμαίνει «θ προςταςία, θ οποία παρζχεται ςε κπ. που διϊκεται, 

προςφζρεται από ξζνθ χϊρα ςε κπ. ο οποίοσ διϊκεται ςτθν πατρίδα του για 

πολιτικοφσ λόγουσ». 

Πε το άρκρο 14 τθσ Σικουμενικισ Διακιρυξθσ των Δικαιωμάτων του Ανκρϊπου 

(1948) ορίηεται το δικαίωμα ςτο άςυλο, δθλαδι το δικαίωμα κάκε ατόμου να 

αιτείται και να του παρζχεται άςυλο ςε άλλεσ χϊρεσ. 

Ψο 1967, τα Θνωμζνα Ζκνθ ςυμφωνοφν ςτθ Διακιρυξθ για το Εδαφικό Άςυλο, 

το οποίο «κα χορθγείται από ζνα Κράτοσ, ςτα πλαίςια άςκθςθσ τθσ εκνικισ 

κυριαρχίασ του ςε πρόςωπα, τα οποία βάςιμα επικαλοφνται το άρκρο 14 τθσ 

Οικουμενικισ Διακιρυξθσ των Δικαιωμάτων του Ανκρϊπου, ςυμπεριλαμβανομζνων 

και των προςϊπων που αγωνίηονται ενάντια ςτθν αποικιοκρατία, και πρζπει να  

τυγχάνει ςεβαςμοφ εκ Μζρουσ των υπολοίπων Κρατϊν» (άρκρο 1(1), ς.1). 

Χθμαντικι για το άςυλο είναι θ αρχι τθσ μθ επαναπροϊκθςθσ (άρκρο 33(1) τθσ 

Χφμβαςθσ του 1951), θ οποία αναφζρεται από τθν Ϊπατθ Αρμοςτεία του ΣΘΕ για 

τουσ Υρόςφυγεσ (2012) ωσ ακρογωνιαίοσ λίκοσ για τθ διεκνι προςταςία των 

προςφφγων. Ωςτόςο, το δικαίωμα αςφλου αποτελεί ζνα αυτόνομο δικαίωμα με 

ςτόχο τθν προςταςία του ατόμου και τθν αποφυγι τθσ ζκκεςισ του ςε κίνδυνο και 

υπερβαίνει τθν αρχι τθσ μθ επαναπροϊκθςθσ (Ϊπατθ Αρμοςτεία του ΣΘΕ για τουσ 

Υρόςφυγεσ, 2012). 

Αναφορικά με τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, ςτο άρκρο 78 τθσ Χυνκικθσ για τθ 

Οειτουργία τθσ ΕΕ κθρφςςεται ότι προωκεί κοινι πολιτικι για το άςυλο, τθν 

επικουρικι προςταςία και τθν προςωρινι προςταςία, ϊςτε ςε κάκε άτομο να 

παρζχεται θ διεκνισ προςταςία εάν το ζχει ανάγκθ και να εφαρμόηεται θ αρχι τθσ 

μθ επαναπροϊκθςθσ. Θ πολιτικι αυτι πρζπει να ακολουκεί τθ Χφμβαςθ τθσ 

Γενεφθσ (1951) και το Υρωτόκολλο του 1967 περί του κακεςτϊτοσ των προςφφγων, 

κακϊσ και άλλεσ παρόμοιεσ ςυμβάςεισ (Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ, 2012). 
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Χτισ επόμενεσ υποενότθτεσ κα γίνει αναφορά ςτισ ενζργειεσ τθσ ΕΕ μζςω των 

οποίων κεμελιϊκθκε θ κοινι πολιτικι αςφλου. 

 

2.1.1.  Ο Χάρτθσ των Θεμελιωδϊν Δικαιωμάτων 

Ψο ζτοσ 2000 ςτθ Ρίκαια παρουςιάηεται με τθ μορφι απλισ διακιρυξθσ (χωρίσ 

νομικι δζςμευςθ) από το Ευρωπαϊκό Ξοινοβοφλιο, το Χυμβοφλιο και τθν Επιτροπι, 

ο Χάρτθσ των Κεμελιωδϊν Δικαιωμάτων τθσ EE. Ψο ζτοσ 2009 με τθν ζναρξθ ιςχφοσ 

τθσ Χυνκικθσ τθσ Οιςαβόνασ, ο Χάρτθσ αποκτά νομικά δεςμευτικό χαρακτιρα 

(άρκρο 6 παράγραφοσ 15 τθσ Ενοποιθμζνθσ απόδοςθσ τθσ Χυνκικθσ για τθν 

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, 2010) (Ευρωπαϊκό Ξοινοβοφλιο-Κεματολογικά Δελτία για τθν ΕΕ, 

2017α). 

Σ Χάρτθσ των Κεμελιωδϊν Δικαιωμάτων παρακζτει βαςικά ανκρϊπινα 

δικαιϊματα, τα οποία πρζπει να γίνονται ςεβαςτά τόςο από τθν EE όςο και από τα 

κράτθ μζλθ τθσ (Ευρωπαϊκό Ξοινοβοφλιο-Κεματολογικά Δελτία για τθν ΕΕ, 2017α). 

Θ Ευρωπαϊκι Χφμβαςθ για τθν Υροςταςία των Δικαιωμάτων του Ανκρϊπου και των 

Κεμελιωδϊν Ελευκεριϊν (1950), θ Σικουμενικι Διακιρυξθ των Δικαιωμάτων του 

Ανκρϊπου (1948), θ Χφμβαςθ για τα Δικαιϊματα του Υαιδιοφ (1989), κ.λπ. 

αποτζλεςαν τθ βάςθ για το περιεχόμενο του Χάρτθ (Εγχειρίδιο ςχετικά με τθν 

ευρωπαϊκι νομοκεςία κατά των διακρίςεων, 2010). Χυντάχκθκε, επίςθσ, ςφμφωνα 

με το ζργο τθσ ΕΕ, τθν αρχι τθσ επικουρικότθτασ, τουσ νόμουσ του Δικαςτθρίου τθσ 

ΕE και του Ευρωπαϊκοφ Δικαςτθρίου των Δικαιωμάτων του Ανκρϊπου (EUR-Lex 

Europa, 2016). Ψα δικαιϊματα παρατίκενται ςε ζξι γενικά κεφάλαια (Αξιοπρζπεια, 

Ελευκερίεσ, Λςότθτα, Αλλθλεγγφθ, Δικαιϊματα των πολιτϊν, Δικαιοςφνθ), ενϊ ςε 

ζνα ζβδομο κεφάλαιο παρουςιάηονται οι γενικζσ διατάξεισ (Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, 

2010α). 

Ψο Άρκρο 18 του Χάρτθ των Κεμελιωδϊν Δικαιωμάτων τθσ ΕΕ αναφζρεται – για 

πρϊτθ φορά ςε ευρωπαϊκό επίπεδο – ςε δικαίωμα αςφλου6 (Εγχειρίδιο ςχετικά με 

                                                             
5 «Θ Ζνωςθ αναγνωρίηει τα δικαιϊματα, τισ ελευκερίεσ και τισ αρχζσ που περιζχονται ςτον Χάρτθ των 
Κεμελιωδϊν Δικαιωμάτων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ τθσ 7θσ Δεκεμβρίου 2000, όπωσ προςαρμόςκθκε 
ςτισ 12 Δεκεμβρίου 2007, ςτο Χτραςβοφργο, ο οποίοσ ζχει το ίδιο νομικό κφροσ με τισ Χυνκικεσ» 
(Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, 2010α: 19). 
6 «Ψο δικαίωμα αςφλου διαςφαλίηεται τθρουμζνων των κανόνων τθσ Χφμβαςθσ τθσ Γενεφθσ τθσ 28θσ 
Λουλίου 1951 και του Υρωτοκόλλου τθσ 31θσ Λανουαρίου 1967 περί του κακεςτϊτοσ των προςφφγων 



39 
 

τθν ευρωπαϊκι νομοκεςία ςε κζματα αςφλου, ςυνόρων και μετανάςτευςθσ, 2014).  

Ψζλοσ, ςτο Άρκρο 19, παρ. 1 γίνεται αναφορά ςτθν απαγόρευςθ των ομαδικϊν 

απελάςεων και ςτθν παρ. 2 ςτθν αρχι τθσ μθ επαναπροϊκθςθσ7 (Εγχειρίδιο ςχετικά 

με τθν ευρωπαϊκι νομοκεςία ςε κζματα αςφλου, ςυνόρων και μετανάςτευςθσ, 

2014). 

 

2.1.2.  θμαντικζσ υνκικεσ ςτο πλαίςιο τθσ πολιτικισ αςφλου τθσ ΕΕ 

A. Θ Χυνκικθ του Πάαςτριχτ 

H Χυνκικθ του Πάαςτριχτ υπογράφθκε ςτισ 7 Φεβρουαρίου 1992, με θμερομθνία 

ζναρξθσ ιςχφοσ τθν 1θ Ροεμβρίου 1993. Θ ςυνκικθ όριςε ςυγκεκριμζνεσ 

αρμοδιότθτεσ ςτθν ΕΕ, οι οποίεσ χωρίηονται ςε τρεισ ομάδεσ (πυλϊνεσ), ειδικότερα: 

θ Ευρωπαϊκι Ξοινότθτα ωσ πρϊτοσ πυλϊνασ, θ κοινι εξωτερικι πολιτικι και 

πολιτικι αςφάλειασ (ΞΕΥΥΑ) ωσ δεφτεροσ πυλϊνασ και θ ςυνεργαςία ςτουσ τομείσ 

τθσ δικαιοςφνθσ και των εςωτερικϊν υποκζςεων ωσ τρίτοσ πυλϊνασ. Χτον τρίτο 

πυλϊνα αναφζρονται και τα κακικοντα τθσ ΕΕ ςτθν καταπολζμθςθ τθσ παράνομθσ 

μετανάςτευςθσ και ςτθν κοινι πολιτικι αςφλου (Ευρωπαϊκό Ξοινοβοφλιο-

Κεματολογικά Δελτία για τθν ΕΕ, 2017β). Χφμφωνα με το Εγχειρίδιο ςχετικά με τθν 

ευρωπαϊκι νομοκεςία ςε κζματα αςφλου, ςυνόρων και μετανάςτευςθσ (2014: 23), 

θ ςυνκικθ αυτι «δθμιοφργθςε τθν ικαγζνεια τθσ Ζνωςθσ, υπό τθν προχπόκεςθ, 

ωςτόςο, τθσ κατοχισ ικαγζνειασ ενόσ εκ των κρατϊν μελϊν τθσ ΕΕ. Θ ζννοια αυτι 

ζχει χρθςιμοποιθκεί εκτενϊσ για τθν ενίςχυςθ τθσ ελεφκερθσ κυκλοφορίασ των 

πολιτϊν και των μελϊν των οικογενειϊν τουσ οποιαςδιποτε εκνικότθτασ».  

 

B. Χυνκικθ Άμςτερνταμ 

Θ Χυνκικθ του Άμςτερνταμ που τροποποιεί τθ ςυνκικθ για τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, 

τισ ςυνκικεσ περί ιδρφςεωσ των Ευρωπαϊκϊν Ξοινοτιτων και οριςμζνεσ παρόμοιεσ 

πράξεισ ψθφίςτθκε το 1997 και τζκθκε ςε ιςχφ το 1999. Χτθ ςυνκικθ για τθν ίδρυςθ 

τθσ Ευρωπαϊκισ Ξοινότθτασ πλζον ειςάγεται ζνασ νζοσ τίτλοσ "κεωριςεισ, άςυλο, 

                                                                                                                                                                               
και ςφμφωνα με τθ Χυνκικθ για τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και τθ Χυνκικθ για τθ λειτουργία τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ» (Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, 2010α: 395). 
7 «Ξανείσ δεν μπορεί να απομακρυνκεί, να απελακεί ι να εκδοκεί προσ κράτοσ όπου διατρζχει 
ςοβαρό κίνδυνο να του επιβλθκεί θ ποινι του κανάτου ι να υποβλθκεί ςε βαςανιςτιρια ι άλλθ 
απάνκρωπθ ι εξευτελιςτικι ποινι ι μεταχείριςθ» (Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, 2010α: 395). 
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μετανάςτευςθ και άλλεσ πολιτικζσ ςχετικζσ με τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των 

προςϊπων". Δθλαδι, ςτο εξισ, ο ζλεγχοσ των εξωτερικϊν ςυνόρων, το άςυλο, θ 

μετανάςτευςθ και θ δικαςτικι ςυνεργαςία ςε αςτικά κζματα εντάςςονται ςτον 

πρϊτο πυλϊνα και κα ακολουκοφν τθν κοινοτικι μζκοδο. Ωςτόςο, αυτό κα 

ολοκλθρωνόταν ςταδιακά, με το ρυκμό των αποφάςεων του Χυμβουλίου τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, το αργότερο εντόσ 5 ετϊν από τθ κζςθ ςε ιςχφ τθσ νζασ 

ςυνκικθσ (EUR-Lex Europa, χ.χ.). 

 

C. Χυνκικθ Οιςαβόνασ8 

Θ Χυνκικθ τθσ Οιςαβόνασ υπογράφθκε από 27 κράτθ μζλθ τθσ ΕΕ, με ζναρξθ ιςχφοσ 

τθν 1θ Δεκεμβρίου 2009 (Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, 2010β). Χαρακτθρίςτθκε ωσ 

καινοτόμα, κακϊσ τίκεται ωσ ςτόχοσ ζνα ενιαίο ευρωπαϊκό ςφςτθμα αςφλου με 

κοινό κακεςτϊσ και διεργαςίεσ. Αυτό το ςφςτθμα αςφλου κα περιλαμβάνει τα εξισ: 

κοινό κακεςτϊσ αςφλου, επικουρικισ προςταςίασ και προςωρινισ προςταςίασ, 

ενιαίεσ αποφάςεισ για τθ χοριγθςθ και ανάκλθςθ του κακεςτϊτοσ αςφλου ι 

επικουρικισ προςταςίασ, κριτιρια και μθχανιςμοφσ για τον προςδιοριςμό του 

κράτουσ μζλουσ που είναι υπεφκυνο για τθν εξζταςθ τθσ αίτθςθσ αςφλου, 

προδιαγραφζσ ςχετικά με τισ ςυνκικεσ υποδοχισ, ςφμπραξθ και ςυνεργαςία με 

τρίτεσ χϊρεσ (Ευρωπαϊκό Ξοινοβοφλιο-Κεματολογικά Δελτία, 2017γ). 

 

2.1.3.  Κοινό Ευρωπαϊκό φςτθμα Αςφλου (ΚΕΑ) 

Χτο Ευρωπαϊκό Χυμβοφλιο του Ψάμπερε, το ζτοσ 1999, αποφαςίςτθκε θ ίδρυςθ του 

Ξοινοφ Ευρωπαϊκοφ Χυςτιματοσ Αςφλου (ΞΕΧΑ), το οποίο κα χωριηόταν ςε δφο 

φάςεισ. Ξατά τθν πρϊτθ φάςθ του ΞΕΧΑ (1999-2005), κα ζπρεπε να υπάρξει 

εναρμόνιςθ τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ των κρατϊν μελϊν ςχετικά με το άςυλο με 

βάςθ κοινά ελάχιςτα πρότυπα9 (Επιτροπι των Ευρωπαϊκϊν Ξοινοτιτων, 2008). Θ 

πρϊτθ φάςθ του ΞΕΧΑ ολοκλθρϊκθκε με το πρόγραμμα τθσ Χάγθσ, τον Ροζμβριο 

του 2004, το οποίο ζκετε τουσ ςτόχουσ για τθ δεφτερθ φάςθ του ΞΕΧΑ. Θ δεφτερθ 

                                                             
8
 Χυνκικθ τθσ Οιςαβόνασ για τθν τροποποίθςθ τθσ Χυνκικθσ για τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (ΧΕΕ) και τθσ 

Χυνκικθσ περί ιδρφςεωσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ξοινότθτασ (ΧΕΞ) (ΕΕ C 306 τθσ 17.12.2007). 
9
 Ψο δίκαιο που δθμιουργείται ςτθν πρώτθ φάςθ του Ξοινού Ευρωπαϊκού Χυςτθ́ματοσ Αςύλου και 

αναλφεται παρακάτω είναι το εξθ́σ: οδθγία για τισ διαδικαςίεσ του αςφλου, οδθγία για τισ ςυνκικεσ 
υποδοχισ, οδθγία για τθν αναγνϊριςθ, κανονιςμόσ του Δουβλίνου και κανονιςμόσ EURODAC 
(Toscano, 2013: 10-11). 
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φάςθ του ΞΕΧΑ (2006-2014) είχε ωσ ςτόχο τθν εγκακίδρυςθ κοινισ διαδικαςίασ 

αςφλου και ενόσ πλαιςίου όπου κα χορθγείται άςυλο ι επικουρικι προςταςία με 

ίςα κριτιρια (Επιτροπι των Ευρωπαϊκϊν Ξοινοτιτων, 2008).  

Ξοινόσ ςτόχοσ του ΞΕΧΑ και ςτα δφο προγράμματα (Ψάμπερε, Χάγθ) είναι θ 

παροχι αρωγισ ςε εκείνα τα κράτθ µζλθ που, λόγω ιδίωσ τθσ γεωγραφικισ τουσ 

κζςθσ, αντιμετωπίηουν ςθμαντικζσ πιζςεισ ςτα εκνικά τουσ ςυςτιματα αςφλου. 

«Χφμφωνα με τθν αρχι τθσ αλλθλεγγφθσ, θ ΕΕ είναι υπεφκυνθ για τθν εφρεςθ λφςθσ 

ςτα προβλιματα που αντιμετωπίηουν ςυγκεκριμζνα κράτθ µζλθ» (Επιτροπι των 

Ευρωπαϊκϊν Ξοινοτιτων, 2008: 7). 

Ψο πρόγραμμα τθσ Χτοκχόλμθσ ακολοφκθςε των προγραμμάτων του Ψάμπερε 

και τθσ Χάγθσ, το οποίο κα κακόριηε και κα ενίςχυε τισ προτεραιότθτεσ τθσ ΕΕ για 

τον χϊρο τθσ δικαιοςφνθσ, τθσ ελευκερίασ και τθσ αςφάλειασ για τθν περίοδο 2010-

2014. Ψονίηεται ότι μζςω τθσ κοινισ διαδικαςίασ αςφλου για χϊρεσ τθσ ΕΕ και του 

ομοιόμορφου κακεςτϊτοσ για τα πρόςωπα που ζχουν ανάγκθ διεκνοφσ 

προςταςίασ, το ΞΕΧΑ κα δθμιουργιςει ζνα χϊρο προςταςίασ και αλλθλεγγφθσ ςτθν 

ΕΕ. Θ ΕΕ κα πρζπει να ακολουκεί μια ολοκλθρωμζνθ και υπεφκυνθ πολιτικι που 

εξαςφαλίηει τα δικαιϊματα αυτϊν των ατόμων (EUR-Lex Europa, 2010α). 

Χτο πλαίςιο του ΞΕΧΑ, ςθμειϊνονται τα εξισ κατορκϊματα: 

Θ ίδρυςθ του Ευρωπαϊκοφ Ψαμείου για του πρόςφυγεσ για τθν περίοδο 2000-

2004, με τθν απόφαςθ 2000/596/EK του Χυμβουλίου. Αυτι θ απόφαςθ 

αντικαταςτάκθκε από τθν απόφαςθ 2004/904/ΕΞ του Χυμβουλίου (αφοροφςε τθν 

περίοδο 2005-2010). Πε τθν απόφαςθ αρικ. 573/2007/EK του Χυμβουλίου ζχουμε 

τθ ςυνζχεια του Ευρωπαϊκοφ Ψαμείου Υροςφφγων, για τθν περίοδο 2008 ζωσ 2013, 

ωσ μζροσ του γενικοφ προγράμματοσ «Αλλθλεγγφθ και διαχείριςθ των 

μεταναςτευτικϊν ροϊν» (Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, 2007).  

Πζςω του Ευρωπαϊκοφ Ψαμείου Υροςφφγων, από το 2008 θ Ελλάδα 

υποςτθρίχκθκε οικονομικά, για να μπορζςει να ανταπεξζλκει ςτθν ολοζνα και 

αυξανόμενθ άφιξθ ατόμων που μπορεί να ζχουν ανάγκθ διεκνοφσ προςταςίασ. Θ 

χρθματοδότθςθ αυτι αφοροφςε τθ λειτουργία των ανοικτϊν κζντρων φιλοξενίασ με 

δυνατότθτα ςτζγαςθσ περίπου χιλίων ατόμων και τθν παροχι υγειονομικισ 

περίκαλψθσ και ψυχολογικισ ςτιριξθσ και για κινθτζσ ιατρικζσ μονάδεσ (Migration 

and Home Affairs, Europa, χ.χ.). 
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Χτο πλαίςιο του νζου προγράμματοσ 2014-2020 ςυςτάκθκε το Ευρωπαϊκό 

Ψαμείο Αςφλου, Πετανάςτευςθσ και Ζνταξθσ με απόφαςθ αρικ. 516/2014 (Επίςθμθ 

Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, 2014). Ψο Ψαμείο αυτό αποτελεί ςυνζχεια και 

ςυγχϊνευςθ των παρακάτω Ψαμείων Αλλθλεγγφθσ: Ψαμείο Ζνταξθσ Ωπθκόων Ψρίτων 

Χωρϊν, Ψαμείο Υροςφφγων και Ψαμείο Επιςτροφισ (Υφλθ Ενθμζρωςθσ 

Χρθματοδοτικϊν Υρογραμμάτων, 2017).  

Από το ζτοσ 2015 θ Ελλάδα ζχει ιδθ λάβει χρθματοδότθςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ 

φψουσ 181 εκατομμυρίων ευρϊ από το Ψαμείο Αςφλου, Πετανάςτευςθσ και 

Ζνταξθσ και το Ψαμείο Εςωτερικισ Αςφάλειασ για τθ διαχείριςθ τθσ προςφυγικισ 

κρίςθσ, επιπλζον των 509 εκατομμυρίων ευρϊ που ζχουν ιδθ διατεκεί ςτο πλαίςιο 

αυτϊν των Ψαμείων για το ελλθνικό εκνικό πρόγραμμα 2014-2020 (Ευρωπαϊκι 

Επιτροπι, 2016α). 

Ψο ζτοσ 2007, εκδίδεται από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι θ Υράςινθ Βίβλοσ, θ 

οποία εγκαινίαςε το δθµόςιο διάλογο και απετζλεςε τθ βάςθ για τθ διαµόρφωςθ 

τθσ δεφτερθσ φάςθσ του ΞΕΧΑ (Επιτροπι των Ευρωπαϊκϊν Ξοινοτιτων, 2008; 

Επιτροπι των Ευρωπαϊκϊν Ξοινοτιτων, 2007β). 

Ψο ζτοσ 2008 εγκρίνεται το Ευρωπαϊκό Χφμφωνο για το Άςυλο και τθ 

Πετανάςτευςθ (Εuropean Pacton Asylum and Immigration), το οποίο αποτελεί τθ 

βάςθ για τθν κοινι πολιτικι αςφλου που ακολουκείται ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ςε 

ζνα πλαίςιο αλλθλεγγφθσ μεταξφ των κρατϊν μελϊν (EUR-Lex Europa, 2014). 

Ψο ζτοσ 2010, με τον κανονιςμό (ΕΕ) αρικ. 439/2010 ςυςτάκθκε ο Σργανιςμόσ 

τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ) (EASO), με ζδρα τθ Βαλζτα. Θ EASO είναι ανεξάρτθτο 

κζντρο εμπειρογνωμοςφνθσ ςε κζματα αςφλου και επιβλζπει τθν εφαρμογι του 

κοινοφ ευρωπαϊκοφ ςυςτιματοσ αςφλου (ΞΕΧΑ). Επίςθσ, βοθκά ςτθ ςυνεργαςία 

μεταξφ των κρατϊν μελϊν γφρω από κζματα αςφλου και ελζγχει τθ τιρθςθ των 

υποχρεϊςεϊν τουσ απζναντι ςε άτομα που ζχουν ανάγκθ διεκνοφσ προςταςίασ 

(Ευρωπαϊκι Ωπθρεςία Ωποςτιριξθσ για το Άςυλο, 2014˙ European Personnel 

Selection Office, 2017). Θ EASO παρζχει διάφορα είδθ υποςτιριξθσ: ςυνεχισ 

υποςτιριξθ, ειδικι υποςτιριξθ, υποςτιριξθ ςε επείγουςεσ καταςτάςεισ, 

υποςτιριξθ ςτουσ τομείσ των πλθροφοριϊν και τθσ ανάλυςθσ και υποςτιριξθ προσ 

τρίτεσ χϊρεσ (δθλαδι χϊρεσ που δεν είναι μζλθ) (Ευρωπαϊκι Ωπθρεςία Ωποςτιριξθσ 

για το Άςυλο, 2014). 
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Πε τόςεσ ανκρϊπινεσ ηωζσ να χάνονται ςτθ Πεςόγειο, το 2015 ανακοινϊνεται 

από τθν Επιτροπι το Ευρωπαϊκό Υρόγραμμα Δράςθσ για τθ Πετανάςτευςθ. Ψα νζα 

επίπεδα δράςθσ τθσ ΕΕ, τα οποία κα ενιςχφουν το δικαίωμα του αςφλου και μια 

κοινι μεταναςτευτικι πολιτικι είναι τα εξισ τζςςερα: α) Πείωςθ των κινιτρων για 

παράτυπθ μετανάςτευςθ, β) διαχείριςθ των ςυνόρων – διάςωςθ ηωϊν και 

διαςφάλιςθ των εξωτερικϊν ςυνόρων, γ) παροχι προςταςίασ, κακικον τθσ 

Ευρϊπθσ: μια ιςχυρι κοινι πολιτικι χοριγθςθσ αςφλου και δ) μια νζα πολιτικι για 

τθ νόμιμθ μετανάςτευςθ (Ευρωπαϊκι Επιτροπι, 2015). Πζςω αυτοφ του 

προγράμματοσ θ ΕΕ κεωρεί ότι κα ολοκλθρωκοφν οι μεταρρυκμίςεισ του κοινοφ 

ευρωπαϊκοφ ςυςτιματοσ αςφλου (κοινόσ κϊδικασ για το άςυλο και θ αμοιβαία 

αναγνϊριςθ των αποφάςεων για το άςυλο), ενϊ ςτο μζλλον αποβλζπει ςτθ 

δθμιουργία ενιαίασ διαδικαςίασ λιψθσ αποφάςεων για το άςυλο με ςτόχο τθ 

διαςφάλιςθ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ των αιτοφντων άςυλο ςε ολόκλθρθ τθν Ευρϊπθ. 

Ψα παραπάνω παρουςιάςτθκαν ςε δφο δζςμεσ νομοκετικϊν προτάςεων τον Πάιο 

και τον Λοφλιο του 2016 (Ευρωπαϊκι Επιτροπι, 2015; 2016β).  

 

2.1.3.1.  Οι νομοκετικζσ πράξεισ του Κοινοφ Ευρωπαϊκοφ υςτιματοσ Αςφλου 

(ΚΕΑ) 

Ξατά τθ δθμιουργία του ΞΕΧΑ, πραγματοποιικθκαν οριςμζνα κετικά βιματα για τθν 

ενίςχυςθ του νομοκετικοφ πλαιςίου, ϊςτε όλοι οι ενδυνάμει πρόςφυγεσ να 

εξεταςτοφν με ίςα κριτιρια και να εξαςφαλιςτοφν οι απαραίτθτεσ ςυνκικεσ 

διαβίωςθσ γι’ αυτοφσ (Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, 2014). Πεταξφ αυτϊν των κετικϊν, για 

τουσ πρόςφυγεσ, βελτιϊςεων καταγράφονται:  

 Σδθγία για τισ διαδικαςίεσ αςφλου 

Θ πρϊτθ οδθγία ςχετικά με τισ ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ για τισ διαδικαςίεσ με 

τισ οποίεσ τα κράτθ μζλθ χορθγοφν και ανακαλοφν το κακεςτϊσ του πρόςφυγα 

πραγματοποιικθκε το 2005 (2005/85/ΕΞ). Θ ανακεωρθμζνθ οδθγία του 201310 

ορίηει τουσ κανόνεσ με τουσ οποίουσ μπορεί ζνα άτομο να αιτθκεί άςυλο, όπου οι 

αιτιςεισ κα αξιολογοφνται άμεςα και από ζμπειρο, καταρτιςμζνο προςωπικό, ενϊ 

                                                             
10

 Σδθγία 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου, τθσ 26
θσ

 Λουνίου 2013, 
ςχετικά με κοινζσ διαδικαςίεσ για τθ χοριγθςθ και ανάκλθςθ του κακεςτϊτοσ διεκνοφσ προςταςίασ 
(αναδιατφπωςθ).   
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κα παρζχεται και θ κατάλλθλθ ςτιριξθ ςε ευάλωτα άτομα (Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, 

2014). Ψο 2016, θ Επιτροπι προτείνει τθν αντικατάςταςι τθσ με μια νζα πρόταςθ 

όπου: θ διαδικαςία χοριγθςθσ αςφλου δεν κα είναι χρονοβόρα, κα υπάρχουν 

κοινζσ εγγυιςεισ για τουσ αιτοφντεσ (προςωπικι ςυνζντευξθ, δωρεάν νομικι 

εκπροςϊπθςθ, ιδιαίτερθ μζριμνα για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ και αςυνόδευτουσ 

ανιλικουσ), κα κεςπίηονται κανόνεσ ςχετικά με τθ μθ τιρθςθ των υποχρεϊςεων και 

κα κακιςτά υποχρεωτικι τθν εφαρμογι τθσ ζννοιασ τθσ αςφαλοφσ τρίτθσ χϊρασ 

(Ευρωπαϊκι Επιτροπι, 2016β). 

 Σδθγία για τθν αναγνϊριςθ 

Θ πρϊτθ οδθγία για τθ κζςπιςθ ελάχιςτων απαιτιςεων για τθν αναγνϊριςθ και 

το κακεςτϊσ των υπθκόων τρίτων χωρϊν ι των απάτριδων ωσ προςφφγων ι ωσ 

προςϊπων που χριηουν διεκνοφσ προςταςίασ για άλλουσ λόγουσ 

πραγματοποιικθκε το 2004 (Σδθγία 2004/83/ΕΞ). Θ οδθγία του 201111 βελτιϊνει 

τθν αποτελεςματικότθτα τθσ διαδικαςίασ του άςυλου, προςεγγίηει καλφτερα τα 

δικαιϊματα και βελτιϊνει τθν πρόςβαςθ των δικαιοφχων ςε αυτά (Ευρωπαϊκι 

Ζνωςθ, 2014). Ψο 2016 προτείνεται θ αντικατάςταςι τθσ, ζτςι ϊςτε να 

εξαςφαλίηονται τα εξισ: παροχι ίδιασ προςταςίασ από όλα τα κράτθ μζλθ, 

ςθμαντικζσ κυρϊςεισ για δευτερογενείσ μετακινιςεισ, προςταςία για ςυγκεκριμζνο 

χρονικό διάςτθμα και αξιολόγθςθ των ςυνκθκϊν ςτθ χϊρα καταγωγισ, δικαίωμα 

ςτθν κοινωνικι αςφάλιςθ και χοριγθςθ κινιτρων για ςυμμετοχι ςε κοινωνικζσ 

δραςτθριότθτεσ (Ευρωπαϊκι Επιτροπι, 2016β). 

 Σδθγία για τισ ςυνκικεσ υποδοχισ 

Ψο ζτοσ 2003 ζχουμε τθν οδθγία ςχετικά με τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ για τθν 

υποδοχι των αιτοφντων άςυλο ςτα κράτθ μζλθ (Σδθγία 2003/9/ΕΞ). Θ οδθγία του 

ζτουσ 201312 εξαςφαλίηει ότι υπάρχουν καλφτερεσ ανκρϊπινεσ ςυνκικεσ υποδοχισ 

(π.χ. παροχι ςτζγθσ, τροφισ, ιατρικισ περίκαλψθσ) για άτομα που χριηουν 

διεκνοφσ προςταςίασ ςε όλθ τθν ΕΕ και ότι τα δικαιϊματα τουσ κα γίνονται 

                                                             
11 Σδθγία 2011/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου, τθσ 13θσ Δεκεμβρίου 2011, 
ςχετικά με τισ απαιτιςεισ για τθν αναγνϊριςθ των υπθκόων τρίτων χωρϊν ι των απάτριδων ωσ 
δικαιοφχων διεκνοφσ προςταςίασ, για ζνα ενιαίο κακεςτϊσ για τουσ πρόςφυγεσ ι για τα άτομα που 
δικαιοφνται επικουρικι προςταςία και για το περιεχόμενο τθσ παρεχόμενθσ προςταςίασ 
(αναδιατφπωςθ). 
12

 Σδθγία 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου, τθσ 26
θσ

 Λουνίου 2013 
ςχετικά με τισ απαιτιςεισ για τθν υποδοχι των αιτοφντων διεκνι προςταςία (αναδιατφπωςθ). 
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ςεβαςτά. Εφαρμόηει κοινοφσ κανόνεσ ςτο κζμα τθσ κράτθςθσ, περιορίηει τθν 

κράτθςθ των ευάλωτων ομάδων, μεριμνά για τουσ αςυνόδευτουσ ανιλικουσ και 

αςχολείται με τισ ςυνκικεσ ςτθν απαςχόλθςθ (Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, 2014). Ψο 2016, θ 

Επιτροπι προτείνει τθν αντικατάςταςι τθσ ζτςι ϊςτε τα κράτθ μζλθ να ακολουκοφν 

τα κριτιρια τθσ Ευρωπαϊκισ Ωπθρεςίασ Ωποςτιριξθσ για το άςυλο όςον αφόρα τισ 

ςυνκικεσ υποδοχισ και να μποροφν να ανταπεξζλκουν ακόμθ και ςε δυςχερείσ 

καταςτάςεισ. Ακόμθ, ορίηεται ςυγκεκριμζνοσ τόποσ διαμονισ, ϊςτε να μθ μποροφν 

να διαφφγουν πρόςωπα που ζχουν αιτθκεί άςυλο, οι ςυγκεκριμζνοι όροι κα 

υπάρχουν μόνο ςτθ χϊρα που είναι υπεφκυνθ να εξετάςει τθν αίτθςθ αςφλου, 

εξαςφαλίηεται ταχφτερθ είςοδοσ ςτθν αγορά εργαςίασ και επιπλζον μζτρα για 

αςυνόδευτουσ ανιλικουσ και άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ (Ευρωπαϊκι Επιτροπι, 

2016β).  

Εκτόσ από τισ παραπάνω οδθγίεσ, οι κανονιςμοί του Δουβλίνου και του Eurodac 

(κα αναλυκοφν ςε επόμενθ ενότθτα) βελτίωςαν ακόμθ περιςςότερο τθ νομολογία 

για τουσ πρόςφυγεσ και προϊκθςαν το κοινό ευρωπαϊκό ςφςτθμα αςφλου 

(Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, 2014). 

 

2.1.4.  Ο χϊροσ και θ ςυνεργαςία ζνγκεν (Schengen) 

Σ χϊροσ και θ ςυνεργαςία Χζνγκεν βαςίηονται ςτθ ςυνκικθ Χζνγκεν του 1985 (EUR-

Lex Europa, 2009). Υιο ςυγκεκριμζνα, θ Γαλλία, θ Γερμανία, το Βζλγιο, το 

Οουξεμβοφργο και οι Ξάτω Χϊρεσ υπζγραψαν ςτισ 14 Λουνίου 1985 τθν πρϊτθ 

Χυμφωνία Χζνγκεν, με ςκοπό τθν κατάργθςθ των ελζγχων ςτα κοινά ςφνορα. Θ 

Χφμβαςθ Εφαρμογισ τθσ Χυμφωνίασ Χζνγκεν υπογράφθκε ςτισ 19 Λουνίου 1990 και 

άρχιςε να ιςχφει από το 1995 (Αρχι Υροςταςίασ Δεδομζνων Υροςωπικοφ 

Χαρακτιρα, χ.χ.). 

Σ χϊροσ Χζνγκεν ςυνιςτά ζδαφοσ όπου επιτρζπεται θ ελεφκερθ κυκλοφορία 

των ανκρϊπων. Πε τθν υιοκζτθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ςυμφωνίασ, τα κράτθ 

αντικατζςτθςαν τα εςωτερικά ςφνορα με κοινά εξωτερικά ςφνορα. Εντόσ Χζνγκεν, 

υπάρχουν ομοιόμορφα κριτιρια και διεργαςίεσ αναφορικά με τισ κεωριςεισ για 

διαμονζσ ςφντομθσ διάρκειασ, τισ αιτιςεισ αςφλου και τουσ ελζγχουσ ςτα ςφνορα. 

Ακόμθ, τονίηεται θ ςυνεργαςία μεταξφ αςτυνομίασ και δικαςτικϊν αρχϊν για τθν 

ενίςχυςθ τθσ αςφάλειασ μζςα ςτον χϊρο αυτό. Πε τθ ςυνκικθ του Άμςτερνταμ 
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(1997), θ ςυνεργαςία Χζνγκεν απζκτθςε νομικι ιςχφ για τθν ΕΕ (EUR-Lex Europa, 

2009). 

Τμωσ, οι χϊρεσ που ςυμμετζχουν ςτθ ςυνεργαςία Χζνγκεν δεν είναι 

απαραίτθτο να είναι και μζλθ του χϊρου Χζνγκεν (EUR-Lex Europa, 2009). Χιμερα, 

πλιρθ μζλθ τθσ Χυμφωνίασ Χζνγκεν αποτελοφν τα 22 από τα 2813 κράτθ μζλθ (εκτόσ 

τθσ Λρλανδίασ και του Θνωμζνου Βαςιλείου αλλά και τθσ Ξφπρου, τθσ Βουλγαρίασ 

τθσ Φουμανίασ και τθσ Ξροατίασ) (Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, 2017). Θ Ελλάδα με το Ρ. 

2514/1997 κφρωςε τθ Χυμφωνία Χζνγκεν, τθ Χφμβαςθ Εφαρμογισ τθσ, κακϊσ και τα 

πρωτόκολλα και τισ ςυμφωνίεσ προςχϊρθςθσ ςτθ Χυμφωνία Χζνγκεν των 

υπόλοιπων κρατϊν μελϊν τθσ ΕΕ. 

Χιμερα, θ Ελλάδα απειλείται ότι κα υποςτεί επαναφορά των ςυνοριακϊν 

ελζγχων εντόσ Χζνγκεν λόγω α) τθσ αδυναμία τθσ να ελζγχει ολοκλθρωμζνα τα 

ςφνορά τθσ, αφοφ αποτελείται από χιλιάδεσ χιλιόμετρα ακτογραμμισ και των 

προςφυγικϊν ροϊν που δζχεται,  β) των παράνομων μεταναςτϊν, οι οποίοι 

βλζπουν τθν Ελλάδα ωσ τθ λφςθ που κα τουσ οδθγιςει ςε άλλεσ χϊρεσ τθσ 

Ευρϊπθσ, κακϊσ οι επιςτροφζσ αιτοφντων άςυλο με βάςθ το Δουβλίνο II ςτθν 

Ελλάδα ζχουν αναςταλεί (Ωπουργείο Υροςταςίασ του Υολίτθ, 2014). 

Ψζλοσ, όςον αφορά ςτα παραπάνω, το Ωπουργείο Υροςταςίασ του Υολίτθ 

(2014) ςυμπλθρϊνει ότι θ Ελλάδα αποφεφγει να παραχωρεί ταξιδιωτικά ζγγραφα 

ςε αιτοφντεσ άςυλο, ϊςτε να εγκαταςτακοφν ςε άλλεσ χϊρεσ τισ ΕΕ, διότι αυτό κα 

ςιμαινε κατάχρθςθ τθσ απουςίασ ςυνοριακϊν ελζγχων εντόσ Χζνγκεν από τθ μεριά 

τθσ Ελλάδασ και μπορεί να είχε ωσ αποτζλεςμα είτε τθν επαναφορά των 

ςυνοριακϊν ελζγχων είτε τθν αναςτολι τθσ ςυμμετοχισ τθσ Ελλάδασ από τθ 

Χζνγκεν. 

 

2.1.5.  Δουβλίνο II  

Σ Ξανονιςμόσ του Δουβλίνου ΛΛ14 αποτελεί ακρογωνιαίο λίκο του ΞΕΧΑ (Επίςθμθ 

Εφθμερίδα τθσ ΕΕ, 2013). Σ ςυγκεκριμζνοσ κανονιςμόσ ορίηει ότι το κράτοσ μζλοσ 

                                                             
13

 Θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ αποτελείται από 28 μζλθ, μετά και τθν προςχϊρθςθ τθσ Ξροατίασ τθν 1θ 
Λουλίου 2013 (Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, 2017). 
14

 Ξανονιςμόσ ΕΕ αρικ. 343/2003 του Χυμβουλίου, τθσ 18θσ Φεβρουαρίου 2003, για τθ κζςπιςθ των 
κριτθρίων και μθχανιςμϊν για τον προςδιοριςμό του κράτουσ μζλουσ που είναι υπεφκυνο για τθν 
εξζταςθ αίτθςθσ αςφλου που υποβάλλεται ςε κράτοσ μζλοσ από υπικοο τρίτθσ χϊρασ. 
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που ζπαιξε ςθμαντικό ρόλο ςτθν είςοδο ι ςτθ διαμονι του ατόμου που αιτείται 

άςυλο ςτθν ΕΕ ζχει και τθν ευκφνθ για τθν εξζταςθ τθσ αίτθςισ του (Ευρωπαϊκι 

Ζνωςθ, 2014). Πε βάςθ τα παραπάνω, αποφεφγεται θ μετακίνθςθ των αιτοφντων 

άςυλο από τθ μια χϊρα ςτθν άλλθ, αλλά και θ κατάχρθςθ του ςυςτιματοσ με τθν 

υποβολι περιςςοτζρων αιτιςεων αςφλου από ζνα μόνο πρόςωπο (EUR-Lex Europa, 

2011). 

Ψο ςφςτθμα του Δουβλίνου περιλαμβάνει εκτόσ από τον κανονιςμό αρικ. 

343/2003 (κανονιςμόσ του Δουβλίνου) και τον κανονιςμό εφαρμογισ του, και τον 

κανονιςμό αρικ. 2725/2000 του Χυμβουλίου τθσ 11θσ Δεκεμβρίου 2000 ςχετικά με 

τθ κζςπιςθ του Eurodac για τθν αντιπαραβολι δακτυλικϊν αποτυπωμάτων για τθν 

αποτελεςματικι εφαρμογι τθσ ςφμβαςθσ του Δουβλίνου (κανονιςμόσ Eurodac) και 

τον κανονιςμό εφαρμογισ του (Επιτροπι των Ευρωπαϊκϊν Ξοινοτιτων, 2007α). 

Ψο ςφςτθμα Eurodac είναι θ θλεκτρονικι βάςθ δεδομζνων δακτυλικϊν 

αποτυπωμάτων τθσ ΕΕ για το άςυλο. Οειτουργεί από το ζτοσ 2003, υπό τθν ευκφνθ 

τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ (Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, 2014˙ EUR-Lex Europa, 2010β). 

Τπωσ παρουςιάςτθκε και παραπάνω, εάν ζνα άτομο αιτθκεί άςυλο ςε μια χϊρα, 

τότε δίνει δακτυλικά αποτυπϊματα, τα οποία με τθ ςειρά τουσ διαβιβάηονται ςτο 

κεντρικό ςφςτθμα Eurodac (Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, 2014). Πζςω τθσ ςφγκριςθσ των 

δακτυλικϊν αποτυπωμάτων, τα κράτθ μζλθ είναι ςε κζςθ να ςυγκρίνουν τα 

δακτυλικά αποτυπϊματα και να διαπιςτϊςουν αν το ςυγκεκριμζνο άτομο ζχει 

αιτθκεί άςυλο και ςε άλλο κράτοσ μζλοσ τθσ ΕΕ ι αν βρίςκεται παράνομα ςτθν ΕΕ. 

Ακόμθ, το ςφςτθμα χρθςιμοποιείται και για τθν ανεφρεςθ ατόμων που ζχουν 

περάςει παράνομα τα εξωτερικά ςφνορα τθσ ΕΕ και ζχουν ςυλλθφκεί γι’ αυτό (EUR-

Lex Europa, 2010β). 

Σ κανονιςμόσ του Δουβλίνου ΛΛ ζπεται τθσ Χφμβαςθσ του Δουβλίνου (1990) που 

περιελάμβανε τισ προχποκζςεισ ςφμφωνα με τισ οποίεσ ζνα κράτοσ ορίηεται ωσ 

υπεφκυνο για τθ χοριγθςθ αςφλου. Σ κανονιςμόσ είναι ςεβαςτόσ ςε ολόκλθρθ τθν 

ΕΕ (τον ακολουκοφν ακόμθ και θ Ρορβθγία, θ Λςλανδία, θ Ελβετία και το 

Οιχτενςτάιν) (EUR-Lex Europa, 2011). 

Σι όροι που ορίηουν το αρμόδιο κράτοσ μζλοσ είναι αντικειμενικοί. Τταν 

εξετάηεται θ αίτθςθ ενόσ ατόμου που υπζβαλε για πρϊτθ φορά αίτθμα για άςυλο 
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ςε κράτοσ μζλοσ, κα πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ με τθν παρακάτω ςειρά (EUR-

Lex Europa, 2011): 

 Αρχι τθσ ενότθτασ των οικογενειϊν 

 Ζκδοςθ αδειϊν διαμονισ ι κεωριςεων 

 Υαράνομθ είςοδοσ ι διαμονι ςε κράτοσ μζλοσ 

 Ρόμιμθ είςοδοσ ςε κράτοσ μζλοσ 

 Αίτθςθ ςτο χϊρο διεκνοφσ διζλευςθσ αερολιμζνα 

Τμωσ, όταν είναι ανζφικτο να οριςτεί το ςυγκριμζνο κράτοσ μζλοσ, αρμόδιο για 

να διαπραγματευτεί τθν αίτθςθ αςφλου είναι εκείνο το πρϊτο κράτοσ μζλοσ ςτο 

οποίο υποβλικθκε θ αίτθςθ (EUR-Lex Europa, 2011). Επίςθσ, προςδιορίηονται και 

ανκρωπιςτικοί, οικογενειακοί ι πολιτιςμικοί λόγοι, κατά τουσ οποίουσ ζνα κράτοσ 

είναι ςε κζςθ να εξετάςει μια αίτθςθ αςφλου για τθν οποία δεν είναι υπεφκυνο 

(EUR-Lex Europa, 2011). 

Ωςτόςο, το Δουβλίνο II δζχεται κριτικζσ από χϊρεσ τθσ νότιασ Ευρϊπθσ 

(ανάμεςα τουσ και θ Ελλάδα), τθν Ϊπατθ Αρμοςτεία του ΣΘΕ για τουσ Υρόςφυγεσ, 

κ.λπ. και χαρακτθρίηεται ωσ ζνασ άδικοσ κανονιςμόσ. Τμωσ, για τισ χϊρεσ που 

δζχονται χιλιάδεσ αιτιςεισ για άςυλο αποτελεί ζνα αδιαπραγμάτευτο ςφςτθμα 

(Ωπουργείο Υροςταςίασ του Υολίτθ, 2014). 

Θ Ϊπατθ Αρμοςτεία του ΣΘΕ για τουσ Υρόςφυγεσ  (2007α: 8) καταγγζλλει 

ςθμαντικζσ αποκλίςεισ ςτα κράτθ μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, όςον αφορά ςτθν 

εφαρμογι των κριτθρίων του κανονιςμοφ Δουβλίνο II, και ςθμειϊνει τθν ανάγκθ 

ιςότιμθσ εξιςορρόπθςθσ τθσ κατανομισ των βαρϊν εντόσ τθσ ΕΕ, ειδικότερα για τα 

κράτθ που αντιμετωπίηουν ςυγκριτικά μεγαλφτερουσ αρικμοφσ αιτοφντων άςυλο. 

Αναφορικά με τθν Ελλάδα, το Ευρωπαϊκό Δικαςτιριο των Δικαιωμάτων του 

Ανκρϊπου και το Δικαςτιριο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ καταδίκαςαν τθν Ελλάδα για 

το ςφςτθμα αςφλου τθσ και ζκριναν ότι καταπατά τα κεμελιϊδθ δικαιϊματα των 

αιτοφντων άςυλο, οι οποίοι επιςτρζφουν ςτθν Ελλάδα με βάςθ τον Ξανονιςμό του  

Δουβλίνου από άλλεσ χϊρεσ τθσ ΕΕ. Για τουσ παραπάνω λόγουσ, από το 2011 τα 

περιςςότερα κράτθ μζλθ δεν εφαρμόηουν τον Ξανονιςμό του Δουβλίνου για τθν 

περίπτωςθ τθσ Ελλάδασ (Ευρωπαϊκι Επιτροπι, 2016γ; Ωπουργείο Υροςταςίασ του 

Υολίτθ, 2014). 
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Επίςθσ, θ Διεκνισ Αμνθςτία (2010) ςθμειϊνει ότι διακυβεφονται τα ανκρϊπινα 

δικαιϊματα των αιτοφντων άςυλο που μεταφζρονται ςτθν Ελλάδα, ςφμφωνα με το 

ςφςτθμα Δουβλίνο ΛΛ, ςυμπεριλαμβανομζνου και τθσ επαναπροϊκθςθσ, εξαιτίασ τθσ 

μθ αποτελεςματικότθτασ του ςυςτιματοσ αςφλου ςτθ χϊρα. 

Πε βάςθ και τα παραπάνω, το ζτοσ 2010 θ Ελλάδα υπζβαλε ζνα εκνικό ςχζδιο 

δράςθσ για τθ μεταρρφκμιςθ του ςυςτιματοσ αςφλου, το οποίο ανακεωρικθκε το 

ζτοσ 2013. Ψον Σκτϊβριο του ζτουσ 2015, θ Ελλάδα ανζπτυξε ςτο Χυμβοφλιο 

διάγραμμα με τα βιματά τθσ ςχετικά με τθν εφαρμογι του προγράμματοσ 

μετεγκατάςταςθσ και τθν λειτουργία των κζντρων υποδοχισ και ταυτοποίθςθσ. 

Ακόμθ, περιλαμβάνονται ενζργειεσ προτεραιότθτασ για τθ διαςφάλιςθ τθσ 

εφαρμογισ των ςυμφωνθμζνων δράςεων που εκκρεμοφν ςτουσ τομείσ του αςφλου 

και τθσ υποδοχισ (Ευρωπαϊκι Επιτροπι, 2016γ: 2). 

 

2.1.6.  Δουβλίνο III  

Σ κανονιςμόσ Δουβλίνο ΛΛΛ15 αντικακιςτά τον κανονιςμό (ΕΞ) αρικ. 343/2003 του 

Χυμβουλίου (κανονιςμόσ Δουβλίνο II) και τζκθκε ςε ιςχφ τον Λανουάριο του 2014. Σ 

κανονιςμόσ Δουβλίνο III ορίηει και πάλι τα κριτιρια, ςφμφωνα με τα οποία ζνα 

κράτοσ μζλοσ είναι αρμόδιο για τθν εξζταςθ μιασ αίτθςθσ αςφλου, αλλά προςφζρει 

ςτα άτομα καλφτερεσ ςυνκικεσ προςταςίασ μζχρι να αναγνωριςτοφν ωσ 

πρόςφυγεσ. Ακόμθ, μζςω ενόσ νζου ςυςτιματοσ, αναηθτοφνται και  

αντιμετωπίηονται ευκολότερα προβλιματα ςτισ ςυνκικεσ υποδοχισ και αςφλου τθσ 

εκάςτοτε χϊρασ (EUR-Lex Europa, 2015). 

Επίςθσ, παρζχεται ςτουσ αιτοφντεσ διεκνισ προςταςίασ: καλφτερθ ενθμζρωςθ, 

προςωπικζσ ςυνεντεφξεισ, ενιςχυμζνθ προςταςία για τα ανιλικα άτομα, για τα μζλθ 

των οικογενειϊν των αιτοφντων, δωρεάν νομικι εκπροςϊπθςθ μετά από αίτθμα, 

δυνατότθτα προςφυγισ εάν υπάρξει απόφαςθ μεταφοράσ του αιτοφντοσ ςε άλλθ 

χϊρα τθσ ΕΕ (EUR-Lex Europa, 2015). 

Αναφορικά με τουσ αςυνόδευτουσ ανθλίκουσ ορίηεται ότι α) όταν ζνα μζλοσ τθσ 

οικογζνειασ του αςυνόδευτου ανθλίκου μζνει νόμιμα ςε χϊρα του Δουβλίνο ΛΛΛ, τότε 

                                                             
15

 Ξανονιςμόσ (ΕΕ) αρικ. 604/2013 του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου, τθσ 26θσ 
Λουνίου 2013, για τθ κζςπιςθ των κριτθρίων και μθχανιςμϊν για τον προςδιοριςμό του κράτουσ 
μζλουσ που είναι υπεφκυνο για τθν εξζταςθ αίτθςθσ διεκνοφσ προςταςίασ που υποβάλλεται ςε 
κράτοσ μζλοσ από υπικοο τρίτθσ χϊρασ ι από απάτριδα (αναδιατφπωςθ). 
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θ χϊρα αυτι κα εξετάςει τθν αίτθςθ του ανιλικου ατόμου, β) όταν κανζνα μζλοσ 

τθσ οικογζνειασ του αςυνόδευτου ανθλίκου δεν μζνει νόμιμα ςε χϊρα του Δουβλίνο 

ΛΛΛ, αρμόδια είναι θ χϊρα που υπζβαλε αίτθςθ ο ανιλικοσ16 (Ωπθρεςία Αςφλου). 

Πε τθν αίτθςθ για χοριγθςθ αςφλου, λαμβάνονται τα δακτυλικά αποτυπϊματα 

του αιτοφντα, αλλά και των μελϊν τθσ οικογζνειάσ του που είναι άνω των 14 ετϊν. 

Ψα δακτυλικά αποτυπϊματα ειςάγονται –όπωσ αναφζρκθκε και ςε προθγοφμενθ 

ενότθτα– ςτο Eurodac (Ωπθρεςία Αςφλου). 

«Σ νζοσ κανονιςμόσ Eurodac17: 

•Πειϊνει τον χρόνο μεταξφ λιψθσ των δακτυλικϊν αποτυπωμάτων και αποςτολισ 

τουσ ςτθν κεντρικι μονάδα Eurodac.  

• Χυμβαδίηει με τουσ καινοφργιουσ κανονιςμοφσ που αφοροφν το άςυλο. 

•Σι εκνικζσ αςτυνομικζσ αρχζσ και θ Eυρωπόλ μποροφν πλζον να αντιςτοιχίηουν 

δακτυλικά αποτυπϊματα ςυνδεόμενα με ποινικζσ ζρευνεσ με εκείνα που 

περιζχονται ςτο Eurodac. Αυτό όμωσ κα πραγματοποιείται μόνο με ςκοπό τθν 

πρόλθψθ, τθν ανίχνευςθ και τθ διερεφνθςθ ςοβαρϊν εγκλθμάτων και τθσ 

τρομοκρατίασ» (Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, 2014: 8).  

Υαρόλα αυτά, το γεγονόσ ότι μζςω του νζου κανονιςμοφ Eurodac, οι 

αςτυνομικζσ αρχζσ ζχουν τθ δυνατότθτα να αναηθτοφν και να βρίςκουν εφκολα 

δεδομζνα των αιτοφντων άςυλο αλλά και των παράνομων μεταναςτϊν, οδθγεί 

κάποιουσ να κεωροφν ότι ο νζοσ κανονιςμόσ ςτοχεφει ςτον ζλεγχο των παραπάνω 

ομάδων, αφοφ επικρατεί και θ άποψθ ότι ευκφνονται για τα αυξθμζνα ποςοςτά 

εγκλθματικϊν πράξεων (Ψηϊρτηθ, χ.χ.). 

                                                             
16 Υρόταςθ ΞΑΡΣΡΛΧΠΣΧ ΨΣΩ ΕΩΦΩΥΑΝΞΣΩ ΞΣΛΡΣΒΣΩΟΛΣΩ ΞΑΛ ΨΣΩ ΧΩΠΒΣΩΟΛΣΩ για τθν 
τροποποίθςθ του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 604/2013 όςον αφορά τον προςδιοριςμό του κράτουσ 
μζλουσ που είναι υπεφκυνο για τθν εξζταςθ τθσ αίτθςθσ διεκνοφσ προςταςίασ αςυνόδευτων 
ανθλίκων των οποίων κανζνα μζλοσ τθσ οικογζνειασ, αδελφόσ ι ςυγγενισ δεν ευρίςκεται νόμιμα ςε 
κράτοσ μζλοσ. 
17 Ξανονιςμόσ (ΕΕ) αρικ. 603/2013 του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου, τθσ 26θσ 
Λουνίου 2013, ςχετικά με τθ κζςπιςθ του «Eurodac» για τθν αντιπαραβολι δακτυλικϊν 
αποτυπωμάτων για τθν αποτελεςματικι εφαρμογι του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 604/2013 για τθ 
κζςπιςθ των κριτθρίων και μθχανιςμϊν για τον προςδιοριςμό του κράτουσ μζλουσ που είναι 
υπεφκυνο για τθν εξζταςθ αίτθςθσ διεκνοφσ προςταςίασ που υποβάλλεται ςε κράτοσ μζλοσ από 
υπικοο τρίτθσ χϊρασ ι από απάτριδα και ςχετικά με αιτιςεισ τθσ αντιπαραβολισ με τα δεδομζνα 
Eurodac που υποβάλλουν οι αρχζσ επιβολισ του νόμου των κρατϊν μελϊν και θ Ευρωπόλ για 
ςκοποφσ επιβολισ του νόμου και για τθν τροποποίθςθ του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 1077/2011 ςχετικά 
με τθν ίδρυςθ Ευρωπαϊκοφ Σργανιςμοφ για τθ Οειτουργικι Διαχείριςθ Χυςτθμάτων ΨΥ Πεγάλθσ 
Ξλίμακασ ςτον Χϊρο Ελευκερίασ, Αςφάλειασ και Δικαιοςφνθσ (αναδιατφπωςθ). 
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Τςον αφορά τον Ξανονιςμό του Δουβλίνου III και τθν πικανι επανζναρξθ των 

μεταφορϊν αιτοφντων ςτθν Ελλάδα κατά τον Ξανονιςμό, με επιςτολι τθσ το 2016 θ 

Ελλάδα ανζφερε ότι εξαιτίασ των χιλιάδων μεταναςτϊν που βρίςκονται ςτθ χϊρα, 

επιβαρφνεται δυςανάλογα ςε ςχζςθ με το μζγεκόσ τθσ και προκφπτουν 

προβλιματα ςτο ςφςτθμα αςφλου και υποδοχισ. Ακόμθ, οι μετεγκαταςτάςεισ από 

τθν Ελλάδα ςε άλλεσ χϊρεσ τθσ ΕΕ ςθμειϊνονται με αργοφσ ρυκμοφσ. Θ Ελλάδα 

τόνιςε ότι δεν επικυμεί να εξαιρεκεί δια βίου από τον Ξανονιςμό και ηιτθςε τθν 

αλλθλεγγφθ και τθ βοικεια τθσ ΕΕ (Ευρωπαϊκι Επιτροπι, 2016γ). 

Ξατά τθ Διεκνι Αμνθςτία (2016α: 15), ο Ξανονιςμόσ ελάχιςτα χρθςιμοποιείται 

προσ όφελοσ των αιτοφντων άςυλο και για τθν ανακοφφιςθ τθσ πίεςθσ ςτισ χϊρεσ 

άφιξθσ. Ειδικότερα, το 2016 ζγιναν 49.875 αιτιςεισ αςφλου ςτθν Ελλάδα, ενϊ το 

2015 ζφταναν τισ 11.370 αιτιςεισ, πρόκειται για αφξθςθ τθσ τάξθσ του 339%. Πε 

βάςθ τα παραπάνω δεδομζνα, θ Ελλάδα βρίςκεται ςτθ δεφτερθ κζςθ ανάμεςα ςτα 

κράτθ μζλθ τθσ ΕΕ με τισ περιςςότερεσ αιτιςεισ αςφλου ςε αναλογία με τον 

πλθκυςμό τουσ (Ξακθμερινι, 2017). Χφμφωνα με τα ςτατιςτικά ςτοιχεία τθσ Εκνικισ 

Πονάδασ Δουβλίνου, από τισ 5.591 αιτιςεισ αςφλου από τθν Ελλάδα ςε άλλα κράτθ 

μζλθ, μόλισ 951 μεταφορζσ υλοποιικθκαν για το 2016 (Ωπθρεςία Αςφλου, 2017). 

 

2.1.7.  Διλωςθ ΕΕ - Σουρκίασ 

Ψο Ροζμβριο του 2015, ςτο πλαίςιο τθσ ςυνόδου μεταξφ ΕΕ και Ψουρκίασ 

αποφαςίςτθκε ζνα κοινό ςχζδιο δράςθσ, ϊςτε να γίνει διαχειρίςιμθ θ προςφυγικι 

κρίςθ, ιδιαίτερα μετά τα γεγονότα ςτθ Χυρία (Χφνοδοσ των αρχθγϊν κρατϊν και 

κυβερνιςεων τθσ ΕΕ με τθν Ψουρκία, 2015). Τμωσ, ςτο επόμενο χρονικό διάςτθμα, 

δεν υπιρξε ςθμαντικι μείωςθ ςτουσ παράτυπουσ μετανάςτεσ που ειςζρχονταν 

ςτθν Ευρϊπθ και ζτςι αποφαςίςτθκε μια δεφτερθ ςυμφωνία μεταξφ ΕΕ και 

Ψουρκίασ (Διεκνισ Αμνθςτία, 2017α). 

Χτισ 18 Παρτίου το 2016, τζκθκε ςε εφαρμογι θ Διλωςθ μεταξφ ΕΕ και 

Ψουρκίασ με ςκοπό τθ ςθμαντικι μείωςθ των μεταναςτευτικϊν ροϊν προσ τθν 

Ευρϊπθ και τθ λιψθ αποφάςεων για το κζμα τθσ διακίνθςθσ των μεταναςτϊν 

(Διλωςθ ΕΕ-Ψουρκίασ, 2016).  

Αυτι θ ςυμφωνία αφορά ουςιαςτικά τισ εννιά παρακάτω δράςεισ (Διλωςθ ΕΕ-

Ψουρκίασ, 2016):  
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1. Από τισ 20 Παρτίου 2016, κα επιςτρζφονται ςτθν Ψουρκία όςοι παράτυποι 

μετανάςτεσ φκάνουν ςτα ελλθνικά νθςιά. Ψο μζτρο αυτό κα υλοποιθκεί ςε 

πλιρθ ςυμφωνία με το διεκνζσ δίκαιο και με ςεβαςμό προσ τθν αρχι τθσ 

επαναπροϊκθςθσ. 

2. Πε βάςθ τισ κφριεσ δεςμεφςεισ κα πραγματοποιείται επανεγκατάςταςθ για κάκε 

Χφρο πρόςφυγα που επιςτρζφει από τα Ελλθνικά νθςιά ςτθν Ψουρκία, ενόσ 

άλλου Χφρου από τθν Ψουρκία ςτθν ΕΕ. 

3. Εφαρμογι μζτρων από τθν πλευρά τθσ Ψουρκίασ, ϊςτε να μθν υπάρξουν νζοι 

καλάςςιοι ι χερςαίοι οδοί παράνομθσ μετανάςτευςθσ από τθν Ψουρκία προσ τθν 

ΕΕ. 

4. Πε τθ ςθμαντικι μείωςθ τθσ ειςόδου των παράτυπων μεταναςτϊν, κα τεκεί ςε 

εφαρμογι εκελοντικό πρόγραμμα ειςδοχισ για ανκρωπιςτικοφσ λόγουσ. 

5. Εάν ζχουν εκπλθρωκεί όλοι οι όροι, κα επιταχυνκεί θ εφαρμογι του χάρτθ 

πορείασ για τθν ελευκζρωςθ του κακεςτϊτοσ κεωριςεων ςτθν ΕΕ, ϊςτε να μθν 

υπάρχουν υποχρεϊςεισ κεϊρθςθσ για τουσ Ψοφρκουσ πολίτεσ το αργότερο ζωσ 

τα τζλθ Λουνίου του 2016. 

6. Ψθν επιτάχυνςθ τθσ εκταμίευςθσ 3 διςεκατομμυρίων ευρϊ για τουσ πρόςφυγεσ 

ςτθν Ψουρκία και τθν εξαςφάλιςθ νζασ χρθματοδότθςθσ για πρόςφυγεσ που 

βρίςκονται υπό προςωρινι προςταςία ςτθν Ψουρκία. 

7. Θ ΕΕ και θ Ψουρκία ςθμείωςαν με ικανοποίθςθ τισ διεξαγόμενεσ εργαςίεσ για τθν 

αναβάκμιςθ τθσ τελωνειακισ ζνωςθσ. 

8. Θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και θ Ψουρκία επιβεβαίωςαν τθ δζςμευςι τουσ για νζα 

ενεργοποίθςθ τθσ ενταξιακισ διαδικαςίασ, όπωσ ορίηεται ςτθν κοινι τουσ 

διλωςθ τθσ 29θσ Ροεμβρίου 2015. 

9. Θ ΕΕ και τα κράτθ μζλθ τθσ κα ςυνεργαςκοφν με τθν Ψουρκία ςε κάκε κοινι 

προςπάκεια βελτίωςθσ των ανκρωπιςτικϊν ςυνκθκϊν ςτο εςωτερικό τθσ Χυρίασ.  

Χτθν άτυπθ ςφνοδο του Ευρωπαϊκοφ Χυμβουλίου (2016) που ακολοφκθςε μετά 

τθ ςυμφωνία, αποφαςίςτθκαν και τα εξισ: α) να ολοκλθρωκοφν οι διεργαςίεσ ςτα 

κζντρα υποδοχισ (hotspots), να δοκεί βοικεια ςτθν Ελλάδα ϊςτε να ανταπεξζλκει 

ςτθν επιςτροφι των παράτυπων μεταναςτϊν ςτθν Ψουρκία και γενικότερα να τθσ 

δοκεί ανκρωπιςτικι βοικεια, να επιςπευτοφν οι διαδικαςίεσ μετεγκατάςταςθσ από 

τθν Ελλάδα, κ.λπ. 
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Χτο πλαίςιο τθσ Ξοινισ Διλωςθσ ΕΕ - Ψουρκίασ, 5.303 μετανάςτεσ ζφκαςαν ςτα 

ελλθνικά νθςιά από τθν Ψουρκία (27 Φεβρουαρίου – 8 Λουνίου 2016) από τουσ 

40.000 για το ίδιο χρονικό διάςτθμα του 2015. Πε βάςθ τθν Ξοινι Διλωςθ ζχουν 

επιςτραφεί ςτθν Ψουρκία 801 μετανάςτεσ για το ζτοσ 2016 και 380 για το ζτοσ 2017 

(ζωσ 25 Παΐου), ςφνολο 1.181 αλλοδαποί διαφόρων εκνικοτιτων (Ωπουργείο 

Υροςταςίασ του Υολίτθ, 2017). Επίςθσ, για το χρονικό διάςτθμα 20 Παρτίου 2016 - 

31 Παρτίου 2017, ζχουν επιςτραφεί ςτθν Ψουρκία 59 ςυνοδευόμενα παιδιά, ςτο 

πλαίςιο τθσ Ξοινισ Διλωςθσ (Unicef, 2017α). 

Ωςτόςο, μζχρι και πριν τθν Ξοινι Διλωςθ, επιςτρζφονταν από τθν Ελλάδα ςτθν 

Ψουρκία άτομα, τα οποία είτε δεν υπζβαλαν αίτθςθ για άςυλο είτε οι αιτιςεισ τουσ 

κεωρικθκαν άκυρεσ. Πε τθ Διλωςθ ζχουμε μια νζα κατθγορία επιςτροφισ 

μεταναςτϊν, όπου οι αιτιςεισ τουσ κεωροφνται απαράδεκτεσ (Διεκνισ Αμνθςτία, 

2017α). 

Αναφορικά με τθν τελευταία κατθγορία, διαπιςτϊνεται για τθν Ψουρκία αν 

αποτελεί πρϊτθ χϊρα αςφλου –ζχει χορθγθκεί ςτο άτομο άςυλο ι επαρκι 

προςταςία ςτθν Ψουρκία– ι αποτελεί αςφαλισ τρίτθ χϊρα –θ  Ψουρκία μπορεί να 

παρζχει προςταςία ςτο άτομο που ζχει επανειςαχκεί– (Διεκνισ Αμνθςτία, 2017α).  

Τμωσ, ςφμφωνα με ζρευνα τθσ Διεκνοφσ Αμνθςτίασ θ Ψουρκία δεν μπορεί να 

κεωρθκεί αςφαλισ χϊρα, κακϊσ ζχει παραβιάςει τθν αρχι τθσ μθ-

επαναπροϊκθςθσ πολλζσ φορζσ ςτο παρελκόν (Amnesty International, 2016; 

Διεκνισ Αμνθςτία 2017α). Ακόμθ, δεν κρίνεται αςφαλισ, διότι δεν μπορεί να 

παρζχει αποτελεςματικι προςταςία ςτα άτομα που κα επιςτρζψουν εκεί (Διεκνισ 

Αμνθςτία, 2016γ; 2017α). Επιπλζον, θ Ψουρκία διατθρεί επιφυλάξεισ «γεωγραφικοφ 

περιοριςμοφ» ςτθ  Χφμβαςθ του 1951 για το Ξακεςτϊσ των Υροςφφγων και 

αρνείται το κακεςτϊσ πρόςφυγα ςε «μθ Ευρωπαίουσ» (Γιατροί Χωρίσ Χφνορα, 2017: 

5). 

Εξαιτίασ τθσ Διλωςθσ, βρίςκονται 13.968 μετανάςτεσ εγκλωβιςμζνοι ςτα νθςιά, 

τθ ςτιγμι που οι εγκαταςτάςεισ υποδοχισ μποροφν να εξυπθρετιςουν 7.450  άτομα 

(Ευρωπαϊκι Επιτροπι, 2017). Συςιαςτικά, είναι όμθροι, κακϊσ δεν μποροφν να 

μεταβοφν ςτθν ενδοχϊρα και ηουν ςε κάκιςτεσ ςυνκικεσ, με ελλιπι 

ιατροφαρμακευτικι περίκαλψθ, βάηοντασ ςε κίνδυνο τθ ςωματικι τουσ 

ακεραιότθτα, ενϊ δεν λείπουν και οι αντιδράςεισ από τουσ κατοίκουσ των νθςιϊν. 
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Τςον αφορά τισ γυναίκεσ ζχουν καταγγείλει περιςτατικά ςεξουαλικισ 

παρενόχλθςθσ και ςωματικισ κακοποίθςθσ (Διεκνισ Αμνθςτία, 2017α). 

Χφμφωνα με τουσ Γιατροφσ Χωρίσ Χφνορα (2017), ςτα ευάλωτα άτομα που 

ζχουν εγκλωβιςτεί ςτα ελλθνικά νθςιά κυριαρχεί θ αναςφάλεια, ενϊ αναφζρκθκαν 

και περιςτατικά χριςθσ ναρκωτικϊν ουςιϊν και αλκοόλ ςτον καταυλιςμό τθσ 

Πόριασ ςτθ Οζςβο. Γενικότερα, οι ςυνκικεσ διαβίωςθσ και το ενδεχόμενο 

επιςτροφισ ςτθν Ψουρκία διαπιςτϊκθκαν ότι επιβαρφνουν τουσ αςκενείσ 

πρόςφυγεσ ςε Οζςβο και Χάμο, μάλιςτα το ποςοςτό των αςκενϊν με ςυμπτϊματα 

άγχουσ και κατάκλιψθσ αυξικθκε κατά 150% και το ποςοςτό των αςκενϊν με 

διαταραχι μετατραυματικοφ ςτρεσ τριπλαςιάςτθκε κατά τον τελευταίο χρόνο. 

Θ Διεκνισ Αμνθςτία (2017β) αναφζρεται ςτθν προςωρινι αναςτολι, από τθν 

πλευρά τθσ ελλθνικισ δικαιοςφνθσ, για ςυγκεκριμζνεσ περιπτϊςεισ, επιςτροφϊν 

Χφρων προςφφγων πίςω ςτθν Ψουρκία. Επίςθσ, τονίηει τισ περιπτϊςεισ επιςτροφϊν 

προςφφγων χωρίσ να δίνεται το δικαίωμα του αςφλου ςτθ χϊρα μασ και χωρίσ να 

μποροφν να προςφφγουν εναντίον τθσ επιςτροφισ τουσ, το οποίο ςυνιςτά 

παράβαςθ του διεκνοφσ δικαίου. Άλλοι ζχουν επιλζξει να επιςτρζψουν ςτθν 

Ψουρκία εξαιτίασ των τραγικϊν ςυνκθκϊν ςτα ελλθνικά νθςιά. 

Ψζλοσ, οι Γιατροί Χωρίσ Χφνορα (2017) χαρακτθρίηουν ωσ καταςτροφικι τθν 

πολιτικι που ακολουκεί θ ΕΕ για τουσ πρόςφυγεσ και αντιδρϊντασ ςτθ 

ςυγκεκριμζνθ ςυμφωνία δεν λαμβάνουν οικονομικι ςτιριξθ για τα προγράμματα 

τουσ από αυτι, ενϊ θ Διεκνισ Αμνθςτία (2017β) απευκφνεται ςε ΕΕ και Ελλάδα για 

τθν άμεςθ μεταφορά των αιτοφντων άςυλο ςτθν θπειρωτικι Ελλάδα και για τθν 

επίςπευςθ των διαδικαςιϊν εξζταςθσ των αιτθμάτων αςφλου. 
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Κεφάλαιο 3ο  

3.1. Σο προςφυγικό ηιτθμα ςτθν Ελλάδα (2015-2017) 

Ψο ζτοσ 2015, ςθμειϊκθκε μεγάλθ αφξθςθ των παγκόςμια εξ ανάγκθσ εκτοπιςμζνων 

ανκρϊπων εξαιτίασ α) του πενταετοφσ εμφυλίου πολζμου ςτθ Χυρία, β) των 

ςυγκροφςεων ςτο Ππουροφντι, ςτο Λράκ, ςτθ Οιβφθ, ςτο Ρίγθρα, και τθ Ριγθρία και 

γ) παλαιότερων διενζξεων ςτο Αφγανιςτάν, τθν Ξεντροαφρικανικι Δθμοκρατία, τθ 

Οαϊκι Δθμοκρατία του Ξονγκό, το Ρότιο Χουδάν και τθν Ωεμζνθ. Ψο 2015 

καταγράφθκαν παγκοςμίωσ 1,8 εκατομμφρια νζοι πρόςφυγεσ (UNCHR, 2015). 

Ψεράςτια αφξθςθ ςτισ προςφυγικζσ ροζσ ςθμειϊκθκε προσ τθν Ευρϊπθ, όπου 

οι πρόςφυγεσ διζςχιηαν τθ Πεςόγειο με ςκοπό να φτάςουν ςε ευρωπαϊκό ζδαφοσ 

και να νιϊςουν αςφαλείσ (UNCHR, 2015). Ειδικότερα, το ζτοσ 2014, ζφταςαν 

216.054 πρόςφυγεσ ςτθ Πεςόγειο (Ελλάδα, Λταλία και Λςπανία) μζςω καλάςςθσ και 

3.538 άτομα χάκθκαν (νεκροί ι αγνοοφμενοι). Ψο ζτοσ 2015, ο αρικμόσ των 

προςφφγων που ζφταςε ςτθ Πεςόγειο μζςω καλάςςθσ ξεπζραςε το ζνα 

εκατομμφριο (ςυγκεκριμζνα 1.015.078 πρόςφυγεσ), ενϊ χάκθκαν 3.538 άνκρωποι 

ςε αυτι. Ψο ζτοσ 2016, ο αρικμόσ των προςφφγων που προςζγγιςε τθ Πεςόγειο 

μζςω καλάςςθσ μειϊκθκε ςτουσ 362.753, αλλά ο αρικμόσ των 

νεκρϊν/αγνοουμζνων αυξικθκε ςτουσ 5.096 (UNCHR, 2017).  

Ψο ζτοσ 2017 (μζχρι τισ 17 Χεπτεμβρίου), ζχουν φτάςει ςτθ Πεςόγειο μζςω 

καλάςςθσ 144.656 πρόςφυγεσ (Ελλάδα: 22.251, Λταλία: 109.138 και Λςπανία: 

12.420), ενϊ χάκθκαν 2.784 άτομα. Ψο 13,8% των προςφφγων προζρχεται από τθ 

Ριγθρία, το 9,7% από τθ Χυρία και το 9,7% από τθ Γουινζα. Ψο 69,3%  είναι άνδρεσ, 

το 17,9% είναι παιδιά και οι γυναίκεσ αποτελοφν το 12,9% του προςφυγικοφ 

πλθκυςμοφ (UNCHR, 2017). 

Αναφορικά με τθν Ελλάδα, το ζτοσ 2015 κατζφκαςαν ςε αυτι 857.363 

πρόςφυγεσ (μζςω καλάςςθσ και μζςω ςτεριάσ), ενϊ ςτθν Λταλία ζφταςαν 155.842 

άτομα (IOM, 2016). Ψο ζτοσ 2016, θ προςφυγικι ροι προσ τθν Ελλάδα μειϊκθκε ςτο 

76% (176.906 πρόςφυγεσ, 173.614 μζςω καλάςςθσ και 3.292 μζςω ςτεριάσ), ενϊ 

για τθν Λταλία ζχουμε αφξθςθ του ποςοςτοφ ειςόδου προςφφγων τθσ τάξθσ του 16% 

(181.436). Από 1 Λανουαρίου 2015 ζωσ 14 Σκτωβρίου το 2017, 1.058.408 πρόςφυγεσ 

ειςιλκαν ςτθν Ελλάδα (Migration Flows-Europe). 
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Χφμφωνα με τον UNCHR (2017), 22.251 πρόςφυγεσ ζχουν φτάςει ςτθν Ελλάδα 

μζςω καλάςςθσ για το ζτοσ 2017 (μζχρι 15 Σκτωβρίου). Ψα νθςιά με τουσ 

μεγαλφτερουσ αρικμοφσ ειςόδου προςφφγων για το ζτοσ 2017 είναι θ Οζςβοσ 

(8.523 πρόςφυγεσ), θ Χίοσ (4.989 πρόςφυγεσ), θ Χάμοσ (4.526 πρόςφυγεσ) και το 

Ξαςτελλόριηο (1.298). Ψο 40,8% των προςφφγων είναι Χφροι και το 19,5% είναι 

Λρακινοί. Ακόμθ, οι άνδρεσ αποτελοφν το 41,7%, τα παιδιά φτάνουν το 36,3% και οι 

γυναίκεσ ακολουκοφν με χαμθλότερο ποςοςτό (22,1%). 

Τςον αφορά, τισ ςθμαντικζσ αυτζσ μειϊςεισ ςτισ προςφυγικζσ ροζσ, κυρίαρχο 

ρόλο ζπαιξε θ υπογραφι τθσ Ξοινισ Διλωςθσ ΕΕ-Ψουρκίασ, θ οποία οδιγθςε ςε 

αφξθςθ του ποςοςτοφ αφίξεων των προςφφγων ςτθν Λταλία (ΛΣΠ, 2016). Χφμφωνα 

με τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (2016), τον Σκτϊβριο του 2015, 7.000 πρόςφυγεσ 

μετακινοφνταν κακθμερινά από τθν Ψουρκία με ςτόχο τθν είςοδο τουσ ςτθν Ελλάδα. 

Πετά τθν υιοκζτθςθ τθσ Χυμφωνίασ, ο αρικμόσ αυτόσ είχε πζςει ςτα 47 άτομα τθν 

θμζρα κατά μζςο όρο ςτα τζλθ Παΐου του 2016.  

Επομζνωσ, με βάςθ τα ςτοιχεία για τισ προςφυγικζσ ροζσ προσ τθ χϊρα μασ, 

κρίνεται απαραίτθτθ θ παρουςίαςθ των πρακτικϊν που ακολοφκθςε θ Ελλάδα για 

τθν υποδοχι των χιλιάδων προςφφγων, τθν πρόςβαςθ τουσ ςτθ διαδικαςία αςφλου, 

τον προγραμματιςμό τθσ εκπαίδευςθσ των ανθλίκων, τθ μζριμνα για τθν κάλυψθ 

των βαςικϊν τουσ αναγκϊν, κ.λπ. Ακόμθ, γίνεται αναφορά ςτισ ελλείψεισ που 

εντοπίςτθκαν ςτισ προαναφερκείςεσ βαςικζσ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ και 

διατυπϊνονται ςυςτάςεισ για καλφτερθ υποςτιριξθ των προςφφγων. Ψζλοσ, κα 

παρουςιαςτοφν τα κφρια ςθμεία, τα οποία πρζπει να λθφκοφν υπόψθ ςτθν 

κοινωνικι ζνταξθ των προςφφγων, και οι διαδικαςίεσ που πρζπει να υιοκετθκοφν 

για τθν ευαιςκθτοποίθςθ τθσ κοινωνίασ προσ τα άτομα αυτά. 

 

3.1.1. Τποδοχι και υποςτιριξθ των προςφφγων 

Ψο ζτοσ 2011, ιδρφεται θ Ωπθρεςία Ωποδοχισ και Ψαυτοποίθςθσ (Ρ. 3907) υπό τθ 

Γενικι Γραμματεία Ωποδοχισ του Ωπουργείου Πεταναςτευτικισ Υολιτικισ. Θ 

ςυγκεκριμζνθ υπθρεςία ζχει ςκοπό τθν καταγραφι και υποςτιριξθ των ατόμων που 

φτάνουν παράνομα ςτθ χϊρα και τθν παροχι των κατάλλθλων ςυνκθκϊν 

υποδοχισ. Αποτελείται από τθν Ξεντρικι Ωπθρεςία και τισ Υεριφερειακζσ Ωπθρεςίεσ 

Υρϊτθσ Ωποδοχισ (Ωπθρεςία Ωποδοχισ και Ψαυτοποίθςθσ). Ωσ Υεριφερειακζσ 
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Ωπθρεςίεσ Ωποδοχισ και Ψαυτοποίθςθσ κεωροφνται: τα κζντρα υποδοχισ και 

ταυτοποίθςθσ (Ξ.Ω.Ψ.), οι κινθτζσ μονάδεσ υποδοχισ και ταυτοποίθςθσ (Ξ.Π.Ω.Ψ.), οι 

ανοικτζσ δομζσ προςωρινισ υποδοχισ των ατόμων που αιτοφνται άςυλο και οι 

ανοικτζσ δοµζσ προςωρινισ φιλοξενίασ για άτομα που εκδιλωςαν τθν επικυμία να 

επιςτρζψουν ςτθ χϊρα καταγωγισ/διαμονισ τουσ ι ζχει αναβλθκεί θ απομάκρυνςθ 

τουσ18 (ΦΕΞ Α 51/3-4-2016). 

Σι αρχικζσ διαδικαςίεσ υποδοχισ των ανκρϊπων που χριηουν διεκνοφσ 

προςταςίασ είναι: θ διαςταφρωςθ των προςωπικϊν τουσ ςτοιχείων, θ καταγραφι 

τουσ, ο εντοπιςμόσ των ανιλικων ατόμων, θ παροχι ιατροφαρμακευτικισ 

περίκαλψθσ και ψυχοκοινωνικισ υποςτιριξθσ (εάν κρικεί απαραίτθτο), θ 

ενθμζρωςθ για τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ τουσ (π.χ. πλθροφόρθςθ για τθν 

πρόςβαςι τουσ ςτισ διαδικαςίεσ αςφλου) (Ωπθρεςία Ωποδοχισ και Ψαυτοποίθςθσ). 

Χτθν Ελλάδα λειτουργοφν 6 Ξζντρα Ωποδοχισ και Ψαυτοποίθςθσ ςτισ εξισ περιοχζσ: 

Σρεςτιάδα Ζβρου, Πόρια τθσ Οζςβου, Χίοσ, Ξωσ, Χάμοσ και Οζροσ (ΦΕΞ 2602 Β/02-

12-2015). 

Χτθ ςυνζχεια, μετά το πζρασ των παραπάνω διαδικαςιϊν, τα άτομα μποροφν να 

υποβάλλουν αίτθςθ για διεκνι προςταςία ςτθν Ωπθρεςία Αςφλου, εφόςον το 

επικυμοφν. Εάν ανικουν ςτθν κατθγορία των ευάλωτων ατόμων, απευκφνονται ςτο 

Εκνικό Ξζντρο Ξοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ (Ε.Ξ.Ξ.Α.) για να βρεκεί θ δομι που κα 

φιλοξενθκοφν. Σι υπόλοιποι ςτθν ΕΟ.ΑΧ. για επιπλζον διοικθτικζσ διαδικαςίεσ. 

Ωπάρχει και θ επιλογι τθσ εκελοντικισ επιςτροφισ, όπου ςε αυτι τθν περίπτωςθ ο 

Διεκνισ Σργανιςμόσ Πετανάςτευςθσ (Δ.Σ.Π.) είναι υπεφκυνοσ για τον 

επαναπατριςμό τουσ (πλζον και θ Ελλθνικι Αςτυνομία, Διεφκυνςθ Αλλοδαπϊν 

Αττικισ) (Ωπθρεςία Ωποδοχισ και Ψαυτοποίθςθσ). 

Ωςτόςο, όςον αφορά τον ζλεγχο των ευάλωτων προςϊπων, θ Ωπθρεςία Υρϊτθσ 

Ωποδοχισ καταγράφει τουσ αςυνόδευτουσ ανιλικουσ και αδυνατεί να εντοπίςει 

άτομα με αναπθρία και ςοβαρά προβλιματα υγείασ, μονογονεϊκζσ οικογζνειεσ με 

ανιλικα παιδιά, πρόςωπα που ζχουν υποςτεί ι είναι πικανό να υποςτοφν 

                                                             
18«Άτομα που είτε βρίςκονται ςε διαδικαςία επιςτροφισ, απζλαςθσ ι επανειςδοχισ, ςφμφωνα με το 
άρκρο 22 του ν. 3907/2011 (Αϋ 7) ι ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου αυτοφ ςε ςυνδυαςμό με το 
άρκρο 30 του ν. 3907/2011 είτε τελοφν υπό κακεςτϊσ αναβολισ απομάκρυνςθσ, ςφμφωνα με το 
άρκρο 24 του ν. 3907/2011 είτε υπάγονται ςτισ διατάξεισ των άρκρων 76 παρ. 5 ι 78 ι 78Α του ν. 
3386/2005 (Αϋ 212)» (ΦΕΞ Α 51/3-4-2016: 1206-1207). 
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ςεξουαλικι ι ζμφυλθ βία, κφματα εμπορίου ανκρϊπων, κ.λπ. (Διεκνισ Αμνθςτία, 

2016).  

Ψο κλείςιμο των ςυνόρων ςτα Βαλκάνια οδιγθςε ςτθν αναγκαςτικι παραμονι 

των προςφφγων ςτθν θπειρωτικι Ελλάδα. Υριν τισ 8 Παρτίου το 2016, όπου 

αποφαςίςτθκε το οριςτικό κλείςιμο των ςυνόρων τθσ ΥΓΔΠ, οι περιςςότεροι 

πρόςφυγεσ περνοφςαν ςτα Βαλκάνια μζςω τθσ Ελλάδασ για να φτάςουν ςτθ χϊρα 

τθσ ΕΕ που επικυμοφςαν (Διεκνισ Αμνθςτία, 2016α). Χφμφωνα με το Ελλθνικό 

Χυμβοφλιο για τουσ Υρόςφυγεσ (2016), περιςςότεροι από 10.000 πρόςφυγεσ 

αποκλείςτθκαν  ςτθν Ειδομζνθ, εξαιτίασ του κλειςίματοσ τθσ βαλκανικισ οδοφ. Ζτςι, 

οι δομζσ φιλοξενίασ που ξεκίνθςαν τθ λειτουργία τουσ προσ το τζλοσ του 2015 ςτθν 

Ελλάδα, πολλαπλαςιάςτθκαν και απζκτθςαν ςτοιχεία μονιμότερου χαρακτιρα 

(Επιςτθμονικι Επιτροπι για τθ  Χτιριξθ των Υαιδιϊν των Υροςφφγων, 2017). Πζςω 

αυτϊν των δομϊν, παρζχονται οι κεμελιϊδεισ ανάγκεσ ςτα άτομα και 

διαςφαλίηεται θ αξιοπρζπειά τουσ. Υιο ςυγκεκριμζνα, διαςφαλίηεται θ ςτζγαςθ, θ 

ςίτιςθ, θ ενθμζρωςθ για τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ τουσ ςτθ χϊρα 

υποδοχισ, θ ιατροφαρμακευτικι και ψυχολογικι υποςτιριξθ, θ πρόςβαςθ ςτθν 

εκπαίδευςθ, είδθ υγιεινισ, ζνδυςθσ, κ.λπ. (Ωπθρεςία Ωποδοχισ και Ψαυτοποίθςθσ).  

Εκτόσ από τισ επίςθμεσ δομζσ φιλοξενίασ, υπιρξαν και άτυπεσ δομζσ με 

δυςχερείσ ςυνκικεσ για τουσ πρόςφυγεσ ςτθν Ειδομζνθ, ςτο Οιμάνι του Υειραιά19 

και ςτο Ελλθνικό20 (Επιςτθμονικι Επιτροπι για τθ Χτιριξθ των Υαιδιϊν των 

Υροςφφγων, 2017; Διεκνισ Αμνθςτία 2016α). Ακόμθ, πρόςφυγεσ διαμζνουν ςε 

ξενοδοχεία και διαμερίςματα υπό τθν ευκφνθ τθσ Ϊπατθσ Αρμοςτείασ του ΣΘΕ 

(2017). Επιπλζον, υπάρχουν 49 δομζσ φιλοξενίασ για τουσ αςυνόδευτουσ ανθλίκουσ  

(1.362  κζςεισ), λειτουργοφν 8  αςφαλείσ ηϊνεσ21 (240 κζςεισ), ενϊ αναμζνεται και θ 

δθμιουργία 4 νζων δομϊν (60 κζςεισ) και 2 αςφαλϊν ηωνϊν (60 κζςεισ) (Ε.Ξ.Ξ.Α., 

2017). 

                                                             
19 Σι άτυπεσ δομζσ ςε Ειδομζνθ και λιμάνι του Υειραιά δεν υφίςτανται πλζον (Επιςτθμονικι 
Επιτροπι για τθ  Χτιριξθ των Υαιδιϊν των Υροςφφγων, 2017). 
20

 Ψο Ελλθνικό εκκενϊκθκε τον Λοφνιο 2017 (Εφθμερίδα των Χυντακτϊν, 2017α). 
21

 Σι αςφαλείσ ηϊνεσ λειτουργοφν, μζςα ςτισ δομζσ φιλοξενίασ, ωσ ξεχωριςτοί χϊροι για τουσ 
αςυνόδευτουσ ανθλίκουσ και παρζχουν ςε αυτοφσ ςυνεχι φροντίδα και ειδικι προςταςία. Ζχουν 
προςωρινό χαρακτιρα (μζγιςτοσ χρόνοσ διαμονισ: 3 μινεσ) και δθμιουργικθκαν εξαιτίασ τθσ 
ζλλειψθσ επαρκϊν κζςεων ςε δομζσ φιλοξενίασ (Ε.Ξ.Ξ.Α., 2017). 
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Χφμφωνα με τθν επίςθμθ καταγραφι των προςφφγων ςτουσ χϊρουσ φιλοξενίασ 

ζωσ τθν 1θ Αυγοφςτου 2017, ο αρικμόσ τουσ υπολογίηεται ςτουσ 62.206 (3.464 

πρόςφυγεσ επζςτρεψαν εκελοντικά ςτον τόπο κατοικίασ τουσ και 488 

μεταφζρκθκαν ςτθν Ψουρκία για το 2017) (Χυνοπτικι κατάςταςθ προςφυγικϊν 

ροϊν, 2017). 

Αναλυτικότερα: 

 Χτο Ανατολικό Αιγαίο λειτουργοφν δομζσ και χϊροι φιλοξενίασ ςτα παρακάτω 

νθςιά: Οζςβοσ, Χίοσ, Χάμοσ, Ξωσ, Οζρο, Οοιπά Ρθςιά –δομζσ τθσ Ϊπατθσ 

Αρμοςτείασ ςε Φόδο και Ψιλο και κρατθτιρια ςε Φόδο, Ξάρπακο και Χφμθ–. 

Ξαταγράφθκαν ςυνολικά 14.354 πρόςφυγεσ (προβλεπόμενθ χωρθτικότθτα: 

8.685 κζςεισ). 

 Χτθ Βόρεια Ελλάδα λειτουργοφν οι εξισ δομζσ φιλοξενίασ: Υολφκαςτρο (Ρζα 

Ξαβάλα), Χζρρεσ (Υρϊθν Ξ.Ε.Γ.Ε.), Υιερία (Ξτιμα Θρακλισ), Βζροια (ςτρ/δο 

Αρματωλοφ Ξόκκινου Θμακίασ), Αλεξάνδρεια Θμακίασ (ςτρ/δο Γ. Υελάγου), 

Διαβατά (ςτρατ/δο Αναγνωςτοποφλου),  Δερβζνι-Alexil (Κεςςαλονίκθ), Ξορδελιό-

Softex (Κεςςαλονίκθ), Sinatex-Ξαβαλάρι (Κεςςαλονίκθ),  Δερβζνι-Διον ΑΒΕΨΕ, 

Δράμα (ΒΛΥΕ), Ξαβάλα (Υεριγιάλι), Ξόνιτςα (Διμοσ), Δολιανά Λωαννίνων, 

Υρζβεηα-Φιλιππιάδα (Χτρ/δο Υετροπουλάκθ), Οαγκαδικιά. Σι ςυνολικοί 

διαμζνοντεσ υπολογίςτθκαν ςτουσ 3.187 (προβλεπόμενθ χωρθτικότθτα: 14.870 

κζςεισ). 

 Χτθν Ξεντρικι Ελλάδα λειτουργοφν οι εξισ δομζσ φιλοξενίασ: Οάριςα Ξουτςόχερο 

(ςτρ/δο Ευκυμιοπουλου), Βόλοσ (Ρομόσ Παγνθςίασ), Ψρίκαλα-Ατλάντικ, Σινόθ 

(Σινόφυτα) Βοιωτίασ, Εφβοια-Φιτςϊνα (ςτρ/δο ΥΑ), Κιβα-(πρϊθν κλωςτιριο 

Χαγίρογλου), Φκιϊτιδα-Κερμοπφλεσ. Χυνολικά, υπολογίςτθκαν 3.399 πρόςφυγεσ 

(προβλεπόμενθ χωρθτικότθτα: 4.910 κζςεισ).  

 Χτθ Ρότια Ελλάδα λειτουργεί δομι φιλοξενίασ ςτθν Ανδραβίδα (Διμοσ), όπου 

διζμεναν 146 πρόςφυγεσ, ενϊ θ χωρθτικότθτα είναι για 300 άτομα. 

 Χτθν Αττικι, δομζσ φιλοξενίασ υπάρχουν ςτισ εξισ περιοχζσ: Ελαιϊνασ, Χχιςτό, 

Υροβλιτα Χκαραμαγκά, Ελευςίνασ (ςχολι Εμπορικοφ Ραυτικοφ), Παλακάςα, 

Φαφινα, Οαφριο (δομι φιλοξενίασ αιτοφντων άςυλο), Οαφριο (καταςκθν. Αγροτ. 
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Αναπτ.). Χυνολικά, καταγράφθκαν 7.549 άτομα (προβλεπόμενθ χωρθτικότθτα: 

10.666 κζςεισ).  

 Τςον αφορά τισ κζςεισ φιλοξενίασ τθσ UNHCR & λοιπϊν M.K.O., πρόςφυγεσ 

φιλοξενοφνται ςε διαμερίςματα, ξενοδοχεία, ςε οικογζνειεσ, ξενϊνεσ για 

αςυνόδευτα ανιλικα/places for UASC, ςτθν "Αγία Ελζνθ" Λωαννίνων, ςτουσ 

φορείσ τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν-M.K.O. Χυνολικά, ςτισ δομζσ UNHCR  & λοιπϊν 

Π.Ξ.Σ. ςε ενδοχϊρα και νθςιά διζμεναν 21.410 πρόςφυγεσ (προβλεπόμενθ 

χωρθτικότθτα: 21.227 άτομα).  

 Χτισ λοιπζσ κρατικζσ δομζσ ζχουμε τα εξισ ςτοιχεία: ςτα Ξζντρα Ωποδοχισ και 

Ψαυτοποίθςθσ ςτθν ενδοχϊρα διζμεναν 235 άτομα (χωρθτικότθτα για 240 

άτομα), ςτα προαναχωρθςιακά κζντρα & κζντρα κλειςτισ φιλοξενίασ ςτθν 

ενδοχϊρα διζμεναν 3.676 άτομα (χωρθτικότθτα για 2.661 άτομα).  

 Εκτόσ δομϊν φιλοξενίασ εκτιμικθκε ότι υπιρχαν 8.250 άτομα (Χυνοπτικι 

κατάςταςθ προςφυγικϊν ροϊν, 2017).  

Ψο Ωπουργείο Εςωτερικϊν, το Εκνικό Χυντονιςτικό Ξζντρο Ελζγχου Χυνόρων, 

Πετανάςτευςθσ και Αςφλου (Ε.Χ.Ξ.Ε.Χ.Π.Α) πλζον παρζχουν μόνο τθν εικόνα τθσ 

κατάςταςθσ ςτα νθςιά του ανατολικοφ Αιγαίου. Πζχρι τισ 16 Σκτωβρίου 2017, 

καταγράφονται τα εξισ ςτοιχεία: 

Χτθ Οζςβο διαμζνουν 7.229 πρόςφυγεσ, ςτθ Χίο 1.897, ςτθ Χάμο 3.058, ςτθ 

Οζρο 949, ςτθν Ξω 1.203 και ςτα υπόλοιπα νθςιά 203 (δομζσ τθσ Ϊπατθσ 

Αρμοςτείασ ςε Φόδο και Ψιλο και κρατθτιρια ςε Φόδο, Ξάρπακο και Χφμθ). 

Χυνολικά, υπάρχουν μζχρι ςτιγμισ 14.539 πρόςφυγεσ ςτα νθςιά22 (Αποτφπωςθ τθσ 

εκνικισ εικόνασ κατάςταςθσ για το προςφυγικό και μεταναςτευτικό ηιτθμα τθσ, 

2017).   

Σ μεγάλοσ αρικμόσ προςφφγων ςτα ελλθνικά νθςιά οφείλεται πρωτίςτωσ ςτθν 

Ξοινι Διλωςθ ΕΕ-Ψουρκίασ, θ οποία είχε ωσ αποτζλεςμα τον εγκλωβιςμό χιλιάδων 

προςφφγων ςτα νθςιά, χωρίσ να μποροφν να μεταβοφν ςτθν ενδοχϊρα (Διεκνισ 

Αμνθςτία, 2017α; 2016α). Θ ςυνεχισ αφξθςθ του αρικμοφ των προςφφγων ςτα 

                                                             
22 Σι αρικμοί των προςφφγων που διαμζνουν ςτα νθςιά δεν αναφζρονται μόνο ςτα άτομα που 
διαμζνουν ςτα Ξ.Ω.Ψ.,  αλλά και ςτισ δομζσ του Ξαρά Ψεπζ ςτθ Οζςβο, ςτθ Χοφδα τθσ Χίου, ςτο ΥΛΞΥΑ 
τθσ Οζρου, ςτουσ χϊρουσ διαχείριςθσ τθσ ΕΟΑΧ (ΥΞΕΞ και κρατθτιρια Α.Ψ.), ςτισ δομζσ τθσ Ϊπατθσ 
Αρμοςτείασ, ςτο Ε.Ξ.Ξ.Α., ςτισ λοιπζσ Π.Ξ.Σ. και ςτισ άτυπεσ δομζσ (Αποτφπωςθ τθσ εκνικισ εικόνασ 
κατάςταςθσ για το προςφυγικό και μεταναςτευτικό ηιτθμα τθσ, 2017).  
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κζντρα υποδοχισ ςε ςχζςθ με τον χρόνο διεκπεραίωςθσ των διαδικαςιϊν αςφλου 

είχε ωσ αποτζλεςμα τθν αντικατάςταςθ τθσ κράτθςθσ με περιοριςτικό όρο 

παραμονισ ςτα ςυγκεκριμζνα νθςιά (Ρ. 4375/2016) (Χυνιγοροσ του Υολίτθ, 2016α: 

30). 

Τςον αφορά τισ ςυνκικεσ διαβίωςθσ ςτα κζντρα φιλοξενίασ, με γνωμάτευςθ 

του ΞΕΕΟΥΡΣ (2016) τονίηεται ότι «οι ςυνκικεσ αυτζσ είναι επικίνδυνεσ για τθ 

δθμόςια υγεία, επιβάλλεται να κλείςουν άμεςα τα κζντρα και να ενταχκοφν οι 

πρόςφυγεσ ςτο κοινωνικό ςφνολο. Ειδικότερα, θ ςτζγαςθ των προςφφγων γίνεται 

ςε αποκικεσ που λειτουργοφςαν παλαιότερα για βιομθχανικι χριςθ. Χε αυτοφσ 

τουσ χϊρουσ ςυνυπάρχουν εκατοντάδεσ άνκρωποι, χωρίσ επαρκι εξαεριςμό, με 

ςυςςϊρευςθ απορριμμάτων και αποβλιτων, δυςχερείσ ςυνκικεσ υγιεινισ, ζλλειψθ 

του πόςιμου νεροφ και κυμαινόμενθ ποιότθτα και ποςότθτα τροφίμων» (ΞΕΕΟΥΡΣ, 

2016: παρ.3-4). 

Ξαι θ Διεκνισ Αμνθςτία (2017γ) αναφζρκθκε ςτισ κακζσ ςυνκικεσ που 

αντιμετϊπιηαν οι πρόςφυγεσ ςτα νθςιά των χειμϊνα (καλυμμζνεσ ςκθνζσ από το 

χιόνι, χαμθλζσ κερμοκραςίεσ, ρατςιςτικζσ επικζςεισ, κ.λπ.). Επίςθσ, άςκθςε ςφοδρι 

κριτικι ςτθ ςυμφωνία ΕΕ-Ψουρκίασ και τόνιςε ότι θ ΕΕ κα ζπρεπε να είχε μεριμνιςει 

για τθ διαβίωςθ των προςφφγων ςτα ελλθνικά νθςιά τον χειμϊνα (Διεκνισ 

Αμνθςτία, 2017δ).  

Χφμφωνα με τον Χυνιγορο του Υολίτθ (2016α), οριςμζνεσ δομζσ φιλοξενίασ 

ζχουν προκαταςκευαςμζνουσ οικίςκουσ τφπου κοντζινερ (Ελαιϊνασ Αττικισ), ενϊ 

άλλεσ μόνο ςκθνζσ (Ξουτςόχερο Οάριςασ). Χτθ Οζςβο διαπιςτϊκθκε θ απουςία 

ενθμζρωςθσ των προςφφγων ςχετικά με τα δικαιϊματα τουσ (π.χ. δικαίωμα ςτο 

άςυλο) και θ καταγραφι τουσ από τθν Αςτυνομία και όχι από το Ξζντρο Υρϊτθσ 

Ωποδοχισ (Διεκνισ Αμνθςτία, 2016α). 

Επομζνωσ, οι δομζσ φιλοξενίασ κα πρζπει να διαμορφωκοφν, ϊςτε να 

παρζχονται οι απαραίτθτεσ υπθρεςίεσ ςτουσ πρόςφυγεσ που κα ανταποκρίνονται 

ςτισ ανάγκεσ τουσ. Υιο ςυγκεκριμζνα: κακαρό νερό, φαγθτό, κατάλλθλοσ φωτιςμόσ 

το βράδυ, ςυςτθματικι πλθροφόρθςθ για τα δικαιϊματα τουσ, ζλεγχοσ των ατόμων 

που ειςζρχονται και εξζρχονται των δομϊν, περιπολίεσ και παρζμβαςθ τθσ 

αςτυνομίασ ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ. Ακόμθ, να εξαςφαλίηεται ιδιαίτερθ 

φροντίδα ςτα ευάλωτα άτομα, να παρζχεται κατάλλθλθ ψυχοκοινωνικι υποςτιριξθ 
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ςε όςουσ τθ χρειάηονται και να διαμορφωκοφν ξεχωριςτοί, αςφαλείσ χϊροι για 

γυναίκεσ και παιδιά (Ξοινι ςφνοψθ πολιτικισ για τθν κατάςταςθ των εκτοπιςκζντων 

πλθκυςμϊν ςτθν Ελλάδα, 2016). 

Επιπλζον, οι αςυνόδευτοι ανιλικοι δεν επιτρζπεται να κρατοφνται, αλλά πρζπει 

να διαμζνουν ςε ειδικοφσ χϊρουσ προςταςίασ μζςα ςτα κζντρα φιλοξενίασ. Θ 

διαμονι ςε χϊρουσ κράτθςθσ (π.χ. αςτυνομικά τμιματα) για μεγάλο χρονικό 

διάςτθμα, είναι πικανό να επθρεάςει αρνθτικά τθν ανάπτυξι τουσ και καταπατά τα 

δικαιϊματά τουσ (άρκρο 3 τθσ Διεκνοφσ Χφμβαςθσ των Δικαιωμάτων του Υαιδιοφ) 

(Χυνιγοροσ του Υολίτθ, 2016α).  

Ψζλοσ, αξίηει να αναφερκεί το ςθμαντικό ζργο που παρείχαν και εξακολουκοφν 

να παρζχουν ελλθνικζσ και διεκνείσ μθ κυβερνθτικζσ οργανϊςεισ, ςε ςυνεργαςία με 

τθν Ϊπατθ Αρμοςτεία του ΣΘΕ για τουσ Υρόςφυγεσ, ςτουσ τομείσ τθσ υγείασ, τθσ 

πλθροφόρθςθσ των προςφφγων, τθσ προςταςίασ, τθσ εκπαίδευςθσ, τθσ ςτζγαςθσ, 

τθσ παιδικισ προςταςίασ, τθσ επικοινωνίασ με τισ κοινότθτεσ, κ.λπ. Ενδεικτικά 

αναφζρονται οι εξισ Π.Ξ.Σ.: Ελλθνικό ςυμβοφλιο για τουσ πρόςφυγεσ, Πεταδράςθ, 

Ξζντρο Χυμπαραςτάςεωσ Υαλιννοςτοφντων και Πεταναςτϊν – Σικουμενικό 

Υρόγραμμα Υροςφφγων, Άρςισ, Solidarity Now, Θλιαχτίδα, Save the Children, 

Samaritan’s Purse, Γιατροί του κόςμου, Faros, Intersos, Waha, κ.λπ. (UNCHR, 2016b). 

 

3.1.1.2. Πρόςβαςθ ςτθν Εκπαίδευςθ 

Ψον Λοφνιο του ζτουσ 2016 εκτιμικθκε ότι το 37% (κατά προςζγγιςθ) του 

προςφυγικοφ πλθκυςμοφ ιταν παιδιά και ζφθβοι (υπολογίςτθκαν ςτισ 13.677). 

Ειδικότερα, τα παιδιά θλικίασ 3 ζωσ 15 ετϊν υπολογίςτθκαν ςτισ 8.000 με 8.500 (οι 

ςυγκεκριμζνεσ θλικίεσ αφοροφν τθν υποχρεωτικι εκπαίδευςθ) (Επιςτθμονικι 

Επιτροπι για τθν υποβοικθςθ του ζργου τθσ Επιτροπισ Χτιριξθσ των Υαιδιϊν των 

Υροςφφγων, 2016). 

Σ Χυνιγοροσ του Υολίτθ/Χυνιγοροσ του Υαιδιοφ και θ Unicef (2016: 8) 

παρακζτουν τα εξισ ςτοιχεία: «21.000 παιδιά ιταν ςτθν Ελλάδα μζχρι τα τζλθ 

Δεκεμβρίου 2016, 7.500 με 8.500 παιδιά διζμεναν ςτισ 34 επίςθμεσ ανοιχτζσ δομζσ 

προςωρινισ φιλοξενίασ ςτθν ενδοχϊρα, 1.000 αςυνόδευτοι ανιλικοι ηοφςαν ςε 

ξενϊνεσ φιλοξενίασ και περιςςότερα από 6.000 παιδιά διζμεναν ςε διαμερίςματα 
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και ξενοδοχεία υπό τθν ευκφνθ τθσ Ϊπατθσ Αρμοςτείασ του ΣΘΕ για τουσ 

Υρόςφυγεσ». Αναφορικά με τα παιδιά που διαμζνουν ςε διαμερίςματα και 

ξενοδοχεία, θ Unicef (όπ. αναφ. ςτο: Επιςτθμονικι Επιτροπι για τθ Χτιριξθ των 

Υαιδιϊν των Υροςφφγων, 2017) εκτιμά ότι φιλοξενοφνται ςε αυτά 8.036 παιδιά, 

θλικίασ 0 ζωσ 18 ετϊν, ενϊ 2.000 προςφυγόπουλα βρίςκονται εκτόσ επίςθμων 

δομϊν με τισ οικογζνειζσ τουσ23 (Unicef, 2017β) Σι αςυνόδευτοι ανιλικοι 

υπολογίηονται ςτουσ 2.950. Από αυτοφσ, οι 1.114 διαμζνουν ι κα διαμείνουν ςε 

δομζσ φιλοξενίασ (Ε.Ξ.Ξ.Α., 2017).  

Ψα παιδιά των προςφφγων ζχουν και αυτά δικαίωμα ςτθν εκπαίδευςθ 

(Ωπθρεςία Αςφλου). Ψο δικαίωμα ςτθν εκπαίδευςθ είναι κακολικό και 

περιλαμβάνεται τόςο ςτθν Σικουμενικι Διακιρυξθ των Δικαιωμάτων του 

Ανκρϊπου (Άρκρο 26) (1948), όςο και ςτθ Χφμβαςθ για τα Δικαιϊματα του Υαιδιοφ 

(Άρκρο 28) (1989).  

Τςον αφορά ςτθν εκπαίδευςθ των προςφυγόπουλων ςτθν Ελλάδα, θ ςχολικι 

χρονιά 2016-201724 κεωρικθκε προενταξιακι (Επιςτθμονικι Επιτροπι για τθ 

Χτιριξθ των Υαιδιϊν των Υροςφφγων, 2017). Ψο Ωπουργείο Υαιδείασ μερίμνθςε 

γριγορα για τθν εκπαίδευςθ αυτϊν των παιδιϊν και αποφαςίςτθκε θ δθμιουργία 

δομϊν για τθν εκπαίδευςθ των προςφφγων (Δ.Ω.Ε.Υ.) ςε ςχολεία όπου ςτθν περιοχι 

τουσ λειτουργοφςαν κζντρα φιλοξενίασ (Χυνιγοροσ του Υολίτθ/Χυνιγοροσ του 

Υαιδιοφ και Unicef, 2016).  Ψα προςφυγόπουλα που δεν ηοφςαν ςε κζντρα 

φιλοξενίασ, κα φοιτοφςαν ςε Ψάξεισ Ωποδοχισ ςτο πρωινό πρόγραμμα των 

δθμοτικϊν ςχολείων και γυμναςίων (Επιςτθμονικι Επιτροπι για τθ Χτιριξθ των 

Υαιδιϊν των Υροςφφγων, 2017).  

Ωςτόςο, θ εφαρμογι αυτοφ του ςχεδίου αντιμετϊπιςε πολλζσ δυςκολίεσ 

(Χυνιγοροσ του Υολίτθ/Χυνιγοροσ του Υαιδιοφ και Unicef, 2016). Υιο 

ςυγκεκριμζνα: 

 Υαρουςιαηόταν ςυνεχϊσ προβλιματα ςτον προγραμματιςμό τθσ παρεχομζνθσ 

εκπαίδευςθσ και ςτο διαχωριςμό των αρμοδιοτιτων των υπεφκυνων φορζων.  

                                                             
23 Σ αρικμόσ αυτόσ μπορεί να είναι υπερτιμθμζνοσ (Επιςτθμονικι Επιτροπι για τθ Χτιριξθ των 
Υαιδιϊν των Υροςφφγων, 2017). 
24 «Σ προγραμματιςμόσ τθσ ςχολικισ χρονιάσ (2016-2017) ιταν αποτζλεςμα των προτάςεων τθσ 
Επιςτθμονικισ Επιτροπισ για τθ Χτιριξθ των Υαιδιϊν των Υροςφφγων, που δθμιουργικθκε ςτο 
Ωπουργείο Υαιδείασ και διενιργθςε μελζτθ ςε 44 κζντρα φιλοξενίασ» (Χυνιγοροσ του 
Υολίτθ/Χυνιγοροσ του Υαιδιοφ και Unicef, 2016: 69). 
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 Σριςμζνα ςχολεία που λειτοφργθςαν ωσ Δ.Ω.Ε.Υ. δεν επιλζχκθκαν ςωςτά. 

 Σι ςυχνζσ αλλαγζσ ςτθ χωροκζτθςθ των κζντρων φιλοξενίασ, αλλά και οι 

μετακινιςεισ του προςφυγικοφ πλθκυςμοφ (μετεγκαταςτάςεισ, μετακινιςεισ 

προσ τθν ενδοχϊρα, κ.λπ.) δθμιουργοφςαν προβλιματα ςτον προγραμματιςμό. 

 Δεν λειτοφργθςαν νθπιαγωγεία ςτα κζντρα φιλοξενίασ.  

 Ψα παιδιά που ηοφςαν ςτα νθςιά αποκλείςτθκαν από τθν τυπικι εκπαίδευςθ. 

 Δεν λειτοφργθςαν Ψάξεισ Ωποδοχισ ςτα γυμνάςια. 

 Αρκετζσ Δ.Ω.Ε.Υ. δεν λειτοφργθςαν, κακϊσ οριςμζνα κζντρα φιλοξενίασ 

ςταμάτθςαν τθ λειτουργία τουσ, χωρίσ όμωσ να ζχει υπάρξει ενθμζρωςθ από το 

Ωπουργείο Πεταναςτευτικισ Υολιτικισ. 

 Σι πολυάρικμεσ αλλαγζσ των εκπαιδευτικϊν που επιλζγονταν για τισ Δ.Ε.Ω.Υ.  

 Σι εκπαιδευτικοί δεν επιλζγονταν με ςυγκεκριμζνα κριτιρια, δεν είχαν τθν 

απαραίτθτθ επιμόρφωςθ και εμπειρία ςτθ διδαςκαλία κοινωνικά ευάλωτων 

ομάδων. 

 Θ θλικία των παιδιϊν, όπωσ δθλωνόταν από τουσ γονείσ τουσ, πολλζσ φορζσ δεν 

ιταν θ πραγματικι τουσ θλικία (Επιςτθμονικι Επιτροπι για τθ Χτιριξθ των 

Υαιδιϊν των Υροςφφγων, 2017). 

Θ Επιςτθμονικι Επιτροπι για τθ Χτιριξθ των Υαιδιϊν των Υροςφφγων (2017) 

διαπίςτωςε ότι λειτοφργθςαν μζχρι και τον Απρίλιο του 2017, 111 Δ.Ω.Ε.Υ. με 145 

τμιματα για 37 κζντρα φιλοξενίασ ςτθν θπειρωτικι Ελλάδα. Χε αυτζσ τισ ςχολικζσ 

μονάδεσ φοίτθςαν πάνω από 2.500 παιδιά. Χτισ Δ.Ω.Ε.Υ, παρατθρικθκε μείωςθ τθσ 

φοίτθςθσ των προςφυγόπουλων με το πζραςμα τθσ ςχολικισ χρονιάσ και θ φοίτθςι 

τουσ δεν ιταν ςυνεχισ. Ψα παραπάνω ςχετίηονται με τθ ςυνεχι μετακίνθςθ του 

προςφυγικοφ πλθκυςμοφ προσ τθν ενδοχϊρα, τθ μετεγκατάςταςθ τουσ ςε κράτθ 

μζλθ τθσ ΕΕ, τθν αλλαγι του χϊρου όπου διζμεναν, κ.λπ. Ακόμθ, θ πλειοψθφία των 

Χφρων προςφφγων δεν ενδιαφζρκθκε αρκετά για τθν εκπαίδευςθ των παιδιϊν τουσ 

ςτθν Ελλάδα, κακϊσ δεν αναηθτοφςαν τθ μόνιμθ διαμονι τουσ ςτθ χϊρα μασ.  

Εκτόσ από τα λειτουργικά προβλιματα που είχε να διαχειριςτεί το Ωπουργείο 

Υαιδείασ, προζκυψαν και οι αντιδράςεισ γονζων απζναντι ςτθ δθμιουργία των 

Δ.Ω.Ε.Υ. ςτα ελλθνικά ςχολεία (περιςτατικά ςε Ωραιόκαςτρο, Φιλιππιάδα, 

Αλεξάνδρεια Θμακίασ, κ.λπ.) (Ραυτεμπορικι, 2016; Ξακθμερινι, 2016; ΕΦΨ, 2016), 
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αλλά και οι επικζςεισ τθσ Χρυςισ Αυγισ ςε δαςκάλουσ του Δθμοτικοφ Χχολείου 

Ρζου Λκονίου ςτο Υζραμα (HuffPost Greece, 2017). Ψόςο θ αυτοδιοίκθςθ ςε 

ςυγκριμζνεσ περιοχζσ (Υεριφζρεια Αττικισ, Διμοσ Ακινασ και Κεςςαλονίκθσ) 

(Επιςτθμονικι Επιτροπι για τθ Χτιριξθ των Υαιδιϊν των Υροςφφγων, 2017), όςο και 

ο Χυνιγοροσ μαηί με το ΞΕΕΟΥΡΣ βοικθςαν ςτθν πλθροφόρθςθ και 

ευαιςκθτοποίθςθ των γονζων απζναντι ςτουσ πρόςφυγεσ (Χυνιγοροσ του 

Υολίτθ/Χυνιγοροσ του Υαιδιοφ και Unicef, 2016). 

 Πε βάςθ όςα διαδραματίςτθκαν τθ ςχολικι χρονιά 2016-17, θ Επιςτθμονικι 

Επιτροπι για τθ Χτιριξθ των Υαιδιϊν των Υροςφφγων (2017), ο Χυνιγοροσ του 

Υολίτθ (2016β) και ο Χυνιγοροσ του Υολίτθ/Χυνιγοροσ του Υαιδιοφ και θ Unicef 

(2016) προτείνουν για τθν εκπαίδευςθ των προςφυγόπουλων: 

 Ρα εγγραφοφν τα παιδιά που δεν διαμζνουν ςε κζντρα φιλοξενίασ ςε τάξεισ 

υποδοχισ ανάλογα με τθν θλικία τουσ. 

 Ρα δθμιουργθκοφν νθπιαγωγεία ςτα κζντρα φιλοξενίασ. 

 Ψα παιδιά, τα οποία διαμζνουν ςε κζντρα φιλοξενίασ είτε να φοιτιςουν ςε τάξεισ 

υποδοχισ είτε ςε Δ.Ω.Ε.Υ.25. 

 Ρα ενταχτοφν και τα παιδιά που ηουν ςτα νθςιά ςτθν τυπικι εκπαίδευςθ. 

 Ρα δθμιουργθκοφν τάξεισ υποδοχισ και ςτα γυμνάςια. 

 Σι εκπαιδευτικοί να ζχουν τθν κατάλλθλθ εμπειρία και επιμόρφωςθ και να 

επικυμοφν αλθκινά να διδάξουν αυτά τα παιδιά. 

 Ρα καταγράφονται με ςυςτθματικό τρόπο θ θλικία των παιδιϊν και οι 

εκπαιδευτικζσ τουσ ανάγκεσ. 

 Ρα υπάρχουν δράςεισ για τθν κοινωνικοποίθςθ των προςφυγόπουλων και τθν 

αλλθλεπίδραςι τουσ με άλλα παιδιά. 

 Ψο πρόγραμμα να ανταποκρίνεται ςτισ ιδιαίτερεσ ανάγκεσ και ικανότθτεσ τουσ. 

 Ρα ενςωματωκοφν και τα αςυνόδευτα παιδιά ςτθν τυπικι εκπαίδευςθ. 

 Ρα υπάρξει μζριμνα για τθν εκμάκθςθ τθσ μθτρικισ γλϊςςα αυτϊν των παιδιϊν. 

 Ρα υπάρξει θ δυνατότθτα παρακολοφκθςθσ μακθμάτων και ςε άλλθ ευρωπαϊκι 

γλϊςςα. 

                                                             
25

 «Κα πρζπει να εξαςφαλιςτεί και πάλι το κόςτοσ μετακίνθςθσ των παιδιϊν από τον Διεκνι 
Σργανιςμό Πετανάςτευςθσ (ιταν υπεφκυνοσ για το πρόγραμμα 2016-2017), ι άλλον φορζα» 
(Επιςτθμονικι Επιτροπι για τθ Χτιριξθ των Υαιδιϊν των Υροςφφγων, 2017: 82). 
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 Ρα ςυνεργαςτοφν οι εκπαιδευτικοί με τουσ φορείσ που παρζχουν άτυπθ 

εκπαίδευςθ. 

 Ρα υπάρχουν διερμθνείσ - πολιτιςμικοί διαμεςολαβθτζσ. 

 Ρα λθφκοφν μζτρα ϊςτε να ενταχκοφν ςτθν τυπικι εκπαίδευςθ και οι ζφθβοι 

θλικίασ 16-18 ετϊν, κακϊσ και να υπάρξει προγραμματιςμόσ για τθν 

επαγγελματικι τουσ κατάρτιςθ. 

 Ρα πραγματοποιθκοφν διάφορεσ δράςεισ με ςτόχο τθν προςζγγιςθ και τθν 

ευαιςκθτοποίθςθ των Ελλινων γονζων, αλλά και τθν ενθμζρωςθ των 

προςφφγων γονζων. 

 

3.1.2. Διαδικαςία αςφλου και μετεγκατάςταςθ προςφφγων 

Θ Ωπθρεςία Αςφλου δθμιουργικθκε με τον Ρ. 3907/2011 (λειτουργεί από το 2013) 

και ορίηεται ωσ ο μοναδικόσ υπεφκυνοσ κρατικόσ φορζασ για τθν εξζταςθ των 

αιτιςεων αςφλου πρϊτου βακμοφ (Ϊπατθ Αρμοςτεία του ΣΘΕ για τουσ Υρόςφυγεσ, 

2014). Εάν θ αίτθςθ ενόσ ατόμου απορριφκεί ςε πρϊτο βακμό, μπορεί να 

προςφφγει ςε δεφτερο βακμό κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ ςτθν Αρχι Υροςφφγων (Ρ. 

3907/2011) (Ωπθρεςία Αςφλου). 

Θ Ωπθρεςία Αςφλου ςυςτάκθκε μετά από καταδικαςτικι απόφαςθ26, θ οποία 

ζκρινε το ελλθνικό ςφςτθμα αςφλου ωσ άδικο και ελλιπζσ, και αποτελεί προςπάκεια 

αναδιοργάνωςισ του (Ϊπατθ Αρμοςτεία του ΣΘΕ για τουσ Υρόςφυγεσ, 2014). 

Ωπάγεται ςτο Ωπουργείο Πεταναςτευτικισ Υολιτικισ και αποτελείται από τθν 

Ξεντρικι Ωπθρεςία, θ οποία οργανϊνει και επιβλζπει τθ δράςθ των Υεριφερειακϊν 

Γραφείων Αςφλου και των Αυτοτελϊν Ξλιμακίων (Ωπθρεςία Αςφλου). 

Από το ζτοσ 2013 ζωσ το ζτοσ 2017 ζχουν κατατεκεί 121.467 αιτιςεισ διεκνοφσ 

προςταςίασ ςτθν Ωπθρεςία Αςφλου. Ψο 67,9% των αιτιςεων υποβλικθκε από 

άνδρεσ και το 32,1% από γυναίκεσ. Ακόμθ, το 50% των ατόμων που υπζβαλε αίτθςθ 

ιταν μεταξφ 18 ζωσ 34 ετϊν, ενϊ το 25% ιταν ανιλικοι, 0 ζωσ 13 ετϊν. Ψο 35,5% 

καταγόταν από τθ Χυρία, το 12,7% από το Υακιςτάν και το 11,8% από το 

Αφγανιςτάν (Ωπθρεςία Αςφλου, 2017). 

                                                             
26 Ωπόκεςθ M.S.S. κατά Βελγίου και Ελλάδασ (Ε.Δ.Δ.Α., 2010). 
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Ειδικότερα, το ζτοσ 2015 κατατζκθκαν 13.195 αιτιςεισ αςφλου, το ζτοσ 2016 

κατατζκθκαν 51.092 αιτιςεισ και το ζτοσ 2017 (ζωσ τζλθ Χεπτεμβρίου) 42.936 

αιτιςεισ. Σι αιτιςεισ που υποβλικθκαν για το ζτοσ 2017 προζρχονται ςτο 

μεγαλφτερο ποςοςτό από Χφρουσ (27,8%), ενϊ ακολουκοφν οι Υακιςτανοί (15,6%) 

και οι Αφγανοί (13,2%) (Ωπθρεςία Αςφλου, 2017). Αναφορικά με τθν πρόςβαςθ των 

παιδιϊν ςτθ διεκνι προςταςία, το ζτοσ 2016 κατατζκθκαν 14.806 αιτιςεισ αςφλου 

από παιδιά θλικίασ 0-13 ετϊν και 4.914 αιτιςεισ από παιδιά 14 ζωσ 17 ετϊν. Ψο 

ζτοσ 2017, οι αιτιςεισ αςφλου από παιδιά θλικίασ 0-13 ετϊν ζφταςαν τισ 10.572 

αιτιςεισ και τισ 3.893 αιτιςεισ από παιδιά 14-17 ετϊν. Από τα παραπάνω δεδομζνα 

υπολογίηεται ότι οι αςυνόδευτοι ανιλικοι κατζκεςαν το ζτοσ 2016 2.352 αιτιςεισ 

για διεκνι προςταςία και 1.966 αιτιςεισ για το ζτοσ 2017 (Ωπθρεςία Αςφλου, 2017).  

Από τον Λοφνιο ζωσ και τον Λοφλιο του ζτουσ 2016, θ Ωπθρεςία Αςφλου 

επιχείρθςε τθν προκαταγραφι των ατόμων που επικυμοφςαν να αιτθκοφν άςυλο 

με ςκοπό να προγραμματίςουν ςτθ ςυνζχεια τθν πλιρθ καταγραφι27 τουσ (Ξοινι 

ςφνοψθ πολιτικισ για τθν κατάςταςθ των εκτοπιςκζντων πλθκυςμϊν ςτθν Ελλάδα, 

2016). Τμωσ, θ ολοκλιρωςθ τθσ πλιρουσ καταγραφισ διιρκθςε αρκετοφσ μινεσ με 

αποτζλεςμα τθν κακυςτζρθςθ ςτισ διαδικαςίεσ τθσ εξζταςθσ των αιτιςεων αςφλου, 

τθσ οικογενειακισ επανζνωςθσ και τθσ μετεγκατάςταςθσ των ατόμων (Αίτθμα, 

2017). 

Ζτςι, όςα άτομα δεν προκαταγράφθκαν, δεν μποροφν πλζον να αιτθκοφν άςυλο 

αυτοπροςϊπωσ ςτθν Ωπθρεςία Αςφλου και υποβάλουν αίτθμα για καταγραφι μζςω 

Skype (Ξοινι ςφνοψθ πολιτικισ για τθν κατάςταςθ των εκτοπιςκζντων πλθκυςμϊν 

ςτθν Ελλάδα, 2016). Τμωσ, θ διαδικαςία αυτι παρουςιάηει προβλιματα, ενϊ 

αρκετοί παραπονιοφνται ότι δεν μποροφν να κλιςουν ραντεβοφ μζςω Skype 

(Αίτθμα, 2017). 

Επίςθσ, δυςχζρειεσ ςτθ διαδικαςία τθσ πλιρουσ καταγραφισ υπιρξαν και ςτα 

ελλθνικά νθςιά, όπου παρατθρικθκε ότι οι αιτοφντεσ άςυλο δεν καταγράφθκαν 

ςφμφωνα με τθν θμερομθνία άφιξισ τουσ ςτθν Ελλάδα, τθν εκδιλωςθ επικυμίασ 

για άςυλο ι το κατά πόςο ευάλωτοι είναι, αλλά με βάςθ τθν εκνικότθτά τουσ 

                                                             
27

 Ζτςι, κα είναι ςε κζςθ να δζχονται πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν θμερομθνία τθσ ςυνζντευξθσ για 
το αίτθμα αςφλου, για τθ μετεγκατάςταςθ, κ.λπ. (Ξοινι ςφνοψθ πολιτικισ για τθν κατάςταςθ των 
εκτοπιςκζντων πλθκυςμϊν ςτθν Ελλάδα, 2016: 8). 
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(Χφροι). Ψο τελευταίο ςυνδζεται με τθ Χυμφωνία ΕΕ - Ψουρκίασ  (Αίτθμα, 2017; 

Ϊπατθ Αρμοςτεία του ΣΘΕ για τουσ Υρόςφυγεσ-Γραφείο Ευρϊπθσ, 2017). Ψα 

παραπάνω είχαν ωσ αποτζλεςμα αντιδράςεισ και διενζξεισ μεταξφ διαφορετικϊν 

εκνικοτιτων ςτα κζντρα φιλοξενίασ, το οποίο επθρζαςε και τθν τοπικι κοινότθτα 

των νθςιϊν (Χυνιγοροσ του Υολίτθ, 2016α). 

Υρόςωπα, τα οποία ειςιλκαν ςτα ελλθνικά νθςιά μετά τισ 20 Παρτίου 2016, 

και οι αιτιςεισ τουσ κεωροφνται παραδεκτζσ διαμζνουν ςε δομζσ φιλοξενίασ ςτα 

νθςιά μζχρι να τελειϊςει θ διαδικαςία χοριγθςθσ αςφλου. Εάν όμωσ οι αιτιςεισ 

τουσ κρίνονται ωσ απαράδεκτεσ κα πρζπει να επιςτρζψουν ςτθν Ψουρκία, εκτόσ και 

αν προςβάλουν τθν απόφαςθ (Ξοινι ςφνοψθ πολιτικισ για τθν κατάςταςθ των 

εκτοπιςκζντων πλθκυςμϊν ςτθν Ελλάδα, 2016). «Υολλζσ από αυτζσ τισ επιςτροφζσ 

δεν υλοποιικθκαν, διότι οι ελλθνικζσ Επιτροπζσ Υροςφφγων δεν ζκριναν τθν 

Ψουρκία ωσ αςφαλι τρίτθ χϊρα. Υαρόλο αυτά, με ανακεϊρθςθ ςτον νόμο για το 

άςυλο (Ρ. 4375/2016), θ ςφνκεςθ των Επιτροπϊν Υροςφυγϊν διαφοροποιικθκε 

ζτςι ϊςτε να αυξθκοφν οι επιςτροφζσ ςτθν Ψουρκία» (Ξοινι ςφνοψθ πολιτικισ για 

τθν κατάςταςθ των εκτοπιςκζντων πλθκυςμϊν ςτθν Ελλάδα, 2016: 10). 

Ακόμθ, ο ρόλοσ τθσ EASO ςτθ διαδικαςία των ςυνεντεφξεων και το γεγονόσ ότι 

δεν κατζγραψε ςτοιχεία ςτουσ αιτοφμενουσ που να μποροφν να τουσ εντάξουν ςε 

ειδικζσ κατθγορίεσ, κζτει ερωτθματικά ςχετικά με τισ αρμοδιότθτεσ τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ υπθρεςίασ ςτθ διαδικαςία αςφλου ςτθν Ελλάδα (Αίτθμα, 2017˙ 

Χυνιγοροσ του Υολίτθ, 2016α). 

Χχετικά με τισ μετεγκαταςτάςεισ, ο ςυνολικόσ αρικμόσ αιτιςεων 

μετεγκατάςταςθσ μζχρι τισ 8 Σκτωβρίου 2017 φτάνει τισ 27.439, τα εξερχόμενα 

αιτιματα28 είναι 24.859 από τα οποία ζγιναν αποδεκτά τα 22.661, ενϊ 

πραγματοποιικθκαν 20.471 μετεγκαταςτάςεισ. Σι 19.547 αιτιςεισ 

μετεγκατάςταςθσ προζρχονται από Χφρουσ πρόςφυγεσ. Ψο 38,2% είναι μεταξφ 18 

ζωσ 34 ετϊν, παρόμοιο ποςοςτό είχε και θ θλικιακι ομάδα 0 ζωσ 13 ετϊν. Θ 

Γερμανία κατζχει τθν υψθλότερθ κζςθ ςτισ μετεγκαταςτάςεισ προςφφγων από τθν 

Ελλάδα (4.838) και ακολουκεί θ Γαλλία (4.680) (Ωπθρεςία Αςφλου, 2017). Υιο 

ςυγκεκριμζνα, από 4 Ροεμβρίου 2015 ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2016, είχαν 

                                                             
28

 Θ Ωπθρεςία Αςφλου δεν διεκπεραιϊνει αιτιματα μετεγκατάςταςθσ όταν υπάρχει αβεβαιότθτα για 
κζματα αςφάλειασ ι υπθκοότθτασ (Ωπθρεςία Αςφλου, 2017). 
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μετεγκαταςτακεί 7.192 πρόςφυγεσ από τθν Ελλάδα. Από αυτοφσ, 2.413 ιταν παιδιά 

(191 αςυνόδευτοι ανιλικοι) (Unicef, 2016). Σι μετεγκαταςτάςεισ που ζχουν 

πραγματοποιθκεί από τον Λανουάριο του 2017 ζωσ τισ 9 Σκτωβρίου 2017 είναι 

13.282 (Ωπθρεςία Αςφλου, 2017). 

Χφμφωνα με τθν ActionAid (χ.χ.), οι πρόςφυγεσ που ειςιλκαν ςτθ χϊρα μασ 

πριν από τθ Χυμφωνία ΕΕ - Ψουρκίασ μποροφν να αιτθκοφν είτε μετεγκατάςταςθ ςε 

κάποια άλλθ χϊρα τθσ ΕΕ είτε οικογενειακι επανζνωςθ. Ενϊ, οι πρόςφυγεσ που 

ειςιλκαν ςτθν Ελλάδα μετά τθν ζναρξθ τθσ Χυμφωνίασ μποροφν να αιτθκοφν μόνο 

για οικογενειακι επανζνωςθ.  

Ξατά τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (2016), ζωσ τα τζλθ Χεπτεμβρίου του 2017 κα 

ζπρεπε να μετεγκαταςτακοφν 160.000 αιτοφντεσ διεκνοφσ προςταςίασ ςε χϊρεσ τθσ 

ΕΕ από τθν Ελλάδα και τθν Λταλία. Θ Διεκνισ Αμνθςτία (2017ε) διαπιςτϊνει ότι το 

πρόγραμμα μετεγκατάςταςθσ ζχει αποτφχει, κακϊσ μόνο το 28,7% του ςτόχου ζχει 

πραγματοποιθκεί. Θ Υολωνία και θ Συγγαρία δεν ζχουν δεχκεί κανζνα πρόςφυγα, 

ενϊ θ Ψςεχία μόλισ 12 και θ Χλοβακία μόλισ 16 πρόςφυγεσ (διακζςιμεσ κζςεισ 2.691 

και 902 αντίςτοιχα). Θ Πάλτα ζχει πραγματοποιιςει απόλυτα τισ προβλεπόμενεσ 

μετεγκαταςτάςεισ, ενϊ θ Φιλανδία ζφταςε το υψθλό ποςοςτό του 94%.  

Εκτόσ από τα παραπάνω, το πρόγραμμα μετεγκατάςταςθσ ζχει και τα εξισ κενά 

(ActionAid, χ.χ.; Διεκνισ Αμνθςτία, 2017η): 

 Χτο πρόγραμμα, δεν μποροφν να ενταχκοφν πρόςφυγεσ που ζφταςαν ςτθν 

Ελλάδα μετά τθ Χυμφωνία ΕΕ - Ψουρκίασ (Διεκνισ Αμνθςτία, 2017ε; ActionAid, 

χ.χ.). 

 Λςχφει για άτομα με ςυγκεκριμζνθ εκνικι καταγωγι. Χυγκεκριμζνα, οι 

εκνικότθτεσ, οι οποίεσ ζχουν μζςο όρο αναγνϊριςθσ αςφλου από 75% και πάνω 

μποροφςαν να ενταχκοφν ςτο πρόγραμμα (π.χ. οι Χφροι πρόςφυγεσ). Ζτςι, είχαμε 

τθ μθ ζνταξθ των Λρακινϊν τον Λοφνιο του 2016, κακϊσ το ποςοςτό τουσ ζπεςε ςε 

73% (οι Λρακινοί που είχαν υποβάλει αίτθςθ πριν τον Λοφνιο, εντάχκθκαν ςτο 

πρόγραμμα) (ActionAid, χ.χ.). Εκτόσ από τουσ Λρακινοφσ, και οι Αφγανοί δεν 

μποροφν να ενταχκοφν ςτο πρόγραμμα μετεγκατάςταςθσ για τον ίδιο λόγο 

(Διεκνισ Αμνθςτία, 2017ςτ). 

 Ψζλοσ, οι πρόςφυγεσ δεν ζλαβαν εκτενι πλθροφόρθςθ για το πρόγραμμα 

μετεγκατάςταςθσ, δεν είναι ςε κζςθ να επιλζξουν το κράτοσ μζλοσ, ςτο οποίο κα 
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επικυμοφςαν να μεταβοφν και θ διαδικαςία μετεγκατάςταςθσ απαιτεί πολφ 

χρόνο (Διεκνισ Αμνθςτία, 2016α). 

Χυμπεραςματικά, κρίνεται αναγκαία θ ενίςχυςθ τθσ Ωπθρεςίασ Αςφλου με 

επιπλζον προςωπικό, ϊςτε να διεκπεραιϊνονται ταχφτερα οι διάφορεσ διαδικαςίεσ 

που αφοροφν τουσ πρόςφυγεσ (εξζταςθ των αιτιςεων αςφλου, μετεγκατάςταςθ, 

κ.λπ.). Θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ πρζπει να παρζχει βοικεια ςτθν Ελλάδα με τθν 

αποςτολι καταρτιςμζνου προςωπικοφ ςτα κζματα αςφλου. Θ Ελλθνικι πολιτεία 

πρζπει να λάβει τα κατάλλθλα μζτρα, ϊςτε θ Ωπθρεςία Αςφλου να διαχειρίηεται 

καλφτερα τισ αιτιςεισ διεκνοφσ προςταςίασ (εφκολθ πρόςβαςθ ςτθ διαδικαςία 

αςφλου, άμεςθ εξζταςθ των αιτιςεων, ίςθ μεταχείριςθ των προςφφγων, κ.λπ.). 

Επίςθσ, είναι απαραίτθτθ θ ενθμζρωςθ των προςφφγων ςχετικά με τισ διαδικαςίεσ 

αςφλου, μετεγκατάςταςθσ, κ.λπ. και θ παροχι δωρεάν νομικισ εκπροςϊπθςθσ για 

τθν πρωτοβάκμια και δευτεροβάκμια διαδικαςία αςφλου (Ξοινι ςφνοψθ πολιτικισ 

για τθν κατάςταςθ των εκτοπιςκζντων πλθκυςμϊν ςτθν Ελλάδα, 2016). 

 

3.1.3. Κοινωνικι ζνταξθ των προςφφγων 

Είναι γεγονόσ ότι ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ των προςφφγων που διαμζνει ςιμερα ςτθ 

χϊρα μασ, κα παραμείνει ςε αυτι για μεγάλο χρονικό διάςτθμα (Solidaritynow, 

2017). Χε ςυνζντευξθ του, ο Γιάννθσ Πουηάλασ (Ωπουργόσ Πεταναςτευτικισ 

Υολιτικισ)  διλωςε για τον αρικμό των προςφφγων που κα παραμείνουν οριςτικά 

ςτθν Ελλάδα ότι «εφόςον ιςχφςει θ ςυμφωνία ΕΕ - Τουρκίασ και δεν αλλάξουν οι 

ςυνκικεσ, κα πρζπει να υπολογίηουμε - χωρίσ αυτό να ςθμαίνει ότι κα είναι τόςοι -

 ςε ζναν αρικμό 25.000-30.000 ανκρϊπων που ζχουν κάνει αίτθςθ αςφλου και δεν 

υπάγονται ςτο κακεςτϊσ μετεγκαταςτάςεων. Δεν είναι λίγοι, αλλά μποροφμε να τα 

καταφζρουμε» (Ψα Ρζα, 2017). 

Επομζνωσ, τα ερωτιματα που δθμιουργοφνται από τθν παραπάνω διαπίςτωςθ 

ςχετίηονται με το εάν τα άτομα αυτά κα ςυνεχίςουν να ηουν αποκομμζνα ςε 

προςφυγικοφσ καταυλιςμοφσ, εάν οι ίδιοι οι πρόςφυγεσ επικυμοφν τθν κοινωνικι 

τουσ ενςωμάτωςθ και τζλοσ, εάν θ ελλθνικι κοινωνία είναι ζτοιμθ να τουσ 

αποδεχκεί και να τουσ εντάξει ςτο ςφνολό τθσ.  

Υριν γίνει θ παρουςίαςθ των βαςικϊν ςθμείων, τα οποία κα ενιςχφςουν τθν 

ενςωμάτωςθ των προςφφγων ςτον κοινωνικό ιςτό, ςκόπιμθ κρίνεται θ αναφορά 
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ςτα δεδομζνα τριϊν ελλθνικϊν ερευνϊν (ΞΑΥΑ Research - ΕΡΥΕ, 2016; Public Issue - 

ΔιαΡΕΣςισ, 2016; Public Issue - Υαρατθρθτιριο του Διμου Ακθναίων, 2017) που 

αναφζρονται ςτθ ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτουσ πρόςφυγεσ, αλλά και ςτθ 

κζςθ των προςφφγων για μόνιμθ εγκατάςταςθ ςτθ χϊρα μασ. 

Ψο ζτοσ 2016, θ ΚΑΠΑ Research πραγματοποίθςε ζρευνα για τθν Ζνωςθ 

Υεριφερειϊν Ελλάδοσ (Ε.Ρ.Υ.Ε.) ςε 637 πρόςφυγεσ που διζμεναν ςε κζντρα 

φιλοξενίασ/υποδοχισ ςτθν Αττικι. Ψα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ ςχετικά με τθν 

πικανι μόνιμθ διαμονι των προςφφγων ςτθν Ελλάδα είναι τα εξισ: 

 Ψο 77,6% του δείγματοσ ζχει κετικι γνϊμθ για τθν Ελλάδα.  

 Ψο 40,6% νιϊκει πολφ καλά & καλά με τθν παραμονι του ςτθν Ελλάδα. 

 Ψο 53,5% είχε πρόβλθμα να ςυνεννοθκεί με τισ υπθρεςίεσ του ελλθνικοφ κράτουσ 

εξαιτίασ τθσ γλϊςςασ.  

 Ψο 27,9% κα μείνει ςτθν Ελλάδα, εάν βρει κάποια δουλειά και ςυνκικεσ 

αξιοπρεποφσ διαβίωςθσ. 

 Ψο 30,1% κα κάνει αίτθςθ αςφλου ςτθν Ελλάδα, εάν δεν μπορεί να περάςει ςε 

άλλθ χϊρα. 

 Ψο 24,1% δθλϊνουν ότι κα ζρκουν και άλλα μζλθ τθσ οικογζνειάσ τουσ ςτθν 

Ελλάδα, εφόςον παραμείνουν ςτθ χϊρα μασ. 

 Ψο 31,8% κα ζμενε ςτθν Ελλάδα γιατί είναι πιο εφκολο ςε ςχζςθ με άλλεσ χϊρεσ. 

 Ψο 49,7% κα προςπακοφςε να μείνει ςτθν Ακινα ι γφρω από αυτι. 

 Ψο 68% νιϊκει ότι δεν μπορεί να βρει δουλειά ςτθν Ελλάδα ϊςτε να καλφψει τισ 

βαςικζσ του ανάγκεσ. 

 Από τουσ πρόςφυγεσ που νιϊκουν ότι μποροφν να βρουν δουλειά ςτθν Ελλάδα 

(21,9%), το 21,7% απαντά ωσ εργάτθσ και το 20,7% ωσ υπάλλθλοσ ςε γραφείο.  

Ψον Φεβρουάριο 2016, θ Public Issue πραγματοποίθςε πανελλαδικι ζρευνα για 

τθ ΔιαΡΕΣςισ (μζγεκοσ δείγματοσ: 1.220 άτομα) και κατζγραψε αρκετά 

ενδιαφζροντα αποτελζςματα ςχετικά με τθ ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτο 

προςφυγικό. Υιο ςυγκεκριμζνα: 

 Ψο 27% κεωρεί ότι οι πρόςφυγεσ δεν ξεπζραςαν τουσ 100.000, ενϊ το 18% 

απάντθςε ότι οι προςφυγικζσ ροζσ κυμάνκθκαν μεταξφ 100.000 με 500.000. 

 Ψο 63% αποδίδει μόνιμο χαρακτιρα ςτισ προςφυγικζσ ροζσ. 
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 Ψο 87% δίνει υψθλι βακμολογία ςτθ ςτάςθ των κατοίκων των νθςιϊν αναφορικά 

με τουσ πρόςφυγεσ. 

 Ψο 67% ζχει κετικά ςυναιςκιματα για τουσ πρόςφυγεσ που ιρκαν ςτθν Ελλάδα 

το 2016 (ςυμπόνια 38%, λφπθ 29%).  

 Ψο 29% δθλϊνει ότι ζχει αρνθτικά ςυναιςκιματα (ανθςυχία 16%, φόβοσ 4%).  

 Ψο 84% δθλϊνει ότι ςυμπακεί τουσ πρόςφυγεσ.  

 Ψο 58% απάντθςε ότι ζχει βοθκιςει τουσ πρόςφυγεσ, με τρόφιμα (39%), ροφχα 

(31%), φάρμακα και είδθ υγιεινισ (11%). 

 Ψο 66% ζχει κετικι γνϊμθ για τουσ πρόςφυγεσ, αλλά όχι ςτον ίδιο βακμό και για 

τουσ μετανάςτεσ (59%). 

 Ψο 32% δθλϊνει κετικό ςτθ μόνιμθ εγκατάςταςθ των προςφφγων (55% τάςςεται 

κατά τθσ μόνιμθσ εγκατάςταςθσ). 

 Ψο 53% δθλϊνει ότι οι πρόςφυγεσ που πρζπει να εγκαταςτακοφν μόνιμα ςτθ 

χϊρα μασ, πρζπει να φτάνουν μζχρι τισ 10.000. 

 Ψο 60% κεωρεί ότι οι πρόςφυγεσ πρζπει να διαμζνουν ςε διαμερίςματα.  

 Ψο 81% πιςτεφει ότι πρζπει να δοκεί άδεια εργαςίασ ςτουσ πρόςφυγεσ. 

 Ψο 45% πιςτεφει ότι οι πρόςφυγεσ κα αυξιςουν τθν εγκλθματικότθτα (το 42%  

των ερωτθκζντων διαφωνεί). 

 Ψο 45% ςυμφωνεί ότι οι πρόςφυγεσ κα αυξιςουν τον κίνδυνο τθσ τρομοκρατίασ 

(το 41% του δείγματοσ διαφωνεί). 

 Ψο 44% δθλϊνει ότι οι πρόςφυγεσ κα βοθκιςουν τθν ελλθνικι οικονομία (το 40% 

του δείγματοσ διαφωνεί). 

 Ψο 54% κεωρεί ότι οι πρόςφυγεσ δεν κα πάρουν τισ δουλειζσ των Ελλινων (το 

35% ςυμφωνεί). 

 Ψο 49% ςυμφωνεί ότι οι πρόςφυγεσ κα επιβαρφνουν τθ δθμόςια υγεία και 

παιδεία (το 41% διαφωνεί). 

 Ψο 50% δεν κεωρεί ότι οι πρόςφυγεσ κα εμπλουτίςουν τον πολιτιςμό τθσ 

Ελλάδασ (το 36% ςυμφωνεί). 

 Ψο 66% ςυμφωνεί οι πρόςφυγεσ κα μποροφςαν να ενςωματωκοφν ςτθν ελλθνικι 

κοινωνία, επειδι οι περιςςότεροι είναι οικογενειάρχεσ και φιλιςυχοι. 
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 Ψο 51% τάςςονται κατά τθσ άποψθσ ότι οι πρόςφυγεσ δεν κα μπορζςουν να 

ενςωματωκοφν ςτθν κοινωνία, επειδι οι περιςςότεροι είναι μουςουλμάνοι. 

Ψζλοσ, θ Public Issue διενιργθςε ζρευνα για το Υαρατθρθτιριο του Διμου 

Ακθναίων (2017) ςε πρόςφυγεσ του κζντρου φιλοξενίασ ςτον Ελαιϊνα (534 

οικογζνειεσ-1600 μζλθ) και ςτουσ κατοίκουσ του Διμου Ακθναίων. 

Ψα δεδομζνα που ςυγκζντρωςε από τουσ πρόςφυγεσ είναι τα εξισ: 

 Ψο 98% των ερωτθκζντων βγαίνει ςυχνά ςτθν Ακινα. 

 Ψο 89% διλωςε ότι δεν ςυνζβθ κάτι που τον προςζβαλε ςτθν Ακινα. 

 Ψο 55% απάντθςε ότι δεν κζλει να μάκει ελλθνικά, το 22% κζλει να μάκει, το 19% 

μακαίνει ελλθνικά και το 3% μιλάει ελλθνικά.  

 Ψο 60% των προςφφγων επικυμεί να φφγει από τθν Ελλάδα για άλλο προοριςμό 

(το 5% απάντθςε ότι κζλει να μείνει ςτθν Ελλάδα). 

Ψα δεδομζνα που ςυγκζντρωςε από τουσ κατοίκουσ τθσ Ακινασ περιγράφονται 

παρακάτω: 

 Ψο 80% που βλζπει άτομα από τρίτεσ χϊρεσ ςτθ γειτονιά του, πιςτεφει ότι δεν 

δθμιουργοφν προβλιματα. 

 Από τουσ ερωτθκζντεσ που βλζπουν άλλεσ εκνικότθτεσ ςτθ γειτονιά τουσ, το 44% 

κεωρεί ότι υπάρχουν πρόςφυγεσ ςτθν περιοχι του. 

 Ψο 61% από τουσ ερωτθκζντεσ που βλζπει πρόςφυγεσ ςτθ γειτονιά του, πιςτεφει 

ότι τον τελευταίο χρόνο ζχει αυξθκεί ο αρικμόσ των προςφφγων ςτθν περιοχι 

του. 

 Ψο 66% των ατόμων που βλζπει πρόςφυγεσ ςτθν περιοχι του, κεωρεί ότι δεν ζχει 

δθμιουργιςει πρόβλθμα θ εγκατάςταςθ προςφφγων και το 72% ότι δεν 

υπάρχουν ςυχνά προςτριβζσ μεταξφ των προςφφγων. 

 Ψο 72% του δείγματοσ διλωςε ότι πρζπει να πθγαίνουν ςχολείο τα 

προςφυγόπουλα και το 65% ότι πρζπει να εγγράφονται ςτουσ παιδικοφσ 

ςτακμοφσ του Διμου. 

 Ψο 43% κεωρεί ότι οι πρόςφυγεσ πρζπει να μείνουν ςε διαμερίςματα και το 38% 

ςε ειδικοφσ καταυλιςμοφσ. 
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 Χχετικά με τουσ πρόςφυγεσ που κα μείνουν ςτθν Ελλάδα, το 31% πιςτεφει ότι 

πρζπει να τουσ δοκεί άδεια εργαςίασ και το 26% απάντθςε ότι δεν πρζπει να 

δοκεί. 

 Ψο 54% πιςτεφει ότι μάλλον δεν μποροφν να ενςωματωκοφν οι πρόςφυγεσ που 

παραμζνουν ςτθν Ελλάδα. 

 Ψο 44% κεωρεί ότι μάλλον αποτελοφν απειλι για τθν Ελλάδα οι πρόςφυγεσ που 

παραμζνουν ςε αυτι.  

 Ψο 57% ζχει βοθκιςει πρόςφυγεσ, με υψθλότερα ποςοςτά απαντιςεων να 

ςυγκεντρϊνουν τα τρόφιμα, τα ροφχα και τα είδθ υγιεινισ. 

Χυνοψίηοντασ με βάςθ τα παραπάνω ςτοιχεία, κατανοοφμε ότι: α) υπάρχει ζνα 

ποςοςτό των προςφφγων που κα ικελε να μείνει μόνιμα ςτθν Ελλάδα, αλλά 

ςυναντά δυςκολίεσ ςτθ γλϊςςα και ςτθν εφρεςθ κατάλλθλθσ εργαςίασ για 

βιοποριςμό και β) ςε γενικζσ γραμμζσ, θ πλειοψθφία των Ελλινων ζχει κετικι 

ςτάςθ για τουσ πρόςφυγεσ. Επομζνωσ, θ Υολιτεία κα πρζπει να ςχεδιάςει τισ 

πρακτικζσ για κοινωνικι ενςωμάτωςθ των προςφφγων με τρόπο που κα  

ανταποκρίνεται ςτισ ανάγκεσ τουσ και κα ςτοχεφει ςτθν ενθμζρωςθ και 

ευαιςκθτοποίθςθ τθσ ελλθνικισ κοινότθτασ προσ τθ ςυγκεκριμζνθ ομάδα.  

3.1.3.1. Βαςικά ςθμεία για τθν ζνταξθ των προςφφγων 

«Θ ζνταξθ των προςφφγων αποτελεί δυναμικι και πολφπλευρθ αμφίδρομθ 

διαδικαςία που απαιτεί προςπάκειεσ απ’ όλα τα ενδιαφερόμενα μζρθ» (Ϊπατθ 

Αρμοςτεία του ΣΘΕ για τουσ Υρόςφυγεσ, 2007β: 1). Χυνδζεται τόςο με τθν 

ικανότθτα των προςφφγων να μποροφν να ενταχκοφν ςε μια νζα χϊρα –

διατθρϊντασ τα ςτοιχεία τθσ πολιτιςμικισ τουσ ταυτότθτασ–, όςο και με τθ 

δεκτικότθτα τθσ κοινωνίασ για ζνταξθ των προςφφγων ςτο ςφνολό τθσ (Ϊπατθ 

Αρμοςτεία του ΣΘΕ για τουσ Υρόςφυγεσ, 2007β).  

Σι πολιτικζσ που ακολουκοφνται για τθν κοινωνικι ενςωμάτωςθ των 

προςφφγων κα πρζπει να αποτελοφν μζροσ τθσ ευρφτερθσ μεταναςτευτικισ 

πολιτικισ. Υολιτικζσ και ςχεδιαςμοί που αφοροφν τθν αντιμετϊπιςθ ρατςιςτικϊν 

ςτερεότυπων και αντιλιψεων, τθν ιςότθτα των φφλων, τισ δραςτθριότθτεσ που 

προωκοφν τθν κοινωνικι ςυμμετοχι και τθ δθμιουργία ενόσ κετικοφ κλίματοσ για 
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τισ μειονότθτεσ, μποροφν να εφαρμοςτοφν ςε πρόςφυγεσ και μετανάςτεσ (Ϊπατθ 

Αρμοςτεία του ΣΘΕ για τουσ Υρόςφυγεσ, 2007β). 

Απαραίτθτθ κρίνεται θ ςυνεργαςία μεταξφ των υπθρεςιϊν που παρζχουν ζργο 

ςτα κζντρα φιλοξενίασ/υποδοχισ και των ανκρϊπων που ςχεδιάηουν τισ πολιτικζσ 

ζνταξθσ, ϊςτε αυτζσ οι πολιτικζσ να μποροφν να προςαρμόηονται ανάλογα με τα 

ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά του κάκε πρόςφυγα (Ϊπατθ Αρμοςτεία του ΣΘΕ για τουσ 

Υρόςφυγεσ, 2007β). 

Θ εκμάκθςθ τθσ γλϊςςασ παίηει κυρίαρχο ρόλο ςτθν ζνταξθ των προςφφγων, 

κακϊσ ςυνδζεται με τθ φοίτθςθ των παιδιϊν ςτα ςχολεία και με τθν εφρεςθ 

εργαςίασ (Ϊπατθ Αρμοςτεία του ΣΘΕ για τουσ Υρόςφυγεσ, 2007β). Πζςω τθσ 

γλϊςςασ, ο πρόςφυγασ μπορεί να αναπτφξει κοινωνικό διάλογο, να αλλθλεπιδρά 

και να επικοινωνεί με τα άλλα μζλθ τθσ κοινότθτασ, να γνωρίςει τθν πολιτιςτικι 

τουσ κουλτοφρα, να ςυνεργαςτεί και να ςυνυπάρχει ειρθνικά μαηί τουσ (Ψςακθρίδθ, 

2012). Χπουδαίασ ςθμαςίασ αποτελεί και θ επαγγελματικι κατάρτιςθ των 

προςφφγων, διότι εξαςφαλίηει εφκολθ πρόςβαςθ ςτθν αγορά εργαςίασ ςτθν 

περίπτωςθ χοριγθςθσ άδειασ διαμονισ (Ϊπατθ Αρμοςτεία του ΣΘΕ για τουσ 

Υρόςφυγεσ, 2007β). 

Ειδικότερα, τα άτομα που ζφταςαν ςτθν Ελλάδα δεν αναγνωρίηονται γριγορα 

ωσ πρόςφυγεσ, διότι θ διαδικαςία εξζταςθσ του αιτιματόσ τουσ για άςυλο είναι 

αρκετά χρονοβόρα. Επομζνωσ, το διάςτθμα που ηουν ςτθ χϊρα μασ αποκτοφν 

βιϊματα και εμπειρίεσ που επθρεάηουν τθν άποψι τουσ για κοινωνικι ζνταξθ. Θ 

ςτζγαςθ των προςφφγων ςε κζντρα φιλοξενίασ για μεγάλο χρονικό διάςτθμα, ο 

αποχωριςμόσ από τθν οικογζνεια, οι περιοριςμοί ςτο δικαίωμα εργαςίασ, θ 

εξάρτθςθ από διάφορεσ υπθρεςίεσ παροχϊν, τα ςτερεότυπα που ςυχνά 

αντιμετωπίηουν μπορεί να ζχουν ωσ ςυνζπεια τθν περικωριοποίθςι τουσ (Ϊπατθ 

Αρμοςτεία του ΣΘΕ για τουσ Υρόςφυγεσ, 2007β). 

 Χτο πλαίςιο τθσ ορκολογικισ κατανομισ των προςφυγικϊν πλθκυςμϊν ςτισ 

ελλθνικζσ περιοχζσ, μπορεί να επιτευχκεί θ ςτζγαςθ των προςφφγων ςε 

διαμερίςματα, ϊςτε να μθν απομονϊνονται ςτα κζντρα φιλοξενίασ. Ζτςι, κα 

μπορζςουν να ενταχκοφν και ςε διάφορεσ δραςτθριότθτεσ που οργανϊνει ο κάκε 

διμοσ (ακλθτικζσ, πολιτιςτικζσ, κ.λπ.) (ΛΨΑ-ΞΕΔΕ, 2016). 
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Χθμαντικι είναι και θ εργαςία, κακϊσ το άτομο κα μπορζςει να βιοποριςτεί, 

αλλά και να κοινωνικοποιθκεί (Ϊπατθ Αρμοςτεία του ΣΘΕ γα τουσ Υρόςφυγεσ, 

2007β). Ωςτόςο, οι μετανάςτεσ/πρόςφυγεσ ςυναντοφν αρκετζσ δυςχζρειεσ ςτον 

τομζα τθσ απαςχόλθςθσ, γι’ αυτό και κα πρζπει να γίνεται ενθμζρωςθ ςχετικά με τα 

δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ τουσ ςτον ςυγκεκριμζνο τομζα, να τουσ παρζχονται 

ίδια δικαιϊματα και ίδιεσ ςυνκικεσ εργαςίασ με τον ντόπιο πλθκυςμό και θ 

δυνατότθτα εκελοντικισ εργαςίασ (ΛΨΑ-ΞΕΔΕ, 2016). 

Επίςθσ, τα άτομα αυτά ζχουν βιϊςει τραυματικζσ εμπειρίεσ (αναγκαςτικι 

μετακίνθςθ, διϊξεισ, αποχωριςμό τθσ οικογζνειασ) που μπορεί να ζχουν επθρεάςει 

ςθμαντικά τθν ψυχολογία τουσ και να τουσ ζχουν δθμιουργιςει αιςκιματα 

απογοιτευςθσ, αγανάκτθςθσ, επικετικότθτασ. Επομζνωσ, κα πρζπει να τουσ 

παρζχεται θ απαραίτθτθ φροντίδα από ειδικοφσ  (Ϊπατθ Αρμοςτεία του ΣΘΕ για 

τουσ Υρόςφυγεσ, 2007β). 

Ξαίριασ ςθμαςίασ για τθν κοινωνικι ζνταξθ των προςφφγων αποτελεί και θ 

αποδοχι τουσ από τθν ελλθνικι κοινότθτα. Θ πολιτεία κα πρζπει να προβάλει τθ 

ςυμβολι των μεταναςτϊν (και με παραδείγματα από δθμόςια πρόςωπα) ςτθν 

οικονομία, ςτον πολιτιςμό και ςτθν κουλτοφρα τθσ χϊρασ μασ, δθμιουργϊντασ με 

αυτόν τον τρόπο κετικά ςυναιςκιματα για τον πρόςφυγα/τον μετανάςτθ. Σ Διεκνισ 

Σργανιςμόσ Πετανάςτευςθσ ςε ςυνεργαςία με το Ωπουργείο Πεταναςτευτικισ 

Υολιτικισ δθμιοφργθςαν καμπάνια κατά των ςτερεοτφπων για πρόςφυγεσ και 

μετανάςτεσ με τίτλο Stop Mind Borders. Θ καμπάνια περιζχει ςφντομεσ ιςτορίεσ με 

κζμα τον ρατςιςμό και τα ςτερεότυπα που αντιμετϊπιςαν οι Ζλλθνεσ τθσ διαςποράσ 

και βαςίηονται ςε πραγματικά γεγονότα (Athina9.84.gr, 2017; Εφθμερίδα των 

Χυντακτϊν, 2017β). 

Ακόμθ, ςθμαντικόσ είναι και ο ρόλοσ των διμων, διότι ςε επίπεδο τοπικισ 

κοινότθτασ επιτυγχάνεται θ ζνταξθ των προςφφγων. Θ τοπικι αυτοδιοίκθςθ τθσ 

εκάςτοτε περιοχισ κα πρζπει να δζχεται τθν κατάλλθλθ ενθμζρωςθ για τθν 

υιοκζτθςθ ενεργειϊν με ςκοπό τθν ζνταξθ και τθ ςυμμετοχι των προςφφγων ςε 

τοπικζσ εκελοντικζσ οργανϊςεισ και κοινωνικζσ δραςτθριότθτεσ. Επίςθσ, κα πρζπει 

να πραγματοποιοφνται διάφορεσ ενθμερϊςεισ και δραςτθριότθτεσ ςε τοπικό 

επίπεδο που κα ςτοχεφουν ςτθ γνωριμία του ξζνου, του διαφορετικοφ και ςτθν 

αλλθλεπίδραςθ μεταξφ των κατοίκων και των προςφφγων (ΛΨΑ-ΞΕΔΕ, 2016). 
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Χφμφωνα με τθν Ϊπατθ Αρμοςτεία του ΣΘΕ-Γραφείο Ευρϊπθσ (2017), οι διμοι, οι 

τοπικοί άρχοντεσ, αλλά και οι εκελοντζσ μποροφν να ςυνειςφζρουν ςθμαντικά ςτθν 

υποςτιριξθ και ςτθν κοινωνικι ζνταξθ των προςφφγων. 

Τμωσ, ςπουδαιότερο ρόλο ςτθν ευαιςκθτοποίθςθ τθσ κοινωνίασ για τουσ 

πρόςφυγεσ ζχει το ςχολείο. Πζςω τθσ ςυνφπαρξθσ παιδιϊν με διαφορετικι 

ταυτότθτα και κουλτοφρα, θ εκπαίδευςθ μετατρζπεται ςε διαπολιτιςμικι, 

απομονϊνει τισ διακρίςεισ και τα ςτερεότυπα και φζρνει ςε πρϊτο πλάνο τθν 

αλλθλοαποδοχι, τθν αλλθλεγγφθ, τθν επικοινωνία και το ςεβαςμό προσ το 

διαφορετικό. Πε το δθμόςιο ςχολείο να εντάςςει και να μορφϊνει κάκε παιδί, 

ανεξάρτθτα από τθν προζλευςι του, θ κοινωνία ςτρζφεται εναντίον του 

αποκλειςμοφ και τθσ περικωριοποίθςθσ των ατόμων (Ρικολάου, 2011). «Αυτό το 

δθμόςιο ςχολείο κα αποτελζςει το ανάχωμα τθσ δθμοκρατικισ παράδοςθσ τθσ 

κοινωνίασ μασ, αμβλφνοντασ τισ κοινωνικζσ αδικίεσ και διαςφαλίηοντασ τθν 

πρόςβαςθ όλων των πολιτϊν ςτο υπζρτατο αγακό τθσ γνϊςθσ και διαμζςου αυτισ 

ςτθν επαγγελματικι και κοινωνικι ζνταξθ» (Ρικολάου, 2011: 225). Ψο ΩΥΕΚ 

δθμιοφργθςε κοινωνικό τθλεοπτικό μινυμα με ςτόχο τθν ενθμζρωςθ και 

ευαιςκθτοποίθςθ τθσ ελλθνικισ κοινωνίασ για τθν ζνταξθ των προςφυγόπουλων 

ςτθ δθμόςια εκπαίδευςθ (ΩΥΕΚ, 2017). 

Ψζλοσ, θ ζνταξθ των προςφφγων εξαρτάται ςε μεγάλο βακμό και από τα Πζςα 

Παηικισ Ενθμζρωςθσ, τα οποία διαμορφϊνουν ςτάςεισ και αντιλιψεισ και γι’ αυτό 

κα πρζπει να βοθκιςουν και να δθμιουργιςουν ζνα κετικό πλαίςιο για τθν 

ενςωμάτωςθ αυτισ τθσ ομάδασ (ΛΨΑ-ΞΕΔΕ, 2016). Σ ρόλοσ των Π.Π.Ε. ωσ προσ το 

προςφυγικό ηιτθμα κα αναφερκεί διεξοδικά ςτο επόμενο κεφάλαιο, το οποίο 

περιζχει ζρευνα πάνω ςε θλεκτρονικά άρκρα τριϊν μεγάλων ελλθνικϊν 

εφθμερίδων (Εφθμερίδα των Χυντακτϊν, Αυγι και Ξακθμερινι).  
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Β’ ΜΕΡΟ 

Κεφάλαιο 4ο 

4.1. κοπόσ και ςτόχοι τθσ ζρευνασ 

Ξφριοσ ςκοπόσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ είναι να ερευνιςει τθν αναπαράςταςθ 

του προςφυγικοφ ηθτιματοσ ςτθν Ελλάδα από τα Πζςα Παηικισ Ενθμζρωςθσ. 

Ειδικότερα, οι ςτόχοι είναι:  

 να ανακαλφψουμε ςε ποιεσ διαςτάςεισ του προςφυγικοφ αναφζρονται 

περιςςότερο τα Π.Π.Ε. (ςτζγαςθ, υγιεινι, άςυλο, κ.λπ.)  

 να διαπιςτωκεί θ ςτάςθ των Π.Π.Ε. προσ τουσ πρόςφυγεσ 

 να παρουςιαςτεί το ηιτθμα τθσ εκπαίδευςθσ των προςφυγόπουλων ςτα 

ελλθνικά ςχολεία και θ ςτάςθ των Π.Π.Ε. προσ αυτό 

 να διαπιςτωκοφν ςε ποιεσ ςυμπεριφορζσ και ςε ποια ςυναιςκιματα ωκοφν τα 

Π.Π.Ε το ελλθνικό κοινό ςχετικά με τθν εκπαίδευςθ των προςφυγόπουλων και 

τουσ πρόςφυγεσ γενικότερα. 

 

4.2. Διαδικαςία ζρευνασ 

Χτθν παροφςα ζρευνα αποφαςίςτθκε να καταγραφοφν και να αναλυκοφν άρκρα  

από ελλθνικζσ εφθμερίδεσ, ϊςτε να αποκτιςουμε μια αντιπροςωπευτικι εικόνα για 

τθν κοινωνικι αναπαράςταςθ του προςφυγικοφ. Σι ελλθνικζσ εφθμερίδεσ που 

επιλζχκθκαν είναι θ «Εφθμερίδα των Χυντακτϊν», θ «Αυγι» και θ «Ξακθμερινι» 

διότι α) πρόκειται για εφθμερίδεσ ευρείασ και κακθμερινισ κυκλοφορίασ, β) 

εντάςςονται ςε διαφορετικά πολιτικο-ιδεολογικά πλαίςια και γ) ζχουν ιςτοςελίδεσ 

ςτο διαδίκτυο και ζνα μεγάλο ποςοςτό των Ελλινων μπορεί να ζχει πρόςβαςθ ςε 

αυτζσ. Χτθ ςυνζχεια επιλζχκθκαν από κάκε εφθμερίδα τα άρκρα εκείνα που 

αναφζρονταν ςτο προςφυγικό για τθ χρονικι περίοδο από 1/09/2016 μζχρι 

28/02/2017 και ακολοφκθςε θ ανάγνωςθ όλων των άρκρων αυτϊν. 
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4.3. Δείγμα ζρευνασ  

Ξατά τθ διαδικαςία τθσ ζρευνασ καταγράφθκαν 1.880 άρκρα που αναφζρονται ςτο 

προςφυγικό ηιτθμα για το χρονικό διάςτθμα 1/09/2016 ζωσ 28/02/2017. Από αυτά 

971 άρκρα προζρχονται από τθν «Εφθμερίδα των Χυντακτϊν» (Υαράρτθμα, 

Υίνακασ 1), 406 άρκρα από τθν «Αυγι» (Υαράρτθμα, Υίνακασ 2) και 503 άρκρα 

(Υαράρτθμα, Υίνακασ 3) από τθν «Ξακθμερινι».  

 

Εικόνα 1: Δείγμα Ζρευνασ 

 

4.4. Μζκοδοσ ζρευνασ 

Θ μζκοδοσ, θ οποία χρθςιμοποιικθκε ςτθν ζρευνα είναι θ ανάλυςθ περιεχομζνου. 

Θ ςυγκεκριμζνθ μζκοδοσ εφαρμόηεται κατά κόρον ςτισ κοινωνικζσ επιςτιμεσ 

(Robson, 2010; Ππονίδθσ, 2004). Χυχνά, χρθςιμοποιείται με ςκοπό να αναλυκεί το 

περιεχόμενο βιβλίων, περιοδικϊν, εφθμερίδων, ραδιοφωνικϊν και τθλεοπτικϊν 

εκπομπϊν, κ.λπ. (Ακαναςίου, 2007). Ξατά τθν ανάλυςθ περιεχόμενου, το 

ενδιαφζρον του ερευνθτι ςτρζφεται ςτθν επικοινωνία, ςτισ προκζςεισ, ςτισ 

ςυμπεριφορζσ, ςτισ ςτάςεισ, ςτα κίνθτρα, ςτο είδοσ του λόγου που χρθςιμοποιείται 

(μορφι - ςφνταξθ - δομι) (Ακαναςίου, 2007).  

Πζςω τθσ μεκόδου, καταγράφονται και αναλφονται λζξεισ, φράςεισ και 

νοιματα ενόσ κειμζνου με ςκοπό τθν ανακάλυψθ των μθνυμάτων του κειμζνου και 

τθν εξαγωγι κατάλλθλων ςυμπεραςμάτων (Ηαφειρόπουλοσ, 2005). «Θ ανάλυςθ 

52%

21%

27%

Δείγμα Ζρευνασ

Εφθμερίδα των Χυντακτϊν

Αυγι

Ξακθμερινι
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περιεχομζνου είναι μια τεχνικι ζρευνασ για τθν εξαγωγι ςυμπεραςμάτων με τρόπο 

ςυςτθματικό και αντικειμενικό που προκφπτουν από τα ςυγκεκριμζνα 

χαρακτθριςτικά που βρίςκονται μζςα ςε ζνα κείμενο» (Ηαφειρόπουλοσ, 2005: 173). 

Επίςθσ, θ ανάλυςθ περιεχομζνου χρθςιμοποιείται και για τθ διερεφνθςθ τθσ 

επίδραςθσ των Πζςων Παηικισ Ενθμζρωςθσ ςτθ διαμόρφωςθ τθσ κοινισ γνϊμθσ 

(Φίλιασ, 1996). Ωσ ςτόχοι τθσ ανάλυςθσ περιεχομζνου ορίηονται οι εξισ: «α) να 

δθμιουργιςει δεδομζνα, τα οποία είναι αντικειμενικά ι είναι δυνατόν να 

αναπαραχκοφν, β) να μποροφν να μετρθκοφν και να αναλυκοφν ποςοτικά, γ) να 

είναι ςθμαντικά για μια ςυςτθματικι κεωρία και δ) να μποροφν να οδθγιςουν ςε 

γενικεφςεισ περά από τα ςυγκεκριμζνα αναλυόμενα δεδομζνα» (Φίλιασ, 1996: 205).  

Ωςτόςο, ο ερευνθτισ που χρθςιμοποίει τθν ανάλυςθ περιεχομζνου κα πρζπει 

να είναι ιδιαίτερα προςεκτικόσ όταν ςχεδιάηει τθν ζρευνά του και επεξεργάηεται τισ 

πλθροφορίεσ, να δρα χωρίσ προκαταλιψεισ και ςτερεότυπα και να ενδιαφζρεται 

για ουςιαςτικζσ πλθροφορίεσ (Ακαναςίου, 2007). 

Χφμφωνα και με τθ μεκοδολογία τθσ ανάλυςθσ περιεχομζνου (Φίλιασ, 1996; 

Ακαναςίου, 2007; Ηαφειρόπουλοσ, 2005; Robson, 2010; Ξυριαηι, 1999): 

 Χτθν παροφςα μελζτθ, μονάδα καταγραφισ είναι το άρκρο. Ειδικότερα, 

εςτιάςαμε ςτθν προβολι των κεμάτων που εμφανίηονται ςτο περιεχόμενο των 

άρκρων και ςτθν ανάλυςθ αυτϊν των κεμάτων. Ωσ βαςικόσ ςτόχοσ τθσ εργαςίασ 

κεωρείται θ αναηιτθςθ και θ παρουςίαςθ τθσ ποικιλίασ των κεμάτων που 

υπάρχουν ςτα άρκρα κακϊσ και θ ερμθνεία τουσ. 

 Ψα αρχεία διαβάςτθκαν πολλζσ φορζσ και μετά κωδικοποιικθκαν με βάςθ το 

περιεχόμενό τουσ και ςε τι αναφζρονται. Βρζκθκαν 17 κατθγορίεσ. Τλα τα 

αρχεία κατανζμονται με βάςθ το περιεχόμενο τουσ και κατατάςςονται ςε μια 

από τισ 17 κατθγορίεσ. Ππορεί κάποιο αρχείο να είχε περιςςότερα από ζνα 

κζματα ανεξάρτθτα ποιο ιταν το κεντρικό, οπότε ςε αυτιν τθν περίπτωςθ 

ςυμπεριλαμβανόταν ςτθν ανάλυςθ και ςτισ δφο κατθγορίεσ. Υολλά άρκρα 

παρουςίαςαν ςυνάφεια με τουλάχιςτον μια από τισ κεματικζσ ενότθτεσ οπότε 

και ςυμπεριλιφκθκαν όλα ςτθν επεξεργαςία και μετζπειτα ανάλυςι τουσ.  

 Από τισ κατθγορίεσ που προζκυψαν, επικεντρωκικαμε ςτθν κατθγορία 

«Εκπαίδευςθ». Τςα άρκρα κατατάχκθκαν ςτθν κατθγορία «Εκπαίδευςθ» 

μελετικθκαν διεξοδικά, ενϊ για τισ υπόλοιπεσ κατθγορίεσ υπιρξε περιγραφικι 
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ανάγνωςθ των άρκρων τουσ, ϊςτε να ζχουμε μια γενικότερθ εικόνα για τουσ 

πρόςφυγεσ. 
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Κεφάλαιο 5ο  

5.1. Αποτελζςματα τθσ ζρευνασ 

5.1.1. Αρικμόσ άρκρων 

Χτο χρονικό διάςτθμα από 01/09/16 ζωσ 28/02/17, θ «Εφθμερίδα των Χυντακτϊν» 

είχε 971 (52%) θλεκτρονικά άρκρα που ςχετίηονται με το προςφυγικό ηιτθμα, θ 

«Αυγι» είχε 406 άρκρα (21%) και θ «Ξακθμερινι» είχε 503 άρκρα (27%). Χυνολικά 

αναλφκθκαν 1.880 θλεκτρονικά άρκρα. Υαρατθροφμε ότι θ «Εφθμερίδα των 

Χυντακτϊν» αναφζρεται ςε μεγαλφτερο ποςοςτό ςτο προςφυγικό ςε ςχζςθ με τισ 

δφο άλλεσ εφθμερίδεσ. 

 

5.1.2. Κατθγορίεσ άρκρων 

Πετά τθ ςυλλογι και επεξεργαςία των άρκρων από τισ θλεκτρονικζσ ςελίδεσ των 

εφθμερίδων «Εφθμερίδα των Χυντακτϊν», «Αυγι» και «Ξακθμερινι» προζκυψαν οι 

εξισ κατθγορίεσ: 

 Χυνκικεσ Διαβίωςθσ - Υροςφυγικζσ Δομζσ (9%) 

 Ξυβζρνθςθ (14%) 

 Διαδθλϊςεισ - Διαμαρτυρίεσ (3%) 

 Είςοδοσ - Ζξοδοσ και Άςυλο (13%) 

 Κάνατοι (5%) 

 Χυμφωνία ΕΕ - Ψουρκίασ (10%) 

 Ρθςιά (8%) 

 Υράξεισ υπζρ των προςφφγων (7%) 

 Αςτυνομικό - Δικαιοςφνθ (8%) 

 Φατςιςμόσ (8%) 

 Αντιπολίτευςθ - Άρκρα κατά τθσ Ξυβζρνθςθσ (6%) 

 Βιϊματα προςφυγόπουλων (4%) 

 Διεκνείσ αντιδράςεισ (4%)  

 Αντιδράςεισ Ευρϊπθσ (15%) 

 Ωγεία (1%) 
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 Πζριμνα - Σικονομικι ςτιριξθ (1%) 

 Εκπαίδευςθ (9%) 

Εικόνα 2: Κατθγορίεσ άρκρων 
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258
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9%

9%

14%

3%

13%

5%

10%

8%

1%

7%

8%

8%

6%

4%

15%

4%

1%

Χυνκικεσ Διαβίωςθσ - Υροςφυγικζσ Δομζσ 

Εκπαίδευςθ 

Ξυβζρνθςθ 

Διαδθλϊςεισ - Διαμαρτυρίεσ 

Είςοδοσ - Ζξοδοσ και Άςυλο

Κάνατοι 

Χυμφωνία Ε.Ε. - Ψουρκίασ

Ρθςιά 

Πζριμνα - Σικονομικι ςτιριξθ 

Υράξεισ υπζρ των προςφφγων 

Αςτυνομικό - Δικαιοςφνθ 

Φατςιςμόσ  

Αντιπολίτευςθ - Άρκρα κατά τθσ Ξυβζρνθςθσ 

Βιϊματα προςφυγόπουλων 

Αντιδράςεισ Ευρϊπθσ 

Διεκνείσ αντιδράςεισ 

Ωγεία 

Κατθγορίεσ



84 
 

5.1.2.1. υνκικεσ Διαβίωςθσ - Προςφυγικζσ δομζσ 

 

Εικόνα 3: υνκικεσ Διαβίωςθσ - Προςφυγικζσ Δομζσ 

 

 Τςον αφορά ςτθν κατθγορία «Χυνκικεσ Διαβίωςθσ - Υροςφυγικζσ Δομζσ» 

παρατθρείται ότι το 9% (n= 175) των ςυνολικϊν άρκρων (Ρ= 1.880) ςχετίηεται με 

τισ ςυνκικεσ διαβίωςθσ των προςφφγων ςτισ δομζσ φιλοξενίασ τθσ χϊρασ μασ 

και γενικότερα με τισ προςφυγικζσ δομζσ (Υαράρτθμα, Υίνακασ 4). 

 Επίςθσ, διαπιςτϊνεται ότι θ εφθμερίδα «Αυγι» ςθμειϊνει ποςοςτό άρκρων 40% 

(n= 70) ςτθ ςυγκεκριμζνθ κατθγορία (n= 175) και ακολουκοφν θ «Εφθμερίδα των 

Χυντακτϊν» (n= 66) με ποςοςτό 38% και θ «Ξακθμερινι» με ποςοςτό 22% (n= 

39). 

 Θ πλειοψθφία των άρκρων και ςτισ τρεισ εφθμερίδεσ αναφζρεται ςτισ άςχθμεσ 

ςυνκικεσ διαβίωςθσ των προςφφγων ςτα κζντρα φιλοξενίασ, ιδιαίτερα το 

χειμϊνα, ςτισ ελλείψεισ ςτουσ καταυλιςμοφσ του Ελλθνικοφ ςτθν Ακινα και τθσ 

Πόριασ ςτθ Οζςβο, ςε οριςμζνεσ παρεμβάςεισ για τθ βελτίωςθ των ςυνκθκϊν 

ςτισ δομζσ φιλοξενίασ, ςτθν απόφαςθ τθσ Υεριφερειακισ Ζνωςθσ Διμων για τθ 

μεταφορά προςφφγων ςτθν Ξριτθ και ςτθν εγκαινίαςθ νζων δομϊν φιλοξενίασ.  

 Ψα υψθλά ποςοςτά των εφθμερίδων μασ οδθγοφν ςτθ κζςθ ότι ενθμερϊνουν και 

ευαιςκθτοποιοφν το κοινό για τισ άςχθμεσ ςυνκικεσ διαβίωςθσ των προςφφγων 

και τα προβλιματα που αυτοί αντιμετωπίηουν ςτα κζντρα φιλοξενίασ. Πε τίτλουσ 

38%

40%

22%

υνκικεσ Διαβίωςθσ - Προςφυγικζσ Δομζσ

Εφθμερίδα των Χυντακτϊν

Αυγι

Ξακθμερινι
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όπωσ «Στθν Ελλάδα πεκαίνουμε λίγο λίγο κάκε μζρα», «Σκιά κανάτου πάνω από 

τισ ςκθνζσ», «Καμμζνεσ ςτο χιόνι οι ςκθνζσ προςφφγων ςτθ Μόρια», «Αυτοί δεν 

είναι άνκρωποι»;, «Διεκνισ Αμνθςτία: Άκλιεσ οι ςυνκικεσ για τουσ πρόςφυγεσ 

ςτο Ελλθνικό», «Γιατροί του Κόςμου: Οδφνθ για τον τρίτο νεκρό, μζςα ςε μία 

εβδομάδα, ςτθ Μόρια», «Μάχθ με τα χιόνια: Εικόνεσ από τουσ καταυλιςμοφσ 

προςφφγων ςτθν Softex και τθ Μόρια (Video)», «Βελτίωςθ των ςυνκθκϊν ςτθ 

Μόρια», «Κα πεκάνουμε χωρίσ φωτιά», «Δυςμενείσ ςυνκικεσ ςτουσ 

καταυλιςμοφσ προςφφγων», «Φωτιζσ, επειςόδια, πανικόσ ςτο hotspot τθσ 

Μόριασ» τονίηεται ότι το μαρτφριο των προςφφγων ςυνεχίηεται και ςτθ χϊρα 

μασ, επομζνωσ δεν κα πρζπει να υπάρχει αδιαφορία και προκατάλθψθ προσ τα 

άτομα αυτά από τθν ελλθνικι κοινωνία.  

 

5.1.2.2. Κυβζρνθςθ 

 

Εικόνα 4: Κυβζρνθςθ 

 

 Τςον αφορά ςτθν κατθγορία «Ξυβζρνθςθ», παρατθρείται ότι το 14% (n= 258) 

του δείγματοσ (Ρ= 1.880) αναφζρεται ςτον ρόλο τθσ Ελλθνικισ Ξυβζρνθςθσ ςε 

ςχζςθ με το προςφυγικό ηιτθμα (Υαράρτθμα, Υίνακασ 5). 

 Επίςθσ, διαπιςτϊνεται ότι θ εφθμερίδα «Ξακθμερινι» ςθμειϊνει ποςοςτό 

άρκρων 42% (n= 108) ςε αυτι τθν κατθγορία (n= 258), θ «Εφθμερίδα των 

36%

22%

42%

Κυβζρνθςθ

Εφθμερίδα των Χυντακτϊν

Αυγι

Ξακθμερινι

http://www.kathimerini.gr/875521/article/epikairothta/ellada/fwties-epeisodia-panikos-sto-hotspot-ths-morias
http://www.kathimerini.gr/875521/article/epikairothta/ellada/fwties-epeisodia-panikos-sto-hotspot-ths-morias
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Χυντακτϊν» ζχει ποςοςτό 36% (n= 93) και ζπεται θ «Αυγι» με ποςοςτό 22% (n= 

57). 

 Θ πλειονότθτα των παραπάνω άρκρων και ςτισ τρεισ εφθμερίδεσ αναφζρεται 

ςτον Ωπουργό Πεταναςτευτικισ Υολιτικισ, Γιάννθ Πουηάλα και ςτισ ενζργειεσ 

τόςο του ίδιου όςο και γενικότερα τθσ κυβζρνθςθσ με ςκοπό τθ βελτίωςθ των 

ςυνκθκϊν διαβίωςθσ των προςφφγων και τθν αποςυμφόρθςθ των νθςιϊν από 

τουσ χιλιάδεσ πρόςφυγεσ. 

 Ενδεικτικοί τίτλοι: «Γ. Μουηάλασ: «Ψευδισ θ είδθςθ για απεργία πείνασ ςτο 

Ελλθνικό», «Γ. Μουηάλασ: Νόμιμθ ανκρωπιςτικι διαδρομι για τουσ πρόςφυγεσ», 

«Στθ Λζςβο Μουηάλασ – Αβραμόπουλοσ», «Μοίραςε... ευκφνεσ ο Μουηάλασ», «Γ. 

Μουηάλασ: Μόλισ 689 προςλιψεισ για τθσ πρόςφυγεσ», «Γ. Μουηάλασ: Οι 

κακυςτεριςεισ τθσ Φπατθσ Αρμοςτείασ και τα άμεςα βιματα ςτθ Μόρια», «Γ. 

Μουηάλασ: Ρετφχαμε το ςτοίχθμα του ξεχειμωνιάςματοσ ςτθν ενδοχϊρα, κακι θ 

κατάςταςθ ςτα νθςιά (Video)», «Γ. Μουηάλασ: Από τον Μάρτιο θ προςφορά 

χρθμάτων ςτουσ πρόςφυγεσ», «Γ. Μουηάλασ: «Στισ καινοφργιεσ επεξεργαςίεσ του 

Δουβλίνου διαβλζπουμε τα παλιά λάκθ», «Γ. Μουηάλασ: Διμοσ και Ν.Δ. 

υπεφκυνθ για τθν κατάςταςθ ςτθ Χίο», «Ο Γ. Μουηάλασ ηιτθςε από τον Μ. 

Σουλτσ να αναλάβει ενεργό δράςθ ςτο προςφυγικό», «Μουηάλασ: Ρρόςφυγεσ 

εξαφανίηονται και δεν μποροφμε να τουσ επιςτρζψουμε», «Μουηάλασ: Χριματα 

αντί ςυςςιτίου ςτουσ πρόςφυγεσ», «Μουηάλασ: Δεν κα απεγκλωβίςουμε άμεςα 

τα νθςιά».  

 Επιπλζον, πολλά άρκρα αναφζρονται και ςτισ ςυναντιςεισ και δθλϊςεισ του 

πρωκυπουργοφ, Αλζξθ Ψςίπρα, για το προςφυγικό. Θ παραίτθςθ Βουδοφρθ 

(πρϊθν γενικόσ γραμματζασ Ωπουργείου Πεταναςτευτικισ Υολιτικισ) και το 

παραςκινιό τθσ αναφζρεται και από τισ τρεισ εφθμερίδεσ. 

 Ψζλοσ, από τουσ τίτλουσ τθσ εφθμερίδασ «Ξακθμερινι» καταγράφεται και μια 

προςπάκεια ανάδειξθσ των προβλθμάτων ςτο εςωτερικό τθσ κυβζρνθςθσ 

ςχετικά με τα ςχζδια που αφοροφν το προςφυγικό («Μουηάλασ: Ρρόςφυγεσ 

εξαφανίηονται και δεν μποροφμε να τουσ επιςτρζψουμε», «Ραραδοχι Μουηάλα 

για αςτοχίεσ», «Μουηάλασ: Υπιρχε ςχζδιο, αλλά δεν υπιρχαν χϊροι», «Το 

προςφυγικό, αιτία εςωκομματικϊν προςτριβϊν ςτον ΣΥΛΗΑ», «ΣΥΛΗΑ κατά 

http://www.kathimerini.gr/885170/article/epikairothta/politikh/moyzalas-den-8a-apegklwvisoyme-amesa-ta-nhsia
http://www.kathimerini.gr/885170/article/epikairothta/politikh/moyzalas-den-8a-apegklwvisoyme-amesa-ta-nhsia
http://www.kathimerini.gr/886012/article/epikairothta/politikh/syriza-kata-syriza-gia-to-prosfygiko
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ΣΥΛΗΑ για το προςφυγικό», «Κυβζρνθςθ υπό πίεςθ ςε πολλά μζτωπα»). Σι άλλεσ 

δφο εφθμερίδεσ ςτζκονται περιςςότερο ςτθν ανάδειξθ των ενεργειϊν των μελϊν 

τθσ κυβζρνθςθσ για τουσ πρόςφυγεσ. 

 

5.1.2.3. Διαδθλϊςεισ - Διαμαρτυρίεσ 

Εικόνα 5: Διαδθλϊςεισ - Διαμαρτυρίεσ 

 

 Τςον αφορά ςτθν κατθγορία «Διαδθλϊςεισ - Διαμαρτυρίεσ» παρατθρείται ότι το 

3% (n= 54) του δείγματοσ (N= 1.880) ςχετίηεται με τισ διαμαρτυρίεσ και τισ 

κινθτοποιιςεισ των προςφφγων που ηουν ςτθ χϊρα μασ, κακϊσ και με τισ 

αντιφαςιςτικζσ διαδθλϊςεισ που διοργανϊνονται από ςυλλογικότθτεσ υπζρ των 

προςφφγων (Υαράρτθμα, Υίνακασ 6). 

 Επίςθσ, διαπιςτϊνεται ότι το μεγαλφτερο ποςοςτό άρκρων ςε αυτι τθν 

κατθγορία (n= 54) ςθμειϊνει θ «Εφθμερίδα των Χυντακτϊν» (65%) (n= 35) και 

ακολουκοφν θ «Αυγι» με ποςοςτό 26% (n= 14) και θ «Ξακθμερινι» με ποςοςτό 

9% (n= 5). Από τα προαναφερόμενα ποςοςτά γίνεται κατανοθτό ότι θ 

«Ξακθμερινι» δεν πλθροφορεί ςε μεγάλο βακμό το αναγνωςτικό κοινό ςχετικά 

με τισ διαμαρτυρίεσ των προςφφγων και τισ διαδθλϊςεισ των Ελλινων υπζρ του 

προςφυγικοφ. 
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9%

Διαδθλϊςεισ - Διαμαρτυρίεσ
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 Ενδεικτικοί τίτλοι είναι οι εξισ: «Συγκζντρωςθ διαμαρτυρίασ για τουσ κανάτουσ 

προςφφγων», «Συγκεντρϊςεισ υπζρ των προςφφγων ςε όλθ τθν Κριτθ», «Μαηικι 

πορεία προςφφγων ςτθ Μυτιλινθ», «ΚΕΕΦΑ: Ξεςθκωμόσ αντιφαςιςτικόσ και 

αλλθλεγγφθσ ςτουσ πρόςφυγεσ», «Διαμαρτυρία προςφφγων ςτθν παλιά εκνικι 

οδό Κεςςαλονίκθσ – Καβάλασ», «Ολονφχτια διαμαρτυρία προςφφγων ςτθ 

Κεςςαλονίκθ: Ανοίξτε τα ςφνορα», «Μυτιλινθ: Αντιρατςιςτικό - αντιφαςιςτικό 

παλλεςβιακό ςυλλαλθτιριο το απόγευμα», «Συγκζντρωςθ και πορεία για 

το προςφυγικό ςτθν πόλθ τθσ Χίου».  

 

5.1.2.4. Είςοδοσ - Ζξοδοσ και Άςυλο 

 

Εικόνα 6: Είςοδοσ - Ζξοδοσ και Άςυλο 

 

 Τςον αφορά ςτθν κατθγορία «Είςοδοσ - Ζξοδοσ και Άςυλο», παρατθρείται ότι το 

13% (n=245) των ςυνολικϊν άρκρων ςχετίηεται με τισ προςφυγικζσ ροζσ προσ τθν 

πατρίδα μασ, τον αρικμό των προςφφγων που βρίςκονται εγκλωβιςμζνοι ςτθν 

Ελλάδα, τθν κατάςταςθ που επικρατεί ςτθν Ελλθνικι Ωπθρεςία Αςφλου και τα 

ςτατιςτικά των ατόμων που ζχουν κατακζςει άςυλο ςε αυτιν, το πρόγραμμα 

μετεγκατάςταςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και τουσ ρυκμοφσ με τουσ οποίουσ 

πραγματοποιοφνται οι μετεγκαταςτάςεισ, τθ ςυνκικθ του Δουβλίνου και τθν 
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πικανι ενεργοποίθςθ τθσ για τθν Ελλάδα, τισ επαναπροωκιςεισ προςφφγων από 

τθ χϊρα μασ, κ.λπ. (Υαράρτθμα, Υίνακασ 7). 

 Επίςθσ, διαπιςτϊνεται ότι τα 245 άρκρα αυτισ τθσ κατθγορίασ κατανζμονται ωσ 

εξισ: «Εφθμερίδα των Χυντακτϊν» 35% (n= 86), «Ξακθμερινι» 34% (n= 84) και 

«Αυγι» 31% (n= 75). Από τα παραπάνω ποςοςτά κατανοείται ότι και οι τρεισ 

εφθμερίδεσ αναφζρονται εκτενζςτερα ςτα παραπάνω κζματα. 

 Ενδεικτικοί τίτλοι είναι οι εξισ: «Σκάφοσ με πρόςφυγεσ εντοπίςτθκε ςτθ 

Νεάπολθ», «Ηιτθςαν άςυλο ςτθν Ελλάδα και ξάφνου βρζκθκαν πίςω ςτο Λράκ», 

«Απίςτευτθ ταλαιπωρία ςτθν Υπθρεςία Αςφλου», «Ξαφνικι αφξθςθ των 

προςφυγικϊν ροϊν ςε Λζςβο και Χίο», «Ξανακυμικθκε το Δουβλίνο θ Ε.Ε.», 

«Ξαναρχίηουν οι επιςτροφζσ προςφφγων ςτθν Ελλάδα», «Απεργία των 

ςυμβαςιοφχων τθσ Υπθρεςίασ Αςφλου», «Υπ. Μεταναςτευτικισ Ρολιτικισ: Στα 

ευρωπαϊκά κράτθ θ ευκφνθ για τον αργό ρυκμό μετεγκατάςταςθσ προςφφγων», 

«Υπθρεςία Αςφλου: 8.738 αναγνωρίςτθκαν ωσ πρόςφυγεσ τα τελευταία τρία 

χρόνια», «Διεκνισ Αμνθςτία για Ε.Ε.: Θ πίεςθ ςτθν Ελλάδα για τισ επιςτροφζσ 

βάςει Δουβλίνου είναι υποκριτικι», «Άφαντεσ οι ευρωπαϊκζσ αξίεσ ςτισ πολιτικζσ 

αςφλου τθσ Ε.Ε.», «Σε κακεςτϊσ αςφλου πάνω από 10.000 άτομα», «Κακυςτερεί 

θ διαδικαςία μετεγκατάςταςθσ προςφφγων», «Φόβοι για «τςουνάμι» 

προςφυγικϊν ροϊν ςτα νθςιά του Αιγαίου», «Ζλεγχοσ ροϊν από Frontex ςτα 

ςφνορα», «Συςτάςεισ ςτθν Ελλάδα για επαναφορά του «Δουβλίνου ΛΛ» - Μόνο 

μεμονωμζνεσ επιςτροφζσ, λζει ο Αβραμόπουλοσ». 
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5.1.2.5. Θάνατοι προςφφγων 

 

Εικόνα 7: Θάνατοι 

 

 Τςον αφορά ςτθν κατθγορία «Κάνατοι» παρατθρείται ότι το 5% (n= 87) του 

δείγματοσ (N= 1.880) ςχετίηεται με τουσ κανάτουσ προςφφγων (Υαράρτθμα, 

Υίνακασ 8). 

 Επίςθσ, διαπιςτϊνεται ότι ςε αυτι τθν κατθγορία (n= 87), το μεγαλφτερο 

ποςοςτό κατζχει θ «Εφθμερίδα των Χυντακτϊν» (61%) (n= 53) και ζπονται θ 

«Αυγι» με ποςοςτό 29% (n= 25) και θ «Ξακθμερινι» με ποςοςτό 10% (n= 9). 

 Θ «Εφθμερίδα των Χυντακτϊν» και θ εφθμερίδα «Αυγι» κάνουν αναφορά ςτουσ 

κανάτουσ προςφφγων που διζμεναν ςτθ χϊρα μασ, ςε ανκρϊπουσ που χάκθκαν 

ςε ναυάγια ςτθν Ελλάδα, τθ Πεςόγειο και τθ Οιβφθ, και τζλοσ ςε ςτοιχεία από 

επίςθμουσ οργανιςμοφσ ςχετικά με τουσ κανάτουσ των προςφφγων τα τελευταία 

χρόνια. Θ «Ξακθμερινι» αναφζρεται περιςςότερο ςτα ναυάγια προςφφγων και 

λιγότερο ςτουσ κανάτουσ προςφφγων ςτθ χϊρα μασ. 

 Ενδεικτικοί τίτλοι είναι οι εξισ: «Ράνω από 100 οι νεκροί του ναυαγίου ςτθ 

Λιβφθ», «Κι άλλοσ πρόςφυγασ ξεψφχθςε ςτθ Μόρια», «4.000 πρόςφυγεσ νεκροί 

ντροπιάηουν τθν Ευρϊπθ», «Τρεισ φορζσ πιο φονικι από πζρυςι θ Μεςόγειοσ», 

«Τρίτοσ νεκρόσ ςτθ Μόρια και ζνασ ςτο νοςοκομείο», «Θ τραγωδία τθσ Μόριασ 

ςυγκλόνιςε τον πολιτικό κόςμο», «Διεκνισ Οργανιςμόσ Μετανάςτευςθσ: Οι 
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κάνατοι ςτθ Μεςόγειο κα ξεπεράςουν τουσ 4.000», «Εκατοντάδεσ νεκροί 

πρόςφυγεσ ςε δφο ναυάγια», «Το 2016, τρεισ φορζσ φονικότερο του 2015 ςτθ 

Μεςόγειο». 

 

5.1.2.6. υμφωνία ΕΕ - Σουρκίασ 

 

Εικόνα 8: υμφωνία ΕΕ - Σουρκίασ 

 

 Τςον αφορά ςτθν κατθγορία «Χυμφωνία ΕΕ - Ψουρκίασ» διαπιςτϊνεται ότι το 

10% (n= 191) των ςυνολικϊν άρκρων (N= 1.880) αναφζρεται ςτθ ςφναψθ τθσ 

Χυμφωνίασ μεταξφ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και τθσ Ψουρκίασ με ςκοπό τθ μείωςθ 

των προςφυγικϊν ροϊν προσ τθν Ευρϊπθ. Ειδικότερα, γίνεται αναφορά ςτισ 

επιςτροφζσ προςφφγων ςτθν Ψουρκία βάςθ τθσ Χυμφωνίασ, ςτισ αρνθτικζσ 

κριτικζσ που υφίςταται θ Χυμφωνία, ςτισ απειλζσ του Ερντογάν προσ τθν Ευρϊπθ 

για κατάρρευςθ τθσ Χυμφωνίασ, ςε δθλϊςεισ και ςυηθτιςεισ τόςο μεταξφ των 

Ευρωπαίων θγετϊν όςο και μεταξφ Ψουρκίασ και Ευρϊπθσ για τθ Χυμφωνία, κ.λπ. 

(Υαράρτθμα, Υίνακασ 9). 

 Επίςθσ, παρατθρείται ότι ςε αυτι τθν κατθγορία (n= 191), θ «Ξακθμερινι» 

ςθμειϊνει το υψθλότερο ποςοςτό 49% (n= 94), θ «Εφθμερίδα των Χυντακτϊν» 

ζχει ποςοςτό 27% (n= 51) και θ «Αυγι» ζχει ποςοςτό 24% (n= 46). 

Ακόμθ, από τουσ τίτλουσ των άρκρων τθσ κάκε εφθμερίδασ, επιςθμαίνεται ότι: 

27%

24%

49%

υμφωνία ΕΕ - Σουρκίασ

Εφθμερίδα των Χυντακτϊν

Αυγι

Ξακθμερινι

http://www.kathimerini.gr/882023/article/epikairothta/kosmos/ekatontades-nekroi-prosfyges-se-dyo-nayagia
http://www.kathimerini.gr/882023/article/epikairothta/kosmos/ekatontades-nekroi-prosfyges-se-dyo-nayagia
http://www.kathimerini.gr/882023/article/epikairothta/kosmos/ekatontades-nekroi-prosfyges-se-dyo-nayagia


92 
 

 Θ «Εφθμερίδα των Χυντακτϊν» αςκεί αρνθτικι κριτικι ςτθ Χυμφωνία και 

χαρακτθρίηει τισ επιςτροφζσ προςφφγων ωσ απελάςεισ («Το ΣτΕ δεν ζκρινε 

αςφαλι τρίτθ χϊρα τθν Τουρκία», «Διεκνισ Αμνθςτία: 11 μινεσ απόγνωςθ από 

τθν ευρωτουρκικι ςυμφωνία», «Καμπάνια για το Άςυλο: Ολζκρια θ 

ευρωτουρκικι ςυμφωνία», «Δ. Αμνθςτία: Θ Ελλάδα απελαφνει παράνομα 

πρόςφυγεσ»).  

 Θ «Αυγι» είναι ουδζτερθ προσ τθν ευρωτουρκικι ςυμφωνία, ενϊ ςε οριςμζνα 

άρκρα τθσ αςκείται και αρνθτικι κριτικι ςτθ Χυμφωνία («Ζκκλθςθ των Γιατρϊν 

Χωρίσ Σφνορα για άμεςθ λιψθ μζτρων για το προςφυγικό», «Ξεκίνθςε 

μετακίνθςθ προςφφγων με ςεβαςμό ςτθ ςυμφωνία», «ΕΕΔΑ: Να ςταματιςουν οι 

επιςτροφζσ και οι εκδόςεισ ςτθν Τουρκία», «Επιςτροφι 8 Σφρων προςφφγων 

ςτθν Τουρκία», «Δ. Αβραμόπουλοσ: Θ ςυμφωνία ΕΕ-Τουρκίασ κα πρζπει να 

ςυνεχίςει να λειτουργεί»).  

 Θ «Ξακθμερινι» εςτιάηει ςτθν κατάςταςθ που επικρατεί ςτα νθςιά μετά τθν 

υιοκζτθςθ τθσ Χυμφωνίασ, ςτισ απειλζσ του Ερντογάν προσ τθν Ευρϊπθ και 

ςυνδζει τθ Χυμφωνία με τισ ςχζςεισ μεταξφ Ελλάδασ και Ψουρκίασ (Στισ 

Βρυξζλλεσ οι διμαρχοι των νθςιϊν , Φόβοι για «τςουνάμι» προςφυγικϊν ροϊν 

ςτα νθςιά του Αιγαίου Αποςυμφόρθςθ νθςιϊν πριν από τθν τουριςτικι ςεηόν 

Καμμζνοσ: Θ μετάβαςθ του υπ. Άμυνασ, αλλά και οποιουδιποτε πολίτθ ςτα Μμια 

είναι βόλτα ςτο ςπίτι του, Άμεςθ Ανάλυςθ: Θ τουρκικι παρουςία ςτα Μμια, το 

μινυμα και οι αποδζκτεσ, Ο Ταγίπ Ερντογάν απειλεί εκ νζου τθν Ε.Ε.,  Γιοφνκερ: 

«Ζχω ανοςία ςτισ απειλζσ των Τοφρκων θγετϊν - Θ Τουρκία απομακρφνεται από 

τθν Ευρϊπθ», Τςαβοφςογλου: «Δεν κα περιμζνουμε ζωσ το τζλοσ του χρόνου»).  

 

http://www.kathimerini.gr/882028/article/epikairothta/kosmos/tsavoysogloy-den-8a-perimenoyme-ews-to-telos-toy-xronoy
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5.1.2.7. Νθςιά 

 

Εικόνα 9: Νθςιά 

 

 Τςον αφορά ςτθν κατθγορία «Ρθςιά», παρατθρείται ότι το 8% (n=152) του 

δείγματοσ (N= 1.880) ςχετίηεται με τα ελλθνικά νθςιά και τθν κατάςταςθ που 

επικρατεί μετά τθν ζναρξθ τθσ Χυμφωνία μεταξφ Ε.Ε. και Ψουρκίασ και τον 

εγκλωβιςμό χιλιάδων προςφφγων ςε αυτά (Υαράρτθμα, Υίνακασ 10). 

 Επίςθσ, διαπιςτϊνεται ότι θ κατανομι των 152 άρκρων τθσ κατθγορίασ «Ρθςιά» 

είναι θ εξισ: «Ξακθμερινι» 49% (n= 74), «Εφθμερίδα των Χυντακτϊν» 26% (n= 

40) και «Αυγι» 25% (n= 38). 

 Από τα παραπάνω ποςοςτά γίνεται αντιλθπτό ότι και οι τρεισ εφθμερίδεσ 

αναφζρονται διεξοδικά ςτισ αντιδράςεισ τθσ τοπικισ κοινωνίασ ωσ προσ τθν 

παραμονι των προςφφγων ςτα νθςιά, ςτα προβλιματα που ζχουν 

δθμιουργθκεί, ςτθ ςτάςθ των δθμάρχων των νθςιϊν απζναντι ςτο προςφυγικό, 

ςτισ προςπάκειεσ αποςυμφόρθςθσ των νθςιϊν από τθν κυβζρνθςθ, κ.λπ. 

 Ενδεικτικοί τίτλοι είναι οι εξισ: «Αποςυμφόρθςθ των νθςιϊν ηιτθςαν πζντε 

διμαρχοι απ’ τον Αλζξθ Τςίπρα», «Αρνθτικοί ςε νζεσ προςφυγικζσ δομζσ οι 

διμαρχοι πζντε νθςιϊν», «Σαν να βρίςκονται 272.000 πρόςφυγεσ ςτο κζντρο τθσ 

Ακινασ», «Αναπτυξιακό ςχζδιο και αποςυμφόρθςθ ηιτθςαν οι διμαρχοι», «Σ. 

Γαλθνόσ: Θ πολιτικι τθσ ΕΕ εγκλϊβιςε χιλιάδεσ ανκρϊπουσ ςτα ελλθνικά νθςιά», 

26%

25%

49%

Νθςιά

Εφθμερίδα των Χυντακτϊν

Αυγι

Ξακθμερινι
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«Σε αδιζξοδο οι «εγκλωβιςμζνοι» και θ Λζςβοσ», «Αποςυμφόρθςθ νθςιϊν πριν 

από τθν τουριςτικι ςεηόν», «Εντείνεται το αδιζξοδο ςτα νθςιά», «Μαξίμου για 

Λζςβο: Ρροτεραιότθτεσ αποςυμφόρθςθ και επιτάχυνςθ διαδικαςιϊν για 

άςυλο», «Κλιμάκωςθ αντιδράςεων ςτθ Χίο», «Ρροςφυγικό: ζδαφοσ για 

ακρότθτεσ δίνουν οι ςυνκικεσ ςτα νθςιά»,  «Ράνω από 13.000 πρόςφυγεσ ςτα 

ελλθνικά νθςιά – ζκρυκμθ κατάςταςθ ςε Λζςβο και Χίο», «Αποςυμφόρθςθ 

νθςιϊν τον επόμενο μινα», «Φόβοσ ςτα νθςιά λόγω κλοπϊν και επειςοδίων». 

 

5.1.2.8. Πράξεισ υπζρ των προςφφγων 

 

Εικόνα 10: Πράξεισ υπζρ των προςφφγων 

 

 Τςον αφορά ςτθν κατθγορία «Υράξεισ υπζρ των Υροςφφγων» παρατθρείται ότι 

το 7% (n= 133) του δείγματοσ (N=1.880) ςχετίηεται με τισ κινιςεισ αλλθλεγγφθσ 

από Ζλλθνεσ και ξζνουσ προσ τουσ πρόςφυγεσ, τθ διοργάνωςθ εκκζςεων, 

εκδθλϊςεων και θμερίδων με κζμα το προςφυγικό, τισ εκελοντικζσ ενζργειεσ, 

κ.λπ. (Υαράρτθμα, Υίνακασ 11). 

 Επίςθσ, διαπιςτϊνεται ότι από τα 133 άρκρα αυτισ τθσ κατθγορίασ, το 71% (n= 

94) προζρχεται από τθν «Εφθμερίδα των Χυντακτϊν» και ακολουκοφν θ «Αυγι» 

και θ «Ξακθμερινι» με ποςοςτό 15% (n= 20) και 14% (n= 19) αντίςτοιχα. 

Επομζνωσ, από τα προαναφερόμενα ποςοςτά κατανοοφμε ότι θ «Εφθμερίδα των 

71%

15%

14%

Πράξεισ υπζρ των προςφφγων

Εφθμερίδα των Χυντακτϊν

Αυγι

Ξακθμερινι

http://www.kathimerini.gr/878240/article/epikairothta/politikh/ma3imoy-gia-lesvo-proteraiothtes-aposymforhsh-kai-epitaxynsh-diadikasiwn-gia-asylo
http://www.kathimerini.gr/878240/article/epikairothta/politikh/ma3imoy-gia-lesvo-proteraiothtes-aposymforhsh-kai-epitaxynsh-diadikasiwn-gia-asylo
http://www.kathimerini.gr/878240/article/epikairothta/politikh/ma3imoy-gia-lesvo-proteraiothtes-aposymforhsh-kai-epitaxynsh-diadikasiwn-gia-asylo
http://www.kathimerini.gr/878240/article/epikairothta/politikh/ma3imoy-gia-lesvo-proteraiothtes-aposymforhsh-kai-epitaxynsh-diadikasiwn-gia-asylo
http://www.kathimerini.gr/875711/article/epikairothta/ellada/klimakwsh-antidrasewn-sth-xio
http://www.kathimerini.gr/873617/article/epikairothta/ellada/aposymforhsh-nhsiwn-ton-epomeno-mhna
http://www.kathimerini.gr/873617/article/epikairothta/ellada/aposymforhsh-nhsiwn-ton-epomeno-mhna
http://www.kathimerini.gr/873617/article/epikairothta/ellada/aposymforhsh-nhsiwn-ton-epomeno-mhna
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Χυντακτϊν» εςτιάηει περιςςότερο ςτισ παραπάνω κινιςεισ αλλθλεγγφθσ, ςε 

ςχζςθ με τισ άλλεσ δφο εφθμερίδεσ. 

 Ενδεικτικοί τίτλοι είναι οι εξισ: «Τα παιδιά ηωγραφίηουν τθν προςφυγιά», 

«Αντιφαςιςτικό τουρνουά ποδοςφαίρου μεταξφ προςφφγων και φοιτθτϊν», 

«Κάλεςμα για εκδθλϊςεισ αλλθλεγγφθσ ςτουσ πρόςφυγεσ, «Θμερίδα για 

προςφυγικό και δράςεισ ζνταξθσ ςτο Ράντειο», «Συνζδριο για τθν προςφυγικι 

αλλθλεγγφθ ςτθ Κεςςαλονίκθ», «Νόμπελ Ειρινθσ με ελλθνικό άρωμα», «Άνοιξε 

τισ πφλεσ τθσ θ πρϊτθ ακαδθμία ποδοςφαίρου για τα προςφυγόπουλα», 

«Κατάλθψθ Νοταρά 26: Το κφμα αλλθλεγγφθσ ενδυναμϊνεται», «Αϊ Γουζι Γουζι 

ςε Τραμπ: Ο κακζνασ μασ κα μποροφςε να είναι πρόςφυγασ», «Διεκνισ 

ςυμμαχία τθσ «Αποςτολισ» με UNICEF, Φινλανδικι και Σουθδικι Εκκλθςία για τα 

παιδιά»). 

 

5.1.2.9. Αςτυνομικό - Δικαιοςφνθ 

 

Εικόνα 11: Αςτυνομικό - Δικαιοςφνθ 

 

 Τςον αφορά ςτθν κατθγορία «Αςτυνομικό - Δικαιοςφνθ», παρατθρείται ότι το 

8% (n= 141) του δείγματοσ (N= 1.880) ςχετίηεται με το εμπόριο διακίνθςθσ των 

προςφφγων, τα επειςόδια μεταξφ προςφφγων ςε καταυλιςμοφσ -κυρίωσ ςτα 

ελλθνικά νθςιά-, τισ ειςαγγελικζσ παρεμβάςεισ για τισ αρνθτικζσ αντιδράςεισ ωσ 

57%

18%

25%

Αςτυνομικό - Δικαιοςφνθ

Εφθμερίδα των Χυντακτϊν

Αυγι

Ξακθμερινι
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προσ τθν ζνταξθ των προςφυγόπουλων ςτα ελλθνικά ςχολεία, και τζλοσ με 

ενζργειεσ που είχαν ςκοπό να προκαλζςουν βλάβθ ςε πρόςφυγεσ και οι οποίεσ 

προζρχονταν είτε από Ζλλθνεσ είτε από άλλουσ πρόςφυγεσ (Υαράρτθμα, Υίνακασ 

12). 

 Επίςθσ, διαπιςτϊνεται ότι το 57% (n= 80) από τα 141 άρκρα αυτισ τθσ 

κατθγορίασ προζρχεται από τθν «Εφθμερίδα των Χυντακτϊν» και ακολουκοφν θ 

«Ξακθμερινι» με ποςοςτό 25% (n= 36) και θ «Αυγι» με ποςοςτό 18% (n= 25).  

 Ενδεικτικοί τίτλοι είναι οι εξισ: «Μοναχόσ κατθγορείται για αςζλγεια ςε βάροσ 

προςφυγόπουλων», «Επειςόδιο ενδοοικογενειακισ βίασ ςε δομι φιλοξενίασ 

προςφφγων», «Ρροκαταρκτικι εξζταςθ για το κφκλωμα δουλεμπόρων», 

«Ρροςαγωγζσ προςφφγων μετά από επειςόδια ςε καταυλιςμό», «Κφμα 

ομαδικοφ βιαςμοφ ανιλικοσ πρόςφυγασ», «Αμετανόθτοσ ο Σγοφρδασ για τον 

βαςανιςμό του Ουαλίντ», «Ειςαγγελικι παρζμβαςθ για τα μακιματα ξενοφοβίασ 

ςτο Ωραιόκαςτρο UPD», «Επίκεςθ με μαχαίρι ςε Σφρο πρόςφυγα ςτθ Χίο», 

«Συνελιφκθ Σφροσ πρόςφυγασ γιατί χτφπθςε τον τρίχρονο γιο του», «Επίκεςθ με 

μολότοφ ςτον καταυλιςμό ςτθ Χίο», «Δικαςτικά κα κινθκοφν κάτοικοι τθσ Κω», 

«Ζνταςθ και επειςόδια με μετανάςτεσ ςτα νθςιά του Αιγαίου», «Ζβροσ: 

Συλλιψεισ παράνομων μεταναςτϊν και διακινθτϊν», «Ρροςφυγικό: ζδαφοσ για 

ακρότθτεσ δίνουν οι ςυνκικεσ ςτα νθςιά», «Ειςαγγελικι παρζμβαςθ για ςφλλογο 

γονζων και διμαρχο Ωραιοκάςτρου»).  

 Ψζλοσ, θ «Εφθμερίδα των Χυντακτϊν» είναι θ μοναδικι που εςτιάηει ςτισ 

επανοπροωκιςεισ προςφφγων ςτθν Ψουρκία και ςτισ αποφάςεισ τθσ ελλθνικισ 

δικαιοςφνθσ ςχετικά με αυτό το κζμα («Το ΣτΕ δεν ζκρινε αςφαλι τρίτθ χϊρα τθν 

Τουρκία», «Το ΣτΕ κα αποφανκεί για τισ Επιτροπζσ Ρροςφφγων»)  και, επίςθσ, 

ςτισ κακοποιιςεισ προςφφγων από Ζλλθνεσ αςτυνομικοφσ («Ραρζμβαςθ 

Διεκνοφσ Αμνθςτίασ με αφορμι το ΑΤ Ομονοίασ», «Καταγγελίεσ για κακοποίθςθ 

προςφυγόπουλων ςε Α.Τ.»). 

 

http://www.kathimerini.gr/878468/article/epikairothta/ellada/evros-syllhyeis-paranomwn-metanastwn-kai-diakinhtwn
http://www.kathimerini.gr/878468/article/epikairothta/ellada/evros-syllhyeis-paranomwn-metanastwn-kai-diakinhtwn
http://www.kathimerini.gr/878468/article/epikairothta/ellada/evros-syllhyeis-paranomwn-metanastwn-kai-diakinhtwn
http://www.kathimerini.gr/874767/gallery/epikairothta/ellada/eisaggelikh-paremvash-gia-syllogo-gonewn-kai-dhmarxo-wraiokastroy
http://www.kathimerini.gr/874767/gallery/epikairothta/ellada/eisaggelikh-paremvash-gia-syllogo-gonewn-kai-dhmarxo-wraiokastroy
http://www.kathimerini.gr/874767/gallery/epikairothta/ellada/eisaggelikh-paremvash-gia-syllogo-gonewn-kai-dhmarxo-wraiokastroy
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5.1.2.10. Ρατςιςμόσ   

 

Εικόνα 12: Ρατςιςμόσ 

 

 Αναφορικά με τθν κατθγορία «Φατςιςμόσ», παρατθρείται ότι το 8% (n= 159) των 

ςυνολικϊν άρκρων (N= 1.880) ςχετίηεται με ρατςιςτικζσ ενζργειεσ προσ τουσ 

πρόςφυγεσ (Υαράρτθμα, Υίνακασ 13). 

 Επίςθσ, διαπιςτϊνεται ότι τα 159 άρκρα τθσ ςυγκεκριμζνθσ κατθγορίασ 

κατανζμονται ωσ εξισ: «Εφθμερίδα των Χυντακτϊν» 72% (n= 115), «Ξακθμερινι» 

16% (n= 25) και «Αυγι» 12% (n= 19). 

 Θ «Εφθμερίδα των Χυντακτϊν» αναφζρεται διεξοδικά ςτο κζμα του ρατςιςμοφ 

τόςο ςτθν Ευρϊπθ (π.χ. Συγγαρία), όςο και ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ μασ, 

επικρίνοντασ τισ διάφορεσ ρατςιςτικζσ πράξεισ («Θ Ευρϊπθ να μθν παίηει με τουσ 

εφιάλτεσ τθσ», «Δεφτερο αντιπροςφυγικό φράκτθ ετοιμάηει θ Ουγγαρία», «Καλεί 

μακθτζσ να βλζπουν ρατςιςτικά βίντεο», «Τρομοκράτθσ επειδι ζτςι το ικελαν οι 

ουγγρικζσ αρχζσ», «Σχεδιαςμζνα εγκλιματα οι επικζςεισ ςτθ Σοφδα», 

«Διαδιλωςθ ξενοφοβίασ ςτθ Σάμο, Μολότοφ κατά του καταυλιςμοφ τθσ Σοφδασ 

UPD», «Μια Ευρϊπθ ενωμζνθ κατά των προςφφγων», «Διμοσ Αποκόρωνα: 

Μακριά από μασ οι πρόςφυγεσ», «Αν-Αρμοςτεία ςτο ίο», «Στα ακατοίκθτα 

ελλθνικά νθςιά οι πρόςφυγεσ για να μειωκεί το χρζοσ», «Μεγάλθ αφξθςθ 

72%
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ξενοφοβικϊν επικζςεων ςε Γερμανία - Αυςτρία», «Ξενοφοβικό ντόμινο ςε Χίο και 

Λζςβο UPD»).  

 Θ «Αυγι» αναφζρεται επί το πλείςτον ςε ρατςιςτικζσ ενζργειεσ Ελλινων κατά 

των προςφφγων («Ανάβουν «φωτιζσ» ςτθ Χίο και τθν ΕΛ.ΑΣ. ακροδεξιοί και 

χρυςαυγίτεσ», «Θ ΕΛ.ΑΣ. διερευνά τθν εμπλοκι χρυςαυγιτϊν ςτα επειςόδια», 

«Καταγγελία του ΣΥΛΗΑ Λζςβου: Σε κίνθςθ κατά τθσ «μουςουλμανοποίθςθσ τθσ 

Λζςβου» καλεί κορυφαίο ςτζλεχοσ τθσ Ν.Δ.»).  

 Θ «Ξακθμερινι» αναφζρεται ςε ρατςιςτικζσ πράξεισ ςε Ευρϊπθ και Ελλάδα 

(«Ρρόταςθ Κουρτσ για υποχρεωτικι εργαςία των προςφφγων», «Το παράδοξο τθσ 

Ουγγαρίασ», «Επίκεςθ μελϊν τθσ Χ.Α. ςε δθμοςιογράφουσ ςτθ Χίο», 

«Ειςαγγελικι παρζμβαςθ για ςφλλογο γονζων και διμαρχο Ωραιοκάςτρου».  

 Ακόμθ, παρατθρείται ότι θ «Εφθμερίδα των Χυντακτϊν» και θ «Αυγι» 

χρθςιμοποιοφν πιο ζντονο λεξιλόγιο για να κατακρίνουν τισ διάφορεσ 

ρατςιςτικζσ ενζργειεσ, ςε ςχζςθ με τθν «Ξακθμερινι». Ψζλοσ, θ «Εφθμερίδα των 

Χυντακτϊν» με δφο άρκρα αναφζρεται ςε ξενοφοβικζσ αντιδράςεισ των 

εφθμερίδων «Ξακθμερινι» και «Υρϊτο Κζμα» («Μικρά αποςπάςματα 

ρατςιςμοφ και ξενοφοβίασ», «Το αυγό του φιδιοφ ςτα περίπτερα»). 

 

5.1.2.11. Αντιπολίτευςθ - Άρκρα κατά τθσ κυβζρνθςθσ  

 

Εικόνα 13: Αντιπολίτευςθ - Άρκρα κατά τθσ Κυβζρνθςθσ 

34%

12%

54%

Αντιπολίτευςθ - Άρκρα κατά τθσ Κυβζρνθςθσ

Εφθμερίδα των Χυντακτϊν

Αυγι

Ξακθμερινι

http://www.kathimerini.gr/881340/article/epikairothta/kosmos/protash-koyrts-gia-ypoxrewtikh-ergasia-twn-prosfygwn
http://www.kathimerini.gr/876396/article/epikairothta/kosmos/to-parado3o-ths-oyggarias
http://www.kathimerini.gr/876396/article/epikairothta/kosmos/to-parado3o-ths-oyggarias
http://www.kathimerini.gr/876396/article/epikairothta/kosmos/to-parado3o-ths-oyggarias
http://www.kathimerini.gr/874860/article/epikairothta/ellada/epi8esh-melwn-ths-xa-se-dhmosiografoys-sth-xio
http://www.kathimerini.gr/874767/gallery/epikairothta/ellada/eisaggelikh-paremvash-gia-syllogo-gonewn-kai-dhmarxo-wraiokastroy
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 Αναφορικά με τθν κατθγορία «Αντιπολίτευςθ - Άρκρα κατά τθσ Ξυβζρνθςθσ» 

παρατθρείται ότι το 6% (n= 118) του δείγματοσ (N= 1.880) ςχετίηεται με τθν 

κριτικι που αςκείται ςτθν κυβζρνθςθ για τισ ενζργειζσ τθσ ςτο προςφυγικό 

ηιτθμα (Υαράρτθμα, Υίνακασ 14). 

 Ακόμθ, διαπιςτϊνεται ότι το μεγαλφτερο ποςοςτό άρκρων (54%) (n= 64) 

ςθμειϊνει θ «Ξακθμερινι» ςε αυτι τθν κατθγορία (n= 118), θ «Εφθμερίδα των 

Χυντακτϊν» ζχει ποςοςτό 34% (n= 40) και θ «Αυγι» ζχει ποςοςτό 12% (n= 14).  

 Θ «Ξακθμερινι» κάνει μεγαλφτερθ αναφορά ςτθ κζςθ τθσ αξιωματικισ 

αντιπολίτευςθσ, ςτθν κριτικι τθσ Ε.Ε. προσ τθν κυβζρνθςθ, ςτθν κατάςταςθ που 

επικρατεί ςτα νθςιά και λιγότερο ςτα υπόλοιπα κόμματα και ςτουσ οργανιςμοφσ 

που αςκοφν κριτικι ςτθν κυβζρνθςθ («ΝΔ για κζντρα κράτθςθσ: Θ κυβζρνθςθ 

επαναφζρει μζτρο που ωσ αντιπολίτευςθ κατιγγειλε», «Δεν κατανοοφμε τθ 

ςτάςθ Μουηάλα δθλϊνουν οι ξενοδόχοι τθσ Λζςβου», «Εκνικό ςχζδιο για το 

προςφυγικό από Κυρ. Μθτςοτάκθ», «Σφςκεψθ Μθτςοτάκθ με τουσ Δθμάρχουσ 

ΒΑ Αιγαίου για το προςφυγικό», «Ρυρά ντε Μεηιζρ κατά Ακινασ για το 

προςφυγικό», «Ζντονθ αντίδραςθ από τθν Κομιςιόν για τθ Μόρια», «Στα όριά 

τουσ οι πρόςφυγεσ και οι κάτοικοι», «Διμαρχοσ Λζςβου: Ρροςωρινι λφςθ το 

πλωτό κζντρο φιλοξενίασ»).  

 Θ «Εφθμερίδα των Χυντακτϊν» αναφζρεται ςτα κόμματα τθσ αντιπολίτευςθσ και 

ςε διάφορεσ οργανϊςεισ που αςκοφν κριτικι ςτο ζργο τθσ κυβζρνθςθσ («ΕΕΔΑ: 

Επιςτροφι τθσ πολιτικισ «βίου αβίωτου» τθσ κυβζρνθςθσ Σαμαρά», 

«Μθτςοτάκθσ ςτθ Λζςβο με αιχμζσ για το προςφυγικό», «Το προςφυγικό ςτο 

επίκεντρο με βολζσ κατά Μουηάλα», «Ευκφνεσ ςτθν κυβζρνθςθ για τθ Μόρια από 

20 οργανϊςεισ», «Σκοπιμότθτεσ Μουηάλα καταγγζλλει επιτροπι αλλθλεγγφθσ 

ςτθ Χίο», «Ροφ δεν πάνε τα κονδφλια», «Στθ Χίο θ Φ. Γεννθματά», «Θ κζςθ του 

ΚΚΕ για τουσ πρόςφυγεσ ςτθν Κριτθ»).  

 Ψζλοσ, θ «Αυγι» ςθμειϊνει το μικρότερο ποςοςτό και τα άρκρα τθσ ςχετίηονται 

με κριτικι προσ τθν κυβζρνθςθ είτε από τα κόμματα τθσ αντιπολίτευςθσ είτε από 

διάφορεσ οργανϊςεισ. Αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα, ο αναγνϊςτθσ να μθν αποκτά 

ολοκλθρωμζνθ εικόνα και τθσ αντίκετθσ άποψθσ, αυτισ που τονίηει τα κενά ςτο 

ζργο τθσ κυβζρνθςθσ ςε ςχζςθ με τουσ πρόςφυγεσ («Σφμφωνα με τθ ΜΚΟ 

http://www.kathimerini.gr/875948/article/epikairothta/ellada/dhmarxos-lesvoy-proswrinh-lysh-to-plwto-kentro-filo3enias
http://www.kathimerini.gr/875948/article/epikairothta/ellada/dhmarxos-lesvoy-proswrinh-lysh-to-plwto-kentro-filo3enias
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Αίτθμα: Κρατοφνται μετανάςτεσ και αιτοφντεσ άςυλο με ςοβαρά προβλιματα 

υγείασ», «ΚΚΕ: Ζγκλθμα διαρκείασ ςυντελείται ςτο κολαςτιριο τθσ Μόριασ», 

«Ελλθνικό Συμβοφλιο για τουσ Ρρόςφυγεσ: Ραρατθριςεισ για το υπό 

διαβοφλευςθ νομοςχζδιο για τθν υποδοχι αιτοφντων άςυλο»). 

 

5.1.2.12. Βιϊματα προςφυγόπουλων 

 

Εικόνα 14: Βιϊματα προςφυγόπουλων 

 

 Αναφορικά με τθν κατθγορία «Βιϊματα προςφυγόπουλων», παρατθρείται ότι το 

4% (n= 81) του δείγματοσ (N= 1.880) ςχετίηεται με τα βιϊματα των 

προςφυγόπουλων κατά τθ προςπάκειά τουσ να ξεφφγουν από τον πόλεμο και να 

αναηθτιςουν ζνα αςφαλζσ μζροσ όπου κα ηιςουν και κα μεγαλϊςουν 

(Υαράρτθμα, Υίνακασ 15). 

 Επίςθσ, διαπιςτϊνεται ότι ςε αυτι τθν κατθγορία (n= 81), θ «Εφθμερίδα των 

Χυντακτϊν» ςθμειϊνει ποςοςτό άρκρων 44% (n= 36), θ «Αυγι» ζχει ποςοςτό 

32% (n= 26) και θ «Ξακθμερινι» ζχει ποςοςτό 24% (n= 19). 

 Θ «Εφθμερίδα των Χυντακτϊν» αναφζρεται ςτα προςφυγόπουλα, και ειδικότερα 

ςτα αςυνόδευτα παιδιά ςτθν Ελλάδα και ςτθν Ευρϊπθ («Συνεργαςία Λιμενικοφ 

με το «Χαμόγελο» υπζρ των παιδιϊν», «Ειδικζσ ηϊνεσ για τα αςυνόδευτα 

προςφυγόπουλα», «Αντιδροφν ςτθ φιλοξενία αςυνόδευτων ανθλίκων», 

44%

32%

24%

Βιϊματα προςφυγόπουλων

Εφθμερίδα των Χυντακτϊν

Αυγι

Ξακθμερινι
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«Ρροςφυγόπουλα από το Καλαί κα επανενωκοφν με τισ οικογζνειεσ τουσ», 

«Ανάγκθ ςτιριξθσ τθσ Ελλάδασ για τουσ ανιλικουσ», «Ο ανιλικοσ Μπαχάρ ςτο 

Δρομοκαΐτειο. Γιατί;»).  

 Θ «Αυγι» εςτιάηει ςτα προςφυγόπουλα ςτθν Ελλάδα και ειδικότερα ςτα 

αςυνόδευτα προςφυγόπουλα («Ρρόγραμμα ΕΕ - UNICEF για 6.000 

προςφυγόπουλα ςτθν Ελλάδα», «Ρεριςςότερα από 1.200 αςυνόδευτα παιδιά ςε 

λίςτεσ αναμονισ για κζςθ ςε δομι προςταςίασ», «Ο εμβολιαςμόσ των 

προςφυγόπουλων ςτο επίκεντρο τθσ ςυνάντθςθσ γγ Δθμόςιασ Υγείασ με τθ 

UNICEF», «Εγκαινιάηεται ζνασ ακόμα ξενϊνασ αςυνόδευτων ανθλίκων», 

«Ζκκλθςθ για λφςθ ςτο ηιτθμα των αςυνόδευτων ανθλίκων κάνουν οι «Γιατροί 

του Κόςμου»).  

 Ψζλοσ, θ «Ξακθμερινι» κάνει αναφορά ςε διάφορα κζματα που αφοροφν τα 

προςφυγόπουλα («Κροφςματα θπατίτιδασ Α ςε προςφυγόπουλα ςτον νομό 

Ρρζβεηασ», «Μπαλάκι οι ανιλικοι του Καλαί», «Ζκκεςθ ΜΚΟ: Σε επιςφαλείσ 

ςυνκικεσ περίπου 1.500 αςυνόδευτα προςφυγόπουλα», «3.574 αςυνόδευτοι 

ανιλικοι…»). 

 

5.1.2.13. Διεκνείσ Αντιδράςεισ 

 

Εικόνα 15: Διεκνείσ αντιδράςεισ 

46%

13%

41%

Διεκνείσ Αντιδράςεισ

Εφθμερίδα των Χυντακτϊν

Αυγι

Ξακθμερινι

http://www.kathimerini.gr/884857/article/epikairothta/ellada/kroysmata-hpatitidas-a-se-prosfygopoyla-ston-nomo-prevezas
http://www.kathimerini.gr/884857/article/epikairothta/ellada/kroysmata-hpatitidas-a-se-prosfygopoyla-ston-nomo-prevezas
http://www.kathimerini.gr/884857/article/epikairothta/ellada/kroysmata-hpatitidas-a-se-prosfygopoyla-ston-nomo-prevezas
http://www.kathimerini.gr/881526/article/epikairothta/kosmos/mpalaki-oi-anhlikoi-toy-kalai
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 Τςον αφορά ςτθν κατθγορία «Διεκνείσ Αντιδράςεισ», παρατθρείται ότι το 4% (n= 

76) των ςυνολικϊν άρκρων (N= 1.880) ςχετίηεται με τισ ςτάςεισ των θγετϊν ςε 

όλο τον κόςμο για το προςφυγικό ηιτθμα και τουσ πολζμουσ (Υαράρτθμα, 

Υίνακασ 16). 

 Ακόμθ, διαπιςτϊνεται ότι τα 76 άρκρα τθσ κατθγορίασ «Διεκνείσ αντιδράςεισ» 

κατανζμονται ωσ εξισ: «Εφθμερίδα των Χυντακτϊν» 46% (n= 35), «Ξακθμερινι» 

41% (n= 31) και «Αυγι» 13% (n= 10). 

 Θ «Εφθμερίδα των Χυντακτϊν» αναφζρεται περιςςότερο ςτον Ρτόναλντ Ψραμπ 

και ςτθν αρνθτικι του ςτάςθ προσ τουσ πρόςφυγεσ, ςτον πόλεμο ςτθ Χυρία και 

ςε ςτατιςτικά δεδομζνα ςε ςχζςθ με τουσ πρόςφυγεσ ανά τον κόςμο («Απειλεί 

παρά τθ νζα ιττα ο Τραμπ», «Ο Τραμπ-οφκοσ μπαλαντζρ», «Ραγκόςμια οργι για 

το αντιπροςφυγικό διάταγμα Τραμπ», «Ανεςτάλθ θ επιχείρθςθ απομάκρυνςθσ 

των αμάχων από το Χαλζπι», «ΟΘΕ: Κινδυνεφουν πρόςφυγεσ και μετανάςτεσ 

λόγω του ψφχουσ», «Ευχολόγια και επικρίςεισ για τουσ ξεχαςμζνουσ ςτθ Συρία», 

«Ο Ντόναλντ ξεπζραςε τον εαυτό του»).  

 H «Αυγι» αναφζρεται γενικότερα ςτο προςφυγικό ηιτθμα ςτον κόςμο («Ε.Ε. και 

ΘΡΑ: Θ υποκριςία του ελζγχου τθσ μετανάςτευςθσ», «Συνκικθ α λα Ε.Ε. - 

Τουρκία με Αφρικι προωκοφν Γερμανία και Αυςτρία»).   

 Ψζλοσ, θ «Ξακθμερινι» αναφζρεται ςτον Ρτόναλντ Ψραμπ, ςτον Ππάρακ 

Σμπάμα και γενικότερα ςτθ ςτάςθ των ΘΥΑ για το προςφυγικό, ςτο Χυριακό και 

ςτθ ςτάςθ του Σ.Θ.Ε. («Τςάρλι ισ: Ο Τραμπ δεν κα ςτθρίξει τθν Ελλάδα όπωσ ο 

Ομπάμα», «Τραμπ κατά παγκοςμιοποίθςθσ», «Οι αντάρτεσ «χάνουν» το 

ανατολικό Χαλζπι», «Επικριτισ τθσ λιτότθτασ ςτθν Ευρϊπθ ο Μπαράκ Ομπάμα», 

«Το προςφυγικό ςτο επίκεντρο ςυνόδου του ΟΘΕ», «Αξιοποίθςθ των ΘΡΑ 

ςτο προςφυγικό ΟΘΕ: 21 εκατ. πρόςφυγεσ παγκοςμίωσ»). 

 

http://www.kathimerini.gr/874919/opinion/epikairothta/politikh/a3iopoihsh-twn-hpa-sto-prosfygiko
http://www.kathimerini.gr/874919/opinion/epikairothta/politikh/a3iopoihsh-twn-hpa-sto-prosfygiko
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5.1.2.14. Αντιδράςεισ Ευρϊπθσ 

 

Εικόνα 16: Αντιδράςεισ Ευρϊπθσ 

 

 Τςον αφορά ςτθν κατθγορία «Αντιδράςεισ Ευρϊπθσ», παρατθρείται ότι το 15% 

(n= 273) του δείγματοσ (N= 1.880) ςχετίηεται με τισ αντιδράςεισ τθσ Ευρϊπθσ ωσ 

προσ το προςφυγικό ηιτθμα (Υαράρτθμα, Υίνακασ 17). 

 Ακόμθ, διαπιςτϊνεται ότι το 47% (n= 130) των 273 άρκρων τθσ ςυγκεκριμζνθσ 

κατθγορίασ προζρχεται από τθν «Εφθμερίδα των Χυντακτϊν» και ακολουκοφν θ 

«Ξακθμερινι» και θ «Αυγι» με ποςοςτά 42% (n= 114) και 11% (n= 29) 

αντίςτοιχα. 

 Θ «Εφθμερίδα των Χυντακτϊν» αναφζρεται ςτισ δθλϊςεισ των Ευρωπαίων 

θγετϊν, αςκεί κριτικι ςτθν πολιτικι τθσ Ευρϊπθσ-φροφριο, ενϊ ιδιαίτερθ 

αναφορά κάνει ςτθν Άγκελα Πζρκελ και ςτον προςφυγικό καταυλιςμό ςτο Ξαλζ 

τθσ Γαλλίασ («Θ Βαρκελϊνθ είπε «ναι» ςτουσ πρόςφυγεσ», «Ο Τόμασ ντε Μεηιζρ 

υιοκετεί τθ λογικι τθσ Ευρϊπθσ-φροφριο», «Θ Κομιςιόν «κωπεφει» τθν Ουγγαρία 

για τον διωγμό προςφφγων», «Θ «Ευρϊπθ-φροφριο» οχυρϊνεται από παντοφ», 

«Μζρκελ παντόσ καιροφ», «Είναι αυτό Ευρϊπθ των δικαιωμάτων;», «Γιοφνκερ 

προσ πρόςφυγεσ: Θ Γερμανία δεν είναι θ μόνθ επιλογι», «Γιατί... Καλζ Ολάντ;», 

«Λάκθ τθσ παραδζχεται θ Μζρκελ μετά τα εκλογικά χαςτοφκια», «Επιχείρθςθ 

εκκζνωςθσ του Καλζ UPD»). 

47%

11%

42%

Αντιδράςεισ Ευρϊπθσ

Εφθμερίδα των Χυντακτϊν

Αυγι

Ξακθμερινι
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 H «Αυγι» αςκεί κριτικι ςτισ ενζργειεσ τθσ Ευρϊπθσ ωσ προσ το προςφυγικό και 

ιδιαίτερα ςε ςχζςθ με τθν Ελλάδα («Εμπόδια τθσ Ε.Ε. ςτον μεςογειακό δρόμο των 

προςφφγων», «Πταν θ Ευρϊπθ βαφτίηει το κρζασ ψάρι», «Διεκνισ Αμνθςτία: Θ 

παράλυςθ τθσ Ευρϊπθσ αφινει χιλιάδεσ πρόςφυγεσ εγκλωβιςμζνουσ ςτθν 

Ελλάδα»). Ωςτόςο, εξαιτίασ του μικροφ αρικμοφ των άρκρων τθσ, ο αναγνϊςτθσ 

δεν ζχει ολοκλθρωμζνθ εικόνα για τισ αντιδράςεισ τθσ Ευρϊπθσ ςε ςχζςθ με το 

προςφυγικό ηιτθμα. 

 Ψζλοσ, θ «Ξακθμερινι» αναφζρεται διεξοδικά ςτισ ενζργειεσ τθσ Ευρϊπθσ ςτο 

προςφυγικό, χωρίσ ωςτόςο να τθσ αςκεί αρνθτικι κριτικι. Υιο ςυγκεκριμζνα, 

αναφζρεται ςτισ τακτικζσ τθσ ΕΕ και ςτθ ςτάςθ τθσ προσ τθν Ελλάδα, ςτον 

γαλλικό προςφυγικό καταυλιςμό του Ξαλζ, ςτθ ςυνκικθ του Δουβλίνου, ςτισ 

ςυναντιςεισ του Ζλλθνα πρωκυπουργοφ με ευρωπαίουσ θγζτεσ, και τζλοσ ςτθ 

ςτάςθ τθσ Άγκελα Πζρκελ προσ τουσ πρόςφυγεσ και τα προβλιματα που 

προζκυψαν εξαιτίασ τθσ κετικισ τθσ ςτάςθσ («Ο Σουλτσ ζχει ρεφμα, θ Μζρκελ 

ζχει αντοχζσ», «Για το χειρότερο προετοιμάηεται θ Ε.Ε.», «Να μθ μετατραποφν 

Ελλάδα και Λταλία ςε hotspots τθσ Ε.Ε.», «Πριο ςτο προςφυγικό κζλουν οι 

ςφμμαχοι τθσ Άγκελα Μζρκελ», «Εκκενϊκθκε θ «ηοφγκλα» του Καλαί», «Υπζρ τθσ 

ςυνδρομισ τθσ Ευρϊπθσ ςτο Αιγαίο, ο Σεμπάςτιαν Κουρτσ», «Μζρκελ: 

Το προςφυγικό πρόβλθμα μεταφζρκθκε ςτθν Ελλάδα», Μζρκελ: «Δεν άλλαξα 

πολιτικι ςτο προςφυγικό, κα επαναπροωκοφνται όςοι δεν πάρουν άςυλο», 

«Το προςφυγικό διχάηει τθ Γερμανία», «Οικονομία και προςφυγικό ςτο επίκεντρο 

τθσ επικοινωνίασ Τςίπρα – Τουςκ»). 

 

 

http://www.kathimerini.gr/880913/gallery/epikairothta/kosmos/ekkenw8hke-h-zoygkla-toy-kalai
http://www.kathimerini.gr/877863/article/epikairothta/kosmos/merkel-to-prosfygiko-provlhma-metafer8hke-sthn-ellada
http://www.kathimerini.gr/877863/article/epikairothta/kosmos/merkel-to-prosfygiko-provlhma-metafer8hke-sthn-ellada
http://www.kathimerini.gr/877863/article/epikairothta/kosmos/merkel-to-prosfygiko-provlhma-metafer8hke-sthn-ellada
http://www.kathimerini.gr/875238/article/epikairothta/kosmos/to-prosfygiko-dixazei-th-germania
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5.1.2.15. Τγεία 

 

Εικόνα 17: Τγεία 

 

 Αναφορικά με τθν κατθγορία «Ωγεία», επιςθμαίνεται ότι μόλισ το 1% (n= 25) των 

ςυνολικϊν άρκρων (N= 1.880) ςχετίηεται με τθν υγεία και τουσ εμβολιαςμοφσ 

των προςφφγων, με αποτζλεςμα το αναγνωςτικό κοινό να μθν ενθμερϊνεται 

πλιρωσ για τθν υγειονομικι περίκαλψθ των προςφφγων (Υαράρτθμα, Υίνακασ 

18). 

 Επίςθσ, διαπιςτϊνεται ότι θ «Ξακθμερινι» ζχει ποςοςτό 44% (n= 11) ςτθ 

ςυγκεκριμζνθ κατθγορία (n= 25) και ακολουκοφν θ «Αυγι» με ποςοςτό 36% (n= 

9) και θ «Εφθμερίδα των Χυντακτϊν» με ποςοςτό 20% (n= 5). 

 Ενδεικτικοί τίτλοι είναι οι εξισ: «Ολοκλθρϊνεται ο πρϊτοσ κφκλοσ εμβολιαςμϊν 

για τα προςφυγόπουλα», «Το ςχζδιο δράςθσ για εποχικι γρίπθ και εμβολιαςμό 

προςφφγων», «Ο εμβολιαςμόσ των προςφυγόπουλων ςτο επίκεντρο τθσ 

ςυνάντθςθσ γγ Δθμόςιασ Υγείασ με τθ UNICEF», «Κανονικά ζλεγχοι και 

εμβολιαςμοί ςτο κζντρο φιλοξενίασ προςφφγων τθσ Νζασ Καβάλασ Κιλκίσ», 

«Ρροχπόκεςθ οι εμβολιαςμοί των παιδιϊν των προςφφγων για να ενταχκοφν 

ςτα ςχολεία», «Γ. Μουηάλασ: To 90% των προςφυγόπουλων ζχει εμβολιαςτεί». 
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http://www.avgi.gr/article/10836/7603918/kanonika-elenchoi-kai-emboliasmoi-sto-kentro-philoxenias-prosphygon-tes-neas-kabalas-kilkis
http://www.avgi.gr/article/10836/7603918/kanonika-elenchoi-kai-emboliasmoi-sto-kentro-philoxenias-prosphygon-tes-neas-kabalas-kilkis
http://www.avgi.gr/article/10836/7603918/kanonika-elenchoi-kai-emboliasmoi-sto-kentro-philoxenias-prosphygon-tes-neas-kabalas-kilkis
http://www.kathimerini.gr/875124/article/epikairothta/politikh/g-moyzalas-to-90-twn-prosfygopoylwn-exei-emvoliastei
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5.1.2.16. Μζριμνα - Οικονομικι τιριξθ 

 

Εικόνα 18: Μζριμνα - Οικονομικι τιριξθ 

 

 Ψζλοσ, αναφορικά με τθν κατθγορία «Πζριμνα - Σικονομικι Χτιριξθ», 

επιςθμαίνεται ότι μόλισ το 1% (n= 25) των ςυνολικϊν άρκρων (N= 1.880) 

ςχετίηονται με τθ μζριμνα και τθν οικονομικι ςτιριξθ των προςφφγων, με 

αποτζλεςμα και πάλι το αναγνωςτικό κοινό να μθν ζχει πλιρθ εικόνα για τθν 

οικονομικι βοικεια που δίνεται ςτουσ πρόςφυγεσ (Υαράρτθμα, Υίνακασ 19).  

 Επίςθσ, διαπιςτϊνεται ότι θ «Αυγι» ζχει το μεγαλφτερο ποςοςτό (48%) (n= 12) 

ςε αυτι τθν κατθγορία (n= 25) και ζπονται θ «Ξακθμερινι» με ποςοςτό 44% (n= 

11) και θ «Εφθμερίδα των Χυντακτϊν» με ποςοςτό 8% (n= 2). 

 Ενδεικτικοί τίτλοι είναι οι εξισ: «482 εκατ. ευρϊ ςτθν Ελλάδα για το 

προςφυγικό», «Επιπλζον 3,9 εκατ. χορθγεί θ Κομιςιόν ςτθν Ελλάδα για τθ 

βελτίωςθ των ςυνκθκϊν υποδοχισ των μεταναςτϊν», «Ευρωπαϊκι Επιτροπι: Τι 

ζχει δοκεί ςτθν Ελλάδα για τθν αντιμετϊπιςθ του προςφυγικοφ», «Κομιςιόν: Στα 

353 εκατ. ευρϊ θ βοικεια για τθν προςφυγικι κρίςθ ςτθν Ελλάδα από τθν αρχι 

του 2015», «Μουηάλασ: Χριματα αντί ςυςςιτίου ςτουσ πρόςφυγεσ, Κίνδυνοσ 

απϊλειασ κονδυλίων από τθν Ε.Ε.»). 
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5.1.3. Εκπαίδευςθ 

 

Εικόνα 19: Εκπαίδευςθ 

 

 Αναφορικά με τθν κατθγορία «Εκπαίδευςθ», παρατθρείται ότι το 9% (n=166) των 

ςυνολικϊν άρκρων (N=1.880) ςχετίηεται με τθν εκπαίδευςθ των 

προςφυγόπουλων ςτθ χϊρα μασ (Υαράρτθμα, Υίνακασ 20). 

 Επίςθσ, διαπιςτϊνεται ότι θ «Εφθμερίδα των Χυντακτϊν» ζχει το υψθλότερο 

ποςοςτό άρκρων (63%) (n= 105) ςε αυτι τθν κατθγορία (n= 166) και ακολουκοφν 

θ «Αυγι» με ποςοςτό 22% (n= 37) και θ «Ξακθμερινι» με ποςοςτό 15% (n= 24). 

 Ωςτόςο, οι αντιδράςεισ γονζων εναντίον τθσ ζνταξθσ των προςφφγων ςτα 

ελλθνικά ςχολεία (Εφθμερίδα των Χυντακτϊν, 2016; Αυγι, 2017; Ξακθμερινι, 

2016) μασ κίνθςαν το ενδιαφζρον για να εμβακφνουμε ςτο ηιτθμα τθσ 

εκπαίδευςθσ. 

 Ψα παραπάνω άρκρα διαβάςτθκαν και αναλφκθκαν με βάςθ το περιεχόμενο τουσ 

και προζκυψαν οι εξισ υποκατθγορίεσ που ςχετίηονται με τθν εκπαίδευςθ των 

προςφυγόπουλων: «Χτάςθ γονζων» 67%, «Χτάςθ εκπαιδευτικϊν/μακθτϊν» 49%, 

«Ζνταξθ των προςφφγων ςτο ςχολείο» 68%, «Χτάςθ τθσ πολιτείασ» 42%, «Χτάςθ 

τθσ τοπικισ κοινότθτασ/αυτοδιοίκθςθσ» 41%, «Χτάςθ τθσ εκκλθςίασ» 2%, 

«Διεκνισ κοινότθτα» 3%, «Αλλθλεγγφθ» 20%, «Ακροδεξιοί» 26%, «Αςτυνομία - 

Δικαιοςφνθ» 20%, «Αντιπολίτευςθ - Ξριτικι ςτθν Ξυβζρνθςθ» 8%. 
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Εικόνα 20: Τποκατθγορίεσ Εκπαίδευςθσ 
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5.1.3.1. τάςθ γονζων 

 

Εικόνα 21: τάςθ γονζων 

 

 Ωσ προσ τθν κατθγορία «Χτάςθ γονζων», παρατθρείται ότι το 67% (n= 112) των 

άρκρων από τθν «Εκπαίδευςθ» (n= 166) ςχετίηεται με τισ αντιδράςεισ των 

γονζων ωσ προσ τθν ζνταξθ των προςφυγόπουλων ςτα ελλθνικά ςχολεία 

(Υαράρτθμα, Υίνακασ 21). 

 Από τα 112 άρκρα τθσ κατθγορίασ «Χτάςθ Γονζων», το 63% (n= 71) των άρκρων 

προζρχεται από τθν «Εφθμερίδα των Χυντακτϊν», το 24% (n= 27) από τθν 

«Αυγι» και το 13% (n= 14) από τθν «Ξακθμερινι». 

 Ψα άρκρα των εφθμερίδων αναφζρουν ότι ςε ςχολεία του Ωραιοκάςτρου, τθσ 

Φιλιππιάδασ, τθσ Αλεξάνδρειασ Θμακίασ, τθσ Οάριςασ, του Υροφιτθ ςτθν Βόλβθ, 

ςτθν Ξω, ςτθ Πυτιλινθ, ςτθ Οαμία και ςε άλλεσ περιοχζσ, οι γονείσ ιταν 

αρνθτικοί και μάλιςτα ζφταναν και ςε ακραίεσ αντιδράςεισ (προπθλακιςμοί, 

αποχι των παιδιϊν τουσ από το ςχολείο). Από τθν άλλθ μεριά, υπιρχαν και 

γονείσ που ιταν κετικοί ωσ προσ τθν ζνταξθ των προςφυγόπουλων ςτα ελλθνικά 

ςχολεία (Δραπετςϊνα, Χαϊδάρι, Ρίκαια, Ξθφιςιά κ.λπ.). Ωσ λόγοι αντίδραςθσ των 

γονζων αναφζρονται ωσ κυρίαρχοσ ο ελλιπισ εμβολιαςμόσ των 

προςφυγόπουλων και φςτερα πολιτιςτικοί/κρθςκευτικοί λόγοι, κ.λπ. Επίςθσ, 
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υπιρχαν και δφο άρκρα που αναφζρονται ςτουσ γονείσ πρόςφυγεσ και ςτο εάν 

οι ίδιοι επικυμοφν τθν ζνταξθ των παιδιϊν τουσ ςτθν ελλθνικι εκπαίδευςθ.   

 Ακόμθ, αξίηει να ςθμειωκεί ότι θ «Εφθμερίδα των Χυντακτϊν» και θ «Αυγι» 

παίρνουν κζςθ ςχετικά με τισ αντιδράςεισ των γονζων και τισ χαρακτθρίηουν ωσ 

ρατςιςτικζσ, ενϊ θ «Ξακθμερινι» εςτιάηει περιςςότερο ςτο να ενθμερϊςει το 

αναγνωςτικό κοινό για το ηιτθμα των αντιδράςεων των γονιϊν ωσ προσ τθν 

ζνταξθ των προςφφγων ςτα ςχολεία τθσ χϊρασ μασ.  

Χτθ ςυνζχεια, κα γίνει αναφορά ςε ενδεικτικά αποςπάςματα από τισ 

εφθμερίδεσ, αναλογικά με τον αρικμό των άρκρων που αναφζρονται ςτθν 

κατθγορία «Χτάςθ γονζων». 

«Εφθμερίδα των υντακτϊν»: 

 «Θ αλλθλεγγφθ νίκθςε τθ ρατςιςτικι βαρβαρότθτα» (17/02/17): Το δ.ς. του 

ςυλλόγου γονζων του 1ου δθμοτικοφ ςχολείου είχε ςπεφςει να εκδϊςει 

ανακοίνωςθ τονίηοντασ ότι «για λόγουσ ςυμβολικοφσ καταδικάηει κάκε εκδιλωςθ 

υποδοχισ που πικανόν προγραμματίηεται να γίνει ςτο ςχολείο» κακϊσ όπωσ 

υποςτθρίηει κάτι τζτοιο «ενιςχφει απλϊσ τθν γενικότερθ προπαγάνδα που γίνεται 

για το κζμα αυτό»(!). 

 «Ζτςι υποδζχκθκαν τα προςφυγόπουλα ςτθ Οάριςα» (27/01/17): Με κερμά 

χειροκροτιματα και μια μεγάλθ γιορτι υποδζχκθκαν γονείσ και μακθτζσ -τθν 

Ραραςκευι (27/01)- τα πρϊτα προςφυγόπουλα που ξεκίνθςαν μακιματα ςτο 3ο 

γυμνάςιο Λάριςασ. 

 «Αγκαλιάηουν τα παιδιά» (24/01/17): Οι γονείσ των παιδιϊν (5ο Δθμοτικό ςχολείο 

Κερατςινίου), ςθμειϊνει ο διμαρχοσ Κερατςινίου-Δραπετςϊνασ, απζδειξαν και 

τισ προθγοφμενεσ μζρεσ αλλά και τθν θμζρα τθσ ςυνζλευςθσ ότι, ακόμθ και όταν 

διαφωνοφν, όταν ζχουν απορίεσ και ενςτάςεισ, ςυηθτοφν και προςπακοφν να 

βρουν λφςεισ. 

 «Επιτζλουσ ςτα κρανία τα παιδιά τθσ Φιτςϊνασ» (15/10/16): Τα «τεχνικά 

ηθτιματα», όπωσ τα χαρακτιριςε ο Ρεριφερειακόσ διευκυντισ εκπαίδευςθσ, τα 

οποία δεν επζτρεψαν να λειτουργιςουν οι προπαραςκευαςτικζσ τάξεισ για τα 

προςφυγόπουλα ςε δφο Δθμοτικά τθσ Αυλίδασ και ςε ζνα Γυμνάςιο, δθλαδι ςτθν 

πραγματικότθτα οι αντιδράςεισ οριςμζνων γονζων μαηί με μζροσ τθσ τοπικισ 

κοινωνίασ, φαίνεται ότι ξεπεράςτθκαν με τθν προςκικθ ενόσ επιπλζον ςχολείου, 

του 14ου Δθμοτικοφ Χαλκίδασ, όπου κα κάνουν μάκθμα 38 παιδιά, θ 

πλειονότθτα των προςφυγόπουλων του κζντρου φιλοξενίασ τθσ ιτςϊνασ. 

 «Ερωτθματολόγιο - «δθμοψιφιςμα» ςπζρνει τον ρατςιςμό» (12/10/16): 

ατςιςτικό κείμενο μοιράςτθκε από το διοικθτικό ςυμβοφλιο του Συλλόγου 
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Γονζων και Κθδεμόνων του 7ου δθμοτικοφ ςχολείου Χίου και ηθτά από τουσ 

γονείσ να πάρουν κζςθ ενόψει τθσ πικανότθτασ  και μόνο να επιλεχκεί το ςχολείο 

ϊςτε φιλοξενιςει προςφυγόπουλα ςτισ τάξεισ του. 

 «Βραχνόσ... Υροφιτθσ με τα κρανία αδειανά» (12/10/16): 13 από τουσ 130 

μακθτζσ του Δθμοτικοφ Σχολείου Ρροφιτθ ςτον Διμο Βόλβθσ κάκιςαν χκεσ ςτα 

κρανία μετά τθν απόφαςθ των γονιϊν τουσ να απόςχουν από το μάκθμα ςε 

ζνδειξθ διαμαρτυρίασ για τθ φοίτθςθ 46 προςφυγόπουλων ςτο ςχολείο. 

 «Ανοίγουν οι ςχολικζσ τάξεισ για 1.500 προςφυγόπουλα» UPD (10/10/16): Σε 

ςφςκεψθ, που ζγινε χκεσ το μεςθμζρι, αποφάςιςαν να εγκαταλείψουν το ςχζδιο 

τθσ κατάλθψθσ και απλά να ηθτιςουν ενθμζρωςθ από επίςθμα χείλθ, 

επιφυλαςςόμενοι για ζνα είδοσ αποχισ, κρατϊντασ τα παιδιά τουσ ςτο ςπίτι τθ 

ςυγκεκριμζνθ μζρα.  

 «Ρζο... Ωραιόκαςτρο ςτθ Φιλιππιάδα» (20/09/16): Τθν αντίδραςθ του για τθν 

ζνταξθ ςτο εκπαιδευτικό ςφςτθμα, των προςφυγόπουλων που ηουν ςτο κζντρο 

φιλοξενίασ ςτθ Φιλιππιάδα, διατυπϊνει με ζγγραφο που απζςτειλε προσ τισ 

τοπικζσ αρχζσ, τουσ βουλευτζσ τθσ Ρρζβεηασ και το υπουργείο Ραιδείασ, ο 

Σφλλογοσ Γονζων και Κθδεμόνων του 2ου δθμοτικοφ ςχολείου τθσ περιοχισ. 

 «Χυμπάκεια για τουσ γονείσ του Ωραιοκάςτρου» (16/09/16): Σιμερα, οι γονείσ 

του Ωραιοκάςτρου είναι «ρατςιςτζσ». Μζχρι χκεσ, ιταν επιλεγμζνα κφματα ενόσ 

καλά καμουφλαριςμζνου ρατςιςμοφ, που διοχετευόταν φπουλα ςτισ φλζβεσ 

τουσ, επενδυμζνοσ με τθ φροντίδα τθσ τάξθσ, τθσ αςφάλειασ και τθσ δθμόςιασ 

υγείασ… Ο γονιόσ είναι γονιόσ και βλζπει παντοφ απειλζσ για το παιδί του – 

υπαρκτζσ ι ανφπαρκτεσ. Αντί να τον βρίηουμε, καλό κα ιταν να τον κρατάμε 

ενιμερο. Για τισ αρρϊςτιεσ και για τα παιχνίδια που παίηονται (για ακόμα μια 

φορά) ςτθν καμποφρα του. 

 «Ψρίηουν τα κάςτρα... Ωραιοκάςτρου» (27/09/16): Σε ζκτακτθ ςυνζλευςθ οι 

Σφλλογοι Γονζων και Κθδεμόνων του 1ου και του 5ου Δθμοτικοφ Σχολείου 

Αλεξάνδρειασ Θμακίασ αποφάςιςαν «ομόφωνα» ότι δεν δζχονται τθ φοίτθςθ 

προςφυγόπουλων ςτα ςχολεία όπου φοιτοφν τα παιδιά τουσ, ςτον δρόμο που 

χάραξαν Ωραιόκαςτρο Κεςςαλονίκθσ και Φιλιππιάδα Ρρεβζηθσ. 

Εφθμερίδα «Αυγι»: 

 «Ωραιόκαςτρο: Χυνεχίηουν τθν επίδειξθ μίςουσ ςτα προςφυγόπουλα» 

(21/02/17): Θ διοίκθςθ του ςυλλόγου Γονζων και Κθδεμόνων είχε ταχκεί κατά τθσ 

φοίτθςθσ προςφυγόπουλων ςτο ςχολείο, ενϊ ζλαβε απόφαςθ για τριιμερθ 

αποχι των μακθτϊν του ςχολείου. Στθ ςχετικι απόφαςθ που κοινοποίθςε ο 

ςφλλογοσ ςτθ διεφκυνςθ του 1ου Δθμοτικοφ Ωραιοκάςτρου υπάρχουν πολλά 

ςθμεία που πολφ πικανόν να εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ του αντιρατςιςτικοφ 

νόμου. 

 «Ψα προςφυγόπουλα πιγαν ςχολείο ςτο Λκόνιο παρά τισ αντιδράςεισ γονιϊν» 

(03/02/17): Γονείσ 70 παιδιϊν ςτο ςυγκεκριμζνο ςχολείο και 16 από το 
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νθπιαγωγείο ζχουν κατακζςει αιτιςεισ μεταγραφισ των παιδιϊν τουσ, ενϊ 

κάποιοι ζχουν κατακζςει και εξϊδικα εναντίον τθσ φοίτθςθσ των 

προςφυγόπουλων ςτο ςχολείο, μετά το ςχόλαςμα των Ελλθνόπουλων.  

 «Πια ανοιχτι αγκαλιά για τα προςφυγόπουλα» (01/02/17): Ο Σφλλογοσ Γονζων 

ςτο 26ο δθμοτικό Λάριςασ τονίηει ότι κα απζχει από τθν υποδοχι. Κυμίηουμε ότι 

πρόκειται για το ςχολείο ςτο οποίο ςθμειϊκθκαν οι αντιδράςεισ και που 

κατιγγειλε ότι ο πρόεδροσ του Συλλόγου Γονζων λειτουργεί με παράτυπο τρόπο 

και καλεί γονείσ και μακθτζσ να δουν ςε ςελίδα του Facebook βίντεο ρατςιςτικοφ 

και ξενοφοβικοφ περιεχομζνου. 

 «Ωποχωροφν οι ξενοφοβικζσ αντιδράςεισ ςτα ςχολεία» (18/10/16): Οι γονείσ ςτον 

Ρροφιτθ Βόλβθσ επιδεικνφοντασ ιδιαίτερα ξενοφοβικι ι και ρατςιςτικι 

ςυμπεριφορά αντιδροφν ςτθν παρουςία τάξεων με προςφυγόπουλα το 

απόγευμα ςτο ςχολικό κτιριο, μθ ςτζλνοντασ τα δικά τουσ παιδιά ςτο ςχολείο. 

 «Ανεπικφμθτα τα προςφυγόπουλα ςε όλα τα ςχολεία τθσ Αλεξάνδρειασ» 

(28/09/16): όλοι οι ςφλλογοι γονζων και κθδεμόνων δθλϊνουν ότι αυτό δεν είναι 

ρατςιςτικό οφτε ξενοφοβικό, αλλά προβάλλουν το ςακρό επιχείρθμα ότι 

αντιδροφν για λόγουσ υγείασ των δικϊν τουσ παιδιϊν και πωσ δεν ζχουν 

εμπιςτοςφνθ ςτισ διαβεβαιϊςεισ των αρμόδιων υπουργείων ότι τα 

προςφυγόπουλα κα εμβολιαςτοφν. 

Εφθμερίδα «Κακθμερινι»: 

 «Ζνταςθ ςτον καταυλιςμό προςφφγων ςτθ Χίο» (05/11/16): Οι γονείσ του 6ου 

Δθμοτικοφ Σχολείου Λαμίασ αποφάςιςαν χκεσ, φςτερα από ςφςκεψθ που 

πραγματοποίθςαν, να προχωριςουν ςε κατάλθψθ του ςχολείου από τθ Δευτζρα, 

προκειμζνου να μθν ζρκουν προςφυγόπουλα τα οποία, όπωσ αξίηει να 

ςθμειωκεί, κα παρακολουκοφν χωριςτά μακιματα μετά τθ λιξθ του ςχολικοφ 

ωραρίου, ςε τάξεισ προετοιμαςίασ. 

 «Ρτόμινο αντιδράςεων για τα προςφυγόπουλα ςτα ςχολεία» 

(1/10/16):  Ωραιόκαςτρο, Φιλιππιάδα και τϊρα Κωσ. Οι ςφλλογοι γονζων και 

κθδεμόνων φζρνουν αντιρριςεισ ςτθν ζνταξθ των προςφφγων ςτο εκπαιδευτικό 

ςφςτθμα, προκαλοφν «πονοκζφαλο» ςτο υπουργείο Ραιδείασ και ενιςχφουν τθν 

ιδθ άςχθμθ εικόνα τθσ χϊρασ διεκνϊσ, ςτθ διαχείριςθ του προςφυγικοφ. 

 «Ξατάλθψθ, λόγω... προςφυγόπουλων» (14/09/16): Τα μζλθ του ςυλλόγου των 

μακθτϊν του 5ου Δθμοτικοφ Σχολείου του Ωραιοκάςτρου δθλϊνουν 

αποφαςιςμζνα ςτθν περίπτωςθ κατά τθν οποία τα προςφυγόπουλα του 

πλθςιζςτερου κζντρου φιλοξενίασ μεταφερκοφν για εκπαίδευςθ τισ 

απογευματινζσ ϊρεσ ςτισ ςχολικζσ εγκαταςτάςεισ, να προχωριςουν ςε κατάλθψι 

τουσ.  

http://www.kathimerini.gr/882185/article/epikairothta/ellada/entash-ston-kataylismo-prosfygwn-sth-xio
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5.1.3.2. τάςθ εκπαιδευτικϊν/μακθτϊν 

 

Εικόνα 22: τάςθ εκπαιδευτικϊν/μακθτϊν 

 

 Ωσ προσ τθν κατθγορία «Χτάςθ εκπαιδευτικϊν/μακθτϊν», παρατθρείται ότι το 

49% (n= 82) των άρκρων από τθν «Εκπαίδευςθ» (n= 166) ςχετίηεται με τθ ςτάςθ 

των Ελλινων μακθτϊν και εκπαιδευτικϊν απζναντι ςτθν ζνταξθ των 

προςφυγόπουλων ςτθν τυπικι εκπαίδευςθ (Υαράρτθμα, Υίνακασ 22). 

 Από τα 82 άρκρα τθσ κατθγορίασ «Χτάςθ εκπαιδευτικϊν/μακθτϊν», το 73% (n= 

60) προζρχεται από τθν «Εφθμερίδα των Χυντακτϊν» και ακολουκοφν θ «Αυγι» 

(n= 18) με ποςοςτό 22% και θ «Ξακθμερινι» με ποςοςτό 5% (n= 4). 

 Χχεδόν ςε όλα τα άρκρα –με ελάχιςτεσ εξαιρζςεισ– διαπιςτϊνεται θ κερμι 

υποδοχι των προςφυγόπουλων από το εκπαιδευτικό προςωπικό των ςχολείων 

και αναφζρονται οι απειλζσ που δζχτθκαν εκπαιδευτικοί και ςτελζχθ τισ 

εκπαίδευςθσ από γονείσ και ακροδεξιοφσ, θ ςτιριξθ που ζλαβαν οι εκπαιδευτικοί 

από τθν εκπαιδευτικι κοινότθτα τθσ εκάςτοτε περιοχισ όπου υπιρξαν 

αντιδράςεισ, θ ςυμβολι των περιφερειακϊν διευκυντϊν εκπαίδευςθσ, οι οποίοι 

φρόντιηαν να ενθμερϊνουν τουσ γονείσ ςχετικά με τθν εκπαίδευςθ των 

προςφυγόπουλων, τουσ εμβολιαςμοφσ, κ.λπ.   

 Επίςθσ, και οι Ζλλθνεσ μακθτζσ επιφφλαςςαν κερμι υποδοχι ςτα 

προςφυγόπουλα, ςυνυπιρχαν χωρίσ προβλιματα μαηί τουσ, ενϊ ςυμμετείχαν ςε 

73%

22%

5%

τάςθ εκπαιδευτικϊν/μακθτϊν

Εφθμερίδα των Χυντακτϊν

Αυγι

Ξακθμερινι
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αντιφαςιςτικζσ πορείεσ και ςε καταλιψεισ υπζρ τθσ εκπαίδευςθσ των 

προςφφγων.  

Χτθ ςυνζχεια, κα γίνει αναφορά ςε ενδεικτικά αποςπάςματα από τισ 

εφθμερίδεσ, αναλογικά με τον αρικμό των άρκρων που αναφζρονται ςτθ «Χτάςθ 

εκπαιδευτικϊν/μακθτϊν». 

«Εφθμερίδα των υντακτϊν»: 

 «Χυγκζντρωςθ απάντθςθ ςτον ρατςιςμό» (28/02/17): Το ςφνολο του ςυλλόγου 

διδαςκόντων (1ου δθμοτικοφ ςχολείου Ωραιόκαςτρου) όχι μόνο ςτάκθκε ςτο 

φψοσ των περιςτάςεων αλλά ςυγκροφςτθκε ανοιχτά με το δ.ς. του ςυλλόγου 

γονζων και κθδεμόνων αποτζλεςμα οι εκκλιςεισ για αποχι των γονζων να 

πζςουν κυριολεκτικά ςτο κενό, ενϊ ςε ςυμπαράςταςθ ςτουσ δαςκάλουσ 

προςζτρεξε το ςφνολο των ςυλλόγων των δθμοτικϊν ςχολείων τθσ περιοχισ. 

 «Απειλοφν τθ ηωι τθσ διευκφντριασ που κατιγγειλε τθν ξενοφοβία» (25/01/17): 

Σφμφωνα με πλθροφορίεσ, βρίςκεται ςε εξζλιξθ ζνα νζο πογκρόμ ρατςιςτικισ 

ρθτορικισ, απζναντι ςε όποιον υπεραςπίηεται τα προςφυγόπουλα, αλλά κυρίωσ 

κατά τθσ διευκφντριασ του ςχολείου Κατερίνασ Σταγιάννθ, όπου υπάρχουν 

ευκείεσ απειλζσ, ακόμα και κατά τθσ ηωισ τθσ. 

 «Ψο Υζραμα είπε «όχι» ςτον φαςιςμό» (21/01/17): «Εμείσ ωσ εκπαιδευτικοί 

πρζπει να καλωςορίςουμε ςτα ςχολεία μασ τα παιδιά που ζχουν φφγει από τα 

ςπίτια τουσ για να ξεφφγουν από τον πόλεμο και να βρουν ζνα μζροσ να ηιςουν 

ειρθνικά», διλωςε (ΑΡΕ-ΜΡΕ) εκπαιδευτικόσ του ςυλλόγου εκπαιδευτικϊν 

Κερατςινίου-Ρεράματοσ «Νίκοσ Ρλουμπίδθσ». 

 «Ξαταλιψεισ ςχολείων ςτα Χανιά υπζρ των προςφφγων» (03/11/16): Σε 

κατάλθψθ των Λυκείων Ακρωτθρίου και Σοφδασ, προχϊρθςαν από το πρωί τθσ 

Ρζμπτθσ οι μακθτζσ τουσ, υπζρ του δικαιϊματοσ των προςφφγων ςτθν 

εκπαίδευςθ και ενάντια ςτισ ρατςιςτικζσ και ξενοφοβικζσ ςυμπεριφορζσ μζρουσ 

τθσ κοινωνίασ των Χανίων.  

 «Σι γονείσ του Υροφιτθ δεν προφιτευςαν ςωςτά» (14/10/16): Ο προϊςτάμενοσ 

τθσ Ειςαγγελίασ Ρρωτοδικϊν Λάμπροσ Τςόγκασ δζχτθκε νωρίτερα μια αναφορά 

του προϊςταμζνου τθσ Διεφκυνςθσ Ρεριφερειακισ Εκπαίδευςθσ, Ραναγιϊτθ 

Ανανιάδθ, για τθν κατάςταςθ που επικρατεί ςτο 1ο Δθμοτικό Σχολείο του 

Ρροφιτθ. Εδϊ και τζςςερισ μζρεσ οι περιςςότεροι -δυςτυχϊσ- γονείσ τθσ 

κοινότθτασ που τα παιδιά τουσ φοιτοφν ςτο ςχολείο δεν τα ςτζλνουν ςτα 

μακιματα. 

 «Εμείσ κζλουμε τα προςφυγόπουλα ςτο ςχολείο μασ» (29/09/16): Εμείσ οι 

μακθτζσ τθσ Στ’ τάξθσ του 106ου Δθμοτικοφ Σχολείου Ακθνϊν δθλϊνουμε ότι 

επικυμοφμε και καλωςορίηουμε τα προςφυγόπουλα ςτο ςχολείο μασ, 

ανεξαρτιτωσ χρϊματοσ, κρθςκείασ, φυλισ χωρίσ καμία προχπόκεςθ.  
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 «Ψρίηουν τα κάςτρα... Ωραιοκάςτρου» (27/09/16): Για τισ ανθςυχίεσ που 

εξακολουκοφν να εκφράηονται από κάποιουσ ςυλλόγουσ γονζων, ο 

περιφερειακόσ διευκυντισ Εκπαίδευςθσ Κεντρικισ Μακεδονίασ τόνιςε ότι «όλα 

τα παιδιά που κα πάνε ςτα ςχολεία κα είναι εμβολιαςμζνα και κα ζχουν το 

κίτρινο βιβλιάριο που λζει ποια εμβόλια ζχουν κάνει», εξθγϊντασ ωςτόςο «να 

μθν περιμζνουν να γίνουν όλα τα εμβόλια μαηί, διότι ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ 

δεν μπορεί να αντζξει όλα τα εμβόλια ςε μία εβδομάδα». 

 «Φιλιππιάδα: Πια ανακοίνωςθ, πολλζσ αντιδράςεισ» (21/09/16): «Είναι 

αυτονόθτο, πωσ όλα τα παιδιά ζχουν ίςα δικαιϊματα ςτθν μάκθςθ», επιςθμαίνει 

ςτο ΑΡΕ-ΜΡΕ, ο διευκυντισ του 2ου Δθμοτικοφ Σχολείου κ. Γιϊργοσ Γιολδάςθσ. 

Ωςτόςο, αναφζρει ότι «προσ το παρόν, δεν υπάρχει κάποια επίςθμθ εγκφκλιοσ 

ςχετικά με τθν ζνταξθ των προςφυγόπουλων ςτο εκπαιδευτικό ςφςτθμα από το 

Υπουργείο Ραιδείασ». 

Εφθμερίδα «Αυγι»: 

 «Πια ανοιχτι αγκαλιά για τα προςφυγόπουλα» (01/02/17): Στθν Τερψικζα 

Λάριςασ οι δάςκαλοι και οι μακθτζσ του δθμοτικοφ ςχολείου υποδζχκθκαν τα 

προςφυγόπουλα με τραγοφδια, μικρά δωράκια και φιλιά από τθ διευκφντρια του 

ςχολείου. 

 «Ενθμζρωςθ ενάντια ςτθν προκατάλθψθ κατά των προςφφγων» (26/10/16): Θ 

ία Φελεκίδου και θ Σμαρϊ Χιονιά από τθν Ρεριφερειακι Διεφκυνςθ Α’/βάκμιασ 

και Β’/βάκμιασ Εκπαίδευςθσ διαβεβαίωςαν για μια ακόμθ φορά ότι όλα τα 

προςφυγόπουλα που πάνε ςτο ςχολείο ζχουν εμβολιαςτεί και πωσ θ ςυνεργαςία 

υπουργείων Ραιδείασ και Υγείασ ςε αυτό το κζμα είναι άριςτθ.  

 «Ωραιόκαςτρο: Επίκεςθ κατά νεολαίων του ΧΩΦΛΗΑ από ομάδα γονζων με 

ακροδεξιά και ξενοφοβικι ρθτορικι» (13/10/16): Ο διευκυντισ  ςτον Ρροφιτθ 

Βόλβθσ δζχτθκε υβριςτικζσ επικζςεισ από γονείσ και οι δάςκαλοι του ςχολείου 

ζςπευςαν να τον υπεραςπιςτοφν εκφράηοντασ τθ δυςαρζςκειά τουσ “ςε ςχζςθ 

με τισ φβρεισ που ακοφςτθκαν εισ βάροσ του διευκυντι του ςχολείου μασ” και 

διλωςαν “αντίκετοι με οποιαδιποτε μορφι ξενοφοβικισ ςυμπεριφοράσ. Το 

ςχολείο είναι χϊροσ που διαπαιδαγωγεί και ζχει υποχρζωςθ ν’ αγκαλιάηει όλα τα 

παιδιά”. 

 «Ανεπικφμθτα τα προςφυγόπουλα ςε όλα τα ςχολεία τθσ Αλεξάνδρειασ» 

(28/09/16): Ο διευκυντισ Ρ.Ε.  Ραναγιϊτθσ Ανανιάδθσ ξεκακάριςε ότι «τθν 

εκπαιδευτικι πολιτικι τθν κακορίηει το υπουργείο, οι ςφλλογοι γονζων δεν ζχουν 

κεςμικι αρμοδιότθτα πϊσ κα εφαρμοςτεί θ εκπαιδευτικι πολιτικι.  

Εφθμερίδα «Κακθμερινι»: 

 «Ξανζνα απογευματινό τμιμα δεν ζχει λειτουργιςει ςτα νθςιά Β. Αιγαίου» 

(09/02/17): Ο περιφερειακόσ διευκυντισ Εκπαίδευςθσ Βορείου Αιγαίου, 
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Αριςτείδθσ Καλάργαλθσ, επεςιμανε ςτθν «Κ» ότι το υπουργείο Ραιδείασ δεν ζχει 

ορίςει οφτε τα ςχολεία που κα φιλοξενιςουν απογευματινζσ τάξεισ ςτα νθςιά 

του Βορείου Αιγαίου οφτε ζχει προχωριςει ςτθν προκιρυξθ κζςεων 

αναπλθρωτϊν. 

 

5.1.3.3. Ζνταξθ των προςφφγων ςτο ςχολείο  

 

Εικόνα 23: Ζνταξθ των προςφφγων ςτο ςχολείο 

 

 Ωσ προσ τθν κατθγορία «Ζνταξθ των προςφφγων ςτο ςχολείο», παρατθρείται ότι 

το 68% (n= 113) των άρκρων από τθν «Εκπαίδευςθ» (n=166) ςχετίηεται με τθν 

ενθμζρωςθ του αναγνωςτικοφ κοινοφ για τον προγραμματιςμό τθσ εκπαίδευςθσ 

των προςφυγόπουλων από το Ωπουργείο Υαιδείασ (πότε κα ξεκινιςει το 

πρόγραμμα, ποια ςχολεία επιλζχκθκαν ϊςτε να ενταχκοφν τα προςφυγόπουλα, 

πόςοι εκπαιδευτικοί κα προςλθφκοφν, πόςα παιδιά κα ςυμμετζχουν, τι κα 

διδάςκονται, κ.λπ.) (Υαράρτθμα, Υίνακασ 23). 

 Πετά τθν ζναρξθ του προγράμματοσ, υπάρχει πλθροφόρθςθ από τισ εφθμερίδεσ 

ςχετικά με τισ ςχολικζσ μονάδεσ που τελικά εντάχκθκαν τα προςφυγόπουλα, τθν 

υποδοχι που υπιρξε από το εκάςτοτε ςχολείο, τθ ςυνφπαρξθ των προςφφγων 

με τουσ Ζλλθνεσ μακθτζσ, τθν εκπαίδευςθ των προςφυγόπουλων ςτα νθςιά.  

58%
28%

14%

Ζνταξθ των προςφφγων ςτο ςχολείο

Εφθμερίδα των Χυντακτϊν

Αυγι

Ξακθμερινι
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 Ακόμθ, υπάρχουν άρκρα που ςχετίηονται με τθ μθ τυπικι εκπαίδευςθ (υπό 

ευκφνθ τθσ Ελλθνικισ πολιτείασ) τόςο των προςφυγόπουλων όςο και των 

προςφφγων γενικότερα.  

 Από τα 113 άρκρα τθσ κατθγορίασ «Ζνταξθ των προςφφγων ςτα ςχολείο», θ 

«Εφθμερίδα των Χυντακτϊν» ςθμειϊνει ποςοςτό 58% (n= 65), θ «Αυγι» ζχει 

ποςοςτό 28% (n= 32) και θ Ξακθμερινι ζχει ποςοςτό 14% (n=16). 

Αναλογικά με τον αρικμό των άρκρων που αναφζρονται ςτθν «Ζνταξθ των 

προςφφγων ςτο ςχολείο», ενδεικτικά αποςπάςματα από τισ εφθμερίδεσ είναι τα 

εξισ: 

«Εφθμερίδα των υντακτϊν»: 

 «Σι αφιονιςμζνοι ακροδεξιοί απομακρφνκθκαν ςε 5’» (22/02/17): Τα εννζα 

προςφυγόπουλα ζκαναν κανονικά μάκθμα χωρίσ να ακοφνε τα ακροδεξιά 

ουρλιαχτά (1ο Δθμοτικό Χχολείο Ωραιοκάςτρου). 

 «Θ Δραπετςϊνα υποδζχκθκε τα προςφυγόπουλα» (17/02/17): Θ Δραπετςϊνα 

υποδζχκθκε ςιμερα, Ραραςκευι, προςφυγόπουλα ςτο 2o Γυμνάςιο τθσ. Τα 

προςφυγόπουλα ζφκαςαν, εν μζςω κερμϊν χειροκροτθμάτων, ςτον χϊρο του 

ςχολείου, περίπου ςτισ 2.30 το μεςθμζρι, κρατϊντασ πολφχρωμα μπαλόνια.  

 «Δεν κα κάνουμε πίςω» (17/02/17): 2.500 προςφυγάκια που παρακολουκοφν 

προςϊρασ το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του υπουργείου Ραιδείασ, ςε 94 ςχολεία 

όπου λειτουργοφν 126 τμιματα. 

 «Υροςωρινό διάλειμμα για τα προςφυγόπουλα» (24/11/16): Σε προςωρινι 

αναςτολι του προγράμματοσ εκπαίδευςθσ παιδιϊν προςφφγων ςτθ Φιλιππιάδα 

προχϊρθςε θ Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ, μζχρι να εμβολιαςτοφν όλα τα παιδιά που 

ηουν ςτο Κζντρο Φιλοξενίασ τθσ περιοχισ ςτο πρϊθν ςτρατόπεδο Ρετροπουλάκθ, 

που βρίςκεται ζξω από τθ Φιλιππιάδα. Αφορμι, θ διάγνωςθ θπατίτιδασ Α ςε τρία 

παιδιά. 

 «Χτα κρανία τα προςφυγόπουλα» (20/10/16): Ξεκίνθμα ςχολικισ χρονιάσ για 85 

παιδιά που φιλοξενοφνται ςτθ ιτςϊνα (14ο δθμοτικό ςχολείο Χαλκίδασ). 

 «Ψο βιολί τουσ οι ακροδεξιοί» (13/10/16): Ο ςχεδιαςμόσ για τθν εκπαίδευςθ 

προςφφγων αφορά γεωγραφικά τθν θπειρωτικι Ελλάδα και ατομικά μόνο όςουσ 

ζχουν ιδθ πάρει άςυλο. Δθλαδι, ςε καμία περίπτωςθ όςουσ βρίςκονται 

εγκλωβιςμζνοι ςτα νθςιά βάςει τθσ ςυμφωνίασ μεταξφ Ε.Ε.-Τουρκίασ. 

 «Ψςάντεσ, τετράδια και χαμόγελα» (11/10/16): Το πρόγραμμα ξεκίνθςε με τα 

παιδιά από ζξι δομζσ φιλοξενίασ να πθγαίνουν ςε δεκαεννιά ςχολεία τθσ Αττικισ, 

τθσ Κεντρικισ Μακεδονίασ και τθσ Θπείρου, ενϊ ςτο επόμενο διάςτθμα το 

πρόγραμμα κα επεκτακεί ςτα ςχολεία ολόκλθρθσ τθσ χϊρασ. 
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 «Ανοίγουν οι ςχολικζσ τάξεισ για 1.500 προςφυγόπουλα» UPD (10/10/16): Ξεκινά 

θ ςχολικι χρονιά για πρϊτθ φορά ςτα ελλθνικά ςχολεία για τα προςφυγόπουλα. 

ςυνολικά 1.500 προςφυγόπουλα κα παρακολουκιςουν μακιματα ςε 20 ςχολεία 

τθσ Αττικισ, τθσ Κεςςαλονίκθσ και τθσ Θπείρου, όπου κα λειτουργοφν τμιματα 

Νθπιαγωγείου για παιδιά 4 και 5 ετϊν, και ςε 20 ςχολεία ςε όλθ τθν Ελλάδα, 

όπου κα λειτουργοφν από τισ 2 μζχρι τισ 6 το απόγευμα τμιματα Δθμοτικοφ και 

Γυμναςίου 

 «Υράκτορεσ ανάμεςα ςτα προςφυγόπουλα αναηθτοφν οι ςφλλογοι γονζων ςτθν 

Ξω» (04/10/16): Στα νθςιά θ ζνταξθ των προςφυγόπουλων ςτθν εκπαιδευτικι 

διαδικαςία κα γίνει μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ αποςυμφόρθςθσ των 

νθςιϊν, μόλισ δθλαδι μειωκεί ο αρικμόσ των προςφφγων ϊςτε να μθν ξεπερνά 

τθν προβλεπόμενθ χωρθτικότθτα των ΚΥΤ… Ράντωσ, με τον ρυκμό που 

ςχεδιάηεται να γίνει θ αποςυμφόρθςθ των νθςιϊν, κεωρείται εξαιρετικά 

αμφίβολο αν κα ξεκινιςει φζτοσ θ εκπαιδευτικι διαδικαςία για τα 

προςφυγόπουλα που βρίςκονται εκεί. 

 «Ψρίηουν τα κάςτρα... Ωραιοκάςτρου» (27/09/16): Σε ςχολικζσ μονάδεσ ςτο 

Δερβζνι και τα Λαγκαδίκια, κοντά ςε δομζσ φιλοξενίασ προςφφγων, κα ξεκινιςει 

αρχζσ Οκτωβρίου ςτθ Κεςςαλονίκθ θ πιλοτικι εφαρμογι του προγράμματοσ 

εκπαίδευςθσ των προςφυγόπουλων. 

 «Ψο πλαίςιο λειτουργίασ για τθν εκπαίδευςθ των προςφυγόπουλων» (06/09/16): 

Εκπαιδευτικοί που κα αναλάβουν κακικοντα ςτισ Τάξεισ Υποδοχισ (ΤΥ) και ςτισ 

Δομζσ Υποδοχισ για τθν Εκπαίδευςθ των Ρροςφφγων (ΔΥΕΡ) κα επιμορφωκοφν 

ςχετικά, ενϊ θ γενικι εποπτεία ςτα κζντρα φιλοξενίασ εμπίπτουν ςτθν 

αρμοδιότθτα του/τθσ Συντονιςτι/ςτριασ Εκπαίδευςθσ Ρροςφφγων (ΣΕΡ). 

 

Εφθμερίδα «Αυγι»: 

 «Για τα προςφυγόπουλα που κάκθςαν ςτα ςχολικά κρανία» (27/02/17): Το 

ςχζδιο για τθν ζνταξθ των προςφυγόπουλων δομικθκε επάνω ςε μία απλι ιδζα. 

Ρρϊτο βιμα ιςαν οι άτυπεσ ςχολικζσ δομζσ παντοφ όπου υπιρχαν πρόςφυγεσ. 

Δεφτερο βιμα θ λειτουργία από το φκινόπωρο των τυπικϊν Δομϊν Υποδοχισ 

Εκπαίδευςθσ Ρροςφφγων ςε όλθ τθν Ελλάδα υπό τον ζλεγχο του Υπουργείου 

Ραιδείασ. Το πρόγραμμα άρχιςε με μεγάλεσ κακυςτεριςεισ, κυρίωσ λόγω τθσ 

αναγκαιότθτασ των εμβολιαςμϊν ςε όλουσ. Ξεκίνθςε τον Οκτϊβριο και 

επεκτάκθκε ςταδιακά ωσ τον Φεβρουάριο ςε εκατό ςχολεία ςε όλθ τθ χϊρα. 

 «Ωραιόκαςτρο: Χυνεχίηουν τθν επίδειξθ μίςουσ ςτα προςφυγόπουλα» 

(21/02/17): Είςοδο ςτο ςχολείο των εννζα προςφυγόπουλων από το κζντρο 

φιλοξενίασ «Αλεξίλ», για να παρακολουκιςουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του 

υπουργείου Ραιδείασ. τα προςφυγόπουλα, φκάνοντασ ςτο ςχολείο, μπικαν από 

τθν πίςω είςοδο και όχι από τθν κεντρικι. 
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 «Ψα προςφυγόπουλα πιγαν ςχολείο ςτο Λκόνιο παρά τισ αντιδράςεισ γονιϊν»  

(03/02/17): Το Α' Δθμοτικό Νζου Λκονίου υποδζχκθκε χκεσ 21 προςφυγόπουλα ςε 

μια κερμι και ςυγκινθτικι υποδοχι. 

 «Υρόςφυγεσ του Ελαιϊνα κάκιςαν ςτα κρανία για να μάκουν Ελλθνικά και 

Αγγλικά» (20/12/16): Ρρόκειται για το πρόγραμμα «Ανάπτυξθ των βαςικϊν 

επικοινωνιακϊν δεξιοτιτων των προςφφγων ςτθν ελλθνικι και αγγλικι γλϊςςα», 

διάρκειασ 72 ωρϊν ανά τμιμα, το οποίο παρακολοφκθςαν 86 ενιλικεσ 

πρόςφυγεσ που διαμζνουν ςτθ δομι του Ελαιϊνα. 

 «Χίοσ: «Ψα παιδιά είναι τα κφματα, ασ τα προςτατεφςουμε» το ςκεπτικό τθσ 

ςυνζλευςθσ τθσ Ζνωςθσ Γονζων» (13/10/16): Επιςθμάνκθκε ςτθ γενικι 

ςυνζλευςθ τθσ ενϊςεωσ γονζων ότι ςτθ ςυγκεκριμζνθ ςτιγμι δεν υπάρχει 

αντικείμενο ςυηιτθςθσ, αφοφ για τθ Χίο, όπωσ και για τα άλλα νθςιά του Βορείου 

Αιγαίου, δεν ζχει αποφαςιςτεί κάτι όςο αφορά τθν εκπαίδευςθ των παιδιϊν των 

προςφφγων. 

 «ΕΕΔΑ: Ξακι οργάνωςθ του εγχειριματοσ τθσ εκπαίδευςθσ των 

προςφυγόπουλων» (12/10/16): Θ πρϊτθ θμζρα του ςχολείου αφοροφςε ζνα 

μόνο ποςοςτό των παιδιϊν διότι δεν ζχει ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία διοριςμοφ  

ειδικοφ εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ οφτε ανεφρεςθσ ςχολείων που κα ςτεγάςουν 

τισ δραςτθριότθτεσ αυτζσ. 

 «Επικράτθςε θ λογικι ςτθ Οζςβο» (11/10/16): Ρρϊτθ μζρα ςτο ςχολείο για 18 

προςφυγόπουλα από οικογζνειεσ που διαμζνουν ςε ςπίτια ςτθν πόλθ τθσ 

Μυτιλινθσ. Ρρόκειται για προςφυγόπουλα που δεν προζρχονται από τισ δομζσ 

φιλοξενίασ, αλλά από οικογζνειεσ που ζχουν νοικιάςει ςπίτια και μζνουν μζςα 

ςτθν πόλθ. 

 «Υρϊτο κουδοφνι ςιμερα για τα προςφυγόπουλα» (10/10/16): Ξεκινά ςιμερα θ 

ςχολικι χρονιά για πρϊτθ φορά ςτα ελλθνικά ςχολεία για τα προςφυγόπουλα 

που βρίςκονται ςτθ χϊρα μασ. Θ αρχι κα γίνει από ςυνολικά 1.500 

προςφυγόπουλα που κα παρακολουκιςουν μακιματα από τισ 2 μ.μ. ζωσ τισ 6 

μ.μ. ςε 20 ςχολεία τθσ χϊρασ. 

 «Οειτουργία των Δομϊν Ωποδοχισ για τθν Εκπαίδευςθ των Υροςφφγων» 

(05/10/16): Για τθν παροχι εκπαίδευςθσ ςτα παιδιά πολιτϊν τρίτων χωρϊν 

ιδρφονται δομζσ οι οποίεσ κα λειτουργοφν μζςα τθσ ςχολικζσ μονάδεσ εκείνων 

των Ρεριφερειακϊν Διευκφνςεων Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ τθσ χϊρασ, ςτα όρια των οποίων υφίςτανται κζντρα φιλοξενίασ. Σε 

κάκε ςχολικι μονάδα αντιςτοιχεί μία αυτοτελισ ΔΥΕΡ, θ οποία μπορεί να 

περιλαμβάνει περιςςότερα τμιματα, αναλόγωσ του αρικμοφ των μακθτϊν. 

 

Εφθμερίδα «Κακθμερινι»: 

 «Ξανζνα απογευματινό τμιμα δεν ζχει λειτουργιςει ςτα νθςιά Β. Αιγαίου» 

(09/02/17): Ο περιφερειακόσ διευκυντισ Εκπαίδευςθσ Βορείου Αιγαίου, 
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Αριςτείδθσ Καλάργαλθσ, επεςιμανε ςτθν «Κ» ότι το υπουργείο Ραιδείασ δεν ζχει 

ορίςει οφτε τα ςχολεία που κα φιλοξενιςουν απογευματινζσ τάξεισ ςτα νθςιά 

του Βορείου Αιγαίου οφτε ζχει προχωριςει ςτθν προκιρυξθ κζςεων 

αναπλθρωτϊν. 

 «Επαγγελματικι εκπαίδευςθ νζων προςφφγων» (02/02/17): Συνολικά 10.000 

παιδιά ζωσ 15 ετϊν προςφφγων και μεταναςτϊν κα φιλοξενοφνται ζωσ τα μζςα 

Φεβρουαρίου ςτα ελλθνικά ςχολεία.  Το υπουργείο Ραιδείασ δρομολογεί τθν 

υλοποίθςθ του ςχεδιαςμοφ του για τθν εκπαίδευςθ των μεγαλφτερων παιδιϊν, 

από 15 ζωσ 24 ετϊν, ςε επαγγελματικζσ ειδικότθτεσ, ςε ςυνεργαςία με τθ ΓΣΕΕ, 

τα πανεπιςτιμια ςτθν Ακινα και τθ Κεςςαλονίκθ.  

 «Ζναρξθ ςχολικοφ ζτουσ για πρόςφυγεσ»  (06/10/16): Τθ Δευτζρα 10 Οκτωβρίου 

ξεκινά θ... ςχολικι χρονιά για πρϊτθ φορά ςτα ελλθνικά ςχολεία για τα 

προςφυγόπουλα που βρίςκονται ςτθ χϊρα μασ. Θ αρχι κα γίνει από ςυνολικά 

1.500 προςφυγόπουλα που κα παρακολουκιςουν μακιματα από τισ 2 μ.μ. ζωσ 

τισ 6 μ.μ. ςε 20 ςχολεία τθσ χϊρασ.  

 «Ωραιόκαςτρο: «Τχι» ςτα προςφυγόπουλα από τον Χφλλογο Γονζων του 

δθμοτικοφ ςχολείου» (13/09/16): Ανακοίνωςθ του υπουργείου Ραιδείασ ότι από 

τα τζλθ Σεπτεμβρίου, κα αρχίςουν να προςφζρονται μακιματα ςτα 

προςφυγόπουλα. Οι «τάξεισ υποδοχισ» κα πραγματοποιοφνται 2-6 το απόγευμα 

και κα ςτεγάηονται ςε ελλθνικά ςχολεία που δεν λειτουργοφν εκείνθ τθν ϊρα. 

Ζνα από τα ςχολεία αυτά είναι και το 5ο Δθμοτικό Ωραιόκαςτρου. 

 

5.1.3.4. τάςθ τθσ πολιτείασ 

 

Εικόνα 24: τάςθ τθσ πολιτείασ 

 

62%

21%

17%

τάςθ τθσ πολιτείασ

Εφθμερίδα των Χυντακτϊν

Αυγι

Ξακθμερινι

http://www.kathimerini.gr/877869/article/epikairothta/ellada/enar3h-sxolikoy-etoys-gia-prosfyges
http://www.kathimerini.gr/874615/article/epikairothta/ellada/wraiokastro-oxi-sta-prosfygopoyla-apo-ton-syllogo-gonewn-toy-dhmotikoy-sxoleioy
http://www.kathimerini.gr/874615/article/epikairothta/ellada/wraiokastro-oxi-sta-prosfygopoyla-apo-ton-syllogo-gonewn-toy-dhmotikoy-sxoleioy
http://www.kathimerini.gr/874615/article/epikairothta/ellada/wraiokastro-oxi-sta-prosfygopoyla-apo-ton-syllogo-gonewn-toy-dhmotikoy-sxoleioy
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 Ωσ προσ τθν κατθγορία «Χτάςθ τθσ πολιτείασ», παρατθρείται ότι το 42% (n= 70) 

των άρκρων από τθν «Εκπαίδευςθ» (n= 166) ςχετίηεται με τθ ςτάςθ τθσ 

πολιτείασ απζναντι ςτθν ζνταξθ των προςφφγων ςτθν τυπικι εκπαίδευςθ 

(Υαράρτθμα, Υίνακασ 24). 

 Ειδικότερα, παρουςιάηονται τοποκετιςεισ του Υρωκυπουργοφ, του Ωπουργοφ 

Υαιδείασ, του Ωπουργοφ Πεταναςτευτικισ Υολιτικισ αναφορικά με τισ 

αντιδράςεισ των γονζων ςτα ςχολεία του Ωραιόκαςτρου, του Ρζου Λκονίου, τθσ 

Πυτιλινθσ, κ.λπ., ο προγραμματιςμόσ για τθν ζνταξθ των προςφυγόπουλων ςτα 

ςχολεία, θ παραπλθροφόρθςθ που υπιρξε ςχετικά με τα ςχζδια του Ωπουργείου 

Υαιδείασ και τον εμβολιαςμό των προςφυγόπουλων, κ.λπ.  

 Διαπιςτϊνεται ότι και οι τρεισ εφθμερίδεσ αναφζρουν ότι θ ελλθνικι πολιτεία 

ςτθρίηει τθν εκπαίδευςθ των προςφφγων και καταδικάηει τισ αντιδράςεισ των 

γονζων. Από τα 70 άρκρα αυτισ τθσ κατθγορίασ, το 62% (n= 43) προζρχεται από 

τθν «Εφθμερίδα των Χυντακτϊν», το 21% (n= 25) από τθν «Αυγι» και το 17% (n= 

12) από τθν «Ξακθμερινι». 

Από τα παραπάνω, ςκόπιμθ κρίνεται θ παρουςίαςθ ενδεικτικϊν 

αποςπαςμάτων από τισ εφθμερίδεσ, αναλογικά με τον αρικμό των άρκρων που 

αναφζρονται ςτθ «Χτάςθ τθσ πολιτείασ». 

 «Εφθμερίδα των υντακτϊν»: 

 «Χφλλθψθ 25χρονου για τα επειςόδια ςτο Ωραιόκαςτρο» (22/02/17): Σφμφωνα 

με δθλϊςεισ του γ.γ. του υπουργείου Ραιδείασ, Γιάννθ Ραντι, ςτο «Ρρακτορείο 

104,9 FM», ο Κ. Γαβρόγλου ςυηιτθςε με τον Ν. Τόςκα (αναπλθρωτι υπουργό 

Ρροςταςίασ του Ρολίτθ) και ηιτθςαν να παρζμβει απόλυτα θ αςτυνομία για να 

διαφυλαχτεί θ τάξθ ςτθν περιοχι. 

  «Ηεςτά ςχολικά κρανία ςε Ρίκαια και Οάριςα για προςφυγόπουλα» UPD 

(31/01/17): Το υπουργείο Ραιδείασ εφαρμόηει απολφτωσ το πρόγραμμα που ζχει 

ςχεδιάςει για τθ ςταδιακι ζνταξθ όλων των παιδιϊν των προςφφγων ςτο ςχολικό 

ςφςτθμα, όλα τα προςφυγόπουλα ζχουν πραγματοποιιςει τουσ απαραίτθτουσ 

εμβολιαςμοφσ, ςε ςυνεργαςία με το υπουργείο Υγείασ. 

 «Αντίδραςθ ΩΥΥΕΚ για τισ απειλζσ που δζχεται διευκφντρια ςχολείο» 

(26/01/17): «Με αφορμι τισ απειλζσ που δζχκθκε θ διευκφντρια του 26ου 

Δθμοτικοφ Σχολείου Λάριςασ μζςω ςελίδων κοινωνικισ δικτφωςθσ το υπουργείο 

Ραιδείασ, Ζρευνασ και Κρθςκευμάτων καταδικάηει με τον πλζον κατθγορθματικό 
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και απερίφραςτο τρόπο κάκε απειλι ι προςπάκεια εκφοβιςμοφ των μελϊν τθσ 

εκπαιδευτικισ κοινότθτασ που εμπλζκονται με τθν εκπαίδευςθ των προςφφγων. 

 «Αδειάηει τον Ηουράρι το υπουργείο Υαιδείασ» (24/01/17): «Ρροςωπικζσ» 

χαρακτθρίηει το υπουργείο Ραιδείασ τισ απόψεισ του Κϊςτα Ηουράρι, ο οποίοσ 

πρότεινε να ςυμμετζχουν ςτθν εκπαίδευςθ των προςφυγόπουλων και ιδιωτικά 

ςχολεία. Στθ ςχετικι ανακοίνωςθ του υπουργείου τονίηεται ότι αυτό «ζχει τθν 

αποκλειςτικι ευκφνθ τθσ εκπαίδευςθσ των παιδιϊν των προςφφγων.  

 «Ραηιςτικζσ κορόνεσ με «καραμζλα» τον κίνδυνο για τθν υγεία» (19/01/17): Σε 

ςχετικι ανακοίνωςθ του υπουργείου Μεταναςτευτικισ Ρολιτικισ ξεκακαριηόταν 

ότι «όλα τα παιδιά πθγαίνουν ςτο ςχολείο ελεγμζνα υγειονομικά» και τονιηόταν 

ότι «κανείσ δεν δικαιοφται να ιςχυρίηεται ότι είχε ζλλειψθ ενθμζρωςθσ κι αυτό να 

το χρθςιμοποιεί ωσ πρόςχθμα για ρατςιςτικζσ ςυμπεριφορζσ». Σε ςχζςθ με τα 

βίαια γεγονότα (ςτο Δθμοτικό ςχολείο Νζου Λκονίου ςτο Ρζραμα) υπογράμμιηε 

ακόμθ ότι «ςε κάκε ανάλογθ ενζργεια επιβάλλεται να επεμβαίνει ο 

ειςαγγελζασ». 

 «Ανοίγουν οι ςχολικζσ τάξεισ για 1.500 προςφυγόπουλα» UPD (10/10/16): Ο 

υπουργόσ Ραιδείασ, Νίκοσ Φίλθσ, «ο παιδαγωγικόσ ςτόχοσ, που προκφπτει και 

από τισ διεκνείσ ςυμβάςεισ και από τουσ δικοφσ μασ νόμουσ, είναι ότι τελικϊσ το 

παιδί, μετά από ζνα μεταβατικό διάςτθμα που κα εξοικειωκεί με τθν ελλθνικι 

γλϊςςα και τθν ελλθνικι πραγματικότθτα, κα ενταχκεί ςτθν τάξθ μαηί με τα 

Ελλθνόπουλα». 

 «Θ ελπίδα όλθσ τθσ Γθσ ςε ζνα κοντζινερ» (28/09/16): «Τα προβλιματα που 

δθμιουργοφνται προζρχονται από ανκρϊπουσ που δεν είναι ενθμερωμζνοι και 

παραςφρονται από κάποιουσ που επικυμοφν να δθμιουργιςουν πολιτικό ηιτθμα. 

Από τθ ςτιγμι που θ Ρολιτεία φροντίηει και ακολουκεί όλα τα ευρωπαϊκά 

ςτάνταρντ αλλά και τισ δεςμεφςεισ που απορρζουν από τισ διεκνείσ ςυνκικεσ, οι 

αιτιάςεισ που προβάλλουν οριςμζνοι περί εμβολιαςμϊν κ.ά. είναι ανεδαφικζσ. 

Αυτοί που βγάηουν τζτοιου είδουσ ανακοινϊςεισ πρζπει να είναι πιο προςεχτικοί 

γιατί εκτίκενται», υποςτθρίηει ο γενικόσ γραμματζασ του ΥΡΡΕΚ. 

 «Βλζποντασ μικρά παιδιά ωσ υγειονομικι βόμβα» (15/09/16): Θ υπόκεςθ 

προκάλεςε ακόμθ και τθν αντίδραςθ του πρωκυπουργοφ Αλζξθ Τςίπρα που με 

δθμόςια ανακοίνωςι του ςτο twitter ανζφερε: «Θ Ελλάδα είναι το πρόςωπο τθσ 

αλλθλεγγφθσ τθσ Ευρϊπθσ προσ τουσ πρόςφυγεσ και τουσ κατατρεγμζνουσ», για 

να προςκζςει ότι «θ αντίδραςθ κάποιων Συλλόγων Γονζων και του δθμάρχου 

Ωραιοκάςτρου δεν ςυνάδουν με τθ ςτάςθ τθσ χϊρασ μασ και δεν βοθκοφν ςτθν 

αντιμετϊπιςθ του προςφυγικοφ». Με ανακοίνωςι του ο ΣΥΛΗΑ ηθτά να 

απομονωκοφν από το ςφνολο του πολιτικοφ κόςμου μειοψθφικζσ και ακραίεσ 

φωνζσ, καλϊντασ τθ Ν.Δ. και τον Κυριάκο Μθτςοτάκθ να τισ καταδικάςουν.  

 «Δεν ηοφμε ςε γκζτο, δεν περιχαρακϊνουμε τα ςχολεία» (14/09/16): Ο υπουργόσ 

Ραιδείασ ξεκακαρίηει ότι θ Ρολιτεία -και όχι οι τοπικζσ κοινωνίεσ- αποφαςίηει 

ποφ κα πάνε ςχολείο τα προςφυγόπουλα και κάνει λόγο για «απαράδεκτα και 
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ακατανόθτα» φαινόμενα ξενοφοβίασ. Κάλεςε, μάλιςτα τον διμαρχο 

Ωραιοκάςτρου να μθ ρίχνει λάδι ςτθ φωτιά και διαβεβαίωςε ότι «το κράτοσ με 

τισ αρμόδιεσ υγειονομικζσ αρχζσ ζχει λάβει και ςυνεχίςει να λαμβάνει όλα τα 

μζτρα για τον εμβολιαςμό των παιδιϊν των μεταναςτϊν». Εκτίμθςε, τζλοσ, ότι 

αυτοί που φωνάηουν ςτο Ωραιόκαςτρο ανικουν ςτον ευρφτερο χϊρο τθσ Ν.Δ. και 

κάλεςε τθν αξιωματικι αντιπολίτευςθ και τα κόμματα να πάρουν κζςθ. 

Εφθμερίδα «Αυγι»: 

 «Για τα προςφυγόπουλα που κάκθςαν ςτα ςχολικά κρανία» (27/02/17): Θ 

επιλογι τθσ ςυγκρότθςθσ προγράμματοσ για τθν εκπαίδευςθ των παιδιϊν 

προςφφγων από το Υπουργείο Ραιδείασ, τον Μάρτιο 2016, είχε ζνα ιδιαίτερο 

πολιτικό βάροσ. Ιταν μάλλον θ μοναδικι μεγάλθσ κλίμακασ πρωτοβουλία ςτο 

προςφυγικό, θ οποία δεν ιταν πυροςβεςτικι, δεν προζκυπτε δθλαδι από τισ 

τρζχουςεσ πιεςτικζσ ανάγκεσ διάςωςθσ των ανκρϊπων, αλλά από τθ βοφλθςθ 

ςχεδιαςμοφ τθσ επόμενθσ θμζρασ ςε ςυνκικεσ κανονικότθτασ. 

 «Υρόςφυγεσ του Ελαιϊνα κάκιςαν ςτα κρανία για να μάκουν Ελλθνικά και 

Αγγλικά» (20/12/16): «Κάποια παιδιά βοθκικθκαν, αλλά μασ μζνουν άλλοι 

30.000 πρόςφυγεσ και μετανάςτεσ», παρατιρθςε ο υπουργόσ Μεταναςτευτικισ 

Ρολιτικισ, Γιάννθσ Μουηάλασ «Κάνουμε τθν τελετι για να καταδείξουμε ςτουσ 

πρόςφυγεσ, τουσ μετανάςτεσ και τον ελλθνικό λαό ότι υπάρχει μζλλον, υπάρχει 

δυνατότθτα και προςπακοφμε», πρόςκεςε ο κ. Μουηάλασ.  

 «ενοφοβικό κρεςζντο γονζων ςτον Διμο Βόλβθσ: Απλϊσ δεν τουσ κζλουμε...» 

(12/10/16): Θ Γενικι Γραμματεία Δθμόςιασ Υγείασ ανακοίνωςε χκεσ: Ο 

εμβολιαςμόσ προχωρά κανονικά και αναμζνεται ο πρϊτοσ κφκλοσ να 

ολοκλθρωκεί εντόσ του μθνόσ. Σε όλα τα κζντρα φιλοξενίασ που μετζχουν ςτο 

πρόγραμμα εκπαίδευςθσ ζχει πραγματοποιθκεί ο εμβολιαςμόσ των παιδιϊν. Τα 

κζντρα φιλοξενίασ εντάςςονται ςτο πρόγραμμα ακολουκϊντασ τθν εξζλιξθ του 

προγράμματοσ εμβολιαςμοφ. 

 «Υρϊτο κουδοφνι ςιμερα για τα προςφυγόπουλα» (10/10/16): Αναφερόμενοσ 

ςτο περιςτατικό τθσ Μυτιλινθσ, όπου γονείσ ζβαλαν λουκζτο ςε ςχολείο κατά τθ 

διάρκεια του Σαββατοκφριακου, ςθμείωςε (Ν. Φίλθσ ςτθν ΕΤ): «Ρρόκειται για 

εξαιρετικά μειοψθφικζσ καταςτάςεισ που δεν ανταποκρίνονται ςτο γενικότερο 

αίςκθμα αγάπθσ και αλλθλεγγφθσ τα ελλθνικοφ λαοφ προσ τουσ πρόςφυγεσ. Θ 

Μυτιλινθ εδϊ και ζνα χρόνο δείχνει μια μεγάλθ αλλθλεγγφθ και γι' αυτό πιςτεφω 

ότι αυτι θ κίνθςθ που ζγινε - και θ οποία δεν εκπροςωπεί και το ςφλλογο - 

πρζπει να είναι μια εξαιρετικά μειοψθφικι κίνθςθ οριςμζνων ανκρϊπων».  

 «Άλλοσ ζνασ ςφλλογοσ γονζων ςτο μζτωπο τθσ ξενοφοβίασ» (27/09/16): «Τα 

παιδιά ςτο Ωραιόκαςτρο κα πάνε ςχολείο, και κα πάνε ςχολείο όχι με τα ΜΑΤ. 

διλωςε χκεσ ςε τθλεοπτικι εκπομπι ο αναπλθρωτισ υπουργόσ Μεταναςτευτικισ 

Ρολιτικισ Γιάννθσ Μουηάλασ, ερωτθκείσ για τισ αντιδράςεισ ςτον Διμο 

Ωραιοκάςτρου. 
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Εφθμερίδα «Κακθμερινι»: 

 «Υροςφυγόπουλα και ςτα ιδιωτικά» (05/02/17): Θ πρόταςθ του υφυπουργοφ 

Ραιδείασ Κϊςτα Ηουράρι να φοιτιςουν προςφυγόπουλα ςε ειδικά τμιματα 

ιδιωτικϊν ςχολείων δεν είναι για πζταμα.  

 «Ζναρξθ ςχολικοφ ζτουσ για πρόςφυγεσ» (06/10/16): «Στόχοσ μασ είναι ζπειτα 

από μινεσ, όταν κα μποροφν τα παιδιά να ενταχκοφν με τρόπο λειτουργικό ςτο 

πλαίςιο τθσ ςχολικισ τάξθσ, να πάνε εκεί μαηί με τα Ελλθνάκια. Ζχουμε ακοφςει 

μερικζσ αντιδράςεισ. Είναι εντελϊσ περικωριακζσ και μειοψθφικζσ. Είναι ζξω από 

το κλίμα τθσ μεγάλθσ πλειοψθφίασ του ελλθνικοφ λαοφ που είναι κλίμα 

φιλοξενίασ. Είναι οι αντιδράςεισ που δεν κζλουν να πάνε τα παιδιά ςτα ςχολεία, 

τα παιδιά πρόςφυγεσ ςτα ςχολεία» τόνιςε ο κ. Φίλθσ χκεσ.  

 «Ωραιόκαςτρο: «Τχι» ςτα προςφυγόπουλα από τον Χφλλογο Γονζων του 

δθμοτικοφ ςχολείου» (13/09/16): «Τζτοια φαινόμενα  δεν αντιπροςωπεφουν τθν 

ελλθνικι κοινωνία και δεν είναι αποδεκτά». Τθ διλωςθ αυτι ζκανε ο υπουργόσ 

Ραιδείασ Νίκοσ Φίλθσ, ςχολιάηοντασ τισ αντιδράςεισ κατά των προςφφγων ςτο 

Ωραιόκαςτρο. 

 «Επιπλζον 115 εκατ. από τθν Ε.Ε. για το προςφυγικό» (10/09/16): ενϊ 

απαντϊντασ (ο Γιάννθσ Μουηάλασ) ςε ςχετικι ερϊτθςθ για τισ αντιδράςεισ 

γονζων ςε ςχολεία όπου πρόκειται να φοιτιςουν πρόςφυγεσ και μετανάςτεσ, 

τόνιςε πϊσ «υπάρχει μια φοβικι αντίδραςθ που είναι φυςιολογικι, αλλά ο 

χρόνοσ και θ καλι διαχείριςθ τθσ κατάςταςθσ κα τουσ πείςει. 

 

5.1.3.5. τάςθ τθσ τοπικισ κοινότθτασ/αυτοδιοίκθςθσ 

 

Εικόνα 25: τάςθ τθσ τοπικισ κοινότθτασ/αυτοδιοίκθςθσ 

63%

25%

12%

τάςθ τθσ τοπικισ κοινότθτασ/αυτοδιοίκθςθσ

Εφθμερίδα των Χυντακτϊν

Αυγι

Ξακθμερινι

http://www.kathimerini.gr/877869/article/epikairothta/ellada/enar3h-sxolikoy-etoys-gia-prosfyges
http://www.kathimerini.gr/874615/article/epikairothta/ellada/wraiokastro-oxi-sta-prosfygopoyla-apo-ton-syllogo-gonewn-toy-dhmotikoy-sxoleioy
http://www.kathimerini.gr/874615/article/epikairothta/ellada/wraiokastro-oxi-sta-prosfygopoyla-apo-ton-syllogo-gonewn-toy-dhmotikoy-sxoleioy
http://www.kathimerini.gr/874615/article/epikairothta/ellada/wraiokastro-oxi-sta-prosfygopoyla-apo-ton-syllogo-gonewn-toy-dhmotikoy-sxoleioy
http://www.kathimerini.gr/874364/article/epikairothta/ellada/epipleon-115-ekat-apo-thn-ee-gia-to-prosfygiko
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 Αναφορικά με τθν κατθγορία «Χτάςθ τθσ τοπικισ κοινότθτασ/αυτοδιοίκθςθσ», 

παρατθρείται ότι το 41% (n= 68) των άρκρων από τθν «Εκπαίδευςθ» (n= 166) 

ςχετίηεται με τισ αντιδράςεισ των τοπικϊν κοινωνιϊν, των οποίων τα ςχολεία κα 

δεχόταν προςφυγόπουλα, αλλά και με τθ ςτάςθ τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ προσ 

αυτό το ηιτθμα (Υαράρτθμα, Υίνακασ 25). 

 Διαπιςτϊνεται ότι τα 68 άρκρα τθσ ςυγκεκριμζνθσ κατθγορίασ κατανζμονται ωσ 

εξισ: θ «Εφθμερίδα των Χυντακτϊν» ζχει ποςοςτό 63% (n= 43), θ «Αυγι» 

ςθμειϊνει ποςοςτό 25% (n= 17) και «Ξακθμερινι» ζχει ποςοςτό 12% (n= 8). 

 Ωσ προσ τθν ανάλυςθ των άρκρων τθσ ςυγκεκριμζνθσ κατθγορίασ, επιςθμαίνεται 

ότι περιοχζσ όπωσ θ Δραπετςϊνα, το Χαϊδάρι, το Υζραμα ζδειξαν ζμπρακτα τθν 

αλλθλεγγφθ τουσ, το ίδιο και οι διμοι Υεράματοσ Κεςςαλονίκθσ, Ακινασ, 

Οάριςασ, κ.λπ. Ακόμθ, θ «Εφθμερίδα των Χυντακτϊν» και θ «Αυγι» παίρνουν 

κζςθ και καταδικάηουν τον διμαρχο Ωραιοκάςτρου, ο οποίοσ ιταν αντίκετοσ με 

τθν ζνταξθ των προςφυγόπουλων ςε ςχολεία του διμου του, ενϊ θ 

«Ξακθμερινι» κάνει απλι αναφορά ςτισ δθλϊςεισ του δθμάρχου Ωραιοκάςτρου. 

Χτο ςθμείο αυτό, παρατίκενται ενδεικτικά αποςπάςματα από τισ εφθμερίδεσ, 

αναλογικά με τον αρικμό των άρκρων που ςχετίηονται με τθ «Χτάςθ τθσ τοπικισ 

κοινότθτασ/αυτοδιοίκθςθσ». 

«Εφθμερίδα των υντακτϊν»: 

 «Χαϊδάρι: διεκνείσ ακλθτζσ και φορείσ υποδζχτθκαν τα προςφυγόπουλα» 

(17/02/17): Μια κερμι αγκαλιά για τα προςφυγόπουλα που φιλοξενοφνται ςτον 

Σκαραμαγκά άνοιξαν θ δθμοτικι αρχι και φορείσ τθσ πόλθσ του Χαϊδαρίου.  

 «Ψα προςφυγόπουλα πιγαν ςχολείο ςτο Λκόνιο» (02/02/17): Ο 

αντιπεριφερειάρχθσ Ρειραιά Γ. Γαβρίλθσ διλωςε: Βριςκόμαςτε ςιμερα ςτο 

Ρζραμα, ςτον τρίτο ςτακμό, μετά το Κερατςίνι και τθ Νίκαια τθσ υποδοχισ των 

προςφυγόπουλων ςτο εκπαιδευτικό ςφςτθμα. Θ ςχολικι ηωι αποτελεί 

προχπόκεςθ για τθν κοινωνικοποίθςθ, τθν ομαλι προςαρμογι και ζνταξθ των 

παιδιϊν αυτϊν αλλά και για τθν αποτροπι φαινομζνων και ςυμπεριφορϊν 

γκετοποίθςθσ.  

 «Απορρίπτουν τθν ξενοφοβία, ςτθρίηουν τα προςφυγόπουλα» (24/01/17): Το 

ςυμβοφλιο (τθσ Λάριςασ) εξζδωςε κοινό ψιφιςμα με το οποίο ανακοινϊκθκε θ 

ςφςταςθ διαπαραταξιακισ επιτροπισ για τθν ομαλι ζνταξθ των 

προςφυγόπουλων ςτθν εκπαίδευςθ και τθ γενικότερθ διαχείριςθ ηθτθμάτων που 

ςχετίηονται με το προςφυγικό, αλλά και θ απόφαςθ για παρουςία τθσ 
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διαπαραταξιακισ επιτροπισ ςτα ςχολεία τθσ Λάριςασ για τθν υποδοχι των 

προςφυγόπουλων. 

 «Ξαλοχϊρι... όνομα και πράγμα» (20/01/17): Ραραφωνία αποτελεί και πάλι ο 

διμαρχοσ Ωραιοκάςτρου, Αςτζριοσ Γαβότςθσ, ο οποίοσ προςπακεί να 

«ιςορροπιςει» ςτο κλίμα ζνταςθσ το οποίο προκάλεςε και ο ίδιοσ το 

προθγοφμενο διάςτθμα.  

 «Ραηιςτικζσ κορόνεσ με «καραμζλα» τον κίνδυνο για τθν υγεία» (19/01/17): Ο 

Διμοσ Ρεράματοσ είχε εκδϊςει ψιφιςμα ςτο οποίο ανζφερε ότι «θ Χρυςι Αυγι, 

με ψευδείσ φιμεσ που διζςπειρε ςτουσ γονείσ περί μεταδοτικϊν αςκενειϊν 

αυτϊν των παιδιϊν, δθμιοφργθςε ανθςυχία ςε μερίδα γονζων» και επιςιμαινε 

ότι το πρόγραμμα εκπαίδευςθσ προςφυγόπουλων κα υλοποιθκεί και ςτο Ρζραμα 

και ο διμοσ κα ςυμβάλει ςε αυτό. 

 «Σι γονείσ του Υροφιτθ δεν προφιτευςαν ςωςτά» (14/10/16): «Το να μθν 

επιτρζψεισ ςτο παιδί ςου να πάει ςτο ςχολείο είναι αδίκθμα εάν δεν ςυντρζχει 

ουςιαςτικόσ λόγοσ - και ςτον Ρροφιτθ δεν υπάρχει λόγοσ. Είναι απαράδεκτο να 

αντιδροφν επειδι ςε απογευματινζσ ϊρεσ πθγαίνουν προςφυγόπουλα ςτο 

ςχολείο, ςτο οποίο πθγαίνουν και τα παιδιά τουσ» διλωςε ο διμαρχοσ 

Κεςςαλονίκθσ, Γιάννθσ Μπουτάρθσ, ςχολιάηοντασ το κζμα που ζχει ανακφψει ςτο 

ραδιόφωνο του ΑΡΕ. 

 «Ρζο... Ωραιόκαςτρο ςτθ Φιλιππιάδα» (20/09/16): Ο διμαρχοσ Ηθροφ, κ. Νίκοσ 

Καλαντηισ, μιλϊντασ για το ηιτθμα ςτο ΑΡΕ-ΜΡΕ, εμφανίηεται να κρατάει 

αποςτάςεισ, ωςτόςο επιςθμαίνει, πωσ θ ςτάςθ του Διμου απζναντι ςτο 

προςφυγικό είναι γνωςτι από τθν πρϊτθ μζρα λειτουργίασ του Κζντρου, ςτο 

παλιό ςτρατόπεδο Ρετροπουλάκθ, κακϊσ αποδεικνφει κακθμερινά, με πράξεισ, 

τθν υποςτιριξι του προσ τουσ πρόςφυγεσ. 

 «Ειςαγγελικι παρζμβαςθ για τα μακιματα ξενοφοβίασ ςτο Ωραιόκαςτρο» UPD 

(15/09/16): Ο Διμοσ Ωραιοκάςτρου είναι ο μοναδικόσ διμοσ ςτθ βόρεια Ελλάδα 

που ζχει επίςθμα, με απόφαςθ δθμοτικοφ ςυμβουλίου, κλείςει τισ πόρτεσ ςε 

ανιλικα παιδιά, βαςανιςμζνα και κατατρεγμζνα. Επικαλοφμενοσ κζματα υγείασ, 

κρθςκευτικϊν διαχωριςμϊν και κοινωνικϊν προκαταλιψεων, ουςιαςτικά 

αποκλείει τα προςφυγόπουλα από ζνα ελάχιςτο επίπεδο εκπαίδευςθσ που 

μπορεί να τουσ προςφερκεί. Ωςτόςο, ςοκ προκαλεί το βίντεο που ζχει αναρτθκεί 

ςτθν ιςτοςελίδα politesoraiokastrou.gr και εμφανίηει τον διμαρχο Αςτζριο 

Γαβότςθ να μιλάει ςε ςυγκζντρωςθ δθμοτϊν του και οφτε λίγο οφτε πολφ να 

παρακινεί ςε βία. 

Εφθμερίδα «Αυγι»: 

 «Πε καραμζλεσ και μπαλόνια θ υποδοχι των προςφυγόπουλων» (02/02/17): Με 

μια γιορτι, μπαλόνια και χειροκροτιματα υποδζχκθκαν γονείσ, μακθτζσ και ο 

διμαρχοσ Κερατςινίου - Δραπετςϊνασ τα προςφυγόπουλα από το Σχιςτό που 

από χκεσ ξεκινοφν τθ φοίτθςι τουσ ςτο 5ο Δθμοτικό Σχολείο τθσ περιοχισ. 
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 «Πε εκδθλϊςεισ και αδελφοςφνθ υποδζχεται ο Διμοσ Χαϊδαρίου τα 

προςφυγόπουλα ςτα ςχολεία» (17/02/17): Με εκδθλϊςεισ, παρουςία μάλιςτα 

και του Ρροζδρου τθσ Δθμοκρατίασ, Ρροκόπθ Ραυλόπουλου και μια ανοιχτι 

αγκαλιά υποδζχεται ο Διμοσ Χαϊδαρίου τα προςφυγόπουλα ςτα ςχολεία του. 

 «Οάριςα: Αντιδράςεισ αλλά και καλωςορίςματα» (24/01/17): Το δθμοτικό 
ςυμβοφλιο Λαριςαίων ζχει βγάλει ψιφιςμα με το οποίο καταδίκαςε τα γεγονότα 
ςτο Ν. Λκόνιο, καλωςορίηοντασ παράλλθλα τα προςφυγόπουλα ςτα ςχολεία τθσ 
Λάριςασ. 

 «ενοφοβικό κρεςζντο γονζων ςτον Διμο Βόλβθσ: Απλϊσ δεν τουσ κζλουμε...» 

(12/10/16): Ραρά τισ ςυνεχείσ ενθμερϊςεισ και διαβεβαιϊςεισ για τον 

εμβολιαςμό των παιδιϊν, ο διμαρχοσ Βόλβθσ Διαμαντισ Λιάμασ απζδωςε τθν 

αντίδραςθ των γονζων ςτθ μθ ζγκαιρθ ενθμζρωςι τουσ και ηιτθςε τθν αναβολι 

τθσ απόφαςθσ. Ο πρόεδροσ τθσ κοινότθτασ Ακ. Καραγοφλιασ αποτφπωςε το κλίμα 

μθ κρφβοντασ τα ρατςιςτικά του αιςκιματα. “Δεν τουσ κζλουμε ςτθν ευρφτερθ 

κοινωνία” είπε. 

 «Επικράτθςε θ λογικι ςτθ Οζςβο» (11/10/16): «Ακραία, ρατςιςτικι και βλακϊδθ 

ενζργεια» χαρακτιριςε το »ςφράγιςμα« του ςχολείου ο διμαρχοσ Λζςβου Σπ. 

Γαλθνόσ. 

 «Ανεπικφμθτα τα προςφυγόπουλα ςε όλα τα ςχολεία τθσ Αλεξάνδρειασ» 

(28/09/16): πρόταςθ του Διμου Αλεξάνδρειασ, που μθ κζλοντασ να “ςπάςει 

αυγά”, ακόμθ και αυτά του “φιδιοφ”, ηθτάει τα προςφυγόπουλα να φοιτιςουν 

ςτο ΕΡΑΛ. 

Εφθμερίδα «Κακθμερινι»: 

 «Ζνασ Εξάγγελοσ δυςάρεςτοσ πλθν απαραίτθτοσ» (29/01/17): Εδϊ, λοιπόν, δεν 

είναι το κράτοσ εκείνο που ςτερεί δικαιϊματα αλλά ζνα τμιμα τθσ κοινωνίασ, 

που ζρχεται μάλιςτα ςε ςφγκρουςθ με ζνα άλλο κομμάτι τθσ κοινωνίασ, το 

φιλόξενο. Κι αυτό ςυμβαίνει ςτο Νζο Λκόνιο. Στθ ςυνοικία του Ρεράματοσ που 

πιρε το όνομά τθσ από πρόςφυγεσ καταγόμενουσ από το Λκόνιο τθσ Μικράσ 

Αςίασ.  

 «Αντιδράςεισ και προχειρότθτα» (13/10/16): Ακατανόθτεσ και καταδικαςτζεσ οι 

αντιδράςεισ τοπικϊν κοινωνιϊν απζναντι ςτθν εκπαίδευςθ προςφυγόπουλων. 

Ακατανόθτεσ, γιατί τα επιχειριματα που χρθςιμοποιοφν δείχνουν άγνοια και 

παραλογιςμό. Καταδικαςτζεσ, γιατί γίνεται φανερό ότι πίςω από αυτζσ 

κρφβονται ο ρατςιςμόσ και θ ζλλειψθ ςτοιχειϊδουσ ςυμπόνιασ.  

 «Ειςαγγελικι παρζμβαςθ για ςφλλογο γονζων και διμαρχο Ωραιοκάςτρου» 

(14/09/16): Δεφτερον, τισ δθλϊςεισ του Αςτζριου Γαβότςθ, ςε ςυγκζντρωςθ 

δθμοτϊν του, με αφορμι αντιδράςεισ πολιτϊν για το προςφυγικό, που 

χαρακτθρίςτθκαν ωσ «ρατςιςτικζσ». Ο διμαρχοσ απζρριψε τισ απόψεισ αυτζσ, 

υποςτθρίηοντασ ότι τα όςα είπε είχαν αντίκετο νόθμα απ' αυτό που τουσ 

αποδίδεται. 

http://www.kathimerini.gr/879008/opinion/epikairothta/politikh/antidraseis-kai-proxeirothta
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 «Ωραιόκαςτρο: «Τχι» ςτα προςφυγόπουλα από τον Χφλλογο Γονζων του 

δθμοτικοφ ςχολείου» (13/09/16): Ο διμαρχοσ Ωραιοκάςτρου, Αςτζριοσ 

Γαβότςθσ, ανζφερε πωσ το δθμοτικό ςυμβοφλιο του Διμου προτείνει τα χριματα 

τα οποία πρόκειται να διατεκοφν για τθ μεταφορά των προςφυγόπουλων, να 

δοκοφν για τθ δθμιουργία δομϊν για τθν εκπαίδευςθ των παιδιϊν αυτϊν.  

 

5.1.3.6. Αντιπολίτευςθ - Κριτικι ςτθν Κυβζρνθςθ 

 

Εικόνα 26: Αντιπολίτευςθ - Κριτικι ςτθν κυβζρνθςθ 

 

 Αναφορικά με τθν κατθγορία «Αντιπολίτευςθ - Ξριτικι ςτθν Ξυβζρνθςθ», 

παρατθρείται ότι το 8% (n= 14) των άρκρων από τθν «Εκπαίδευςθ» (n= 166) 

ςχετίηεται με τθν άςκθςθ κριτικισ ςτο ζργο τθσ κυβζρνθςθσ απζναντι ςτθν 

ζνταξθ των προςφφγων ςτθν εκπαίδευςθ και με τθ ςτάςθ τθσ αντιπολίτευςθσ ωσ 

προσ τθν ζνταξθ των προςφυγόπουλων ςτα ςχολεία και τισ αντιδράςεισ των 

γονζων (Υαράρτθμα, Υίνακασ 26). 

 Επίςθσ, διαπιςτϊνεται ότι από τα 14 άρκρα τθσ κατθγορίασ «Αντιπολίτευςθ - 

Ξριτικι ςτθν Ξυβζρνθςθ», το μεγαλφτερο ποςοςτό (64%) (n= 9) προζρχεται από 

τθν «Εφθμερίδα των Χυντακτϊν» και ακολουκοφν θ «Ξακθμερινι» και θ «Αυγι» 

με ποςοςτά 22% (n= 3) και 14% (n= 2) αντίςτοιχα. 

 Επιπλζον, γίνεται αντιλθπτό ότι θ «Εφθμερίδα των Χυντακτϊν» αναφζρεται ςτισ 

αντιδράςεισ των κομμάτων ςχετικά με τα επειςόδια που ςυνζβθςαν ςε διάφορα 

64%

14%

22%

Αντιπολίτευςθ - Κριτικι ςτθν κυβζρνθςθ

Εφθμερίδα των Χυντακτϊν

Αυγι

Ξακθμερινι

http://www.kathimerini.gr/874615/article/epikairothta/ellada/wraiokastro-oxi-sta-prosfygopoyla-apo-ton-syllogo-gonewn-toy-dhmotikoy-sxoleioy
http://www.kathimerini.gr/874615/article/epikairothta/ellada/wraiokastro-oxi-sta-prosfygopoyla-apo-ton-syllogo-gonewn-toy-dhmotikoy-sxoleioy
http://www.kathimerini.gr/874615/article/epikairothta/ellada/wraiokastro-oxi-sta-prosfygopoyla-apo-ton-syllogo-gonewn-toy-dhmotikoy-sxoleioy
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ςχολεία τθσ χϊρασ, ενϊ αςκεί κριτικι ςτθ Ρζα Δθμοκρατία για τθ ςχζςθ τθσ με 

τον διμαρχο του Ωραιοκάςτρου. Θ «Αυγι» αναφζρεται ςτθν κριτικι που αςκεί θ 

ΕΕΔΑ ςτθν κυβζρνθςθ και ςτθν τοποκζτθςθ των κομμάτων προσ τον διμαρχο του 

Ωραιοκάςτρου και θ «Ξακθμερινι» αςκεί κριτικι ςτισ ενζργειεσ τθσ κυβζρνθςθσ 

για τθν εκπαίδευςθ των προςφυγόπουλων. 

Αναλογικά με τον αρικμό των άρκρων που ςχετίηονται με τθν κατθγορία 

«Αντιπολίτευςθ - Ξριτικι ςτθν κυβζρνθςθ», παρακάτω παρουςιάηονται ενδεικτικά 

αποςπάςματα από τισ εφθμερίδεσ. 

«Εφθμερίδα των υντακτϊν»: 

 «Ρζα ακροδεξιά πρόκλθςθ ςτο Ωραιόκαςτρο» (20/02/17): «Θ ςυγκζντρωςθ 

ακροδεξιϊν ςτοιχείων, για δεφτερθ φορά μζςα ςε λίγεσ μζρεσ, ζξω από το 

δθμοτικό ςχολείο Ωραιοκάςτρου προκαλεί κάκε δθμοκρατικό πολίτθ. Θ 

αςτυνομία δεν μπορεί να ζχει ρόλο απλοφ παρατθρθτι. Οι ανζξοδεσ 

αντιρατςιςτικζσ κορϊνεσ τθσ κυβζρνθςθσ δεν επαρκοφν…, τόνιςε από τθν πλευρά 

τθσ θ Δθμοκρατικι Συμπαράταξθ. «Θ ςυνζχιςθ τθσ νοςθρισ κατάςταςθσ που 

ςυντθρείται το τελευταίο χρονικό διάςτθμα ςτο Ωραιόκαςτρο, με αφορμι τθ 

φοίτθςθ των προςφυγόπουλων ςτο Δθμοτικό ςχολείο, ντροπιάηει όλουσ τθσ. Και 

οι ευκφνεσ δε βαραίνουν μόνο τθσ κραςφδειλουσ κουκουλοφόρουσ, οι οποίοι 

τολμοφν και αυτοαποκαλοφνται «Ζλλθνεσ πατριϊτεσ» αλλά και τθν ελλθνικι 

πολιτεία…ςθμείωςε το Ροτάμι. 

 «Δεν κα κάνουμε πίςω» (17/02/17): Ο βουλευτισ Α’ Κεςςαλονίκθσ του ΚΚΕ, 

Λωάννθσ Δελισ, ςε επίκαιρθ ερϊτθςθ τθσ τον Κϊςτα Γαβρόγλου, ηιτθςε 

αποτελεςματικζσ πρωτοβουλίεσ από τθν κυβζρνθςθ ςε ό,τι αφορά τθν 

εκπαίδευςθ των προςφυγόπουλων, μίλθςε για ανεπάρκεια δομϊν, ηιτθςε να 

λθφκοφν μζτρα για τθσ ςυνκικεσ εργαςίασ των αναπλθρωτϊν εκπαιδευτικϊν 

που απαςχολοφνται ςτο πρόγραμμα εκπαίδευςθσ και ςτθλίτευςε τθσ 

«αντιδράςεισ που ςτινει θ φαςιςτικι-ναηιςτικι οργάνωςθ τθσ Χρυςισ Αυγισ». 

 «Διαμαρτυρία για τον αποκλειςμό προςφυγόπουλων από τθν εκπαίδευςθ» 

(06/10/16): Ζξι εκελοντικζσ ομάδεσ αλλθλεγγφθσ προςφφγων του Νοτίου Αιγαίου 

με ανακοίνωςι τθσ διαμαρτφρονται  πωσ «θ κυβζρνθςθ εξαιρεί τα νθςιά τθσ 

περιφζρειασ Νοτίου Αιγαίου από τθν παροχι εκπαίδευςθσ χωρίσ καμία 

δικαιολογία αγνοϊντασ τθ διαμονι 2.600 προςφφγων ςε Κω, Λζρο, όδο και τα 

άλλα νθςιά».  

 «Βορίδθσ – Ξυριαηίδθσ «επιβραβεφουν» τον διμαρχο Ωραιοκάςτρου» 

(17/09/16): Λίγεσ ϊρεσ πριν από τθν ομιλία του Κυριάκου Μθτςοτάκθ ςτθ ΔΕΚ 

αλλά και μετά τον κόρυβο που ζχει δθμιουργθκεί από τθ ςτάςθ του δθμάρχου 

Ωραιοκάςτρου να αποτρζψει τθν ζνταξθ των προςφυγόπουλων ςτθν 
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εκπαιδευτικι διαδικαςία, ςτελζχθ τθσ Ν.Δ. απακανατίςτθκαν να γευματίηουν 

μαηί του.  

 «Βλζποντασ μικρά παιδιά ωσ υγειονομικι βόμβα» (15/09/16): Θ Ν.Δ. 

τοποκετικθκε τελικά διά μζςου του ςυντονιςτι Β. Κικίλια, ο οποίοσ, αφοφ 

κατζκρινε τθν κυβζρνθςθ ωσ υπεφκυνθ για το χάοσ και για το γεγονόσ ότι οι 

πρόςφυγεσ παραμζνουν ςτθ χϊρα, διλωςε πωσ «είναι αυτονόθτο ότι τα 

προςφυγόπουλα πρζπει να πάνε ςχολείο, χωρίσ οποιονδιποτε υγειονομικό 

κίνδυνο για οποιοδιποτε παιδί». 

 «Θ Ρζα Δθμοκρατία για το Ωραιόκαςτρο» (14/09/16): Με κακυςτζρθςθ μερικϊν 

ωρϊν, το κόμμα τθσ αξιωματικισ αντιπολίτευςθσ τοποκετικθκε για το κζμα που 

προζκυψε με το 5ο δθμοτικό ςχολείο Ωραιοκάςτρου και τθ ξενοφοβικι ςτάςθ 

που κράτθςε ο ςφλλογοσ γονζων και κθδεμόνων καλϊντασ τθσ κατοίκουσ «να 

ςυμβάλουν ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ κατάςταςθσ, ςφμφωνα με τθν παράδοςθ 

φιλοξενίασ και κατανόθςθσ που διαχρονικά είναι ςφμφυτθ με τον ελλθνικό 

πολιτιςμό».  

Εφθμερίδα «Αυγι»: 

 «ΕΕΔΑ: Ξακι οργάνωςθ του εγχειριματοσ τθσ εκπαίδευςθσ των 

προςφυγόπουλων» (12/10/16): Θ Ελλθνικι Ζνωςθ για τα Δικαιϊματα του 

Ανκρϊπου κάνει λόγο για κακι οργάνωςθ του εγχειριματοσ με αςαφι 

οριοκζτθςθ αρμοδιοτιτων μεταξφ υπουργείου Ραιδείασ και υπουργείου 

Μεταναςτευτικισ Ρολιτικισ, τθν οποία αντιμετϊπιςαν και κάλυψαν τα ίδια τα 

ςχολεία, κακϊσ και για ζλλειψθ τεκμθριωμζνθσ πλθροφόρθςθσ των κατοίκων. 

 «Σ «γαλάηιοσ» διμαρχοσ πυροδοτεί το μίςοσ ςτο Ωραιόκαςτρο» (14/09/16): Θ 

επίςθμθ Ν.Δ. δεν ζβγαλε καμία ανακοίνωςθ ωσ αργά χκεσ. Ο Τομζασ 

Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων του ΡΑΣΟΚ απζφυγε να καταδικάςει ευκζωσ τθν 

απαράδεκτθ ανακοίνωςθ του Συλλόγου Γονζων και Κθδεμόνων του 5ου 

Δθμοτικοφ Σχολείου Ωραιοκάςτρου. 

Εφθμερίδα «Κακθμερινι»: 

 «Αντιδράςεισ και προχειρότθτα» (13/10/16): Αποδεικνφεται πάλι θ προχειρότθτα 

με τθν οποία θ κυβζρνθςθ διαχειρίηεται το προςφυγικό. Ενϊ γνϊριηε ότι αρκετζσ 

χιλιάδεσ παιδιά κα παραμείνουν ςτθ χϊρα, δεν προζβλεψε τισ ςυγκεκριμζνεσ 

αντιδράςεισ και δεν φρόντιςε να προετοιμάςει το ζδαφοσ με ενθμζρωςθ και 

διάλογο ϊςτε να μθν εμφανιςτοφν τζτοια φαινόμενα.  

 «Ρτόμινο αντιδράςεων για τα προςφυγόπουλα ςτα ςχολεία» (01/10/16): Οι 

ςφλλογοι γονζων και κθδεμόνων φζρνουν αντιρριςεισ ςτθν ζνταξθ των 

προςφφγων ςτο εκπαιδευτικό ςφςτθμα, προκαλοφν «πονοκζφαλο» ςτο 

υπουργείο Ραιδείασ και ενιςχφουν τθν ιδθ άςχθμθ εικόνα τθσ χϊρασ διεκνϊσ, 

ςτθ διαχείριςθ του προςφυγικοφ.  

http://www.kathimerini.gr/879008/opinion/epikairothta/politikh/antidraseis-kai-proxeirothta
http://www.kathimerini.gr/877391/article/epikairothta/ellada/ntomino-antidrasewn-gia-ta-prosfygopoyla-sta-sxoleia
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 «Χτο καμίνι του προςφυγικοφ» (23/09/16): Το πρόγραμμα του υπουργείου 

Ραιδείασ για τθν εκπαίδευςθ προςφυγόπουλων είναι επιβεβλθμζνο· από τισ 

αντιδράςεισ, όμωσ, φαίνεται ότι δεν ζχει γίνει θ κατάλλθλθ προετοιμαςία, ϊςτε 

να διαςκεδαςτοφν οι ανθςυχίεσ γονζων, να απομονωκοφν οι μιςαλλόδοξοι και 

όςοι εκμεταλλεφονται τθν κατάςταςθ για πολιτικοφσ ςκοποφσ, να δοκεί ςτιριξθ 

ςτουσ εκπαιδευτικοφσ.  

 

5.1.3.7. Αλλθλεγγφθ 

 

Εικόνα 27: Αλλθλεγγφθ 

 

 Ωσ προσ τθν κατθγορία «Αλλθλεγγφθ», παρατθρείται ότι το 20% (n= 33) των 

άρκρων από τθν «Εκπαίδευςθ» (n= 166) ςχετίηεται με τισ πράξεισ αλλθλεγγφθσ 

ωσ προσ τθν ζνταξθ των προςφφγων ςτθν εκπαίδευςθ. Ειδικότερα, αναφζρεται 

ςε αντιρατςιςτικζσ διαδθλϊςεισ ςε διάφορεσ περιοχζσ τθσ Ελλάδασ όπου 

ςθμειϊκθκαν αντιδράςεισ (Ωραιόκαςτρο, Υζραμα, Χανιά, Αλεξάνδρεια Θμακίασ), 

ανακοινϊςεισ αλλθλεγγφθσ προσ τουσ πρόςφυγεσ, ςε δομζσ που προςφζρουν μθ 

τυπικι εκπαίδευςθ με τθ βοικεια εκελοντϊν, κ.λπ. (Υαράρτθμα, Υίνακασ 27). 

 Επίςθσ, διαπιςτϊνεται ότι από τα 33 άρκρα τθσ κατθγορίασ, το 73% (n= 24) 

προζρχεται από τθν «Εφθμερίδα των Χυντακτϊν» και το 27% (n= 9) από τθν 

«Αυγι». Σι δφο εφθμερίδεσ κεωροφμε ότι παρουςιάηουν με τα ςυγκεκριμζνα 

άρκρα και τθ κετικι πλευρά των Ελλινων πολιτϊν και αναφζρουν ότι 

73%

27%

Αλλθλεγγφθ

Εφθμερίδα των Χυντακτϊν

Αυγι
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μειοψθφίεσ ατόμων τάςςονται κατά τθσ ζνταξθσ των προςφυγόπουλων ςτθν 

εκπαίδευςθ. 

 Χε αυτι τθν κατθγορία δεν εντάςςονται άρκρα από τθν εφθμερίδα  

«Ξακθμερινι».  

Χτθ ςυνζχεια, κα γίνει παρουςίαςθ ενδεικτικϊν αποςπαςμάτων από τισ 

εφθμερίδεσ, αναλογικά με τον αρικμό των άρκρων που αναφζρονται ςτθν 

κατθγορία «Αλλθλεγγφθ». 

«Εφθμερίδα των υντακτϊν»: 

 «Σι αφιονιςμζνοι ακροδεξιοί απομακρφνκθκαν ςε 5ϋ» (22/02/17): Οι 

αλλθλζγγυοι απαιτοφςαν τθν αποβολι των ακροδεξιϊν ζξω από το ςχολείο ϊςτε 

να πραγματοποιθκεί θ εκπαιδευτικι διαδικαςία. 

 «Θ Δραπετςϊνα υποδζχκθκε τα προςφυγόπουλα» (17/02/17): Ρολίτεσ 

ςυγκεντρϊκθκαν κρατϊντασ πλακάτ με τισ λζξεισ «αλλθλεγγφθ» και 

«ςυνφπαρξθ» ςε διάφορεσ γλϊςςεσ, ϊςτε να υποδεχκοφν τουσ μικροφσ μακθτζσ 

 «Θ αλλθλεγγφθ νίκθςε τθ ρατςιςτικι βαρβαρότθτα» (17/02/17): Συγκζντρωςθ 

δεκάδων δθμοκρατϊν αντιφαςιςτϊν ζξω από το ςχολείο του Ωραιοκάςτρου για 

τθν υποδοχι των προςφυγόπουλων. 

 «Αντιφαςιςτικι πορεία ςτο Υζραμα» (21/01/17): Σωματεία, φορείσ, 

ςυλλογικότθτεσ και αντιρατςιςτικζσ οργανϊςεισ καλοφν ςε αντιφαςιςτικι πορεία 

ςτο Ρζραμα, με αφορμι τθν πρόςφατθ βίαιθ επίκεςθ χρυςαυγιτϊν ςτο Δθμοτικό 

Νζου Λκονίου. 

 «Ανοικτά ςχολεία για τα παιδιά των προςφφγων ηθτοφν ςτα Χανιά» (04/11/16): 

Συγκζντρωςθ και πορεία κατά του ρατςιςμοφ, πραγματοποιικθκε ςτα Χανιά, με 

κφριο αίτθμα τα ανοιχτά ςχολεία για τα παιδιά των προςφφγων. 

 «Ζνταςθ ςτο 1ο δθμοτικό ςχολείο Ωραιοκάςτρου» UPD (12/10/16): Νεολαίοι του 

ΣΥΛΗΑ βρζκθκαν ςιμερα ζξω από το 1ο δθμοτικό ςχολείο Ωραιοκάςτρου 

εκδθλϊνοντασ ζμπρακτα τθν αλλθλεγγφθ τουσ ςτα προςφυγόπουλα. 

 «Ανοίγουν οι ςχολικζσ τάξεισ για 1.500 προςφυγόπουλα» UPD (10/10/16): Ζπειτα 

από ςυντονιςμζνθ αντίδραςθ δθμοκρατικϊν πολιτϊν, οι ρατςιςτζσ που ζβαλαν 

λουκζτο ςτο 8ο Δθμοτικό Σχολείο Μυτιλινθσ επειδι κα δεχτεί προςφυγόπουλα, 

αναγκάςτθκαν να «ανακροφςουν πρφμναν» και να εγκαταλείψουν τα ςχζδιά 

τουσ. 

 «Θ ελπίδα όλθσ τθσ Γθσ ςε ζνα κοντζινερ» (28/09/16): «Σχολείο 

τθσ Ελπίδασ» αποφάςιςαν οι εκελοντζσ δάςκαλοι να ονομάςουν το ςχολείο που 

ίδρυςαν αποκλειςτικά μόνοι τουσ ςτο Κζντρο Φιλοξενίασ ςτον Σκαραμαγκά τον 

Απρίλιο του 2016. 
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 «Χφλλογοσ γονζων Ωραιοκάςτρου κατά προςφυγόπουλων» (13/09/16): H Κίνθςθ 

Απελάςτε τον ατςιςμό καταδικάηει τθν ανακοίνωςθ του 2ου και 

5ου Δθμοτικοφ Ωραιοκάςτρου Κεςςαλονίκθσ», ςφμφωνα με τθν ίδια «Το μάκθμα 

τθσ αλλθλεγγφθσ κα αποτελζςει τθν πιο ουςιαςτικι παιδεία για τα παιδιά».  

Εφθμερίδα «Αυγι»: 

 «Χυγκζντρωςθ αλλθλεγγφθσ ςτο Ωραιόκαςτρο: Δεχόμαςτε τα προςφυγόπουλα, 

απομονϊνουμε τουσ φαςίςτεσ» (28/02/17): Μζλθ του Συλλόγου γυναικϊν 

Ωραιοκάςτρου και τθσ Λαϊκισ Επιτροπισ Ωραιοκάςτρου πραγματοποίθςαν 

πορεία ςτθν περιοχι.  

 «Ενθμζρωςθ ενάντια ςτθν προκατάλθψθ κατά των προςφφγων» (26/10/16): 

Ραρακινοφμενοι από τα όςα κλιβερά ζγιναν ςτο Ωραιόκαςτρο και ςτον Ρροφιτθ 

για τθ φοίτθςθ των προςφυγόπουλων ςτα ςχολεία, γιατροί του Λατρικοφ 

Συλλόγου Κεςςαλονίκθσ αποφάςιςαν να ςυμμετζχουν ςτθν πρωτοβουλία του 

Κοινωνικοφ Λατρείου του Οργανιςμοφ Λιμζνοσ Κεςςαλονίκθσ (ΟΛΚ) για μια 

ευρφτατθ εκςτρατεία ενθμζρωςθσ του κατά τόπουσ ντόπιου πλθκυςμοφ για το 

προςφυγικό και τθ δθμόςια υγεία. 

 «ΧΩΦΛΗΑ Αλεξάνδρειασ: Ρα κλείςουν όλοι τα αυτιά τουσ ςτισ ςειρινεσ τθσ 

ξενοφοβίασ και του ρατςιςμοφ» (27/09/16): Να ςυμπράξουν με αίςκθμα 

ευκφνθσ και ανκρωπιςμοφ ςτθν ουςιαςτικι αντιμετϊπιςθ και διαχείριςθ τθσ 

κατάςταςθσ, κλείνοντασ τα αυτιά τουσ ςτισ ςειρινεσ τθσ ξενοφοβίασ και του 

ρατςιςμοφ, καλεί όλουσ τουσ φορείσ του Διμου, κοινωνικοφσ, παραγωγικοφσ και 

πολιτιςτικοφσ, ςυλλογικότθτεσ και πολίτεσ θ Οργάνωςθ Μελϊν ΣΥΛΗΑ 

Αλεξάνδρειασ Θμακίασ με αφορμι τθν ξενοφοβικι απόφαςθ Συλλόγου Γονζων 

για τθ μθ υποδοχι προςφφγων μακθτϊν ςε ςχολεία τθσ περιοχισ. 

 «εκινοφν οι εγγραφζσ ςτο Ξυριακάτικο ςχολείο μεταναςτϊν - Χε ποια πόςτα 

χρειάηονται εκελοντζσ» (07/09/16): Τθν Κυριακι 11 Σεπτεμβρίου ξεκινοφν οι 

εγγραφζσ ςτο Κυριακάτικο ςχολείο μεταναςτϊν, το οποίο εδϊ και δϊδεκα χρόνια 

παρζχει δωρεάν εκμάκθςθ τθσ ελλθνικισ, τθσ αγγλικισ και τθσ γερμανικισ 

γλϊςςασ ςε ενιλικουσ μετανάςτεσ, πρόςφυγεσ και ζλλθνεσ. 
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5.1.3.8. Ακροδεξιοί 

 

Εικόνα 28: Ακροδεξιοί 

 

 Ωσ προσ τθν κατθγορία «Ακροδεξιοί», παρατθρείται ότι το 26% (n= 43) των 

άρκρων από τθν «Εκπαίδευςθ» (n= 166) ςχετίηεται με τα επειςόδια ακροδεξιϊν 

ςτοιχείων που ςτόχευαν ςτθ μθ ζνταξθ των προςφυγόπουλων ςτα ελλθνικά 

ςχολεία (Υαράρτθμα, Υίνακασ 28). 

 Θ πλειονότθτα των άρκρων αναφζρεται ςτθν επίκεςθ τθσ Χρυςισ Αυγισ ςτο 

δθμοτικό ςχολείου Ρζου Λκονίου ςτο Υζραμα και ακολουκοφν οι ρατςιςτικζσ 

διαμαρτυρίεσ ςτο Ωραιόκαςτρο, ενϊ παρουςιάηονται και επειςόδια ςε άλλα 

δθμοτικά ςχολεία τθσ χϊρασ (26ο δθμοτικό ςχολείο Οάριςασ, 1ο και 5ο δθμοτικά 

ςχολεία ςτθν Αλεξάνδρεια Θμακίασ, ςχολεία ςτθν Αυλίδα και ςτθν Χαλκίδα, 

κ.λπ.). 

 Επίςθσ, διαπιςτϊνεται ότι τα 43 άρκρα τθσ ςυγκεκριμζνθσ κατθγορίασ 

κατανζμονται ωσ εξισ: θ «Εφθμερίδα των Χυντακτϊν» ζχει ποςοςτό 77% (n= 33), 

θ «Αυγι» ςθμειϊνει ποςοςτό 21% (n= 9) και θ «Ξακθμερινι» ζχει ποςοςτό 2% 

(n= 1). 

 Ψα περιςςότερα άρκρα αναφζρονται ςτθν επίκεςθ τθσ Χρυςισ Αυγισ, διότι ιταν 

θ μόνθ περίπτωςθ όπου υπιρξε ςωματικι βία προσ τουσ δαςκάλουσ και τουσ 

υπεφκυνουσ του προγράμματοσ. Πε αυτζσ τισ αναφορζσ θ «Εφθμερίδα των 

77%

21%

2%

Ακροδεξιοί

Εφθμερίδα των Χυντακτϊν

Αυγι

Ξακθμερινι



135 
 

Χυντακτϊν», θ «Αυγι» και θ «Ξακθμερινι» κεωροφμε ότι αναδεικνφουν και 

πλθροφοροφν το αναγνωςτικό κοινό για το ρόλο τθσ Χρυςισ Αυγισ ςτισ 

αντιδράςεισ τθσ φοίτθςθσ των προςφυγόπουλων ςτα ςχολεία. 

 Ακόμθ, πολλά άρκρα από τθν «Εφθμερίδα των Χυντακτϊν» και τθν «Αυγι» 

αναφζρονται και ςτο Ωραιόκαςτρο, κακϊσ ιταν ο πρϊτοσ διμοσ που δεν 

επικυμοφςε τα προςφυγόπουλα ςτα ςχολεία του.  

Από τα παραπάνω, ςκόπιμθ κρίνεται θ παρουςίαςθ ενδεικτικϊν αποςπαςμάτων 

από τισ εφθμερίδεσ, αναλογικά με τον αρικμό των άρκρων που αναφζρονται ςτθν 

κατθγορία «Ακροδεξιοί».  

«Εφθμερίδα των υντακτϊν»:  

 «Θ αλλθλεγγφθ νίκθςε τθ ρατςιςτικι βαρβαρότθτα» (17/02/17): Ομάδα 

δεκαπζντε ακροδεξιϊν και ρατςιςτϊν επιχείρθςαν ανεπιτυχϊσ να εμποδίςουν 

τθν είςοδο των προςφυγόπουλων ςτο 1ο Δθμοτικό Σχολείο Ωραιοκάςτρο. 

 «Απειλοφν τθ ηωι τθσ διευκφντριασ που κατιγγειλε τθν ξενοφοβία» (25/01/17): 

Απειλζσ προσ τθ διευκφντρια (από χριςτθ ςτο facebook) 26ου Δθμοτικοφ 

Σχολείου Λάριςασ. 

 «Οάριςα: Πθ η’γϊν’σ ς’μά, λζει πρόεδροσ γονζων ςε προςφυγόπουλα» 

(24/01/17): Ειςβολι χρυςαυγιτϊν ςτο Δθμοτικό ςχολείο Νζου Λκονίου 

Ρεράματοσ, όπου ξυλοκοπικθκαν δάςκαλοι και γονείσ παρουςία ανιλικων 

μακθτϊν. 

 «Χτο ςχολείο τα προςφυγόπουλα ςτθν απομόνωςθ ο ρατςιςμόσ» (20/01/17): 

Χρυςαυγίτεσ ωσ αγανακτιςμζνοι γονείσ εξαπζλυαν βριςιζσ ςτο δθμοτικό 

ςυμβοφλιο περάματοσ. 

 «Ψο βιολί τουσ οι ακροδεξιοί» (13/10/16): Ακροδεξιά ςτοιχεία ςτθ ςυνζλευςθ τθσ 

Ζνωςθσ Συλλόγων Γονζων και Κθδεμόνων ςτθ Χίο. 

 «Υρόςφυγεσ μακθτζσ... Λφιγζνειεσ εν Αυλίδι» (11/10/16): ατςιςτικζσ 

αντιδράςεισ ςε ςυνεδρίαςθ του δθμοτικοφ διαμερίςματοσ Αυλίδασ  για τθν 

ζνταξθ των προςφφγων ςε ςχολεία τθσ Αυλίδασ και τθ Χαλκίδασ 

 

Εφθμερίδα «Αυγι»: 

 «Για τα προςφυγόπουλα που κάκθςαν ςτα ςχολικά κρανία» (27/02/17): Θ Χρυςι 

Αυγι επζλεξε να αναδείξει τα ςχολεία των προςφυγόπουλων ςε πρϊτο κζμα 

προκαλϊντασ ευκζωσ ςφγκρουςθ και μζςω αυτισ τθν επανανομιμοποίθςι τθσ. 

 «Ωραιόκαςτρο: Χυνεχίηουν τθν επίδειξθ μίςουσ ςτα προςφυγόπουλα» 

(21/02/17): Νζα ζνταςθ δθμιουργικθκε χκεσ ζξω από το 1ο Δθμοτικό Σχολείο ςτο 

Ωραιόκαςτρο όταν και πάλι ςυγκεντρϊκθκαν μζλθ τθσ λεγόμενθσ «Ρατριωτικισ 
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Ζνωςθσ Ωραιοκάςτρου» για να παρεμποδίςουν τθν είςοδο ςτο ςχολείο των εννζα 

προςφυγόπουλων από το κζντρο φιλοξενίασ «Αλεξίλ», για να παρακολουκιςουν 

το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του υπουργείου Ραιδείασ. 

 «Ψα κρανία τθσ αλλθλεγγφθσ» (22/01/17): Σκθνικό μίςουσ που ζςτθςαν ςτο 

Ρζραμα οι χρυςαυγίτεσ με τον μανδφα των γονζων και αγανακτιςμζνων 

κατοίκων. 

 

Εφθμερίδα «Κακθμερινι»: 

 «Ζνασ Εξάγγελοσ δυςάρεςτοσ πλθν απαραίτθτοσ» (29/01/17): το δικαίωμα των 

προςφυγόπουλων να μάκουν πζντε αράδεσ γράμματα, να ενταχκοφν ςε ζνα 

ςχετικά ιπιο περιβάλλον, να μαλϊςουν και να φιλιϊςουν με ςυνομιλικά τουσ, να 

νιϊςουν ότι κάπου ανικουν. Σαν μολυςμζνα και μολυςματικά τα αντιμετωπίηει 

και αυτά μια κοινωνικι μερίδα. Και κινθτοποιείται για να τα αποκλείςει, ςυνικωσ 

με χρυςαυγίτικθ κακοδιγθςθ και με ςχεδόν εμμονικζσ αναφορζσ ςτα εμβόλια. 

 

5.1.3.9. Αςτυνομία - Δικαιοςφνθ 

 

Εικόνα 29: Αςτυνομία - Δικαιοςφνθ 

 

 Ωσ προσ τθν κατθγορία «Αςτυνομία - Δικαιοςφνθ», διαπιςτϊνεται ότι το 20% (n= 

34) των άρκρων από τθν «Εκπαίδευςθ» (n= 166) ςχετίηεται με τισ ςυλλιψεισ που 

πραγματοποιικθκαν κατά τθ διάρκεια των αντιδράςεων ζξω από τα ςχολεία ςτα 

οποία φοιτοφςαν τα προςφυγόπουλα, το ρόλο που είχε θ αςτυνομία κατά τθ 

73%

21%

6%

Αςτυνομία - Δικαιοςφνθ

Εφθμερίδα των Χυντακτϊν

Αυγι

Ξακθμερινι

http://www.avgi.gr/article/10836/7831847/ta-thrania-tes-allelengyes
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διάρκεια αυτϊν των επειςοδίων/αντιδράςεων, κακϊσ και με τθν ειςαγγελικι 

ζρευνα που αφορά τα παραπάνω γεγονότα (Υαράρτθμα, Υίνακασ 29). 

 Επίςθσ, παρατθρείται ότι από τα 34 άρκρα τθσ ςυγκεκριμζνθσ κατθγορίασ, το 

73% (n= 25) προζρχεται από τθν «Εφθμερίδα των Χυντακτϊν» και ακολουκοφν θ 

«Αυγι» και θ «Ξακθμερινι» με ποςοςτά 21% (n= 7) και 6% (n= 2) αντίςτοιχα. 

 Θ «Εφθμερίδα των Χυντακτϊν» αναφζρεται διεξοδικά ςτα επειςόδια που 

ςυνζβθςαν ζξω από δθμοτικά ςχολεία του Ωραιοκάςτρου, ςτισ απειλζσ που 

δζχτθκε θ διευκφντρια του 26ου δθμοτικοφ ςχολείου Οάριςασ, ςτθν ειςαγγελικι 

ζρευνα για τα επειςόδια τθσ Χρυςισ Αυγισ ςτο Ρζο Λκόνιο, ςτθν διάταξθ 

ειςαγγελικισ ζρευνασ για το εάν ζρχονται αντίκετεσ με τον αντιρατςιςτικό νόμο 

οι πράξεισ των γονζων του Δθμοτικοφ Χχολείου ςτον Υροφιτθ Βόλβθσ, ςτο 

Ωραιόκαςτρο, ςτθ Πυτιλινθ, κ.λπ.  

 Θ εφθμερίδα «Αυγι» αναφζρεται και αυτι, ςε μικρότερο βακμό, ςτον ρόλο τθσ 

αςτυνομίασ ςτα επειςόδια ςτο Ρζο Λκόνιο και ςτθ διάταξθ ειςαγγελικισ ζρευνασ 

ςε περιοχζσ όπου ςυνζβθςαν επειςόδια (Ωραιόκαςτρο, Οάριςα, Πυτιλινθ, 

κ.λπ.).  

 Ψζλοσ, θ εφθμερίδα «Ξακθμερινι» αναφζρεται ςτθ διάταξθ ειςαγγελικισ 

ζρευνασ για τισ αντιδράςεισ γονζων ςε δθμοτικά ςχολεία τθσ χϊρασ. 

Αναλογικά με τον αρικμό των άρκρων που ςχετίηονται με τθν «Αςτυνομία - 

Δικαιοςφνθ», ςτθ ςυνζχεια, παρουςιάηονται ενδεικτικά αποςπάςματα από τισ 

εφθμερίδεσ. 

«Εφθμερίδα των υντακτϊν»: 

 «Χυγκζντρωςθ απάντθςθ ςτον ρατςιςμό» (28/02/17): Στο μεταξφ άρχιςε θ 

προανακριτικι διαδικαςία για τα κλιβερά και απαράδεκτα ζκτροπα που 

δθμιοφργθςε ζξω από το 1ο δθμοτικό Ωραιοκάςτρου ακροδεξιζσ και φαςιςτικζσ 

ομάδεσ. Ζχουν ιδθ κατακζςει ο διευκυντισ του ςχολείου και μερίδα των 

δαςκάλων ενϊ αναμζνεται να κατακζςει το ςφνολο του ςυλλόγου διδαςκόντων  

 «Ακϊωςθ για τα επειςόδια του Ωραιοκάςτρου» (23/02/17): Στο μεταξφ, ζπειτα 

από δίκθ ςτο Αυτόφωρο Μονομελζσ Ρλθμμελειοδικείο, ακωϊκθκε ο 25χρονοσ 

που είχε ςυλλθφκεί ζξω από το ςχολείο του Ωραιοκάςτρου για ςυμμετοχι ςτα 

επειςόδια τθσ 21 Φεβρουαρίου. 

 «Σι αφιονιςμζνοι ακροδεξιοί απομακρφνκθκαν ςε 5ϋ» (22/02/17): Αυτό που 

ζπρεπε να είχε γίνει από τθν πρϊτθ ςτιγμι ςυνζβθ χκεσ και θ Αςτυνομία 
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χρειάςτθκε λιγότερο από… πζντε λεπτά για να απομονϊςει τα δεκαπζντε άτομα 

που επί δφο θμζρεσ απειλοφςαν και κακφβριηαν πάνω ςτα κάγκελα του 1ου 

Δθμοτικοφ Σχολείου Ωραιοκάςτρου. 

 «Αντίδραςθ ΩΥΥΕΚ για τισ απειλζσ που δζχεται διευκφντρια ςχολείου» 

(26/01/17): Θ δθμοςιότθτα που ζλαβε το ηιτθμα των απειλϊν που δζχεται θ 

Κατερίνα Σταγιάννθ, διευκφντρια του 26ου Δθμοτικοφ Σχολείου Λάριςασ, ζνα 

από τα δφο ςχολεία τθσ περιοχισ που κα υποδεχκεί τθν ερχόμενθ εβδομάδα 

περίπου 40 προςφυγάκια, προκάλεςε τθν αντίδραςθ τόςο τθσ Αςτυνομίασ όςο 

και του Υπουργείου Ραιδείασ.  

 «Ξατακζτουν οι μάρτυρεσ τθσ χρυςαυγίτικθσ ειςβολισ» (24/01/17): Στθν 

Ειςαγγελία Ρειραιά διαβιβάςτθκε θ δικογραφία για τθν υπόκεςθ ειςβολισ μελϊν 

τθσ Χρυςισ Αυγισ, με επικεφαλισ τον υπόδικο βουλευτι Γιάννθ Λαγό, 

ςτο Δθμοτικό Νζου Λκονίου Ρεράματοσ με αφορμι τθν απόφαςθ να φοιτιςουν 

ςτο ςυγκεκριμζνο ςχολικό ςυγκρότθμα 25 προςφυγόπουλα από το Σχιςτό.  

 «Ζνταςθ για τα προςφυγόπουλα ςτο δθμοτικό ςυμβοφλιο Υεράματοσ» 

(18/01/17): Ο γενικόσ αςτυνομικόσ διευκυντισ Αττικισ διζταξε προκαταρκτικι 

διοικθτικι εξζταςθ για τθ ςτάςθ των αςτυνομικϊν που βρίςκονταν ςτο ςθμείο, 

αλλά και τον ςχθματιςμό δικογραφίασ που κα αποςταλεί ςτθν Ειςαγγελία 

Ρειραιά. 

 «Σι γονείσ του Υροφιτθ δεν προφιτευςαν ςωςτά» (14/10/16): Ο ειςαγγελζασ 

ηθτεί να διερευνθκεί με δθμόςιο τρόπο προτροπι ςε πράξθ που μπορεί να 

προκαλζςει μίςοσ κατά ομάδασ προςϊπων τα οποία προςδιορίηονται με βάςθ τθ 

φυλι, τθν εκνικι καταγωγι και κατά τρόπο που ενζχει απειλι για τθν ελευκερία 

και ςωματικι ακεραιότθτα άλλου ι εκκζτει ςε κίνδυνο τθ δθμόςια τάξθ (δθλαδι 

δθμιουργεί ςυνκικεσ εκδίκθςθσ, περιφρόνθςθσ τθσ κοινωνικισ ειρινθσ, 

αμφιςβιτθςθσ τθσ ςυνφπαρξθσ ομάδων με διαφορετικά χαρακτθριςτικά για τθ 

κρθςκεία, τθ γλϊςςα κ.λπ.). 

 «Απετράπθ θ ξενοφοβικι κατάλθψθ ςτθ Πυτιλινθ» (10/10/16): Αποτζλεςμα, 

μετά και τθ δθμοςιοποίθςθ του ςχετικοφ βίντεο, θ αςτυνομία να καλζςει τον 

φυςικό αυτουργό που πζραςε το λουκζτο ςτθν πόρτα του ςχολείου, ςυνιςτϊντασ 

του να το αποςφρει άμεςα. Κάτι που ζγινε, για να επακολουκιςει θ ςχετικι 

ςυνάντθςθ και θ οπιςκοχϊρθςθ. 

 «Βλζποντασ μικρά παιδιά ωσ υγειονομικι βόμβα» (15/09/16): Στο ςτόχαςτρο του 

ειςαγγελζα Ρρωτοδικϊν Κεςςαλονίκθσ, Χριςτου Τόλιου, αρμόδιου για κζματα 

ρατςιςτικισ βίασ, μπικαν από χκεσ ο διμαρχοσ Ωραιοκάςτρου και τα ςυμβοφλια 

των ςυλλόγων γονζων και κθδεμόνων τθσ περιοχισ που αποφάςιςαν να 

προχωριςουν ςε κατάλθψθ των δθμοτικϊν ςχολείων προκειμζνου να 

αποτρζψουν τθν ζνταξθ των προςφυγόπουλων ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. 
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Εφθμερίδα «Αυγι»: 

 «Θ ιςτορία του Ρζου Λκονίου» (27/02/17): Μζςα ςτο ςχολείο ο αξιωματικόσ 

υπθρεςίασ τθσ αςτυνομίασ προςπακοφςε να πείςει τθ διευκφντρια και τον 

ςφλλογο διδαςκόντων του ςχολείου να δεχκοφν τον Λαγό ςτθ ςυνζλευςθ… Ιταν 

μια πολφ κλιβερι εικόνα. Ο επικεφαλισ αξιωματικόσ ςτεκόταν απλά ςτθν πόρτα 

και οι αςτυνομικοί που τον ςυνόδευαν ςτζκονταν ζξω ςτο πεηοδρόμιο. Γυναίκεσ, 

μθτζρεσ και δαςκάλεσ, κάναμε αυτό που κα ζπρεπε να κάνει θ αςτυνομία (Ελζνθ 

Ξαραγιάννθ, εικαςτικόσ/ εκπαιδευτικόσ Εικαςτικισ Αγωγισ, ςυντονίςτρια 

Εκπαίδευςθσ Υροςφφγων, Χχιςτοφ). 

 «Ωποχωροφν οι ξενοφοβικζσ αντιδράςεισ ςτα ςχολεία» (18/10/16): Ιδθ υπάρχει 

παρζμβαςθ ειςαγγελζα που διζταξε επείγουςα προκαταρκτικι εξζταςθ και ηθτεί 

να διερευνθκεί αν ζχουν τελεςτεί ςτθν περίπτωςθ του Ρροφιτθ αδικιματα που 

εμπίπτουν ςτον αντιρατςιςτικό νόμο. 

 «Χπ. Γαλθνόσ: Υροςβάλλει τθ Οζςβο το “ςφράγιςμα” ςχολείου προκειμζνου να 

μθ φοιτιςουν προςφυγόπουλα» (10/10/16): Σε ερϊτθςθ δε για το ενδεχόμενο 

ποινικϊν κυρϊςεων και ενεργοποίθςθ νομικϊν διαδικαςιϊν από τθ δθμαρχία 

Λζςβου ςε ό,τι αφορά το ςυμβάν τθσ Ραραςκευισ και τουσ ςυμμετζχοντεσ, ο Σπ. 

Γαλθνόσ εμφανίςτθκε επιφυλακτικόσ. «Κα πρζπει να ντρζπονται, πιςτεφω ότι και 

οι ίδιοι κα ζχουν μετανιϊςει» ανζφερε. Συμπλιρωςε δε πωσ «ςε άλλθ 

περίπτωςθ αςφαλϊσ κα πρζπει να κινθκοφν οι διαδικαςίεσ, ϊςτε ο κακζνασ ο 

οποίοσ παραβαίνει τον νόμο και προβαίνει ςε ενζργειεσ προςβλθτικζσ, να 

τιμωρείται κιόλασ». 

Εφθμερίδα «Κακθμερινι»: 

 «Εμμζνουν οι γονείσ ςτο δθμοτικό του Δ. Βόλβθσ» (15/10/16): Συγκεκριμζνα, ο 

προϊςτάμενοσ τθσ Ειςαγγελίασ Ρρωτοδικϊν Κεςςαλονίκθσ Λάμπροσ Τςόγκασ 

παριγγειλε χκεσ επείγουςα προκαταρκτικι εξζταςθ, για να διαπιςτωκεί εάν 

τελοφνται αδικιματα που εμπίπτουν ςτον αντιρατςιςτικό νόμο και μία ςειρά από 

άλλεσ πράξεισ, όπωσ αυτζσ τθσ απρόκλθτθσ ζμπρακτθσ εξφβριςθσ και τθσ 

παράνομθσ βίασ. Είχε προθγθκεί ενθμζρωςθ του ειςαγγελζα από τον 

περιφερειακό διευκυντι Εκπαίδευςθσ Κεντρικισ Μακεδονίασ, ζπειτα από 

επιςτολι που ζφκαςε ςτθ διεφκυνςθ, τθν οποία υπζγραφαν πζντε μζλθ 

επιτροπισ γονζων του δθμοτικοφ ςχολείου Ρροφιτθ, εξθγϊντασ τουσ λόγουσ για 

τουσ οποίουσ δεν ςτζλνουν τα παιδιά τουσ ςτο ςχολείο. 
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5.1.3.10. Διεκνισ Κοινότθτα 

 

Εικόνα 30: Διεκνισ Κοινότθτα 

 

 Ωσ προσ τθν κατθγορία «Διεκνισ Ξοινότθτα», παρατθρείται ότι μόνο το 3% (n= 5) 

των άρκρων από τθν «Εκπαίδευςθ» (n= 166) ςχετίηεται με τθν πρόςβαςθ των 

προςφφγων ςτθν εκπαίδευςθ ςτθν Ευρϊπθ και ςτον κόςμο (Υαράρτθμα, 

Υίνακασ 30). 

 Επίςθσ, διαπιςτϊνεται ότι ςε αυτι τθν κατθγορία (n= 5), θ «Εφθμερίδα των 

Χυντακτϊν» ςθμειϊνει ποςοςτό άρκρων 60% (n= 3) και θ «Ξακθμερινι» ζχει 

ποςοςτό 40% (n= 2). Θ εφθμερίδα «Αυγι» δεν κάνει αναφορά ςτο ςυγκεκριμζνο 

κζμα. 

Από τα παραπάνω, κρίνεται ςκόπιμθ θ παράκεςθ ενδεικτικϊν αποςπαςμάτων 

από τισ εφθμερίδεσ, αναλογικά με τον αρικμό των άρκρων που αναφζρονται ςτθν 

κατθγορία «Διεκνισ κοινότθτα». 

«Εφθμερίδα των υντακτϊν»: 

 «Unicef: Ψα μιςά προςφυγόπουλα ςτθν Ψουρκία δεν πάνε ςχολείο» (19/01/17): 

Ρεριςςότερα από το 40% των προςφυγόπουλων από τθ Συρία που βρίςκονται 

ςτθν Τουρκία δεν πθγαίνουν ςχολείο, ςφμφωνα με τθ Unicef. 

 «Ψζλοσ ςτθ δωρεάν εκπαίδευςθ για προςφυγόπουλα κζλει θ Οεπζν» (08/12/16): 

Σε απαγόρευςθ τθσ πρόςβαςθσ ςτα δθμόςια ςχολεία ςτα παιδιά των μεταναςτϊν 

60%

40%

Διεκνισ Κοινότθτα

Εφθμερίδα των Χυντακτϊν

Ξακθμερινι
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που δεν ζχουν νόμιμα ζγγραφα κα προχωριςει θ πρόεδροσ του γαλλικοφ 

ακροδεξιοφ κόμματοσ Εκνικοφ Μετϊπου, αν εκλεγεί πρόεδροσ τθσ Γαλλίασ ςτισ 

εκλογζσ του 2017. 

 «ΣΘΕ: Υάνω από τα μιςά προςφυγόπουλα δεν πάνε ςχολείο» (15/09/16): Ράνω 

από τα μιςά παιδιά και ζφθβοι πρόςφυγεσ δεν πθγαίνουν ςχολείο, ανακοίνωςε θ 

Φπατθ Αρμοςτεία του ΟΘΕ για τουσ Ρρόςφυγεσ (HCR). Από τα ζξι εκατομμφρια 

προςφυγόπουλα ςτον κόςμο, τα 1,75 εκατομμφρια δεν ζχουν πρόςβαςθ ςτθν 

πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ και 1,95 εκατομμφρια ςτθ δευτεροβάκμια. 

Εφθμερίδα «Κακθμερινι»: 

 «Ϊπατθ Αρμοςτεία του ΣΘΕ: Υεριςςότερα από 3,7 εκατ. παιδιά πρόςφυγεσ δεν 

ζχουν πρόςβαςθ ςε ςχολείο» (15/09/16): Ρεριςςότερα από 3,7 εκατομμφρια 

παιδιά πρόςφυγεσ ςχολικισ θλικίασ ςε όλο τον κόςμο δεν ζχουν πρόςβαςθ ςε 

ςχολείο, όπωσ διαπιςτϊνει θ Φπατθ Αρμοςτεία του ΟΘΕ για τουσ Ρρόςφυγεσ. Οι 

πρόςφυγεσ ζχουν πζντε φορζσ περιςςότερεσ πικανότθτεσ να μθν πάνε ςχολείο, 

ςε ςφγκριςθ με τον αντίςτοιχο παγκόςμιο μζςο όρο. 

 «ΣΘΕ: Χωρίσ πρόςβαςθ ςτθν εκπαίδευςθ 3,7 εκ. προςφυγόπουλα»  (15/09/16): 

Ρεριςςότερουσ από τουσ μιςοφσ εφιβουσ και παιδιά πρόςφυγεσ παγκοςμίωσ δεν 

πάνε ςχολείο, περίπου 3,7 εκατομμφρια, ανακοίνωςε ςιμερα θ Φπατθ Αρμοςτεία 

του ΟΘΕ για τουσ Ρρόςφυγεσ (HCR). Από τα ζξι εκατομμφρια προςφυγόπουλα 

ςτον κόςμο, 1,75 εκατομμφρια δεν ζχουν πρόςβαςθ ςτθν πρωτοβάκμια 

εκπαίδευςθ και 1,95 εκατομμφρια ςτθ δευτεροβάκμια. 

 

5.1.3.11. τάςθ τθσ εκκλθςίασ 

 

Εικόνα 31: τάςθ τθσ εκκλθςίασ 

67%

33%

τάςθ τθσ εκκλθςίασ

Εφθμερίδα των Χυντακτϊν

Αυγι

http://www.kathimerini.gr/874982/article/epikairothta/kosmos/ypath-armosteia-toy-ohe-perissotera-apo-37-ekat-paidia-prosfyges-den-exoyn-prosvash-se-sxoleio
http://www.kathimerini.gr/874982/article/epikairothta/kosmos/ypath-armosteia-toy-ohe-perissotera-apo-37-ekat-paidia-prosfyges-den-exoyn-prosvash-se-sxoleio


142 
 

 

 Ψζλοσ, αναφορικά με τθν κατθγορία «Χτάςθ τθσ εκκλθςίασ» μόνο το 2% (n= 3) 

των άρκρων από τθν «Εκπαίδευςθ» (n= 166) ςχετίηεται με τθ ςτάςθ τθσ 

εκκλθςίασ ωσ προσ τθν ζνταξθ των προςφυγόπουλων ςτα ελλθνικά ςχολεία 

(Υαράρτθμα, Υίνακασ 31). 

 Επίςθσ, διαπιςτϊνεται ότι ςε αυτι τθν κατθγορία (n= 3), θ «Εφθμερίδα των 

Χυντακτϊν» ςθμειϊνει ποςοςτό άρκρων 67% (n= 2) και θ «Αυγι» ζχει ποςοςτό 

33% (n= 1). Θ εφθμερίδα «Ξακθμερινι» δεν κάνει αναφορά γι’ αυτό το κζμα. 

Χτθ ςυνζχεια, κα γίνει αναφορά ςε ενδεικτικά αποςπάςματα από τισ εφθμερίδεσ, 

αναλογικά με τον αρικμό των άρκρων που ςχετίηονται με τθ «Χτάςθ τθσ εκκλθςίασ». 

«Εφθμερίδα των υντακτϊν»: 

 «Ξαλαβρφτων Αμβρόςιοσ: Υαιδιά των μεταναςτϊν-κατακτθτϊν ςτα ςχολεία» 

(23/01/17): Νζο «κιρυγμα αγάπθσ» ζκανε ο Μθτροπολίτθσ Καλαβρφτων 

Αμβρόςιοσ, μζςα από το προςωπικό του ιςτολόγιο, ρίχνοντασ αυτιν τθ φορά το 

δθλθτιριό του ςτα προςφυγόπουλα που πάνε ςτο ελλθνικό ςχολείο.  

 «Φιλιππιάδα: Πια ανακοίνωςθ, πολλζσ αντιδράςεισ» (21/09/16): Ο ιερζασ, 

Χριςτοσ Μάνκοσ, που ζηθςε 10 χρόνια μετανάςτθσ ςτθν Γερμανία, κεωρεί ότι 

όλα τα παιδιά ζχουν δικαίωμα ςτθν εκπαίδευςθ και τα προςφυγόπουλα πρζπει, 

ςτο πλαίςιο τθσ προετοιμαςίασ, να ξεκινιςουν να μακαίνουν τα ελλθνικά.  

Εφθμερίδα «Αυγι»: 

 «Ψα κρανία τθσ αλλθλεγγφθσ» (22/01/17): Με δϊρα και μπαλόνια, τετράδια και 

τςάντεσ, χαμόγελα και ανοιχτζσ αγκαλιζσ περίμεναν τα προςφυγάκια από τον  

καταυλιςμό του Μόηα ςτο 9ο Δθμοτικό Σχολείο Ν. Λωνίασ ςτον Βόλο. Στον 

αντίποδα του ςκθνικοφ μίςουσ που ζςτθςαν ςτο Ρζραμα οι χρυςαυγίτεσ με τον 

μανδφα των γονζων και αγανακτιςμζνων κατοίκων, ςφςςωμθ θ τοπικι κοινωνία, 

από οργανϊςεισ τθσ Αριςτεράσ μζχρι τθν Εκκλθςία, αντιπαρζταξε εικόνεσ 

ανκρωπιάσ και αλλθλεγγφθσ. 

 

 

 

 

  

http://www.avgi.gr/article/10836/7831847/ta-thrania-tes-allelengyes
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5.2. υμπεράςματα 

Ψα Πζςα Παηικισ Ενθμζρωςθσ επθρεάηουν το κοινό ζμμεςα με τθν επιλογι 

ςυγκεκριμζνων κεμάτων και τον τρόπο που επιλζγουν να τα πλαιςιϊςουν. 

Δθμιουργοφν κοινωνικζσ αναπαραςτάςεισ, οι οποίεσ περιζχουν αντιλιψεισ, 

παραδοχζσ, απόψεισ και ζχουν ωσ ςτόχο να κατευκφνουν το κοινό ςε 

ςυγκεκριμζνουσ τρόπουσ ςκζψθσ (Ζχτλερ, 2013). Ξακθμερινά επιλζγουν οριςμζνα 

γεγονότα που κα προβλθκοφν ςτο κοινό και αποςιωποφν άλλα κζματα, με 

αποτζλεςμα να ζχουν τθ δφναμθ και να ςτρζφουν τθν προςοχι των ατόμων, όπου 

αυτά επικυμοφν (Ζχτλερ, 2013; McCombs, Einsiedel, & Weaver, 2009). Χφμφωνα με 

τον Cohen μάλιςτα (όπ. αναφ. ςτθν Ζχτλερ, 2013: 187), «τα Π.Π.Ε. μπορεί να μθ 

λζνε ςτουσ ανκρϊπουσ τι να ςκεφτοφν, τουσ λζνε όμωσ τα κζματα για τα οποία 

πρζπει να ςκεφτοφν». Αυτό επιτυγχάνεται μζςα από τα γεγονότα που τα Πζςα 

επιλζγουν ωσ μζροσ τθσ κεματολογίασ τουσ, κακϊσ και από τον τρόπο που τα 

παρουςιάηουν ςτο κοινό. 

Επιπλζον, ζχει διαπιςτωκεί ότι τα άτομα, τα οποία ζχουν υψθλό μορφωτικό και 

κοινωνικό επίπεδο ενδιαφζρονται περιςςότερο για τισ πολιτικζσ ειδιςεισ και 

ενθμερϊνονται μζςα από τον θμεριςιο πολιτικό τφπο (Οαμπροποφλου, 1999). 

Ωποςτθρίηεται μάλιςτα ότι «το χάςμα τθσ πλθροφόρθςθσ ανάμεςα ςτα τμιματα τθσ 

κοινωνίασ δεν μειϊκθκε με τθν εξζλιξθ του ςυςτιματοσ των Π.Π.Ε., αλλά αντίκετα 

αυξικθκε» (Οαμπροποφλου, 1999: 29). 

Χτθ ςυγκεκριμζνθ ερευνθτικι μελζτθ διαπιςτϊκθκε ότι τα Πζςα Παηικισ 

Ενθμζρωςθσ ςε γενικζσ γραμμζσ παρουςιάηουν με κετικό τρόπο τουσ πρόςφυγεσ 

που κατζφκαςαν και διαμζνουν ςτθν πατρίδα μασ. Ψα ελλθνικά Π.Π.Ε. 

αναφζρονται διεξοδικά ςτισ ςυνκικεσ διαβίωςθσ των προςφφγων, ςτο άςυλο, ςτισ 

ενζργειεσ τθσ κυβζρνθςθσ για το προςφυγικό, κ.λπ. και με αυτόν τον τρόπο 

κεωροφμε ότι ενθμερϊνουν το αναγνωςτικό κοινό για τα προβλιματα που 

αντιμετωπίηουν οι πρόςφυγεσ ςτθν Ελλάδα, ο φόβοσ και θ άγνοια για το 

διαφορετικό εξαλείφονται και επιτυγχάνεται θ ευαιςκθτοποίθςθ τθσ κοινισ 

γνϊμθσ.  

Χφμφωνα με τθν Ζχτλερ (2013), ζχει αποδειχκεί ερευνθτικά ότι θ ςυνεχισ 

προβολι ενόσ κζματοσ από τα Π.Π.Ε επθρεάηει ςε μεγάλο βακμό τθν κοινι γνϊμθ. 

Ψα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ ςχετικά με τθν επίδραςθ των Π.Π.Ε. ςτθν κοινι 
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γνϊμθ ζχουν διαπιςτωκεί και από άλλεσ ζρευνεσ, όπωσ τθσ Ψςιόλχα (2016) για τθν 

οικονομικι κρίςθ, του Χκοφλα (2015) για τθν τρομοκρατία ςτθν Ελλάδα και των 

Δερμετηι & Ψςιλιγιάννθ (2004) για τισ ευροεκλογζσ.  

Ειδικότερα, και όςον αφορά ςτο κζμα μασ διαπιςτϊκθκε ότι θ «Εφθμερίδα των 

Χυντακτϊν» και θ εφθμερίδα «Αυγι» παρουςιάηουν με κετικό τρόπο τουσ 

πρόςφυγεσ μζςα από το περιεχόμενο των άρκρων τουσ. Θ εφθμερίδα 

«Ξακθμερινι» αναφζρεται ςτο προςφυγικό με άρκρα που ζχουν περιςςότερο 

πλθροφοριακό χαρακτιρα, ενϊ διαπιςτϊνεται να αςκεί ζντονθ κριτικι ςτο ζργο τθσ 

κυβζρνθςθσ το ςχετικό με το προςφυγικό ηιτθμα. Κα μποροφςε τοφτο να 

ερμθνευτεί και ωσ ηιτθμα – αφορμι για να επιςτιςει τθν προςοχι του κοινοφ ςε 

προβλιματα, τα οποία ςυνδυάηονται με τθν κυβερνθτικι πολιτικι. Δεν λείπουν, 

βζβαια, και άρκρα που δείχνουν κετικι ςτάςθ προσ τουσ πρόςφυγεσ, όχι όμωσ ςτον 

ίδιο βακμό με τισ άλλεσ δφο εφθμερίδεσ. 

Υιο ςυγκεκριμζνα, από τθν ζρευνα των τριϊν εφθμερίδων βρζκθκαν 1.880 

άρκρα που ςχετίηονται με το προςφυγικό. Ψα περιςςότερα άρκρα προζρχονται από 

τθν «Εφθμερίδα των Χυντακτϊν» (52%), και ακολουκοφν θ «Ξακθμερινι» με 

ποςοςτό 27%, και θ «Αυγι» με ποςοςτό 21%. 

Πετά τθν ανάλυςθ και κωδικοποίθςθ των άρκρων με βάςθ το περιεχόμενό 

τουσ, βρζκθκαν 17 κατθγορίεσ29: «Χυνκικεσ Διαβίωςθσ - Υροςφυγικζσ Δομζσ», 

«Εκπαίδευςθ», «Ξυβζρνθςθ», «Διαδθλϊςεισ - Διαμαρτυρίεσ», «Είςοδοσ - Ζξοδοσ 

και Άςυλο», «Κάνατοι», «Χυμφωνία ΕΕ -Ψουρκίασ», «Ρθςιά», «Υράξεισ υπζρ των 

προςφφγων», «Αςτυνομικό - Δικαιοςφνθ», «Φατςιςμόσ», «Αντιπολίτευςθ - Άρκρα 

κατά τθσ Ξυβζρνθςθσ», «Βιϊματα προςφυγόπουλων», «Αντιδράςεισ Ευρϊπθσ», 

«Διεκνείσ αντιδράςεισ», «Πζριμνα - Σικονομικι ςτιριξθ» και «Ωγεία». Τλα τα 

άρκρα κατανζμονται με βάςθ το περιεχόμενο τουσ και κατατάςςονται ςε μια από 

τισ παραπάνω κεματικζσ ενότθτεσ –οριςμζνα άρκρα κατατάςςονται ςε 

περιςςότερεσ από μία κατθγορίεσ–.  

                                                             
29Από τισ κατθγορίεσ που προζκυψαν, επικεντρωκικαμε ςτθν κατθγορία «Εκπαίδευςθ». Τςα άρκρα 
κατατάχκθκαν ςτθν κατθγορία «Εκπαίδευςθ» μελετικθκαν διεξοδικά, ενϊ για τισ υπόλοιπεσ 
κατθγορίεσ υπιρξε περιγραφικι ανάγνωςθ των άρκρων τουσ, ϊςτε να ζχουμε μια γενικότερθ εικόνα 
για τουσ πρόςφυγεσ. 
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Από τισ παραπάνω 17 κατθγορίεσ, υψθλότερα ποςοςτά ζχουν οι «Αντιδράςεισ 

Ευρϊπθσ» (15%) και θ «Ξυβζρνθςθ» (14%), ενϊ τα μικρότερα ποςοςτά ςθμειϊνουν 

θ «Ωγεία» (1%) και θ «Πζριμνα - Σικονομικι ςτιριξθ» (1%). 

 Χφμφωνα με τα ευριματα τθσ παροφςασ εργαςίασ, διαπιςτϊκθκε ότι θ 

«Εφθμερίδα των Χυντακτϊν» (47%) και θ εφθμερίδα «Ξακθμερινι» (42%) 

αναφζρονται διεξοδικά ςτισ αντιδράςεισ των Ευρωπαίων θγετϊν αναφορικά με το 

προςφυγικό ηιτθμα, ςε αντίκεςθ με τθν «Αυγι» (11%) που ςθμειϊνει μικρότερο 

ποςοςτό. Ωςτόςο, βρζκθκε ότι μόνο θ «Εφθμερίδα των Χυντακτϊν» και θ «Αυγι» 

αςκοφν κριτικι ςτθν πολιτικι τθσ Ευρϊπθσ προσ τουσ πρόςφυγεσ.  

Επίςθσ, και οι τρεισ εφθμερίδεσ που εξετάςαμε κάνουν εκτενζςτερθ αναφορά 

ςτισ ενζργειεσ τθσ Ελλθνικισ Ξυβζρνθςθσ για τθ βελτίωςθ των ςυνκθκϊν διαβίωςθσ 

των προςφφγων και τθν αποςυμφόρθςθ των νθςιϊν από τουσ χιλιάδεσ πρόςφυγεσ, 

με τθν «Ξακθμερινι» να παρουςιάηει και τα προβλιματα που προζκυψαν ςτο 

εςωτερικό τθσ κυβζρνθςθσ από τισ παραπάνω ενζργειεσ. Ακόμθ, οι εφθμερίδεσ 

αςχολοφνται ςε μεγάλο βακμό και με τισ προςφυγικζσ ροζσ προσ τθν πατρίδα μασ, 

τον αρικμό των προςφφγων που βρίςκονται εγκλωβιςμζνοι ςτθν Ελλάδα, τθν 

κατάςταςθ που επικρατεί ςτθν Ελλθνικι Ωπθρεςία Αςφλου, τισ επαναπροωκιςεισ 

προςφφγων, το πρόγραμμα μετεγκατάςταςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, τθ ςυνκικθ 

του Δουβλίνου και τθν πικανι ενεργοποίθςι τθσ  για τθ χϊρα μασ.  

Χχετικά με τθ Χυμφωνία μεταξφ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και Ψουρκίασ με ςκοπό τθ 

μείωςθ των προςφυγικϊν ροϊν προσ τθν Ευρϊπθ, παρατθρικθκε ότι θ 

«Ξακθμερινι» ζχει το μεγαλφτερο ποςοςτό ςχετικϊν άρκρων (49%) και εςτιάηει 

ςτθν κατάςταςθ που επικρατεί ςτα νθςιά μετά τθν υιοκζτθςθ τθσ Χυμφωνίασ, ςτισ 

απειλζσ του Ερντογάν προσ τθν Ευρϊπθ και ςυνδζει τθ Χυμφωνία με τισ ςχζςεισ 

μεταξφ Ελλάδασ και Ψουρκίασ. Θ «Εφθμερίδα των Χυντακτϊν» (27%) αςκεί αρνθτικι 

κριτικι ςτθν ευρωτουρκικι ςυμφωνία, ενϊ θ «Αυγι» (24%) γενικότερα εμφανίηεται 

ουδζτερθ προσ τθ Χυμφωνία, χωρίσ να απουςιάηει και θ άςκθςθ κριτικισ. 

Επίςθσ, βρζκθκε ότι και οι τρεισ εφθμερίδεσ προςφζρουν μια ολοκλθρωμζνθ 

εικόνα ςτον αναγνϊςτθ ςχετικά με τισ άςχθμεσ ςυνκικεσ διαβίωςθσ που 

αντιμετωπίηουν οι πρόςφυγεσ ςτισ δομζσ φιλοξενίασ ςτθν Ελλάδα και αναφζρονται 

ςτισ αντιδράςεισ τθσ τοπικισ κοινωνίασ των ελλθνικϊν νθςιϊν και ςτα προβλιματα 
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που ζχουν δθμιουργθκεί ςτο εςωτερικό τουσ, εξαιτίασ τθσ παραμονισ χιλιάδων 

προςφφγων ςτα νθςιά. 

Ωσ προσ τον ρατςιςμό που δζχονται οι πρόςφυγεσ ςτθν Ελλάδα και ςτθν 

Ευρϊπθ, παρατθρικθκε ότι θ «Εφθμερίδα των Χυντακτϊν» (72%) αναφζρεται ςε 

μεγαλφτερο ποςοςτό ςτο ςυγκεκριμζνο κζμα, ςε αντίκεςθ με τισ άλλεσ δφο 

εφθμερίδεσ («Αυγι» 12% και «Ξακθμερινι» 16%). Ακόμθ, διαπιςτϊκθκε ότι θ 

«Εφθμερίδα των Χυντακτϊν» και θ «Αυγι» κατακρίνουν τισ ρατςιςτικζσ πράξεισ και 

δεν κάνουν απλι αναφορά ςτα γεγονότα, όπωσ θ «Ξακθμερινι».  

Επίςθσ, αναφορά γίνεται και από τισ τρεισ εφθμερίδεσ ςε αςτυνομικζσ ειδιςεισ 

για το προςφυγικό (πχ. εμπόριο διακίνθςθσ προςφφγων, επειςόδια μεταξφ 

προςφφγων ςε καταυλιςμοφσ, ειςαγγελικζσ παρεμβάςεισ για τα επειςόδια ςτα 

ςχολεία). Ακόμθ, βρζκθκε ότι θ «Εφθμερίδα των Χυντακτϊν» με ποςοςτό 71% 

εςτιάηει περιςςότερο ςε κινιςεισ αλλθλεγγφθσ προσ τουσ πρόςφυγεσ, ςε ςχζςθ με 

τισ δφο άλλεσ εφθμερίδεσ («Αυγι» 15%, «Ξακθμερινι» 14%).  

Επιπλζον, παρατθρικθκε ότι οι εφθμερίδεσ «Ξακθμερινι» (54%) και 

«Εφθμερίδα των Χυντακτϊν» (34%) αςκοφν πιο ζντονθ κριτικι ςτθν Ξυβζρνθςθ για 

το προςφυγικό ηιτθμα, ςε ςχζςθ με τθν «Αυγι» (12%), και ότι θ «Εφθμερίδα των 

Χυντακτϊν» (61%) και θ «Αυγι» (29%) αναφζρονται ςε μεγαλφτερο βακμό ςτουσ 

κανάτουσ προςφφγων απ’ ότι θ εφθμερίδα «Ξακθμερινι» (10%). 

Πικρότερθ αναφορά και από τισ τρεισ εφθμερίδεσ που ερευνικθκαν γίνεται α) 

ςτα βιϊματα των προςφυγόπουλων ςε Ελλάδα και Ευρϊπθ, β) ςτισ αντιδράςεισ των 

θγετϊν ςε όλο τον κόςμο ςε ςχζςθ με το προςφυγικό ηιτθμα και τουσ πολζμουσ, 

και γ) ςτισ διαμαρτυρίεσ των προςφφγων που βρίςκονται ςτθ χϊρα μασ και τισ 

αντιρατςιςτικζσ διαδθλϊςεισ και πορείεσ που διοργανϊνονται από ςυλλογικότθτεσ 

υπζρ των προςφφγων. Ψζλοσ, ελάχιςτα άρκρα αναφζρονται ςτθν υγεία και 

ειδικότερα ςτουσ εμβολιαςμοφσ των προςφφγων και ςε μζτρα που ζχουν λθφκεί 

για τθ μζριμνα και τθν οικονομικι ςτιριξθ των προςφφγων που διαμζνουν ςτθν 

Ελλάδα από τθν κυβζρνθςθ και τθν Ευρϊπθ. 

Χχετικά με τθν ζνταξθ των προςφυγόπουλων ςτα ελλθνικά ςχολεία, θ 

«Εφθμερίδα των Χυντακτϊν» και θ «Αυγι» υποςτθρίηουν το δικαίωμα ςτθν 

εκπαίδευςθ για τα προςφυγόπουλα με μεγάλο αρικμό άρκρων τουσ, ενϊ θ 

«Ξακθμερινι» διαφοροποιείται και αναφζρεται με λιγότερα άρκρα ςτθν 
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εκπαίδευςθ και αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα το αναγνωςτικό κοινό να αδυνατεί να 

ςχθματίςει ολοκλθρωμζνθ εικόνα για το ηιτθμα τθσ εκπαίδευςθσ των 

προςφυγόπουλων. 

Ειδικότερα, διαπιςτϊκθκε ότι θ κατθγορία «Εκπαίδευςθ» περιλαμβάνει άρκρα 

(9% του δείγματοσ) που ςχετίηονται με τθν εκπαίδευςθ των προςφυγόπουλων ςτθ 

χϊρα μασ. Βρζκθκε ότι το μεγαλφτερο ποςοςτό των άρκρων από τθν «Εκπαίδευςθ» 

προζρχεται από τθν «Εφθμερίδα των Χυντακτϊν» (63%) και ακολουκοφν θ «Αυγι» 

και θ «Ξακθμερινι» με ποςοςτά 22% και 15% αντίςτοιχα.  

Ψα άρκρα τθσ κατθγορίασ «Εκπαίδευςθ» αναλφκθκαν και κωδικοποιικθκαν με 

βάςθ το περιεχόμενο τουσ και προζκυψαν οι εξισ υποκατθγορίεσ που ςχετίηονται 

με τθν εκπαίδευςθ των προςφυγόπουλων: «Χτάςθ γονζων», «Χτάςθ 

εκπαιδευτικϊν/μακθτϊν», «Ζνταξθ των προςφφγων ςτο ςχολείο», «Χτάςθ τθσ 

πολιτείασ», «Χτάςθ τθσ τοπικισ κοινότθτασ/αυτοδιοίκθςθσ», «Χτάςθ τθσ 

εκκλθςίασ», «Διεκνισ κοινότθτα», «Αλλθλεγγφθ», «Ακροδεξιοί», «Αςτυνομία - 

Δικαιοςφνθ», «Αντιπολίτευςθ - Ξριτικι ςτθν Ξυβζρνθςθ». Από αυτζσ τισ ζντεκα 

υποκατθγορίεσ, τα υψθλότερα ποςοςτά παρουςιάηουν θ «Ζνταξθ των προςφφγων 

ςτο ςχολείο» (68%) και θ «Χτάςθ γονζων» (67%), ενϊ τα χαμθλότερα ποςοςτά 

κατζχουν θ «Διεκνισ κοινότθτα» (3%) και θ «Χτάςθ τθσ εκκλθςίασ» (2%). 

Τςον αφορά τθν ζνταξθ των προςφφγων ςτα ςχολεία διαπιςτϊκθκε ότι τρεισ 

εφθμερίδεσ ενθμερϊνουν το αναγνωςτικό κοινό για τον προγραμματιςμό τθσ 

εκπαίδευςθσ των προςφυγόπουλων από το Ωπουργείο Υαιδείασ, τισ ςχολικζσ 

μονάδεσ που τελικά εντάχκθκαν τα προςφυγόπουλα, τθν υποδοχι που υπιρξε από 

το εκάςτοτε ςχολείο και τθ ςυνφπαρξθ των προςφφγων με τουσ ζλλθνεσ μακθτζσ. 

Ωσ προσ τθ ςτάςθ γονζων, τα άρκρα των εφθμερίδων επιςθμαίνουν τισ 

αρνθτικζσ και οριςμζνεσ φορζσ ακραίεσ αντιδράςεισ γονζων απζναντι ςτθν ζνταξθ 

προςφυγόπουλων ςτα ςχολεία όπου φοιτοφςαν τα δικά τουσ παιδιά (Ωραιόκαςτρο, 

Φιλιππιάδα, Οάριςα, Υροφιτθσ ςτθν Βόλβθ, Πυτιλινθ, κ.α.). Ωσ κφριοσ λόγοσ 

αντίδραςθσ των γονζων διαπιςτϊκθκε ο ελλιπισ εμβολιαςμόσ των 

προςφυγόπουλων. Ωςτόςο, τονίςτθκε ότι υπιρξαν και γονείσ που υποςτιριξαν τθν 

ζνταξθ των προςφυγόπουλων ςτα ελλθνικά ςχολεία (Δραπετςϊνα, Χαϊδάρι, Ρίκαια, 

Ξθφιςιά κ.λπ.). Αξίηει να επιςθμανκεί ότι θ «Εφθμερίδα των Χυντακτϊν» και θ 

«Αυγι» με ποςοςτά 63% και 24% αντίςτοιχα καταδικάηουν τισ αντιδράςεισ των 
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γονζων και τισ χαρακτθρίηουν ωσ ρατςιςτικζσ, ενϊ θ «Ξακθμερινι» με ποςοςτό 13% 

απλά ενθμερϊνει τουσ αναγνϊςτεσ για το ηιτθμα των αντιδράςεων των γονιϊν ωσ 

προσ τθν ζνταξθ των προςφφγων ςτα ςχολεία τθσ χϊρασ μασ και δεν παίρνει κζςθ. 

Επίςθσ, αναφορικά με τθ ςτάςθ εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν διαπιςτϊκθκε θ 

κερμι υποδοχι των προςφυγόπουλων από το εκπαιδευτικό προςωπικό των 

ςχολείων, οι απειλζσ που δζχτθκαν εκπαιδευτικοί από γονείσ και ακροδεξιοφσ, θ 

ςτιριξθ τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ προσ τουσ δαςκάλουσ των ςχολείων όπου 

ςυνζβθςαν επειςόδια, θ ςυμβολι των περιφερειακϊν διευκυντϊν εκπαίδευςθσ για 

τθν άμβλυνςθ των αντιδράςεων, θ αρμονικι ςυνφπαρξθ Ελλινων μακθτϊν και 

προςφυγόπουλων ςτο ςχολείο, θ ςυμμετοχι μακθτϊν ςε αντιφαςιςτικζσ πορείεσ 

και ςε καταλιψεισ υπζρ τισ εκπαίδευςθσ των προςφφγων, κ.λπ. Θ «Εφθμερίδα των 

Χυντακτϊν» και θ «Αυγι», με ποςοςτά 73% και 22% αντίςτοιχα, αναφζρονται 

εκτενζςτερα ςτα παραπάνω κζματα, ςε αντίκεςθ με τθν εφθμερίδα «Ξακθμερινι», 

θ οποία ςθμειϊνει μικρό ποςοςτό (5%). 

Ακόμθ, βρζκθκε ότι και οι τρεισ εφθμερίδεσ πλθροφοροφν τουσ αναγνϊςτεσ για 

τθ ςτάςθ τθσ κυβζρνθςθσ αναφορικά με τισ αντιδράςεισ των γονζων ςτα ςχολεία 

του Ωραιόκαςτρου, του Ρζου Λκονίου, τθσ Πυτιλινθσ, κ.λπ., τον προγραμματιςμό 

τθσ εκπαίδευςθσ των προςφυγόπουλων, τθν παραπλθροφόρθςθ που υπιρξε 

ςχετικά με τα ςχζδια του Ωπουργείου Υαιδείασ και τον εμβολιαςμό των 

προςφυγόπουλων, κ.λπ. Ωσ προσ τθ ςτάςθ τθσ τοπικισ κοινωνίασ και τθσ τοπικισ 

αυτοδιοίκθςθσ βρζκθκε ότι οι περιοχζσ τθσ Δραπετςϊνασ, του Χαϊδαρίου, του 

Υεράματοσ και οι διμοι Υεράματοσ Κεςςαλονίκθσ, Ακινασ, Οάριςασ ιταν 

αλλθλζγγυοι προσ τα προςφυγόπουλα. Από τθν άλλθ πλευρά, ο διμοσ 

Ωραιοκάςτρου ιταν αρνθτικόσ απζναντι ςτθν ζνταξθ των προςφυγόπουλων ςε 

ςχολεία τθσ περιοχισ, με αποτζλεςμα να του αςκείται ζντονθ κριτικι από τθν 

«Εφθμερίδα των Χυντακτϊν» και τθν «Αυγι». Θ εφθμερίδα «Ξακθμερινι» κάνει 

απλι αναφορά ςτισ δθλϊςεισ του δθμάρχου Ωραιοκάςτρου.  

Τςον αφορά τα επειςόδια ακροδεξιϊν ςτοιχείων, τα οποία ςτόχευαν ςτθ μθ 

ζνταξθ των προςφυγόπουλων ςτα ελλθνικά ςχολεία, διαπιςτϊκθκε ότι υψθλότερο 

ποςοςτό ςχετικϊν άρκρων ςθμείωςε θ «Εφθμερίδα των Χυντακτϊν» (77%) και 

ακολουκοφν θ εφθμερίδα «Αυγι» και θ εφθμερίδα «Ξακθμερινι» με ποςοςτά 21% 

και 2% αντίςτοιχα. Επίςθσ, παρατθρικθκε ότι θ πλειονότθτα των άρκρων των τριϊν 
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εφθμερίδων αναφζρεται ςτθν επίκεςθ τθσ Χρυςισ Αυγισ ςτο Δθμοτικό ςχολείο 

Ρζου Λκονίου ςτο Υζραμα και μασ οδθγεί ςτθ κζςθ ότι ενθμερϊνουν τθν κοινι 

γνϊμθ για το ρόλο τθσ Χρυςισ Αυγισ ςτισ αντιδράςεισ απζναντι ςτθ φοίτθςθ των 

προςφυγόπουλων ςτα ςχολεία. Ψζλοσ, μεγάλθ αναφορά γίνεται και ςτα επειςόδια 

ςτα δθμοτικά ςχολεία του Ωραιοκάςτρου από τθν «Εφθμερίδα των Χυντακτϊν» και 

τθν «Αυγι», διότι ιταν ο πρϊτοσ διμοσ που δεν επικυμοφςε τα προςφυγόπουλα 

ςτα ςχολεία του.  

Χχετικά με τισ κινιςεισ αλλθλεγγφθσ απζναντι ςτα προςφυγόπουλα βρζκθκε ότι 

θ «Εφθμερίδα των Χυντακτϊν» με ποςοςτό 73% και θ «Αυγι» με ποςοςτό 27% 

αναφζρονται ςε αντιρατςιςτικζσ διαδθλϊςεισ ςε διάφορεσ περιοχζσ τθσ Ελλάδασ 

όπου ςθμειϊκθκαν αντιδράςεισ (Ωραιόκαςτρο, Υζραμα, Χανιά, Αλεξάνδρεια 

Θμακίασ), ανακοινϊςεισ αλλθλεγγφθσ προσ τουσ πρόςφυγεσ, ςε δομζσ που 

προςφζρουν μθ τυπικι εκπαίδευςθ με τθ βοικεια εκελοντϊν, κ.λπ. Σι δφο 

εφθμερίδεσ κεωροφμε ότι με αυτό τον τρόπο πλθροφοροφν τουσ αναγνϊςτεσ τουσ 

για τθν αλλθλεγγφθ των Ελλινων προσ τουσ πρόςφυγεσ και επιςθμαίνουν ότι 

μειοψθφίεσ ατόμων τάςςονται κατά τθσ ζνταξθσ των προςφυγόπουλων ςτθν 

εκπαίδευςθ. 

Ωσ προσ τισ αςτυνομικζσ ειδιςεισ, διαπιςτϊκθκε ότι θ «Εφθμερίδα των 

Χυντακτϊν» (73%) αναφζρεται ςτα επειςόδια ζξω από δθμοτικά ςχολεία του 

Ωραιοκάςτρου, ςτισ απειλζσ που δζχτθκε θ διευκφντρια του 26ου δθμοτικοφ 

ςχολείου Οάριςασ, ςτθν ειςαγγελικι ζρευνα για τα επειςόδια τθσ Χρυςισ Αυγισ ςτο 

Ρζο Λκόνιο και ςτθ διάταξθ ειςαγγελικισ ζρευνασ για το εάν εμπίπτουν οι 

αντιδράςεισ των γονζων ςτον αντιρατςιςτικό νόμο. Θ εφθμερίδα «Αυγι» κάνει 

αναφορά ςε μικρότερο ποςοςτό (21%) ςτο ρόλο τθσ αςτυνομίασ ςτα επειςόδια ςτο 

Ρζο Λκόνιο και ςτθ διάταξθ ειςαγγελικισ ζρευνασ ςε περιοχζσ όπου ςυνζβθςαν 

επειςόδια (Ωραιόκαςτρο, Οάριςα, Πυτιλινθ, κ.λπ.). και θ εφθμερίδα «Ξακθμερινι» 

(6%) αναφζρεται μόνο ςτθ διάταξθ ειςαγγελικισ ζρευνασ για τισ αντιδράςεισ των 

γονζων ςτα δθμοτικά ςχολεία τθσ χϊρασ. 

Χχετικά με τθ ςτάςθ τθσ αντιπολίτευςθσ και τθν κριτικι ςτο ζργο τθσ 

κυβζρνθςθσ για τθν ζνταξθ των προςφφγων ςτθν εκπαίδευςθ, διαπιςτϊκθκε ότι θ 

«Εφθμερίδα των Χυντακτϊν», με ποςοςτό 64%, αναφζρεται ςτισ αντιδράςεισ των 

κομμάτων ςχετικά με τα επειςόδια που ςυνζβθςαν ςε διάφορα ςχολεία τθσ χϊρασ, 
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ενϊ αςκεί κριτικι ςτθ Ρζα Δθμοκρατία για τθ ςχζςθ τθσ με τον διμαρχο του 

Ωραιοκάςτρου. Θ εφθμερίδα «Ξακθμερινι», με ποςοςτό 22%, αςκεί κριτικι ςτισ 

ενζργειεσ τθσ κυβζρνθςθσ για τθν εκπαίδευςθ των προςφυγόπουλων. Θ εφθμερίδα 

«Αυγι», με ποςοςτό 14%, αναφζρεται ςτθν κριτικι που αςκεί θ ΕΕΔΑ ςτθν 

κυβζρνθςθ και ςτθν τοποκζτθςθ των κομμάτων για τον διμαρχο του 

Ωραιοκάςτρου. 

Ψζλοσ, μικρι αναφορά γίνεται και από τισ τρεισ εφθμερίδεσ ςτθν πρόςβαςθ των 

προςφφγων ςτθν εκπαίδευςθ ςτθν Ευρϊπθ και ςτον κόςμο και ςτθ ςτάςθ τθσ 

εκκλθςίασ ωσ προσ τθν ζνταξθ των προςφυγόπουλων ςτα ελλθνικά ςχολεία.  

Εν κατακλείδι, μπορεί κανείσ να υποςτθρίξει ότι τα Πζςα Παηικισ Ενθμζρωςθσ 

ζχουν τθ δφναμθ με τθν παρουςίαςθ ενόσ κζματοσ ςε κακθμερινι βάςθ να 

προςελκφουν το ενδιαφζρον του κοινοφ, αλλά ςίγουρα δεν γνωρίηουμε ςε ποιο 

βακμό επθρεάηουν τθν κατεφκυνςθ τθσ κοινισ γνϊμθσ, κακϊσ θ ςφνκεςθ τθσ κοινισ 

γνϊμθσ επθρεάηεται και από άλλουσ παράγοντεσ, όπωσ θ κρίςθ του κάκε ατόμου 

και θ αλλθλεπίδραςθ του με άλλα άτομα (Ζχτλερ, 2013). Επομζνωσ, προκφπτει ωσ 

αδιαμφιςβιτθτθ αλικεια θ διαπίςτωςθ ότι θ διαμόρφωςθ τθσ κοινισ γνϊμθσ 

(κετικισ ι αρνθτικισ) για τουσ πρόςφυγεσ ι για οποιοδιποτε άλλο κζμα δεν 

εξαρτάται αποκλειςτικά και μόνο από τα Π.Π.Ε., χωρίσ ωςτόςο να παραγνωρίηεται 

θ επίδραςθ αυτϊν ςτθ διαμόρφωςι τθσ. 

Ωσ εκ τοφτου αξίηει να επιςθμανκεί ότι ο ρόλοσ του ςχολείου και θ 

διαπολιτιςμικι εκπαίδευςθ παίηουν ςθμαντικό ρόλο ςτθν ανοχι του Άλλου και 

Διαφορετικοφ και ςτθν αποδοχι τθσ ετερότθτασ. Ψο ςχολείο διαμορφϊνει τουσ 

αυριανοφσ πολίτεσ τθσ χϊρασ μασ, οι οποίοι κα πρζπει να ςζβονται και να 

αποδζχονται το διαφορετικό, να κάνουν διάλογο με ςκοπό τθν επίλυςθ τυχόν 

ςυγκροφςεων, να μθν επθρεάηονται από προκαταλιψεισ, να ζχουν κριτικι ςκζψθ 

απζναντι ςτα κζματα που προβάλλουν τα Πζςα Παηικισ Ενθμζρωςθσ και, 

γενικότερα, να ζχουν αποκτιςει τα απαραίτθτα εφόδια για να ςυμμετζχουν ςε μια 

πολυπολιτιςμικι κοινωνία. Πια μελλοντικι ζρευνα, θ οποία κα εξζταηε τθ ςτάςθ 

των Ελλινων μακθτϊν απζναντι ςτουσ πρόςφυγεσ που διαμζνουν ςτθ χϊρα μασ, κα 

ζδινε ενδιαφζροντα αποτελζςματα και κα αποτελοφςε αφορμι για ςυηιτθςθ 

ςχετικά με τα ερεκίςματα που λαμβάνουν οι μακθτζσ από το ςχολείο και τα Πζςα 

Παηικισ Ενθμζρωςθσ ωσ προσ το προςφυγικό. 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ ΠΙΝΑΚΩΝ 

Πίνακασ 1: Εφθμερίδα των υντακτϊν 

ΕΦΘΜΕΡΙΔΑ ΣΩΝ ΤΝΣΑΚΣΩΝ  

1. Οιγουν οι ςυμβάςεισ, ζρχεται θ 
αβεβαιότθτα 

28 02 17 

2. Χυγκζντρωςθ απάντθςθ ςτον ρατςιςμό 28 02 17 

3. Ζνα κανάςιμο ταξίδι... 28 02 17 

4. Σι φίλοι του πζκαναν από το κρφο 28 02 17 

5. Αίςιο τζλοσ για 41 πρόςφυγεσ 27 02 17 

6. Hurriyet: Γκιουλενιςτζσ δραπετεφουν ςαν 
πρόςφυγεσ ςτθν Ελλάδα 

27 02 17 

7. Χιμα κινδφνου από ςκάφοσ με πρόςφυγεσ 
UPD 

27 02 17 

8. Υλιγμα ςτθν προςταςία θ πρόταςθ για 
κοινό ευρωπαϊκό ςφςτθμα Αςφλου  

27 02 17 

9. Δυο ςκθνζσ κάθκαν εκτόσ του hot spot τθσ 
Πόριασ 

27 02 17 

10. Υροχωράει το τουρκικό τείχοσ ςτα ςφνορα 
με τθ Χυρία  

27 02 17 

11. Υϊσ θ οικογζνεια βρικε τθ γάτα τθσ 26 02 17 

12. Χωρίσ μετανάςτεσ!  25 02 17 

13. Ζνταςθ ςτουσ καταυλιςμοφσ βορείου 
Αιγαίου 

25 02 17 

14. «Ψα παιδιά ηωγραφίηουν τθν προςφυγιά»  23 02 17 

15. Ακϊωςθ για τα επειςόδια του 
Ωραιοκάςτρου 

23 02 17 

16. «Σφτε τθ δεκαετία του '30 όταν ο 
Αδόλφοσ...» 

23 02 17 

17. Πε δφναμθ από τθ Βαρκελϊνθ 23 02 17 

18. Χκάφοσ με πρόςφυγεσ εντοπίςτθκε ςτθ 
Ρεάπολθ 

23 02 17 

19. «Εκκωφαντικι ςιωπι τθσ διεκνοφσ 
κοινότθτασ ςτισ κθριωδίεσ του 2016» 

22 02 17 

20. «Υαράδειγμα» 22 02 17 
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Ξάςτρο 
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Οιβφθ  
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23. Πεγάλεσ ελλείψεισ ςε φάρμακα 22 02 17 

24. Αλζξανδροσ Χταματίου: Φωτογραφικι 
ςπουδι Ηωισ και Κανάτου 
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25. Ποναχόσ κατθγορείται για αςζλγεια ςε 
βάροσ προςφυγόπουλων 

22 02 17 

26. Ψθν Υζμπτθ ςτον ανακριτι ο 
κατθγοροφμενοσ για αςζλγεια μοναχόσ 
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27. «Εκπτϊςεισ» ςτα ανκρϊπινα δικαιϊματα 
για διευκόλυνςθ απελάςεων; 

22 02 17 

28. Χφλλθψθ 25χρονου για τα επειςόδια ςτο 22 02 17 
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Ωραιόκαςτρο UPD 

29. Σι αφιονιςμζνοι ακροδεξιοί 
απομακρφνκθκαν ςε 5ϋ 
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30. Εβδομιντα πτϊματα προςφφγων 
ξεβράςτθκαν ςτθ Οιβφθ  

21 02 17 

31. Γερμανικόσ «μεγάλοσ αδελφόσ» για τουσ 
πρόςφυγεσ 

20 02 17 

32. Για τροφι και ρουχιςμό δίνουν τα λεφτά 
τουσ οι πρόςφυγεσ 

20 02 17 

33. Δφο εκδοχζσ για ζναν κάνατο 20 02 17 

34. Ψο Α βγαίνει από τθν Αλλθλεγγφθ 20 02 17 

35. Ρζα ακροδεξιά πρόκλθςθ ςτο Ωραιόκαςτρο 20 02 17 

36. Ψευδείσ ειδιςεισ 20 02 17 

37. Θ Βαρκελϊνθ είπε «ναι» ςτουσ πρόςφυγεσ 20 02 17 

38. Εκατόν πενιντα λυόμενα ςε Ξω, Οζςβο και 
Χάμο 

20 02 17 

39. Ελεφκεροσ ο Ηιςάν Ελάχι μετά τθν 
κινθτοποίθςθ 

19 02 16 

40. Ωποδοχι προςφυγόπουλων ςε δθμοτικό 
ςχολείο ςτο Ωραιόκαςτρο 

19 02 17 

41. Παηικό «ναι» ςτουσ πρόςφυγεσ από τθ 
Βαρκελϊνθ 

18 02 17 

42. Αντιφαςιςτικό τουρνουά ποδοςφαίρου 
μεταξφ προςφφγων και φοιτθτϊν 

18 02 17 

43. Εκδθλϊςεισ αλλθλεγγφθσ ζξω από κζντρα 
φιλοξενίασ προςφφγων 

18 02 17 

44. «Ειςβολι» προςφφγων ςτθν ιςπανικι 
Κζουτα από το Παρόκο  

17 02 17 

45. Ψραγικζσ ελλείψεισ ςτθν Υζτρου Φάλλθ 
επιςθμαίνει το Αίτθμα 

17 02 17 

46. Χαϊδάρι: διεκνείσ ακλθτζσ και φορείσ 
υποδζχτθκαν τα προςφυγόπουλα 

17 02 17 

47. Ξάλεςμα για εκδθλϊςεισ αλλθλεγγφθσ 
ςτουσ πρόςφυγεσ 

17 02 17 

48. Θ Δραπετςϊνα υποδζχκθκε τα 
προςφυγόπουλα 

17 02 17 

49. «Ψο ΧτΕ δεν ζκρινε αςφαλι τρίτθ χϊρα τθν 
Ψουρκία» 

17 02 17 

50. Θ αλλθλεγγφθ νίκθςε τθ ρατςιςτικι 
βαρβαρότθτα 

17 02 17 

51. «Δεν κα κάνουμε πίςω»  17 02 17 

52. Σφτε βιμα πίςω ςτθν εκπαίδευςθ των 
προςφυγόπουλων 

16 02 17 

53. Χτθν Σλομζλεια του ΧτΕ το εάν κεωρείται 
αςφαλισ τρίτθ χϊρα θ Ψουρκία 

16 02 17 

54. Απορρίπτει θ Ψυνθςία ςυμφωνία τφπου 
Ψουρκίασ για το προςφυγικό 

14 02 17 

55. ΕΕΔΑ: Επιςτροφι τθσ πολιτικισ «βίου 
αβίωτου» τθσ κυβζρνθςθσ Χαμαρά 

14 02 17 

56. «Ψα παιδιά ηωγραφίηουν τθν προςφυγιά» 14 02 17 



173 
 

ςτον Υειραιά 

57. Χτον ειςαγγελζα για τα... «Χκυλιά του 
Υολζμου» 

14 02 17 

58. «Ανεξάρτθτεσ Επιτροπζσ» για γριγορεσ 
απελάςεισ 

14 02 17 

59. Διεκνισ Αμνθςτία: 11 μινεσ απόγνωςθ από 
τθν ευρωτουρκικι ςυμφωνία 

14 02 17 

60. Υροτεραιότθτεσ  13 02 17 

61. Σι αντιδράςεισ δεν ςταματοφν το 
Υροαναχωρθςιακό ςτθν Ξω 

13 02 17 

62. Θ ςυμφωνία Λταλίασ - Οιβφθσ κινδυνεφει να 
ναυαγιςει 

12 02 17 

63. Υρόςτιμο ςε Γάλλο αγρότθ γιατί βοικθςε 
πρόςφυγεσ 

10 02 17 

64. Ξζντρο κράτθςθσ ςτθν Ξω με ςυνοπτικζσ 
διαδικαςίεσ 

10 02 17 

65. «Χτθν Ελλάδα πεκαίνουμε λίγο λίγο κάκε 
μζρα» 

10 02 17 

66. Χτιριξθ εργαηομζνων του ΕΧΥ ςτουσ 
ςυμβαςιοφχουσ του Αςφλου  

10 02 17 

67. Ξαμιά επιείκεια για τον πρόςφυγα! 10 02 17 

68. Απειλεί παρά τθ νζα ιττα ο Ψραμπ UPD 10 02 17 

69. «Θ Ευρϊπθ να μθν παίηει με τουσ εφιάλτεσ 
τθσ» 

09 02 17 

70. Δεφτερο αντιπροςφυγικό φράκτθ ετοιμάηει 
θ Συγγαρία 

09 02 17 

71. Ζκλεψαν βάρκα για να επιςτρζψουν ςτθν 
Ψουρκία 

09 02 17 

72. Σ ιταλικόσ «δρόμοσ του κανάτου» 09 02 17 

73. Υϊσ απαξιϊνεται το πρόγραμμα 
μετεγκατάςταςθσ 

09 02 17 

74. «Λόσ» Ψραμπ και ςτθν Ευρϊπθ; 08 02 17 

75. Ε.Ε.: Υεικϊ και πιζςεισ για αφξθςθ 
μετεγκατάςταςθσ προςφφγων 

08 02 17 

76. Απαράδεκτεσ ςυνκικεσ διαβίωςθσ 
διαπιςτϊνει θ Διεκνισ Αμνθςτία 

08 02 17 

77. Συγγαρία: Ξάντο όπωσ ο Ψραμπ 07 02 17 

78. Δ.Α.: «Ελλείψεισ ςτισ εγκαταςτάςεισ του 
Ελλθνικοφ» 

07 02 17 

79. Πία νίκθ για τον δθμοκρατικό κόςμο του 
Ωραιοκάςτρου 

07 02 17 

80. Χυλλαβίηοντασ ελλθνικά 07 02 17 

81. Ψο πρωί ζνταςθ, το μεςθμζρι ςυνεννόθςθ 07 02 17 

82. Ενα εκατομμφριο δολάρια για τουσ 
πρόςφυγεσ  

07 02 17 

83. Επίδειξθ ιςχφοσ με φόντο τουσ πρόςφυγεσ 
ςτο Ελλθνικό 

06 02 17 

84. Υρόςφυγεσ, μετανάςτεσ και κοινωνικι 
αςφάλιςθ 

06 02 17 

85. Ρεκρόσ πρόςφυγασ ςτα κρατθτιρια τθσ 06 02 17 
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Υζτρου Φάλλθ 

86. Ξάτι κινείται ςτο Χχιςτό 06 02 17 

87. Σι άςχθμεσ ςυνκικεσ και το φαγθτό των 
Δανϊν τοφσ οδιγθςαν ςε απεργία πείνασ 

06 02 17 

88. Χκλθρζσ αντιδράςεισ τθσ ιςςονοσ 
αντιπολίτευςθσ εναντίον Πουηάλα 

06 02 17 

89. Ξοτηιάσ ςτισ Βρυξζλλεσ για προςφυγικό και 
διεκνείσ ςχζςεισ 

06 02 17 

90. Γ. Πουηάλασ: «Ψευδισ θ είδθςθ για 
απεργία πείνασ ςτο Ελλθνικό» UPD 

06 02 17 

91. «Ψρομοκράτεσ»  06 02 17 

92. Δικαςτικό «μπλόκο» ςτο διάταγμα Ψραμπ 06 02 17 

93. Διάςωςθ προςφφγων ςε ακυβζρνθτο 
ςκάφοσ UPD 

06 02 17 

94. Διαμαρτυρία με απεργία πείνασ από τουσ 
πρόςφυγεσ ςτο Ελλθνικό 

05 02 17 

95. «Δεν πιςτεφουμε ςε τείχθ κι 
απαγορεφςεισ», αλλά... 

05 02 17 

96. Σ Ψραμπ-οφκοσ μπαλαντζρ 04 02 17 

97. Ελεφκεροσ ο Ποχάμεντ Α. 04 02 17 

98. Χφγκλιςθ για προςφυγικό και για τισ 
διεκνείσ προκλιςεισ UPD 

04 02 17 

99. Χυγκζντρωςθ διαμαρτυρίασ για τουσ 
κανάτουσ προςφφγων UPD 

03 02 17 

100. Ψι πραγματικά ςυμβαίνει ςτθ Οιβφθ 03 02 17 

101. Ωπεράςπιςθ του δόγματοσ Ψραμπ με μια 
ψεφτικθ «ςφαγι» 

03 02 17 

102. Πθτςοτάκθσ ςτθ Οζςβο με αιχμζσ για το 
προςφυγικό 

03 02 17 

103. Υρϊτθ ςφνοδοσ κορυφισ μετά τθν 
ορκωμοςία Ψραμπ 

03 02 17 

104. Γ. Πουηάλασ: Ρόμιμθ ανκρωπιςτικι 
διαδρομι για τουσ πρόςφυγεσ 

03 02 17 

105. Χυγκζντρωςθ διαμαρτυρίασ και 
αλλθλεγγφθσ για το προςφυγικό 

03 02 17 

106. Ψα προςφυγόπουλα πιγαν ςχολείο ςτο 
Λκόνιο 

02 02 17 

107. Βαριά ατμόςφαιρα ςτθ ςυνάντθςθ 
Πζρκελ-Ερντογάν 

02 02 17 

108. Χε φιλόξενα κρανία 02 02 17 

109. Αναφορά Γιαννακάκθ για ρατςιςτικό 
βίντεο κατά προςφυγόπουλων 

02 02 17 

110. Υροςπάκεια κατευναςμοφ του 
ΕρντογάνUPD 

02 02 17 

111. Ευρϊπθ, θ φωλιά ςου είναι λερωμζνθ 02 02 17 

112. Χυνζχεια πιζςεων από τουσ δθμάρχουσ 
του Ανατ. Αιγαίου 

02 02 17 

113. Αποχι μεταναςτϊν από το φαγθτό ςτο 
ςτρατόπεδο Ξορίνκου 

01 02 17 

114. Σ Ψςίπρασ ενθμζρωςε τθ Πζρκελ ενόψει 01 02 17 
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Ερντογάν 

115. Θ ζκκεςθ «Made in Europe» ςτο Θράκλειο 
- Χυηιτθςθ για το προςφυγικό 

01 02 17 

116. Φεφγει για Ευρϊπθ ο πρόςφυγασ-ψυχι 
του καταυλιςμοφ Βαςιλικϊν 

01 02 17 

117. «Ρα γιατί κινδυνεφω αν με απελάςετε 
ςτθν Αίγυπτο» 

01 02 17 

118. «Θ χρονιά του “όλα ι τίποτα” για τθν 
Ευρϊπθ» 

01 02 17 

119. «Ξαταργιςτε τθν κράτθςθ» 01 02 17 

120. «Made in Europe» ςτο Θράκλειο 01 02 17 

121. Εργαςίεσ αναβάκμιςθσ και κερμαινόμενεσ 
ςκθνζσ ςτθ Πόρια 

01 02 17 

122. Ξαμπάνια για το Άςυλο: Σλζκρια θ 
ευρωτουρκικι ςυμφωνία 

31 01 17 

123. «Ηεςτά» ςχολικά κρανία ςε Ρίκαια και 
Οάριςα για προςφυγόπουλα 

31 01 17 

124. Θράκλειο: Εκδθλϊςεισ για το προςφυγικό 
- Ζκκεςθ του Π. Ξουντοφρθ 

31 01 17 

125. Υροκλθτικι καμπάνια από ακροδεξιά 
οργάνωςθ 

31 01 17 

126. Επιχείρθςθ «ςοκ και δζοσ» από τον Ρτ. 
Ψραμπ 

31 01 17 

127. Χτθ Πόρια ο Γ. Πουηάλασ μετά τουσ 
κανάτουσ μεταναςτϊν 

31 01 17 

128. Γ. Πουηάλασ: «Αναλαμβάνουμε τισ 
ευκφνεσ μασ, κα δϊςουμε λφςθ» 

31 01 17 

129. Ξι άλλοσ πρόςφυγασ ξεψφχθςε ςτθ Πόρια 31 01 17 

130. Πία υπογραφι, αμζτρθτα δράματα και 
«βροχι» αντιδράςεων 

31 01 17 

131. «Δάκρυα ςτα μάτια τθσ Ελευκερίασ» UPD 30 01 17 

132. Χυγκεντρϊςεισ υπζρ των προςφφγων ςε 
όλθ τθν Ξριτθ 

30 01 17 

133. Ψρίτοσ νεκρόσ πρόςφυγασ ςτθ Πόρια UPD 30 01 17 

134. Θ Silicon Valley υψϊνει «τείχοσ» ςτο 
διάταγμα Ψραμπ 

30 01 17 

135. Σ μιςάνκρωποσ  30 01 17 

136. Βλζψεισ κορυφισ με παντιζρα τθν 
κοινωνικι δικαιοςφνθ 

30 01 17 

137. Υαγκόςμια οργι για το αντιπροςφυγικό 
διάταγμα Ψραμπ UPD 

29 01 17 

138. Ξαι εςφ Βόλφγκανγκ; 29 01 17 

139. Υρϊτεσ τθλεφωνικζσ επαφζσ Ψραμπ με 
Υοφτιν, Πζρκελ και Σλάντ 

28 01 17 

140. Σ Ξουρουμπλισ άκουςε τα προβλιματα 
των νθςιωτϊν 

28 01 17 

141. Ρεκρό βρζφοσ που ζμενε ςε καταυλιςμό 
προςφφγων 

28 01 17 

142. Δεφτεροσ νεκρόσ ςτον καταυλιςμό τθσ 
Πόριασ UPD 

28 01 17 
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143. Ανζςτειλε το πρόγραμμα υποδοχισ 
προςφφγων ο Ψραμπ 

28 01 17 

144. Ζτςι υποδζχκθκαν τα προςφυγοφπουλα 
ςτθ Οάριςα 

27 01 17 

145. Ηθτείται Υαγκόςμια Ατηζντα 2017 για τα 
Υαιδιά 

27 01 17 

146. Υροτίμθςαν να υπθρετιςουν εκτόσ από 
τθν είδθςθ και τον άνκρωπο 

27 01 17 

147. Ψο «μπαλάκι» ςτθν κυβζρνθςθ ρίχνει θ 
Ωπατθ Αρμοςτεία 

27 01 17 

148. «Χακρό εξιτιριο» ςε απεργό πείνασ 27 01 17 

149. Χκιά κανάτου πάνω από τισ ςκθνζσ 27 01 17 

150. Ϊπ. Αρμοςτεία: Πουηάλασ και Ε.Ε. 
υπεφκυνοι για τισ δομζσ φιλοξενίασ 

26 01 16 

151. Φατςιςτικόσ οχετόσ ςτο διαδίκτυο 26 01 16 

152. 45 μζρεσ απεργία πείνασ για το αυτονόθτο 26 01 16 

153. Αντίδραςθ ΩΥΥΕΚ για τισ απειλζσ που 
δζχεται διευκφντρια ςχολείου 

26 01 17 

154. Επίςπευςθ τθσ καταγραφισ αιτοφντων 
άςυλο από τθν Ωπθρεςία Αςφλου 

26 01 17 

155. Ρεκρόσ πρόςφυγασ και ςτθ Χάμο UPD 26 01 17 

156. Αίςιο τζλοσ για τουσ πρόςφυγεσ που 
ζφταςαν ςτθ Οακωνία UPD 

26 01 17 

157. Πεγαλοκαρδία  26 01 17 

158. Ενα χωριό, παράδειγμα επιμονισ και 
ανκρωπιάσ 

26 01 17 

159. Ψζςςερα ιδιωτικά εκπαιδευτιρια κζλουν 
να φιλοξενιςουν προςφυγόπουλα 

26 01 17 

160. Υροβολι ςτα νθςιά του προςφυγικοφ 26 01 17 

161. Χφςκεψθ για τθν προβολι των νθςιϊν τθσ 
προςφυγικισ κρίςθσ 

25 01 17 

162. Απόψεισ ι εγκλιματα; 25 01 17 

163. Αφξθςθ απελάςεων από τον Φεβρουάριο 25 01 17 

164. Απειλoφν τθ ηωι τθσ διευκφντριασ που 
κατιγγειλε τθν ξενοφοβία 

25 01 17 

165. Αδειάηει τον Ηουράρι το υπουργείο 
Υαιδείασ για τα ιδιωτικά 

25 01 17 

166. Σ Ψόμασ ντε Πεηιζρ υιοκετεί τθ λογικι τθσ 
Ευρϊπθσ-φροφριο 

25 01 17 

167. Ρεκρόσ πρόςφυγασ ςτθ Πόρια 24 01 17 

168. «Αδειάηει» τον Ηουράρι το υπουργείο 
Υαιδείασ 

24 01 17 

169. Απορρίπτουν τθν ξενοφοβία, ςτθρίηουν τα 
προςφυγόπουλα 

24 01 17 

170. Ξατακζτουν οι μάρτυρεσ τθσ 
χρυςαυγίτικθσ ειςβολισ 

24 01 17 

171. Οάριςα: Πθ η’γϊν’σ ς’μά, λζει πρόεδροσ 
γονζων ςε προςφυγόπουλα 

24 01 17 

172. Αποςυμφόρθςθ των νθςιϊν ηιτθςαν 
πζντε διμαρχοι απ’ τον Αλζξθ Ψςίπρα 

24 01 17 
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173. Αγκαλιάηουν τα παιδιά 24 01 17 

174. Αντιμεταναςτευτικι ςτροφι προσ άγραν 
ψιφων 

24 01 17 

175. «Συδζποτε κλικθκα ςε ςυνεδρίαςθ του 
διοικθτικοφ ςυμβουλίου» 

23 01 17 

176. Αρνθτικοί ςε νζεσ προςφυγικζσ δομζσ οι 
διμαρχοι πζντε νθςιϊν 

23 01 17 

177. Ξαλαβρφτων Αμβρόςιοσ: Υαιδιά των 
μεταναςτϊν-κατακτθτϊν ςτα ςχολεία 

23 01 17 

178. Ψο 5ο Δθμοτικό Ξερατςινίου αγκαλιάηει τα 
προςφυγόπουλα 

23 01 17 

179. ΣΘΕ: Ψο ςχζδιο για τουσ πρόςφυγεσ 23 01 17 

180. Χτον ειςαγγελζα θ ειςβολι χρυςαυγιτϊν 
ςτο Υζραμα 

23 01 17 

181. «Ξαλεί μακθτζσ να βλζπουν ρατςιςτικά 
βίντεο» 

23 01 17 

182. Πζτωπο κατά του φαςιςμοφ 23 01 17 

183. Ζπαινοι του Υάπα ςε Ελλάδα και Λταλία 
για το προςφυγικό 

23 01 17 

184. Αςκιςεισ φφουσ 23 01 17 

185. ΟΣΑΨ πρόςφυγεσ ηθτοφν άςυλο 22 01 17 

186. Ψραγοφδια ςτθ ςωςτι τουσ ϊρα άλλο 22 01 17 

187. Ψο Υζραμα είπε «όχι» ςτον φαςιςμό 21 01 17 

188. Αντιφαςιςτικι πορεία ςτο Υζραμα 21 01 17 

189. Ευρϊπθ, Ελλάδα: ιςτορία, πρόςφυγεσ και 
παιδιά 

20 01 17 

190. Διαδιλωςθ να μθν απελακοφν οι 
ςυμμακθτζσ τουσ 

20 01 17 

191. Ξαλοχϊρι... όνομα και πράγμα 20 01 17 

192. Χτο ςχολείο τα προςφυγόπουλα ςτθν 
απομόνωςθ ο ρατςιςμόσ 

20 01 17 

193. «Ψρομοκράτθσ» επειδι ζτςι το ικελαν οι 
ουγγρικζσ αρχζσ 

20 01 17 

194. «Πάκθμα αντιφαςιςμοφ» από μία 
επικθρυγμζνθ δαςκάλα  

19 01 17 

195. Unicef: Ψα μιςά προςφυγόπουλα ςτθν 
Ψουρκία δεν πάνε ςχολείο 

19 01 17 

196. Σ κοινωνικόσ αποκλειςμόσ... ςε νζο 
επίπεδο 

19 01 17 

197. Ραηιςτικζσ κορόνεσ με «καραμζλα» τον 
κίνδυνο για τθν υγεία 

19 01 17 

198. «Χρειάηονται νζα Ξζντρα Ξράτθςθσ ςτα 
νθςιά ςιμερα, όχι αφριο» 

19 01 17 

199. Βίαιθ παρζμβαςθ για τον Ποχάμεντ Α. 
ςτθν Ψαινιοκικθ τθσ Ελλάδασ  

18 01 17 

200. Ζνταςθ για τα προςφυγόπουλα ςτο 
δθμοτικό ςυμβοφλιο Υεράματοσ 

18 01 17 

201. Ξαταδίκθ των τραμπουκιςμϊν τθσ Χρυςισ 
Αυγισ από τον Διμο Υεράματοσ 

18 01 17 

202. Σ βραβευμζνοσ φωτορεπόρτερ Αρθσ 18 01 17 
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Πεςςινθσ ςτο Θράκλειο 

203. Πια χορθγία και μια ςυγγνϊμθ 18 01 17 

204. Χτθ Οζςβο Πουηάλασ – Αβραμόπουλοσ 18 01 17 

205. Σικονομία και προςφυγικό ενϊνουν 
Ακινα και Φϊμθ 

18 01 17 

206. Πε πολφ αργοφσ ρυκμοφσ θ φιλοξενία 
προςφφγων ςε διαμερίςματα 

18 01 17 

207. Χυνεργαςία Οιμενικοφ με το «Χαμόγελο» 
υπζρ των παιδιϊν 

17 01 17 

208. Υάνω από 200 πρόςφυγεσ χάκθκαν ςτθ 
Πεςόγειο τισ πρϊτεσ μζρεσ του 2017 

17 01 17 

209. Χτθ Οζςβο ο επίτροποσ Πετανάςτευςθσ 17 01 17 

210. Ξφμα ςυμπαράςταςθσ ςτον απεργό πείνασ 
Ποχάμεντ Α. 

17 01 17 

211. Δεκάδεσ άμαχοι νεκροί... κατά λάκοσ  17 01 17 

212. Σ Πιλτιάδθσ Βαρβιτςιϊτθσ επιβεβαιϊνει 
το θκικό πλεονζκτθμα τθσ Αριςτεράσ 

17 01 17 

213. Πε νζα εκατόμβθ ςτθ Πεςόγειο ξεκίνθςε 
θ χρονιά 

17 01 17 

214. Χτο μοναςτιρι ο χϊροσ του Ξζντρου 
Ξράτθςθσ 

17 01 17 

215. Χε ζλλειψθ οργάνωςθσ οφείλεται θ 
απουςία τουσ από τισ δομζσ φιλοξενίασ 

17 01 17 

216. Πετεγκαταςτάςεισ με το ςταγονόμετρο 17 01 17 

217. Πουηάλασ: Ξαλζσ ςυνκικεσ για τουσ 
πρόςφυγεσ και ςτα νθςιά 

16 01 17 

218. Χυνάντθςθ με Ψςίπρα ηθτοφν οι διμαρχοι 
νθςιϊν 

16 01 17 

219. Θ Ξομιςιόν «κωπεφει» τθν Συγγαρία για 
τον διωγμό προςφφγων 

16 01 17 

220. Εδιωξαν από το Ελλθνικό δομι για 
προςφυγόπουλα  

16 01 17 

221. Ακόμθ δφο πρόςφυγεσ κφματα των 
διακινθτϊν και του ψφχουσ 

16 01 17 

222. Θτανε ςτραβό το... κλίμα 16 01 17 

223. Διαφωνία με εντάςεισ 15 01 17 

224. Φόβοι για νζα εκατόμβθ νεκρϊν ανοιχτά 
τθσ Οιβφθσ  

15 01 17 

225. «Παηί κα ςϊςουμε ηωζσ» 14 01 17 

226. «Δολοφονία χαρακτιρα για να πζςει ο 
ΧΩΦΛΗΑ» 

14 01 17 

227. Γζρνει ακροδεξιά ο Φιγιόν 14 01 17 

228. «Χτα Εξάρχεια μασ απαςχολεί θ 
εγκλθματικότθτα και όχι θ διακίνθςθ των 
ιδεϊν»  

14 01 17 

229. «Σι χτφποι του πόνου μζςα ςτο κλουβί τθσ 
φυλακισ» 

14 01 17 

230. Πετανάςτθσ ςτθν Συγγαρία; Χτθ φυλακι 13 01 17 

231. «Θ κινδυνολογία... βλάπτει» 13 01 17 

232. ΣΘΕ: Ξινδυνεφουν πρόςφυγεσ και 13 01 17 
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μετανάςτεσ λόγω του ψφχουσ 

233. Ακϊωςθ και μετά τθν ζφεςθ για τθν 
ειςβολι ςτθ μθτρόπολθ Κεςςαλονίκθσ 

13 01 17 

234. Ξατά τθσ φιλοξενίασ προςφφγων ςτο 
πλοίο ο διμαρχοσ Οζςβου 

13 01 17 

235. Υεριςςότερθ ευρωπαϊκι αλλθλεγγφθ ςτθν 
Ελλάδα ηθτά ο Πουηάλασ 

13 01 17 

236. Υοινι φυλάκιςθσ ςτθν εικονολιπτρια που 
κλότςθςε πρόςφυγεσ 

13 01 17 

237. «Αυτοψία» ςτο Χχιςτό από τουσ Γ. Γαβρίλθ 
και Γ. Οαγουδάκθ 

13 01 17 

238. Ελζω φόβου, δεν μπαίνουν ςτο «Οζςβοσ» 12 01 17 

239. Θ Frontex ναυλϊνει πλοία για απελάςεισ 
προςφφγων 

12 01 17 

240. Απροετοίμαςτοι... 12 01 17 

241. Χτο αρματαγωγό «Οζςβοσ» 300 
πρόςφυγεσ 

12 01 17 

242. 482 εκατ. ευρϊ ςτθν Ελλάδα για το 
προςφυγικό  

12 01 17 

243. Δεν ικανοποιικθκαν από τισ απαντιςεισ 
Χκουρλζτθ τα μζλθ τθσ ΟΑ.Ε. 

11 01 17 

244. Ψα χριματα του «Σφλοφ Υάλμε» υπζρ 
αυτϊν που ζδειξαν αλλθλεγγφθ 

11 01 17 

245. Χτο αρματαγωγό «Οζςβοσ» 500 
πρόςφυγεσ 

11 01 17 

246. Ξαράβι του Υολεμικοφ Ραυτικοφ ςτθ 
Οζςβο για τουσ πρόςφυγεσ 

10 01 17 

247. Χε ξενοδοχεία τθσ Οζςβου ευάλωτεσ 
ομάδεσ προςφφγων 

10 01 17 

248. Ποίραςε... ευκφνεσ ο Πουηάλασ 09 01 17 

249. Ψραγικι παραμζνει θ κατάςταςθ ςτθ 
Πόρια *ΒΛΡΨΕΣ+ 

09 01 17 

250. Χε Οζςβο και Οαμπεντοφηα το βραβείο 
Σφλοφ Υάλμε 

09 01 17 

251. Καμμζνεσ ςτο χιόνι οι ςκθνζσ προςφφγων 
ςτθ Πόρια 

08 01 17 

252. Είκοςι πρόςφυγεσ νεκροί κάκε μζρα τθν 
τελευταία τριετία 

07 01 17 

253. Ψουρκικι υπθκοότθτα ςε Χφρουσ και 
Λρακινοφσ πρόςφυγεσ   

07 01 17 

254. Χαμόγελα, selfies και από ςπόντα... 
Ανκιμοσ 

07 01 17 

255. Ψίποτα δεν είναι ικανό να πτοιςει τον 
Πατζο 

07 01 17 

256. Αλ. Ψςίπρασ: Πεγάλο το κοινωνικό 
ζλλειμμα τθσ χϊρασ 

05 01 17 

257. «Ξανζνασ πρόςφυγασ δεν κα περάςει το 
χειμϊνα ςτο κρφο» 

05 01 17 

258. Γερμανία: πρωτοχρονιάτικα... ψζματα 
εναντίον των μεταναςτϊν 

05 01 17 
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259. «Κα το ξανακάναμε»  05 01 17 

260. Χαμιϊτεσ προσ Ξουρουμπλι: Υολλά 
χρόνια «μοναξιάσ» 

04 01 17 

261. Δφο οι δράςτεσ, ο ζνασ... φιάςκο 04 01 17 

262. Πετανάςτρια πζκανε από κρφο ςτθ 
Βουλγαρία 

03 01 17 

263. Ψο όραμα Χόιμπλε για ςυμπίεςθ μιςκϊν 
διά τθσ... μεταναςτευτικισ οδοφ 

03 01 17 

264. Ζςβθςε θ φωτιά ςτο Ελλθνικό 02 01 17 

265. Χυγκροτικθκε θ Εκνικι Υροςφφγων 
Υοδοςφαίρου 

02 01 17 

266. Ξινθτοποίθςεισ ςυμπαράςταςθσ ςτουσ 
Βάςκουσ ακτιβιςτζσ 

02 01 17 

267. 2016, θ χρονιά που ηιςαμε επικίνδυνα 
2017, θ χρονιά που ονειρευόμαςτε 
αιςιόδοξα 

02 01 17 

268. ...Είναι το Βερολίνο θ γθ τθσ Επαγγελίασ 
των προςφφγων; 

02 01 17 

269. «Επανεκκίνθςθ...»  01 01 17 

270. «Σι ΠΞΣ δεν μποροφν να λειτουργοφν 
ανεξζλεγκτα» 

01 01 17 

271. Θμερολόγια οικονομικισ ενίςχυςθσ τθσ 
«Ροταρά 26» 

31 12 16 

272. «Ψουσ είπα ότι δεν μπορϊ καν να 
οδθγιςω» 

31 12 16 

273. «Ωιοκετικθκε» το ΥΑΚ-Σ60 του Οιμενικοφ 
Χϊματοσ 

30 12 16 

274. Αλλθλεγγφθ ςτουσ Βάςκουσ ακτιβιςτζσ και 
τουσ πρόςφυγεσ 

30 12 16 

275. Υρόςφυγεσ με ταυτότθτα και μετρθτά 29 12 16 

276. Αλ. Ψςίπρασ: Ζχουμε πλεόναςμα θκικισ 
και αξιϊν 

29 12 16 

277. Ακτιβιςτζσ και όχι διακινθτζσ οι Βάςκοι 
ςτθν Θγουμενίτςα 

29 12 16 

278. Θ Γερμανία επιςπεφδει τθν υποδοχι 
προςφφγων 

29 12 16 

279. Αςυνόδευτοι ανιλικοι προςφεφγουν κατά 
τθσ υπουργοφ 

28 12 16 

280. Πικρά αποςπάςματα ρατςιςμοφ και 
ξενοφοβίασ 

28 12 16 

281. «Θλεκτρονικι κάρτα προςφφγων και νζα 
κζντρα κράτθςθσ» 

28 12 16 

282. Ηιτθςαν άςυλο ςτθν Ελλάδα και ξάφνου 
βρζκθκαν πίςω ςτο Λράκ 

28 12 16 

283. Σ διοικθτισ τθσ Frontex ςπζρνει ανζμουσ 28 12 16 

284. Θ «ηεςτι» προςφυγικι Οιψία και οι... 
λειψζσ ρατςιςτικζσ φωνζσ 

27 12 16 

285. Από τον Απρίλιο θ αποςυμφόρθςθ των 
νθςιϊν  

24 12 16 

286. 5.000 νεκροί ςτθ Πεςόγειο το 2016 24 12 16 
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287. Ψςίπρασ ςε προςφυγόπουλα: Εμείσ 
κάνουμε ό,τι μποροφμε, αλλά... 

24 12 16 

288. Ρικθτζσ από τα αποδυτιρια... 23 12 16 

289. Χυναυλία οικονομικισ ενίςχυςθσ τθσ 
«Ροταρά 26» 

23 12 16 

290. Θ οδφςςεια μιασ ξεριηωμζνθσ 23 12 16 

291. «Ξλείςτε τουσ καταυλιςμοφσ, τα λεφτά 
ςτουσ πρόςφυγεσ» 

22 12 16 

292. Ρζα χρονιά με το βλζμμα ςτισ αγορζσ 22 12 16 

293. «Βρίςκοντασ το ςπίτι»  22 12 16 

294. Χκόρπιςε τον κάνατο πριν προλάβουν να 
τον απελάςουν 

22 12 16 

295. Οφςθ για τθ ρευματοδότθςθ του 
καταυλιςμοφ ςτθ Χοφδα 

21 12 16 

296. Σνομαςτικι ψθφοφορία για τον ΦΥΑ ςτα 
νθςιά (LIVE)  

21 12 16 

297. Απείλθςαν με αυτοκτονία 4 πρόςφυγεσ 21 12 16 

298. «Ξοινι ςτρατθγικι για το προςφυγικό» 21 12 16 

299. Απλιρωτοι επί τρεισ μινεσ οι εργαηόμενοι 
ςτθ ΒΛΑΟ 

21 12 16 

300. Απίςτευτθ ταλαιπωρία ςτθν Ωπθρεςία 
Αςφλου 

21 12 16 

301. «Οίγοι οι πρόςφυγεσ ςτθν Ευρϊπθ!» 20 12 16 

302. Χυναινετικό κλίμα για τον μειωμζνο ΦΥΑ 
ςτα νθςιά 

20 12 16 

303. Ξρφο, φιμεσ και απειλζσ αυτοκτονίασ 20 12 16 

304. Αγάπθ... μόνο 19 12 16 

305. «Ψο προςφυγικό και το τεράςτιο πολιτικό 
κενό ςτθν Ε.Ε.» 

19 12 16 

306. Χτθ Βουλι ο ΦΥΑ εν αναμονι των 
δανειςτϊν UPD  

19 12 16 

307. ΟΑ.Ε.: «Ξρυφζσ “αμαρτωλζσ” ςυμφωνίεσ 
κυβζρνθςθσ-Ε.Ε. για το προςφυγικό» 

19 12 16 

308. Ζρχεται ςτθ Βουλι θ τροπολογία για το 
ΦΥΑ ςτα νθςιά 

18 12 16 

309. Mόνθ ελπίδα το άςυλο 18 12 16 

310. «Σι μετανάςτεσ ξανά ςτο προςκινιο» 18 12 16 

311. Χτθ φυλακι ο Χφροσ που κακοποίθςε τον 
3χρονο γιο του 

18 12 16 

312. Αμεςθ αποςαφινιςθ των κατθγοριϊν τθσ 
Frontex ηθτοφν οι Γιατροί Χωρίσ Χφνορα 

18 12 16 

313. Επειςόδιο ενδοοικογενειακισ βίασ ςε 
δομι φιλοξενίασ προςφφγων 

17 12 16 

314. Ψο δόγμα «no politica» απαγορεφει 
μινυμα για τα προςφυγόπουλα 

17 12 16 

315. Χάκθκαν 7.189 μετανάςτεσ το 2016  16 12 16 

316. Υροκαταρκτικι εξζταςθ για το κφκλωμα 
δουλεμπόρων 

16 12 16 

317. «Ξαλζσ γιορτζσ, ςτισ φυλακζσ» 16 12 16 

318. Ανεςτάλθ θ επιχείρθςθ απομάκρυνςθσ 16 12 16 
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των αμάχων από το Χαλζπι UPD 

319. Εκνικόφρονεσ  16 12 16 

320. Σ... αιϊνιοσ 17χρονοσ 16 12 16 

321. Ακϊοσ ο ταβερνιάρθσ τθσ Χοφδασ 16 12 16 

322. «Ενιμερεσ οι γερμανικζσ αρχζσ για τον 
Αφγανό πρόςφυγα» 

15 12 16 

323. Απειλζσ Ερντογάν, απάντθςθ ςτο πάγωμα 
διαπραγματεφςεων 

15 12 16 

324. Εμπλζκουν ςτον φόνο τθν... Ελλάδα 15 12 16 

325. Θ «Ευρϊπθ-φροφριο» οχυρϊνεται από 
παντοφ 

15 12 16 

326. Χτο ίδιο καηάνι... βράηουμε όλοι 14 12 16 

327. Frontex και ςτα βόρεια ςφνορα 14 12 16 

328. Υροςφυγικό και λιτότθτα ςτθν ατηζντα 
Ψηεντιλόνι 

14 12 16 

329. Χυνελιφκθ για κακοποίθςθ του γιου του 13 12 16 

330. Θμερίδα για προςφυγικό και δράςεισ 
ζνταξθσ ςτο Υάντειο 

13 12 16 

331. Θ ΕΕ προετοιμάηεται για το ενδεχόμενο 
ακφρωςθσ τθσ ςυμφωνίασ με τθν Ψουρκία 

13 12 16 

332. «Υρϊτα ο Άνκρωποσ»: Εκδιλωςθ για το 
προςφυγικό ςτα Χανιά 

12 12 16 

333. Κφμα εμπορίασ ι εκμετάλλευςθσ το 16% 
των προςφφγων  

12 12 16 

334. Ψο αλάτι τθσ ενςωμάτωςθσ 12 12 16 

335. Υροςφυγικό και Ξοφβα ςτο ςυμβοφλιο 
Εξωτερικϊν Ωποκζςεων τθσ Ε.Ε. 

12 12 16 

336. Αλλθλεγγφθ από καρδιάσ ςτουσ 
απόκλθρουσ τθσ Γθσ 

12 12 16 

337. Επειςόδια και τραυματιςμοί ςτο hot spot 
τθσ Χοφδασ 

11 12 16 

338. Λδεολογικζσ αλχθμείεσ ςε καιροφσ 
αμθχανίασ άλλο 

11 12 16 

339. Υϊσ μπορείσ ν' αντιμετωπίςεισ τα 
δφςκολα; 

11 12 16 

340. Χτα γρανάηια τθσ... εκδικθτικότθτασ 10 12 16 

341. αφνικι αφξθςθ των προςφυγικϊν ροϊν 
ςε Οζςβο και Χίο 

09 12 16 

342. «Ππουρλότο» ςτθν ενότθτα των 
Χριςτιανοδθμοκρατϊν 

09 12 16 

343. Χτρατθγικι «ςοκ και δζοσ» για τισ 
απελάςεισ 

09 12 16 

344. ανακυμικθκε το Δουβλίνο θ Ε.Ε. 09 12 16 

345. Ψζλοσ ςτθ δωρεάν εκπαίδευςθ για 
προςφυγόπουλα κζλει θ Οεπζν 

08 12 16 

346. Επιςτολι Πουηάλα ςτθν Ε.Ε. για τθ 
μεταφορά μεταναςτϊν 

08 12 17 

347. αναρχίηουν οι επιςτροφζσ προςφφγων 
ςτθν Ελλάδα 

08 12 16 

348. Χιϊτθσ ξενοδόχοσ παραχωρεί δωμάτια ςε 08 12 16 
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πρόςφυγεσ 

349. Χυναυλία ανκρωπιάσ ςτο Πόναχο 08 12 16 

350. Ρζα διορία ςτθν Ελλάδα για το Δουβλίνο 08 12 16 

351. Ψο γφριςε δεξιά και βρικε τθν υγειά τθσ 08 12 16 

352. Πζρκελ παντόσ καιροφ 06 12 16 

353. Φζρνουν νζο ςκλθρό μοντζλο ςτο 
ςφςτθμα αςφλου 

06 12 16 

354. Θ λειτουργία των hotspots ςε Ελλάδα (και 
Λταλία) παραβιάηει... όλα τα δικαιϊματα 
των προςφφγων! 

06 12 16 

355. Άμυνα και επίκεςθ από Πουηάλα 05 12 16 

356. Διαμαρτυρία προςφφγων ζξω από το 
κζντρο φιλοξενίασ Ωραιοκάςτρου 

05 12 16 

357. Ειδικζσ ηϊνεσ για τα αςυνόδευτα 
προςφυγόπουλα 

03 12 16 

358. Διαψεφδει τον ΧΞΑΝ το υπουργείο 
Πεταναςτευτικισ Υολιτικισ 

03 12 16 

359. Αδιζξοδα…  02 12 16 

360. Υαγϊνοντασ ςτθ Παλακάςα 02 12 16 

361. Χάμοσ: Λρακινόσ εξζπνευςε ζξω από το 
ιατρείο 

02 12 16 

362. Θμερίδα για το προςφυγικό και τθ 
δθμόςια Ωγεία 

01 12 16 

363. Υιτζλα-Ξουρουμπλισ ςτισ Βρυξζλλεσ με 
οικονομία και προςφυγικό 

01 12 16 

364. Υαράνομθ διακίνθςθ ανκρϊπων – μια 
κερδοφόρα επιχείρθςθ 

01 12 16 

365. Ρεκρόσ πρόςφυγασ ςτο ΞΩΨ τθσ Χάμου 01 12 16 

366. Αυτοί δεν είναι άνκρωποι; 01 12 16 

367. Αναμζνουμε εξθγιςεισ 01 12 16 

368. Υαραδειγματιςμόσ!  01 12 16 

369. Χτο ζλεοσ τθσ κακοκαιρίασ οι πρόςφυγεσ 
ςτουσ καταυλιςμοφσ 

01 12 16 

370. Ψουσ υποςχζκθκαν Ευρϊπθ, τουσ... 
ξεφόρτωςαν ςτο Χζιχ Χου 

01 12 16 

371. Υρόςφυγεσ ζνα με το κφμα και θ πόλθ 
ςτολίηεται για τισ γιορτζσ... 

01 12 16 

372. Για τα ςπίτια και τα χωράφια  30 11 16 

373. Θ δφναμθ των κινθμάτων απζναντι ςτον 
Ψραμπ  

30 11 16 

374. «Υαραβιάηει τθν ευρωπαϊκι νομοκεςία ο 
εγκλειςμόσ των ‘‘παραβατικϊν’’ 
μεταναςτϊν και προςφφγων» 

30 11 16 

375. Ψο ΧτΕ κα αποφανκεί για τισ Επιτροπζσ 
Υροςφφγων 

30 11 16 

376. Θ Ψουρκία και θ βοφλθςθ τθσ Δφςθσ 30 11 16 

377. Ψο προςφυγικό ςτο επίκεντρο με βολζσ 
κατά Πουηάλα 

30 11 16 

378. Βαςανιςμόσ πρόςφυγα ςτθ Χάμο 29 11 16 

379. Αρχιςε θ αντίςτροφθ μζτρθςθ  29 11 16 
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380. Ανθςυχία για τα εχζγγυα ανεξαρτθςίασ 
των νζων Επιτροπϊν Υροςφυγϊν 

29 11 16 

381. Ωποςτθρίηουν... το άςυλο απελαφνουν 
τουσ πρόςφυγεσ 

29 11 16 

382. Φωτιά ςε δομι φιλοξενίασ ςτθ Ρζα 
Ξαβάλα Ξιλκίσ 

29 11 16 

383. Χφλλθψθ προςφφγων που επιχείρθςαν να 
φφγουν για τθν Λταλία 

28 11 16 

384. Ευκφνεσ ςτθν κυβζρνθςθ για τθ Πόρια 
από 20 οργανϊςεισ  

28 11 16 

385. ΧταματιΧτΕ τισ απελάςεισ 28 11 16 

386. Δικαίωςθ για Συαλίντ 28 11 16 

387. ενοφοβικι ςτροφι και με τθ βοφλα 28 11 16 

388. «Εκτόσ από ςυναίνεςθ αναηθτοφμε και 
λφςεισ» 

28 11 16 

389. Εκδιϊξεισ ςτθν Ψουρκία χωρίσ τιρθςθ 
ςτοιχειωδϊν κανόνων 

28 11 16 

390. Για τα αςυνόδευτα προςφυγόπουλα  28 11 16 

391. Παφρθ Υαραςκευι ι όπου φτωχόσ κι θ 
μοίρα του 

27 11 16 

392. Ζνα χαμόγελο και μια ντρίμπλα για τουσ 
πρόςφυγεσ 

27 11 16 

393. Χαμζνα παιδιά ςε ξζνθ γθ 27 11 16 

394. «Θ Ρ.Δ. ζχει ςυνταχκεί με ακροδεξιά 
ςτοιχεία» 

27 11 16 

395. Ρζα διαδιλωςθ υπζρ των προςφφγων ςτο 
Υαρίςι 

27 11 16 

396. Παηικι πορεία προςφφγων ςτθ Πυτιλινθ 27 11 16 

397. Υολφ αργά για δάκρυα, καιρόσ για μζτρα 26 11 16 

398. Θ «Εφ.Χυν.» ςτθ «SoliMed 2016» 26 11 16 

399. Ζρευνεσ για τον εντοπιςμό λζμβου με 
πρόςφυγεσ 

26 11 16 

400. Ωποβακμίηει θ Ε.Ε. τισ τουρκικζσ απειλζσ 
για το μεταναςτευτικό 

26 11 16 

401. Σ Πουηάλασ κατονομάηει τθ Χ.Α. για τισ 
επικζςεισ ςτθ Χίο 

25 11 16 

402. «Ακοφςτε καλά, αυτά τα ςφνορα κα 
ανοίξουν» UPD 

25 11 16 

403. Πε βοφρτςα αντί μικρόφωνο 25 11 16 

404. Υρωτοβουλίεσ του ΣΘΕ μετά το τραγικό 
ςυμβάν ςτο hot spot τθσ Πόριασ UPD 

25 11 16 

405. Φονικι ζκρθξθ με δφο νεκροφσ από 
γκαηάκι υγραερίου 

25 11 16 

406. Ψα κόμματα για το τραγικό ςυμβάν ςτθ 
Πόρια 

25 11 16 

407. Ακυβζρνθτο ιςτιοφόρο με 42 μετανάςτεσ 
ςτθν Λεράπετρα 

25 11 16 

408. Θ προςφυγικι κρίςθ με τθ γλϊςςα του 
ςκίτςου 

25 11 16 

409. «Αν αφιςουμε τουσ πρόςφυγεσ κα 25 11 16 
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πλθμμυρίςουν τθν Ευρϊπθ!» 

410. Εντοπίςτθκε βάρκα με 42 πρόςφυγεσ ςτθν 
Λεράπετρα 

25 11 16 

411. Αντιφαςιςτικό ςυλλαλθτιριο-απάντθςθ 
ςτθ Χίο 

24 11 16 

412. Υροςωρινό διάλειμμα για τα 
προςφυγόπουλα 

24 11 16 

413. Σχι άλλοι νεκροί ςτθ Πεςόγειο 24 11 16 

414. «ΡΔ και διμοσ Χίου μασ βάηουν εμπόδια» 24 11 16 

415. Άλλα λζμε ζξω! 24 11 16 

416. Χε αντιφαςιςτικι ςυγκζντρωςθ καλεί τουσ 
Χιϊτεσ θ Επιτροπι «Οάκρα;» 

24 11 16 

417. Εγκαινιάςτθκε θ νζα δομι φιλοξενίασ 
προςφφγων ςτο Ξουτςόχερο Οάριςασ  

24 11 16 

418. Ψhanksgiving και πάςθσ Ευρϊπθσ άλλο 23 11 16 

419. Υοια αλλθλεγγφθ; Εχουμε εκλογζσ... 23 11 16 

420. Ψεκμθρίωςθ  23 11 16 

421. Αντιδροφν ςτθ φιλοξενία αςυνόδευτων 
ανθλίκων 

23 11 16 

422. Διακόπθκαν προςωρινά οι εργαςίεσ ςτο 
Περςυνίδι 

23 11 16 

423. Αμβλφνκθκαν τα πάκθ ςτο Πζγαρο  23 11 16 

424. Σικίεσ, αγροί και οι πρόςφυγεσ  22 11 16 

425. Υοφ είναι θ δικαιοςφνθ; Υοφ είναι θ 
δθμοκρατία; 

22 11 16 

426. «The Immigrant» Project ςτο Οαφριο 22 11 16 

427. ενοφοβία πλθμμελϊσ μεταμφιεςμζνθ 22 11 16 

428. Απογοιτευςθ Πουίηνιεκσ για το 
πολυνομοςχζδιο 

22 11 16 

429. «Χχεδιαςμζνα εγκλιματα οι επικζςεισ ςτθ 
Χοφδα» 

21 11 16 

430. Ενθμζρωςθ και γόνιμθ ςυηιτθςθ ςτο 
Βραχάςι για το προςφυγικό 

21 11 16 

431. Ψο αυγό του φιδιοφ ςτα περίπτερα 21 11 16 

432. Επικρίςεισ Πουηάλα εναντίον δθμάρχων 
ςτα νθςιά 

21 11 16 

433. «Είμαι μζροσ τθσ λφςθσ του 
προςφυγικοφ» 

21 11 16 

434. Διαδιλωςθ ξενοφοβίασ ςτθ Χάμο 21 11 16 

435. Χτθ Χίο ζφταςαν Ψοφρκοι διωκόμενοι 21 11 16 

436. Αρνοφνται ακόμα να μπουν ςτισ ςκθνζσ οι 
πρόςφυγεσ ςτθ Χίο 

21 11 16 

437. Υϊσ πασ από τθν κάλπθ ςτο ζγκλθμα;  21 11 16 

438. Ξαγκελάριοσ Πζρκελ ξανά; 20 11 16 

439. Χυνάντθςθ για το προςφυγικό και τθν 
ξενιτιά 

20 11 16 

440. Σταν παίηει μπάλα θ αλλθλεγγφθ 20 11 16 

441. Ψρεισ πρόςφυγεσ νεκροί και εννζα 
αγνοοφμενοι 

20 11 16 

442. Ρφχτα των κρυςτάλλων για τουσ 20 11 16 
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πρόςφυγεσ ςτθ Χίο 

443. Ραηιςτικι φιζςτα για τθ Χίο 19 11 16 

444. Ρα μθν περάςει το ςχζδιο των ναηιςτϊν 19 11 16 

445. Ψςίπρασ και Ερντογάν ςυηιτθςαν το 
Ξυπριακό 

18 11 16 

446. ΔΣΠ: Σ πόλεμοσ και θ φτϊχεια, οι αιτίεσ 
τθσ προςφυγιάσ  

18 11 16 

447. Ψρίτθ θμζρα επειςοδίων ςτον καταυλιςμό 
τθσ Χίου 

18 11 16 

448. Θ «αλλθλεγγφθ» τουσ βάφει τθ Πεςόγειο 
κόκκινθ... 

18 11 16 

449. Ψάχνουν ακόμα τον «ςυμβιβαςμό» ςτο 
προςφυγικό 

18 11 16 

450. Ραυάγιο με τρεισ νεκροφσ ανατολικά του 
Αγακονθςίου 

18 11 16 

451. Πολότοφ κατά του καταυλιςμοφ τθσ 
Χοφδασ UPD 

18 11 16 

452. Θ «νφχτα των πυροτεχνθμάτων» ςτθ Χίο 18 11 16 

453. Ρτόμινο δυςαρζςκειασ από τθν ανάκλθςθ 
των Βζλγων εμπειρογνωμόνων 

18 11 16 

454. Ευρωπαϊκόσ προχπολογιςμόσ με ςτόχο 
τθν προςφυγικι κρίςθ 

17 11 16 

455. Φόβοι για νζα εκατόμβθ νεκρϊν ςτθ 
Πεςόγειο  

17 11 16 

456. Υροςαγωγζσ προςφφγων μετά από 
επειςόδια ςε καταυλιςμό 

17 11 16 

457. Πζςω τθσ «Αναπτυξιακισ Θρακλείου» θ 
φιλοξενία προςφφγων ςτθν Ξριτθ UPD 

17 11 16 

458. Αναηθτοφν... εκελοντικι λφςθ για το 
προςφυγικό 

17 11 16 

459. Ψζςςερισ νεκροί πρόςφυγεσ ανοιχτά τθσ 
Κάςου 

17 11 16 

460. Ψα «παράπονα» και το διπλό μινυμα του 
Πατζο Φζντςι 

17 11 16 

461. Φωτιά και επειςόδια ςτον καταυλιςμό τθσ 
Χοφδασ 

17 11 16 

462. Ψο Βζλγιο αποςφρει από τα ελλθνικά 
νθςιά το προςωπικό του 

17 11 16 

463. Ανοιχτι εκδιλωςθ ςτο Βραχάςι με κζμα 
το προςφυγικό 

16 11 16 

464. Ρεκροί πρόςφυγεσ ςτθ Κάςο 16 11 16 

465. Αντιφαςιςτικι ςυγκζντρωςθ κατά Χ.Α. ςτθ 
Οζςβο 

16 11 16 

466. «Πια πολιτικι-φροφριο δεν κα λφςει 
κανζνα πρόβλθμα»  

16 11 16 

467. «Ξινδυνεφουν» οι Βζλγοι 
εμπειρογνϊμονεσ ςτα ελλθνικά νθςιά 

16 11 16 

468. Εντοπίςτθκαν 19 πρόςφυγεσ ςτθ Κάςο 16 11 16 

469. Θράκλειο: Ενθμζρωςθ τοπικϊν 
κοινοτιτων για το προςφυγικό 

16 11 16 
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470. Δφο ακόμθ ναυάγια ανοιχτά τθσ Οιβφθσ  15 11 16 

471. Λταλικό βζτο ςτον προχπολογιςμό των 
Βρυξελλϊν 

15 11 16 

472. Διάςωςθ δεκάδων προςφφγων ςε Χάμο 
και Φαρμακονιςι 

15 11 16 

473. Ηθτείται ςυναίνεςθ 14 11 16 

474. Υρϊτθ φορά πρόςφυγεσ ςτον Παρακϊνιο 14 11 16 

475. «Θ Ελλάδα ζγινε ζνα απζραντο hotspot» 14 11 16 

476. Ερχεται και μασ απλϊνει το χζρι 14 11 16 

477. «Φιλοξενοφμε πονεμζνουσ ανκρϊπουσ 
που πρζπει να ξαναβροφν ζνα όραμα» 

13 11 16 

478. «Χαν να βρίςκονται 272.000 πρόςφυγεσ 
ςτο κζντρο τθσ Ακινασ» 

11 11 16 

479. Εκδθλϊςεισ για τουσ ζξι μινεσ λειτουργίασ 
του «City Plaza» 

11 11 16 

480. Από τθν Άνοιξθ θ ςταδιακι άφιξθ των 
2000 προςφφγων ςτθν Ξριτθ 

11 11 16 

481. Πζρεσ γιορτισ με εκδθλϊςεισ ςτο City 
Plaza 

10 11 16 

482. Χφρια πρόςφυγασ γζννθςε μζςα ςε βάρκα 
ανοικτά τθσ Ξφπρου 

10 11 16 

483. Αδφναμοσ κρίκοσ θ Ελλάδα και ςτο 
προςφυγικό 

10 11 16 

484. Θ νεροποντι ϊκθςε τουσ πρόςφυγεσ ςε 
εξζγερςθ 

10 11 16 

485. Επείγουςα ζρευνα για τισ απελάςεισ 10 11 16 

486. Ενασ Χαμιϊτθσ κι ζνασ μετανάςτθσ ςτο 
νοςοκομείο ζπειτα από ςυμπλοκι 

10 11 16 

487. Σι άκλιεσ ςυνκικεσ γεννοφν τθ βία 09 11 16 

488. Φωτιά ςτον καταυλιςμό τθσ Χοφδασ ςτθ 
Χίο UPD 

09 11 16 

489. Σ Ερντογάν απειλεί και προκαλεί 09 11 16 

490. Χτον ίςκιο των ανκιςμζνων κοριτςιϊν 09 11 16 

491. Επειςόδια μεταξφ προςφφγων και πολιτϊν 
ςτθ Χάμο 

09 11 16 

492. Απορρίφκθκε ξενοφοβικι ςυνταγματικι αλλαγι 
ςτθν Συγγαρία 

09 11 16 

493. Ακινα, ζνασ φιλόξενοσ διμοσ 09 11 16 

494. Οουκζτα ςτθν Υαιδεία για να μείνουν ζξω 
τα προςφυγόπουλα 

08 11 16 

495. «Είναι αυτό Ευρϊπθ των δικαιωμάτων;» 08 11 16 

496. Αμετανόθτοσ ο Χγοφρδασ για τον 
βαςανιςμό του Συαλίντ 

08 11 16 

497. Θ Αυςτρία ετοιμάηεται για τθν 
κατάρρευςθ τθσ ςυμφωνίασ Ε.Ε. - Ψουρκίασ 

07 11 16 

498. Γιοφνκερ προσ πρόςφυγεσ: Θ Γερμανία δεν 
είναι θ μόνθ επιλογι 

07 11 16 

499. Χυνάντθςθ δθμάρχων ςτο Οαςίκι για τθ 
φιλοξενία προςφφγων 

07 11 16 

500. Ψο νζο «υπουργείο» Πεταναςτευτικισ 07 11 16 
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Υολιτικισ 

501. Ανοιχτό ςεμινάριο για το προςφυγικό ςτο 
Υανεπιςτιμιο Ακθνϊν 

07 11 16 

502. Σ εφιάλτθσ ζγινε... όνειρο 07 11 16 

503. Χκλθραίνει τθ ςτάςθ του το Βερολίνο 
απζναντι ςτουσ πρόςφυγεσ  

07 11 16 

504. Υαλεφοντασ με τθ κάλαςςα και τα 
«κόκκινα» δάνεια 

07 11 16 

505. «Ζχω ανοςία ςτισ απειλζσ των Ψοφρκων 
θγετϊν» 

06 11 16 

506. Χαμπίρ κα πει πολίτθσ τθσ Πεςογείου 
αλλο 

05 11 16 

507. Χχεδιάηοντασ καταφφγια για τουσ 
ξεριηωμζνουσ αλλο 

05 11 16 

508. Ανοικτά ςχολεία για τα παιδιά των 
προςφφγων ηθτοφν ςτα Χανιά 

04 11 16 

509. Ρεκροί δεκάδεσ πρόςφυγεσ ςτθν 
Λνδονθςία  

04 11 16 

510. Πε προγράμματα αναδοχισ ο ξενϊνασ 
ςτον Αλιμο για αςυνόδευτα ανιλικα 

04 11 16 

511. Χυνκικεσ πάνε, ςυνκικεσ ζρχονται 04 11 16 

512. Γ. Ξαμίνθσ: Ρα λιξει αυτό το αίςχοσ, να 
χτιςτεί το τζμενοσ 

04 11 16 

513. Σ «χάρτθσ» των μετεγκαταςτάςεων 
προςφφγων 

03 11 16 

514. Βαριζσ ποινζσ για παράνομθ διακίνθςθ 
μεταναςτϊν 

03 11 16 

515. Ξαταλιψεισ ςχολείων ςτα Χανιά υπζρ των 
προςφφγων 

03 11 16 

516. Πε «οδικό χάρτθ» θ μεταφορά 2.000 
προςφφγων ςτθν Ξριτθ 

03 11 16 

517. Ξαι 15 χρόνια ςτο... περίμενε 03 11 16 

518. Ρεκρόσ πρόςφυγασ ανοιχτά τθσ Χάμου 03 11 16 

519. «Tα παχιά λόγια δεν βοθκοφν» 03 11 16 

520. «Ξατθγορϊ» τθσ Διεκνοφσ Αμνθςτίασ για 
βαςανιςτιρια προςφφγων 

03 11 16 

521. Ψουρκικό τελεςίγραφο ςτθν Ε.Ε. 03 11 16 

522. Πια Ευρϊπθ ενωμζνθ κατά των 
προςφφγων 

03 11 16 

523. Χε «αυτόματο πιλότο» το Ξζντρο 
Φιλοξενίασ Υροςφφγων Ελευςίνασ 

03 11 16 

524. Ψι κα γίνει με τα ανιλικα τθσ «Ηοφγκλασ»; 03 11 16 

525. Θ FRONTEX «αδειάηει» το υπουργείο 
Υροςταςίασ του Υολίτθ 

03 11 16 

526. Υυρ ομαδόν από τα κόμματα 03 11 16 

527. Αντιδράςεισ για το ρατςιςτικό «μπλόκο» 
ςτο Βοτανικό 

02 11 16 

528. Χτθν Ξριτθ για το προςφυγικό ςτισ 25 
Ροεμβρίου ο Γιάννθσ Πουηάλασ UPD 

02 11 16 

529. Χιμερα ςτον Πουηάλα οι δθμάρχοι τθσ 02 11 16 
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Ξριτθσ - Χυνάντθςθ και με Ξαμίνθ UPD 

530. Υυρκαγιά ςε ςκθνι ςτο Ξζντρο Φιλοξενίασ 
Ωραιοκάςτρου UPD 

02 11 16 

531. «Θ ανζγερςθ του τεμζνουσ αποτελεί 
διεκνι δζςμευςθ και είναι Είναι  νόμοσ του 
κράτουσ» 

02 11 16 

532. Υαρζμβαςθ Υαπαϊωάννου για τθ 
ρατςιςτικι κατάλθψθ ςτο Βοτανικό 

01 11 16 

533. Αδειάηει θ Frontex το υπουργείο 
Υροςταςίασ του Υολίτθ 

01 11 16 

534. 111 πρόςφυγεσ ζφυγαν, χιλιάδεσ... 
περιμζνουν 

01 11 16 

535. 4.000 πρόςφυγεσ νεκροί ντροπιάηουν τθν 
Ευρϊπθ 

01 11 16 

536. Χτθ Ρεάπολθ Βοιϊν 45 πρόςφυγεσ 01 11 16 

537. Γφρω-γφρω όλοι και ςτθ μζςθ θ Πζρκελ 01 11 16 

538. Αςάι, ο μάγοσ από τθ Δαμαςκό 01 11 16 

539. Υυρκαγιά κοντά ςτο κζντρο κράτθςθσ 
προςφφγων τθσ Πόριασ UPD 

31 10 16 

540. Φατςιςτικό «μπλόκο» ςτο τηαμί του 
Βοτανικοφ 

31 10 16 

541. Ενθμζρωςθ Υελετίδθ από τθν Ϊπατθ 
Αρμοςτεία ΣΘΕ για του πρόςφυγεσ 

31 10 16 

542. Επιβεβαιϊνονται οι παρανομίεσ 31 10 16 

543. Χυμπλοκζσ με τραυματιςμοφσ προςφφγων 
ςτθ Χίο 

31 10 16 

544. Αντιπαράκεςθ για το προςφυγικό 31 10 16 

545. Θ νομαδικι κουηίνα του Options Food Lab 31 10 16 

546. Υϊσ να υπερβοφμε το αδιζξοδο ςτο 
προςφυγικό 

30 10 16 

547. Χυνζδριο για τθν προςφυγικι αλλθλεγγφθ 
ςτθ Κεςςαλονίκθ 

30 10 16 

548. Der Spiegel: Ηθτοφμενο θ αςφάλεια ςτα 
ελλθνικά κζντρα φιλοξενίασ 

29 10 16 

549. «Ζχει και θ Βρετανία ευκφνθ για τα 
αςυνόδευτα του Ξαλζ» 

29 10 16 

550. Άνεργοσ πρόςφυγασ; Ψότε, 
καταναγκαςτικι εργαςία 

29 10 16 

551. Δ. Αμνθςτία: Θ Ελλάδα απελαφνει 
παράνομα πρόςφυγεσ 

28 10 16 

552. Ξαρκινοπακισ εγκαταλελειμμζνοσ ςε 
δωμάτιο φκθνοφ ξενοδοχείου 

28 10 16 

553. Ηθτάει περικόπθ κονδυλίων ςε χϊρεσ με 
«μειωμζνθ αλλθλεγγφθ» 

28 10 16 

554. Διμοσ Αποκόρωνα: «Πακριά από μασ οι 
πρόςφυγεσ» 

27 10 16 

555. Υρόςφυγεσ ιμαςταν, πρόςφυγεσ είναι 27 10 16 

556. Ανάμεςα ςτα τόςα ναι, ασ ποφμε κι ζνα 
ΣΧΛ 

27 10 16 

557. «Δεν φταίει θ Ξομιςιόν για επειςόδια ςε 27 10 16 
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hotspots» 

558. Φόβοι για εκατόμβθ νεκρϊν ανοιχτά τθσ 
Οιβφθσ  

27 10 16 

559. Ακόμα μια πορεία διαμαρτυρίασ ςτθ 
Πυτιλινθ 

27 10 16 

560. «Φελάνσ» από τθν ιδιοκτιτρια του City 
Plaza 

27 10 16 

561. Χφλλθψθ διακινθτι προςφφγων μετά από 
καταδίωξθ ςτθ Κεςςαλονίκθ 

27 10 16 

562. «Ρα χτυπιςουμε το κακό ςτθ ρίηα του» 27 10 16 

563. Θ «Ηοφγκλα» δεν υπάρχει πια... 27 10 16 

564. Ξαρζ καρζ το δράμα των προςφφγων 27 10 16 

565. Ψο καηάνι βράηει... ςτο μυαλό τουσ 26 10 16 

566. Ρεκροί 25 μετανάςτεσ ανοιχτά τθσ Οιβφθσ 26 10 16 

567. Πία διαμαρτυρία κατζλθξε ςε επειςόδια 
ςτθ ΒΛΑΟ Χίου 

26 10 16 

568. «Υαραλθροφν όςοι πιςτεφουν ςτα ςφνορα 
και τουσ φράκτεσ» UPD 

26 10 16 

569. Υοιοι παίηουν με τθν προςφυγικι ροι 
ςτον Εβρο; 

26 10 16 

570. Ψρεισ φορζσ πιο φονικι από πζρυςι θ 
Πεςόγειοσ 

26 10 16 

571. Θ «Ηοφγκλα» ξθλϊνεται, τα προβλιματα 
μζνουν 

26 10 16 

572. Δεν πιραν άςυλο και... τα πιραν ςτο 
κρανίο 

26 10 16 

573. Εκδιλωςθ για τθν περιπζτεια τθσ 
Λκαγζνειασ ςτθν Ελλάδα 

26 10 16 

574. Ξλειςτά ςφνορα για άλλουσ τρεισ μινεσ 25 10 16 

575. Αν-Αρμοςτεία ςτο Φίο 25 10 16 

576. Επειςόδια ςτο hotspot τθσ Χάμου 25 10 16 

577. Θ φρίκθ ζξω και μζςα μασ… 25 10 16 

578. Θ «Σδφςςεια» των προςφφγων με τον 
φακό του Γιάννθ Ππεχράκθ 

25 10 16 

579. Υροςφυγικό 25 10 16 

580. Φεπορτάη που ςε βγάηει από τα ροφχα 
ςου... 

25 10 16 

581. Ανιλικοι ςτθ Ηοφγκλα 25 10 16 

582. Υόρτεσ ανοιχτζσ για τα προςφυγόπουλα 24 10 16 

583. Επιχείρθςθ εκκζνωςθσ του Ξαλζ UPD 24 10 16 

584. Σι δζκα απελάςεισ εκκζτουν τθν ΕΟ.ΑΧ. 24 10 16 

585. ΧΩΦΛΗΑ: «Ακροδεξιό παραλιρθμα 
Γεωργιάδθ για το προςφυγικό» 

24 10 16 

586. Υροοδευτικζσ - αριςτερζσ ςυμμαχίεσ με το 
βλζμμα μπροςτά 

24 10 16 

587. Σ παραλογιςμόσ τθσ ΕΟ.ΑΧ. 24 10 16 

588. Υροςφυγόπουλο πνίγθκε ςε χϊρο 
ςτζγαςθσ προςφφγων 

24 10 16 

589. Εξζγερςθ μεταναςτϊν ςτο hot spot τθσ 
Πόριασ 

24 10 16 
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590. Ερχονται άγριεσ μζρεσ ςτο Ξαλζ 24 10 16 

591. Θ Ουρικι ςτο Αςυλο Ανιάτων 24 10 16 

592. «Ακϊα κφματα των πολζμων ΘΥΑ και 
Ευρωπαίων οι πρόςφυγεσ» 

23 10 16 

593. Χε μία μζρα διαςϊκθκαν 2.400 
πρόςφυγεσ 

23 10 16 

594. Πινυμα από το γιπεδο των Ανωγείων για 
τουσ πρόςφυγεσ 

23 10 16 

595. Εικόνα ςου είναι Ε.Ε. και ςου μοιάηει 23 10 16 

596. Ππουτάρθσ: Ρτροπι ςτα κράτθ τθσ Ε.Ε. 22 10 16 

597. Ψο χρονικό μιασ παράνομθσ απζλαςθσ 22 10 16 

598. Ψο υπουργείο διαψεφδει τθν Ωπατθ 
Αρμοςτεία 

21 10 16 

599. Ψα μαηεφει θ Ε.Ε. για τθ Φωςία 21 10 16 

600. Επίκεςθ «ενόπλων» ςε βάρκα προςφφγων 21 10 16 

601. Διάςωςθ 84 Χφρων βόρεια τθσ Ξφπρου 21 10 16 

602. Χρεϊνουν τισ παρανομίεσ τουσ ςτον Αγιο 
Αρτζμιο 

21 10 16 

603. «Αλλθλεγγφθ από τουσ πρόςφυγεσ» ςτθ 
Κεςςαλονίκθ 

21 10 16 

604. Δυναμικι αντιπολεμικι πορεία ςε οκτϊ 
πόλεισ 

21 10 16 

605. Πε... εκκλιςεισ «λφνει» το προςφυγικό θ 
Ε.Ε. UPD 

20 10 16 

606. Ψραφματα του χκεσ, πλθγζσ του ςιμερα 
άλλο 

20 10 16 

607. Πινυμα αγωνίασ από τα νθςιά προσ τουσ 
Ευρωςοςιαλιςτζσ 

20 10 16 

608. Θ Ακινα διαδθλϊνει αντιπολεμικά και 
υπζρ των προςφφγων UPD 

20 10 16 

609. Χτα κρανία τα προςφυγόπουλα 20 10 16 

610. Πια παλαιότερθ υπόςχεςθ 20 10 16 

611. Ψο μπιςίκι* 20 10 16 

612. Αναςκόπθςθ διεκνοφσ Ψφπου 20.10.2016 20 10 16 

613. Υρόςφυγεσ απζκλειςαν τθν είςοδο του 
hotspot ςτθ Χίο 

20 10 16 

614. Αντιπολεμικζσ διαδθλϊςεισ ςε όλθ τθν 
Ελλάδα 

20 10 16 

615. Απελάςεισ με το «καλθμζρα»; 20 10 16 

616. Ξάλεςμα ςτισ αντιπολεμικζσ διαδθλϊςεισ 20 10 16 

617. Χρζοσ και αξιολόγθςθ ςτθ... βαλίτςα για 
Βρυξζλλεσ UPD 

19 10 16 

618. Σ Αναςτάςιοσ Χαλτερισ ςτθ κζςθ του 
Σδυςςζα Βουδοφρθ UPD 

19 10 16 

619. «Δεν υπάρχει πολιτικι βοφλθςθ να 
αλλάξουν οι ςυνκικεσ» 

19 10 16 

620. Αντίςτροφθ μζτρθςθ για τθν 
«ουμανιςτικι» διάλυςθ τθσ «Ηοφγκλασ» 

19 10 16 

621. «Ξζρδοσ για τα ςχολεία μασ τα 
προςφυγόπουλα» 

18 10 16 
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622. Θχθρό όχι ςτο φαςιςμό βροντοφϊναξε θ 
Οζςβοσ 

18 10 16 

623. Αλλο οι Σφγγροι πρόςφυγεσ και άλλο οι 
Χφροι πρόςφυγεσ 

18 0 16 

624. «Χκόπιμα άςχθμεσ οι ςυνκικεσ διαβίωςθσ 
των προςφφγων» 

18 10 16 

625. «Υόλεισ Αλλθλεγγφθσ» για τουσ 
πρόςφυγεσ 

18 10 16 

626. Κφματα κάκε είδουσ εκμετάλλευςθσ το 
70% των μεταναςτϊν 

18 10 16 

627. Σ Συαλίντ «ξαναηεί» τον βαςανιςμό του 18 10 16 

628. Ψελειϊνει ο χρόνοσ για το Ξαλζ 18 10 16 

629. Χτθν πρωτεφουςα του Βελγίου για χρζοσ 
και ςφνοδο κορυφισ 

18 10 16 

630. Ροςθλεφεται φρουροφμενοσ ο 76χρονοσ 
που παρζςυρε τρεισ πρόςφυγεσ 

17 10 16 

631. 38 μινεσ από τα χίλια κφματα μζχρι να 
βρει τθν Λκάκθ του 

17 10 16 

632. Πια εβδομάδα ςχολείο για 
προςφυγόπουλα ςτθ Κεςςαλονίκθ 

17 10 16 

633. Υρόςφυγεσ, μάνα και γιοσ, νεκροί ςε 
τροχαίο δυςτφχθμα 

17 10 16 

634. Βαρφ κλίμα ςτο Ωραιόκαςτρο μετά το 
κανατθφόρο τροχαίο 

17 10 16 

635. Επειςόδια ςτο Ωραιόκαςτρο μετά το 
κανατθφόρο τροχαίο UPD 

16 10 16 

636. Υροςφυγόπουλα από το Ξαλαί κα 
επανενωκοφν με τισ οικογζνειεσ τουσ 

16 10 16 

637. Επιτζλουσ ςτα κρανία τα παιδιά τθσ 
Φιτςϊνασ 

15 10 16 

638. Χτθ Χίο θ Φ. Γεννθματά 15 10 16 

639. Ψο Ξαραβάνι τθσ Αλλθλεγγφθσ 14 10 16 

640. Ξεντρικι Αμερικι: Πια αόρατθ 
προςφυγικι κρίςθ 

14 10 16 

641. Χε δίκθ ο Βίλντερσ για υποκίνθςθ 
φυλετικοφ μίςουσ 

14 10 16 

642. Ψα εμβόλια ςτθ Χίο δεν πάνε δυο δυο 14 10 16 

643. Ψι λζνε οι Υόντιοι; 14 10 16 

644. Θ Αυςτρία κερνάει «ευρωπαϊκζσ αξίεσ» 14 10 16 

645. Σι γονείσ του Υροφιτθ δεν προφιτευςαν 
ςωςτά 

14 10 16 

646. Ακόμθ 55 ςτον κατάλογο των 
απελακζντων ςτθν Ψουρκία 

14 10 16 

647. ενοφοβικό παραλιρθμα Γάλλου 
δθμάρχου 

13 10 16 

648. εκίνθςε θ αποςυμφόρθςθ του κζντρου 
ταυτοποίθςθσ Χάμου 

13 10 16 

649. Ειςαγγελικι παρζμβαςθ για αποχι 
μακθτϊν λόγω προςφφγων 

13 10 16 

650. Εξαφάνιςαν τα αντιρατςιςτικά πανό των 13 10 16 
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εκπαιδευτικϊν ςτο Ωραιόκαςτρο 

651. Ψευδισ θ καταγγελία για βιαςμό ςτο hot 
spot τθσ Πόριασ 

13 10 16 

652. Θ κζςθ του ΞΞΕ για τουσ πρόςφυγεσ ςτθν 
Ξριτθ 

13 10 16 

653. Αυτοκτόνθςε o Χφροσ φποπτοσ για 
βομβιςτικι ενζργεια 

13 10 16 

654. Ψο βιολί τουσ οι ακροδεξιοί 13 10 16 

655. «Ρα μθν γίνουν οι πρόςφυγεσ το νζο 
αντικείμενο ρατςιςτικισ προπαγάνδασ» 

12 10 16 

656. Υεριβολάκι υπερθφάνειασ για εκατό 
αςυνόδευτουσ ανθλίκουσ 

12 10 16 

657. Αίςιο τζλοσ για τουσ 33 πρόςφυγεσ 12 10 16 

658. Ζνταςθ ςτο 1ο δθμοτικό ςχολείο 
Ωραιοκάςτρου UPD 

12 10 16 

659. Ευρϊπθ: αναηθτείται ζμπνευςθ 12 10 16 

660. Χτον Εφδθλο Λκαρίασ ιςτιοφόρο με 
πρόςφυγεσ 

12 10 16 

661. Ξατάλθψθ-απάντθςθ ςτα λουκζτα του 
φόβου 

12 10 16 

662. Ζρευνεσ ςτον μεςςθνιακό κόλπο για 
λζμβο με πρόςφυγεσ 

12 10 16 

663. Επιςπεφδει τισ απελάςεισ το Βερολίνο 12 10 16 

664. Eρωτθματολόγιο - «δθμοψιφιςμα» 
ςπζρνει τον ρατςιςμό 

12 10 16 

665. Χφςκεψθ για ςτζγαςθ προςφφγων ςτθν 
Ξριτθ 

12 10 16 

666. Βραχνόσ... Υροφιτθσ με τα κρανία 
αδειανά 

12 10 16 

667. Υερί... απαξίωςθσ 12 10 16 

668. Χυναγερμόσ ςτισ λιμενικζσ αρχζσ για τον 
εντοπιςμό ςκάφουσ με πρόςφυγεσ 

11 10 16 

669. Αποςυμφόρθςθ και βελτίωςθ ςυνκθκϊν 
για τουσ πρόςφυγεσ ςτθ Χάμο 

11 10 16 

670. Σλοκλθρϊνεται ο πρϊτοσ κφκλοσ 
εμβολιαςμϊν για τα προςφυγόπουλα 

11 10 16 

671. Υαραφωνίεσ ςτθ Κεςςαλονίκθ, αλλά όχι 
και ςτθν άνκθ 

11 10 16 

672. Δικαιϊματα ςε οπιςκοχϊρθςθ 
καταπατθςθ δικαιωματων  

11 10 16 

673. Απο τον νζο χρόνο θ φιλοξενία 
προςφφγων ςτθν Ξριτθ 

11 10 16 

674. «Χτθ διάκεςθ τθσ Βουλισ για τισ 
ςυκοφαντίεσ που μου αποδίδονται» 

11 10 16 

675. Ξόνιτςα: γιορτι για 30 παιδιά 11 10 16 

676. Υρόςφυγεσ μακθτζσ... Λφιγζνειεσ εν Αυλίδι 11 10 16 

677. Ψςάντεσ, τετράδια και χαμόγελα 11 10 16 

678. «Αλικειεσ και ψζματα» για τουσ 
πρόςφυγεσ ςτθ Χίο από τθ «Οάκρα;» 

10 10 16 

679. Ξάκε αρχι και... διαφορετικι 10 10 16 

http://www.efsyn.gr/arthro/peri-apaxiosis
http://www.efsyn.gr/arthro/synagermos-stis-limenikes-arhes-gia-ton-entopismo-skafoys-me-prosfyges
http://www.efsyn.gr/arthro/synagermos-stis-limenikes-arhes-gia-ton-entopismo-skafoys-me-prosfyges
http://www.efsyn.gr/arthro/aposymforisi-kai-veltiosi-synthikon-gia-toys-prosfyges-sti-samo
http://www.efsyn.gr/arthro/aposymforisi-kai-veltiosi-synthikon-gia-toys-prosfyges-sti-samo
http://www.efsyn.gr/arthro/oloklironetai-o-protos-kyklos-emvoliasmon-gia-ta-prosfygopoyla
http://www.efsyn.gr/arthro/oloklironetai-o-protos-kyklos-emvoliasmon-gia-ta-prosfygopoyla
http://www.efsyn.gr/arthro/parafonies-sti-thessaloniki-alla-ohi-kai-stin-xanthi
http://www.efsyn.gr/arthro/parafonies-sti-thessaloniki-alla-ohi-kai-stin-xanthi
http://www.efsyn.gr/arthro/dikaiomata-se-opisthohorisi
http://www.efsyn.gr/arthro/apo-ton-neo-hrono-i-filoxenia-prosfygon-sti-kriti
http://www.efsyn.gr/arthro/apo-ton-neo-hrono-i-filoxenia-prosfygon-sti-kriti
http://www.efsyn.gr/arthro/sti-diathesi-tis-voylis-gia-tis-sykofanties-poy-moy-apodidontai
http://www.efsyn.gr/arthro/sti-diathesi-tis-voylis-gia-tis-sykofanties-poy-moy-apodidontai
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680. Από τθ ςφαγι ςτο Ππουροφντι ςτθ ςκθνι  10 10 16 

681. Θ επόμενθ μζρα τθσ Ευρϊπθσ 10 10 16 

682. Κερμοκζφαλοι κθδεμόνεσ ςε ρατςιςτικό 
κρεςζντο 

10 10 16 

683. Ανοίγουν οι ςχολικζσ τάξεισ για 1.500 
προςφυγόπουλα UPD 

10 10 16 

684. Για τθν αςτυνομία (ξανά)  10 10 16 

685. Ψάχνει τθ λφςθ ςτθ ρίηα του προβλιματοσ 10 10 16 

686. Απετράπθ θ ξενοφοβικι κατάλθψθ ςτθ 
Πυτιλινθ 

10 10 16 

687. Βιαςμόσ και λθςτεία ςτον καταυλιςμό 
Πόριασ 

10 10 16 

688. Διάςωςθ προςφφγων ςε Πεκϊνθ και 
Πιλο 

10 10 16 

689. Χωρίσ τον Γιάννθ Πουηάλα θ ςφςκεψθ 
ςτθν Ξριτθ για το προςφυγικό UPD 

09 10 16 

690. Χτθν Αφρικι θ Πζρκελ για το προςφυγικό 09 10 16 

691. Ξαλοδεχοφμενεσ καλλιτεχνικζσ 
πρωτοβουλίεσ 

09 10 16 

692. «Ζτοιμθ θ κοινωνία να αγκαλιάςει τα 
προςφυγόπουλα» 

09 10 16 

693. Υάνω από εκατό πρόςφυγεσ ςτθ Πιλο 09 10 16 

694. Χτθ Πεκϊνθ οι 131 πρόςφυγεσ που 
βρζκθκαν ςτθν Υφλο Πεςςθνίασ 

08 10 16 

695. Ζβαλαν λουκζτο ςε ςχολείο για... να μθν 
μπουν προςφυγόπουλα UPD 

08 10 16 

696. Frontex: «Δεν παραβιάηονται κυριαρχικά 
δικαιϊματα» 

08 10 16 

697. Σι παρεμβάςεισ για το προςφυγικό ςτο Β. 
Αιγαίο 

08 10 16 

698. Θ ταινία τθσ Χυρίασ  08 10 16 

699. Δυναμικό «όχι ςτθν ξενοφοβία και το 
ρατςιςμό» 

08 10 16 

700. Εντοπίςτθκαν 130 πρόςφυγεσ κοντά ςτθ 
Πεκϊνθ 

08 10 16 

701. Χκοπιμότθτεσ Πουηάλα καταγγζλλει 
επιτροπι αλλθλεγγφθσ ςτθ Χίο 

08 10 16 

702. Ψραβάνε κουπί για τθ ςυγκζντρωςθ 
φαρμάκων 

08 10 16 

703. Χοβαρά επειςόδια ςε χϊρο φιλοξενίασ 
προςφφγων ςτθ Χίο 

08 10 16 

704. Ψα επτά ςθμεία για το προςφυγικό 07 10 16 

705. Χτόχοσ προςφυγόπουλα ςτθ Χαξονία 07 10 16 

706. 1.000 πρόςφυγεσ το μινα από Ελλάδα και 
Λταλία 

07 10 16 

707. Απελπίςτθκαν, απζςυραν το αίτθμα 
αςφλου και απελάκθκαν 

07 10 16 

708. Ρόμπελ Ειρινθσ με ελλθνικό άρωμα 07 10 16 

709. 42 ευρωβουλευτζσ ςυνιςτοφν… παφςθ 
πυρόσ 

07 10 16 
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710. Υοιοσ πλθρϊνει τα… ςπαςμζνα του 
δθμάρχου  

07 10 16 

711. Θ FRONTEX πζκανε, ηιτω θ FRONTEX! 07 10 16 

712. «Εχω δει πολφ κάνατο, αλλά τίποτα ςαν κι 
αυτό» 

07 10 16 

713. Υατϊντασ πάνω ςε νεκροφσ μετανάςτεσ 06 10 16 

714. Υρϊτο κουδοφνι για προςφυγόπουλα 06 10 16 

715. Επίςθμθ πρϊτθ τθσ Ευρωπαϊκισ 
Χυνοριοφυλακισ 

06 10 16 

716. «Σι πρόςφυγεσ δεν είναι ςάκοι του μποξ» 06 10 16 

717. Διαμαρτυρία για τον αποκλειςμό 
προςφυγόπουλων από τθν εκπαίδευςθ 

06 10 16 

718. Υοιοσ νοιάηεται για τισ ηωζσ των Αφγανϊν;  06 10 16 

719. Ρζα ςκλθρι αυτοκριτικι για το 
προςφυγικό 

06 10 16 

720. Ζκκλθςθ υπζρ Χφρου πρόςφυγα 06 10 16 

721. Χτισ 11 Σκτωβρίου τα νεότερα για τθ 
ςτζγαςθ των προςφφγων ςτθν Ξριτθ 

05 10 16 

722. Χτισ 10 Σκτωβρίου το πρϊτο κουδοφνι για 
τα προςφυγόπουλα 

05 10 16 

723. Εκατοντάδεσ πτϊματα προςφφγων ηθτοφν 
ταφι  

05 10 16 

724. «Πζτρθςα 22 πτϊματα, υπιρχαν κι άλλα 
ςτο αμπάρι» 

05 10 16 

725. Sabah: Υζντε Ψοφρκοι ςυνελιφκθςαν ςτθν 
Σρεςτιάδα 

05 10 16 

726. ΞΕΕΦΦΑ: εςθκωμόσ αντιφαςιςτικόσ και 
αλλθλεγγφθσ ςτουσ πρόςφυγεσ 

04 10 16 

727. Χωρίσ «ταυτότθτα» πάνω από 1.000 ςοροί 
προςφφγων  

04 10 16 

728. Χε Ζλλθνεσ εκελοντζσ το διεκνζσ βραβείο 
προςφφγων Ράνςεν 

04 10 16 

729. Υράκτορεσ ανάμεςα ςτα προςφυγόπουλα 
αναηθτοφν οι ςφλλογοι γονζων ςτθν Ξω 

04 10 16 

730. Διεκνισ Αμνθςτία: Άνιςθ κατανομι 
προςφφγων επιδεινϊνει τθν κρίςθ 

04 10 16 

731. Σ Βίκτορ Σρμπάν... δεν χάνει ποτζ! 04 10 16 

732. Εκβιαςμοί και απελάςεισ προςφφγων 
ευρωπαϊκοφ τφπου 

03 10 16 

733. Διάςωςθ χιλιάδων προςφφγων μζςα ςε 
μία μζρα 

03 10 16 

734. Αιτιςεισ αναπλθρωτϊν για τθν 
εκπαίδευςθ προςφφγων 

03 10 16 

735. «Πθ ρεαλιςτικά» τα ςχζδια τθσ Ε.Ε. για το 
προςφυγικό 

03 10 16 

736. Πεγάλθ νίκθ ι ντροπιαςτικι ιττα; Τπωσ 
το δει κανείσ... 

03 10 16 
 

737. Υρϊτο βραβείο για τθ ηωγραφιά 14χρονθσ 
από τα Γιαννιτςά 

03 10 16 

738. Ρ. Φίλθσ: Χτθν Ελλάδα δεν υπάρχουν 03 10 16 
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εςωτερικά ςφνορα 

739. Επανζρχεται ο Nτε Πεηιζρ ςτθ Χυνκικθ 
του Δουβλίνου 

03 10 16 

740. Κριάμβευςε, αλλά... κατατροπϊκθκε 03 10 16 

741. Θ βαρβαρότθτα ςτο Ψμιμα Σμόνοιασ 
γεννά αντιδράςεισ 

03 10 16 

742. Χίοσ: ξενοφοβικι ςκυταλοδρομία 03 10 16 

743. «Εντυπωςιακό» αποτζλεςμα ςτο... άκυρο 
δθμοψιφιςμα UPD 

02 10 16 

744. Υαρζμβαςθ Διεκνοφσ Αμνθςτίασ με 
αφορμι το ΑΨ Σμονοίασ 

02 10 16 

745. «Χτα ακατοίκθτα ελλθνικά νθςιά οι 
πρόςφυγεσ για να μειωκεί το χρζοσ» 

02 10 16 

746. «Υαιδιά - ςκουπίδια» 02 10 16 

747. Συγγαρία: Δθμοψιφιςμα προσ ενίςχυςθ 
του ρατςιςμοφ 

02 10 16 

748. «Ξανζνα ςπίτι ςτα χζρια μετανάςτθ» 02 10 16 

749. «Θ μετακίνθςθ δεν μπορεί να γίνει μαηικά 
και βίαια» 

02 10 16 

750. Ανοιξαν το ςτρατόπεδο, τα ςχολεία και 
τθν καρδιά τουσ ςτουσ πρόςφυγεσ 

01 10 16 

751. «Αδφναμθ εντόσ, απομονωμζνθ και 
αντιπακισ εκτόσ» 

01 10 16 

752. Δθμοψιφιςμα για εκνι(κιςτι)κό κζμα 01 10 16 

753. Υαρζμβαςθ ειςαγγελζα για το ΑΨ 
Σμόνοιασ 

01 10 16 

754. «Δεν άλλαξα πολιτικι ςτο προςφυγικό» 01 10 16 

755. Θ χαμζνθ τιμι του μθτροπολίτθ Χίου 30 09 16 

756. Ξακοποίθςθ ανιλικων προςφφγων ςτο 
Ψμιμα 

30 09 16 

757. Χφςκεψθ ςτο Παξίμου για το προςφυγικό 
ηιτθμα ςτθ Οζςβο 

30 09 16 

758. Ξαταγγελίεσ για κακοποίθςθ 
προςφυγόπουλων ςε Α.Ψ. 

29 09 16 

759. Ζξι πρόςφυγεσ νεκροί από το ναυάγιο 
ςτθν Ψουρκία 

29 09 16 

760. Θ Πζρκελ, ο Ψςίπρασ και το προςφυγικό 29 09 16 

761. Χε εξζλιξθ ζρευνεσ για ναυάγιο ανοιχτά 
τθσ Ξω 

29 09 16 

762. Θ «ευζλικτθ αλλθλεγγφθ» τθσ Ευρϊπθσ 29 09 16 

763. Δεν είμαςτε ρατςιςτζσ, αλλά... ζξω από το 
ςχολείο τα προςφυγόπουλα 

29 09 16 

764. «Εμείσ κζλουμε τα προςφυγόπουλα ςτο 
ςχολείο μασ» 

29 09 16 

765. «Δεν φταίει θ Ελλάδα για το προςφυγικό» 29 09 16 

766. Σμαδικόσ βιαςμόσ αςυνόδευτου 
πρόςφυγα 

29 09 16 

767. Ωπόκεςθ τθσ κοινωνίασ το προςφυγικό 29 09 16 

768. Πε εκβιαςτικά διλιμματα θ «λφςθ» του 
προςφυγικοφ; 

28 09 16 
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769. «Εμφφλιοσ» ςτθ ΡΔ για τθν πορεία ςτθ Χίο 28 09 16 

770. Επειςόδια για το προςφυγικό ςτο 
Φζκυμνο - Ψρεισ τραυματίεσ 

28 09 16 

771. Κφμα ομαδικοφ βιαςμοφ ανιλικοσ 
πρόςφυγασ UPD 

28 09 16 

772. Θ ελπίδα όλθσ τθσ Γθσ ςε ζνα κοντζινερ 28 09 16 

773. Εκνικιςμοί και μαγκιζσ εκ του αςφαλοφσ 28 09 16 

774. Διεκνισ Αμνθςτία κατά του 
μιςαλλόδοξου, εκνικιςτι Βίκτορ Σρμπάν 

28 09 16 

775. Φίχνουν δίχτυ ςτα κολά νερά τθσ 
ξενοφοβίασ 

28 09 16 

776. «Ακλια μεταχείριςθ των προςφφγων» 
ςτθν Συγγαρία 

27 09 16 

777. «Υαγχιακι Επιτροπι»: Χζρι χζρι με 
ΥΑΧΣΞ, ΡΔ, Χρυςι Αυγι 

27 09 16 

778. Ζνταςθ και πάλι ςτθ ΒΛΑΟ 27 09 16 

779. «Θ λιτότθτα φταίει» 27 09 16 

780. Υαραιτικθκε θ πρόεδροσ Χυλλόγου 
Γονζων του «κακαροφ όχι» ςε πρόςφυγεσ 

27 09 16 

781. Γιατί... Ξαλζ Σλάντ; 27 09 16 

782. Ψρίηουν τα κάςτρα... Ωραιοκάςτρου 27 09 16 

783. Σ κ. Πουηάλασ εκκζτει τθν κυβζρνθςθ και 
ςτρϊνει τον δρόμο του προσ τθν 
αντιπολίτευςθ 

26 09 16 

784. «Ωπάρχουν πολφ ςοβαρζσ ελλείψεισ ςτθν 
πλθροφόρθςθ και τθν αςφάλεια των 
προςφφγων» 

26 09 16 

785. Ψο «Πετζωρο Βιμα» κάνει ςτάςθ ςτθ 
Ρίκαια 

26 09 16 

786. ΧΩΦΛΗΑ... εναντίον κυβζρνθςθσ ςτο Ξιλκίσ 26 09 16 

787. Θ «ηοφγκλα» του Ξαλζ ςτθν προεκλογικι 
εκςτρατεία 

26 09 16 

788. Ωπζρ του κλειςτοφ βαλκανικοφ διαδρόμου 
και ο Ζτινγκερ 

26 09 16 

789. Υροςφυγικό ποδόςφαιρο 26 09 16 

790. «Κα υποδεχτοφμε χιλιάδεσ πρόςφυγεσ 
από τθν Ελλάδα» 

26 09 16 

791. Υζντε «καυτά» μζτωπα 26 09 16 

792. Πουηάλασ για Βουδοφρθ: «Υροχωράμε 
παρακάτω» 

25 09 16 

793. «Κα δεχόμαςτε 500 πρόςφυγεσ το μινα 
από Ελλάδα-Λταλία» 

25 09 16 

794. Πεγάλθ αφξθςθ ξενοφοβικϊν επικζςεων 
ςε Γερμανία - Αυςτρία 

25 09 16 

795. Γιγάντια προςφυγοφπολθ ςτθ Οιβφθ κζλει 
ο Τρμπαν 

25 09 16 

796. Χυμπλοκζσ μεταξφ Αλγερινϊν και Χφρων 
ςτθ Χίο 

25 09 16 

797. Πθτςοτάκθσ: Ανίκανθ θ κυβζρνθςθ να 
διαχειριςτεί το μεταναςτευτικό UPD 

24 09 16 
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798. Ψάχνουν ςυμφωνίεσ για να μειϊςουν τισ 
ροζσ 

24 09 16 

799. Χαμθλζσ προςδοκίεσ από τα 
αποτελζςματα τθσ μίνι ςυνόδου UPD 

24 09 16 

800. «Ρα υπάρχει διαμεριςμόσ τθσ ευκφνθσ και 
των βαρϊν» 

24 09 16 

801. Αλλοι πνίγονται, άλλοι διαβουλεφονται 24 09 16 

802. Υροςφυγικό, αξιολόγθςθ και ΔΡΨ 24 09 16 

803. Αναηθτϊντασ κοινό τόπο ςτθ Βιζννθ 23 09 16 

804. Ρτροπι ςασ! 23 09 16 

805. Φατςιςμόσ όπωσ ςτον Υρϊτο Υαγκόςμιο... 23 09 16 

806. Θ Ευρϊπθ... ςφυρίηει για τθν 
ανκρωπιςτικι κρίςθ 

23 09 16 

807. Ακυρϊκθκε ο διαγωνιςμόσ για το πλοίο 
που κα φιλοξενοφςε πρόςφυγεσ UPD 

23 09 16 

808. Hot spot ςθμαίνει και καυτό ςθμείο 23 09 16 

809. Εκατοντάδεσ νεκροί και αγνοοφμενοι από 
τθν τραγωδία ςτθν Αίγυπτο UPD  

23 09 16 

810. Επόμενοσ ςτακμόσ... Βιζννθ UPD 23 09 16 

811. Χίοσ: μιςάωρθ βροχι «ζπνιξε» δομζσ 
φιλοξενίασ 

23 09 16 

812. Διακινθτζσ, οι γνωςτοί άγνωςτοι κατά 
ςυρροι δολοφόνοι  

23 09 16 

813. Ωπονοοφμενα για τθ διαχείριςθ των 
κονδυλίων 

23 09 16 

814. Λςτορία και θγεςία 23 09 16 

815. Φλεγόμενθ βάτοσ 22 09 16 

816. Σι αρικμοί μιλοφν μόνοι τουσ... 22 09 16 

817. 84χρονοσ ζβγαλε όπλο ςτθ Πόρια 22 09 16 

818. ΞΣΑ με Ππρεχτ υπζρ των προςφφγων ςτο 
Πζγαρο 

22 09 16 

819. Διεκνισ Αμνθςτία προσ Ε.Ε.: Ψθριςτε τισ 
δεςμεφςεισ ςασ 

22 09 16 

820. Πετακινοφμενοι μετανάςτεσ και 
πρόςφυγεσ  

22 09 16 

821. Ενα Ξαράβι Γυναικϊν για τθ Γάηα  22 09 16 

822. Ξαμπι ςε μαφρο φόντο 22 09 16 

823. Ψο ρατςιςτικό «ευρωπαϊκό όραμα» του 
Τρμπαν 

22 09 16 

824. Χβινουν οι ελπίδεσ για τουσ εκατοντάδεσ 
αγνοοφμενουσ πρόςφυγεσ UPD  

22 09 16 

825. «Σι εμπλεκόμενοι ςε πραξικοπιματα δεν 
είναι καλοδεχοφμενοι ςτθν Ελλάδα» 

22 09 16 

826. Υεραςτικοί από τθν Αμυγδαλζηα 22 09 16 

827. Χαμζνθ ευκαιρία για το προςφυγικό 22 09 16 

828. Ρζοσ διαγωνιςμόσ για το πλοίο φιλοξενίασ 
προςφφγων UPD 

21 09 16 

829. Για τον ακροδεξιό κφριο με το γαλάηιο 
μπλουηάκι... 

21 09 16 

830. Δεκάδεσ νεκροί, εκατοντάδεσ αγνοοφμενοι 21 09 16 



199 
 

από ναυάγιο ςτθν Αίγυπτο UPD  

831. Φιλιππιάδα: Πια ανακοίνωςθ, πολλζσ 
αντιδράςεισ 

21 09 16 

832. Ανθςυχία για τθν αυξανόμενθ ξενοφοβία 
ςτθ Γερμανία 

21 09 16 

833. Bελτιωμζνθ μεν, Αμυγδαλζηα δε 21 09 16 

834. Ευχολόγια και επικρίςεισ για τουσ 
ξεχαςμζνουσ ςτθ Χυρία 

21 09 16 

835. Ψο μίςοσ κεριεφει και θ Ρ.Δ. το καλφπτει 21 09 16 

836. Χτιριξθ από ΘΥΑ για χρζοσ και 
προςφυγικό 

21 09 16 

837. Πζτρα εκτόνωςθσ τθσ κατάςταςθσ 
ανακοίνωςε ο Γ. Πουηάλασ 

21 09 16 

838. Φιλιππιάδα, όπωσ Ωραιόκαςτρο 21 09 16 

839. Ψθν Ψετάρτθ αναχωρεί για Πυτιλινθ το 
πλοίο που κα φιλοξενιςει πρόςφυγεσ και 
μετανάςτεσ 

20 09 16 

840. Ρζο... Ωραιόκαςτρο ςτθ Φιλιππιάδα 20 09 16 

841. «Ψθν αλικεια τθν οφείλω πάνω απ’ όλα 
ςτουσ πρόςφυγεσ» 

20 09 16 

842. «Βαριζσ ςκιζσ» για τθ «δράςθ» ςτελεχϊν 
τθσ ΡΔ ςτθ Οζςβο 

20 09 16 

843. Ψο φαιό αυγό του φιδιοφ ςτο «κόκκινο 
νθςί» 

20 09 16 

844. Φζντςι: Πποροφμε μόνοι μασ ςτο 
προςφυγικό 

20 09 16 

845. εκινοφν οι διαδικαςίεσ ναφλωςθσ πλοίου 
για τθ φιλοξενία των προςφφγων ςτθ 
Πυτιλινθ 

20 09 16 

846. Ψο ευρωπαϊκό δίλθμμα 20 09 16 

847. Χρζοσ και Ξυπριακό ςτο επίκεντρο των 
επαφϊν Ψςίπρα 

20 09 16 

848. Ρίκθ χωρίσ αντίκριςμα 20 09 16 

849. Χιλιάδεσ πρόςφυγεσ χωρίσ ςτζγθ ςτθ 
Πυτιλινθ *Βίντεο+ UPD 

20 09 16 

850. Mea culpa από τθ Πζρκελ 20 09 16 

851. Υοφ δεν πάνε τα κονδφλια 20 09 16 

852. Χτθν πυρά θ Πόρια 19 09 16 

853. Ψο ςχζδιο εκπαίδευςθσ των 
προςφυγόπουλων 

19 09 16 

854. Οάκθ τθσ παραδζχεται θ Πζρκελ μετά τα 
εκλογικά χαςτοφκια 

19 09 16 

855. Διαςϊκθκαν οι 50 πρόςφυγεσ ανοιχτά τθσ 
Ξεφαλλονιάσ UPD 

19 09 16 

856. Πικρισ ζκταςθσ επειςόδια ςτθ Πυτιλινθ 19 09 16 

857. Χτθ Γενικι Χυνζλευςθ των Θνωμζνων 
Εκνϊν ο Αλζξθσ Ψςίπρασ 

19 09 16 

858. Σ Διμοσ Οζςβου ηθτά τθ διαχείριςθ του 
Ξαρά Ψεπζ 

19 09 16 

859. Θ καγκελάριοσ ζχαςε ςτθν ζδρα τθσ 19 09 16 

http://www.efsyn.gr/arthro/egkainia-gia-ti-nea-veltiomeni-amygdaleza
http://www.efsyn.gr/arthro/eyhologia-kai-epikriseis-gia-toys-xehasmenoys-sti-syria
http://www.efsyn.gr/arthro/eyhologia-kai-epikriseis-gia-toys-xehasmenoys-sti-syria
http://www.efsyn.gr/arthro/misos-therieyei-kai-i-nd-kalyptei
http://www.efsyn.gr/arthro/stirixi-apo-ipa-gia-hreos-kai-prosfygiko
http://www.efsyn.gr/arthro/stirixi-apo-ipa-gia-hreos-kai-prosfygiko
http://www.efsyn.gr/arthro/metra-ektonosis-tis-katastasis-anakoinose-o-g-moyzalas
http://www.efsyn.gr/arthro/metra-ektonosis-tis-katastasis-anakoinose-o-g-moyzalas
http://www.efsyn.gr/arthro/filippiada-opos-oraiokastro
http://www.efsyn.gr/arthro/tin-tetarti-anahorei-gia-mytilini-ploio-poy-tha-filoxenisei-prosfyges-kai-metanastes
http://www.efsyn.gr/arthro/tin-tetarti-anahorei-gia-mytilini-ploio-poy-tha-filoxenisei-prosfyges-kai-metanastes
http://www.efsyn.gr/arthro/tin-tetarti-anahorei-gia-mytilini-ploio-poy-tha-filoxenisei-prosfyges-kai-metanastes
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860. Φζκυμνο, πραγματικά Ωραίο Ξάςτρο 18 09 16 

861. «Ελλιπισ θ αντίδραςθτθσ Ε.Ε. ςτο 
προςφυγικό» 

18 09 16 

862. Βορίδθσ – Ξυριαηίδθσ «επιβραβεφουν» 
τον διμαρχο Ωραιοκάςτρου 

17 09 16 

863. Ρεκρό προςφυγόπουλο ςε τροχαίο 17 09 16 

864. Οίφτινγκ για να γίνει πιο «ελκυςτικι θ 
Ε.Ε.» 

16 09 16 

865. Πα τον Αλλάχ, δε κζμε πρόςφυγεσ... 16 09 16 

866. Απάντθςθ Πουηάλα ςτα περί δθμιουργίασ 
νζων χοτ ςποτ ςτθ Χίο 

16 09 16 

867. Ψζλοσ ςτα ςενάρια δθμιουργίασ κζντρου 
φιλοξενίασ ςτθ Οζςβο 

16 09 16 

868. Γιατί πρζπει να προτείνουμε ζνα 
ευρωπαϊκό ςφςτθμα υποδοχισ  

16 09 16 

869. Χυμπάκεια για τουσ γονείσ του 
Ωραιοκάςτρου 

16 09 16 

870. «Λκζτιδεσ» διαχρονικζσ και επίκαιρεσ 16 09 16 

871. Χτθ Κεςςαλονίκθ με αιχμι το προςφυγικό 16 09 16 

872. Πια Ευρϊπθ ςε... τζςςερα κομμάτια 16 09 16 

873. Θ ενθμζρωςθ και ο φόβοσ (μασ) 15 09 16 

874. Χυγκροφςεισ ακροδεξιϊν με ανιλικουσ 
πρόςφυγεσ ςτθ Γερμανία 

15 09 16 

875. Εγκϊμια Βερολίνου για Πουηάλα 15 09 16 

876. Πια πρόςφυγασ διεκδικεί τθν προεδρία 
τθσ Χομαλίασ 

15 09 16 

877. Αναηθτϊντασ κοινι ςυνιςταμζνθ ςτθν 
Ππρατιςλάβα 

15 09 16 

878. «Επιτζκθκαν ςτθν καρδιά μου» 15 09 16 

879. Χτζλεχοσ τθσ ΡΔ οργανϊνει κινιςεισ 
ενάντια ςτθν «μουςουλμανοποίθςθ» τθσ 
Οζςβου 

15 09 16 

880. Σι Κεςςαλονικείσ που αγκαλιάηουν τα 
προςφυγόπουλα 

15 09 16 

881. «Διαδιλωςθ πολιτϊν» ςτθ Χίο! 15 09 16 

882. Βλζποντασ μικρά παιδιά ωσ «υγειονομικι 
βόμβα» 

15 09 16 

883. Ψο προςφυγικό με τθ ματιά των φοιτθτϊν 15 09 16 

884. «Mano Aperta»: Πία όμορφθ ιςτορία 15 09 16 

885. ΣΘΕ: Υάνω από τα μιςά προςφυγόπουλα 
δεν πάνε ςχολείο 

15 09 16 

886. ενοφοβικό ντόμινο ςε Χίο και Οζςβο UPD 15 09 16 

887. Γραμμι αυτοπεικαρχίασ 15 09 16 

888. Επειςόδια ςε αντι-προςφυγικι 
ςυγκζντρωςθ ςτθ Χίο 

15 09 16 

889. Θ Ρζα Δθμοκρατία για το Ωραιόκαςτρο 14 09 16 

890. Tο παραςκινιο τθσ παραίτθςθσ Βουδοφρθ 14 09 16 

891. Κετικά αποτιμά το Παξίμου τθν ομιλία 
Γιοφνκερ 

14 09 16 

892. Θ πρϊτθ αντίδραςθ του πρωκυπουργοφ 14 09 16 
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για το Ωραιόκαςτρο 

893. Ευελιξία ςτουσ δθμοςιονομικοφσ κανόνεσ 
τθσ Ε.Ε. ηθτάει ο Γιοφνκερ 

14 09 16 

894. «Δεν ηοφμε ςε γκζτο, δεν 
περιχαρακϊνουμε τα ςχολεία» 

14 09 16 

895. Ανάγκθ για αποφάςεισ ςτθν Ππρατιςλάβα 14 09 16 

896. Ειςαγγελικι παρζμβαςθ για τα μακιματα 
ξενοφοβίασ ςτο Ωραιόκαςτρο UPD 

14 09 16 

897. Πινυμα Οιου ςε Χόιμπλε για τερματιςμό 
τθσ λιτότθτασ 

14 09 16 

898. H Ξριτθ ανοίγει τισ πόρτεσ 14 09 16 

899. «Ανεπικφμθτοι» οι γονείσ του 5ου 
δθμοτικοφ Ωραιοκάςτρου ςτον πολυχϊρο 
«WE» 

13 09 16 

900. Θ Ξριτθ υποδζχεται 2.000 πρόςφυγεσ  13 09 16 

901. Δεκτι από τον πρωκυπουργό θ παραίτθςθ 
Βουδοφρθ 

13 09 16 

902. «Θ Ψουρκία δεν είναι αςφαλισ τρίτθ 
χϊρα» 

13 09 16 

903. Ωραιόκαςτρο: Σ διμαρχοσ κάλεςε τουσ 
πολίτεσ ςε αυτοδικία; *βίντεο+ 

13 09 16 

904. Χφλλογοσ γονζων Ωραιοκάςτρου κατά 
προςφυγόπουλων  

13 09 16 

905. Ξαι τϊρα ςθκϊνει τα μανίκια  13 09 16 

906. Υεριμζνει και ελπίηει 13 09 16 

907. Ανάγκθ ςτιριξθσ τθσ Ελλάδασ για τουσ 
ανιλικουσ 

13 09 16 

908. Πίνι ςφνοδοσ κορυφισ για το προςφυγικό 
ςτθν Αυςτρία 

12 09 16 

909. Δζκα κουβζντεσ με τουσ κατοίκουσ του 
Ψυμπακίου 

12 09 16 

910. Τχι ςτουσ «λακρομετανάςτεσ» λζει το 
Ψυμπάκι 

12 09 16 

911. Κα γυρίςει θ Ανγκελα και το άλλο 
μάγουλο; 

12 09 16 

912. Φαςιςτικό δθλθτιριο για τθν εκπαίδευςθ 
των προςφυγόπουλων 

11 09 16 

913. Πια... παράνομθ επανζνωςθ γιου και 
πατζρα 

11 09 16 

914.  «Θ Ευρϊπθ πρζπει να ξαναβρεί τισ 
ιδρυτικζσ τθσ αξίεσ» 

11 09 16 

915. Δϊςτε πλζον τζλοσ ςτθν κράτθςθ 11 09 16 

916. Σι τηουντόκα υποκλίνονται ςτθν 
ανκρωπιά 

10 09 16 

917. Ξυπριακό και αντιτρομοκρατικόσ τα 
αγκάκια για Ε.Ε.-Ψουρκία 

09 09 16 

918. Χε μικρζσ δομζσ θ φιλοξενία των 
προςφφγων 

09 09 16 

919. Αποδθμθτικά πουλιά 09 09 16 

920.  «Γιατί με κρατάτε εδϊ;» 09 09 16 
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921. Ξατά πϊσ ςυμφζρει τθ Γερμανία 08 09 16 

922. Ανάλθψθ ευκφνθσ για τθν επίκεςθ ςτθ 
Ροταρά από ναηιςτικι οργάνωςθ 

08 09 16 

923. ΔΕΚ με ζξτρα λαρτη μζτρα 08 09 16 

924. Ψο ςχζδιο δράςθσ για εποχικι γρίπθ και 
εμβολιαςμό προςφφγων 

08 09 16 

925. Σ ανιλικοσ Ππαχάρ ςτο Δρομοκαΐτειο. 
Γιατί;... 

08 09 16 

926.  «Ξάκε παιδί ζχει δικαίωμα ςτθν 
εκπαίδευςθ με ίςουσ όρουσ» 

08 09 16 

927.  «Eίναι πια καιρόσ θ Ευρϊπθ να δϊςει το 
μινυμα εξόδου από τθν κρίςθ» 

08 09 16 

928. Ξλείνουν 7 Ξζντρα Φιλοξενίασ 07 09 16 

929. Γαϊτανάκι απειλϊν για τουσ πρόςφυγεσ 07 09 16 

930. Ψιμι ςτθν αλλθλεγγφθ 07 09 16 

931. Υροσ δίκθ θ εικονολιπτρια που κλότςθςε 
πρόςφυγεσ 

07 09 16 

932.  «Σι πρόςφυγεσ δεν απειλοφν τθ 
Γερμανία» 

07 09 16 

933. Ανοίγει τισ πόρτεσ του το «Ξυριακάτικο 
ςχολείο μεταναςτϊν» 

07 09 16 

934. Ψο «μεγάλο τείχοσ» του Ξαλζ 07 09 16 

935. Χφςκεψθ υπό τον Γ. Πουηάλα για τθ Χίο  07 09 16 

936. 50 εκατ. ξεριηωμζνα παιδιά λόγω πολζμου 
και φτϊχειασ 

07 09 16 

937. Δθλϊςεισ εκτόσ τόπου και χρόνου  07 09 16 

938. Χυνομιλία Ψςίπρα-Ψουςκ για Brexit, 
πακζτο Γιοφνκερ, προςφυγικό 

06 09 16 

939. Ψο πλαίςιο λειτουργίασ για τθν 
εκπαίδευςθ των προςφυγόπουλων 

06 09 16 

940.  «Ψράνηιτ» προςφυγικά κζντρα ςτο Υαρίςι 06 09 16 

941. Χιλιάδεσ απεγνωςμζνοι μετανάςτεσ εν 
πλω για τθν Λταλία 

06 09 16 

942. Ψφμπανα ρατςιςμοφ ςτο Ψυμπάκι 05 09 16 

943.  «Εφαρμόςτε το Δουβλίνο μζχρι να... 
ανακεωρθκεί»  

05 09 16 

944. Ανατροπι πλοίου με 500 πρόςφυγεσ 
ανοιχτά τθσ Οιβφθσ 

05 09 16 

945. Ψριιμερο Φεςτιβάλ Άμεςθσ Δθμοκρατίασ 
ςτθ Κεςςαλονίκθ 

05 09 16 

946. Ζνταςθ και επειςόδια μεταξφ ανθλίκων 
ςτθ Πόρια 

05 09 16 

947. Πια κενι ςυμφωνία 05 09 16 

948. Χρυςό ςτο Υερπινιάν για τουσ πρόςφυγεσ 
τθσ Οζςβου 

05 09 16 

949. Πουηάλασ: Πασ γυρίηουν πίςω οι 
δθλϊςεισ ντε Πεηιζρ 

04 09 16 

950. Ζξι «ξεχαςμζνεσ» προςφυγικζσ κρίςεισ 04 09 16 

951. Πεταφορά προςφφγων ςτθν θπειρωτικι 
χϊρα από τα νθςιά 

04 09 16 
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952. Επαναπροϊκθςθ προςφφγων ςτθν 
Ελλάδα κζλει ο Γερμανόσ ΩΥ.ΕΧ.  

04 09 16 

953.  «Ξατζγραψα τον αγϊνα τουσ για μια 
καλφτερθ ηωι» 

04 09 16 

954. Κερμοπφλεσ: Χρυςαυγίτικθ φιζςτα χωρίσ 
παρατράγουδα 

03 09 16 

955. Αςτυνομικι κινθτοποίθςθ για τθ Χ.Α. ςτισ 
Κερμοπφλεσ 

03 09 16 

956.  «Χε καμιά περίπτωςθ δεν γονατίςαμε 
μπροςτά ςτθν Ψουρκία» 

03 09 16 

957. Κζλει Αλκατράη 03 09 16 

958. Ηθτοφνται «κυνθγοί ςυνόρων» 02 09 16 

959. Ξινθτοποίθςθ προςφφγων ςτον Ξατςικά 02 09 16 

960. Ανοιχτι επιςτολι εκελοντϊν για το κζντρο 
φιλοξενίασ Γιαννιτςϊν 

02 09 16 

961. Πια καταδίκθ για διακίνθςθ προςφφγων 
και το μπζρδεμα με τισ κατακζςεισ 

02 09 16 

962. Υυρκαγιά ςε κζντρο φιλοξενίασ 
προςφφγων ςτθν Ξω 

02 09 16 

963. Ξραυγι αγωνίασ από πρόςφυγεσ ςε όλθ 
τθ χϊρα 

02 09 16 

964. Ξακιςτικι διαμαρτυρία προςφφγων ζξω 
από γερμανικό προξενείο 

02 09 16 

965. Χτο επίκεντρο τθσ προςφυγικισ κρίςθσ θ 
Λταλία 

02 09 16 

966. Θ Ψουρκία γοιτευςε τθν Ε.Ε. 02 09 16 

967. Ειρθνικζσ διαμαρτυρίεσ προςφφγων ςε Χίο 
και Οζςβο 

01 09 16 

968.  «Ηθτάω να με ανταλλάξετε με ζναν 
πρόςφυγα»  

01 09 16 

969. Σ Ρτόναλντ ξεπζραςε τον εαυτό του 01 09 16 

970. Ρα απελαφνονται οι «κιρυκεσ του 
μίςουσ»  

01 09 16 

971. «Ζχουμε κάνει κι εμείσ λάκθ ςτο 
προςφυγικό»  

01 09 16 

 

Πίνακασ 2: Αυγι 

ΑΤΓΘ  

1. Χυγκζντρωςθ αλλθλεγγφθσ ςτο 
Ωραιόκαςτρο: «Δεχόμαςτε τα 
προςφυγόπουλα, απομονϊνουμε τουσ 
φαςίςτεσ» 

28 02 17 
 

2. Για τα προςφυγόπουλα που κάκθςαν ςτα 
ςχολικά κρανία 

27 02 17 

3. Θ ιςτορία του Ρζου Λκονίου 27 02 17 

4. Οζςβοσ: Υρόςφυγασ ςκαρφάλωςε ςτον 
κάβο για να μπει ςε πλοίο 

27 02 17 

5. Ξάθκαν δυο ςκθνζσ ςτον εξωτερικό χϊρο 
του hot spot τθσ Πόριασ 

27 02 17 
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6. 145 αφίξεισ προςφφγων ςτθ Χίο 23 02 17 

7. Γ. Πουηάλασ: Πόλισ 689 προςλιψεισ για 
τουσ πρόςφυγεσ 

23 02 17 

8. Ελλάδα: Από το Ωραιόκαςτρο ζωσ τθ 
ςυμφωνία Ε.Ε. - Ψουρκίασ 

23 02 17 

9. Χυνάντθςθ Αβραμόπουλου - Ρτε Πεηιζρ: Θ 
Ε.Ε. μετακζτει τθν προςταςία των 
προςφφγων ςε τρίτεσ χϊρεσ υποδοχισ 

22 02 17 

10. Άνοιξε τισ πφλεσ τθσ θ πρϊτθ ακαδθμία 
ποδοςφαίρου για τα προςφυγόπουλα 

22 02 17 

11. Ψροπολογία για αποηθμιϊςεισ ςε κατοίκουσ 
τθσ Πόριασ 

22 02 17 

12. Ωραιόκαςτρο: Χυνεχίηουν τθν επίδειξθ 
μίςουσ ςτα προςφυγόπουλα  

21 02 17 

13. Ψο «ΞΕΚΕΑ ΕΣΔΣΧ» εγκαινιάηει Ακαδθμία 
ποδοςφαίρου για τα προςφυγόπουλα 

20 02 17 

14. Πετζωρθ ηωι  19 02 17 

15. Πετζωρθ ηωι. Ζνα οδοιπορικό ςτο Ελλθνικό 19 02 17 

16. Χφμφωνα με τθ ΠΞΣ Αίτθμα: Ξρατοφνται 
μετανάςτεσ και αιτοφντεσ άςυλο με ςοβαρά 
προβλιματα υγείασ 

18 02 17 

17. Πε εκδθλϊςεισ και αδελφοςφνθ 
υποδζχεται ο Διμοσ Χαϊδαρίου τα 
προςφυγόπουλα ςτα ςχολεία 

17 02 17 

18. Ξλιμάκωςθ των απεργιακϊν 
κινθτοποιιςεων ςε περίπτωςθ μθ 
ικανοποίθςθσ των αιτθμάτων 

152 17 

19. «Ζνα ςχζδιο απόγνωςθσ» που δεν πρζπει 
να επαναλθφκεί  

14 02 17 

20. Επιςκζψεισ ςτο Αςτεροςκοπείο Ακθνϊν για 
τα παιδιά προςφφγων και μεταναςτϊν 

14 02 17 

21. Ε.Ε. και ΘΥΑ: Θ υποκριςία του ελζγχου τθσ 
μετανάςτευςθσ 

12 02 17 

22. Απεργία των ςυμβαςιοφχων τθσ Ωπθρεςίασ 
Αςφλου 

11 02 17 

23. Ψο πρϊτο κζντρο κράτθςθσ ςτα νθςιά κα 
είναι ςτθν Ξω 

11 02 17 

24. Υροςωρινι εκκζνωςθ τθσ δομισ φιλοξενίασ 
Softex τθν Ξυριακι λόγω εξουδετζρωςθσ 
βόμβασ ςτο Ξορδελιό 

11 02 17 

25. Χτθ Πόρια επιςτρζφουν οι μετανάςτεσ που 
φιλοξενοφνταν ςτο αρματαγωγό «Οζςβοσ» 

11 02 17 

26. Δεν υπζγραψε ο Γ. Πουηάλασ το τελικό 
κείμενο τθσ διάςκεψθσ ςτθ Βιζννθ  

10 02 17 

27. Σι πρόςφυγεσ του Ελλθνικοφ μιλοφν: Σφτε 
ςχολείο, οφτε ηεςτό νερό, μόνο παυςίπονα 
και κακό φαγθτό 

10 02 17 

28. Θ μετεγκατάςταςθ αργεί όλο και 
περιςςότερο 

09 02 17 

29. Ρζα προςπάκεια για ανανζωςθ του 
προγράμματοσ βίηα για Ψοφρκουσ ςτα νθςιά 

09 02 17 
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του Αιγαίου  

30. Δφο πρόςφυγεσ επιχείρθςαν να 
επιςτρζψουν ςτθν Ψουρκία 

09 02 17 

31. Ψα ελάχιςτα που ιςχφουν ςτισ υπόλοιπεσ 
δομζσ φιλοξενίασ, ηθτοφν οι πρόςφυγεσ του 
Ελλθνικοφ  

09 02 17 

32. Διεκνισ Αμνθςτία: Άκλιεσ οι ςυνκικεσ για 
τουσ πρόςφυγεσ ςτο Ελλθνικό   

08 02 17 

33. «Αυτοψία» Διεκνοφσ Αμνθςτίασ ςε κζντρα 
φιλοξενίασ: «Ακατάλλθλα για μακροχρόνια 
διαμονι» 

08 02 17 

34. Ωπ. Πεταναςτευτικισ Υολιτικισ: Χτα 
ευρωπαϊκά κράτθ θ ευκφνθ για τον αργό 
ρυκμό μετεγκατάςταςθσ προςφφγων 

08 02 17 

35. Ζκτακτθ χρθματοδότθςθ από Ξομιςιόν 07 02 17 

36. Διεκνισ Αμνθςτία: Πεγάλεσ ελλείψεισ ςτον 
καταυλιςμό του Ελλθνικοφ 

07 02 17 

37. Αντιπαρακζςεισ με φόντο τα προβλιματα 
των προςφφγων 

07 02 17 

38. Ζνταςθ ςτθ δομι φιλοξενίασ ςτο Ελλθνικό 06 02 17 

39. Πυτιλινθ: Χυνολικά 172 μετανάςτεσ και 
πρόςφυγεσ πζραςαν ςτα νθςιά του βορείου 
Αιγαίου το τελευταίο 48ωρο 

06 02 17 

40. Ρεκρόσ εντοπίςτθκε μετανάςτθσ ςτα 
κρατθτιρια του Αλλοδαπϊν ςτθν Υζτρου 
Φάλλθ 

06 02 17 
 

41. Επιπλζον 3,9 εκατ. χορθγεί θ Ξομιςιόν ςτθν 
Ελλάδα για τθ βελτίωςθ των ςυνκθκϊν 
υποδοχισ των μεταναςτϊν 

06 02 17 

42. Ξλείνει ο προςφυγικόσ δρόμοσ από Οιβφθ 
προσ Λταλία 

04 02 17 

43. Εμπόδια τθσ Ε.Ε. ςτον μεςογειακό δρόμο 
των προςφφγων 

03 02 17 

44. Ξαταγγελίεσ και προτάςεισ από Γιατροφσ 
Χωρίσ Χφνορα και γιατροφσ τθσ Οζςβου 

03 02 17 

45. Ψα προςφυγόπουλα πιγαν ςχολείο ςτο 
Λκόνιο παρά τισ αντιδράςεισ γονιϊν 

03 02 17 

46. Εργαςίεσ ςτθ Πόρια και αντιδράςεισ για 
τουσ κανάτουσ προςφφγων 

02 02 17 

47. Ζκκλθςθ των Γιατρϊν Χωρίσ Χφνορα για 
άμεςθ λιψθ μζτρων για το προςφυγικό 

02 02 17 

48. Πε καραμζλεσ και μπαλόνια θ υποδοχι των 
προςφυγόπουλων 

02 02 17 

49. Πια ανοιχτι αγκαλιά για τα 
προςφυγόπουλα 

01 02 17 

50. Χτθ Πόρια ο Γ. Πουηάλασ για τθν 
τοποκζτθςθ ςκθνϊν 

01 02 17 

51. «Blue Dots»: Ξζντρα υποςτιριξθσ 
οικογενειϊν προςφφγων ςε 10 ςθμεία ςτθν 
Ελλάδα 

01 02 17 

52. Ωπθρεςία Αςφλου: 8.738 αναγνωρίςτθκαν 01 02 17 



206 
 

ωσ πρόςφυγεσ τα τελευταία τρία χρόνια   

53. Διεκνισ Αμνθςτία: Σι κάνατοι προςφφγων 
δεν κα πρζπει να απομονωκοφν από τισ 
ςυνκικεσ διαβίωςθσ 

01 02 17 

54. Γ. Πουηάλασ: Σι κακυςτεριςεισ τθσ Ϊπατθσ 
Αρμοςτείασ και τα άμεςα βιματα ςτθ 
Πόρια 

31 01 17 
 

55. Πεταφζρονται ςταδιακά οι πρόςφυγεσ από 
τθ Πόρια 

31 01 17 

56. Υαρεμβάςεισ για τθ βελτίωςθ των 
ςυνκθκϊν ςτον καταυλιςμό τθσ Πόριασ 

31 01 17 

57. Ψρίτοσ νεκρόσ ςτθ Πόρια και ζνασ ςτο 
νοςοκομείο  

31 01 17 

58. Ψρίτοσ πρόςφυγασ νεκρόσ ςτθ Πόρια  30 01 17 

59. Γ. Πουηάλασ: Άμεςθ διερεφνθςθ των αιτιϊν 
που προκάλεςαν τουσ κανάτουσ ςτθν 
Πόρια  

30 01 17 
 

60. Δ. Aβραμόπουλοσ: Απογοθτευτικι θ 
ανταπόκριςθ ςτο πρόγραμμα 
μετεγκατάςταςθσ προςφφγων  

30 01 17 
 

61. ΞΞΕ: «Ζγκλθμα διαρκείασ ςυντελείται ςτο 
κολαςτιριο τθσ Πόριασ» 

30 01 17 

62. Γιατροί του Ξόςμου: Σδφνθ για τον τρίτο 
νεκρό, μζςα ςε μία εβδομάδα, ςτθ Πόρια 

30 01 17 

63. Ρεκρόσ πρόςφυγασ ςτθ Πόρια 28 01 17 

64. Ξαταυλιςμοί προςφφγων ςτθν Αφρικι για 
να μθν φτάνουν ςτθν Ευρϊπθ 

27 01 17 

65. Ρεκροσ προςφυγασ ςτθ Χαμο 27 01 17 

66. Ϊπατθ Αρμοςτεία του ΣΘΕ για τουσ 
Υρόςφυγεσ: Θ κυβζρνθςθ ςυντονίηει, εμείσ 
υποςτθρίηουμε 

27 01 17 

67. Σι πρόςφυγεσ ςτθν Ευρϊπθ μζςω 
ελλθνικϊν ςυνόρων   

26 01 17 

68. Ϊπατθ Αρμοςτεία: Υροπλθρωμζνεσ κάρτεσ 
ςε όλα τα κζντρα φιλοξενίασ μζχρι τα τζλθ 
τθσ εβδομάδασ 

26 01 17 

69. Πθδενικζσ οι ροζσ μεταναςτϊν το 
τελευταίο 24ωρο 

26 01 17 

70. Χτο λιμάνι του Γερολιμζνα ρυμουλκείται 
καλαμθγόσ με μετανάςτεσ 

26 01 17 

71. Ρεκρόσ πρόςφυγασ ςτθ Πόρια 25 01 17 

72. Υρόγραμμα ΕΕ - UNICEF για 6.000 
προςφυγόπουλα ςτθν Ελλάδα 

25 01 17 

73. Human Rights Watch: «Υροςτατεφςτε τουσ 
πρόςφυγεσ από τθν κακοκαιρία» 

24 01 17 

74. Οάριςα: Αντιδράςεισ αλλά και 
καλωςορίςματα 

24 01 17 

75. Ρεκρόσ βρζκθκε 22χρονοσ μετανάςτθσ ςτον 
καταυλιςμό τθσ Πόριασ 

24 01 17 

76. Πε κοινό ψιφιςμα, το δθμοτικό ςυμβοφλιο 
Οάριςασ ςτθρίηει τα προςφυγόπουλα 

24 01 17 
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77. Εργαςτιρια κεραπευτικισ τζχνθσ για 
πρόςφυγεσ θλικίασ 14-25 ετϊν 

24 01 17 

78. Διαμαρτυρία προςφφγων ςτθν παλιά εκνικι 
οδό Κεςςαλονίκθσ – Ξαβάλασ 

24 01 17 

79. Αποςυμφόρθςθ των νθςιϊν ηθτοφν πζντε 
διμαρχοι του Αιγαίου 

23 01 17 

80. Ψα κρανία τθσ αλλθλεγγφθσ 22 01 17 

81. Αναπτυξιακό ςχζδιο και αποςυμφόρθςθ 
ηιτθςαν οι διμαρχοι 

21 01 17 

82. Σλιγόλεπτθ κατάλθψθ ραδιοφωνικοφ 
ςτακμοφ ςτθν Υάτρα  

20 01 17 

83. “Υροτεραιότθτά μασ θ καλφτερθ δυνατι 
μεταχείριςθ των παιδιϊν προςφφγων και 
μεταναςτϊν” 

20 01 17 

84. Ωπ. Πεταναςτευτικισ Υολιτικισ: Δράςεισ 
για τθ βελτίωςθ των ςυνκθκϊν διαβίωςθσ 
προςφφγων και μεταναςτϊν 

20 01 17 
 

85. Χυνάντθςθ Αβραμόπουλου με πζντε 
δθμάρχουσ των νθςιϊν του ανατολικοφ 
Αιγαίου 

20 01 17 

86. Αυτοψία για τθν προςφυγικι κρίςθ ςτο 
Αιγαίο 

19 01 17 

87. «Ψα πρόςωπα των παιδιϊν αποτελοφν 
ζκκλθςθ ςτθ ςυνείδθςι μασ»  

18 01 17 

88. Ζκκλθςθ ςτουσ διμουσ να αξιοποιοφν το 
προςωπικό ςτισ δομζσ προςφφγων 

18 01 17 

89. Ωπογραφζσ για τθν παράταςθ φιλοξενίασ 
προςφφγων ςε διαμερίςματα 

18 01 17 

90. Δθμ. Αβραμόπουλοσ: Οφςθ για τουσ 
πρόςφυγεσ τϊρα 

18 01 17 

91. Ρεκρόσ πρόςφυγασ από τα χιόνια ςτον Ζβρο 17 01 17 

92. Πεγαλφτερθ υποςτιριξθ ςτθν Ελλάδα από 
τθν ΕΕ ςτο προςφυγικό, ηιτθςε ο 
Χ.Πατταρζλα 

17 01 17 

93. Πυτιλινθ: Ζφταςαν 62 οικίςκοι 
προκειμζνου να αντικαταςτιςουν ςκθνζσ 
ςτον καταυλιςμό τθσ Πόρια 

17 01 17 

94. Χτθ Πυτιλινθ ο Γιάννθσ Πουηάλα 15 01 17 

95. Ϊπατθ Αρμοςτεία του ΣΘΕ: Σι πρόςφυγεσ 
πεκαίνουν από το κρφο ςτθν Ευρϊπθ 

14 01 17 
 

96. Sueddeutsche Zeitung: Αμφιβολίεσ για τθν 
εφαρμογι τθσ ςυνκικθσ του Δουβλίνου 

14 01 17 

97. Άρχιςε θ μεταφορά προςφφγων ςτο 
αρματαγωγό 

13 01 17 

98. Υρόςφυγεσ μοιράηουν φαγθτό ςε άςτεγουσ 
τθσ Κεςςαλονίκθσ (Video) 

13 01 17 

99. Γ. Πουηάλασ: Υετφχαμε το ςτοίχθμα του 
ξεχειμωνιάςματοσ ςτθν ενδοχϊρα, κακι θ 
κατάςταςθ ςτα νθςιά (Video) 

13 01 17 

100. Πόλισ 61 πρόςφυγεσ από τθ Πόρια 
δζχκθκαν να επιβιβαςκοφν ςτο «Οζςβοσ» 

13 01 17 

http://www.avgi.gr/article/10836/7831847/ta-thrania-tes-allelengyes
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101. Αγϊνασ δρόμου για να προςτατευκοφν οι 
πρόςφυγεσ από το κρφο 

12 01 17 

102. Ευρωπαϊκι Επιτροπι: Ψι ζχει δοκεί ςτθν 
Ελλάδα για τθν αντιμετϊπιςθ του 
προςφυγικοφ 

12 01 17 

103. Κεςςαλονίκθ: Χε ξενοδοχεία 
μεταφζρκθκαν πρόςφυγεσ που ηοφςαν ςε 
ςκθνζσ ςτο Βαγιοχϊρι 

12 01 17 

104. Υλοίο του Υολεμικοφ Ραυτικοφ ςτθ Οζςβο 
για να ςτεγαςτοφν οι πρόςφυγεσ που 
μζνουν ςε ςκθνζσ καμμζνεσ ςτο χιόνι 

11 01 17 
 

105. Πάχθ με τα χιόνια: Εικόνεσ από τουσ 
καταυλιςμοφσ προςφφγων ςτθν Softex και 
τθ Πόρια (Video) 

11 01 17 
 

106. Κεςςαλονίκθ: Χε ετοιμότθτα το Ωπ. 
Πεταναςτευτικισ Υολιτικισ για τθν 
αντιμετϊπιςθ αναγκϊν ςτα κζντρα 
φιλοξενίασ προςφφγων 

11 01 17 

107. Ζπαινοι του Υάπα ςε Ελλάδα, Λταλία, 
Γερμανία και Χουθδία εδω 

10 01 17 

108. Υλοίο του Υολεμικοφ Ραυτικοφ ςτθ Οζςβο 
για τθν φιλοξενία προςφφγων 

10 01 17 
 

109. Χε ενοικιαηόμενα δωμάτια και ξενοδοχεία 
75 πρόςφυγεσ από τον καταυλιςμό τθσ 
Πόριασ 

10 01 17 

110. Ξομιςιόν: Ανεπαρκείσ οι ςυνκικεσ 
υποδοχισ των μεταναςτϊν ςτθν Ελλάδα 

09 01 17 
 

111. Χτα ερείπια του κάτω κάςτρου τθσ 
Πυτιλινθσ βρικαν καταφφγιο οι 
πρόςφυγεσ 

09 01 17 
 

112. Αντιμζτωποι με το ψφχοσ και ςιμερα οι 
πρόςφυγεσ, ςτον καταυλιςμό τθσ Πόριασ 

08 01 17 
 

113. Αντιμζτωποι με το πολικό ψφχοσ 
πρόςφυγεσ και μετανάςτεσ ςτθ Πυτιλινθ 

07 01 17 

114. Γ. Πουηάλασ: «Θ Ε.Ε. πρζπει να 
αποκαταςτιςει τθν ευκφνθ που ζχει 
αναλάβει για τθ μετεγκατάςταςθ των 
προςφφγων» 

06 01 17 
 

115. Γ. Πουηάλασ: Δομζσ φιλοξενίασ που κα 
ικανοποιοφν τισ ανάγκεσ των προςφφγων 

06 01 17 
 

116. Γ. Πουηάλασ: Ξανζνασ πρόςφυγασ και 
μετανάςτθσ δεν είναι πλζον ςτο κρφο 

05 01 17 

117. Ρεκρόσ 20χρονοσ πρόςφυγασ ςτον Ζβρο 04 01 17 

118. Χτα νθςιά του βορείου Αιγαίου 112 νζοι 
μετανάςτεσ και πρόςφυγεσ 

02 01 17 

119. Γ. Πουηάλασ: Από τον Πάρτιο θ 
προςφορά χρθμάτων ςτουσ πρόςφυγεσ 

02 01 17 

120. Γ. Πουηάλασ: «Χτισ καινοφργιεσ 
επεξεργαςίεσ του Δουβλίνου διαβλζπουμε 
τα παλιά λάκθ» 

29 12 16 
 

121. Πθδενικζσ οι ροζσ προςφφγων ςτα νθςιά 29 12 16 
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του βορείου Αιγαίο 

122. Αφξθςθ των αιτθμάτων αςφλου κατά 
593% τον Ροζμβριο του 2016, ςε ςχζςθ με 
τθν προθγοφμενθ χρονιά, ςφμφωνα με 
ςτοιχεία τθσ Ωπθρεςίασ Αςφλου 

29 12 16 

123. Επίκεςθ με μαχαίρι ςε Χφρο πρόςφυγα 
ςτθ Χίο 

28 12 16 

124. Γ. Πουηάλασ: Θλεκτρονικι κάρτα 
μεταναςτϊν, κατάργθςθ των ςυςςιτίων και 
8.000 νζεσ κζςεισ φιλοξενίασ 

28 12 16 

125. Σγδόντα ζξι πρόςφυγεσ διαςϊκθκαν ςτθ 
Χίο από το Οιμενικό 

28 12 16 

126. Γ. Πουηάλασ ςτθν "Αυγι τθσ Ξυριακισ": 
Ψον Απρίλιο κα ξεκινιςει θ αποςυμφόρθςθ 
των νθςιϊν 

25 12 16 

127. ΕΕΔΑ: Ψροποποιιςτε Δουβλίνο και 
μεταναςτευτικι πολιτικι τθσ Ε.Ε.  

23 12 16 

128. Ελπίδεσ για κζρμανςθ ςτον καταυλιςμό 
τθσ Χοφδασ Χίου 

23 12 16 

129. Ψο κοινό ςχζδιο δράςθσ Ε.Ε. - Ψουρκίασ 
υπονομεφει το κράτοσ δικαίου 

23 12 16 

130. Ψροποποίθςθ λεωφορειακισ γραμμισ για 
τισ μετακινιςεισ προςφφγων ςτθν Ελευςίνα 

23 12 16 

131. Ακόμα ςτο κρφο οι πρόςφυγεσ τθσ Χοφδασ 
ςτθ Χίο 

22 12 16 

132. Χίοσ: ανά ρεφμα ςτον καταυλιςμό τθσ 
Χοφδασ, με απόφαςθ Δθμοτικοφ 
Χυμβουλίου 

22 12 16 
 

133. Χυνολικά 102 πρόςφυγεσ ςτα νθςιά του 
βορείου Αιγαίου το τελευταίο 24ωρο 

21 12 16 

134. Θ Ευρϊπθ απογοιτευςε και Ευρωπαίουσ, 
και πρόςφυγεσ 

20 12 16 

135. Υρόςφυγεσ του Ελαιϊνα κάκιςαν ςτα 
κρανία για να μάκουν Ελλθνικά και Αγγλικά 

20 12 16 

136. Υαιχνίδια για τα προςφυγόπουλα 
ςυγκεντρϊνει το Χυνεργατικό Ξαφενείο 
Ακαδθμίασ Υλάτωνοσ 

20 12 16 

137. Λςτορίεσ αλλθλεγγφθσ: Τταν πρόςφυγεσ 
και μετανάςτεσ βάηουν τα γυαλιά ςτθν 
Ευρϊπθ του Διαφωτιςμοφ 

17 12 16 

138. Ενίςχυςθ τθσ Ωπθρεςίασ Ωποδοχισ και 
Ψαυτοποίθςθσ με 160 εργαηόμενουσ 

16 12 16 
 

139. Θ βελτίωςθ των ςυνκθκϊν διαβίωςθσ των 
προςφφγων ςτθ διυπουργικι με 
εκπροςϊπουσ του ΣΘΕ 

16 12 16 

140. Σι ευρωβουλευτζσ δεν βλζπουν με καλό 
μάτι τθν επαναφορά του Ξανονιςμοφ του 
«Δουβλίνου» για τθν Ελλάδα  

15 12 16 

141. Χυνελιφκθ Χφροσ πρόςφυγασ γιατί 
χτφπθςε τον τρίχρονο γιο του 

15 12 16 

142. Πετεγκατάςταςθ 1.100 προςφφγων ςτθν 14 12 16 



210 
 

Λρλανδία ζωσ τον Χεπτζμβριο του 2017  

143. Spiegel: Θ Frontex ενιςχφει τθν παρουςία 
τθσ ςτα ελλθνικά ςφνορα 

13 12 16 

144. Άφαντεσ οι ευρωπαϊκζσ αξίεσ ςτισ 
πολιτικζσ αςφλου τθσ Ε.Ε. 

11 12 16 

145. Διεκνισ Αμνθςτία για Ε.Ε.: Θ πίεςθ ςτθν 
Ελλάδα για τισ επιςτροφζσ βάςει Δουβλίνου 
είναι «υποκριτικι»  

10 12 16 

146. Θ Γερμανία ξεκινά πρόγραμμα 
επαναπατριςμοφ... προςφφγων 

10 12 16 

147. Ψισ 222 ζφταςαν οι αφίξεισ ςτα νθςιά χκεσ 10 12 16 

148. Θ πίεςθ ςτα νθςιά κα αποςυμφορθκεί διά 
τθσ... ευκολότερθσ απζλαςθσ και κράτθςθσ  

09 12 16 
 

149. Ω. Α. του ΣΘΕ: Ρα δοκεί μεγαλφτερθ 
ςτιριξθ ςτθν Ελλάδα από τθν Ευρωπαϊκι 
Ωπθρεςία Αςφλου 

09 12 16 

150. Ψο Ωπ. Πεταναςτευτικισ Υολιτικισ 
διαψεφδει δθμοςίευμα τθσ WSJ για 
«εξαφανιςμζνουσ» πρόςφυγεσ 

08 12 16 
 

151. Δ. Αβραμόπουλοσ: Πόνο υπό 
προχποκζςεισ θ επιςτροφι μεταναςτϊν 
ςτθν Ελλάδα 

08 12 16 
 

152. Επιςτολι Πουηάλα για μεταφορά 
μεταναςτϊν από τα νθςιά ςτθν ενδοχϊρα 

08 12 16 
 

153. Θμερίδα για τθν προςταςία των ανιλικων 
προςφφγων 

08 12 16 

154. Τχι τθσ Οζςβου ςε νζεσ δομζσ φιλοξενίασ 
και κζντρο κράτθςθσ 

07 12 16 

155. Πακθτζσ ηωγραφίηουν για τουσ 
πρόςφυγεσ 

06 12 16 

156. Ζνα λεωφορείο ζβαλε ξανά μπροσ τθ ηωι  04 12 16 

157. Πε γκαηάκια και αυτοςχζδιεσ φωτιζσ 
ηεςταίνονται ακόμα ςτθ Πόρια 

04 12 16 

158. Δίκτυο Ξαταγραφισ Υεριςτατικϊν 
Φατςιςτικισ Βίασ: Φατςιςτικό το κίνθτρο του 
άγριου βαςανιςμοφ του Συαλίντ Ψαλζμπ 

03 12 16 

159. Ρεκρόσ πρόςφυγασ ςτθ Χάμο από 
πακολογικά αίτια 

02 12 16 

160. Σικίςκοι αντικακιςτοφν τισ ςκθνζσ ςτο 
κζντρο φιλοξενίασ τθσ Παλακάςασ 

02 12 16 

161. Υεριςςότερα από 1.200 αςυνόδευτα 
παιδιά ςε λίςτεσ αναμονισ για κζςθ ςε 
δομι προςταςίασ 

02 12 16 

162. Σι πρόςφυγεσ αντιμζτωποι με τον χιονιά 
και το κρφο 

01 12 16 

163. Διαμαρτυρία προςφφγων ςε Ωραιόκαςτρο 
και Διαβατά για τισ ςυνκικεσ διαβίωςθσ 

01 12 16 
 

164. Σλοκλθρϊκθκε θ μεταφορά των 
προςφφγων από τθν Υζτρα Σλφμπου 

01 12 16 

165. Ξινθτοποίθςθ ςτθ Κζρμθ για καλφτερεσ 
ςυνκικεσ διαβίωςθσ 

30 11 16 

http://www.avgi.gr/article/10836/7723471/aphantes-oi-europaikes-axies-stis-politikes-asylou-tes-e-e-
http://www.avgi.gr/article/10836/7723471/aphantes-oi-europaikes-axies-stis-politikes-asylou-tes-e-e-
http://www.avgi.gr/article/10836/7717555/e-piese-sta-nesia-tha-aposymphorethei-dia-tes-eukoloteres-apelases-kai-krateses
http://www.avgi.gr/article/10836/7717555/e-piese-sta-nesia-tha-aposymphorethei-dia-tes-eukoloteres-apelases-kai-krateses
http://www.avgi.gr/article/10836/7705138/me-nkazakia-kai-autoschedies-photies-zestainontai-akoma-ste-moria
http://www.avgi.gr/article/10836/7705138/me-nkazakia-kai-autoschedies-photies-zestainontai-akoma-ste-moria
http://www.avgi.gr/article/10836/7702774/ratsistiko-to-kinetro-tou-agriou-basanismou-tou-oualint-talemp
http://www.avgi.gr/article/10836/7702774/ratsistiko-to-kinetro-tou-agriou-basanismou-tou-oualint-talemp
http://www.avgi.gr/article/10836/7702774/ratsistiko-to-kinetro-tou-agriou-basanismou-tou-oualint-talemp
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166. Χε εξζλιξθ θ διαδικαςία αποχϊρθςθσ 
προςφφγων από τον χϊρο φιλοξενίασ ςτθν 
Υζτρα Σλφμπου 

30 11 16 

167. Πακριά από τα κεμελιϊδθ δικαιϊματα θ 
Ε.Ε. 

30 11 16 

168. Υρόςφυγεσ εγκαταλείφκθκαν ςτον δάςοσ 
του Χζιχ Χου ςτθ Κεςςαλονίκθ από 
διακινθτζσ 

30 11 16 

169. Δ. Αβραμόπουλοσ: Θ ςυμφωνία Ε.Ε. - 
Ψουρκίασ πρζπει να διατθρθκεί πάςθ κυςία 

29 11 16 

170. Σ Διμοσ Χίου είπε «όχι» ςε χϊρο 
φιλοξενίασ προςφφγων 

29 11 16 

171. Θ τραγωδία τθσ Πόριασ ςυγκλόνιςε τον 
πολιτικό κόςμο 

29 11 16 

172. Απζρριψε το δθμοτικό ςυμβοφλιο Χίου τισ 
κυβερνθτικζσ προτάςεισ για το προςφυγικό 

27 11 16 

173. εκίνθςε μετακίνθςθ προςφφγων με 
ςεβαςμό ςτθ ςυμφωνία 

26 11 16 

174. Υζνκοσ και αποκαΐδια ςτθ Πόρια 26 11 16 

175. Γ. Πουηάλασ: Διμοσ και Ρ.Δ. υπεφκυνθ 
για τθν κατάςταςθ ςτθ Χίο 

25 11 16 

176. Ψραγωδία με δυο νεκροφσ πρόςφυγεσ ςτθ 
Πόρια 

25 11 16 

177. Υυρκαγιά το πρωί ςτο hot spot ςτα 
Σινόφυτα - Δεν υπιρξε τραυματιςμόσ 

25 11 16 

178. Βίντεο μετά τθν ζκρθξθ ςτο κζντρο 
φιλοξενίασ προςφφγων ςτθ Πόρια 

25 11 16 

179. Οζςβοσ: Αιματθρι ζκρθξθ ςτο hotspot τθσ 
Πόριασ 

25 11 16 

180. Δυο πρόςφυγεσ νεκροί από ζκρθξθ 
υγραερίου ςτο hot spot τθσ Πόριασ 

25 11 16 

181. Θράκλειο: Διαςϊκθκαν 42 πρόςφυγεσ, 
νότια τθσ Λεράπετρασ 

25 11 16 

182. Ψθλεφωνικι επικοινωνία Ψςίπρα - 
Πουηάλα για τθν τραγωδία ςτθ Πόρια 

25 11 16 

183. Εγκαινιάςτθκε και θ ανακαινιςμζνθ δομι 
φιλοξενίασ ςτο Ξουτςόχερο Οάριςασ 

24 11 16 

184. «Θ Ευρϊπθ πρζπει να ξαναγυρίςει ςτισ 
αρχζσ από τισ όποιεσ χτίςτθκε» 

23 11 16 

185. Εγκαινιάςτθκε θ ανακαινιςμζνθ δομι 
φιλοξενίασ τθσ Φιτςϊνασ 

23 11 16 

186. Επιςτροφι Ψοφρκων αξιωματοφχων ςτα 
νθςιά 

23 11 16 

187. Ψο κόμμα τθσ Πζρκελ προτείνει ςχζδιο... 
Αυςτραλίασ ςτθ Πεςόγειο 

23 11 16 

188. Διεκνισ Σργανιςμόσ Πετανάςτευςθσ: 
Πείωςθ των αφίξεων προςφφγων και 
μεταναςτϊν ςτθν Ευρϊπθ, αλλά αφξθςθ 
των κανάτων  

23 11 16 
 

189. Σ Δ. Βίτςασ ςτα εγκαίνια τθσ δομισ 
φιλοξενίασ προςφφγων ςτο Ξουτςόχερο 

23 11 16 



212 
 

190. Υυκνϊνουν τα μαφρα ςφννεφα ςτα νθςιά  22 11 16 

191. Ρ. Ψόςκασ: Σι ακραίοι που λζνε να φφγουν 
τϊρα οι πρόςφυγεσ από το Χίο δεν 
προςφζρουν λφςθ 

21 11 16 
 

192. Υρϊτθ μζρα ςτο ςχολείο για 
προςφυγόπουλα ςε Ξαλπάκι και 
Φιλιππιάδα 

21 11 16 

193. Ανάβουν «φωτιζσ» ςτθ Χίο και τθν ΕΟ.ΑΧ. 
ακροδεξιοί και χρυςαυγίτεσ 

19 11 16 

194. Κεςςαλονίκθ: Δφο πολυκατοικίεσ για τουσ 
πρόςφυγεσ 

19 11 16 

195. Διεφκυνςθ Δθμόςιασ Ωγείασ τθσ 
Υεριφερειακισ Ενότθτασ: Εμβολιαςμζνα 
όλα τα προςφυγόπουλα ςτθν Θμακία 

18 11 16 

196. Θ ΕΟ.ΑΧ. διερευνά τθν εμπλοκι 
χρυςαυγιτϊν ςτα επειςόδια 

18 11 16 

197. Ανακοίνωςθ από τον ΧΩΦΛΗΑ Χίου: 
Υαιχνίδια ςτισ πλάτεσ Χιωτϊν και 
προςφφγων 

18 11 16 
 

198. Χίοσ: Ρζοσ τραυματιςμόσ Χφρου 
πρόςφυγα - Ξαταγγελίεσ για επιχειριςεισ 
ακροδεξιϊν 

18 11 16 
 

199. Επίκεςθ με μολότοφ ςτον καταυλιςμό ςτθ 
Χίο 

18 11 16 

200. Διακόςιοι πενιντα Χφριοι πρόςφυγεσ κα 
ςτεγαςτοφν ςε μιςκωμζνα ακίνθτα ςτα 
Υάλιουρα Επανομισ 

18 11 16 
 

201. Ζντονθ ανθςυχία τθσ Ϊπατθσ Αρμοςτείασ 
για τθ βία ςτθ Χίο 

18 11 16 

202. Εγκαινιάηονται δφο δομζσ φιλοξενίασ 
προςφφγων ςε Φιτςϊνα και  

203. Ξουτςόχερο 

18 11 16 

204. Αποςφρουν οι Βζλγοι τουσ 
εμπειρογνϊμονεσ από τα νθςιά 

17 11 16 

205. Υρόςφυγεσ από το City Plaza τίμθςαν τθν 
επζτειο του Υολυτεχνείου 

17 11 16 

206. Χίοσ: Επειςόδια ςτον καταυλιςμό 
προςφφγων ςτθ Χοφδα- 40 προςαγωγζσ 

17 11 16 

207. Αν. Ξαββαδία: Υϊσ ακριβϊσ εννοείτε τθν 
ευρωπαϊκι αλλθλεγγφθ; 

16 11 16 

208. Ξοινό ςυμφζρον Ε.Ε. - Αιγφπτου θ 
ςυνεργαςία για τθν καταπολζμθςθ τθσ 
παράνομθσ μετανάςτευςθσ 

16 11 16 

209. Χαλάνδρι: Ψθν Ξυριακι ο φιλικόσ 
ποδοςφαιρικόσ αγϊνασ για τα αςυνόδευτα 
προςφυγόπουλα 

16 11 16 
 

210. «Ψο Βζλγιο αποςφρει τουσ 
εμπειρογνϊμονζσ του από τα ελλθνικά 
νθςιά» 

16 11 16 

211. Διεκνείσ ανκρωπιςτικζσ οργανϊςεισ για 
επίςκεψθ Σμπάμα και προςφυγικό 

15 11 16 
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212. Επιςτροφζσ προςφφγων από το Βζλγιο 
ςτθν Ελλάδα ηθτάει ο υφ. Πετανάςτευςθσ 
Ψεό Φράνκεν 

15 11 16 

213. Ρζο κζντρο φιλοξενίασ 1.000 ατόμων και 
κζντρο κράτθςθσ ςτθ Χίο 

15 11 16 

214. Σ Αυςτριακόσ ευρωβουλευτισ Γιόηεφ 
Βαϊντενχόληερ ςτο Ξζντρο Φιλοξενίασ Ρζασ 
Ξαβάλασ 

15 11 16 
 

215. Άννα Γκόμεσ: Ρα δοκεί προτεραιότθτα 
ςτουσ Ξοφρδουσ Γεηίντι ςτθ διαδικαςία 
μετεγκατάςταςθσ 

14 11 16 
 

216. Επιτάχυνςθ τθσ μετεγκατάςταςθσ 
προςφφγων ηιτθςε ο Γ.Βάιντενχολτςερ 

14 11 16 

217. Ξακυςτεριςεισ και κενζσ κζςεισ ςτουσ 
ξενϊνεσ αςυνόδευτων παιδιϊν 

12 11 16 

218. Ζρευνα για τισ καταγγελίεσ τθσ Ϊπατθσ 
Αρμοςτείασ του ΣΘΕ 

10 11 16 

219. ΕΕΔΑ: Ρα ςταματιςουν οι επιςτροφζσ και 
οι εκδόςεισ ςτθν Ψουρκία 

10 11 16 

220. Ξομιςιόν: «Υροχωριςτε με τθ 
μετεγκατάςταςθ»  

10 11 16 

221. Γιατροί Χωρίσ Χφνορα: Αντιμζτωποι με τθν 
κατάκλιψθ πολλοί από τουσ πρόςφυγεσ 

10 11 16 

222. Human Rights Watch: Σ χειμϊνασ ζρχεται 
για τουσ πρόςφυγεσ ςτθν Ελλάδα 

09 11 16 

223. Απόδοςθ ικαγζνειασ με αργοφσ ρυκμοφσ 09 11 16 

224. Χφςκεψθ για τον εγκλωβιςμό προςφφγων 
ςτθ Χίο, με «επαναδιατφπωςθ» τθσ 
κυβερνθτικισ πρόταςθσ 

09 11 16 
 

225. Πουηάλασ και Ψόςκασ ηθτοφν να ελεγχκεί 
θ διαδικαςία επαναπροϊκθςθσ ςτθν 
Ψουρκία 10 Χφρων αιτοφντων άςυλο 

09 11 16 

226. Υαρζμβαςθ Γιοφνκερ για μετεγκατάςταςθ 
προςφφγων: «Δεν μπορείτε να διαλζγετε 
χϊρα» 

08 11 16 

227. Σ εμβολιαςμόσ των προςφυγόπουλων ςτο 
επίκεντρο τθσ ςυνάντθςθσ γγ Δθμόςιασ 
Ωγείασ με τθ UNICEF  

08 11 16 

228. 147 επικζςεισ ςε κρθςκευτικοφσ χϊρουσ 
ςτθν Ελλάδα το 2015 

05 11 16 

229. Tζςςερισ νζεσ επιςτροφζσ ςτθν Ψουρκία 04 11 16 

230. Ρζα δομι φιλοξενίασ αςυνόδευτων 
προςφυγόπουλων 

04 11 16 

231. Ρζα παραίτθςθ γεν. γραμματζα ςτο 
υπουργείο Πεταναςτευτικισ Υολιτικισ 

04 11 16 

232. Πυτιλινθ: Χτουσ 11.920 οι εγκλωβιςμζνοι 
πρόςφυγεσ ςτο βόρειο Αιγαίο 

04 11 16 

233. Δ. Αβραμόπουλοσ: Θ Ξομιςιόν 
ςυνεργάηεται με τθ ςλοβακικι προεδρία για 
τθν αντιμετϊπιςθ τθσ προςφυγικισ κρίςθσ 

03 11 16 

234. Δφο τραυματιςμζνα προςφυγόπουλα από 03 11 16 
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φωτιά ςτο κζντρο «Φζςςα» 

235. Εγκαινιάηεται ζνασ ακόμα ξενϊνασ 
αςυνόδευτων ανθλίκων 

03 11 16 

236. Χτζγθ για 32 αςυνόδευτα παιδιά ςτο νζο 
ξενϊνα ςτο Ξαλαμάκι 

03 11 16 

237. Διεκνισ Σργανιςμόσ Πετανάςτευςθσ: Σι 
κάνατοι ςτθ Πεςόγειο κα ξεπεράςουν τουσ 
4.000 

02 11 16 

238. Ξανονικά ζλεγχοι και εμβολιαςμοί ςτο 
κζντρο φιλοξενίασ προςφφγων τθσ Ρζασ 
Ξαβάλασ Ξιλκίσ 

02 11 16 
 

239. Χφςκεψθ ςτο Πζγαρο Παξίμου, τθν 
ερχόμενθ Ψρίτθ, με κζμα το προςφυγικό 
ηιτθμα ςτθ Χίο 

02 11 16 
 

240. Πε εγκαφματα δφο προςφυγόπουλα μετά 
από φωτιά ςε ςκθνι ςτθ δομι φιλοξενίασ 
ςτο Ωραιόκαςτρο 

02 11 16 
 

241. Θ φωτογραφία που άνοιξε μια φιλόξενθ 
αγκαλιά για τον Ριντχάλ και τισ κόρεσ του 

02 11 16 
 

242. Χτο Λπποκράτειο με εγκαφματα δφο 
προςφυγόπουλα μετά από φωτιά ςε ςκθνι 
ςτο Ωραιόκαςτρο 

02 11 16 

243. Χτισ αρχζσ του 2017 θ μεταφορά 
προςφφγων ςτθν Ξριτθ 

02 11 16 

244. Ελλθνικό Χυμβοφλιο για τουσ Υρόςφυγεσ: 
Υαρατθριςεισ για το υπό διαβοφλευςθ 
νομοςχζδιο για τθν υποδοχι αιτοφντων 
άςυλο 

01 11 16 

245. Πε αποςκευζσ μια κικάρα και τισ 
ηωγραφιζσ τουσ 

01 11 16 

246. Υαράνομεσ επιςτροφζσ Χφρων 
προςφφγων ςτθν Ψουρκία 

01 11 16 

247. Χχεδόν 4.000 πρόςφυγεσ ζχαςαν τθ ηωι 
τουσ φζτοσ ςτθ Πεςόγειο 

01 11 16 

248. Εγκαίνια ξενϊνα φιλοξενίασ για 
αςυνόδευτα παιδιά 

01 11 16 

249. Χτθ Ρεάπολθ Βοιϊν μεταφζρονται οι 
πρόςφυγεσ που εντοπίςτθκαν ανοιχτά των 
Αντικυκιρων 

01 11 16 
 

250. Χυνάντθςθ Πουηάλα με τθ Χυντονιςτικι 
Επιτροπι τθσ ΥΕΔ Ξριτθσ για το 
προςφυγικό 

01 11 16 

251. Τταν θ Ευρϊπθ βαφτίηει το κρζασ ψάρι 30 10 16 

252. «Εντόσ των επόμενων θμερϊν» οι 
ανακοινϊςεισ Πουηάλα για τισ καταγγελίεσ 
τθσ Ϊπατθσ Αρμοςτείασ 

28 10 16 

253. Π. Χχοινάσ: «Γιατί φταίει θ Ξομιςιόν για τα 
επειςόδια ςτα hotspots;»  

28 10 16 

254. Ρζεσ επιςτροφζσ προςφφγων ςτθν 
Ψουρκία 

28 10 16 

255. Ζνταςθ και μικροεπειςόδια ςτο hotspot 27 10 16 

http://www.avgi.gr/article/10836/7603918/kanonika-elenchoi-kai-emboliasmoi-sto-kentro-philoxenias-prosphygon-tes-neas-kabalas-kilkis
http://www.avgi.gr/article/10836/7603918/kanonika-elenchoi-kai-emboliasmoi-sto-kentro-philoxenias-prosphygon-tes-neas-kabalas-kilkis
http://www.avgi.gr/article/10836/7603918/kanonika-elenchoi-kai-emboliasmoi-sto-kentro-philoxenias-prosphygon-tes-neas-kabalas-kilkis
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τθσ Χίου 

256. Επζςτρεψαν από τθ Οζςβο οι τρεισ άνδρεσ 
των γυναικϊν προςφφγων του Α.Ψ. 
Ξαλαμάτασ  

27 10 16 

257. Θ Ευρϊπθ βλζπει πρόοδο ςτο προςφυγικό 27 10 16 

258. Αναταραχι και ςτθ Χάμο λόγω του 
πολφμθνου εγκλειςμοφ προςφφγων  

26 10 16 

259. Ενθμζρωςθ ενάντια ςτθν προκατάλθψθ 
κατά των προςφφγων 

26 10 16 

260. Σδ. Βουδοφρθσ: Χτθ διάκεςθ τθσ Βουλισ 
για να κατακζςω τα ςτοιχεία που ζχω 

26 10 16 

261. Επιςτροφι 8 Χφρων προςφφγων ςτθν 
Ψουρκία 

26 10 16 

262. Χίοσ: Επειςόδια ςτο hot spot τθσ ΒΛΑΟ 26 10 16 

263. Εξζγερςθ ςτθ Πόρια 25 10 16 

264. Ψι ςυνζβθ τελικά ςε Ξαλαμάτα και Οζρο; 25 10 16 

265. Ζνταςθ ςτο hot spot τθσ Πόριασ ςτθ 
Οζςβο (Video) 

24 10 16 

266. Σρκίςτθκε ο νζοσ γενικόσ γραμματζασ 
Ωποδοχισ Αν. Χαλτζρθσ 

24 10 16 

267. Ϊπατθ Αρμοςτεία ΣΘΕ για τουσ 
πρόςφυγεσ: Ξαταγγελία για παράνομεσ 
επιςτροφζσ Χφρων ςτθν Ψουρκία 

22 10 16 
 

268. Δ. Αβραμόπουλοσ: Θ ςυμφωνία ΕΕ-
Ψουρκίασ κα πρζπει να ςυνεχίςει να 
λειτουργεί 

22 10 16 

269. Ακόμα 14 Χφροι πρόςφυγεσ ςτθν Ψουρκία 21 10 16 

270. Γερμανικόσ Ψφποσ: Υιο γριγορεσ 
επιςτροφζσ προςφφγων με αντάλλαγμα 
μετεγκατάςταςθ 

21 10 16 

271. Ψο δράμα των ευάλωτων προςφφγων 
ςυνεχίηεται ςτισ λάςπεσ των καταυλιςμϊν  

21 10 16 
 

272. Χτακερά χαμθλζσ οι προςφυγικζσ ροζσ 
ςτα νθςιά του βορείου Αιγαίου 

21 10 16 

273. Σ Γ. Πουηάλασ ηιτθςε από τον Π. Χουλτσ 
να αναλάβει ενεργό δράςθ ςτο προςφυγικό 

20 10 16 

274. Χε καλό δρόμο βρίςκει τισ 
επανεγκαταςτάςεισ ο Δ. Αβραμόπουλοσ  

20 10 16 

275. Γ. Πουηάλασ προσ Χουλτσ: Ξίνδυνοσ 
«παγϊματοσ» του προγράμματοσ 
μετεγκατάςταςθσ 

20 10 16 
  

276. Διαμαρτυρία προςφφγων ςτθ Χίο 20 10 16 

277. «Υθγι ζμπνευςθσ θ ςτάςθ που κρατιςατε 
με τουσ πρόςφυγεσ» 

19 10 16 

278. Διαςϊκθκαν 30 πρόςφυγεσ 19 10 16 

279. Χυμπλοκι με τραυματιςμό ςτο Ξζντρο 
Φιλοξενίασ Διαβατϊν 

19 10 16 

280. Σ Αν.Χαλτερισ νζοσ γγ Ωποδοχισ 
Υροςφφγων 

19 10 16 

281. Πθδενικζσ οι προςφυγικζσ ροζσ, λόγω των 19 10 16 
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ιςχυρϊν ανζμων 

282. Π. Χ. Γαλθνόσ: Θ πολιτικι τθσ ΕΕ 
εγκλϊβιςε χιλιάδεσ ανκρϊπουσ ςτα 
ελλθνικά νθςιά 

19 10 16 

283. Αντρζεβα: Ρα υλοποιθκοφν τα 
ςυμφωνθμζνα 

18 10 16 

284. Ωποχωροφν οι ξενοφοβικζσ αντιδράςεισ 
ςτα ςχολεία 

18 10 16 

285. Γιατροί του Ξόςμου: Είχε ηθτθκεί από το 
διμαρχο Ωραιοκάςτρου βελτίωςθ των 
ςυνκθκϊν ςτο δρόμο όπου ζγινε το 
δυςτφχθμα  

18 10 16 

286. Διεκνισ Αμνθςτία: Σι ςυνκικεσ διαβίωςθσ 
των προςφφγων παραμζνουν ςκόπιμα 
κακζσ  

18 10 16 

287. Πυτιλινθ: Aντιρατςιςτικό - αντιφαςιςτικό 
παλλεςβιακό ςυλλαλθτιριο, το απόγευμα 

18 10 16 

288. Ζνταςθ και επειςόδια ςτο Ωραιόκαςτρο 17 10 16 

289. Αφγανοί, οι ανεπικφμθτοι πρόςφυγεσ  16 10 16 

290. 58 πρόςφυγεσ και μετανάςτεσ 
επιςτράφθκαν ςτθν Ψουρκία 

15 10 16 

291. Χυνκικθ α λα Ε.Ε. - Ψουρκία με Αφρικι 
προωκοφν Γερμανία και Αυςτρία 

14 10 16 

292. Επιςτροφι 58 παράτυπων μεταναςτϊν 
ςτθν Ψουρκία 

14 10 16 

293. Από τθ Γραμματεία Λςότθτασ: Δζςμθ 
μζτρων για τθν προςταςία των γυναικϊν 
προςφφγων 

13 10 16 

294. Θ νζα Frontex επί το ζργον: Ψεςτ 
«αδυναμιϊν ςτα ςφνορα» Γερμανίασ, 
Χλοβενίασ και Φινλανδίασ 

13 10 16 

295. Ωραιόκαςτρο: Επίκεςθ κατά νεολαίων του 
ΧΩΦΛΗΑ από ομάδα γονζων με ακροδεξιά και 
ξενοφοβικι ρθτορικι 

13 10 16 
  

296. Χίοσ: «Ψα παιδιά είναι τα κφματα, ασ τα 
προςτατεφςουμε» το ςκεπτικό τθσ 
ςυνζλευςθσ τθσ Ζνωςθσ Γονζων 

13 10 16 

297. «Ψα προςφυγόπουλα να ξαναγίνουν 
παιδιά» 

12 10 16 

298. Ανάγκθ αποςυμφόρθςθσ και βελτίωςθ 
ςυνκθκϊν διαβίωςθσ  

12 10 16 

299. Ξινδυνολογεί ξανά ο γ.γ. του ςωματείου 
εργαηομζνων του Ροςοκομείου Ξιλκίσ 

12 10 16 

300. ενοφοβικό κρεςζντο γονζων ςτον Διμο 
Βόλβθσ: «Απλϊσ δεν τουσ κζλουμε...» 

12 10 16 
 

301. ΕΕΔΑ: Ξακι οργάνωςθ του εγχειριματοσ 
τθσ εκπαίδευςθσ των προςφυγόπουλων 

12 10 16 

302. Επικράτθςε θ λογικι ςτθ Οζςβο 11 10 16 

303. Θ διοικθτικι κράτθςθ επζςτρεψε, με τα 
ίδια προβλιματα 

11 10 16 

304. Πια ςτζγθ για 100 αςυνόδευτουσ 11 10 16 
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ανιλικουσ ςτθν Υαιανία 

305. Ψο πιο κερμό καλωςόριςμα ςτουσ νζουσ 
ςυμμακθτζσ 

11 10 16 

306. Ψόμασ Ρτε Πεηιζρ: Ρα ςταλοφν ειδικοί για 
ηθτιματα αςφλου ςτθν Ελλάδα 

11 10 16 
   

307. Πυτιλινθ: Υερίπου 500 πρόςφυγεσ, 
πζραςαν ςτα νθςιά του βορείου Αιγαίου, τισ 
τελευταίεσ πζντε θμζρεσ 

11 10 16 
  

308. Σι επτά δράςεισ τθσ κυβζρνθςθσ για το 
προςφυγικό ςτθ Χάμο 

11 10 16 

309. Χπ. Γαλθνόσ: Υροςβάλλει τθ Οζςβο το 
“ςφράγιςμα” ςχολείου προκειμζνου να μθ 
φοιτιςουν προςφυγόπουλα 

10 10 16 

310. Υρϊτο κουδοφνι ςιμερα για τα 
προςφυγόπουλα 

10 10 16 

311. Πικρόψυχεσ λφςεισ ςε μεγάλα 
προβλιματα  

09 10 16 

312. Υουλικθκαν οι πίνακεσ του «ηωγράφου 
τθσ Ειδομζνθσ» 

09 10 16 

313. Απομακρφνκθκαν οι πρόςφυγεσ από το 
κολυμβθτιριο τθσ Πυτιλινθσ  

07 10 16 

314. Ξαταγγελία ΞΕΕΦΦΑ: Φατςιςτικζσ 
επικζςεισ ςτουσ Αγίουσ Αναργφρουσ 

07 10 16 

315. Ρζα επιςτροφι 10 Χφρων προςφφγων 07 10 16 

316. Παξίμου για το προςφυγικό: Κα 
αποςυμφορθκεί θ Οζςβοσ 

07 10 16 

317. Διεκνισ Αμνθςτία: Αδιαφορία των 
πλοφςιων χωρϊν για τθν προςφυγικι κρίςθ 

05 10 16 

318. Λατροδικαςτικι υπθρεςία ςτθ Οζςβο για 
ταυτοποίθςθ των νεκρϊν προςφφγων 

05 10 16 

319. Οειτουργία των Δομϊν Ωποδοχισ για τθν 
Εκπαίδευςθ των Υροςφφγων 

05 10 16 

320. «Ανκρϊπινεσ επαναπροωκιςεισ» ςε 
Ψουρκία και Αίγυπτo 

04 10 16 

321. Ϊσ αφριο οι αιτιςεισ των αναπλθρωτϊν 
εκπαιδευτικϊν για τθν εκπαίδευςθ 
προςφφγων 

04 10 16 
 

322. «Ψθροφνται οι προβλεπόμενοι όροι ςτουσ 
διαγωνιςμοφσ για τθ ςίτιςθ προςφφγων» 

04 10 16 
 

323. Υάνω από 1.000 πρόςφυγεσ 
μετεγκαταςτάκθκαν ςε άλλεσ χϊρεσ τθσ Ε. Ε 

31 10 16 

324. Ζκτακτθ βοικεια από τθν Ξομιςιόν και 
πρόοδοσ ςτθ διαχείριςθ του προςφυγικοφ  

29 09 16 

325. Δ. Αβραμόπουλοσ: Λκανοποίθςθ των 
ανϊτατων κλιμακίων τθσ Επιτροπισ για τθν 
πολιτικι τθσ Ελλάδασ ςτο προςφυγικό 

29 09 16 

326. Θ φρίκθ τθσ Πόριασ 29 09 16 

327. Die Zeit: Δεν φταίει θ Ελλάδα για τθν 
κατάςταςθ ςτθ Οζςβο, αλλά οι χϊρεσ τθσ 
Ε.Ε 

29 09 16 

328. Ανεπικφμθτα τα προςφυγόπουλα ςε όλα 28 09 16 
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τα ςχολεία τθσ Αλεξάνδρειασ 

329. Εντολζσ Ψςίπρα για επιτάχυνςθ ςτο 
προςφυγικό 

28 09 16 

330. Ξαλοβλζπουν τθν «ευζλικτθ αλλθλεγγφθ» 
του Βίςενγκραντ οι Ευρωπαίοι 

28 09 16 

331. Πακροπρόκεςμα οικονομικά οφζλθ από 
τθ μετανάςτευςθ  

28 09 16 

332. Πετζφεραν τον παλμό τθσ κοινωνίασ, 
ηιτθςαν ςτιριξθ 

28 09 16 

333. Ρζα «ακομμάτιςτθ» αντιπροςφυγικι 
ςυγκζντρωςθ ςιμερα ςτθ Χίο 

28 09 16 

334. Χε διαμερίςματα και ςε ςπίτια 
οικογενειϊν οι πρϊτοι πρόςφυγεσ 

28 09 16 

335. Ξομιςιόν: Χτα 353 εκατ. ευρϊ θ βοικεια 
για τθν προςφυγικι κρίςθ ςτθν Ελλάδα από 
τθν αρχι του 2015  

28 09 16 

336. Πυτιλινθ: Υεριοριςτικοί όροι ςτουσ 4 
ανιλικουσ πρόςφυγεσ που κατθγοροφνται 
για βιαςμό 

28 09 16 

337. Χυγκζντρωςθ ςιμερα ςτθ Χίο «ενάντια 
ςτο μεταναςτευτικό και προςφυγικό 
πρόβλθμα» 

28 09 16 
 

338. Πυτιλινθ: Κφμα ομαδικοφ βιαςμοφ από 
ανιλικουσ ομοεκνείσ του, 16χρονοσ 
Υακιςτανόσ 

28 09 16 

339. Άλλοσ ζνασ ςφλλογοσ γονζων ςτο μζτωπο 
τθσ ξενοφοβίασ  

27 09 16 

340. Ρζοι χϊροι φιλοξενίασ ςτα νθςιά του 
Ανατ. Αιγαίου 

27 09 16 

341. Φεςιτάλ μικροπολιτικισ από τον Ξυρ. 
Πθτςοτάκθ για το προςφυγικό   

27 09 16 

342. Ψο άλλο πρόςωπο του Ωραιοκάςτρου 27 09 16 

343. ΧΩΦΛΗΑ Αλεξάνδρειασ: Ρα κλείςουν όλοι τα 
αυτιά τουσ ςτισ ςειρινεσ τθσ ξενοφοβίασ και 
του ρατςιςμοφ 

27 09 16 
   

344. Επιςτροφι 70 παράτυπων μεταναςτϊν 
ςτθν Ψουρκία 

26 09 16 

345. Ψο Ωραιόκαςτρο πάει... Αλεξάνδρεια - 
«Τχι» ςτα προςφυγόπουλα από 2 δθμοτικά 
ςχολεία (Video) 

26 09 16 

346. Λςομερι κατανομι των προςφφγων ςε όλθ 
τθ χϊρα ηθτοφν οι φορείσ του νθςιοφ  

23 09 16 
   

347. Επιςτροφι 7 Χφρων ςτθ Ψουρκία 23 09 16 

348. «Θ κυβζρνθςθ κα προςτατεφςει τα 
δικαιϊματα των προςφυγόπουλων ςε υγεία 
και παιδεία» 

23 09 16 

349. "Χε επιςφαλείσ ςυνκικεσ αναμζνοντασ τθ 
μετεγκατάςταςι τουσ ςε κατάλλθλουσ 
χϊρουσ, ηουν 1.500 αςυνόδευτα παιδιά" 

23 09 16 
  

350. Ακυρϊκθκε ο διαγωνιςμόσ για τθ 
ναφλωςθ πλοίου που κα φιλοξενοφςε 

23 09 16 
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πρόςφυγεσ ςτθ Πυτιλινθ 

351. Σι φορείσ τθσ Οζςβου ηθτοφν 
ολοκλθρωμζνθ ςτρατθγικι  

22 09 16 

352. Πυτιλινθ: Άλλοι 69 μετανάςτεσ και 
πρόςφυγεσ ςτα νθςιά του βορείου Αιγαίου 
το τελευταίο 24ωρο 

22 09 16 
 

353. Αφξθςθ 132% ςτισ αιτιςεισ αςφλου ςτθν 
Ελλάδα το δεφτερο τρίμθνο 

22 09 16 

354. Διεκνισ Αμνθςτία: Θ παράλυςθ τθσ 
Ευρϊπθσ αφινει χιλιάδεσ πρόςφυγεσ 
εγκλωβιςμζνουσ ςτθν Ελλάδα (Video) 

22 09 16 

355. Εφαρμογι ςχεδίου αποςυμφόρθςθσ και 
επιτάχυνςθ των διαδικαςιϊν αςφλου  

21 09 16 
 

356. Ρ. Ψόςκασ από Αμυγδαλζηα: Δεν υπάρχουν 
καταραμζνοι τόποι, υπάρχουν καταραμζνεσ 
ςυνκικεσ  

21 09 16 

357. Χιμερα ςτθν Αυγι: Σι δθμότεσ πλιρωςαν 
«ςπαςμζνα» του δθμάρχου  

20 09 16 
 

358. Ψθν άμεςθ απομάκρυνςθ αςυνόδευτων 
ανθλίκων απο τθ Οζςβο ηθτεί θ Ξίνθςθ 
πολιτϊν «Χυνφπαρξθ και Επικοινωνία ςτο 
Αιγαίο» 

20 09 16 

359. Γ. Πουηάλασ: Δεν κα δθμιουργθκεί νζο 
κζντρο φιλοξενίασ προςφφγων ςτθ Οζςβο 

20 09 16 
 

360. Ρ. Ψόςκασ: Παφρεσ ςυμμαχίεσ τφπου 
Ππαλτάκου, μόνο κακό κάνουν ςτον τόπο 

20 09 16 
   

361. Υλοίο για τουσ πρόςφυγεσ τθσ Οζςβου 
ναυλϊνει το Ωπουργείο Ραυτιλίασ 

20 09 16 

362. Χφςκεψθ για τθ λιψθ μζτρων 
αντιμετϊπιςθσ τθσ κατάςταςθσ ςτθ Οζςβο 

20 09 16 
 

363. Χτάχτθ μεγάλο μζροσ του χοτ ςποτ τθσ 
Πόριασ - Άςτεγοι εκατοντάδεσ πρόςφυγεσ  

20 09 16 
  

364. Χτθ Ηάκυνκο μεταφζρονται 50 πρόςφυγεσ 
που περιςυνελζγθςαν από ιςτιοφόρο 

19 09 16 
   

365. Χυγκροφςεισ ςτο hot spot τθσ Πόρια 19 09 16 

366. Πυτιλινθ: Επειςόδια ςτθ Πόρια, κατόπιν 
φιμθσ για μαηικι επαναπροϊκθςθ ςτθν 
Ψουρκία 

19 09 16 
   

367. Υαγκόςμια αναγνϊριςθ για τον Χφρο 
παραολυμπιονίκθ-πρόςφυγα 

19 09 16 

368. Ενδιάμεςοσ χϊροσ καταγραφισ 
παραβατικϊν, όχι νζα δομι 

17 09 16 

369. Επικίνδυνο ξενοφοβικό ξζςπαςμα: 
«Οουςτείτε το προςφυγικό μόνοι ςασ»! 

17 09 16 

370. Ευρωπαϊκό Ξοινοβοφλιο: Ρζο ταξιδιωτικό 
ζγγραφο για τθν επιςτροφι των 
μεταναςτϊν  

16 09 16 

371. Ξαταγγελία του ΧΩΦΛΗΑ Οζςβου: Χε κίνθςθ 
κατά τθσ «μουςουλμανοποίθςθσ τθσ 
Οζςβου» καλεί κορυφαίο ςτζλεχοσ τθσ Ρ.Δ. 

16 09 16 
   

372. Hurriyet: Ζριξαν τισ τιμζσ οι Ψοφρκοι 16 09 16 
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διακινθτζσ προςφφγων 

373. Αν. Πιχαθλίδθσ: Δφςκολθ θ κατάςταςθ 
ςτθ Χίο, αλλά φαινόμενα αυτόκλθτων 
ςερίφιδων δεν κα γίνουν ανεκτά 

15 09 16 

374. Χτακερι θ μεταναςτευτικι ροι προσ τθν 
Ελλάδα, ςφμφωνα με τθ Frontex  

15 09 16 

375. Διμοσ Φεκφμνου: Ρα μείνουν οι 
πρόςφυγεσ ςτα ςπίτια και να ςτθριχκεί θ 
Ψοπικι Αυτοδιοίκθςθ 

15 09 16 
  

376. Πυτιλινθ: Επειςόδια μεταξφ προςφφγων 
ςτο χοτ ςποτ τθσ Πόριασ 

15 09 16 

377. Χτακερι θ μεταναςτευτικι ροι προσ τθν 
Ελλάδα, ςφμφωνα με τθ Frontex  

15 09 16 

378. Δεκτι θ παραίτθςθ Βουδοφρθ από τον 
πρωκυπουργό 

14 09 16 

379. Σ «γαλάηιοσ» διμαρχοσ πυροδοτεί το 
μίςοσ ςτο Ωραιόκαςτρο 

14 09 16 

380. Ξατάλθψθ Ροταρά 26: «Ψο κφμα 
αλλθλεγγφθσ ενδυναμϊνεται» 

14 09 16 

381. Χχεδόν 60.000 οι πρόςφυγεσ που 
βρίςκονται ςτθν Ελλάδα 

13 09 16 

382. Λςτιοφόρο με δεκάδεσ πρόςφυγεσ 
μεταφζρεται ςτθ Χάμο 

13 09 16 

383. Ευρωπαϊκό μθχανιςμό μετεγκατάςταςθσ 
προςφφγων ηθτοφν Πουηάλασ-Ψόςκασ 

13 09 16 

384. «Ψο μάκθμα τθσ αλλθλεγγφθσ κα 
αποτελζςει τθν πιο ουςιαςτικι παιδεία» - Θ 
Ξίνθςθ Απελάςτε τον Φατςιςμό απαντά 
ςτουσ γονείσ του Ωραιοκάςτρου 

13 09 16 

385. «Ραι» ςτθν φιλοξενία 2.000 προςφφγων 
ςτθν Ξριτθ, αποφάςιςε θ Υεριφερειακι 
Ζνωςθ Διμων 

13 09 16 

386. 115 εκατ. ευρϊ επιπλζον χρθματοδότθςθ 
τθσ Ξομιςιόν ςτθν Ελλάδα για τουσ 
πρόςφυγεσ 

10 09 16 
 

387. Χυναντιςεισ του Γ. Πουηάλα, ςε 
Βρυξζλλεσ και Ψουρκία για το προςφυγικό 

08 09 16 
 

388. Υροςφυγικό: Χφςκεψθ τθν Υαραςκευι 
υπό τον Γ. Πουηάλα για τα προβλιματα ςτθ 
Χίο 

07 09 16 
  

389. Άλλοι 199 πρόςφυγεσ το τελευταίο 24ωρο 
ςε Οζςβο και Χίο 

07 09 16 

390. Επίςκεψθ Δοφρου - Φρεκόν ςτο κζντρο 
φιλοξενίασ προςφφγων ςτον Χκαραμαγκά  

07 09 16 
 

391. εκινοφν οι εγγραφζσ ςτο Ξυριακάτικο 
ςχολείο μεταναςτϊν - Χε ποια πόςτα 
χρειάηονται εκελοντζσ 

07 09 16 
  

392. Πυτιλινθ: Υζντε Χφροι πρόςφυγεσ 
επζςτρεψαν ςτα Άδανα τθσ Ψουρκίασ 

07 09 16 

393. Χε δφο ελλθνικζσ οργανϊςεισ το Βραβείο 
Ράνςεν για τουσ Υρόςφυγεσ 2016 

06 09 16 
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394. Φ. Δοφρου: Ρα αποκτιςει θ Ευρϊπθ 
επιτζλουσ μια πραγματικά ςυνεκτικι 
προςφυγικι και μεταναςτευτικι  

06 09 16 
 

395. Κεςςαλονίκθ: Δθμιουργοφνται χϊροι 
πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ για τα 
προςφυγόπουλα  

06 09 16 
 

396. Ζκκλθςθ για λφςθ ςτο ηιτθμα των 
αςυνόδευτων ανθλίκων κάνουν οι «Γιατροί 
του Ξόςμου» 

05 09 16 

397. Διαμαρτυρίεσ και ςτον Ξατςικά Λωαννίνων 03 09 16 

398. Ε.Ε. και Ψουρκία επαναπροςεγγίηουν μετά 
τθν απόπειρα πραξικοπιματοσ 

03 09 16 

399. Σλονφχτια διαμαρτυρία προςφφγων ςτθ 
Κεςςαλονίκθ: Ανοίξτε τα ςφνορα 

02 09 16 
  

400. Χτουσ 59.505 οι πρόςφυγεσ ςε όλθ τθ 
χϊρα 

02 09 16 

401. Ξωσ: Υυρκαγιά ςε καταυλιςμό προςφφγων 02 09 16 

402. Χτουσ 102 οι νεοειςερχόμενοι πρόςφυγεσ 
του τελευταίου 24ωρου   

01 09 16 

403. Χϊοι οι 29 πρόςφυγεσ και μετανάςτεσ ςτο 
ςκάφοσ που ζπλεε ακυβζρνθτο ςτουσ 
Υαξοφσ 

01 09 16 

404. Ξακιςτικι διαμαρτυρία προςφφγων ςτο 
φψοσ του Χζρςου 

01 09 16 

405. Διαμαρτυρίεσ προςφφγων για τον 
εγκλωβιςμό τουσ ςε Οζςβο και Χίο 

01 09 16 

406. Αυξθμζνεσ οι προςφυγικζσ ροζσ ςτθ 
Οζςβο 

01 09 16 

 

Πίνακασ 3: Κακθμερινι 

ΚΑΘΘΜΕΡΙΝΘ  

1. Ψο ςκιάχτρο του ςουθδικοφ πατερναλιςμοφ  27 02 17 

2. Ψρομοκρατία και απόπειρα πραξικοπιματοσ 
ςτοίχιςαν 8,9 δις. ςτον τουρκικό τουριςμό 

25 02 17 

3. Πουηάλασ: Υρόςφυγεσ εξαφανίηονται και 
δεν μποροφμε να τουσ επιςτρζψουμε 

24 02 17 

4. Ρτόμινο οπιςκοδρόμθςθσ 24 02 17 

5. Χε κακεςτϊσ αςφλου πάνω από 10.000 
άτομα 

23 02 17 

6. Αϊ Γουζι Γουζι ςε Ψραμπ: Σ κακζνασ μασ κα 
μποροφςε να είναι πρόςφυγασ 

23 02 17 

7. Δικαςτικά κα κινθκοφν κάτοικοι τθσ Ξω 22 02 17 

8. Θ Αμαρ βρικε καταφφγιο ςτα βιβλία 21 02 17 

9. Ψι είπε ο Ψςίπρασ ςε μακθτζσ τθσ Οζρου για 
το προςφυγικό και τον Αντετοκοφνμπο 

21 02 17 

10. Χυνεχίηεται θ ειςροι μεταναςτϊν ςτθ 
Κζουτα 

21 02 17 

11. Ψα hotspots απζκτθςαν διοικθτζσ  21 02 17 

12. «Υοιο Grexit; Εδϊ πια... φοβόμαςτε το 19 02 17 
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Frexit» 

13. Χτισ Βρυξζλλεσ οι διμαρχοι των νθςιϊν 19 02 17 

14. Ξατάκεςθ αιτιματοσ αςφλου με τθ βοικεια 
γραφείου και... 480 ευρϊ 

17 02 17 

15. Ψο προςφυγικό, αιτία εςωκομματικϊν 
προςτριβϊν ςτον ΧΩΦΛΗΑ 

17 02 17 

16. Πζρκελ και Ψςαχζντ για προςφυγικό 15 02 17 

17. Σλοκλθρϊκθκε θ ςυνάντθςθ Πθτςοτάκθ – 
Χόιμπλε 

14 02 17 

18. Πθτςοτάκθσ: «Δεν υπάρχει ςυηιτθςθ για 
Grexit» 

14 02 17 

19. Ηθτοφν απαντιςεισ για επαναπροωκιςεισ 14 02 17 

20. Δραςτικι μείωςθ προςφυγικϊν ροϊν προσ 
Ε.Ε. 

14 02 17 

21. Διερευνθτικζσ επαφζσ, επανεκκίνθςθ και... 
τζλοσ 

13 02 17 

22. Ξλειςτά κζντρα ςτα νθςιά 13 02 17 

23. Πια ιδιαίτερθ ςφςκεψθ 16 φορζων για το 
προςφυγικό 

13 02 17 

24. Σ Χουλτσ ζχει ρεφμα, θ Πζρκελ ζχει αντοχζσ 12 02 17 

25. ΡΔ: Επιχείρθςθ «αξιοπιςτία» ςτο Βερολίνο 11 02 17 

26. Πζρκελ: 16 μζτρα για επαναπατριςμό 10 02 17 

27. ΡΔ για κζντρα κράτθςθσ: Θ κυβζρνθςθ 
επαναφζρει μζτρο που ωσ αντιπολίτευςθ 
κατιγγειλε 

10 02 17 

28. Ψθν ενίςχυςθ τθσ ςυνεργαςίασ ςυηιτθςαν ο 
Ψοφρκοσ πρωκυπουργόσ και ο Αμερικανόσ 
αντιπρόεδροσ 

10 02 17 

29. Δ. Αβραμόπουλοσ: Ψα κράτθ τθσ ΕΕ να 
επιταχφνουν τον ρυκμό μετεγκατάςταςθσ 
πολλα κεματα 

10 02 17 

30. Ξανζνα απογευματινό τμιμα δεν ζχει 
λειτουργιςει ςτα νθςιά Β. Αιγαίου 

09 02 17 

31. Ρζα προςκόμματα ςτθ βίηα πολιτϊν από 
τρίτεσ χϊρεσ  

09 02 17 

32. «Δεν κατανοοφμε τθ ςτάςθ Πουηάλα» 
δθλϊνουν οι ξενοδόχοι τθσ Οζςβου 

09 02 17 

33. Ξακυςτερεί θ διαδικαςία μετεγκατάςταςθσ 
προςφφγων 

09 02 17 

34. Ζκτακτθ ενίςχυςθ 1,68 εκατ. ευρϊ για τουσ 
κτθνοτρόφουσ των νθςιϊν του Αιγαίου 

08 02 17 

35. Ξράτθςαν τουσ ςυνοδοφσ για ζλεγχο επί 
τετράωρο 

06 02 17 

36. Χε τρία πεδία τα τουρκικά «αντίποινα» για 
τουσ οκτϊ 

06 02 17 

37. Ψθν παραίτθςθ Πουηάλα ηθτά θ 
Δθμοκρατικι Χυμπαράταξθ 

06 02 17 

38. Ψςάρλι Φισ: Σ Ψραμπ δεν κα ςτθρίξει τθν 
Ελλάδα όπωσ ο Σμπάμα 

06 02 17 

39. Υροςφυγόπουλα και ςτα ιδιωτικά 05 02 17 
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40. Για το χειρότερο προετοιμάηεται θ Ε.Ε.  05 02 17 

41. Θ ςχοινοβαςία τθσ Πζρκελ ςτθν Αγκυρα 05 02 17 

42. Εκνικό ςχζδιο για το προςφυγικό από Ξυρ. 
Πθτςοτάκθ 

04 02 17 

43. Σ «ςυγκλονιςμόσ» του κ. Πουηάλα 04 02 17 

44. Βελτίωςθ των ςυνκθκϊν ςτθ Πόρια 03 02 17 

45. Ξυρ. Πθτςοτάκθσ κατά κυβζρνθςθσ: «Σφτε 
κζλουν, οφτε ξζρουν, οφτε μποροφν» 

03 02 17 

46. Υροςφυγικό: Ευκφνεσ από Πουηάλα ςε 
ξενοδόχουσ και μζλθ τθσ ΡΔ για τθν 
κατάςταςθ ςτα νθςιά 

03 02 17 

47. Ψο πζραςμα τθσ Ειδομζνθσ παραμζνει 
ανοιχτό 

02 02 17 

48. Χε τρεισ άξονεσ θ πρόταςθ τθσ Ρ.Δ. για το 
προςφυγικό 

02 02 17 

49. Υαυλόπουλοσ: «Χωρίσ τθν Ευρϊπθ δεν 
μπορεί να υπάρξει, οφτε πρόοδοσ, οφτε 
ειρινθ».  

02 02 17 

50. Επαγγελματικι εκπαίδευςθ νζων 
προςφφγων 

02 02 17 

51. Πουηάλασ: Ωπιρχε ςχζδιο, αλλά δεν 
υπιρχαν χϊροι 

02 02 17 

52. Ππαράη τουρκικϊν υπερπτιςεων  02 02 17 

53. Σ Ψραμπ «ζκοψε» ςτο μιςάωρο το 
τθλεφϊνθμα με τον πρωκυπουργό τθσ 
Αυςτραλίασ 

02 02 17 

54. Ενωςθ Λατρϊν Οζςβου: «Χτρατόπεδο 
εξόντωςθσ προςφφγων το κζντρο κράτθςθσ 
ςτθ Πόρια»  

02 02 17 

55. Ψο άδοξο τζλοσ ςτο ταξίδι δφο γενναίων 
γυναικϊν 

01 02 17 

56. Ξαμμζνοσ: Θ μετάβαςθ του υπ. Άμυνασ, 
αλλά και οποιουδιποτε πολίτθ ςτα Μμια 
είναι βόλτα ςτο ςπίτι του 

01 02 17 

57. Χφςκεψθ Πθτςοτάκθ με τουσ Δθμάρχουσ 
ΒΑ Αιγαίου για το προςφυγικό 

01 02 17 

58. Δραματικι κακυςτζρθςθ των επιςτροφϊν 
μεταναςτϊν 

01 02 17 

59. Επικοινωνία Ψςίπρα – Πζρκελ για 
Ξυπριακό, ςχζςεισ Ε.Ε - Ψουρκίασ και 
προςφυγικό 

01 02 17 

60. Χυνάντθςθ με τον υπουργό Αςφάλειασ των 
ΘΥΑ, ηιτθςε ο Δ. Αβραμόπουλοσ 

01 02 17 

61. Πουηάλασ κατά Ωπατθσ Αρμοςτείασ 31 01 17 

62. «Κα πεκάνουμε χωρίσ φωτιά» 31 01 17 

63. Φόβοι για «τςουνάμι» προςφυγικϊν ροϊν 
ςτα νθςιά του Αιγαίου  

30 01 17 

64. Πθτςοτάκθσ: «Θ Ψουρκία να ςεβαςτεί το 
Διεκνζσ Δίκαιο και τουσ κανόνεσ καλισ 
γειτονίασ» 

30 01 17 
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65. Ενασ Εξάγγελοσ δυςάρεςτοσ πλθν 
απαραίτθτοσ  

29 01 17 

66. Ελπίδεσ ςτθ Πζρκελ για εκτόνωςθ... 29 01 17 

67. Αμεςθ Ανάλυςθ: Θ τουρκικι παρουςία ςτα 
Λμια, το μινυμα και οι αποδζκτεσ 

29 01 17 

68. Ξινθτικότθτα για τθ δθμιουργία επιπλζον 
κζντρων φιλοξενίασ ςτθ Χίο 

28 01 17 

69. Ψα υπαρξιακά διλιμματα μιασ φωτογράφου  28 01 17 

70. Ωπατθ Αρμοςτεία ΣΘΕ: «Είχαμε ςχζδιο για 
τθ Πόρια» 

27 01 17 

71. «Ρα μθ μετατραποφν Ελλάδα και Λταλία ςε 
hotspots τθσ Ε.Ε.» 

27 01 17 

72. Υαράταςθ εςωτερικϊν ελζγχων ςτθν Ε.Ε.  26 01 17 

73. Ψο ςκλθρό ταξίδι των αςυνόδευτων και θ 
προςαρμογι ςτο νζο «ςπίτι» 

25 01 17 

74. Αποςυμφόρθςθ νθςιϊν πριν από τθν 
τουριςτικι ςεηόν  

25 01 17 

75. «Υυρά» ντε Πεηιζρ κατά Ακινασ για το 
προςφυγικό 

24 01 17 

76. Διεκδικιςεισ δθμάρχων για τα νθςιά  24 01 17 

77. 11.000 εκτόσ καταυλιςμϊν 21 01 17 

78. Ανοιχτι επικοινωνία Αβραμόπουλου με 
πζντε δθμάρχουσ 

21 01 17 

79. Ψετ α τετ Αβραμόπουλου – δθμάρχων  20 01 17 

80. «Χτο πόδι» θ ςτελζχωςθ καταυλιςμϊν 19 01 17 

81. Δ. Aβραμόπουλοσ: Πια μεταβατικι 
περίοδοσ ςτα νθςιά  

19 01 17 

82. Χυηθτιςεισ για κζντρο κλειςτοφ τφπου ςτθ 
Οζςβο 

18 01 17 

83. Εντείνεται το αδιζξοδο ςτα νθςιά 17 01 17 

84. SOS από ΣΘΕ για πρόςφυγεσ 14 01 17 

85. Ψριετισ φυλάκιςθ με αναςτολι ςτθν 
εικονολιπτρια 

14 01 17 

86. Δυςμενείσ ςυνκικεσ ςτουσ καταυλιςμοφσ 
προςφφγων 

13 01 17 

87. Πόλισ 40 πρόςφυγεσ πιγαν ςτο «Οζςβοσ» 13 01 17 

88. 280.000 νζοι μετανάςτεσ το 2016 ςτθ 
Γερμανία 

12 01 17 

89. Πε κακυςτζρθςθ θ ςτζγαςθ προςφφγων 
από τθ Πόρια 

12 01 17 

90. Χε πολεμικό πλοίο οι πρόςφυγεσ τθσ 
Πόριασ 

11 01 17 

91. Εγκαίνια ευρωομάδων επιςτροφϊν από 
Frontex 

11 01 17 

92. Πθδενικι ι μερικι απορρόφθςθ των 
κονδυλίων τθσ Ε.Ε. 

10 01 17 

93. Εντονθ αντίδραςθ από τθν Ξομιςιόν για τθ 
Πόρια 

10 01 17 

94. εκίνθςε θ επίςθμθ καταγραφι των ΠΞΣ 
ςτθν Ελλάδα 

02 01 17 
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95. «Εξοδοσ» προςφφγων από Παλακάςα 30 12 16 

96. Πουηάλασ: Χριματα αντί ςυςςιτίου ςτουσ 
πρόςφυγεσ 

29 12 16 

97. 86 νζεσ αφίξεισ μεταναςτϊν με πλαςτικζσ 
βάρκεσ χκεσ, μόνον ςτθ Οζςβο 

28 12 16 

98. «Σχι» ςε νζα κζντρα φιλοξενίασ 22 12 16 

99. «Δφςκολα τα Ελλθνικά, αλλά είπα να μάκω 
κάτι καινοφργιο» 

21 12 16 

100. Διεκνζσ κφκλωμα διακίνθςθσ ςτισ ροζσ 
«βλζπουν» οι Αρχζσ  

21 12 16 

101. Υροβλιματα με νερό, ρεφμα ςτθ Χοφδα 20 12 16 

102. «Θ Ευρϊπθ ζκανε λάκθ ςτο προςφυγικό» 20 12 16 

103. Χυνεργαςία MKO - διακινθτϊν, ςφμφωνα 
με ζκκεςθ Frontex 

17 12 16 

104. Θ Οιβαδειά αγκάλιαςε τουσ πρόςφυγεσ 
και ζγινε πρότυπο 

16 12 16 

105. Βοικεια ςε πρόςφυγεσ με λάκοσ τρόπο 16 12 16 

106. Χυμφωνία Ε.Ε. - Ψουρκίασ για 
μεταναςτευτικό 

16 12 16 

107. Ελεγχοσ ροϊν από Frontex ςτα ςφνορα  14 12 16 

108. «Δεν ανεχόμαςτε άλλο το βάροσ του 
προςφυγικοφ»  

13 12 16 

109. Ανθςυχίεσ από τθν ανοδικι ροι 
μεταναςτϊν 

10 12 16 

110. «Εξαφανίηονται» όταν απορρίπτεται θ 
αίτθςθ αςφλου 

09 12 16 

111. Ξομιςιόν: «Θ Ψουρκία δεν ανταποκρίνεται 
ςε ζξι προχποκζςεισ» 

09 12 16 

112. Ξαταγραφι όλων των ΠΞΣ με δράςθ ςτθ 
χϊρα μασ  

09 12 16 

113. Ψραμπ κατά παγκοςμιοποίθςθσ  03 12 16 

114. Θ Αγκυρα εκβιάηει με τον ζλεγχο ροϊν  03 12 16 

115. Ξυπριακό, Ψουρκία και Υροςφυγικό ςτθν ατηζντα 
τθσ ςυνάντθςθσ Ψςίπρα - Σλάντ  

03 12 16 

116. Επαφζσ Πουηάλα ςτισ Βρυξζλλεσ για 
το προςφυγικό 

02 12 16 

117. Επικοινωνία Ψςίπρα - Πζρκελ για Ψουρκία, 
πρόςφυγεσ 

02 12 16 

118. Για Ξυπριακό και προςφυγικό ςυηιτθςαν Πζρκελ 
– Ερντογάν 

01 12 16 

119. Ξροφει τον «κϊδωνα του κινδφνου» ο 
Ψηιτηικϊςτασ για το προςφυγικό  

01 12 16 

120. Ψουρκία και προςφυγικό ςτθν ατηζντα τθσ 
τθλεφωνικισ ςυνομιλίασ Ψςίπρα-Πζρκελ  

01 12 16 

121. ΧΩΦΛΗΑ «κατά» ΧΩΦΛΗΑ για το προςφυγικό  01 12 16 

122. Ξατεβαςμζνα ρολά ςε νθςιά κατά του 
ΦΥΑ  

01 12 16 

123. Σι αντάρτεσ «χάνουν» το ανατολικό 
Χαλζπι   

29 11 16 

124. Πίνι περιοδεία Ξυρ. Πθτςοτάκθ ςτα 29 11 16 

http://www.kathimerini.gr/886323/article/epikairothta/kosmos/tramp-kata-pagkosmiopoihshs
http://www.kathimerini.gr/886294/article/epikairothta/politikh/epafes-moyzala-stis-vry3elles-gia-to-prosfygiko
http://www.kathimerini.gr/886294/article/epikairothta/politikh/epafes-moyzala-stis-vry3elles-gia-to-prosfygiko
http://www.kathimerini.gr/886127/article/epikairothta/politikh/epikoinwnia--tsipra---merkel-gia-toyrkia-prosfyges
http://www.kathimerini.gr/886127/article/epikairothta/politikh/epikoinwnia--tsipra---merkel-gia-toyrkia-prosfyges
http://www.kathimerini.gr/885936/article/epikairothta/ellada/katevasmena-rola-se-nhsia-kata-toy-fpa
http://www.kathimerini.gr/885936/article/epikairothta/ellada/katevasmena-rola-se-nhsia-kata-toy-fpa
http://www.kathimerini.gr/885687/article/epikairothta/kosmos/oi-antartes-xanoyn-to-anatoliko-xalepi
http://www.kathimerini.gr/885687/article/epikairothta/kosmos/oi-antartes-xanoyn-to-anatoliko-xalepi
http://www.kathimerini.gr/885620/article/epikairothta/politikh/mini-periodeia-kyr-mhtsotakh-sta-valkania
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Βαλκάνια 

125. Π. Βζμπερ: «Πασ ανθςυχεί πολφ ο 
Ερντογάν»   

28 11 16 

126. Αξονα ςτακερότθτασ με Βουλγαρία - 
Χερβία επιδιϊκει ο Πθτςοτάκθσ  

28 11 16 

127. Ξυβζρνθςθ υπό πίεςθ ςε πολλά μζτωπα  27 11 16 

128. Ευρωτουρκικζσ ςχζςεισ ςε κρίςθ 27 11 16 

129. Βλζμμα ςτραμμζνο (μόνο;) προσ 
Ανατολάσ  

27 11 16 

130. Γιοφνκερ: «Δεν μποροφμε να αφιςουμε 
Ελλάδα και Λταλία μόνεσ τουσ»  

27 11 16 

131. Δανιιλ Εςδράσ: Θ Ωπθρεςία Αςφλου ζχει 
πλιρωσ μπλοκάρει  

27 11 16 

132. Χτα όριά τουσ οι πρόςφυγεσ και οι 
κάτοικοι  

27 11 16 

133. Πεταναςτευτικό: για ποια βοικεια 
μιλάμε;   

26 11 16 

134. SPD: Θ Ψουρκία δεν πρόκειται να 
καταγγείλει τθ ςυμφωνία με τθν ΕΕ  

26 11 16 

135. Mινυμα τθσ «Χυνάντθςθσ των Aκθνϊν»: 
Δζςμευςθ για Δράςθ, ϊςτε να γίνουν «οι 
Φιλόξενεσ Υόλεισ για τουσ Υρόςφυγεσ» ο 
καινοφργιοσ κόςμοσ ςτθν Eυρϊπθ  

26 11 16 

136. Ρ.Δ.: Εμείσ δεν ηθτάμε παραιτιςεισ  26 11 16 

137. Χχζδιο Β για μεταφορά προςφφγων  26 11 16 

138. Αβραμόπουλοσ: «Υάςθ κυςία διατιρθςθ 
ςυμφωνίασ για προςφυγικό»  

26 11 16 

139. Επειςόδια ςε βουλγαρικό hotspot  26 11 16 

140. Αςκιςεισ ψυχραιμίασ και επικρίςεισ από 
τον Πουηάλα  

26 11 16 

141. Σ Ψαγίπ Ερντογάν απειλεί εκ νζου τθν Ε.Ε.   26 11 16 

142. Ξυρ. Πθτςοτάκθσ: Πθν παίηετε με τθν 
Ελλάδα  

25 11 16 

143. Σικογενειακι φυγι από τθν Ψουρκία  25 11 16 

144. Εφφλεκτο υλικό  25 11 16 

145. Ενίςχυςθ ςυνεργαςίασ Ε.Δ. με Γερμανία  25 11 16 

146. Πουηάλασ: «Δεν κα απεγκλωβίςουμε 
άμεςα τα νθςιά»   

25 11 16 

147. Τριο ςτο προςφυγικό κζλουν οι ςφμμαχοι 
τθσ Αγκελα Πζρκελ   

25 11 16 

148. Βζλθ Πουηάλα κατά Διμου Χίου και Ρ.Δ.   25 11 16 

149. «Υάγοσ» ςτθν Ψουρκία από το 
Ευρωκοινοβοφλιο  

25 11 16 

150. Ξρίςιμθ θ 5θ Δεκεμβρίου για τθν ελλθνικι 
οικονομία  

24 11 16 

151. Xόρςτ Ηζεχοφερ: Βάηει όρουσ ςτθν 
Πζρκελ για ςυνεργαςία  

24 11 16 

152. «Υάγωμα» των ενταξιακϊν 
διαπραγματεφςεων τθσ Ψουρκίασ ηθτά το 
Ευρωκοινοβοφλιο - οξεία αντίδραςθ 

24 11 16 
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Αγκυρασ  

153. Πουηάλασ: Ψοπικι αυτοδιοίκθςθ και ΡΔ 
εμποδίηουν τθ λφςθ για τουσ πρόςφυγεσ  

24 11 16 

154. Ξροφςματα θπατίτιδασ Α ςε 
προςφυγόπουλα ςτον νομό Υρζβεηασ 

24 11 16 

155. Ψθλεφωνικι επικοινωνία Ψςίπρα - Ψραμπ  23 11 16 

156. Αμεςο «πάγωμα» των ενταξιακϊν 
διαπραγματεφςεων Ψουρκίασ με Ε.Ε.   

23 11 16 

157. Ψο νζο κζντρο φιλοξενίασ διχάηει τθ Χίο 23 11 16 

158. Σ Ερντογάν ηθτεί βοικεια του ΡΑΨΣ κατά 
«τρομοκρατίασ»   

22 11 16 

159. Υροςφυγικό: «Εχκρόσ» ο νεκρόσ χρόνοσ  22 11 16 

160. Πουηάλασ: Ρζα κζντρα παρά τισ 
αντιδράςεισ  

22 11 16 

161. Θλίασ Χιφάκθσ, Αντιδιμαρχοσ Διμου Ξω  21 11 16 

162. Ψηανακόπουλοσ: «Ρα ςταματιςει το ΔΡΨ 
να πατάει ςε δφο βάρκεσ»  

21 11 16 

163. Θ ςυνάντθςθ των Ευρωπαίων υπουργϊν 
και θ αποχϊρθςθ των Βζλγων 
εμπειρογνωμόνων  

20 11 16 

164. Θταν όντωσ μια ςυναρπαςτικι εβδομάδα 20 11 16 

165. Διαφωνίεσ ςτθν Ε.Ε. για το προςφυγικό  19 11 16 

166. Εκρυκμθ θ κατάςταςθ ςτθ Χίο  19 11 16 

167. Χαρκοηί: «Υρόβλθμα θ παρουςία Ψουρκίασ 
ςτο ΡΑΨΣ»   

19 11 16 

168. Ανθςυχία ειδικϊν Ωπθρεςίασ Αςφλου   18 11 16 

169. Υροςφυγικό: Ρζα ζκκλθςθ από Γ. 
Πουηάλα για προςωπικό  

18 11 16 

170. Αμεςθ διακοπι λειτουργίασ του 
καταυλιςμοφ τθσ Χοφδασ ςτθ Χίο 

18 11 16 

171. Απείχε θ Ελλάδα από τθ ψθφοφορία του 
ευρωπαϊκοφ προχπολογιςμοφ  

17 11 16 

172. Ρ.Δ.: Ανάδειξθ των ςτρατθγικϊν ςχζςεων 
με ΘΥΑ  

17 11 16 

173. Αγρια θ νφχτα ςτον καταυλιςμό τθσ 
Χοφδασ ςτθ Χίο  

17 11 16 

174. Πθτςοτάκθσ: «Θ Ελλάδα δεν διακζτει μια 
κυβζρνθςθ ικανι να προςελκφςει 
επενδφςεισ»  

16 11 16 

175. «Οάδι ςτθ φωτιά» για προςφυγικό 16 11 16 

176. Σμπάμα-Ψςίπρασ: Χυηιτθςθ 
για προςφυγικό, επενδφςεισ και αςφάλεια  

16 11 16 

177. Θ υπομονι των νθςιωτϊν εξαντλείται  15 11 16 

178. Αιχμζσ Α. Πζρκελ για Ρτ. Ψραμπ με 
αφορμι το προςφυγικό  

14 11 16 

179. Διεκνισ ςυμμαχία τθσ «Αποςτολισ» με 
UNICEF, Φινλανδικι και Χουθδικι Εκκλθςία 
για τα παιδιά  

14 11 16 

180. Αποκλειςτικι ςυνζντευξθ Oμπάμα ςτθν 
«Ξ»: «Σ ελλθνικόσ λαόσ χρειάηεται ελπίδα»    

13 11 16 
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181. Ενταςθ και επειςόδια με μετανάςτεσ ςτα 
νθςιά του Αιγαίου  

11 11 16 

182. Δ. Αβραμόπουλοσ: Διαχειρίςιμο 
το προςφυγικό  

10 11 16 

183. Αυςτθρι ζκκεςθ από Ξομιςιόν για τθν 
Ψουρκία  

10 11 16 

184. Ξομιςιόν: Ρα επιταχυνκοφν οι διαδικαςίεσ 
μετεγκατάςταςθσ προςφφγων από Ελλάδα 
και Λταλία 

09 11 16 

185. Υρόταςθ δθμιουργίασ νζου κζντρου ςτθ 
Χίο   

09 11 16 

186. Υρζςβθσ ΘΥΑ: Θ επιτυχία τθσ Ελλάδασ 
είναι ςυνδεδεμζνθ με τθν επιτυχία τθσ 
Ευρϊπθσ   

08 11 16 

187. Αβραμόπουλοσ: Αμεςθ ενίςχυςθ των 
ευρωπαϊκϊν υπθρεςιϊν Αςφλου  

08 11 16 

188. Δυςαρζςκεια Γιοφνκερ για πρόςφυγεσ  08 11 16 

189.  «Φρζνο» Βουλισ ςτο ςχζδιο Βίκτορ 
Σρμπαν 

09 11 16 

190. Θ Διάςκεψθ του Εβιάν (1938) 06 11 16 

191.  Γιοφνκερ: «Ζχω ανοςία ςτισ απειλζσ των 
Ψοφρκων θγετϊν - Θ Ψουρκία 
απομακρφνεται από τθν Ευρϊπθ» 

06 11 16 

192. Θ Αυςτρία ηθτά ςυνάντθςθ των χωρϊν τθσ 
Ξεντρ. Ευρϊπθσ για τθν Ψουρκία 

05 11 16 

193. Ζνταςθ ςτον καταυλιςμό προςφφγων ςτθ 
Χίο  

05 11 16 

194. Λταλία: καταγγελίεσ για βαςανιςτιρια ςε 
μετανάςτεσ 

05 11 16 

195. Δεφτερθ απομάκρυνςθ προςφφγων ςτθ 
Γαλλία  

05 11 16 

196. Eπί ποδόσ διμοσ και φορείσ ςτθ Χάμο για 
το προςφυγικό  

04 11 16 

197. Ψςαβοφςογλου: «Δεν κα περιμζνουμε ζωσ 
το τζλοσ του χρόνου»   

04 11 16 

198. Αυτορρυκμιηόμενα αδιζξοδα...    04 11 16 

199. Εκατοντάδεσ νεκροί πρόςφυγεσ ςε δφο 
ναυάγια 

04 11 16 

200. Υροςφυγικό: Χτισ 5.511 οι 
μετεγκαταςτάςεισ από τθν Ελλάδα ςε άλλεσ 
χϊρεσ τθσ Ε.Ε.   

03 11 16 

201. 5.600 πρόςφυγεσ ηουν μακριά από τθν 
οικογζνεια  

03 11 16 

202. Υροςφυγικό: Θ Χίοσ ςτο επίκεντρο 
ςφςκεψθσ ςτο Παξίμου τθν Ψρίτθ  

02 11 16 

203. Υροςφυγικζσ ροζσ και εκτόσ νθςιϊν 
Ανατολικοφ Αιγαίου  

02 11 16 

204. Θ απάντθςθ του Δ. Αβραμόπουλου ςε 
ερϊτθςθ με πρωτοβουλία Δ. Υαπαδθμοφλθ  

02 11 16 

205. «Ππαλάκι» οι ανιλικοι του Ξαλαί  01 11 16 

http://www.kathimerini.gr/883038/article/epikairothta/ellada/entash-kai-epeisodia-me-metanastes-sta-nhsia-toy-aigaioy
http://www.kathimerini.gr/883038/article/epikairothta/ellada/entash-kai-epeisodia-me-metanastes-sta-nhsia-toy-aigaioy
http://www.kathimerini.gr/882893/article/epikairothta/ellada/d-avramopoylos-diaxeirisimo-to-prosfygiko
http://www.kathimerini.gr/882893/article/epikairothta/ellada/d-avramopoylos-diaxeirisimo-to-prosfygiko
http://www.kathimerini.gr/882859/article/epikairothta/kosmos/aysthrh-ek8esh-apo-komision-gia-thn-toyrkia
http://www.kathimerini.gr/882859/article/epikairothta/kosmos/aysthrh-ek8esh-apo-komision-gia-thn-toyrkia
http://www.kathimerini.gr/882778/article/epikairothta/kosmos/komision-na-epitaxyn8oyn-oi-diadikasies-metegkatastashs-prosfygwn-apo-ellada-kai-italia
http://www.kathimerini.gr/882778/article/epikairothta/kosmos/komision-na-epitaxyn8oyn-oi-diadikasies-metegkatastashs-prosfygwn-apo-ellada-kai-italia
http://www.kathimerini.gr/882778/article/epikairothta/kosmos/komision-na-epitaxyn8oyn-oi-diadikasies-metegkatastashs-prosfygwn-apo-ellada-kai-italia
http://www.kathimerini.gr/882685/article/epikairothta/ellada/protash-dhmioyrgias-neoy-kentroy-sth-xio
http://www.kathimerini.gr/882685/article/epikairothta/ellada/protash-dhmioyrgias-neoy-kentroy-sth-xio
http://www.kathimerini.gr/882643/article/epikairothta/politikh/presvhs-hpa-h-epityxia-ths-elladas-einai-syndedemenh-me-thn-epityxia-ths-eyrwphs
http://www.kathimerini.gr/882643/article/epikairothta/politikh/presvhs-hpa-h-epityxia-ths-elladas-einai-syndedemenh-me-thn-epityxia-ths-eyrwphs
http://www.kathimerini.gr/882643/article/epikairothta/politikh/presvhs-hpa-h-epityxia-ths-elladas-einai-syndedemenh-me-thn-epityxia-ths-eyrwphs
http://www.kathimerini.gr/882525/article/epikairothta/ellada/avramopoylos-amesh-enisxysh-twn-eyrwpaikwn-yphresiwn-asyloy
http://www.kathimerini.gr/882525/article/epikairothta/ellada/avramopoylos-amesh-enisxysh-twn-eyrwpaikwn-yphresiwn-asyloy
http://www.kathimerini.gr/882524/article/epikairothta/ellada/dysareskeia-gioynker-gia-prosfyges
http://www.kathimerini.gr/politikh
http://www.kathimerini.gr/882332/article/epikairothta/kosmos/h-aystria-zhta-synanthsh-twn-xwrwn-ths-kentr-eyrwphs-gia-thn-toyrkia
http://www.kathimerini.gr/882332/article/epikairothta/kosmos/h-aystria-zhta-synanthsh-twn-xwrwn-ths-kentr-eyrwphs-gia-thn-toyrkia
http://www.kathimerini.gr/882185/article/epikairothta/ellada/entash-ston-kataylismo-prosfygwn-sth-xio
http://www.kathimerini.gr/882185/article/epikairothta/ellada/entash-ston-kataylismo-prosfygwn-sth-xio
http://www.kathimerini.gr/882180/article/epikairothta/kosmos/italia-kataggelies-gia-vasanisthria-se-metanastes
http://www.kathimerini.gr/882180/article/epikairothta/kosmos/italia-kataggelies-gia-vasanisthria-se-metanastes
http://www.kathimerini.gr/882175/article/epikairothta/kosmos/deyterh-apomakrynsh-prosfygwn-sth-gallia
http://www.kathimerini.gr/882175/article/epikairothta/kosmos/deyterh-apomakrynsh-prosfygwn-sth-gallia
http://www.kathimerini.gr/882040/article/epikairothta/ellada/epi-podos-dhmos-kai-foreis-sth-samo-gia-to-prosfygiko
http://www.kathimerini.gr/882040/article/epikairothta/ellada/epi-podos-dhmos-kai-foreis-sth-samo-gia-to-prosfygiko
http://www.kathimerini.gr/882028/article/epikairothta/kosmos/tsavoysogloy-den-8a-perimenoyme-ews-to-telos-toy-xronoy
http://www.kathimerini.gr/882028/article/epikairothta/kosmos/tsavoysogloy-den-8a-perimenoyme-ews-to-telos-toy-xronoy
http://www.kathimerini.gr/882114/opinion/epikairothta/politikh/aytorry8mizomena-adie3oda
http://www.kathimerini.gr/882023/article/epikairothta/kosmos/ekatontades-nekroi-prosfyges-se-dyo-nayagia
http://www.kathimerini.gr/882023/article/epikairothta/kosmos/ekatontades-nekroi-prosfyges-se-dyo-nayagia
http://www.kathimerini.gr/881992/article/epikairothta/ellada/prosfygiko-stis-5511-oi-metegkatastaseis-apo-thn-ellada-se-alles-xwres-ths-ee
http://www.kathimerini.gr/881992/article/epikairothta/ellada/prosfygiko-stis-5511-oi-metegkatastaseis-apo-thn-ellada-se-alles-xwres-ths-ee
http://www.kathimerini.gr/881992/article/epikairothta/ellada/prosfygiko-stis-5511-oi-metegkatastaseis-apo-thn-ellada-se-alles-xwres-ths-ee
http://www.kathimerini.gr/881833/article/epikairothta/ellada/5600-prosfyges-zoyn-makria-apo-thn-oikogeneia
http://www.kathimerini.gr/881833/article/epikairothta/ellada/5600-prosfyges-zoyn-makria-apo-thn-oikogeneia
http://www.kathimerini.gr/881807/article/epikairothta/ellada/prosfygiko-h-xios-sto-epikentro-syskeyhs-sto-ma3imoy-thn-trith
http://www.kathimerini.gr/881807/article/epikairothta/ellada/prosfygiko-h-xios-sto-epikentro-syskeyhs-sto-ma3imoy-thn-trith
http://www.kathimerini.gr/881704/article/epikairothta/ellada/prosfygikes-roes-kai-ektos-nhsiwn-anatolikoy-aigaioy
http://www.kathimerini.gr/881704/article/epikairothta/ellada/prosfygikes-roes-kai-ektos-nhsiwn-anatolikoy-aigaioy
http://www.kathimerini.gr/881709/article/epikairothta/politikh/h-apanthsh-toy-d-avramopoyloy-se-erwthsh-me-prwtovoylia-d-papadhmoylh
http://www.kathimerini.gr/881709/article/epikairothta/politikh/h-apanthsh-toy-d-avramopoyloy-se-erwthsh-me-prwtovoylia-d-papadhmoylh
http://www.kathimerini.gr/881526/article/epikairothta/kosmos/mpalaki-oi-anhlikoi-toy-kalai
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206. Ζκρυκμθ θ κατάςταςθ ςτα νθςιά - 
εγκλωβιςμζνοι 15.844 μετανάςτεσ και 
πρόςφυγεσ  

31 10 16 

207. Υρόβλθμα με 2.500 Υακιςτανοφσ 
μετανάςτεσ  

31 10 16 

208. Γερμανοί βουλευτζσ «βλζπουν» τζταρτο 
μνθμόνιο  

31 10 16 

209. Θ ατηζντα και οι ςτόχοι τθσ επίςκεψθσ 
Σμπάμα  

30 10 16 

210. Γερμανία: H Πζρκελ δεν κα παραςτεί ςτο 
ςυνζδριο των Χριςτιανοκοινωνιςτϊν τθσ 
Βαυαρίασ  

30 10 16 

211. Πια Ελλθνίδα ςτο δρόμο για τα Σςκαρ  29 10 16 

212. Υρόταςθ Ξουρτσ για υποχρεωτικι εργαςία 
των προςφφγων  

29 10 16 

213. Ψςίπρασ: «Δεν κα επιτρζψουμε ςε κανζνα 
να αμφιςβθτιςει ςπικαμι ελλθνικισ γθσ»   

28 10 16 

214. Υερικοπι κονδυλίων για χϊρεσ που δεν 
δζχονται πρόςφυγεσ ηθτά ο Ψςίπρασ  

28 10 16 

215. Πεγάλεσ οι ςτεγαςτικζσ ανάγκεσ λόγω των 
μεταναςτϊν 

28 10 16 

216. Αντιδράςεισ για τθ φιλοξενία προςφφγων 
ςε ςπίτια  

27 10 16 

217. Χυνεχίηεται θ ζνταςθ ςτα hotspots  27 10 16 

218. Επειςόδια ςε hot spot τθσ Χίου  26 10 16 

219. Εκκενϊκθκε θ «ηοφγκλα» του Ξαλαί 26 10 16 

220. Εντυπωςιακι πτϊςθ των 
μεταναςτευτικϊν ροϊν προσ τθν Ελλάδα 
διαπιςτϊνουν Γιουνκζρ και Ψουςκ  

26 10 16 

221. Είκοςι πζντε μετανάςτεσ βρζκθκαν νεκροί 
ςε λζμβο ανοιχτά τθσ Οιβφθσ  

26 10 16 

222. Πθτςοτάκθσ ςε ξζνουσ δθμοςιογράφουσ: 
«Κα αποκαταςτιςουμε τθν εμπιςτοςφνθ» 

26 10 16 

223. Ψο 2016, τρεισ φορζσ φονικότερο του 2015 
ςτθ Πεςόγειο 

26 10 16 

224. Χε 20 θμζρεσ ζφταςαν 2.228 μετανάςτεσ 26 10 16 

225. Ελεγχοι ςυνόρων εντόσ τθσ Ε.Ε. τρεισ 
μινεσ ακόμθ 

26 10 16 

226. Χυνάντθςθ Ξοτηιά- Ερό: Χτρατθγικι θ 
εταιρικι ςχζςθ μεταξφ Ελλάδασ και Γαλλίασ 

25 10 16 

227. Αβραμόπουλοσ για προςφυγικό: «Δεν κα 
ςτείλουμε τελεςίγραφο ςτθν Ελλάδα»   

25 10 16 

228. Υροςφυγικό: Αυξάνονται οι χαμζνεσ 
ψυχζσ ςτθ Πεςόγειο  

25 10 16 

229. Ξαταςτρζφουν τισ υποδομζσ ϊςτε να τουσ 
μεταφζρουν 

25 10 16 

230. Θ «απάντθςθ» Πουηάλα για τισ περί τα 
οικονομικά κατθγορίεσ Βουδοφρθ  

25 10 16 

231. Χτο «κόκκινο» τα νοςοκομεία των νθςιϊν 
του Αιγαίου  

24 10 16 

http://www.kathimerini.gr/881470/article/epikairothta/ellada/ekry8mh-h-katastash-sta-nhsia---egklwvismenoi-15844-metanastes-kai-prosfyges
http://www.kathimerini.gr/881470/article/epikairothta/ellada/ekry8mh-h-katastash-sta-nhsia---egklwvismenoi-15844-metanastes-kai-prosfyges
http://www.kathimerini.gr/881470/article/epikairothta/ellada/ekry8mh-h-katastash-sta-nhsia---egklwvismenoi-15844-metanastes-kai-prosfyges
http://www.kathimerini.gr/881270/article/epikairothta/ellada/provlhma-me-2500-pakistanoys-metanastes
http://www.kathimerini.gr/881270/article/epikairothta/ellada/provlhma-me-2500-pakistanoys-metanastes
http://www.kathimerini.gr/881363/article/epikairothta/kosmos/germania-h-merkel-den-8a-parastei-sto-synedrio-twn-xristianokoinwnistwn-ths-vayarias
http://www.kathimerini.gr/881363/article/epikairothta/kosmos/germania-h-merkel-den-8a-parastei-sto-synedrio-twn-xristianokoinwnistwn-ths-vayarias
http://www.kathimerini.gr/881363/article/epikairothta/kosmos/germania-h-merkel-den-8a-parastei-sto-synedrio-twn-xristianokoinwnistwn-ths-vayarias
http://www.kathimerini.gr/881346/article/epikairothta/ellada/mia-ellhnida-sto-dromo-gia-ta-oskar
http://www.kathimerini.gr/881340/article/epikairothta/kosmos/protash-koyrts-gia-ypoxrewtikh-ergasia-twn-prosfygwn
http://www.kathimerini.gr/881340/article/epikairothta/kosmos/protash-koyrts-gia-ypoxrewtikh-ergasia-twn-prosfygwn
http://www.kathimerini.gr/881239/article/epikairothta/politikh/tsipras-den-8a-epitreyoyme-se-kanena-na-amfisvhthsei-spi8amh-ellhnikhs-ghs
http://www.kathimerini.gr/881239/article/epikairothta/politikh/tsipras-den-8a-epitreyoyme-se-kanena-na-amfisvhthsei-spi8amh-ellhnikhs-ghs
http://www.kathimerini.gr/881193/article/epikairothta/politikh/perikoph-kondyliwn-gia-xwres-poy-den-dexontai-prosfyges-zhta-o-tsipras
http://www.kathimerini.gr/881193/article/epikairothta/politikh/perikoph-kondyliwn-gia-xwres-poy-den-dexontai-prosfyges-zhta-o-tsipras
http://www.kathimerini.gr/881189/article/oikonomia/die8nhs-oikonomia/megales-oi-stegastikes-anagkes-logw-twn-metanastwn
http://www.kathimerini.gr/881189/article/oikonomia/die8nhs-oikonomia/megales-oi-stegastikes-anagkes-logw-twn-metanastwn
http://www.kathimerini.gr/880979/article/epikairothta/ellada/antidraseis-gia-th-filo3enia-prosfygwn-se-spitia
http://www.kathimerini.gr/880979/article/epikairothta/ellada/antidraseis-gia-th-filo3enia-prosfygwn-se-spitia
http://www.kathimerini.gr/880961/article/epikairothta/ellada/synexizetai-h-entash-sta-hotspots
http://www.kathimerini.gr/880914/article/epikairothta/ellada/epeisodia-se-hot-spot-ths-xioy
http://www.kathimerini.gr/880913/gallery/epikairothta/kosmos/ekkenw8hke-h-zoygkla-toy-kalai
http://www.kathimerini.gr/880904/article/epikairothta/politikh/entypwsiakh-ptwsh-twn-metanasteytikwn-rown-pros-thn-ellada-diapistwnoyn-gioynker-kai-toysk
http://www.kathimerini.gr/880904/article/epikairothta/politikh/entypwsiakh-ptwsh-twn-metanasteytikwn-rown-pros-thn-ellada-diapistwnoyn-gioynker-kai-toysk
http://www.kathimerini.gr/880904/article/epikairothta/politikh/entypwsiakh-ptwsh-twn-metanasteytikwn-rown-pros-thn-ellada-diapistwnoyn-gioynker-kai-toysk
http://www.kathimerini.gr/880903/article/epikairothta/kosmos/eikosi-pente-metanastes-vre8hkan-nekroi-se-lemvo-anoixta-ths-livyhs
http://www.kathimerini.gr/880903/article/epikairothta/kosmos/eikosi-pente-metanastes-vre8hkan-nekroi-se-lemvo-anoixta-ths-livyhs
http://www.kathimerini.gr/880818/article/epikairothta/ellada/se-20-hmeres-eftasan-2228-metanastes
http://www.kathimerini.gr/880803/article/epikairothta/politikh/elegxoi-synorwn-entos-ths-ee-treis-mhnes-akomh
http://www.kathimerini.gr/880803/article/epikairothta/politikh/elegxoi-synorwn-entos-ths-ee-treis-mhnes-akomh
http://www.kathimerini.gr/880785/article/epikairothta/politikh/avramopoylos-gia-prosfygiko-den-8a-steiloyme-telesigrafo-sthn-ellada
http://www.kathimerini.gr/880785/article/epikairothta/politikh/avramopoylos-gia-prosfygiko-den-8a-steiloyme-telesigrafo-sthn-ellada
http://www.kathimerini.gr/880762/article/epikairothta/kosmos/prosfygiko-ay3anontai-oi-xamenes-yyxes-sth-mesogeio
http://www.kathimerini.gr/880762/article/epikairothta/kosmos/prosfygiko-ay3anontai-oi-xamenes-yyxes-sth-mesogeio
http://www.kathimerini.gr/880638/article/epikairothta/ellada/katastrefoyn-tis-ypodomes-wste-na-toys-metaferoyn
http://www.kathimerini.gr/880638/article/epikairothta/ellada/katastrefoyn-tis-ypodomes-wste-na-toys-metaferoyn
http://www.kathimerini.gr/880626/article/epikairothta/politikh/h-apanthsh-moyzala-gia-tis-peri-ta-oikonomika-kathgories-voydoyrh
http://www.kathimerini.gr/880626/article/epikairothta/politikh/h-apanthsh-moyzala-gia-tis-peri-ta-oikonomika-kathgories-voydoyrh
http://www.kathimerini.gr/880612/article/epikairothta/ellada/sto-kokkino-ta-nosokomeia-twn-nhsiwn-toy-aigaioy
http://www.kathimerini.gr/880612/article/epikairothta/ellada/sto-kokkino-ta-nosokomeia-twn-nhsiwn-toy-aigaioy
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232. Ψςίπρασ: Πζτρα για το χρζοσ μζςα ςτο 
2016 

24 10 16 

233. Ανθςυχία ςτο ΓΕΕΚΑ, λόγω τθσ τουρκικισ 
κλιμάκωςθσ 

24 10 16 

234. Υροςφυγικό, χρζοσ, Ψουρκία, Ξυπριακό 
ςτθν ατηζντα Σμπάμα  

23 10 16 

235. Φόβοι για κλιμάκωςθ των προςφυγικϊν 
ροϊν προσ Ευρϊπθ 

23 10 16 

236. Λταλία: Θ ακτοφυλακι διζςωςε 2.400 
μετανάςτεσ  

23 10 16 

237. Φζντςι: H E.E. χρειάηεται ριηικζσ λφςεισ 22 10 16 

238. Ψςίπρασ: Ψιρθςθ των ςυμφωνιϊν από 
όλουσ   

22 10 16 

239. Υεςμεργκά και ιρακινόσ ςτρατόσ ενϊνουν 
δυνάμεισ  

21 10 16 

240. Γαλλία: Ψθ Δευτζρα αρχίηει θ επιχείρθςθ 
εκκακάριςθσ τθσ «ηοφγκλασ» του Ξαλαί 

21 10 16 

241. Αλζξθσ Ψςίπρασ: Χτο πρόγραμμα 
ποςοτικισ χαλάρωςθσ θ Ελλάδα ςτισ αρχζσ 
του 2017  

21 10 16 

242. Γεννθματά: «Θ Ε.Ε. να ςτθρίξει 
ςτο προςφυγικό»   

21 10 16 

243. Χε Eurogroup, κεςμοφσ και ΔΡΨ 
παρζπεμψε θ Πζρκελ τον Ψςίπρα 

21 10 16 

244. Ενταςθ ςτθ Χίο, ςτακερζσ οι προςφυγικζσ 
ροζσ ςτα νθςιά  

21 10 16 

245. Ενίςχυςθ των ςυνόρων τθσ Ε.Ε., θ 
απόφαςθ των «28»   

21 10 16 

246. Ψςίπρασ: «Θ Ελλάδα κουβαλά όλο το 
βάροσ ςτο προςφυγικό»   

20 10 16 

247. Φζντςι: Υεριμζνουμε κυρϊςεισ για τα 
κράτθ που δεν δζχτθκαν πρόςφυγεσ  

20 10 16 

248. Βίτςασ: «Θ ςυνοχι τθσ Ε.Ε. κα κρικεί 
ςτο προςφυγικό»   

20 10 16 

249. Ερευνα Υανεπιςτθμίου Υειραιά: Υϊσ 
ςκιαγραφείται το προςφυγικό μετά τα 
τρομοκρατικά χτυπιματα ςτο Υαρίςι 
(Υίνακεσ)   

20 10 16 

250. Ενεργό ρόλο Χουλτσ ηθτεί ο Πουηάλασ  20 10 16 

251. Ποςοφλθ: Θ μεγάλθ ζξοδοσ των αμάχων 20 10 16 

252. Eνεργό ςυμμετοχι του Ευρωπαϊκοφ 
Ξοινοβουλίου για το προςφυγικό ηιτθςε ο 
Πουηάλασ από τον Χουλτσ  

19 10 16 

253. Ψο ςτοίχθμα τθσ ζνταξθσ των προςφφγων 
ςτθν αγορά εργαςίασ  

19 10 16 

254. Ξοτηιάσ: Ψο ΩΥΕ δεν παραςφρκθκε από το 
τθλεγράφθμα του ΑΥΕ 

19 10 16 

255. Διεκνισ Αμνθςτία: Ξριτικι ςε Ε.Ε. και 
Ακινα για το προςφυγικό  

18 10 16 

256. Χτθν Ακινα το Ροζμβριο ο Ππαράκ 
Σμπάμα  

18 10 16 

http://www.kathimerini.gr/880551/article/epikairothta/politikh/tsipras-metra-gia-to-xreos-mesa-sto-2016
http://www.kathimerini.gr/880551/article/epikairothta/politikh/tsipras-metra-gia-to-xreos-mesa-sto-2016
http://www.kathimerini.gr/880493/article/epikairothta/politikh/anhsyxia-sto-gee8a-logw-ths-toyrkikhs-klimakwshs
http://www.kathimerini.gr/880493/article/epikairothta/politikh/anhsyxia-sto-gee8a-logw-ths-toyrkikhs-klimakwshs
http://www.kathimerini.gr/880475/article/epikairothta/politikh/prosfygiko-xreos-toyrkia-kypriako-sthn-atzenta-ompama
http://www.kathimerini.gr/880475/article/epikairothta/politikh/prosfygiko-xreos-toyrkia-kypriako-sthn-atzenta-ompama
http://www.kathimerini.gr/880498/article/epikairothta/kosmos/fovoi-gia-klimakwsh-twn-prosfygikwn-rown-pros-eyrwph
http://www.kathimerini.gr/880498/article/epikairothta/kosmos/fovoi-gia-klimakwsh-twn-prosfygikwn-rown-pros-eyrwph
http://www.kathimerini.gr/880521/article/epikairothta/kosmos/italia-h-aktofylakh-dieswse-2400-metanastes
http://www.kathimerini.gr/880521/article/epikairothta/kosmos/italia-h-aktofylakh-dieswse-2400-metanastes
http://www.kathimerini.gr/880488/article/epikairothta/kosmos/rentsi-h-ee-xreiazetai-rizikes-lyseis
http://www.kathimerini.gr/880310/article/epikairothta/politikh/tsipras-thrhsh-twn-symfwniwn-apo-oloys
http://www.kathimerini.gr/880310/article/epikairothta/politikh/tsipras-thrhsh-twn-symfwniwn-apo-oloys
http://www.kathimerini.gr/880173/article/epikairothta/kosmos/pesmergka-kai-irakinos-stratos-enwnoyn-dynameis
http://www.kathimerini.gr/880173/article/epikairothta/kosmos/pesmergka-kai-irakinos-stratos-enwnoyn-dynameis
http://www.kathimerini.gr/880298/article/epikairothta/kosmos/gallia-th-deytera-arxizei-h-epixeirhsh-ekka8arishs-ths-zoygklas-toy-kalai
http://www.kathimerini.gr/880298/article/epikairothta/kosmos/gallia-th-deytera-arxizei-h-epixeirhsh-ekka8arishs-ths-zoygklas-toy-kalai
http://www.kathimerini.gr/880272/article/epikairothta/politikh/ale3hs-tsipras-sto-programma-posotikhs-xalarwshs-h-ellada-stis-arxes-toy-2017
http://www.kathimerini.gr/880272/article/epikairothta/politikh/ale3hs-tsipras-sto-programma-posotikhs-xalarwshs-h-ellada-stis-arxes-toy-2017
http://www.kathimerini.gr/880272/article/epikairothta/politikh/ale3hs-tsipras-sto-programma-posotikhs-xalarwshs-h-ellada-stis-arxes-toy-2017
http://www.kathimerini.gr/880184/article/epikairothta/politikh/gennhmata-h-ee-na-sthri3ei-sto-prosfygiko
http://www.kathimerini.gr/880184/article/epikairothta/politikh/gennhmata-h-ee-na-sthri3ei-sto-prosfygiko
http://www.kathimerini.gr/880167/gallery/epikairothta/politikh/se-eurogroup-8esmoys-kai-dnt-parepemye-h-merkel-ton-tsipra
http://www.kathimerini.gr/880167/gallery/epikairothta/politikh/se-eurogroup-8esmoys-kai-dnt-parepemye-h-merkel-ton-tsipra
http://www.kathimerini.gr/880130/article/epikairothta/ellada/entash-sth-xio-sta8eres-oi-prosfygikes-roes-sta-nhsia
http://www.kathimerini.gr/880130/article/epikairothta/ellada/entash-sth-xio-sta8eres-oi-prosfygikes-roes-sta-nhsia
http://www.kathimerini.gr/880122/article/epikairothta/kosmos/enisxysh-twn-synorwn-ths-ee-h-apofash-twn-28
http://www.kathimerini.gr/880122/article/epikairothta/kosmos/enisxysh-twn-synorwn-ths-ee-h-apofash-twn-28
http://www.kathimerini.gr/880116/article/epikairothta/politikh/tsipras-h-ellada-koyvala-olo-to-varos-sto-prosfygiko
http://www.kathimerini.gr/880116/article/epikairothta/politikh/tsipras-h-ellada-koyvala-olo-to-varos-sto-prosfygiko
http://www.kathimerini.gr/880041/article/epikairothta/kosmos/rentsi-perimenoyme-kyrwseis-gia-ta-krath-poy-den-dexthkan-prosfyges
http://www.kathimerini.gr/880041/article/epikairothta/kosmos/rentsi-perimenoyme-kyrwseis-gia-ta-krath-poy-den-dexthkan-prosfyges
http://www.kathimerini.gr/880035/article/epikairothta/politikh/vitsas-h-synoxh-ths-ee-8a-kri8ei-sto-prosfygiko
http://www.kathimerini.gr/880035/article/epikairothta/politikh/vitsas-h-synoxh-ths-ee-8a-kri8ei-sto-prosfygiko
http://www.kathimerini.gr/879992/article/epikairothta/ellada/ereyna-panepisthmioy-peiraia-pws-skiagrafeitai-to-prosfygiko-meta-ta-tromokratika-xtyphmata-sto-parisi-pinakes
http://www.kathimerini.gr/879992/article/epikairothta/ellada/ereyna-panepisthmioy-peiraia-pws-skiagrafeitai-to-prosfygiko-meta-ta-tromokratika-xtyphmata-sto-parisi-pinakes
http://www.kathimerini.gr/879992/article/epikairothta/ellada/ereyna-panepisthmioy-peiraia-pws-skiagrafeitai-to-prosfygiko-meta-ta-tromokratika-xtyphmata-sto-parisi-pinakes
http://www.kathimerini.gr/879992/article/epikairothta/ellada/ereyna-panepisthmioy-peiraia-pws-skiagrafeitai-to-prosfygiko-meta-ta-tromokratika-xtyphmata-sto-parisi-pinakes
http://www.kathimerini.gr/879959/article/epikairothta/politikh/energo-rolo-soylts-zhtei-o-moyzalas
http://www.kathimerini.gr/879933/gallery/epikairothta/kosmos/mosoylh-h-megalh-e3odos-twn-amaxwn
http://www.kathimerini.gr/879913/article/epikairothta/ellada/energo-symmetoxh-toy-eyrwpaikoy-koinovoylioy-gia-to-prosfygiko-zhthse-o-moyzalas-apo-ton-soylts
http://www.kathimerini.gr/879913/article/epikairothta/ellada/energo-symmetoxh-toy-eyrwpaikoy-koinovoylioy-gia-to-prosfygiko-zhthse-o-moyzalas-apo-ton-soylts
http://www.kathimerini.gr/879913/article/epikairothta/ellada/energo-symmetoxh-toy-eyrwpaikoy-koinovoylioy-gia-to-prosfygiko-zhthse-o-moyzalas-apo-ton-soylts
http://www.kathimerini.gr/879852/article/oikonomia/die8nhs-oikonomia/to-stoixhma-ths-enta3hs-twn-prosfygwn-sthn-agora-ergasias
http://www.kathimerini.gr/879852/article/oikonomia/die8nhs-oikonomia/to-stoixhma-ths-enta3hs-twn-prosfygwn-sthn-agora-ergasias
http://www.kathimerini.gr/879804/article/epikairothta/politikh/kotzias-to-ype3-den-parasyr8hke-apo-to-thlegrafhma-toy-ape
http://www.kathimerini.gr/879804/article/epikairothta/politikh/kotzias-to-ype3-den-parasyr8hke-apo-to-thlegrafhma-toy-ape
http://www.kathimerini.gr/879740/article/epikairothta/ellada/die8nhs-amnhstia-kritikh-se-ee-kai-a8hna-gia-to-prosfygiko
http://www.kathimerini.gr/879740/article/epikairothta/ellada/die8nhs-amnhstia-kritikh-se-ee-kai-a8hna-gia-to-prosfygiko
http://www.kathimerini.gr/879740/article/epikairothta/ellada/die8nhs-amnhstia-kritikh-se-ee-kai-a8hna-gia-to-prosfygiko
http://www.kathimerini.gr/879712/article/epikairothta/politikh/sthn-a8hna-to-noemvrio-o-mparak-ompama
http://www.kathimerini.gr/879712/article/epikairothta/politikh/sthn-a8hna-to-noemvrio-o-mparak-ompama


231 
 

257. Επικριτισ τθσ λιτότθτασ ςτθν Ευρϊπθ ο 
Ππαράκ Σμπάμα 

18 10 16 

258. Ευρωπαϊκζσ τάςεισ και προςφυγικό 16 10 16 

259. Χοφςελ: Θ Ελλάδα ςιμερα ζχει ανάγκθ 
ριηικισ αλλαγισ   

16 10 16 

260. ΛΧΑ: Ψο υπ. Ωγείασ αντιμετωπίηει με 
ρατςιςμό τουσ πρόςφυγεσ  

15 10 16 

261. Πουηάλασ: Ζχω ςτοχοποιθκεί από μερίδα 
του ΧΩΦΛΗΑ  

15 10 16 

262. Χφγκρουςθ ςυμφερόντων ςτο Χυριακό  15 10 16 

263. Εμμζνουν οι γονείσ ςτο δθμοτικό του Δ. 
Βόλβθσ  

15 10 16 

264. Ωπζρ τθσ ςυνδρομισ τθσ Ευρϊπθσ ςτο 
Αιγαίο, ο Χεμπάςτιαν Ξουρτσ  

14 10 16 

265. Αντιδράςεισ και προχειρότθτα  13 10 16 

266. Ψουρκία: Υροειδοποιεί για πικανό 
νζο προςφυγικό κφμα 

13 10 16 

267. Ρτε Πεηιζρ: Σι πρόςφυγεσ που 
διαςϊηονται ςτθ Πεςόγειο κα πρζπει να 
ςτζλνονται ςτθν Αφρικι  

13 10 16 

268. Αβραμόπουλοσ: Υρζπει να ενιςχυκεί θ 
ςυνεργαςία με τρίτεσ χϊρεσ 
ςτο προςφυγικό  

13 10 16 

269. Υροςφυγικό: Υολυεπίπεδεσ οι ςυνζπειεσ 
κατάρρευςθσ τθσ ςυμφωνίασ  

12 10 16 

270. Ανω των 15.000 οι εγκλωβιςμζνοι ςτα 
νθςιά του Αιγαίου  

12 10 16 

271. Υροςφυγικό: Ψριπλι «παρζμβαςθ» ςτθ 
Χάμο αποφαςίςτθκε ςε ςφςκεψθ ςτο 
Παξίμου 

11 10 16 

272. Tθν επιςτροφι του ςτο ΞΕΕΟΥΡΣ 
ανακοίνωςε ο Κανάςθσ Γιαννόπουλοσ  

11 10 16 

273. Χτον Εβρο «επιςτρζφουν» οι πρόςφυγεσ  11 10 16 

274. Σ Αλ. Φλαμπουράρθσ επικεφαλισ 
ςφςκεψθσ για το προςφυγικό 

11 10 16 

275. Υροςπάκεια παράκαμψθσ των hotspots  11 10 16 

276. Χε μια βάρκα 1.000 Αφρικανοί με τθν 
ελπίδα να ςωκοφν  

09 10 16 

277. Ζβροσ: Χυλλιψεισ παράνομων 
μεταναςτϊν και διακινθτϊν 

09 10 16 

278. Αποςυμφόρθςθ νθςιϊν, διακριτικά  09 10 16 

279. Επί τάπθτοσ θ αποςυμφόρθςθ των νθςιϊν 
Β. Αιγαίου  

08 10 16 

280. Παξίμου για Οζςβο: Υροτεραιότθτεσ 
αποςυμφόρθςθ και επιτάχυνςθ 
διαδικαςιϊν για άςυλο  

07 10 16 

281. Χτον Υρόεδρο τθσ Ξολομβίασ, Χάντοσ, το 
βραβείο Ρομπζλ Ειρινθσ για το 2016  

07 10 16 

282. Χε δράςθ θ ςυνοριοφυλακι τθσ Ε.Ε.   07 10 16 

283. Χταδιακά θ αϋ φάςθ αποςυμφόρθςθσ 06 10 16 

http://www.kathimerini.gr/879449/article/epikairothta/kosmos/eyrwpaikes-taseis-kai-prosfygiko
http://www.kathimerini.gr/879442/article/proswpa/synentey3eis/soysel-h-ellada-shmera-exei-anagkh-rizikhs-allaghs
http://www.kathimerini.gr/879442/article/proswpa/synentey3eis/soysel-h-ellada-shmera-exei-anagkh-rizikhs-allaghs
http://www.kathimerini.gr/879478/article/epikairothta/ellada/isa-to-yp-ygeias-antimetwpizei-me-ratsismo-toys-prosfyges
http://www.kathimerini.gr/879478/article/epikairothta/ellada/isa-to-yp-ygeias-antimetwpizei-me-ratsismo-toys-prosfyges
http://www.kathimerini.gr/879452/article/epikairothta/politikh/moyzalas-exw-stoxopoih8ei-apo-merida-toy-syriza
http://www.kathimerini.gr/879452/article/epikairothta/politikh/moyzalas-exw-stoxopoih8ei-apo-merida-toy-syriza
http://www.kathimerini.gr/879327/article/epikairothta/kosmos/sygkroysh-symferontwn-sto-syriako
http://www.kathimerini.gr/879311/article/epikairothta/ellada/emmenoyn-oi-goneis-sto-dhmotiko-toy-d-volvhs
http://www.kathimerini.gr/879311/article/epikairothta/ellada/emmenoyn-oi-goneis-sto-dhmotiko-toy-d-volvhs
http://www.kathimerini.gr/879201/article/epikairothta/politikh/yper-ths-syndromhs-ths-eyrwphs-sto-aigaio-o-sempastian-koyrts
http://www.kathimerini.gr/879201/article/epikairothta/politikh/yper-ths-syndromhs-ths-eyrwphs-sto-aigaio-o-sempastian-koyrts
http://www.kathimerini.gr/879008/opinion/epikairothta/politikh/antidraseis-kai-proxeirothta
http://www.kathimerini.gr/879043/article/epikairothta/kosmos/toyrkia-proeidopoiei-gia-pi8ano-neo-prosfygiko-kyma
http://www.kathimerini.gr/879043/article/epikairothta/kosmos/toyrkia-proeidopoiei-gia-pi8ano-neo-prosfygiko-kyma
http://www.kathimerini.gr/878988/article/epikairothta/kosmos/nte-mezier-oi-prosfyges-poy-diaswzontai-sth-mesogeio-8a-prepei-na-stelnontai-sthn-afrikh
http://www.kathimerini.gr/878988/article/epikairothta/kosmos/nte-mezier-oi-prosfyges-poy-diaswzontai-sth-mesogeio-8a-prepei-na-stelnontai-sthn-afrikh
http://www.kathimerini.gr/878988/article/epikairothta/kosmos/nte-mezier-oi-prosfyges-poy-diaswzontai-sth-mesogeio-8a-prepei-na-stelnontai-sthn-afrikh
http://www.kathimerini.gr/879011/article/epikairothta/politikh/avramopoylos-prepei-na-enisxy8ei-h-synergasia-me-trites-xwres-sto-prosfygiko
http://www.kathimerini.gr/879011/article/epikairothta/politikh/avramopoylos-prepei-na-enisxy8ei-h-synergasia-me-trites-xwres-sto-prosfygiko
http://www.kathimerini.gr/879011/article/epikairothta/politikh/avramopoylos-prepei-na-enisxy8ei-h-synergasia-me-trites-xwres-sto-prosfygiko
http://www.kathimerini.gr/878769/article/epikairothta/politikh/prosfygiko-polyepipedes-oi-synepeies-katarreyshs-ths-symfwnias
http://www.kathimerini.gr/878769/article/epikairothta/politikh/prosfygiko-polyepipedes-oi-synepeies-katarreyshs-ths-symfwnias
http://www.kathimerini.gr/878767/article/epikairothta/ellada/anw-twn-15000-oi-egklwvismenoi-sta-nhsia-toy-aigaioy
http://www.kathimerini.gr/878767/article/epikairothta/ellada/anw-twn-15000-oi-egklwvismenoi-sta-nhsia-toy-aigaioy
http://www.kathimerini.gr/878722/article/epikairothta/ellada/prosfygiko-triplh-paremvash-sth-samo-apofasisthke-se-syskeyh-sto-ma3imoy
http://www.kathimerini.gr/878722/article/epikairothta/ellada/prosfygiko-triplh-paremvash-sth-samo-apofasisthke-se-syskeyh-sto-ma3imoy
http://www.kathimerini.gr/878722/article/epikairothta/ellada/prosfygiko-triplh-paremvash-sth-samo-apofasisthke-se-syskeyh-sto-ma3imoy
http://www.kathimerini.gr/878697/article/epikairothta/politikh/thn-epistrofh-toy-sto-keelpno-anakoinwse-o-8anashs-giannopoylos
http://www.kathimerini.gr/878697/article/epikairothta/politikh/thn-epistrofh-toy-sto-keelpno-anakoinwse-o-8anashs-giannopoylos
http://www.kathimerini.gr/878649/article/epikairothta/ellada/ston-evro-epistrefoyn-oi-prosfyges
http://www.kathimerini.gr/878655/article/epikairothta/politikh/o-al-flampoyrarhs-epikefalhs-syskeyhs-gia-to-prosfygiko
http://www.kathimerini.gr/878655/article/epikairothta/politikh/o-al-flampoyrarhs-epikefalhs-syskeyhs-gia-to-prosfygiko
http://www.kathimerini.gr/878586/article/epikairothta/ellada/prospa8eia-parakamyhs-twn-hotspots
http://www.kathimerini.gr/878452/article/epikairothta/kosmos/se-mia-varka-1000-afrikanoi-me-thn-elpida-na-sw8oyn
http://www.kathimerini.gr/878452/article/epikairothta/kosmos/se-mia-varka-1000-afrikanoi-me-thn-elpida-na-sw8oyn
http://www.kathimerini.gr/878468/article/epikairothta/ellada/evros-syllhyeis-paranomwn-metanastwn-kai-diakinhtwn
http://www.kathimerini.gr/878468/article/epikairothta/ellada/evros-syllhyeis-paranomwn-metanastwn-kai-diakinhtwn
http://www.kathimerini.gr/878417/article/epikairothta/ellada/aposymforhsh-nhsiwn-diakritika
http://www.kathimerini.gr/878257/article/epikairothta/ellada/epi-taphtos-h-aposymforhsh-twn-nhsiwn-v-aigaioy
http://www.kathimerini.gr/878257/article/epikairothta/ellada/epi-taphtos-h-aposymforhsh-twn-nhsiwn-v-aigaioy
http://www.kathimerini.gr/878240/article/epikairothta/politikh/ma3imoy-gia-lesvo-proteraiothtes-aposymforhsh-kai-epitaxynsh-diadikasiwn-gia-asylo
http://www.kathimerini.gr/878240/article/epikairothta/politikh/ma3imoy-gia-lesvo-proteraiothtes-aposymforhsh-kai-epitaxynsh-diadikasiwn-gia-asylo
http://www.kathimerini.gr/878240/article/epikairothta/politikh/ma3imoy-gia-lesvo-proteraiothtes-aposymforhsh-kai-epitaxynsh-diadikasiwn-gia-asylo
http://www.kathimerini.gr/878119/article/epikairothta/kosmos/ston-proedro-ths-kolomvias-santos-to-vraveio-nompel-eirhnhs-gia-to-2016
http://www.kathimerini.gr/878119/article/epikairothta/kosmos/ston-proedro-ths-kolomvias-santos-to-vraveio-nompel-eirhnhs-gia-to-2016
http://www.kathimerini.gr/878068/article/epikairothta/ellada/se-drash-h-synoriofylakh-ths-ee
http://www.kathimerini.gr/877885/article/epikairothta/ellada/stadiaka-h-a-fash-aposymforhshs-nhsiwn
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νθςιϊν   

284. Εναρξθ ςχολικοφ ζτουσ για πρόςφυγεσ  06 10 16 

285. Πζρκελ: «Ψο προςφυγικό πρόβλθμα 
μεταφζρκθκε ςτθν Ελλάδα»  

06 10 16 

286. Mζρκελ: «Πε το κλείςιμο του βαλκανικοφ 
διαδρόμου δεν λφκθκε το προςφυγικό»  

05 10 16 

287. 200 χλμ. προσ τα ςφνορα, πεηι  05 10 16 

288. «Δεν είναι αςφαλζσ για τα παιδιά να 
μεταφερκοφν»   

05 10 16 

289. Ξίνδυνοσ απϊλειασ κονδυλίων από τθν 
Ε.Ε.   

05 10 16 

290. Ρίκοσ Ξοτηιάσ: «Ψρελαμζνοι όςοι κζτουν 
ηιτθμα τςάμικου»   

05 10 16 

291. Ευρωπαϊκι Χυνοριοφυλακι με 1.500 
άτομα  

05 10 16 

292. Λταλία: 1.800 πρόςφυγεσ διαςϊκθκαν από 
τισ Οιμενικζσ αρχζσ 

04 10 16 

293. Ψο ουγγρικό δθμοψιφιςμα και τα πικανά 
«απόνερα»   

04 10 16 

294. Χτισ 280 οι νζεσ αφίξεισ προςφφγων ςτα 
νθςιά του ανατολικοφ Αιγαίου  

04 10 16 

295. Ωπ. Εξωτερικϊν Ψςεχίασ: «Θ πρόταςθ 
Ηζμαν δεν ςυνιςτά επίςθμθ πολιτικι»   

03 10 16 

296. Βουλγαρία: Χτινει τείχθ κατά των 
προςφφγων  

03 10 16 

297. Ερντογάν: Θ Ε.Ε. ακζτθςε τθν υπόςχεςι 
τθσ για χοριγθςθ 3 δις. για το προςφυγικό 

03 10 16 

298. Ψόμασ ντε Πεηιζρ: Γιατί επιμζνω ςτθ 
Χυνκικθ του Δουβλίνου  

02 10 16 

299. «Ξάνουμε βιματα», λζει θ Αγκυρα 02 10 16 

300. Σι 14.000 αποκλειςμζνοι ςτα νθςιά  02 10 16 

301. Ξουρτσ: «Οανκαςμζνθ» θ εξαγγελία τθσ 
Πζρκελ ότι κα δζχεται πρόςφυγεσ από τθν 
Ελλάδα και τθν Λταλία  

02 10 16 

302. Ρτόμινο αντιδράςεων για τα 
προςφυγόπουλα ςτα ςχολεία  

01 10 16 

303. Eτινγκερ:Ψο προςφυγικό αποφαςίηεται 
ςτισ Βρυξζλλεσ, όχι ςτο Βερολίνο  

01 10 16 

304. Πζρκελ: «Δεν άλλαξα πολιτικι 
ςτο προςφυγικό, κα επαναπροωκοφνται 
όςοι δεν πάρουν άςυλο»  

01 10 16 

305. 890.000 οι πρόςφυγεσ ςτθ Γερμανία  01 10 16 

306. Υαραδοχι Πουηάλα για αςτοχίεσ  01 10 16 

307. Ξλίντον και Ψραμπ ςυμφωνοφν: Θ Πζρκελ 
είναι θ «αγαπθμζνθ» τουσ θγζτιδα  

30 09 16 

308. Χτο ζλεοσ απαιτιςεων των διακινθτϊν  30 09 16 

309. Γκ. Ξνάουσ: Θ Ευρϊπθ παίηει ρϊςικθ 
ρουλζτα με το προςφυγικό  

30 09 16 

310. Χτρατθγικι πόλωςθσ από Παξίμου 30 09 16 

311. επζραςαν τισ 14.000 οι εγκλωβιςμζνοι 30 09 16 
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πρόςφυγεσ ςτα νθςιά  

312. H Ψουρκία ηθτεί τερματιςμό επιχείρθςθσ 
ΡΑΨΣ  

30 09 16 

313. Πθτςοτάκθσ για προςφυγικό: Χτθν πρϊτθ 
γραμμι τα ηθτιματα αςφαλείασ 

29 09 16 

314. Χφςκεψθ ςτο Παξίμου τθ Δευτζρα για τισ 
επιπτϊςεισ του προςφυγικοφ ςτθ Οζςβο  

29 09 16 

315. Eλεφκεροι οι τζςςερισ κατθγοροφμενοι 
για βιαςμό 16χρονου 

29 09 16 

316. Ενταςθ και επειςόδια ςτο Φζκυμνο, 
πορεία διαμαρτυρίασ ςτθ Χίο  

29 09 16 

317. Χυςτάςεισ Ξομιςιόν για το Δουβλίνο  29 09 16 

318. «Χκοπιμότθτα διαρροϊν» βλζπει το 
Παξίμου πίςω από το δθμοςίευμα των FT  

29 09 16 

319. Ξατεπείγουςα ερϊτθςθ τθσ Ε. Βόηεμπεργκ 
για τισ καταγγελίεσ Βουδοφρθ  

29 09 16 

320. Χυςτάςεισ ςτθν Ελλάδα για επαναφορά 
του «Δουβλίνου ΛΛ» - Πόνο μεμονωμζνεσ 
επιςτροφζσ, λζει ο Αβραμόπουλοσ  

28 09 16 

321. ΡΔ για προςφυγικό: Ρα απαντιςει θ 
κυβζρνθςθ ςτισ καταγγελίεσ Βουδοφρθ 

28 09 16 

322. υδάκθσ: Αναπάντθτα τα αιτιματά μασ 
προσ τθν Ευρϊπθ για το προςφυγικό 

28 09 16 

323. Χυγκζντρωςθ και πορεία για 
το προςφυγικό ςτθν πόλθ τθσ Χίου  

28 09 16 

324. Ψον κϊδωνα του κινδφνου κροφει θ Χίοσ 28 09 16 

325. Κα περιτειχίςουμε και τα ςχολεία;   27 09 16 

326. Φοβοφνται για τθν αςφάλειά τουσ οι 
υπάλλθλοι τθσ Ωπθρεςίασ Αςφλου ςτθ Χίο  

27 09 16 

327. Εμφαςθ ςτθν ενίςχυςθ των ςυνόρων  27 09 16 

328. Handelsblatt: Ξαμιά ςυηιτθςθ για το χρζοσ 
πριν το 2018, επιμζνει το Βερολίνο  

26 09 16 

329. Γ. Πουηάλασ: Υαλεφουμε με νφχια και με 
δόντια για τθ ςυμφωνία ΕΕ-Ψουρκίασ  

25 09 16 

330. Θ ςυντθρθτικι παράταξθ ςτθ Γερμανία 
ςυςπειρϊνεται  

25 09 16 

331. Ξαι θ παραπλθροφόρθςθ διακινείται ςτθ 
Πόρια...   

25 09 16 

332. Ψο προςφυγικό ςτο επίκεντρο ςυνόδου 
του ΣΘΕ  

25 09 16 

333. Χφνεςθ ςτο προςφυγικό 25 09 16 

334. «Δρόμοι τθσ φωτιάσ» οι φράκτεσ τθσ 
Ευρϊπθσ  

25 09 16 

335. Χπαράγματα εικόνων και ηωισ 25 09 16 

336. Ανκρωποι και ποντίκια ςτο ίδιο 
υπόςτεγο...   

25 09 16 

337. Ψο παράδοξο τθσ Συγγαρίασ 25 09 16 

338. Ψθν Ψετάρτθ θ ζκκεςθ προόδου για τθν 
Ελλάδα  

25 09 16 

339. Πθτςοτάκθσ: Θ κυβζρνθςθ είναι ανίκανθ 24 09 16 
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να διαχειριςτεί το προςφυγικό 

340. Χωρίσ διεκνείσ πτιςεισ κινδυνεφει να 
μείνει θ Χίοσ  

24 09 16 

341. Ψςίπρασ: Χτθ Χφνοδο ακοφςτθκαν φωνζσ 
για φράχτεσ και τείχθ  

24 09 16 

342. Χυνεχίηονται οι ροζσ προςφφγων, 
επειςόδια ςτθ Χίο  

24 09 16 

343. Χφνοδοσ Βιζννθσ: ζμφαςθ ςτθ βαλκανικι 
οδό  

24 09 16 

344. Υροχπόκεςθ οι εμβολιαςμοί των παιδιϊν 
των προςφφγων για να ενταχκοφν ςτα 
ςχολεία  

23 09 16 

345. Εκκεςθ ΠΞΣ: Χε επιςφαλείσ ςυνκικεσ 
περίπου 1.500 αςυνόδευτα 
προςφυγόπουλα  

23 09 16 

346. Χτο καμίνι του προςφυγικοφ  23 09 16 

347. Εγκλωβιςμζνοι ςτθν Ελλάδα  23 09 16 

348. Σ κόςμοσ του ντοκιμαντζρ ςτθ Πυτιλινθ 23 09 16 

349. «Ρα τθρθκοφν οι πολιτικζσ δεςμεφςεισ 
όλων των πλευρϊν»  

23 09 16 

350. Επειςόδια και προςαγωγζσ τθ νφχτα ςτον 
καταυλιςμό τθσ Χοφδασ ςτθ Χίο  

23 09 16 

351. Χε αδιζξοδο οι «εγκλωβιςμζνοι» και θ 
Οζςβοσ 

23 09 16 

352. Αιχμζσ Βουδοφρθ κατά «ςυςτιματοσ 
Πουηάλα»   

23 09 16 

353. Χε 16 ζτθ κα φφγουν οι μετανάςτεσ, λζει θ 
Διεκνισ Αμνθςτία  

23 09 16 

354. Ξυρ. Πθτςοτάκθσ: Επαναφορά 
Χυμβουλίων ΑΕΛ  

23 09 16 

355. Ψςίπρασ: Σλοκλιρωςθ τθσ δεφτερθσ 
αξιολόγθςθσ ζωσ το τζλοσ Σκτωβρίου 

23 09 16 

356. Σ Χόιμπλε ςτθρίηει δθμοςίωσ Ηεεχόφερ 23 09 16 

357. Eπαναβεβαίωςθ τθσ ςυμφωνίασ Ε.Ε. - 
Ψουρκίασ  

23 09 16 

358. Βουδοφρθσ: Ωπάρχουν πολφ ςθμαντικζσ 
ςκιζσ ςτο υπ. Πεταναςτευτικισ Υολιτικισ  

22 09 16 

359. Αραγε Χίοσ, όπωσ Συγγαρία;   22 09 16 

360. Διμαρχοσ Οζςβου: «Υροςωρινι λφςθ το 
πλωτό κζντρο φιλοξενίασ»  

22 09 16 

361. «Ψισ πρϊτεσ λζξεισ μοφ τισ ζμακαν οι 
αςτυνομικοί»  

22 09 16 

362. Ξνάουσ: «Eλλειψθ ςοβαρότθτασ 
ςτο προςφυγικό»   

22 09 16 

363. Χίοσ: Διαμάχθ και καμία ςυγκεκριμζνθ 
πρόταςθ 

22 09 16 

364. Ενα αγόρι ηθτά από τον Σμπάμα να του 
φζρει τον μικρό Σμράν  

22 09 16 

365. Ππακογιάννθ: « H επιτροπι πόκεν ζςχεσ 
ζχει ποινικζσ ευκφνεσ»   

22 09 16 
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366. Ψον εξοπλιςμό Ξοφρδων εξετάηουν οι 
ΘΥΑ  

22 09 16 

367. «Χκλθρό ροκ» από τθ Ρ.Δ. για τισ άδειεσ  22 09 16 

368. Αλ. Ψςίπρασ κατά ρατςιςμοφ  22 09 16 

369. Ψςίπρασ: Εμπλεκόμενοι ςε πραξικοπιματα 
δεν είναι ευπρόςδεκτοι ςτθν Ελλάδα  

22 09 16 

370. Δεν δόκθκε άςυλο ςτουσ τρεισ από τουσ 
οκτϊ Ψοφρκουσ ςτρατιωτικοφσ 

21 09 16 

371. Υολιτικι ςφγκρουςθ για τθν 
«καταραμζνθ» Αμυγδαλζηα  

21 09 16 

372. Ξλιμάκωςθ αντιδράςεων ςτθ Χίο 21 09 16 

373. Ξαταφφγιο ςε χωράφια, αποκικεσ και 
ςτον δρόμο  

21 09 16 

374. NΔ για Αμυγδαλζηα: «Ωποχρεϊκθκαν να 
ανοίξουν τον χϊρο που ζλεγαν Ξολαςτιριο»  

21 09 16 

375. Πειωμζνα κατά 345 εκατ. τα τουριςτικά 
ζςοδα το επτάμθνο ςε ςχζςθ 0με πζρυςι  

21 09 16 

376. Χτιριξθ των ΘΥΑ ηιτθςε ο Ψςίπρασ  21 09 16 

377. ΡΔ: Εκτόσ ελζγχου και πάλι 
το προςφυγικό με ευκφνθ τθσ κυβζρνθςθσ 

20 09 16 

378. Αβραμόπουλοσ: Θ Ε.Ε. αφξθςε τθ βοικεια 
προσ τουσ πρόςφυγεσ το 2016  

20 09 16 

379. Ψόςκασ: Δφο διμοιρίεσ των ΠΑΨ ςτθ 
Οζςβο  

20 09 16 

380. Ξζρι: Πεγαλφτερθ από ποτζ θ ανάγκθ για 
ενωμζνθ Ευρϊπθ  

20 09 16 

381. Αναηθτϊντασ ςυμμάχουσ ςτθν Ευρϊπθ  20 09 16 

382. Ενταςθ ςτθ Οζςβο - ςυνελιφκθςαν εννζα 
αλλοδαποί για τθν πυρκαγιά ςτθ Πόρια, 
ςτάχτθ το hot spot  

20 09 16 

383. Πζρκελ: «Χτθν προςφυγικι κρίςθ δεν τα 
κάναμε όλα ςωςτά»  

20 09 16 

384. Ψςίπρασ: Ξοινό μζτωπο για αντιμετϊπιςθ 
του προςφυγικοφ  

20 09 16 

385. Φωτιζσ, επειςόδια, πανικόσ ςτο hotspot 
τθσ Πόριασ  

20 09 16 

386. Ψθ δυνατότθτα ςυγκυβζρνθςθσ απζκτθςε 
θ AfD  

20 09 16 

387. Πίνι Χφνοδοσ Αυςτρίασ: Χτόχοσ να μπει 
τζλοσ ςτθν «κουλτοφρα του 
καλωςορίςματοσ»  

19 09 16 

388. Πζρκελ μετά τθν ιττα: Αποδζχομαι τθν 
ευκφνθ, ζτοιμθ για αλλαγι ςτάςθσ 
ςτο προςφυγικό 

19 09 16 

389. Πθτςοτάκθσ: Υιο ακριβι από τισ εκλογζσ 
θ παραμονι τθσ κυβζρνθςθσ  

18 09 16 

390. Δ.Χ. ΕΡΥΕ: Ωπζρ τθσ επικαιροποίθςθσ του 
ςχεδιαςμοφ για το προςφυγικό με τθ 
ςυμμετοχι των περιφερειϊν  

17 09 16 

391. Αυτοκριτικι Πζρκελ πριν από τισ εκλογζσ 17 09 16 
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για τθ Γερουςία του Βερολίνου 

392. Αυςτρία: Ενταξθ ςτθν «ομάδα του 
Βίηεγκραντ» ηθτά θ Ακροδεξιά 

17 09 16 

393. Φζντςι: «Χθμειϊκθκε πολφ μικρό βιμα 
προόδου, θ Ευρϊπθ κινδυνεφει»  

17 09 16 

394. Αβραμόπουλοσ: Εκτακτθ χρθματοδότθςθ 
108 εκατ. προσ Βουλγαρία για 
το προςφυγικό  

17 09 16 

395. Θ άγνοια γζννθςε αυτόν τον φόβο»   17 09 16 

396. Ψο προςφυγικό διχάηει τθ Γερμανία 17 09 16 

397. Ετινγκερ: Ρα αυξθκεί θ χρθματοδότθςθ 
τθσ Frontex για χϊρεσ όπωσ θ Ελλάδα  

17 09 16 

398. ΣΘΕ: 21 εκατ. πρόςφυγεσ παγκοςμίωσ  17 09 16 

399. «Σχι» φορζων ςε νζα hotspots ςε Οζςβο, 
Χίο 

17 09 16 

400. Χυνάντθςθ Ψςίπρα- Ερντογάν ςτισ 21 
Χεπτεμβρίου ςτθ Ρζα Ωόρκθ, υπό τθ ςκιά 
του μεταναςτευτικοφ  

16 09 16 

401. Κεςςαλονίκθ: Χχζδιο 7 ςθμείων για 
το προςφυγικό από το ΕΟΞ 

16 09 16 

402. Θ πιο μολυςματικι αςκζνεια...   16 09 16 

403. Ππουτάρθσ: «Δεν είμαι Ρ.Δ. αλλά ςτθρίηω 
τον Πθτςοτάκθ, είναι ο πιο καλόσ από 
όλουσ»  

16 09 16 

404. Γ. Πουηάλασ: To 90% των 
προςφυγόπουλων ζχει εμβολιαςτεί 

16 09 16 

405. Ξριτικι Πθτςοτάκθ κατά κυβζρνθςθσ και 
Ε.Ε. για το προςφυγικό  

16 09 16 

406. Αβραμόπουλοσ: Αρχζσ Σκτωβρίου τα 
εγκαίνια του «διαδόχου» τθσ Frontex  

16 09 16 

407. Υροςφυγικό: ζδαφοσ για ακρότθτεσ 
δίνουν οι ςυνκικεσ ςτα νθςιά  

16 09 16 

408. Χουλτσ: Σι χϊρεσ τθσ Ξεντρικισ Ευρϊπθσ 
εγκατζλειψαν τθ Γερμανία ςτο προςφυγικό  

16 09 16 

409. Πε το βλζμμα ςτθ Βουλγαρία  16 09 16 

410. Ρζο κροφςμα ξενοφοβίασ ςτθ Γερμανία  16 09 16 

411. Επικοινωνία Αλζξθ Ψςίπρα με Αγκελα 
Πζρκελ  

16 09 16 

412. Υαυλόπουλοσ: «Θ Ευρϊπθ κα υπάρξει με 
ζνα πρόςωπο, αλλιϊσ δεν κα υπάρξει»  

15 09 16 

413. Ππρατιςλάβα: Mε ατηζντα «Ρότου» ο 
Ψςίπρασ ςτθν Χφνοδο 

15 09 16 

414. Ϊπατθ Αρμοςτεία του ΣΘΕ: Υεριςςότερα 
από 3,7 εκατ. παιδιά πρόςφυγεσ δεν ζχουν 
πρόςβαςθ ςε ςχολείο 

15 09 16 

415. Αξιοποίθςθ των ΘΥΑ ςτο προςφυγικό  15 09 16 

416. Ψο προςφυγικό απαιτεί ςχζδιο  15 09 16 

417. Βοφτςθσ ςτο Χυμβοφλιο τθσ ΕΕ: «Ευκφνθ 
όλων μασ το προςφυγικό»   

15 09 16 

418. Βολζσ Βουλγαρίασ κατά ΕΕ για ζλλειψθ 15 09 16 
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αλλθλεγγφθσ ςτο προςφυγικό 

419. Δ. Αβραμόπουλοσ: Ανάγκθ ευρωπαϊκισ 
αλλθλεγγφθσ ςτο προςφυγικό  

15 09 16 

420. To «ςτοίχθμα» τθσ Ππρατιςλάβασ 15 09 16 

421. Χ. Οαμπρινίδθσ: Δεν δικαιολογείται θ 
υιοκζτθςθ μζτρων αποκλειςμοφ των 
προςφφγων 

15 09 16 

422. ΣΘΕ: Χωρίσ πρόςβαςθ ςτθν εκπαίδευςθ 
3,7 εκ. προςφυγόπουλα  

15 09 16 

423. Αςφυκτικι θ κατάςταςθ ςε Χίο και Οζςβο   15 09 16 

424. Επικοινωνία Ψςίπρα - Πζρκελ για 
Ευρωμεςογειακι και Ππρατιςλάβα  

15 09 16 

425. Επίκεςθ μελϊν τθσ Χ.Α. ςε 
δθμοςιογράφουσ ςτθ Χίο 

15 09 16 

426. Ψςίπρασ: «Χωςτό βιμα» θ διλωςθ 
Γιουνκζρ πωσ θ Ε.Ε. δεν είναι αρκοφντωσ 
κοινωνικι  

14 09 16 

427. Ωπζρ τθσ απόφαςθσ τθσ ΥΕΔ Ξριτθσ για 
τουσ πρόςφυγεσ το δθμοτικό ςυμβοφλιο 
Θρακλείου  

14 09 16 

428. Αμεςθ βοικεια από τθν Ε.Ε. ηθτά θ 
Βουλγαρία για το προςφυγικό  

14 09 16 

429. Ειςαγγελικι παρζμβαςθ για ςφλλογο 
γονζων και διμαρχο Ωραιοκάςτρου 

14 09 16 

430. Ξατάλθψθ, λόγω... προςφυγόπουλων  14 09 16 

431. Δεκτι θ παραίτθςθ Βουδοφρθ από τον 
πρωκυπουργό 

14 09 16 

432. Γιουνκζρ: Θ Ε.Ε. βρίςκεται ςε «υπαρξιακι 
κρίςθ»   

14 09 16 

433. Ψα όπλα ςίγθςαν χκεσ ςτθ Χυρία  14 09 16 

434. ΡΔ: «Θ παραίτθςθ Βουδοφρθ, κορυφι του 
παγόβουνου τθσ κυβερνθτικισ 
ανεπάρκειασ»   

13 09 16 

435. ΧΩΦΛΗΑ Χανίων: «Θ Ξριτθ δεν εξαιρείται 
από τισ υποχρεϊςεισ για το προςφυγικό»   

13 09 16 

436. Ωραιόκαςτρο: «Τχι» ςτα προςφυγόπουλα 
από τον Χφλλογο Γονζων του δθμοτικοφ 
ςχολείου  

13 09 16 

437. Σδ. Βουδοφρθσ: Υιο ζντιμο να υποβάλω 
τθν παραίτθςι μου 

13 09 16 

438. Europol: 272.070 αφίξεισ μεταναςτϊν 
ςτθν ΕΕ το 2016 

13 09 16 

439. Υεριςςότεροι από 60.000 οι μετανάςτεσ 
ςτθν Ελλάδα  

13 09 16 

440. Υροςωρινι αναβολι τθσ παραίτθςθσ Σδ. 
Βουδοφρθ  

13 09 16 

441. Υραγματοποιικθκε θ ςυνάντθςθ Ψόςκα-
Πουηάλα με Ξαηνζβ για το προςφυγικό  

12 09 16 

442. Θ Ξζιτ Ππλάνςετ ςτο πλευρό του ΣΘΕ για 
τουσ πρόςφυγεσ 

12 09 16 
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http://www.kathimerini.gr/874556/article/epikairothta/kosmos/europol-272070-afi3eis-metanastwn-sthn-ee-to-2016
http://www.kathimerini.gr/874556/article/epikairothta/kosmos/europol-272070-afi3eis-metanastwn-sthn-ee-to-2016
http://www.kathimerini.gr/874536/article/epikairothta/ellada/perissoteroi-apo-60000-oi-metanastes-sthn-ellada
http://www.kathimerini.gr/874536/article/epikairothta/ellada/perissoteroi-apo-60000-oi-metanastes-sthn-ellada
http://www.kathimerini.gr/874522/article/epikairothta/ellada/proswrinh-anavolh-ths-paraithshs-od--voydoyrh
http://www.kathimerini.gr/874522/article/epikairothta/ellada/proswrinh-anavolh-ths-paraithshs-od--voydoyrh
http://www.kathimerini.gr/874476/article/epikairothta/ellada/pragmatopoih8hke-h-synanthsh-toska-moyzala-me-kaznev-gia-to-prosfygiko
http://www.kathimerini.gr/874476/article/epikairothta/ellada/pragmatopoih8hke-h-synanthsh-toska-moyzala-me-kaznev-gia-to-prosfygiko
http://www.kathimerini.gr/874459/article/epikairothta/kosmos/h-keit-mplanset-sto-pleyro-toy-ohe-gia-toys-prosfyges
http://www.kathimerini.gr/874459/article/epikairothta/kosmos/h-keit-mplanset-sto-pleyro-toy-ohe-gia-toys-prosfyges
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443. Χτθ Βιζννθ ο Αλζξθσ Ψςίπρασ για 
το προςφυγικό  

12 09 16 

444. Υαραιτείται από Γεν.Γραμματζασ ο Σδ. 
Βουδοφρθσ μετά τθν «αςυμφωνία» με Γ. 
Πουηάλα 

12 09 16 

445. 3.574 αςυνόδευτοι ανιλικοι...   12 09 16 

446. Υάνω από 13.000 πρόςφυγεσ ςτα 
ελλθνικά νθςιά – ζκρυκμθ κατάςταςθ ςε 
Οζςβο και Χίο  

12 09 16 

447. Ψο προςφυγικό πιεςτικά ξανά ςτο 
προςκινιο  

12 09 16 

448. Σ Ρτε Πεηιζρ και θ ανθςυχία του 
Βερολίνου  

12 09 16 

449. Ψα «φαντάςματα» επιςτρζφουν 11 09 16 

450. Γ. Χαν: «Ρα βοθκιςουν όλεσ οι χϊρεσ 
ςτθν κατανομι των προςφφγων  

11 09 16 

451. Θ ςυμφωνία Ε.Ε. - Ψουρκίασ και 
το προςφυγικό  

11 09 16 

452. Ψο λυκόφωσ, θ καγκελαρία και θ Πζρκελ  11 09 16 

453. «Ωπομονι μζχρι τον Δεκζμβριο»   11 09 16 

454. Ψςίπρασ: Διερευνοφμε, δεν αμφιςβθτοφμε 
τα ςτοιχεία τθσ ΕΟΧΨΑΨ 

11 09 16 

455. Δ. Aβραμόπουλοσ: Θ κατανομι των 
προςφφγων ςθμαίνει αλλθλεγγφθ ςτθν 
πράξθ  

10 09 16 

456. Αρλζμ Ρτεηίρ ςτθν «Ξ»: Θ Γαλλία ςτθρίηει 
τισ καρραλζεσ μεταρρυκμίςεισ 

10 09 16 

457. Επί τάπθτοσ τα προβλιματα του Ρότου 10 09 16 

458. Επιπλζον 115 εκατ. από τθν Ε.Ε. για 
το προςφυγικό  

10 09 16 

459. Θ προςφυγικι κρίςθ απειλεί τον τουριςμό 
από τθ νζα ςεηόν  

10 09 16 

460. Θ «πρόκλθςθ» του προςφυγικοφ ςτθ 
Χφνοδο τθσ Φόδου  

10 09 16 

461. Ρζα κζντρα ςτθ Χίο για τουσ μετανάςτεσ  10 09 16 

462. Ψι προβλζπει θ Διακιρυξθ των Ακθνϊν  09 09 16 

463. Ψςίπρασ: «Ψο μζλλον τθσ Ευρϊπθσ 
διακυβεφεται ςτθ Πεςόγειο»   

09 09 16 

464. Ερωτιματα για τον αρικμό των 
προςφφγων  

09 09 16 

465. κρίςιμθ ςυνάντθςθ Πζρκελ - Ηεεχόφερ 09 09 16 

466. Αςφάλεια, ςτακερότθτα ςτθ Πεςόγειο 
Κάλαςςα 

09 09 16 

467. Αλ. Ψςίπρασ: Φιλοευρωπαϊκι 
πρωτοβουλία θ Ευρωμεςογειακι Χφνοδοσ 

09 09 16 

468. Χυναντιςεισ Πουηάλα για 
το προςφυγικό ςε Βρυξζλλεσ και Ψουρκία  

08 09 16 

469. Κολό τοπίο για τθν τφχθ του «Δουβλίνου»  08 09 16 

470. Εκκλθςθ Πζρκελ για μετριοπάκεια  08 09 16 

471. «Χυνεχίηεται θ ςυνεργαςία με τθν 08 09 16 
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http://www.kathimerini.gr/874351/article/epikairothta/ellada/3574-asynodeytoi-anhlikoi
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http://www.kathimerini.gr/874365/article/epikairothta/kosmos/to-lykofws-h-kagkelaria-kai-h-merkel
http://www.kathimerini.gr/874367/article/epikairothta/kosmos/ypomonh-mexri-ton-dekemvrio
http://www.kathimerini.gr/874389/article/epikairothta/politikh/tsipras-diereynoyme-den-amfisvhtoyme-ta-stoixeia-ths-elstat
http://www.kathimerini.gr/874389/article/epikairothta/politikh/tsipras-diereynoyme-den-amfisvhtoyme-ta-stoixeia-ths-elstat
http://www.kathimerini.gr/874372/article/epikairothta/kosmos/d-avramopoylos-h-katanomh-twn-prosfygwn-shmainei-allhleggyh-sthn-pra3h
http://www.kathimerini.gr/874372/article/epikairothta/kosmos/d-avramopoylos-h-katanomh-twn-prosfygwn-shmainei-allhleggyh-sthn-pra3h
http://www.kathimerini.gr/874372/article/epikairothta/kosmos/d-avramopoylos-h-katanomh-twn-prosfygwn-shmainei-allhleggyh-sthn-pra3h
http://www.kathimerini.gr/874206/article/proswpa/synentey3eis/arlem-ntezir-sthn-k-h-gallia-sthrizei-tis-8arralees-metarry8miseis
http://www.kathimerini.gr/874206/article/proswpa/synentey3eis/arlem-ntezir-sthn-k-h-gallia-sthrizei-tis-8arralees-metarry8miseis
http://www.kathimerini.gr/874166/article/epikairothta/politikh/epi-taphtos-ta-provlhmata-toy-notoy
http://www.kathimerini.gr/874364/article/epikairothta/ellada/epipleon-115-ekat-apo-thn-ee-gia-to-prosfygiko
http://www.kathimerini.gr/874364/article/epikairothta/ellada/epipleon-115-ekat-apo-thn-ee-gia-to-prosfygiko
http://www.kathimerini.gr/874207/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/h-prosfygikh-krish-apeilei-ton-toyrismo-apo-th-nea-sezon
http://www.kathimerini.gr/874207/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/h-prosfygikh-krish-apeilei-ton-toyrismo-apo-th-nea-sezon
http://www.kathimerini.gr/874187/article/epikairothta/politikh/h-proklhsh-toy-prosfygikoy-sth-synodo-ths-rodoy
http://www.kathimerini.gr/874187/article/epikairothta/politikh/h-proklhsh-toy-prosfygikoy-sth-synodo-ths-rodoy
http://www.kathimerini.gr/874177/article/epikairothta/ellada/nea-kentra-sth-xio-gia-toys-metanastes
http://www.kathimerini.gr/874148/article/epikairothta/politikh/ti-provlepei-h-diakhry3h-twn-a8hnwn
http://www.kathimerini.gr/874082/gallery/epikairothta/politikh/tsipras-to-mellon-ths-eyrwphs-diakyveyetai-sth-mesogeio
http://www.kathimerini.gr/874082/gallery/epikairothta/politikh/tsipras-to-mellon-ths-eyrwphs-diakyveyetai-sth-mesogeio
http://www.kathimerini.gr/873976/article/epikairothta/ellada/erwthmata-gia-ton-ari8mo-twn-prosfygwn
http://www.kathimerini.gr/873976/article/epikairothta/ellada/erwthmata-gia-ton-ari8mo-twn-prosfygwn
http://www.kathimerini.gr/874027/article/epikairothta/kosmos/krisimh-synanthsh-merkel---zeexofer
http://www.kathimerini.gr/874003/article/epikairothta/politikh/asfaleia-sta8erothta-sth-mesogeio-8alassa
http://www.kathimerini.gr/874003/article/epikairothta/politikh/asfaleia-sta8erothta-sth-mesogeio-8alassa
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http://www.kathimerini.gr/873896/article/epikairothta/kosmos/8olo-topio-gia-thn-tyxh-toy-doyvlinoy
http://www.kathimerini.gr/873867/article/epikairothta/kosmos/ekklhsh-merkel-gia-metriopa8eia
http://www.kathimerini.gr/873885/article/epikairothta/ellada/synexizetai-h-synergasia-me-thn-toyrkia
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Ψουρκία»   

472. Θ «εξζγερςθ των Υομερανϊν»   08 09 16 

473. Υροςφυγικό: θ Ελλάδα ςτθν πρϊτθ 
γραμμι  

07 09 16 

474. Aναβάκμιςθ δομϊν φιλοξενίασ ςτθ Β. 
Ελλάδα  

07 09 16 

475. Σικονομία και προςφυγικό ςτο επίκεντρο τθσ 
επικοινωνίασ Ψςίπρα - Ψουςκ  

06 09 16 

476. Ππακογιάννθ: Θ Ελλάδα ζχει ςθκϊςει 
δυςανάλογο βάροσ ςτο προςφυγικό 

06 09 16 

477. Αποςυμφόρθςθ νθςιϊν τον επόμενο 
μινα  

06 09 16 

478. Γερμανία: «Θ οργι κατευκφνεται προσ όλα 
τα κόμματα»  

06 09 16 

479. Χτθν ατηζντα, ΔΕΚ, Χφνοδοσ, προςφυγικό 06 09 16 

480. Πουηάλασ: Υροσ εςωτερικι κατανάλωςθ 
οι δθλϊςεισ ντε Πεηιζρ 

06 09 16 

481. Θ προςφυγικι κρίςθ «απομονϊνει» τθ 
Πζρκελ 

06 09 16 

482. Θ ανθςυχία τθσ Ακινασ  06 09 16 

483. ΘΥΑ και Φωςία δεν ςυμφϊνθςαν για το 
Χυριακό  

06 09 16 

484. Ξαμία αλλαγι ςτθ διακυβζρνθςθ του 
Πεκλεμβοφργου 

06 09 16 

485. Ξομιςιόν: Ωπό ανακεϊρθςθ ο κανονιςμόσ 
του Δουβλίνου για τουσ πρόςφυγεσ  

05 09 16 

486. Για το προςφυγικό ςτον ΣΘΕ  04 09 16 

487. Χκλθρι απάντθςθ Πουηάλα ςτισ δθλϊςεισ 
Ρτε Πεηιζρ 

04 09 16 

488. Γερμανία: Εκλογζσ-βαρόμετρο ςτο 
Πεκλεμβοφργο 

04 09 16 

489. Γεμίηουν πάλι Χίοσ - Πυτιλινθ  04 09 16 

490. Αγνωςτοσ «Χ» ξανά θ Ψουρκία  03 09 16 

491. Δϊδεκα πρόςφυγεσ διαςϊκθκαν ανοιχτά 
τθσ Οζρου  

03 09 16 

492. Βίηα και προςφυγικό ςτθ ςυνάντθςθ 
Γιοφνκερ, Ψουςκ με Ερντογάν  

03 09 16 

493. Από παιδί του πολζμου ςτθ Χυρία, τϊρα 
«παιδί τθσ Πζρκελ»   

03 09 16 

494. Ψαξίδι Πουηάλα ςτθν Ψουρκία  03 09 16 

495. Πετανάςτευςθ και κρίςθ  02 09 16 

496. "Εκάβθ, μια πρόςφυγασ ςτθ Διλο" 
ανεβαίνει ςτο αρχαίο κζατρο Διλου 

02 09 16 

497. Ξουρτσ: Σι πρόςφυγεσ να ςταματοφν ςτθ 
Οζςβο και ςτθ Οαμπεντοφηα  

02 09 16 

498. Χυνάντθςθ Πουηάλα με Ψοφρκο πρζςβθ  02 09 16 

499. Ππαράη επαφϊν Ε.Ε. με Αγκυρα 
για προςφυγικό  

02 09 16 

500. Φόβοσ ςτα νθςιά λόγω κλοπϊν και 
επειςοδίων  

01 09 16 
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http://www.kathimerini.gr/873588/article/epikairothta/kosmos/kamia-allagh-sth-diakyvernhsh-toy-meklemvoyrgoy
http://www.kathimerini.gr/873525/article/epikairothta/kosmos/komision-ypo-ana8ewrhsh-o-kanonismos-toy-doyvlinoy-gia-toys-prosfyges
http://www.kathimerini.gr/873525/article/epikairothta/kosmos/komision-ypo-ana8ewrhsh-o-kanonismos-toy-doyvlinoy-gia-toys-prosfyges
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http://www.kathimerini.gr/873373/article/epikairothta/kosmos/germania-ekloges-varometro-sto-meklemvoyrgo
http://www.kathimerini.gr/873373/article/epikairothta/kosmos/germania-ekloges-varometro-sto-meklemvoyrgo
http://www.kathimerini.gr/873264/article/epikairothta/politikh/agnwstos-x-3ana-h-toyrkia
http://www.kathimerini.gr/873454/article/epikairothta/ellada/dwdeka-prosfyges-diasw8hkan-anoixta-ths-leroy
http://www.kathimerini.gr/873454/article/epikairothta/ellada/dwdeka-prosfyges-diasw8hkan-anoixta-ths-leroy
http://www.kathimerini.gr/873450/article/epikairothta/kosmos/viza-kai-prosfygiko-sth-synanthsh-gioynker-toysk-me-erntogan
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http://www.kathimerini.gr/873377/article/epikairothta/ellada/apo-paidi-toy-polemoy-sth-syria-twra-paidi-ths-merkel
http://www.kathimerini.gr/873287/article/epikairothta/ellada/ta3idi-moyzala-sthn-toyrkia
http://www.kathimerini.gr/873188/opinion/epikairothta/politikh/metanasteysh-kai-krish
http://www.kathimerini.gr/873222/article/politismos/atzenta/ekavh-mia-prosfygas-sth-dhlo-anevainei-sto-arxaio-8eatro-dhloy
http://www.kathimerini.gr/873222/article/politismos/atzenta/ekavh-mia-prosfygas-sth-dhlo-anevainei-sto-arxaio-8eatro-dhloy
http://www.kathimerini.gr/873212/article/epikairothta/kosmos/koyrts-oi-prosfyges-na-stamatoyn-sth-lesvo-kai-sth-lampentoyza
http://www.kathimerini.gr/873212/article/epikairothta/kosmos/koyrts-oi-prosfyges-na-stamatoyn-sth-lesvo-kai-sth-lampentoyza
http://www.kathimerini.gr/873137/article/epikairothta/ellada/synanthsh-moyzala-me-toyrko-presvh
http://www.kathimerini.gr/873131/article/epikairothta/politikh/mparaz-epafwn-ee-me-agkyra-gia-prosfygiko
http://www.kathimerini.gr/873131/article/epikairothta/politikh/mparaz-epafwn-ee-me-agkyra-gia-prosfygiko
http://www.kathimerini.gr/873003/article/epikairothta/ellada/fovos-sta-nhsia-logw-klopwn-kai-epeisodiwn
http://www.kathimerini.gr/873003/article/epikairothta/ellada/fovos-sta-nhsia-logw-klopwn-kai-epeisodiwn
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501. Ψο προςφυγικό ςτθν ατηζντα του ΣΑΧΕ  01 09 16 

502. Χιλιάδεσ πρόςφυγεσ χάνονται ςτθ 
Πεςόγειο 

01 09 16 

503. «Ξαμπανάκι» από τον Υανελλινιο Λατρικό 
Χφλλογο για τθν ελονοςία  

01 09 16 

 

Πίνακασ 4: υνκικεσ Διαβίωςθσ - Προςφυγικζσ Δομζσ 

ΕΦΘΜΕΡΙΔΑ ΣΩΝ ΤΝΣΑΚΣΩΝ  

1. Δυο ςκθνζσ κάθκαν εκτόσ του hot spot τθσ 
Πόριασ 

27 02 17 

2. Για τροφι και ρουχιςμό δίνουν τα λεφτά 
τουσ οι πρόςφυγεσ  

20 02 17 

3. Ψραγικζσ ελλείψεισ ςτθν Υζτρου Φάλλθ 
επιςθμαίνει το Αίτθμα 

17 02 17 

4. «Χτθν Ελλάδα πεκαίνουμε λίγο λίγο κάκε 
μζρα» 

10 02 17 

5. Απαράδεκτεσ ςυνκικεσ διαβίωςθσ 
διαπιςτϊνει θ Διεκνισ Αμνθςτία  

08 02 17 

6. Δ.Α.: «Ελλείψεισ ςτισ εγκαταςτάςεισ του 
Ελλθνικοφ»  

07 02 17 

7. Ψο πρωί ζνταςθ, το μεςθμζρι ςυνεννόθςθ  07 02 17 

8. Υρόςφυγεσ, μετανάςτεσ και κοινωνικι 
αςφάλιςθ 

06 02 17 

9. Ξάτι κινείται ςτο Χχιςτό  06 02 17 

10. Σι άςχθμεσ ςυνκικεσ και το φαγθτό των 
Δανϊν τοφσ οδιγθςαν ςε απεργία πείνασ  

06 02 17 

11. Διαμαρτυρία με απεργία πείνασ από τουσ 
πρόςφυγεσ ςτο Ελλθνικό 

05 02 17 

12. Αποχι μεταναςτϊν από το φαγθτό ςτο 
ςτρατόπεδο Ξορίνκου  

01 02 17 

13. Εργαςίεσ αναβάκμιςθσ και κερμαινόμενεσ 
ςκθνζσ ςτθ Πόρια  

01 02 17 

14. Ψο «μπαλάκι» ςτθν κυβζρνθςθ ρίχνει θ 
Ϊπατθ Αρμοςτεία  

27 01 17 

15. Χκιά κανάτου πάνω από τισ ςκθνζσ  27 01 17 

16. Ϊπ. Αρμοςτεία: Πουηάλασ και Ε.Ε. 
υπεφκυνοι για τισ δομζσ φιλοξενίασ  

26 01 17 

17. Σ κοινωνικόσ αποκλειςμόσ... ςε νζο επίπεδο  19 01 17 

18. «Χρειάηονται νζα Ξζντρα Ξράτθςθσ ςτα 
νθςιά ςιμερα, όχι αφριο»  

19 01 17 

19. Πε πολφ αργοφσ ρυκμοφσ θ φιλοξενία 
προςφφγων ςε διαμερίςματα  

18 01 17 

20. Πουηάλασ: Ξαλζσ ςυνκικεσ για τουσ 
πρόςφυγεσ και ςτα νθςιά 

16 01 17 

21. «Αυτοψία» ςτο Χχιςτό από τουσ Γ. Γαβρίλθ 
και Γ. Οαγουδάκθ  

13 01 17 

22. Ελζω φόβου, δεν μπαίνουν ςτο «Οζςβοσ» 12 01 17 

23. Χτο αρματαγωγό «Οζςβοσ» 300 πρόςφυγεσ  12 01 17 

24. Χτο αρματαγωγό «Οζςβοσ» 500 πρόςφυγεσ  11 01 17 

http://www.kathimerini.gr/872960/article/epikairothta/ellada/to-prosfygiko-sthn-atzenta-toy-oase
http://www.kathimerini.gr/872969/article/epikairothta/kosmos/xiliades-prosfyges-xanontai-sth-mesogeio
http://www.kathimerini.gr/872969/article/epikairothta/kosmos/xiliades-prosfyges-xanontai-sth-mesogeio
http://www.kathimerini.gr/872980/article/epikairothta/ellada/kampanaki-apo-ton-panellhnio-iatriko-syllogo-gia-thn-elonosia
http://www.kathimerini.gr/872980/article/epikairothta/ellada/kampanaki-apo-ton-panellhnio-iatriko-syllogo-gia-thn-elonosia
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25. Ξαράβι του Υολεμικοφ Ραυτικοφ ςτθ Οζςβο 
για τουσ πρόςφυγεσ  

10 01 17 

26. Χε ξενοδοχεία τθσ Οζςβου ευάλωτεσ ομάδεσ 
προςφφγων  

10 01 17 

27. Ψραγικι παραμζνει θ κατάςταςθ ςτθ Πόρια 
*ΒΛΡΨΕΣ+  

09 01 17 

28. Καμμζνεσ ςτο χιόνι οι ςκθνζσ προςφφγων 
ςτθ Πόρια  

08 01 17 

29. «Ξλείςτε τουσ καταυλιςμοφσ, τα λεφτά 
ςτουσ πρόςφυγεσ»  

22 12 16 

30. Οφςθ για τθ ρευματοδότθςθ του 
καταυλιςμοφ ςτθ Χοφδα  

21 12 16 

31. Απείλθςαν με αυτοκτονία 4 πρόςφυγεσ  21 12 16 

32. Ξρφο, φιμεσ και απειλζσ αυτοκτονίασ   20 12 16 

33. «Οίγοι οι πρόςφυγεσ ςτθν Ευρϊπθ!» 20 12 16 

34. Διαμαρτυρία προςφφγων ζξω από το 
κζντρο φιλοξενίασ Ωραιοκάςτρου  

05 12 16 

35. Υαγϊνοντασ ςτθ Παλακάςα  02 12 16 

36. Αδιζξοδα 02 12 16 

37. Αυτοί δεν είναι άνκρωποι;  01 12 16 

38. Αναμζνουμε εξθγιςεισ  01 12 16 

39. Χτο ζλεοσ τθσ κακοκαιρίασ οι πρόςφυγεσ 
ςτουσ καταυλιςμοφσ  

01 12 16 

40. Υρόςφυγεσ ζνα με το κφμα και θ πόλθ 
ςτολίηεται για τισ γιορτζσ...  

01 12 16 

41. Φωτιά ςε δομι φιλοξενίασ ςτθ Ρζα Ξαβάλα 
Ξιλκίσ  

29 11 16 

42. ενοφοβικι ςτροφι και με τθ βοφλα 28 11 16 

43. Υολφ αργά για δάκρυα, καιρόσ για μζτρα  26 11 16 

44. Υρωτοβουλίεσ του ΣΘΕ μετά το τραγικό 
ςυμβάν ςτο hot spot τθσ Πόριασ 

25 11 16 

45. Εγκαινιάςτθκε θ νζα δομι φιλοξενίασ 
προςφφγων ςτο Ξουτςόχερο Οάριςασ  

24 11 16 

46. Θ νεροποντι ϊκθςε τουσ πρόςφυγεσ ςε 
εξζγερςθ  

10 11 16 

47. Σι άκλιεσ ςυνκικεσ γεννοφν τθ βία  09 11 16 

48. Ακινα, ζνασ φιλόξενοσ διμοσ 09 11 16 

49. Γιοφνκερ προσ πρόςφυγεσ: Θ Γερμανία δεν 
είναι θ μόνθ επιλογι  

07 11 16 

50. Υυρκαγιά ςε ςκθνι ςτο Ξζντρο Φιλοξενίασ 
Ωραιοκάςτρου  

02 11 16 

51. Υυρκαγιά κοντά ςτο κζντρο κράτθςθσ 
προςφφγων τθσ Πόριασ  

31 10 16 

52. Υϊσ να υπερβοφμε το αδιζξοδο ςτο 
προςφυγικό 

30 10 16 

53. Ξαρκινοπακισ εγκαταλελειμμζνοσ ςε 
δωμάτιο φκθνοφ ξενοδοχείου  

28 10 16 

54. «Δεν φταίει θ Ξομιςιόν για επειςόδια ςε 
hotspots»  

27 10 16 

55. «Δεν υπάρχει πολιτικι βοφλθςθ να 19 10 16 
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αλλάξουν οι ςυνκικεσ»  

56. «Χκόπιμα άςχθμεσ οι ςυνκικεσ διαβίωςθσ 
των προςφφγων»  

18 10 16 

57. Αποςυμφόρθςθ και βελτίωςθ ςυνκθκϊν για 
τουσ πρόςφυγεσ ςτθ Χάμο  

11 10 16 

58. «Ωπάρχουν πολφ ςοβαρζσ ελλείψεισ ςτθν 
πλθροφόρθςθ και τθν αςφάλεια των 
προςφφγων» 

26 09 16 

59. Hot spot ςθμαίνει και καυτό ςθμείο 23 09 16 

60. Χίοσ: μιςάωρθ βροχι «ζπνιξε» δομζσ 
φιλοξενίασ  

23 09 16 

61. Bελτιωμζνθ μεν, Αμυγδαλζηα δε  21 09 16 

62. Χιλιάδεσ πρόςφυγεσ χωρίσ ςτζγθ ςτθ 
Πυτιλινθ *Βίντεο+  

20 09 16 

63. Θ Ξριτθ υποδζχεται 2.000 πρόςφυγεσ 13 09 16 

64. Χε μικρζσ δομζσ θ φιλοξενία των 
προςφφγων  

09 09 16 

65. Ανοιχτι επιςτολι εκελοντϊν για το κζντρο 
φιλοξενίασ Γιαννιτςϊν  

02 09 16 

66. Υυρκαγιά ςε κζντρο φιλοξενίασ προςφφγων 
ςτθν Ξω 

02 09 16 

ΑΤΓΘ  

67. Ξάθκαν δυο ςκθνζσ ςτον εξωτερικό χϊρο 
του hot spot τθσ Πόριασ  

27 02 17 

68. Ελλάδα: Από το Ωραιόκαςτρο ζωσ τθ 
ςυμφωνία Ε.Ε. – Ψουρκίασ  

23 02 17 

69. Πετζωρθ ηωι 19 02 17 

70. Διαμαρτυρία προςφφγων ςτθν παλιά εκνικι 
οδό Κεςςαλονίκθσ – Ξαβάλασ  

24 01 17 

71. Πετζωρθ ηωι. Ζνα οδοιπορικό ςτο Ελλθνικό 19 02 17 

72. Δθμ. Αβραμόπουλοσ: Οφςθ για τουσ 
πρόςφυγεσ τϊρα  

18 02 17 

73. Χτθ Πόρια επιςτρζφουν οι μετανάςτεσ που 
φιλοξενοφνταν ςτο αρματαγωγό «Οζςβοσ» 

11 02 17 

74. Σι πρόςφυγεσ του Ελλθνικοφ μιλοφν: Σφτε 
ςχολείο, οφτε ηεςτό νερό, μόνο παυςίπονα 
και κακό φαγθτό 

10 02 17 

75. Ψα ελάχιςτα που ιςχφουν ςτισ υπόλοιπεσ 
δομζσ φιλοξενίασ, ηθτοφν οι πρόςφυγεσ του 
Ελλθνικοφ 

09 02 17 

76. Διεκνισ Αμνθςτία: Άκλιεσ οι ςυνκικεσ για 
τουσ πρόςφυγεσ ςτο Ελλθνικό   

08 02 17 

77. «Αυτοψία» Διεκνοφσ Αμνθςτίασ ςε κζντρα 
φιλοξενίασ: «Ακατάλλθλα για μακροχρόνια 
διαμονι» 

08 02 17 

78. Διεκνισ Αμνθςτία: Πεγάλεσ ελλείψεισ ςτον 
καταυλιςμό του Ελλθνικοφ 

07 02 17 

79. Αντιπαρακζςεισ με φόντο τα προβλιματα 
των προςφφγων 

07 02 17 

80. Ζνταςθ ςτθ δομι φιλοξενίασ ςτο Ελλθνικό 06 02 17 
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81. Ξαταγγελίεσ και προτάςεισ από Γιατροφσ 
Χωρίσ Χφνορα και γιατροφσ τθσ Οζςβου 

03 02 17 

82. Εργαςίεσ ςτθ Πόρια και αντιδράςεισ για 
τουσ κανάτουσ προςφφγων 

02 02 17 

83. Χτθ Πόρια ο Γ. Πουηάλασ για τθν 
τοποκζτθςθ ςκθνϊν 

01 02 17 

84. Διεκνισ Αμνθςτία: Σι κάνατοι προςφφγων 
δεν κα πρζπει να απομονωκοφν από τισ 
ςυνκικεσ διαβίωςθσ 

01 02 17 

85. Πεταφζρονται ςταδιακά οι πρόςφυγεσ από 
τθ Πόρια 

31 01 17 

86. Υαρεμβάςεισ για τθ βελτίωςθ των 
ςυνκθκϊν ςτον καταυλιςμό τθσ Πόριασ 

31 01 17 

87. Γιατροί του Ξόςμου: Σδφνθ για τον τρίτο 
νεκρό, μζςα ςε μία εβδομάδα, ςτθ Πόρια 

30 01 17 

88. Human Rights Watch: «Υροςτατεφςτε τουσ 
πρόςφυγεσ από τθν κακοκαιρία» 

24 01 17 

89. «Ψα πρόςωπα των παιδιϊν αποτελοφν 
ζκκλθςθ ςτθ ςυνείδθςι μασ»  

18 01 17 

90. Πυτιλινθ: Ζφταςαν 62 οικίςκοι 
προκειμζνου να αντικαταςτιςουν ςκθνζσ 
ςτον καταυλιςμό τθσ Πόρια 

17 01 16 

91. Ϊπατθ Αρμοςτεία του ΣΘΕ: Σι πρόςφυγεσ 
πεκαίνουν από το κρφο ςτθν Ευρϊπθ  

14 01 17 

92. Άρχιςε θ μεταφορά προςφφγων ςτο 
αρματαγωγό 

13 01 17 

93. Πόλισ 61 πρόςφυγεσ από τθ Πόρια 
δζχκθκαν να επιβιβαςκοφν ςτο «Οζςβοσ» 

13 01 17 

94. Γ. Πουηάλασ: Υετφχαμε το ςτοίχθμα του 
ξεχειμωνιάςματοσ ςτθν ενδοχϊρα, κακι θ 
κατάςταςθ ςτα νθςιά (Video)  

13 01 17 

95. Αγϊνασ δρόμου για να προςτατευκοφν οι 
πρόςφυγεσ από το κρφο 

12 01 17 

96. Κεςςαλονίκθ: Χε ξενοδοχεία μεταφζρκθκαν 
πρόςφυγεσ που ηοφςαν ςε ςκθνζσ ςτο 
Βαγιοχϊρι 

12 01 17 

97. Υλοίο του Υολεμικοφ Ραυτικοφ ςτθ Οζςβο 
για να ςτεγαςτοφν οι πρόςφυγεσ που 
μζνουν ςε ςκθνζσ καμμζνεσ ςτο χιόνι 

11 01 17 

98. Πάχθ με τα χιόνια: Εικόνεσ από τουσ 
καταυλιςμοφσ προςφφγων ςτθν Softex και 
τθ Πόρια (Video) 

11 01 17 

99. Κεςςαλονίκθ: Χε ετοιμότθτα το Ωπ. 
Πεταναςτευτικισ Υολιτικισ για τθν 
αντιμετϊπιςθ αναγκϊν ςτα κζντρα 
φιλοξενίασ προςφφγων 

11 01 17 

100. Υλοίο του Υολεμικοφ Ραυτικοφ ςτθ Οζςβο 
για τθν φιλοξενία προςφφγων 

10 01 17 

101. Χε ενοικιαηόμενα δωμάτια και ξενοδοχεία 
75 πρόςφυγεσ από τον καταυλιςμό τθσ 
Πόριασ 

10 01 17 

http://www.avgi.gr/article/10836/7802655/agonas-dromou-gia-na-prostateuthoun-oi-prosphyges-apo-to-kryo
http://www.avgi.gr/article/10836/7802655/agonas-dromou-gia-na-prostateuthoun-oi-prosphyges-apo-to-kryo
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102. Ξομιςιόν: Ανεπαρκείσ οι ςυνκικεσ 
υποδοχισ των μεταναςτϊν ςτθν Ελλάδα 

09 01 17 

103. Χτα ερείπια του κάτω κάςτρου τθσ 
Πυτιλινθσ βρικαν καταφφγιο οι 
πρόςφυγεσ 

09 01 17 

104. Αντιμζτωποι με το ψφχοσ και ςιμερα οι 
πρόςφυγεσ, ςτον καταυλιςμό τθσ Πόριασ 

08 01 17 

105. Αντιμζτωποι με το πολικό ψφχοσ 
πρόςφυγεσ και μετανάςτεσ ςτθ Πυτιλινθ 

07 01 17 

106. Ελπίδεσ για κζρμανςθ ςτον καταυλιςμό 
τθσ Χοφδασ Χίου 

23 12 16 

107. Ψροποποίθςθ λεωφορειακισ γραμμισ για 
τισ μετακινιςεισ προςφφγων ςτθν Ελευςίνα  

23 12 16 

108. Ακόμα ςτο κρφο οι πρόςφυγεσ τθσ Χοφδασ 
ςτθ Χίο 

22 12 16 

109. Χίοσ: ανά ρεφμα ςτον καταυλιςμό τθσ 
Χοφδασ, με απόφαςθ Δθμοτικοφ 
Χυμβουλίου 

22 12 16 

110. Θ βελτίωςθ των ςυνκθκϊν διαβίωςθσ των 
προςφφγων ςτθ διυπουργικι με 
εκπροςϊπουσ του ΣΘΕ 

16 12 16 

111. Ω. Α. του ΣΘΕ: Ρα δοκεί μεγαλφτερθ 
ςτιριξθ ςτθν Ελλάδα από τθν Ευρωπαϊκι 
Ωπθρεςία Αςφλου 

09 12 16 

112. Πε γκαηάκια και αυτοςχζδιεσ φωτιζσ 
ηεςταίνονται ακόμα ςτθ Πόρια 

04 12 16 

113. Σικίςκοι αντικακιςτοφν τισ ςκθνζσ ςτο 
κζντρο φιλοξενίασ τθσ Παλακάςασ 

02 12 16 

114. Σι πρόςφυγεσ αντιμζτωποι με τον χιονιά 
και το κρφο 

01 12 16 

115. Διαμαρτυρία προςφφγων ςε Ωραιόκαςτρο 
και Διαβατά για τισ ςυνκικεσ διαβίωςθσ 

01 12 16 

116. Σλοκλθρϊκθκε θ μεταφορά των 
προςφφγων από τθν Υζτρα Σλφμπου 

01 12 16 

117. Χε εξζλιξθ θ διαδικαςία αποχϊρθςθσ 
προςφφγων από τον χϊρο φιλοξενίασ ςτθν 
Υζτρα Σλφμπου 

30 11 16 

118. Σ Διμοσ Χίου είπε «όχι» ςε χϊρο 
φιλοξενίασ προςφφγων  

29 11 16 

119. Υυρκαγιά το πρωί ςτο hot spot ςτα 
Σινόφυτα - Δεν υπιρξε τραυματιςμόσ 

25 11 16 

120. Εγκαινιάςτθκε και θ ανακαινιςμζνθ δομι 
φιλοξενίασ ςτο Ξουτςόχερο Οάριςασ  

24 11 16 

121. Εγκαινιάςτθκε θ ανακαινιςμζνθ δομι 
φιλοξενίασ τθσ Φιτςϊνασ 

23 11 16 

122. Υυκνϊνουν τα μαφρα ςφννεφα ςτα νθςιά 22 11 16 

123. Κεςςαλονίκθ: Δφο πολυκατοικίεσ για τουσ 
πρόςφυγεσ 

19 11 16 

124. Ρζο κζντρο φιλοξενίασ 1.000 ατόμων και 
κζντρο κράτθςθσ ςτθ Χίο  

15 11 16 

125. Human Rights Watch: Σ χειμϊνασ ζρχεται 09 11 16 

http://www.avgi.gr/article/10836/7705138/me-nkazakia-kai-autoschedies-photies-zestainontai-akoma-ste-moria
http://www.avgi.gr/article/10836/7705138/me-nkazakia-kai-autoschedies-photies-zestainontai-akoma-ste-moria
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για τουσ πρόςφυγεσ ςτθν Ελλάδα 

126. Διεκνισ Αμνθςτία: Σι ςυνκικεσ διαβίωςθσ 
των προςφφγων παραμζνουν ςκόπιμα 
κακζσ   

18 10 16 

127. Θ διοικθτικι κράτθςθ επζςτρεψε, με τα 
ίδια προβλιματα 

11 10 16 

128. Απομακρφνκθκαν οι πρόςφυγεσ από το 
κολυμβθτιριο τθσ Πυτιλινθσ  

07 10 16 

129. Χε διαμερίςματα και ςε ςπίτια 
οικογενειϊν οι πρϊτοι πρόςφυγεσ 

28 09 16 

130. Σι φορείσ τθσ Οζςβου ηθτοφν 
ολοκλθρωμζνθ ςτρατθγικι 

22 09 16 

131. Εφαρμογι ςχεδίου αποςυμφόρθςθσ και 
επιτάχυνςθ των διαδικαςιϊν αςφλου 

21 09 16 

132. Χτάχτθ μεγάλο μζροσ του χοτ ςποτ τθσ 
Πόριασ - Άςτεγοι εκατοντάδεσ πρόςφυγεσ   

20 09 16 

133. Διμοσ Φεκφμνου: Ρα μείνουν οι 
πρόςφυγεσ ςτα ςπίτια και να ςτθριχκεί θ 
Ψοπικι Αυτοδιοίκθςθ  

15 09 16 

134. «Ραι» ςτθν φιλοξενία 2.000 προςφφγων 
ςτθν Ξριτθ, αποφάςιςε θ Υεριφερειακι 
Ζνωςθ Διμων 

13 09 16 

135. Επίςκεψθ Δοφρου - Φρεκόν ςτο κζντρο 
φιλοξενίασ προςφφγων ςτον Χκαραμαγκά  

07 09 16 

136. Ξωσ: Υυρκαγιά ςε καταυλιςμό προςφφγων 02 09 16 

ΚΑΘΘΜΕΡΙΝΘ  

137. Ψα hotspots απζκτθςαν διοικθτζσ 21 02 17 

138. Δραςτικι μείωςθ προςφυγικϊν ροϊν 
προσ Ε.Ε.  

14 02 17 

139. Βελτίωςθ των ςυνκθκϊν ςτθ Πόρια 03 02 17 

140. Ζνωςθ Λατρϊν Οζςβου: «Χτρατόπεδο 
εξόντωςθσ προςφφγων το κζντρο κράτθςθσ 
ςτθ Πόρια»  

02 02 17 

141. «Κα πεκάνουμε χωρίσ φωτιά»  31 01 17 

142. Ανοιχτι επικοινωνία Αβραμόπουλου με 
πζντε δθμάρχουσ  

21 01 17 

143. Δυςμενείσ ςυνκικεσ ςτουσ καταυλιςμοφσ 
προςφφγων  

13 01 17 

144. Πόλισ 40 πρόςφυγεσ πιγαν ςτο «Οζςβοσ» 13 01 17 

145. Πε κακυςτζρθςθ θ ςτζγαςθ προςφφγων 
από τθ Πόρια  

12 01 17 

146. Χε πολεμικό πλοίο οι πρόςφυγεσ τθσ 
Πόριασ 

11 01 17 

147. «Ζξοδοσ» προςφφγων από Παλακάςα 30 12 16 

148. «Τχι» ςε νζα κζντρα φιλοξενίασ 22 12 16 

149. Διεκνζσ κφκλωμα διακίνθςθσ ςτισ ροζσ 
«βλζπουν» οι Αρχζσ 

21 12 16 

150. Υροβλιματα με νερό, ρεφμα ςτθ Χοφδα  20 12 16 

151. «Δεν ανεχόμαςτε άλλο το βάροσ του 
προςφυγικοφ»  

13 12 16 
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152. Υρόταςθ δθμιουργίασ νζου κζντρου ςτθ 
Χίο   

09 11 16 

153. Ζνταςθ ςτον καταυλιςμό προςφφγων ςτθ 
Χίο  

05 11 16 

154. Αυτορρυκμιηόμενα αδιζξοδα...    04 11 16 

155. 5.600 πρόςφυγεσ ηουν μακριά από τθν 
οικογζνεια  

03 11 16 

156. Ζκρυκμθ θ κατάςταςθ ςτα νθςιά - 
εγκλωβιςμζνοι 15.844 μετανάςτεσ και 
πρόςφυγεσ   

31 10 16 

157. Χυνεχίηεται θ ζνταςθ ςτα hotspots   27 10 16 

158. Ψο 2016, τρεισ φορζσ φονικότερο του 2015 
ςτθ Πεςόγειο  

26 10 16 

159. Διεκνισ Αμνθςτία: Ξριτικι ςε Ε.Ε. και 
Ακινα για το προςφυγικό   

18 10 16 

160. Άνω των 15.000 οι εγκλωβιςμζνοι ςτα 
νθςιά του Αιγαίου  

12 10 16 

161. Χταδιακά θ αϋ φάςθ αποςυμφόρθςθσ 
νθςιϊν  

06 10 16 

162. Χυγκζντρωςθ και πορεία για 
το προςφυγικό ςτθν πόλθ τθσ Χίου   

28 09 16 

163. Άνκρωποι και ποντίκια ςτο ίδιο 
υπόςτεγο...  

25 09 16 

164. Ξαι θ παραπλθροφόρθςθ διακινείται ςτθ 
Πόρια...  

25 09 16 

165. Χυνεχίηονται οι ροζσ προςφφγων, 
επειςόδια ςτθ Χίο  

24 09 16 

166. Χε 16 ζτθ κα φφγουν οι μετανάςτεσ, λζει θ 
Διεκνισ Αμνθςτία  

23 09 16 

167. Ξαταφφγιο ςε χωράφια, αποκικεσ και 
ςτον δρόμο  

21 09 16 

168. Φωτιζσ, επειςόδια, πανικόσ ςτο hotspot 
τθσ Πόριασ  

20 09 16 

169. Δ.Χ. ΕΡΥΕ: Ωπζρ τθσ επικαιροποίθςθσ του 
ςχεδιαςμοφ για το προςφυγικό με τθ 
ςυμμετοχι των περιφερειϊν  

17 09 16 

170. Αςφυκτικι θ κατάςταςθ ςε Χίο και Οζςβο   15 09 16 

171. Ωπζρ τθσ απόφαςθσ τθσ ΥΕΔ Ξριτθσ για 
τουσ πρόςφυγεσ το δθμοτικό ςυμβοφλιο 
Θρακλείου   

14 09 16 

172. ΧΩΦΛΗΑ Χανίων: «Θ Ξριτθ δεν εξαιρείται 
από τισ υποχρεϊςεισ για το προςφυγικό»  

13 09 16 

173. Ρζα κζντρα ςτθ Χίο για τουσ μετανάςτεσ  10 09 16 

174. Aναβάκμιςθ δομϊν φιλοξενίασ ςτθ Β. 
Ελλάδα  

07 09 16 

175. Ψαξίδι Πουηάλα ςτθν Ψουρκία  03 09 16 
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Πίνακασ 5: Κυβζρνθςθ 

Εφθμερίδα των υντακτϊν  

1. Υροτεραιότθτεσ 13 02 17 

2. Ψο πρωί ζνταςθ, το μεςθμζρι ςυνεννόθςθ  07 02 17 

3. Ξοτηιάσ ςτισ Βρυξζλλεσ για προςφυγικό και 
διεκνείσ ςχζςεισ  

06 02 17 

4. Γ. Πουηάλασ: «Ψευδισ θ είδθςθ για 
απεργία πείνασ ςτο Ελλθνικό»  

06 02 17 

5. Γ. Πουηάλασ: Ρόμιμθ ανκρωπιςτικι 
διαδρομι για τουσ πρόςφυγεσ  

03 02 17 

6. Χτθ Πόρια ο Γ. Πουηάλασ μετά τουσ 
κανάτουσ μεταναςτϊν  

31 01 17 

7. Γ. Πουηάλασ: «Αναλαμβάνουμε τισ ευκφνεσ 
μασ, κα δϊςουμε λφςθ»  

31 01 17 

8. Σ Ξουρουμπλισ άκουςε τα προβλιματα 
των νθςιωτϊν  

28 01 17 

9. Υροβολι ςτα νθςιά του προςφυγικοφ  26 01 17 

10. Πεγαλοκαρδία 26 01 17 

11. Χφςκεψθ για τθν προβολι των νθςιϊν τθσ 
προςφυγικισ κρίςθσ  

25 01 17 

12. Αςκιςεισ φφουσ  23 01 17 

13. Χτθ Οζςβο Πουηάλασ – Αβραμόπουλοσ 18 01 17 

14. Σικονομία και προςφυγικό ενϊνουν Ακινα 
και Φϊμθ  

18 01 17 

15. Σ Πιλτιάδθσ Βαρβιτςιϊτθσ επιβεβαιϊνει το 
θκικό πλεονζκτθμα τθσ Αριςτεράσ  

17 01 17 

16. Χε ζλλειψθ οργάνωςθσ οφείλεται θ 
απουςία τουσ από τισ δομζσ φιλοξενίασ  

17 01 17 

17. Πουηάλασ: Ξαλζσ ςυνκικεσ για τουσ 
πρόςφυγεσ και ςτα νθςιά 

16 01 17 

18. «Παηί κα ςϊςουμε ηωζσ»  14 01 17 

19. «Χτα Εξάρχεια μασ απαςχολεί θ 
εγκλθματικότθτα και όχι θ διακίνθςθ των 
ιδεϊν» 

14 01 17 

20. «Δολοφονία χαρακτιρα για να πζςει ο 
ΧΩΦΛΗΑ»  

14 01 17 

21. Υεριςςότερθ ευρωπαϊκι αλλθλεγγφθ ςτθν 
Ελλάδα ηθτά ο Πουηάλασ  

13 01 17 

22. Ποίραςε... ευκφνεσ ο Πουηάλασ  09 01 17 

23. Χαμόγελα, selfies και από ςπόντα... Άνκιμοσ  07 01 17 

24. Αλ. Ψςίπρασ: Πεγάλο το κοινωνικό ζλλειμμα 
τθσ χϊρασ  

05 01 17 

25. «Ξανζνασ πρόςφυγασ δεν κα περάςει το 
χειμϊνα ςτο κρφο»  

05 01 17 

26. Χαμιϊτεσ προσ Ξουρουμπλι: Υολλά χρόνια 
«μοναξιάσ»  

01 01 17 

27. «Σι ΠΞΣ δεν μποροφν να λειτουργοφν 
ανεξζλεγκτα»  

01 01 17 

28. Αλ. Ψςίπρασ: Ζχουμε πλεόναςμα θκικισ και 
αξιϊν 

29 12 16 
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29. Υρόςφυγεσ με ταυτότθτα και μετρθτά  29 12 16 

30. Θλεκτρονικι κάρτα προςφφγων και νζα 
κζντρα κράτθςθσ»  

28 12 16 

31. Ψςίπρασ ςε προςφυγόπουλα: Εμείσ κάνουμε 
ό,τι μποροφμε, αλλά...  

24 12 16 

32. Από τον Απρίλιο θ αποςυμφόρθςθ των 
νθςιϊν  

24 12 16 

33. Ρζα χρονιά με το βλζμμα ςτισ αγορζσ  22 12 16 

34. «Οίγοι οι πρόςφυγεσ ςτθν Ευρϊπθ!» 20 12 16 

35. Επιςτολι Πουηάλα ςτθν Ε.Ε. για τθ 
μεταφορά μεταναςτϊν  

08 12 16 

36. Άμυνα και επίκεςθ από Πουηάλα  05 12 16 

37. Διαψεφδει τον ΧΞΑΝ το υπουργείο 
Πεταναςτευτικισ Υολιτικισ  

03 12 16 

38. Υιτζλα-Ξουρουμπλισ ςτισ Βρυξζλλεσ με 
οικονομία και προςφυγικό  

01 12 16 

39. «Εκτόσ από ςυναίνεςθ αναηθτοφμε και 
λφςεισ»  

28 11 16 

40. «Θ Ρ.Δ. ζχει ςυνταχκεί με ακροδεξιά 
ςτοιχεία»  

27 11 16 

41. Σ Πουηάλασ κατονομάηει τθ Χ.Α. για τισ 
επικζςεισ ςτθ Χίο  

25 11 16 

42. «ΡΔ και διμοσ Χίου μασ βάηουν εμπόδια»  24 11 16 

43. Αμβλφνκθκαν τα πάκθ ςτο Πζγαρο 23 11 16 

44. Επικρίςεισ Πουηάλα εναντίον δθμάρχων 
ςτα νθςιά  

21 11 16 

45. Ηθτείται ςυναίνεςθ  14 11 16 

46. Ζρχεται και μασ απλϊνει το χζρι  14 11 16 

47. «Φιλοξενοφμε πονεμζνουσ ανκρϊπουσ που 
πρζπει να ξαναβροφν ζνα όραμα»  

13 11 16 

48. Επείγουςα ζρευνα για τισ απελάςεισ 10 11 16 

49. «Tα παχιά λόγια δεν βοθκοφν»  03 11 16 

50. Χτθν Ξριτθ για το προςφυγικό ςτισ 25 
Ροεμβρίου ο Γιάννθσ Πουηάλασ UPD  

02 11 16 (11 03 17) 

51. Χιμερα ςτον Πουηάλα οι δθμάρχοι τθσ 
Ξριτθσ - Χυνάντθςθ και με Ξαμίνθ  

02 11 16 (11 03 17) 

52. Ηθτάει περικόπθ κονδυλίων ςε χϊρεσ με 
«μειωμζνθ αλλθλεγγφθ»  

28 10 16 

53. Υροςφυγικό  25 10 16 

54. ΧΩΦΛΗΑ: «Ακροδεξιό παραλιρθμα 
Γεωργιάδθ για το προςφυγικό»   

24 10 16 

55. Ψο υπουργείο διαψεφδει τθν Ϊπατθ 
Αρμοςτεία  

21 10 16 

56. Χρζοσ και αξιολόγθςθ ςτθ... βαλίτςα για 
Βρυξζλλεσ UPD  

20 10 16 

57. Σ Αναςτάςιοσ Χαλτερισ ςτθ κζςθ του 
Σδυςςζα Βουδοφρθ UPD  

19 10 16 

58. Χτθν πρωτεφουςα του Βελγίου για χρζοσ και 
ςφνοδο κορυφισ  

18 10 16 

59. «Ρα μθν γίνουν οι πρόςφυγεσ το νζο 12 10 16 
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αντικείμενο ρατςιςτικισ προπαγάνδασ» 

60. «Χτθ διάκεςθ τθσ Βουλισ για τισ 
ςυκοφαντίεσ που μου αποδίδονται»  

11 10 16 

61. Χωρίσ τον Γιάννθ Πουηάλα θ ςφςκεψθ ςτθν 
Ξριτθ για το προςφυγικό UPD  

09 10 16 (Ψ. Ε. 11 03 17) 

62. Σι παρεμβάςεισ για το προςφυγικό ςτο Β. 
Αιγαίο  

08 10 16 

63. Ρ. Φίλθσ: Χτθν Ελλάδα δεν υπάρχουν 
εςωτερικά ςφνορα 

03 10 16 

64. «Θ μετακίνθςθ δεν μπορεί να γίνει μαηικά 
και βίαια»  

02 10 16 

65. Χφςκεψθ ςτο Παξίμου για το προςφυγικό 
ηιτθμα ςτθ Οζςβο  

30 09 16 

66. Θ Πζρκελ, ο Ψςίπρασ και το προςφυγικό 29 09 16 

67. ΧΩΦΛΗΑ... εναντίον κυβζρνθςθσ ςτο Ξιλκίσ 26 09 16 

68. «Κα υποδεχτοφμε χιλιάδεσ πρόςφυγεσ από 
τθν Ελλάδα»  

26 09 16 

69. Πουηάλασ για Βουδοφρθ: «Υροχωράμε 
παρακάτω»  

25 09 16 

70. «Ρα υπάρχει διαμεριςμόσ τθσ ευκφνθσ και 
των βαρϊν»  

24 09 16 

71. Υροςφυγικό, αξιολόγθςθ και ΔΡΨ 24 09 16 

72. Αναηθτϊντασ κοινό τόπο ςτθ Βιζννθ  23 09 16 

73. Επόμενοσ ςτακμόσ... Βιζννθ UPD 23 09 16 

74. Υεραςτικοί από τθν Αμυγδαλζηα  22 09 16 

75. Χτιριξθ από ΘΥΑ για χρζοσ και προςφυγικό 21 09 16 

76. Πζτρα εκτόνωςθσ τθσ κατάςταςθσ 
ανακοίνωςε ο Γ. Πουηάλασ 

21 09 16 

77. Χρζοσ και Ξυπριακό ςτο επίκεντρο των 
επαφϊν Ψςίπρα  

20 09 16 

78. Ρίκθ χωρίσ αντίκριςμα  20 09 16 

79. Χτθ Γενικι Χυνζλευςθ των Θνωμζνων Εκνϊν 
ο Αλζξθσ Ψςίπρασ  

19 09 16 

80. Απάντθςθ Πουηάλα ςτα περί δθμιουργίασ 
νζων χοτ ςποτ ςτθ Χίο  

16 09 16 

81. Ψζλοσ ςτα ςενάρια δθμιουργίασ κζντρου 
φιλοξενίασ ςτθ Οζςβο  

16 09 16 

82. Εγκϊμια Βερολίνου για Πουηάλα 15 09 16 

83. «Δεν ηοφμε ςε γκζτο, δεν περιχαρακϊνουμε 
τα ςχολεία»  

15 09 16 

84. Tο παραςκινιο τθσ παραίτθςθσ Βουδοφρθ 14 09 16 

85. Κετικά αποτιμά το Παξίμου τθν ομιλία 
Γιοφνκερ  

14 09 16 

86. Δεκτι από τον πρωκυπουργό θ παραίτθςθ 
Βουδοφρθ  

13 09 16 

87. Ξαι τϊρα ςθκϊνει τα μανίκια  13 09 16 

88. Χε μικρζσ δομζσ θ φιλοξενία των 
προςφφγων  

09 09 16 

89. «Eίναι πια καιρόσ θ Ευρϊπθ να δϊςει το 
μινυμα εξόδου από τθν κρίςθ»  

08 09 16 
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90. Δθλϊςεισ εκτόσ τόπου και χρόνου  07 09 16 

91. Χυνομιλία Ψςίπρα-Ψουςκ για Brexit, πακζτο 
Γιοφνκερ, προςφυγικό  

06 09 16 

92. Πουηάλασ: Πασ γυρίηουν πίςω οι δθλϊςεισ 
ντε Πεηιζρ 

04 09 16 

93. Πεταφορά προςφφγων ςτθν θπειρωτικι 
χϊρα από τα νθςιά  

04 09 16 

ΑΤΓΘ  

94. Γ. Πουηάλασ: Πόλισ 689 προςλιψεισ για 
τθσ πρόςφυγεσ  

23 02 17 

95. Δεν υπζγραψε ο Γ. Πουηάλασ το τελικό 
κείμενο τθσ διάςκεψθσ ςτθ Βιζννθ  

10 02 17 

96. Γ. Πουηάλασ: Σι κακυςτεριςεισ τθσ Ϊπατθσ 
Αρμοςτείασ και τα άμεςα βιματα ςτθ 
Πόρια 

31 01 17 

97. Γ. Πουηάλασ: Άμεςθ διερεφνθςθ των αιτιϊν 
που προκάλεςαν τουσ κανάτουσ ςτθν 
Πόρια 

30 01 17 

98. “Υροτεραιότθτά μασ θ καλφτερθ δυνατι 
μεταχείριςθ των παιδιϊν προςφφγων και 
μεταναςτϊν” 

20 01 17 

99. Ωπ. Πεταναςτευτικισ Υολιτικισ: Δράςεισ 
για τθ βελτίωςθ των ςυνκθκϊν διαβίωςθσ 
προςφφγων και μεταναςτϊν 

20 01 17 

100. Χτθ Πυτιλινθ ο Γιάννθσ Πουηάλα 15 01 17 

101. Γ. Πουηάλασ: Υετφχαμε το ςτοίχθμα του 
ξεχειμωνιάςματοσ ςτθν ενδοχϊρα, κακι θ 
κατάςταςθ ςτα νθςιά (Video)  

13 01 17 

102. Γ. Πουηάλασ: «Θ Ε.Ε. πρζπει να 
αποκαταςτιςει τθν ευκφνθ που ζχει 
αναλάβει για τθ μετεγκατάςταςθ των 
προςφφγων» 

06 01 17 

103. Γ. Πουηάλασ: Δομζσ φιλοξενίασ που κα 
ικανοποιοφν τισ ανάγκεσ των προςφφγων 

06 01 17 

104. Γ. Πουηάλασ: Ξανζνασ πρόςφυγασ και 
μετανάςτθσ δεν είναι πλζον ςτο κρφο 

05 01 17 

105. Γ. Πουηάλασ: Από τον Πάρτιο θ 
προςφορά χρθμάτων ςτουσ πρόςφυγεσ  

02 01 17 

106. Γ. Πουηάλασ: «Χτισ καινοφργιεσ 
επεξεργαςίεσ του Δουβλίνου διαβλζπουμε 
τα παλιά λάκθ» 

29 12 16 

107. Γ. Πουηάλασ: Θλεκτρονικι κάρτα 
μεταναςτϊν, κατάργθςθ των ςυςςιτίων και 
8.000 νζεσ κζςεισ φιλοξενίασ 

28 12 16 

108. Γ. Πουηάλασ ςτθν "Αυγι τθσ Ξυριακισ": 
Ψον Απρίλιο κα ξεκινιςει θ αποςυμφόρθςθ 
των νθςιϊν 

25 12 16 

109. Ψο Ωπ. Πεταναςτευτικισ Υολιτικισ 
διαψεφδει δθμοςίευμα τθσ WSJ για 
«εξαφανιςμζνουσ» πρόςφυγεσ 

08 12 16 

110. Επιςτολι Πουηάλα για μεταφορά 08 12 16 
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μεταναςτϊν από τα νθςιά ςτθν ενδοχϊρα 

111. Υζνκοσ και αποκαΐδια ςτθ Πόρια  26 11 16 

112. Γ. Πουηάλασ: Διμοσ και Ρ.Δ. υπεφκυνθ 
για τθν κατάςταςθ ςτθ Χίο 

25 11 16 

113. Ψθλεφωνικι επικοινωνία Ψςίπρα - 
Πουηάλα για τθν τραγωδία ςτθ Πόρια 

25 11 16 

114. Σ Δ. Βίτςασ ςτα εγκαίνια τθσ δομισ 
φιλοξενίασ προςφφγων ςτο Ξουτςόχερο 

23 11 16 

115. Υυκνϊνουν τα μαφρα ςφννεφα ςτα νθςιά 22 11 16 

116. Ρ. Ψόςκασ: Σι ακραίοι που λζνε να φφγουν 
τϊρα οι πρόςφυγεσ από το Χίο δεν 
προςφζρουν λφςθ 

21 11 16 

117. Αν. Ξαββαδία: Υϊσ ακριβϊσ εννοείτε τθν 
ευρωπαϊκι αλλθλεγγφθ; 

16 11 16 

118. Ρζο κζντρο φιλοξενίασ 1.000 ατόμων και 
κζντρο κράτθςθσ ςτθ Χίο  

15 11 16 

119. Ζρευνα για τισ καταγγελίεσ τθσ Ϊπατθσ 
Αρμοςτείασ του ΣΘΕ 

10 11 16 

120. Χφςκεψθ για τον εγκλωβιςμό προςφφγων 
ςτθ Χίο, με «επαναδιατφπωςθ» τθσ 
κυβερνθτικισ πρόταςθσ 

09 11 16 

121. Πουηάλασ και Ψόςκασ ηθτοφν να ελεγχκεί 
θ διαδικαςία επαναπροϊκθςθσ ςτθν 
Ψουρκία 10 Χφρων αιτοφντων άςυλο  

09 11 16 

122. Ρζα παραίτθςθ γεν. γραμματζα ςτο 
υπουργείο Πεταναςτευτικισ Υολιτικισ 

04 11 16 

123. Ρζα δομι φιλοξενίασ αςυνόδευτων 
προςφυγόπουλων 

04 11 16 

124. Χφςκεψθ ςτο Πζγαρο Παξίμου, τθν 
ερχόμενθ Ψρίτθ, με κζμα το προςφυγικό 
ηιτθμα ςτθ Χίο 

02 11 16 

125. Χυνάντθςθ Πουηάλα με τθ Χυντονιςτικι 
Επιτροπι τθσ ΥΕΔ Ξριτθσ για το 
προςφυγικό 

01 11 16 

126. «Εντόσ των επόμενων θμερϊν» οι 
ανακοινϊςεισ Πουηάλα για τισ καταγγελίεσ 
τθσ Ϊπατθσ Αρμοςτείασ  

28 10 16 

127. Αναταραχι και ςτθ Χάμο λόγω του 
πολφμθνου εγκλειςμοφ προςφφγων 

26 10 16 

128. Σρκίςτθκε ο νζοσ γενικόσ γραμματζασ 
Ωποδοχισ Αν. Χαλτζρθσ 

24 10 16 

129. Σ Γ. Πουηάλασ ηιτθςε από τον Π. Χουλτσ 
να αναλάβει ενεργό δράςθ ςτο προςφυγικό 

20 10 16 

130. Γ. Πουηάλασ προσ Χουλτσ: Ξίνδυνοσ 
«παγϊματοσ» του προγράμματοσ 
μετεγκατάςταςθσ 

20 10 16 

131. Σ Αν.Χαλτερισ νζοσ γγ Ωποδοχισ 
Υροςφφγων 

19 10 16 

132. Ανάγκθ αποςυμφόρθςθσ και βελτίωςθ 
ςυνκθκϊν διαβίωςθσ  

12 10 16 

133. Σι επτά δράςεισ τθσ κυβζρνθςθσ για το 11 10 16 
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προςφυγικό ςτθ Χάμο 

134. Παξίμου για το προςφυγικό: Κα 
αποςυμφορθκεί θ Οζςβοσ 

07 10 16 

135. «Ψθροφνται οι προβλεπόμενοι όροι ςτουσ 
διαγωνιςμοφσ για τθ ςίτιςθ προςφφγων»  

04 10 16 

136. Φεςιτάλ μικροπολιτικισ από τον Ξυρ. 
Πθτςοτάκθ για το προςφυγικό   

27 09 16 

137. Εντολζσ Ψςίπρα για επιτάχυνςθ ςτο 
προςφυγικό 

28 09 16 

138. Ρζοι χϊροι φιλοξενίασ ςτα νθςιά του 
Ανατ. Αιγαίου  

27 09 16 

139. «Θ κυβζρνθςθ κα προςτατεφςει τα 
δικαιϊματα των προςφυγόπουλων ςε υγεία 
και παιδεία» 

23 09 16 

140. Σι φορείσ τθσ Οζςβου ηθτοφν 
ολοκλθρωμζνθ ςτρατθγικι 

22 09 16 

141. Ρ. Ψόςκασ από Αμυγδαλζηα: Δεν 
υπάρχουν καταραμζνοι τόποι, υπάρχουν 
καταραμζνεσ ςυνκικεσ 

21 09 16 

142. Εφαρμογι ςχεδίου αποςυμφόρθςθσ και 
επιτάχυνςθ των διαδικαςιϊν αςφλου 

21 09 16 

143. Γ. Πουηάλασ: Δεν κα δθμιουργθκεί νζο 
κζντρο φιλοξενίασ προςφφγων ςτθ Οζςβο 

20 09 16 

144. Ρ. Ψόςκασ: Παφρεσ ςυμμαχίεσ τφπου 
Ππαλτάκου, μόνο κακό κάνουν ςτον τόπο 

20 09 16 

145. Χφςκεψθ για τθ λιψθ μζτρων 
αντιμετϊπιςθσ τθσ κατάςταςθσ ςτθ Οζςβο 

20 09 16 

146. Αν. Πιχαθλίδθσ: Δφςκολθ θ κατάςταςθ 
ςτθ Χίο, αλλά φαινόμενα αυτόκλθτων 
ςερίφιδων δεν κα γίνουν ανεκτά 

15 09 16 

147. Δεκτι θ παραίτθςθ Βουδοφρθ από τον 
πρωκυπουργό  

14 09 16 

148. Ευρωπαϊκό μθχανιςμό μετεγκατάςταςθσ 
προςφφγων ηθτοφν Πουηάλασ-Ψόςκασ 

13 09 16 

149. Χυναντιςεισ του Γ. Πουηάλα, ςε 
Βρυξζλλεσ και Ψουρκία για το προςφυγικό 

08 09 16 

150. Υροςφυγικό: Χφςκεψθ τθν Υαραςκευι 
υπό τον Γ. Πουηάλα για τα προβλιματα ςτθ 
Χίο 

07 09 16 

ΚΑΘΘΜΕΡΙΝΘ  

151. Πουηάλασ: Υρόςφυγεσ εξαφανίηονται και 
δεν μποροφμε να τουσ επιςτρζψουμε 

24 02 17 

152. Ψι είπε ο Ψςίπρασ ςε μακθτζσ τθσ Οζρου 
για το προςφυγικό και τον Αντετοκοφνμπο 

21 02 17 

153. Ψα hotspots απζκτθςαν διοικθτζσ 21 02 17 

154. Ψο προςφυγικό, αιτία εςωκομματικϊν 
προςτριβϊν ςτον ΧΩΦΛΗΑ  

17 02 17 

155. Ζκτακτθ ενίςχυςθ 1,68 εκατ. ευρϊ για 
τουσ κτθνοτρόφουσ των νθςιϊν του Αιγαίου 

08 02 17 

156. Υροςφυγικό: Ευκφνεσ από Πουηάλα ςε 
ξενοδόχουσ και μζλθ τθσ ΡΔ για τθν 

03 02 17 
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κατάςταςθ ςτα νθςιά  

157. Πουηάλασ: Ωπιρχε ςχζδιο, αλλά δεν 
υπιρχαν χϊροι  

02 02 17 

158. Ππαράη τουρκικϊν υπερπτιςεων 02 02 17 

159. Επικοινωνία Ψςίπρα – Πζρκελ για 
Ξυπριακό, ςχζςεισ Ε.Ε - Ψουρκίασ και 
προςφυγικό 

01 02 17 

160. Πουηάλασ κατά Ωπατθσ Αρμοςτείασ  31 01 17 

161. Χυηθτιςεισ για κζντρο κλειςτοφ τφπου ςτθ 
Οζςβο 

18 01 17 

162. εκίνθςε θ επίςθμθ καταγραφι των ΠΞΣ 
ςτθν Ελλάδα 

02 01 17 

163. Πουηάλασ: Χριματα αντί ςυςςιτίου ςτουσ 
πρόςφυγεσ 

29 12 16 

164. «Τχι» ςε νζα κζντρα φιλοξενίασ 22 12 16 

165. Ζλεγχοσ ροϊν από Frontex ςτα ςφνορα 14 12 16 

166. Ξαταγραφι όλων των ΠΞΣ με δράςθ ςτθ 
χϊρα μασ 

09 12 16 

167. Ξυπριακό, Ψουρκία και Υροςφυγικό ςτθν 
ατηζντα τθσ ςυνάντθςθσ Ψςίπρα - Σλάντ  

03 12 16 

168. Επαφζσ Πουηάλα ςτισ Βρυξζλλεσ για 
το προςφυγικό 

02 12 16 

169. Επικοινωνία Ψςίπρα - Πζρκελ για Ψουρκία, 
πρόςφυγεσ 

02 12 16 

170. Ψουρκία και προςφυγικό ςτθν ατηζντα τθσ 
τθλεφωνικισ ςυνομιλίασ Ψςίπρα-Πζρκελ  

01 12 16 

171. ΧΩΦΛΗΑ «κατά» ΧΩΦΛΗΑ για το προςφυγικό  01 12 16 

172. Ξυβζρνθςθ υπό πίεςθ ςε πολλά μζτωπα  27 11 16 

173. Χχζδιο Β για μεταφορά προςφφγων   26 11 16 

174. Αςκιςεισ ψυχραιμίασ και επικρίςεισ από 
τον Πουηάλα  

26 11 16 

175. Πουηάλασ: «Δεν κα απεγκλωβίςουμε 
άμεςα τα νθςιά» 

25 11 16 

176. Βζλθ Πουηάλα κατά Διμου Χίου και Ρ.Δ.   25 11 16 

177. Πουηάλασ: Ψοπικι αυτοδιοίκθςθ και ΡΔ 
εμποδίηουν τθ λφςθ για τουσ πρόςφυγεσ   

24 11 16 

178. Πουηάλασ: Ρζα κζντρα παρά τισ 
αντιδράςεισ   

22 11 16 

179. Ψηανακόπουλοσ: «Ρα ςταματιςει το ΔΡΨ 
να πατάει ςε δφο βάρκεσ»  

21 11 16 

180. Υροςφυγικό: Ρζα ζκκλθςθ από Γ. 
Πουηάλα για προςωπικό   

18 11 16 

181. Απείχε θ Ελλάδα από τθ ψθφοφορία του 
ευρωπαϊκοφ προχπολογιςμοφ  

17 11 16 

182. Σμπάμα-Ψςίπρασ: Χυηιτθςθ για προςφυγικό, 
επενδφςεισ και αςφάλεια  

16 11 16 

183. Θ υπομονι των νθςιωτϊν εξαντλείται  15 11 16 

184. Υρόταςθ δθμιουργίασ νζου κζντρου ςτθ 
Χίο  

09 11 16 

185. Υρζςβθσ ΘΥΑ: Θ επιτυχία τθσ Ελλάδασ 08 11 16 

http://www.kathimerini.gr/886294/article/epikairothta/politikh/epafes-moyzala-stis-vry3elles-gia-to-prosfygiko
http://www.kathimerini.gr/886294/article/epikairothta/politikh/epafes-moyzala-stis-vry3elles-gia-to-prosfygiko
http://www.kathimerini.gr/886127/article/epikairothta/politikh/epikoinwnia--tsipra---merkel-gia-toyrkia-prosfyges
http://www.kathimerini.gr/886127/article/epikairothta/politikh/epikoinwnia--tsipra---merkel-gia-toyrkia-prosfyges
http://www.kathimerini.gr/886012/article/epikairothta/politikh/syriza-kata-syriza-gia-to-prosfygiko
http://www.kathimerini.gr/885452/article/epikairothta/politikh/kyvernhsh-ypo-piesh-se-polla-metwpa
http://www.kathimerini.gr/885303/article/epikairothta/ellada/sxedio-v-gia-metafora-prosfygwn
http://www.kathimerini.gr/885302/article/epikairothta/ellada/askhseis-yyxraimias-kai-epikriseis-apo-ton-moyzala
http://www.kathimerini.gr/885302/article/epikairothta/ellada/askhseis-yyxraimias-kai-epikriseis-apo-ton-moyzala
http://www.kathimerini.gr/885170/article/epikairothta/politikh/moyzalas-den-8a-apegklwvisoyme-amesa-ta-nhsia
http://www.kathimerini.gr/885170/article/epikairothta/politikh/moyzalas-den-8a-apegklwvisoyme-amesa-ta-nhsia
http://www.kathimerini.gr/885101/article/epikairothta/ellada/velh-moyzala-kata-dhmoy-xioy-kai-nd
http://www.kathimerini.gr/884914/article/epikairothta/ellada/moyzalas-topikh-aytodioikhsh-kai-nd-empodizoyn-th-lysh-gia-toys-prosfyges
http://www.kathimerini.gr/884914/article/epikairothta/ellada/moyzalas-topikh-aytodioikhsh-kai-nd-empodizoyn-th-lysh-gia-toys-prosfyges
http://www.kathimerini.gr/884571/article/epikairothta/ellada/moyzalas-nea-kentra-para-tis-antidraseis
http://www.kathimerini.gr/884571/article/epikairothta/ellada/moyzalas-nea-kentra-para-tis-antidraseis
http://www.kathimerini.gr/884470/article/epikairothta/politikh/tzanakopoylos-na-stamathsei-to-dnt-na-pataei-se-dyo-varkes
http://www.kathimerini.gr/884470/article/epikairothta/politikh/tzanakopoylos-na-stamathsei-to-dnt-na-pataei-se-dyo-varkes
http://www.kathimerini.gr/884072/article/epikairothta/ellada/prosfygiko-nea-ekklhsh-apo-g-moyzala-gia-proswpiko
http://www.kathimerini.gr/884072/article/epikairothta/ellada/prosfygiko-nea-ekklhsh-apo-g-moyzala-gia-proswpiko
http://www.kathimerini.gr/884053/article/epikairothta/politikh/apeixe-h-ellada-apo-th-yhfoforia-toy-eyrwpaikoy-proupologismoy
http://www.kathimerini.gr/884053/article/epikairothta/politikh/apeixe-h-ellada-apo-th-yhfoforia-toy-eyrwpaikoy-proupologismoy
http://www.kathimerini.gr/882685/article/epikairothta/ellada/protash-dhmioyrgias-neoy-kentroy-sth-xio
http://www.kathimerini.gr/882685/article/epikairothta/ellada/protash-dhmioyrgias-neoy-kentroy-sth-xio
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είναι ςυνδεδεμζνθ με τθν επιτυχία τθσ 
Ευρϊπθσ  

186. Ζνταςθ ςτον καταυλιςμό προςφφγων ςτθ 
Χίο  

05 11 16 

187. Eπί ποδόσ διμοσ και φορείσ ςτθ Χάμο για 
το προςφυγικό 

04 11 16 

188. Υροςφυγικό: Θ Χίοσ ςτο επίκεντρο 
ςφςκεψθσ ςτο Παξίμου τθν Ψρίτθ  

02 11 16 

189. Ζκρυκμθ θ κατάςταςθ ςτα νθςιά - 
εγκλωβιςμζνοι 15.844 μετανάςτεσ και 
πρόςφυγεσ  

31 10 16 

190. Υερικοπι κονδυλίων για χϊρεσ που δεν 
δζχονται πρόςφυγεσ ηθτά ο Ψςίπρασ  

28 10 16 

191. Ψςίπρασ: «Δεν κα επιτρζψουμε ςε κανζνα 
να αμφιςβθτιςει ςπικαμι ελλθνικισ γθσ»  

28 10 16 

192. Χυνεχίηεται θ ζνταςθ ςτα hotspots   27 10 16 

193. Χυνάντθςθ Ξοτηιά- Ερό: Χτρατθγικι θ 
εταιρικι ςχζςθ μεταξφ Ελλάδασ και Γαλλίασ  

25 10 16 

194. Θ «απάντθςθ» Πουηάλα για τισ περί τα 
οικονομικά κατθγορίεσ Βουδοφρθ 

25 10 16 

195. Ψςίπρασ: Πζτρα για το χρζοσ μζςα ςτο 
2016 

24 10 16 

196. Ψςίπρασ: Ψιρθςθ των ςυμφωνιϊν από 
όλουσ  

22 10 16 

197. Αλζξθσ Ψςίπρασ: Χτο πρόγραμμα 
ποςοτικισ χαλάρωςθσ θ Ελλάδα ςτισ αρχζσ 
του 2017   

21 10 16 

198. Χε Eurogroup, κεςμοφσ και ΔΡΨ 
παρζπεμψε θ Πζρκελ τον Ψςίπρα  

21 10 16 

199. Ψςίπρασ: «Θ Ελλάδα κουβαλά όλο το 
βάροσ ςτο προςφυγικό»  

20 10 16 

200. Βίτςασ: «Θ ςυνοχι τθσ Ε.Ε. κα κρικεί 
ςτο προςφυγικό»  

20 10 16 

201. Ενεργό ρόλο Χουλτσ ηθτεί ο Πουηάλασ  20 10 16 

202. Eνεργό ςυμμετοχι του Ευρωπαϊκοφ 
Ξοινοβουλίου για το προςφυγικό ηιτθςε ο 
Πουηάλασ από τον Χουλτσ  

19 10 16 

203. Ξοτηιάσ: Ψο ΩΥΕ δεν παραςφρκθκε από το 
τθλεγράφθμα του ΑΥΕ  

19 10 16 

204. Πουηάλασ: Ζχω ςτοχοποιθκεί από μερίδα 
του ΧΩΦΛΗΑ  

15 10 16 

205. Άνω των 15.000 οι εγκλωβιςμζνοι ςτα 
νθςιά του Αιγαίου 

12 10 16 

206. Σ Αλ. Φλαμπουράρθσ επικεφαλισ 
ςφςκεψθσ για το προςφυγικό 

11 10 16 

207. Παξίμου για Οζςβο: Υροτεραιότθτεσ 
αποςυμφόρθςθ και επιτάχυνςθ 
διαδικαςιϊν για άςυλο   

07 10 16 

208. Ρίκοσ Ξοτηιάσ: «Ψρελαμζνοι όςοι κζτουν 
ηιτθμα τςάμικου»  

05 10 16 

209. Υαραδοχι Πουηάλα για αςτοχίεσ  01 10 16 

http://www.kathimerini.gr/882040/article/epikairothta/ellada/epi-podos-dhmos-kai-foreis-sth-samo-gia-to-prosfygiko
http://www.kathimerini.gr/882040/article/epikairothta/ellada/epi-podos-dhmos-kai-foreis-sth-samo-gia-to-prosfygiko
http://www.kathimerini.gr/881470/article/epikairothta/ellada/ekry8mh-h-katastash-sta-nhsia---egklwvismenoi-15844-metanastes-kai-prosfyges
http://www.kathimerini.gr/881470/article/epikairothta/ellada/ekry8mh-h-katastash-sta-nhsia---egklwvismenoi-15844-metanastes-kai-prosfyges
http://www.kathimerini.gr/881470/article/epikairothta/ellada/ekry8mh-h-katastash-sta-nhsia---egklwvismenoi-15844-metanastes-kai-prosfyges
http://www.kathimerini.gr/880961/article/epikairothta/ellada/synexizetai-h-entash-sta-hotspots
http://www.kathimerini.gr/880551/article/epikairothta/politikh/tsipras-metra-gia-to-xreos-mesa-sto-2016
http://www.kathimerini.gr/880551/article/epikairothta/politikh/tsipras-metra-gia-to-xreos-mesa-sto-2016
http://www.kathimerini.gr/880272/article/epikairothta/politikh/ale3hs-tsipras-sto-programma-posotikhs-xalarwshs-h-ellada-stis-arxes-toy-2017
http://www.kathimerini.gr/880272/article/epikairothta/politikh/ale3hs-tsipras-sto-programma-posotikhs-xalarwshs-h-ellada-stis-arxes-toy-2017
http://www.kathimerini.gr/880272/article/epikairothta/politikh/ale3hs-tsipras-sto-programma-posotikhs-xalarwshs-h-ellada-stis-arxes-toy-2017
http://www.kathimerini.gr/880167/gallery/epikairothta/politikh/se-eurogroup-8esmoys-kai-dnt-parepemye-h-merkel-ton-tsipra
http://www.kathimerini.gr/880167/gallery/epikairothta/politikh/se-eurogroup-8esmoys-kai-dnt-parepemye-h-merkel-ton-tsipra
http://www.kathimerini.gr/880116/article/epikairothta/politikh/tsipras-h-ellada-koyvala-olo-to-varos-sto-prosfygiko
http://www.kathimerini.gr/880116/article/epikairothta/politikh/tsipras-h-ellada-koyvala-olo-to-varos-sto-prosfygiko
http://www.kathimerini.gr/880035/article/epikairothta/politikh/vitsas-h-synoxh-ths-ee-8a-kri8ei-sto-prosfygiko
http://www.kathimerini.gr/880035/article/epikairothta/politikh/vitsas-h-synoxh-ths-ee-8a-kri8ei-sto-prosfygiko
http://www.kathimerini.gr/879959/article/epikairothta/politikh/energo-rolo-soylts-zhtei-o-moyzalas
http://www.kathimerini.gr/879913/article/epikairothta/ellada/energo-symmetoxh-toy-eyrwpaikoy-koinovoylioy-gia-to-prosfygiko-zhthse-o-moyzalas-apo-ton-soylts
http://www.kathimerini.gr/879913/article/epikairothta/ellada/energo-symmetoxh-toy-eyrwpaikoy-koinovoylioy-gia-to-prosfygiko-zhthse-o-moyzalas-apo-ton-soylts
http://www.kathimerini.gr/879913/article/epikairothta/ellada/energo-symmetoxh-toy-eyrwpaikoy-koinovoylioy-gia-to-prosfygiko-zhthse-o-moyzalas-apo-ton-soylts
http://www.kathimerini.gr/879804/article/epikairothta/politikh/kotzias-to-ype3-den-parasyr8hke-apo-to-thlegrafhma-toy-ape
http://www.kathimerini.gr/879804/article/epikairothta/politikh/kotzias-to-ype3-den-parasyr8hke-apo-to-thlegrafhma-toy-ape
http://www.kathimerini.gr/879452/article/epikairothta/politikh/moyzalas-exw-stoxopoih8ei-apo-merida-toy-syriza
http://www.kathimerini.gr/879452/article/epikairothta/politikh/moyzalas-exw-stoxopoih8ei-apo-merida-toy-syriza
http://www.kathimerini.gr/878767/article/epikairothta/ellada/anw-twn-15000-oi-egklwvismenoi-sta-nhsia-toy-aigaioy
http://www.kathimerini.gr/878767/article/epikairothta/ellada/anw-twn-15000-oi-egklwvismenoi-sta-nhsia-toy-aigaioy
http://www.kathimerini.gr/878240/article/epikairothta/politikh/ma3imoy-gia-lesvo-proteraiothtes-aposymforhsh-kai-epitaxynsh-diadikasiwn-gia-asylo
http://www.kathimerini.gr/878240/article/epikairothta/politikh/ma3imoy-gia-lesvo-proteraiothtes-aposymforhsh-kai-epitaxynsh-diadikasiwn-gia-asylo
http://www.kathimerini.gr/878240/article/epikairothta/politikh/ma3imoy-gia-lesvo-proteraiothtes-aposymforhsh-kai-epitaxynsh-diadikasiwn-gia-asylo
http://www.kathimerini.gr/877762/article/epikairothta/politikh/nikos-kotzias-trelamenoi-osoi-8etoyn-zhthma-tsamikoy
http://www.kathimerini.gr/877762/article/epikairothta/politikh/nikos-kotzias-trelamenoi-osoi-8etoyn-zhthma-tsamikoy
http://www.kathimerini.gr/877219/article/epikairothta/ellada/paradoxh-moyzala-gia-astoxies
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210. Χτρατθγικι πόλωςθσ από Παξίμου 30 09 16 

211. «Χκοπιμότθτα διαρροϊν» βλζπει το 
Παξίμου πίςω από το δθμοςίευμα των FT  

29 09 16 

212. Χφςκεψθ ςτο Παξίμου τθ Δευτζρα για τισ 
επιπτϊςεισ του προςφυγικοφ ςτθ Οζςβο  

29 09 16 

213. υδάκθσ: Αναπάντθτα τα α ιτιματά μασ 
προσ τθν Ευρϊπθ για το προςφυγικό 

28 09 16 

214. Ψςίπρασ: Χτθ Χφνοδο ακοφςτθκαν φωνζσ 
για φράχτεσ και τείχθ  

24 09 16 

215. Χυνεχίηονται οι ροζσ προςφφγων, 
επειςόδια ςτθ Χίο  

24 09 16 

216. Υροχπόκεςθ οι εμβολιαςμοί των παιδιϊν 
των προςφφγων για να ενταχκοφν ςτα 
ςχολεία   

23 09 16 

217. Ψςίπρασ: Σλοκλιρωςθ τθσ δεφτερθσ 
αξιολόγθςθσ ζωσ το τζλοσ Σκτωβρίου  

23 09 16 

218. Χε 16 ζτθ κα φφγουν οι μετανάςτεσ, λζει θ 
Διεκνισ Αμνθςτία  

23 09 16 

219. Υολιτικι ςφγκρουςθ για τθν 
«καταραμζνθ» Αμυγδαλζηα 

21 09 16 

220. Αλ. Ψςίπρασ κατά ρατςιςμοφ   22 09 16 

221. Χτιριξθ των ΘΥΑ ηιτθςε ο Ψςίπρασ  21 09 16 

222. Ψόςκασ: Δφο διμοιρίεσ των ΠΑΨ ςτθ 
Οζςβο  

20 09 16 

223. Ψςίπρασ: Ξοινό μζτωπο για αντιμετϊπιςθ 
του προςφυγικοφ   

20 09 16 

224. Φωτιζσ, επειςόδια, πανικόσ ςτο hotspot 
τθσ Πόριασ 

20 09 16 

225. Επικοινωνία Αλζξθ Ψςίπρα με Αγκελα 
Πζρκελ  

16 09 16 

226. Γ. Πουηάλασ: To 90% των 
προςφυγόπουλων ζχει εμβολιαςτεί  

16 09 16 

227. Βοφτςθσ ςτο Χυμβοφλιο τθσ ΕΕ: «Ευκφνθ 
όλων μασ το προςφυγικό»  

15 09 16 

228. To «ςτοίχθμα» τθσ Ππρατιςλάβασ  15 09 16 

229. Αξιοποίθςθ των ΘΥΑ ςτο προςφυγικό   15 09 16 

230. Ππρατιςλάβα: Mε ατηζντα «Ρότου» ο 
Ψςίπρασ ςτθν Χφνοδο  

15 09 16 

231. Ψςίπρασ: «Χωςτό βιμα» θ διλωςθ 
Γιουνκζρ πωσ θ Ε.Ε. δεν είναι αρκοφντωσ 
κοινωνικι   

14 09 16 

232. Σδ. Βουδοφρθσ: Υιο ζντιμο να υποβάλω 
τθν παραίτθςι μου  

13 09 16 

233. Υροςωρινι αναβολι τθσ παραίτθςθσ Σδ. 
Βουδοφρθ  

13 09 16 

234. Υραγματοποιικθκε θ ςυνάντθςθ Ψόςκα-
Πουηάλα με Ξαηνζβ για το προςφυγικό  

12 09 16 

235. Υαραιτείται από Γεν.Γραμματζασ ο Σδ. 
Βουδοφρθσ μετά τθν «αςυμφωνία» με Γ. 
Πουηάλα 

12 09 16 

http://www.kathimerini.gr/877071/article/epikairothta/politikh/strathgikh-polwshs-apo-ma3imoy
http://www.kathimerini.gr/876995/article/epikairothta/politikh/syskeyh-sto-ma3imoy-th-deytera-gia-tis-epiptwseis-toy-prosfygikoy-sth-lesvo
http://www.kathimerini.gr/876995/article/epikairothta/politikh/syskeyh-sto-ma3imoy-th-deytera-gia-tis-epiptwseis-toy-prosfygikoy-sth-lesvo
http://www.kathimerini.gr/876207/article/epikairothta/politikh/synexizontai-oi-roes-prosfygwn-epeisodia-sth-xio
http://www.kathimerini.gr/876207/article/epikairothta/politikh/synexizontai-oi-roes-prosfygwn-epeisodia-sth-xio
http://www.kathimerini.gr/875845/article/epikairothta/politikh/al-tsipras-kata-ratsismoy
http://www.kathimerini.gr/875684/article/epikairothta/politikh/sthri3h-twn-hpa-zhthse-o-tsipras
http://www.kathimerini.gr/875628/article/epikairothta/politikh/toskas-dyo-dimoiries-twn-mat-sth-lesvo
http://www.kathimerini.gr/875628/article/epikairothta/politikh/toskas-dyo-dimoiries-twn-mat-sth-lesvo
http://www.kathimerini.gr/875521/article/epikairothta/ellada/fwties-epeisodia-panikos-sto-hotspot-ths-morias
http://www.kathimerini.gr/875521/article/epikairothta/ellada/fwties-epeisodia-panikos-sto-hotspot-ths-morias
http://www.kathimerini.gr/875012/article/epikairothta/politikh/epikoinwnia-ale3h-tsipra-me-agkela-merkel
http://www.kathimerini.gr/875012/article/epikairothta/politikh/epikoinwnia-ale3h-tsipra-me-agkela-merkel
http://www.kathimerini.gr/875124/article/epikairothta/politikh/g-moyzalas-to-90-twn-prosfygopoylwn-exei-emvoliastei
http://www.kathimerini.gr/875124/article/epikairothta/politikh/g-moyzalas-to-90-twn-prosfygopoylwn-exei-emvoliastei
http://www.kathimerini.gr/874935/article/epikairothta/politikh/voytshs-sto-symvoylio-ths-ee-ey8ynh-olwn-mas-to-prosfygiko
http://www.kathimerini.gr/874935/article/epikairothta/politikh/voytshs-sto-symvoylio-ths-ee-ey8ynh-olwn-mas-to-prosfygiko
http://www.kathimerini.gr/874843/article/epikairothta/politikh/to-stoixhma-ths-mpratislavas
http://www.kathimerini.gr/874991/article/epikairothta/politikh/mpratislava-me-atzenta-notoy-o-tsipras-sthn-synodo
http://www.kathimerini.gr/874991/article/epikairothta/politikh/mpratislava-me-atzenta-notoy-o-tsipras-sthn-synodo
http://www.kathimerini.gr/874560/article/epikairothta/politikh/od-voydoyrhs-pio-entimo-na-ypovalw-thn-paraithsh-moy
http://www.kathimerini.gr/874560/article/epikairothta/politikh/od-voydoyrhs-pio-entimo-na-ypovalw-thn-paraithsh-moy
http://www.kathimerini.gr/874522/article/epikairothta/ellada/proswrinh-anavolh-ths-paraithshs-od--voydoyrh
http://www.kathimerini.gr/874522/article/epikairothta/ellada/proswrinh-anavolh-ths-paraithshs-od--voydoyrh
http://www.kathimerini.gr/874476/article/epikairothta/ellada/pragmatopoih8hke-h-synanthsh-toska-moyzala-me-kaznev-gia-to-prosfygiko
http://www.kathimerini.gr/874476/article/epikairothta/ellada/pragmatopoih8hke-h-synanthsh-toska-moyzala-me-kaznev-gia-to-prosfygiko
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236. Χτθ Βιζννθ ο Αλζξθσ Ψςίπρασ για 
το προςφυγικό  

12 09 16 

237. Ψο προςφυγικό πιεςτικά ξανά ςτο 
προςκινιο  

12 09 16 

238. Ψςίπρασ: Διερευνοφμε, δεν αμφιςβθτοφμε 
τα ςτοιχεία τθσ ΕΟΧΨΑΨ  

11 09 16 

239. Θ «πρόκλθςθ» του προςφυγικοφ ςτθ 
Χφνοδο τθσ Φόδου  

10 09 16 

240. Επιπλζον 115 εκατ. από τθν Ε.Ε. για 
το προςφυγικό  

10 09 16 

241. Ρζα κζντρα ςτθ Χίο για τουσ μετανάςτεσ 10 09 16 

242. Αςφάλεια, ςτακερότθτα ςτθ Πεςόγειο 
Κάλαςςα  

09 09 16 

243. Αλ. Ψςίπρασ: Φιλοευρωπαϊκι 
πρωτοβουλία θ Ευρωμεςογειακι Χφνοδοσ  

09 09 16 

244. Ψςίπρασ: «Ψο μζλλον τθσ Ευρϊπθσ 
διακυβεφεται ςτθ Πεςόγειο»  

09 09 16 

245. Ερωτιματα για τον αρικμό των 
προςφφγων 

09 09 16 

246. Χυναντιςεισ Πουηάλα για το προςφυγικό ςε 
Βρυξζλλεσ και Ψουρκία  

08 09 16 

247. Χφςκεψθ υπό τον Γ. Πουηάλα για τθ Χίο 07 09 16 

248. Υροςφυγικό: θ Ελλάδα ςτθν πρϊτθ 
γραμμι  

07 09 16 

249. Χτθν ατηζντα, ΔΕΚ, Χφνοδοσ, προςφυγικό 06 09 16 

250. Πουηάλασ: Υροσ εςωτερικι κατανάλωςθ οι 
δθλϊςεισ ντε Πεηιζρ 

06 09 16 

251. Θ ανθςυχία τθσ Ακινασ  06 09 16 

252. Σικονομία και προςφυγικό ςτο επίκεντρο τθσ 
επικοινωνίασ Ψςίπρα - Ψουςκ  

06 09 16 

253. Χκλθρι απάντθςθ Πουηάλα ςτισ δθλϊςεισ 
Ρτε Πεηιζρ 

04 09 16 

254. Εγκλωβιςμζνοι ςτθν Ελλάδα χιλιάδεσ 
αιτοφντεσ άςυλο 

04 09 16 

255. Για το προςφυγικό ςτον ΣΘΕ  04 09 16 

256. Ψαξίδι Πουηάλα ςτθν Ψουρκία 03 09 16 

257. Χυνάντθςθ Πουηάλα με Ψοφρκο πρζςβθ  02 09 16 

258. Ψο προςφυγικό ςτθν ατηζντα του ΣΑΧΕ  01 09 16 
 

Πίνακασ 6: Διαδθλϊςεισ - Διαμαρτυρίεσ 

ΕΦΘΜΕΡΙΔΑ ΣΩΝ ΤΝΣΑΚΣΩΝ  

1. Σι φίλοι του πζκαναν από το κρφο  28 02 17 

2. Χτιριξθ εργαηομζνων του ΕΧΥ ςτουσ 
ςυμβαςιοφχουσ του Αςφλου  

10 02 17 

3. Διαμαρτυρία με απεργία πείνασ από τουσ 
πρόςφυγεσ ςτο Ελλθνικό 

05 02 17 

4. Διαμαρτυρία προςφφγων ζξω από το 
κζντρο φιλοξενίασ Ωραιοκάςτρου  

05 12 16 

5. Χυγκζντρωςθ διαμαρτυρίασ για τουσ 03 02 17 

http://www.kathimerini.gr/874389/article/epikairothta/politikh/tsipras-diereynoyme-den-amfisvhtoyme-ta-stoixeia-ths-elstat
http://www.kathimerini.gr/874389/article/epikairothta/politikh/tsipras-diereynoyme-den-amfisvhtoyme-ta-stoixeia-ths-elstat
http://www.kathimerini.gr/874364/article/epikairothta/ellada/epipleon-115-ekat-apo-thn-ee-gia-to-prosfygiko
http://www.kathimerini.gr/874364/article/epikairothta/ellada/epipleon-115-ekat-apo-thn-ee-gia-to-prosfygiko
http://www.kathimerini.gr/874177/article/epikairothta/ellada/nea-kentra-sth-xio-gia-toys-metanastes
http://www.kathimerini.gr/874003/article/epikairothta/politikh/asfaleia-sta8erothta-sth-mesogeio-8alassa
http://www.kathimerini.gr/874003/article/epikairothta/politikh/asfaleia-sta8erothta-sth-mesogeio-8alassa
http://www.kathimerini.gr/874008/article/epikairothta/politikh/al-tsipras-filoeyrwpaikh-prwtovoylia-h-eyrwmesogeiakh-synodos
http://www.kathimerini.gr/874008/article/epikairothta/politikh/al-tsipras-filoeyrwpaikh-prwtovoylia-h-eyrwmesogeiakh-synodos
http://www.kathimerini.gr/874082/gallery/epikairothta/politikh/tsipras-to-mellon-ths-eyrwphs-diakyveyetai-sth-mesogeio
http://www.kathimerini.gr/874082/gallery/epikairothta/politikh/tsipras-to-mellon-ths-eyrwphs-diakyveyetai-sth-mesogeio
http://www.kathimerini.gr/873976/article/epikairothta/ellada/erwthmata-gia-ton-ari8mo-twn-prosfygwn
http://www.kathimerini.gr/873976/article/epikairothta/ellada/erwthmata-gia-ton-ari8mo-twn-prosfygwn
http://www.kathimerini.gr/873798/opinion/epikairothta/politikh/prosfygiko-h-ellada-sthn-prwth-grammh
http://www.kathimerini.gr/873798/opinion/epikairothta/politikh/prosfygiko-h-ellada-sthn-prwth-grammh
http://www.kathimerini.gr/873603/article/epikairothta/politikh/sthn-atzenta-de8-synodos-prosfygiko
http://www.kathimerini.gr/873137/article/epikairothta/ellada/synanthsh-moyzala-me-toyrko-presvh
http://www.kathimerini.gr/872960/article/epikairothta/ellada/to-prosfygiko-sthn-atzenta-toy-oase


257 
 

κανάτουσ προςφφγων 

6. Χυγκζντρωςθ διαμαρτυρίασ για τουσ 
κανάτουσ προςφφγων 

03 02 17 

7. Χυγκζντρωςθ διαμαρτυρίασ και 
αλλθλεγγφθσ για το προςφυγικό  

03 02 17 

8. Χυγκεντρϊςεισ υπζρ των προςφφγων ςε 
όλθ τθν Ξριτθ 

30 01 17 

9. «Χακρό εξιτιριο» ςε απεργό πείνασ  27 01 17 

10. Αντιφαςιςτικι πορεία ςτο Υζραμα 21 01 17 

11. Ξφμα ςυμπαράςταςθσ ςτον απεργό πείνασ 
Ποχάμεντ Α  

17 01 17 

12. Ξινθτοποιιςεισ ςυμπαράςταςθσ ςτουσ 
Βάςκουσ ακτιβιςτζσ  

02 01 17 

13. Αλλθλεγγφθ ςτουσ Βάςκουσ ακτιβιςτζσ και 
τουσ πρόςφυγεσ  

30 12 16 

14. Ρζα διαδιλωςθ υπζρ των προςφφγων ςτο 
Υαρίςι  

27 11 16 

15. Παηικι πορεία προςφφγων ςτθ Πυτιλινθ  27 11 16 

16. Αντιφαςιςτικό ςυλλαλθτιριο-απάντθςθ ςτθ 
Χίο  

24 11 16 

17. Χε αντιφαςιςτικι ςυγκζντρωςθ καλεί τουσ 
Χιϊτεσ θ Επιτροπι «Οάκρα;»  

24 11 16 

18. Αντιφαςιςτικι ςυγκζντρωςθ κατά Χ.Α. ςτθ 
Οζςβο  

16 11 16 

19. Θ νεροποντι ϊκθςε τουσ πρόςφυγεσ ςε 
εξζγερςθ  

10 11 16 

20. Αντιπαράκεςθ για το προςφυγικό  31 10 16 

21. Υϊσ να υπερβοφμε το αδιζξοδο ςτο 
προςφυγικό 

30 10 16 

22. Ακόμα μια πορεία διαμαρτυρίασ ςτθ 
Πυτιλινθ  

27 10 16 

23. Δυναμικι αντιπολεμικι πορεία ςε οκτϊ 
πόλεισ  

21 10 16 

24. Θ Ακινα διαδθλϊνει αντιπολεμικά και υπζρ 
των προςφφγων  

21 10 16 

25. Αντιπολεμικζσ διαδθλϊςεισ ςε όλθ τθν 
Ελλάδα  

20 10 16 

26. Ξάλεςμα ςτισ αντιπολεμικζσ διαδθλϊςεισ  20 10 16 

27. Υρόςφυγεσ απζκλειςαν τθν είςοδο του 
hotspot ςτθ Χίο 

20 10 16 

28. Θχθρό όχι ςτο φαςιςμό βροντοφϊναξε θ 
Οζςβοσ  

18 10 16 

29. Δυναμικό «όχι ςτθν ξενοφοβία και το 
ρατςιςμό»   

08 10 16 

30. ΞΕΕΦΦΑ: εςθκωμόσ αντιφαςιςτικόσ και 
αλλθλεγγφθσ ςτουσ πρόςφυγεσ  

04 10 16 

31. ΔΕΚ με ζξτρα λαρτη μζτρα  08 09 16 

32. Ξινθτοποίθςθ προςφφγων ςτον Ξατςικά  02 09 16 

33. Ξραυγι αγωνίασ από πρόςφυγεσ ςε όλθ τθ 
χϊρα  

02 09 16 
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34. Ξακιςτικι διαμαρτυρία προςφφγων ζξω 
από γερμανικό προξενείο  

02 09 16 

35. Ειρθνικζσ διαμαρτυρίεσ προςφφγων ςε Χίο 
και Οζςβο  

01 09 16 

ΑΤΓΘ  

36. Διαμαρτυρία προςφφγων ςτθν παλιά εκνικι 
οδό Κεςςαλονίκθσ – Ξαβάλασ  

24 01 17 

37. Σλιγόλεπτθ κατάλθψθ ραδιοφωνικοφ 
ςτακμοφ ςτθν Υάτρα  

20 01 17 

38. Διαμαρτυρία προςφφγων ςε Ωραιόκαςτρο 
και Διαβατά για τισ ςυνκικεσ διαβίωςθσ 

01 12 16 

39. Ξινθτοποίθςθ ςτθ Κζρμθ για καλφτερεσ 
ςυνκικεσ διαβίωςθσ 

30 11 16 

40. Υυκνϊνουν τα μαφρα ςφννεφα ςτα νθςιά 22 11 16 

41. Υρόςφυγεσ από το City Plaza τίμθςαν τθν 
επζτειο του Υολυτεχνείου  

17 11 16 

42. Διαμαρτυρία προςφφγων ςτθ Χίο 20 10 16 

43. Πυτιλινθ: Aντιρατςιςτικό - αντιφαςιςτικό 
παλλεςβιακό ςυλλαλθτιριο, το απόγευμα 

18 10 16 

44. Χυγκζντρωςθ ςιμερα ςτθ Χίο «ενάντια ςτο 
μεταναςτευτικό και προςφυγικό 
πρόβλθμα»  

28 09 16 

45. Ρζοι χϊροι φιλοξενίασ ςτα νθςιά του Ανατ. 
Αιγαίου  

27 09 16 

46. Διαμαρτυρίεσ και ςτον Ξατςικά Λωαννίνων 03 09 16 

47. Σλονφχτια διαμαρτυρία προςφφγων ςτθ 
Κεςςαλονίκθ: Ανοίξτε τα ςφνορα 

02 09 16 

48. Ξακιςτικι διαμαρτυρία προςφφγων ςτο 
φψοσ του Χζρςου 

01 09 16 

49. Διαμαρτυρίεσ προςφφγων για τον 
εγκλωβιςμό τουσ ςε Οζςβο και Χίο 

01 09 16 

ΚΑΘΘΜΕΡΙΝΘ  

50. Ζνταςθ ςτθ Χίο, ςτακερζσ οι προςφυγικζσ 
ροζσ ςτα νθςιά  

21 10 16 

51. Χυγκζντρωςθ και πορεία για 
το προςφυγικό ςτθν πόλθ τθσ Χίου   

28 09 16 

52. Φοβοφνται για τθν αςφάλειά τουσ οι 
υπάλλθλοι τθσ Ωπθρεςίασ Αςφλου ςτθ Χίο  

27 09 16 

53. Φωτιζσ, επειςόδια, πανικόσ ςτο hotspot τθσ 
Πόριασ 

20 09 16 

54. Ψαξίδι Πουηάλα ςτθν Ψουρκία                          03 09 16 
 

Πίνακασ 7: Είςοδοσ - Ζξοδοσ και Άςυλο 

ΕΦΘΜΕΡΙΔΑ ΣΩΝ ΤΝΣΑΚΣΩΝ  

1. Υλιγμα ςτθν προςταςία θ πρόταςθ για 
κοινό ευρωπαϊκό ςφςτθμα Αςφλου  

27 02 17 

2. Αίςιο τζλοσ για 41 πρόςφυγεσ 27 02 17 

3. Χιμα κινδφνου από ςκάφοσ με πρόςφυγεσ  27 02 17 

4. Χκάφοσ με πρόςφυγεσ εντοπίςτθκε ςτθ 23 02 17 

http://www.kathimerini.gr/880130/article/epikairothta/ellada/entash-sth-xio-sta8eres-oi-prosfygikes-roes-sta-nhsia
http://www.kathimerini.gr/880130/article/epikairothta/ellada/entash-sth-xio-sta8eres-oi-prosfygikes-roes-sta-nhsia
http://www.kathimerini.gr/875521/article/epikairothta/ellada/fwties-epeisodia-panikos-sto-hotspot-ths-morias
http://www.kathimerini.gr/875521/article/epikairothta/ellada/fwties-epeisodia-panikos-sto-hotspot-ths-morias
http://www.kathimerini.gr/873287/article/epikairothta/ellada/ta3idi-moyzala-sthn-toyrkia
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Ρεάπολθ  

5. «Εκπτϊςεισ» ςτα ανκρϊπινα δικαιϊματα 
για διευκόλυνςθ απελάςεων; 

22 02 17 

6. Εκατόν πενιντα λυόμενα ςε Ξω, Οζςβο και 
Χάμο  

20 02 17 

7. Ελεφκεροσ ο Ηιςάν Ελάχι μετά τθν 
κινθτοποίθςθ  

19 02 17 

8. Ξάλεςμα για εκδθλϊςεισ αλλθλεγγφθσ 
ςτουσ πρόςφυγεσ  

17 02 17 

9. Ζκλεψαν βάρκα για να επιςτρζψουν ςτθν 
Ψουρκία 

09 02 17 

10. Υϊσ απαξιϊνεται το πρόγραμμα 
μετεγκατάςταςθσ  

09 02 17 

11. Ε.Ε.: Υεικϊ και πιζςεισ για αφξθςθ 
μετεγκατάςταςθσ προςφφγων 

08 02 17 

12. Διάςωςθ προςφφγων ςε ακυβζρνθτο 
ςκάφοσ  

06 02 17 

13. Ξάτι κινείται ςτο Χχιςτό  06 02 17 

14. Ελεφκεροσ ο Ποχάμεντ Α.  04 02 17 

15. Φεφγει για Ευρϊπθ ο πρόςφυγασ-ψυχι του 
καταυλιςμοφ Βαςιλικϊν  

01 02 17 

16. «Ρα γιατί κινδυνεφω αν με απελάςετε ςτθν 
Αίγυπτο»  

01 02 17 

17. Αίςιο τζλοσ για τουσ πρόςφυγεσ που 
ζφταςαν ςτθ Οακωνία  

26 01 17 

18. 45 μζρεσ απεργία πείνασ για το αυτονόθτο  26 01 17 

19. Επίςπευςθ τθσ καταγραφισ αιτοφντων 
άςυλο από τθν Ωπθρεςία Αςφλου  

26 01 17 

20. Αφξθςθ απελάςεων από τον Φεβρουάριο  25 01 17 

21. ΟΣΑΨ πρόςφυγεσ ηθτοφν άςυλο  22 01 17 

22. Διαδιλωςθ να μθν απελακοφν οι 
ςυμμακθτζσ τουσ  

20 01 17 

23. Πετεγκαταςτάςεισ με το ςταγονόμετρο  17 01 17 

24. «Σι χτφποι του πόνου μζςα ςτο κλουβί τθσ 
φυλακισ» 

14 01 17 

25. Ψουρκικι υπθκοότθτα ςε Χφρουσ και 
Λρακινοφσ πρόςφυγεσ   

07 01 17 

26.  «Επανεκκίνθςθ» 01 01 17 

27. Θ Γερμανία επιςπεφδει τθν υποδοχι 
προςφφγων 

29 12 16 

28. Ηιτθςαν άςυλο ςτθν Ελλάδα και ξάφνου 
βρζκθκαν πίςω ςτο Λράκ 

28 12 16 

29. Θ οδφςςεια μιασ ξεριηωμζνθσ  23 12 16 

30. Απίςτευτθ ταλαιπωρία ςτθν Ωπθρεςία 
Αςφλου  

21 12 16 

31. Ξρφο, φιμεσ και απειλζσ αυτοκτονίασ   20 12 16 

32. Mόνθ ελπίδα το άςυλο  18 12 16 

33. Χτο ίδιο καηάνι... βράηουμε όλοι  14 12 16 

34. Frontex και ςτα βόρεια ςφνορα  14 12 16 

35. αφνικι αφξθςθ των προςφυγικϊν ροϊν ςε 09 12 16 
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Οζςβο και Χίο  

36. ανακυμικθκε το Δουβλίνο θ Ε.Ε.  09 12 16 

37. αναρχίηουν οι επιςτροφζσ προςφφγων 
ςτθν Ελλάδα  

08 12 16 

38. Ρζα διορία ςτθν Ελλάδα για το Δουβλίνο  08 12 16 

39. Φζρνουν νζο ςκλθρό μοντζλο ςτο ςφςτθμα 
αςφλου  

06 12 16 

40. Θ λειτουργία των hotspots ςε Ελλάδα (και 
Λταλία) παραβιάηει... όλα τα δικαιϊματα 
των προςφφγων!  

06 12 16 

41. Ψουσ υποςχζκθκαν Ευρϊπθ, τουσ... 
ξεφόρτωςαν ςτο Χζιχ Χου  

01 12 16 

42. Υαραβιάηει τθν ευρωπαϊκι νομοκεςία ο 
εγκλειςμόσ των ‘‘παραβατικϊν’’ 
μεταναςτϊν και προςφφγων»  

30 11 16 

43. Ψο ΧτΕ κα αποφανκεί για τισ Επιτροπζσ 
Υροςφφγων   

30 11 16 

44. Ωποςτθρίηουν... το άςυλο απελαφνουν τουσ 
πρόςφυγεσ  

29 11 16 

45. Ανθςυχία για τα εχζγγυα ανεξαρτθςίασ των 
νζων Επιτροπϊν Υροςφυγϊν  

29 11 16 

46. Ζρευνεσ για τον εντοπιςμό λζμβου με 
πρόςφυγεσ  

26 11 16 

47. Υολφ αργά για δάκρυα, καιρόσ για μζτρα  26 11 16 

48. Ακυβζρνθτο ιςτιοφόρο με 42 μετανάςτεσ 
ςτθν Λεράπετρα  

25 11 16 

49. Εντοπίςτθκε βάρκα με 42 πρόςφυγεσ ςτθν 
Λεράπετρα  

25 11 16 

50. Θ «αλλθλεγγφθ» τουσ βάφει τθ Πεςόγειο 
κόκκινθ...  

18 11 16 

51. Εντοπίςτθκαν 19 πρόςφυγεσ ςτθ Κάςο  16 11 16 

52. Διάςωςθ δεκάδων προςφφγων ςε Χάμο και 
Φαρμακονιςι  

15 11 16 

53. Σ εφιάλτθσ ζγινε... όνειρο  07 11 16 

54. Γιοφνκερ προσ πρόςφυγεσ: Θ Γερμανία δεν 
είναι θ μόνθ επιλογι  

07 11 16 

55. Σ «χάρτθσ» των μετεγκαταςτάςεων 
προςφφγων  

03 11 16 

56. Ξαι 15 χρόνια ςτο... περίμενε  03 11 16 

57. Αςάι, ο μάγοσ από τθ Δαμαςκό  01 11 16 

58. 111 πρόςφυγεσ ζφυγαν, χιλιάδεσ... 
περιμζνουν  

01 11 16 

59. Χτθ Ρεάπολθ Βοιϊν 45 πρόςφυγεσ  01 11 16 

60. Υϊσ να υπερβοφμε το αδιζξοδο ςτο 
προςφυγικό 

30 10 16 

61. Σ παραλογιςμόσ τθσ ΕΟ.ΑΧ.  24 10 16 

62. Πια παλαιότερθ υπόςχεςθ  20 10 16 

63. 38 μινεσ από τα χίλια κφματα μζχρι να βρει 
τθν Λκάκθ του  

17 10 16 

64. Αίςιο τζλοσ για τουσ 33 πρόςφυγεσ  12 10 16 
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65. Χτον Εφδθλο Λκαρίασ ιςτιοφόρο με 
πρόςφυγεσ  

12 10 16 

66. Ζρευνεσ ςτον μεςςθνιακό κόλπο για λζμβο 
με πρόςφυγεσ  

12 10 16 

67. Επιςπεφδει τισ απελάςεισ το Βερολίνο 12 10 16 

68. Χυναγερμόσ ςτισ λιμενικζσ αρχζσ για τον 
εντοπιςμό ςκάφουσ με πρόςφυγεσ  

11 10 16 

69. Δικαιϊματα ςε οπιςκοχϊρθςθ 11 10 16 

70. Διάςωςθ προςφφγων ςε Πεκϊνθ και Πιλο  10 10 16 

71. Υάνω από εκατό πρόςφυγεσ ςτθ Πιλο  09 10 16 

72. Χτθ Πεκϊνθ οι 131 πρόςφυγεσ που 
βρζκθκαν ςτθν Υφλο Πεςςθνίασ  

08 10 16 

73. Εντοπίςτθκαν 130 πρόςφυγεσ κοντά ςτθ 
Πεκϊνθ  

08 10 16 

74. 1.000 πρόςφυγεσ το μινα από Ελλάδα και 
Λταλία  

07 10 16 

75. Επανζρχεται ο Nτε Πεηιζρ ςτθ Χυνκικθ του 
Δουβλίνου  

03 10 16 

76. Χε εξζλιξθ ζρευνεσ για ναυάγιο ανοιχτά τθσ 
Ξω  

29 09 16 

77. «Κα υποδεχτοφμε χιλιάδεσ πρόςφυγεσ από 
τθν Ελλάδα»  

26 09 16 

78. «Κα δεχόμαςτε 500 πρόςφυγεσ το μινα 
από Ελλάδα-Λταλία»  

25 09 16 

79. Σι αρικμοί μιλοφν μόνοι τουσ... 22 09 16 

80. Υεραςτικοί από τθν Αμυγδαλζηα  22 09 16 

81. Πετακινοφμενοι μετανάςτεσ και πρόςφυγεσ 22 09 16 

82. Bελτιωμζνθ μεν, Αμυγδαλζηα δε  21 09 16 

83. Διαςϊκθκαν οι 50 πρόςφυγεσ ανοιχτά τθσ 
Ξεφαλλονιάσ  

19 09 16 

84. Γιατί πρζπει να προτείνουμε ζνα ευρωπαϊκό 
ςφςτθμα υποδοχισ 

16 09 16 

85. «Εφαρμόςτε το Δουβλίνο μζχρι να... 
ανακεωρθκεί»  

05 09 16 

86. Επαναπροϊκθςθ προςφφγων ςτθν Ελλάδα 
κζλει ο Γερμανόσ ΩΥ.ΕΧ. 

04 09 16 

ΑΤΓΘ  

87. Οζςβοσ: Υρόςφυγασ ςκαρφάλωςε ςτον 
κάβο για να μπει ςε πλοίο  

27 2 17 

88. Δ. Aβραμόπουλοσ: Απογοθτευτικι θ 
ανταπόκριςθ ςτο πρόγραμμα 
μετεγκατάςταςθσ προςφφγων  

30 1 17 

89. Ελλάδα: Από το Ωραιόκαςτρο ζωσ τθ 
ςυμφωνία Ε.Ε. – Ψουρκίασ  

23 2 17 

90. 145 αφίξεισ προςφφγων ςτθ Χίο  23 02 17 

91. Χυνάντθςθ Αβραμόπουλου - Ρτε Πεηιζρ: Θ 
Ε.Ε. μετακζτει τθν προςταςία των 
προςφφγων ςε τρίτεσ χϊρεσ υποδοχισ 

22 02 17 

92. Ξλιμάκωςθ των απεργιακϊν 
κινθτοποιιςεων ςε περίπτωςθ μθ 

15 02 17 

http://www.efsyn.gr/arthro/dikaiomata-se-opisthohorisi
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ικανοποίθςθσ των αιτθμάτων 

93. Απεργία των ςυμβαςιοφχων τθσ Ωπθρεςίασ 
Αςφλου 

11 02 17 

94. Δφο πρόςφυγεσ επιχείρθςαν να 
επιςτρζψουν ςτθν Ψουρκία  

09 02 17 

95. Θ μετεγκατάςταςθ αργεί όλο και 
περιςςότερο 

09 02 17 

96. Ωπ. Πεταναςτευτικισ Υολιτικισ: Χτα 
ευρωπαϊκά κράτθ θ ευκφνθ για τον αργό 
ρυκμό μετεγκατάςταςθσ προςφφγων 

08 02 17 

97. Πυτιλινθ: Χυνολικά 172 μετανάςτεσ και 
πρόςφυγεσ πζραςαν ςτα νθςιά του βορείου 
Αιγαίου το τελευταίο 48ωρο 

06 02 17 

98. Ωπθρεςία Αςφλου: 8.738 αναγνωρίςτθκαν 
ωσ πρόςφυγεσ τα τελευταία τρία χρόνια 

01 02 17 

99. Πθδενικζσ οι ροζσ μεταναςτϊν το 
τελευταίο 24ωρο 

26 01 17 

100. Χτο λιμάνι του Γερολιμζνα ρυμουλκείται 
καλαμθγόσ με μετανάςτεσ 

26 01 17 

101. Σι πρόςφυγεσ ςτθν Ευρϊπθ μζςω 
ελλθνικϊν ςυνόρων   

26 01 17 

102. Sueddeutsche Zeitung: Αμφιβολίεσ για τθν 
εφαρμογι τθσ ςυνκικθσ του Δουβλίνου 

14 01 17 

103. Χτα νθςιά του βορείου Αιγαίου 112 νζοι 
μετανάςτεσ και πρόςφυγεσ 

02 01 17 

104. Πθδενικζσ οι ροζσ προςφφγων ςτα νθςιά 
του βορείου Αιγαίο  

29 12 16 

105. Αφξθςθ των αιτθμάτων αςφλου κατά 
593% τον Ροζμβριο του 2016, ςε ςχζςθ με 
τθν προθγοφμενθ χρονιά, ςφμφωνα με 
ςτοιχεία τθσ Ωπθρεςίασ Αςφλου 

29 12 16 

106. Σγδόντα ζξι πρόςφυγεσ διαςϊκθκαν ςτθ 
Χίο από το Οιμενικό  

28 12 16 

107. ΕΕΔΑ: Ψροποποιιςτε Δουβλίνο και 
μεταναςτευτικι πολιτικι τθσ Ε.Ε. 

23 12 16 

108. Χυνολικά 102 πρόςφυγεσ ςτα νθςιά του 
βορείου Αιγαίου το τελευταίο 24ωρο 

21 12 16 

109. Χυνεργαςία MKO - διακινθτϊν, ςφμφωνα 
με ζκκεςθ Frontex  

17 12 16 

110. Σι ευρωβουλευτζσ δεν βλζπουν με καλό 
μάτι τθν επαναφορά του Ξανονιςμοφ του 
«Δουβλίνου» για τθν Ελλάδα 

15 12 16 

111. Πετεγκατάςταςθ 1.100 προςφφγων ςτθν 
Λρλανδία ζωσ τον Χεπτζμβριο του 2017 

14 12 16 

112. Άφαντεσ οι ευρωπαϊκζσ αξίεσ ςτισ 
πολιτικζσ αςφλου τθσ Ε.Ε. 

11 12 16 

113. Ψισ 222 ζφταςαν οι αφίξεισ ςτα νθςιά χκεσ 10 12 16 

114.  Θ Γερμανία ξεκινά πρόγραμμα 
επαναπατριςμοφ... προςφφγων  

10 12 16 

115. Διεκνισ Αμνθςτία για Ε.Ε.: Θ πίεςθ ςτθν 
Ελλάδα για τισ επιςτροφζσ βάςει Δουβλίνου 

10 12 16 

http://www.avgi.gr/article/10836/7842139/oi-prosphyges-sten-europe-meso-ellenikon-synoron
http://www.avgi.gr/article/10836/7842139/oi-prosphyges-sten-europe-meso-ellenikon-synoron
http://www.avgi.gr/article/10836/7723471/aphantes-oi-europaikes-axies-stis-politikes-asylou-tes-e-e-
http://www.avgi.gr/article/10836/7723471/aphantes-oi-europaikes-axies-stis-politikes-asylou-tes-e-e-
http://www.avgi.gr/article/10836/7723471/aphantes-oi-europaikes-axies-stis-politikes-asylou-tes-e-e-
http://www.avgi.gr/article/10836/7723471/aphantes-oi-europaikes-axies-stis-politikes-asylou-tes-e-e-


263 
 

είναι «υποκριτικι»  

116. Θ πίεςθ ςτα νθςιά κα αποςυμφορθκεί διά 
τθσ... ευκολότερθσ απζλαςθσ και κράτθςθσ 

09 12 16 

117. Υρόοδο ςτθν εφαρμογι του 
προγράμματοσ μετεγκατάςταςθσ 
διαπιςτϊνει θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι 

09 12 16 

118. Υρόταςθ Ξομιςιόν: Ρα ξεπαγϊςει ο 
Ξανονιςμόσ του Δουβλίνου 

09 12 16 

119. Δ. Αβραμόπουλοσ: Πόνο υπό 
προχποκζςεισ θ επιςτροφι μεταναςτϊν 
ςτθν Ελλάδα 

08 12 16 

120. Πακριά από τα κεμελιϊδθ δικαιϊματα θ 
Ε.Ε.  

30 11 16 

121. Υρόςφυγεσ εγκαταλείφκθκαν ςτον δάςοσ 
του Χζιχ Χου ςτθ Κεςςαλονίκθ από 
διακινθτζσ 

30 11 16 

122. εκίνθςε μετακίνθςθ προςφφγων με 
ςεβαςμό ςτθ ςυμφωνία 

26 11 16 

123. Θράκλειο: Διαςϊκθκαν 42 πρόςφυγεσ, 
νότια τθσ Λεράπετρασ 

25 11 16 

124. Διεκνισ Σργανιςμόσ Πετανάςτευςθσ: 
Πείωςθ των αφίξεων προςφφγων και 
μεταναςτϊν ςτθν Ευρϊπθ, αλλά αφξθςθ 
των κανάτων  

23 11 16 

125. Υυκνϊνουν τα μαφρα ςφννεφα ςτα νθςιά 22 11 16 

126. Επιςτροφζσ προςφφγων από το Βζλγιο 
ςτθν Ελλάδα ηθτάει ο υφ. Πετανάςτευςθσ 
Ψεό Φράνκεν  

15 11 16 

127. Σ Αυςτριακόσ ευρωβουλευτισ Γιόηεφ 
Βαϊντενχόληερ ςτο Ξζντρο Φιλοξενίασ Ρζασ 
Ξαβάλασ  

15 11 16 

128. Διεκνείσ ανκρωπιςτικζσ οργανϊςεισ για 
επίςκεψθ Σμπάμα και προςφυγικό 

15 11 16 

129. Ξομιςιόν: «Υροχωριςτε με τθ 
μετεγκατάςταςθ»   

10 11 16 

130. Απόδοςθ ικαγζνειασ με αργοφσ ρυκμοφσ 09 11 16 

131. Υαρζμβαςθ Γιοφνκερ για μετεγκατάςταςθ 
προςφφγων: «Δεν μπορείτε να διαλζγετε 
χϊρα» 

08 11 16 

132. Πυτιλινθ: Χτουσ 11.920 οι εγκλωβιςμζνοι 
πρόςφυγεσ ςτο βόρειο Αιγαίο 

04 11 16 

133. Ρζα δομι φιλοξενίασ αςυνόδευτων 
προςφυγόπουλων  

04 11 16 

134. Πε αποςκευζσ μια κικάρα και τισ 
ηωγραφιζσ τουσ  

01 11 16 

135. Χτθ Ρεάπολθ Βοιϊν μεταφζρονται οι 
πρόςφυγεσ που εντοπίςτθκαν ανοιχτά των 
Αντικυκιρων 

01 11 16 

136. Αναταραχι και ςτθ Χάμο λόγω του 
πολφμθνου εγκλειςμοφ προςφφγων 

26 10 16 

137. Χτακερά χαμθλζσ οι προςφυγικζσ ροζσ 21 10 16 

http://www.avgi.gr/article/10836/7717555/e-piese-sta-nesia-tha-aposymphorethei-dia-tes-eukoloteres-apelases-kai-krateses
http://www.avgi.gr/article/10836/7717555/e-piese-sta-nesia-tha-aposymphorethei-dia-tes-eukoloteres-apelases-kai-krateses
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ςτα νθςιά του βορείου Αιγαίου 

138. Χε καλό δρόμο βρίςκει τισ 
επανεγκαταςτάςεισ ο Δ. Αβραμόπουλοσ  

20 10 16 

139. Διαςϊκθκαν 30 πρόςφυγεσ 19 10 16 

140. Πθδενικζσ οι προςφυγικζσ ροζσ, λόγω των 
ιςχυρϊν ανζμων 

19 10 16 

141. Αφγανοί, οι ανεπικφμθτοι πρόςφυγεσ  16 10 16 

142. Ψόμασ Ρτε Πεηιζρ: Ρα ςταλοφν ειδικοί για 
ηθτιματα αςφλου ςτθν Ελλάδα 

11 10 16 

143. Πυτιλινθ: Υερίπου 500 πρόςφυγεσ, 
πζραςαν ςτα νθςιά του βορείου Αιγαίου, τισ 
τελευταίεσ πζντε θμζρεσ  

11 10 16 

144. Πικρόψυχεσ λφςεισ ςε μεγάλα 
προβλιματα  

09 10 16 

145. Υάνω από 1.000 πρόςφυγεσ 
μετεγκαταςτάκθκαν ςε άλλεσ χϊρεσ τθσ Ε.Ε  

03 10 16 

146. Ζκτακτθ βοικεια από τθν Ξομιςιόν και 
πρόοδοσ ςτθ διαχείριςθ του προςφυγικοφ  

29 09 16 

147. Πετεγκατάςταςθ 296 προςφφγων από τθν 
Ελλάδα 

23 09 16 

148. Αφξθςθ 132% ςτισ αιτιςεισ αςφλου ςτθν 
Ελλάδα το δεφτερο τρίμθνο 

22 09 16 

149. Πυτιλινθ: Άλλοι 69 μετανάςτεσ και 
πρόςφυγεσ ςτα νθςιά του βορείου Αιγαίου 
το τελευταίο 24ωρο  

22 09 16 

150. Διεκνισ Αμνθςτία: Θ παράλυςθ τθσ 
Ευρϊπθσ αφινει χιλιάδεσ πρόςφυγεσ 
εγκλωβιςμζνουσ ςτθν Ελλάδα (Video) 

22 09 16 

151. Εφαρμογι ςχεδίου αποςυμφόρθςθσ και 
επιτάχυνςθ των διαδικαςιϊν αςφλου 

21 09 16 

152. Χτθ Ηάκυνκο μεταφζρονται 50 πρόςφυγεσ 
που περιςυνελζγθςαν από ιςτιοφόρο 

19 09 16 

153. Χτακερι θ μεταναςτευτικι ροι προσ τθν 
Ελλάδα, ςφμφωνα με τθ Frontex  

15 09 16 

154. Χχεδόν 60.000 οι πρόςφυγεσ που 
βρίςκονται ςτθν Ελλάδα 

13 09 16 

155. Λςτιοφόρο με δεκάδεσ πρόςφυγεσ 
μεταφζρεται ςτθ Χάμο 

13 09 16 

156. Άλλοι 199 πρόςφυγεσ το τελευταίο 24ωρο 
ςε Οζςβο και Χίο  

07 09 16 

157. Κεςςαλονίκθ: Δθμιουργοφνται χϊροι 
πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ για τα 
προςφυγόπουλα  

06 09 16 

158. Χτουσ 59.505 οι πρόςφυγεσ ςε όλθ τθ 
χϊρα  

02 09 16 

159. Χτουσ 102 οι νεοειςερχόμενοι πρόςφυγεσ 
του τελευταίου 24ωρου   

01 09 16 

160. Χϊοι οι 29 πρόςφυγεσ και μετανάςτεσ ςτο 
ςκάφοσ που ζπλεε ακυβζρνθτο ςτουσ 
Υαξοφσ 

01 09 16 

161. Αυξθμζνεσ οι προςφυγικζσ ροζσ ςτθ 01 09 16 
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Οζςβο 

ΚΑΘΘΜΕΡΙΝΘ  

162. Χε κακεςτϊσ αςφλου πάνω από 10.000 
άτομα  

23 02 17 

163. Ψα hotspots απζκτθςαν διοικθτζσ 21 02 17 

164. Δραςτικι μείωςθ προςφυγικϊν ροϊν 
προσ Ε.Ε. 

14 02 17 

165. Πια ιδιαίτερθ ςφςκεψθ 16 φορζων για το 
προςφυγικό  

13 02 17 

166. Ξατάκεςθ αιτιματοσ αςφλου με τθ 
βοικεια γραφείου και... 480 ευρϊ 

12 02 17 

167. Δ. Αβραμόπουλοσ: Ψα κράτθ τθσ ΕΕ να 
επιταχφνουν τον ρυκμό μετεγκατάςταςθσ 

10 02 17 

168. Ξακυςτερεί θ διαδικαςία μετεγκατάςταςθσ 
προςφφγων 

09 02 17 

169. Ξράτθςαν τουσ ςυνοδοφσ για ζλεγχο επί 
τετράωρο  

06 02 17 

170. Ζνωςθ Λατρϊν Οζςβου: «Χτρατόπεδο 
εξόντωςθσ προςφφγων το κζντρο κράτθςθσ 
ςτθ Πόρια»  

02 02 17 

171. Ψο πζραςμα τθσ Ειδομζνθσ παραμζνει 
ανοιχτό 

02 02 17 

172. Χυνάντθςθ με τον υπουργό Αςφάλειασ 
των ΘΥΑ, ηιτθςε ο Δ. Αβραμόπουλοσ  

01 02 17 

173. Φόβοι για «τςουνάμι» προςφυγικϊν ροϊν 
ςτα νθςιά του Αιγαίου  

30 01 17 

174. Υαράταςθ εςωτερικϊν ελζγχων ςτθν Ε.Ε.  26 01 17 

175. «Υυρά» ντε Πεηιζρ κατά Ακινασ για το 
προςφυγικό  

24 01 17 

176. 280.000 νζοι μετανάςτεσ το 2016 ςτθ 
Γερμανία 

12 01 17 

177. 86 νζεσ αφίξεισ μεταναςτϊν με πλαςτικζσ 
βάρκεσ χκεσ, μόνον ςτθ Οζςβο  

28 12 16 

178. «Τχι» ςε νζα κζντρα φιλοξενίασ 22 12 16 

179. Διεκνζσ κφκλωμα διακίνθςθσ ςτισ ροζσ 
«βλζπουν» οι Αρχζσ 

21 12 16 

180. Υροβλιματα με νερό, ρεφμα ςτθ Χοφδα  20 12 16 

181. Χυνεργαςία MKO - διακινθτϊν, ςφμφωνα 
με ζκκεςθ Frontex  

17 12 16 

182. Ζλεγχοσ ροϊν από Frontex ςτα ςφνορα 14 12 16 

183. Ανθςυχίεσ από τθν ανοδικι ροι 
μεταναςτϊν 

10 12 16 

184. «Εξαφανίηονται» όταν απορρίπτεται θ 
αίτθςθ αςφλου 

09 12 16 

185. Δανιιλ Εςδράσ: Θ Ωπθρεςία Αςφλου ζχει 
πλιρωσ μπλοκάρει   

27 11 16 

186. Δ. Αβραμόπουλοσ: Διαχειρίςιμο 
το προςφυγικό  

10 11 16 

187. Ξομιςιόν: Ρα επιταχυνκοφν οι διαδικαςίεσ 
μετεγκατάςταςθσ προςφφγων από Ελλάδα και 

09 11 16 

http://www.kathimerini.gr/885458/article/proswpa/geyma-me-thn-k/danihl-esdras-h-yphresia-asyloy-exei-plhrws-mplokarei
http://www.kathimerini.gr/885458/article/proswpa/geyma-me-thn-k/danihl-esdras-h-yphresia-asyloy-exei-plhrws-mplokarei
http://www.kathimerini.gr/882893/article/epikairothta/ellada/d-avramopoylos-diaxeirisimo-to-prosfygiko
http://www.kathimerini.gr/882893/article/epikairothta/ellada/d-avramopoylos-diaxeirisimo-to-prosfygiko
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Λταλία 

188. Υρόταςθ δθμιουργίασ νζου κζντρου ςτθ 
Χίο  

09 11 16 

189. Αβραμόπουλοσ: Άμεςθ ενίςχυςθ των 
ευρωπαϊκϊν υπθρεςιϊν Αςφλου  

08 11 16 

190. Δυςαρζςκεια Γιοφνκερ για πρόςφυγεσ  08 11 16 

191. Ζνταςθ ςτον καταυλιςμό προςφφγων ςτθ 
Χίο  

05 11 16 

192. Eπί ποδόσ διμοσ και φορείσ ςτθ Χάμο για 
το προςφυγικό 

04 11 16 

193. Αυτορρυκμιηόμενα αδιζξοδα...    04 11 16 

194. Υροςφυγικό: Χτισ 5.511 οι 
μετεγκαταςτάςεισ από τθν Ελλάδα ςε άλλεσ 
χϊρεσ τθσ Ε.Ε.  

03 11 16 

195. 5.600 πρόςφυγεσ ηουν μακριά από τθν 
οικογζνεια  

03 11 16 

196. Υροςφυγικζσ ροζσ και εκτόσ νθςιϊν 
Ανατολικοφ Αιγαίου   

02 11 16 

197. Υρόβλθμα με 2.500 Υακιςτανοφσ 
μετανάςτεσ  

31 10 16 

198. Ζκρυκμθ θ κατάςταςθ ςτα νθςιά - 
εγκλωβιςμζνοι 15.844 μετανάςτεσ και 
πρόςφυγεσ  

31 10 16 

199. Χυνεχίηεται θ ζνταςθ ςτα hotspots   27 10 16 

200. Χε 20 θμζρεσ ζφταςαν 2.228 μετανάςτεσ  26 10 16 

201. Εντυπωςιακι πτϊςθ των 
μεταναςτευτικϊν ροϊν προσ τθν Ελλάδα 
διαπιςτϊνουν Γιουνκζρ και Ψουςκ   

26 10 16 

202. Ξαταςτρζφουν τισ υποδομζσ ϊςτε να τουσ 
μεταφζρουν  

25 10 16 

203. Αβραμόπουλοσ για προςφυγικό: «Δεν κα 
ςτείλουμε τελεςίγραφο ςτθν Ελλάδα»   

25 10 16 

204. Ζνταςθ ςτθ Χίο, ςτακερζσ οι προςφυγικζσ 
ροζσ ςτα νθςιά 

21 10 16 

205. Εμμζνουν οι γονείσ ςτο δθμοτικό του Δ. 
Βόλβθσ   

15 10 16 

206. Αβραμόπουλοσ: Υρζπει να ενιςχυκεί θ 
ςυνεργαςία με τρίτεσ χϊρεσ 
ςτο προςφυγικό  

13 10 16 

207. Άνω των 15.000 οι εγκλωβιςμζνοι ςτα 
νθςιά του Αιγαίου 

12 10 16 

208. Χτον Εβρο «επιςτρζφουν» οι πρόςφυγεσ   11 10 16 

209. Υροςπάκεια παράκαμψθσ των hotspots   11 10 16 

210. Αποςυμφόρθςθ νθςιϊν, διακριτικά   09 10 16 

211. Παξίμου για Οζςβο: Υροτεραιότθτεσ 
αποςυμφόρθςθ και επιτάχυνςθ 
διαδικαςιϊν για άςυλο   

07 10 16 

212. Χταδιακά θ αϋ φάςθ αποςυμφόρθςθσ 
νθςιϊν  

06 10 16 

213. Χτισ 280 οι νζεσ αφίξεισ προςφφγων ςτα 04 10 16 

http://www.kathimerini.gr/882685/article/epikairothta/ellada/protash-dhmioyrgias-neoy-kentroy-sth-xio
http://www.kathimerini.gr/882685/article/epikairothta/ellada/protash-dhmioyrgias-neoy-kentroy-sth-xio
http://www.kathimerini.gr/882185/article/epikairothta/ellada/entash-ston-kataylismo-prosfygwn-sth-xio
http://www.kathimerini.gr/882185/article/epikairothta/ellada/entash-ston-kataylismo-prosfygwn-sth-xio
http://www.kathimerini.gr/882040/article/epikairothta/ellada/epi-podos-dhmos-kai-foreis-sth-samo-gia-to-prosfygiko
http://www.kathimerini.gr/882040/article/epikairothta/ellada/epi-podos-dhmos-kai-foreis-sth-samo-gia-to-prosfygiko
http://www.kathimerini.gr/882114/opinion/epikairothta/politikh/aytorry8mizomena-adie3oda
http://www.kathimerini.gr/881992/article/epikairothta/ellada/prosfygiko-stis-5511-oi-metegkatastaseis-apo-thn-ellada-se-alles-xwres-ths-ee
http://www.kathimerini.gr/881992/article/epikairothta/ellada/prosfygiko-stis-5511-oi-metegkatastaseis-apo-thn-ellada-se-alles-xwres-ths-ee
http://www.kathimerini.gr/881992/article/epikairothta/ellada/prosfygiko-stis-5511-oi-metegkatastaseis-apo-thn-ellada-se-alles-xwres-ths-ee
http://www.kathimerini.gr/881833/article/epikairothta/ellada/5600-prosfyges-zoyn-makria-apo-thn-oikogeneia
http://www.kathimerini.gr/881833/article/epikairothta/ellada/5600-prosfyges-zoyn-makria-apo-thn-oikogeneia
http://www.kathimerini.gr/881704/article/epikairothta/ellada/prosfygikes-roes-kai-ektos-nhsiwn-anatolikoy-aigaioy
http://www.kathimerini.gr/881704/article/epikairothta/ellada/prosfygikes-roes-kai-ektos-nhsiwn-anatolikoy-aigaioy
http://www.kathimerini.gr/881270/article/epikairothta/ellada/provlhma-me-2500-pakistanoys-metanastes
http://www.kathimerini.gr/881270/article/epikairothta/ellada/provlhma-me-2500-pakistanoys-metanastes
http://www.kathimerini.gr/881470/article/epikairothta/ellada/ekry8mh-h-katastash-sta-nhsia---egklwvismenoi-15844-metanastes-kai-prosfyges
http://www.kathimerini.gr/881470/article/epikairothta/ellada/ekry8mh-h-katastash-sta-nhsia---egklwvismenoi-15844-metanastes-kai-prosfyges
http://www.kathimerini.gr/881470/article/epikairothta/ellada/ekry8mh-h-katastash-sta-nhsia---egklwvismenoi-15844-metanastes-kai-prosfyges
http://www.kathimerini.gr/880961/article/epikairothta/ellada/synexizetai-h-entash-sta-hotspots
http://www.kathimerini.gr/880904/article/epikairothta/politikh/entypwsiakh-ptwsh-twn-metanasteytikwn-rown-pros-thn-ellada-diapistwnoyn-gioynker-kai-toysk
http://www.kathimerini.gr/880904/article/epikairothta/politikh/entypwsiakh-ptwsh-twn-metanasteytikwn-rown-pros-thn-ellada-diapistwnoyn-gioynker-kai-toysk
http://www.kathimerini.gr/880904/article/epikairothta/politikh/entypwsiakh-ptwsh-twn-metanasteytikwn-rown-pros-thn-ellada-diapistwnoyn-gioynker-kai-toysk
http://www.kathimerini.gr/880130/article/epikairothta/ellada/entash-sth-xio-sta8eres-oi-prosfygikes-roes-sta-nhsia
http://www.kathimerini.gr/880130/article/epikairothta/ellada/entash-sth-xio-sta8eres-oi-prosfygikes-roes-sta-nhsia
http://www.kathimerini.gr/879311/article/epikairothta/ellada/emmenoyn-oi-goneis-sto-dhmotiko-toy-d-volvhs
http://www.kathimerini.gr/879311/article/epikairothta/ellada/emmenoyn-oi-goneis-sto-dhmotiko-toy-d-volvhs
http://www.kathimerini.gr/878767/article/epikairothta/ellada/anw-twn-15000-oi-egklwvismenoi-sta-nhsia-toy-aigaioy
http://www.kathimerini.gr/878767/article/epikairothta/ellada/anw-twn-15000-oi-egklwvismenoi-sta-nhsia-toy-aigaioy
http://www.kathimerini.gr/878649/article/epikairothta/ellada/ston-evro-epistrefoyn-oi-prosfyges
http://www.kathimerini.gr/878586/article/epikairothta/ellada/prospa8eia-parakamyhs-twn-hotspots
http://www.kathimerini.gr/877885/article/epikairothta/ellada/stadiaka-h-a-fash-aposymforhshs-nhsiwn
http://www.kathimerini.gr/877885/article/epikairothta/ellada/stadiaka-h-a-fash-aposymforhshs-nhsiwn
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νθςιά του ανατολικοφ Αιγαίου  

214. Ξουρτσ: «Οανκαςμζνθ» θ εξαγγελία τθσ 
Πζρκελ ότι κα δζχεται πρόςφυγεσ από τθν 
Ελλάδα και τθν Λταλία  

02 10 16 

215. Σι 14.000 αποκλειςμζνοι ςτα νθςιά  02 10 16 

216. Πζρκελ: «Δεν άλλαξα πολιτικι 
ςτο προςφυγικό, κα επαναπροωκοφνται 
όςοι δεν πάρουν άςυλο»  

01 10 16 

217. Γκ. Ξνάουσ: Θ Ευρϊπθ παίηει ρϊςικθ 
ρουλζτα με το προςφυγικό  

30 09 16 

218. επζραςαν τισ 14.000 οι εγκλωβιςμζνοι 
πρόςφυγεσ ςτα νθςιά  

30 09 16 

219. Χυςτάςεισ Ξομιςιόν για το Δουβλίνο  29 09 16 

220. Χυςτάςεισ ςτθν Ελλάδα για επαναφορά 
του «Δουβλίνου ΛΛ» - Πόνο μεμονωμζνεσ 
επιςτροφζσ, λζει ο Αβραμόπουλοσ 

29 09 16 

221. Φοβοφνται για τθν αςφάλειά τουσ οι 
υπάλλθλοι τθσ Ωπθρεςίασ Αςφλου ςτθ Χίο  

27 09 16 

222. Κα περιτειχίςουμε και τα ςχολεία;   27 09 16 

223. Ψθν Ψετάρτθ θ ζκκεςθ προόδου για τθν 
Ελλάδα  

25 09 16 

224. Χυνεχίηονται οι ροζσ προςφφγων, 
επειςόδια ςτθ Χίο  

24 09 16 

225. Χτο καμίνι του προςφυγικοφ  23 09 16 

226. Χε 16 ζτθ κα φφγουν οι μετανάςτεσ, λζει θ 
Διεκνισ Αμνθςτία  

23 09 16 

227. Φωτιζσ, επειςόδια, πανικόσ ςτο hotspot 
τθσ Πόριασ 

20 09 16 

228. Δ. Αβραμόπουλοσ: Ανάγκθ ευρωπαϊκισ 
αλλθλεγγφθσ ςτο προςφυγικό  

15 09 16 

229. Αςφυκτικι θ κατάςταςθ ςε Χίο και Οζςβο   15 09 16 

230. Υεριςςότεροι από 60.000 οι μετανάςτεσ 
ςτθν Ελλάδα  

13 09 16 

231. Υάνω από 13.000 πρόςφυγεσ ςτα 
ελλθνικά νθςιά – ζκρυκμθ κατάςταςθ ςε 
Οζςβο και Χίο   

12 09 16 

232. Ψο προςφυγικό πιεςτικά ξανά ςτο 
προςκινιο  

12 09 16 

233. Δ. Aβραμόπουλοσ: Θ κατανομι των 
προςφφγων ςθμαίνει αλλθλεγγφθ ςτθν 
πράξθ  

10 09 16 

234. Ρζα κζντρα ςτθ Χίο για τουσ μετανάςτεσ 10 09 16 

235. Ερωτιματα για τον αρικμό των 
προςφφγων 

09 09 16 

236. «Χυνεχίηεται θ ςυνεργαςία με τθν 
Ψουρκία»   

08 09 16 

237. Κολό τοπίο για τθν τφχθ του «Δουβλίνου» 08 09 16 

238. Θ «εξζγερςθ των Υομερανϊν» 08 09 16 

239. Aναβάκμιςθ δομϊν φιλοξενίασ ςτθ Β. 
Ελλάδα  

07 09 16 

http://www.kathimerini.gr/877395/article/epikairothta/ellada/oi-14000-apokleismenoi-sta-nhsia
http://www.kathimerini.gr/877375/article/epikairothta/kosmos/merkel-den-alla3a-politikh-sto-prosfygiko-8a-epanaprow8oyntai-osoi-den-paroyn-asylo
http://www.kathimerini.gr/877375/article/epikairothta/kosmos/merkel-den-alla3a-politikh-sto-prosfygiko-8a-epanaprow8oyntai-osoi-den-paroyn-asylo
http://www.kathimerini.gr/877375/article/epikairothta/kosmos/merkel-den-alla3a-politikh-sto-prosfygiko-8a-epanaprow8oyntai-osoi-den-paroyn-asylo
http://www.kathimerini.gr/877073/article/epikairothta/politikh/gk-knaoys-h-eyrwph-paizei-rwsikh-royleta-me-to-prosfygiko
http://www.kathimerini.gr/877073/article/epikairothta/politikh/gk-knaoys-h-eyrwph-paizei-rwsikh-royleta-me-to-prosfygiko
http://www.kathimerini.gr/877052/article/epikairothta/ellada/3eperasan-tis-14000-oi-egklwvismenoi-prosfyges-sta-nhsia
http://www.kathimerini.gr/877052/article/epikairothta/ellada/3eperasan-tis-14000-oi-egklwvismenoi-prosfyges-sta-nhsia
http://www.kathimerini.gr/876846/article/epikairothta/ellada/systaseis-komision-gia-to-doyvlino
http://www.kathimerini.gr/876796/article/epikairothta/politikh/systaseis-sthn-ellada-gia-epanafora-toy-doyvlinoy-ii---mono-memonwmenes-epistrofes-leei-o-avramopoylos
http://www.kathimerini.gr/876796/article/epikairothta/politikh/systaseis-sthn-ellada-gia-epanafora-toy-doyvlinoy-ii---mono-memonwmenes-epistrofes-leei-o-avramopoylos
http://www.kathimerini.gr/876796/article/epikairothta/politikh/systaseis-sthn-ellada-gia-epanafora-toy-doyvlinoy-ii---mono-memonwmenes-epistrofes-leei-o-avramopoylos
http://www.kathimerini.gr/876207/article/epikairothta/politikh/synexizontai-oi-roes-prosfygwn-epeisodia-sth-xio
http://www.kathimerini.gr/876207/article/epikairothta/politikh/synexizontai-oi-roes-prosfygwn-epeisodia-sth-xio
http://www.kathimerini.gr/876138/opinion/epikairothta/politikh/sto-kamini-toy-prosfygikoy
http://www.kathimerini.gr/875521/article/epikairothta/ellada/fwties-epeisodia-panikos-sto-hotspot-ths-morias
http://www.kathimerini.gr/875521/article/epikairothta/ellada/fwties-epeisodia-panikos-sto-hotspot-ths-morias
http://www.kathimerini.gr/874810/article/epikairothta/ellada/asfyktikh-h-katastash-se-xio-kai-lesvo
http://www.kathimerini.gr/874536/article/epikairothta/ellada/perissoteroi-apo-60000-oi-metanastes-sthn-ellada
http://www.kathimerini.gr/874536/article/epikairothta/ellada/perissoteroi-apo-60000-oi-metanastes-sthn-ellada
http://www.kathimerini.gr/874372/article/epikairothta/kosmos/d-avramopoylos-h-katanomh-twn-prosfygwn-shmainei-allhleggyh-sthn-pra3h
http://www.kathimerini.gr/874372/article/epikairothta/kosmos/d-avramopoylos-h-katanomh-twn-prosfygwn-shmainei-allhleggyh-sthn-pra3h
http://www.kathimerini.gr/874372/article/epikairothta/kosmos/d-avramopoylos-h-katanomh-twn-prosfygwn-shmainei-allhleggyh-sthn-pra3h
http://www.kathimerini.gr/874177/article/epikairothta/ellada/nea-kentra-sth-xio-gia-toys-metanastes
http://www.kathimerini.gr/873976/article/epikairothta/ellada/erwthmata-gia-ton-ari8mo-twn-prosfygwn
http://www.kathimerini.gr/873976/article/epikairothta/ellada/erwthmata-gia-ton-ari8mo-twn-prosfygwn
http://www.kathimerini.gr/873885/article/epikairothta/ellada/synexizetai-h-synergasia-me-thn-toyrkia
http://www.kathimerini.gr/873885/article/epikairothta/ellada/synexizetai-h-synergasia-me-thn-toyrkia
http://www.kathimerini.gr/873896/article/epikairothta/kosmos/8olo-topio-gia-thn-tyxh-toy-doyvlinoy
http://www.kathimerini.gr/873741/article/epikairothta/ellada/anava8mish-domwn-filo3enias-sth-v-ellada
http://www.kathimerini.gr/873741/article/epikairothta/ellada/anava8mish-domwn-filo3enias-sth-v-ellada
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240. Αποςυμφόρθςθ νθςιϊν τον επόμενο 
μινα  

06 09 16 

241. Ξομιςιόν: Ωπό ανακεϊρθςθ ο κανονιςμόσ 
του Δουβλίνου για τουσ πρόςφυγεσ  

                        05 09 16 

242. Εγκλωβιςμζνοι ςτθν Ελλάδα χιλιάδεσ 
αιτοφντεσ άςυλο 

                        04 09 16 

243. Ψαξίδι Πουηάλα ςτθν Ψουρκία 03 09 16 

244. Δϊδεκα πρόςφυγεσ διαςϊκθκαν ανοιχτά 
τθσ Οζρου  

         06 09 16 

245. Χυνάντθςθ Πουηάλα με Ψοφρκο πρζςβθ  02 09 16 

 

Πίνακασ 8: Θάνατοι προςφφγων 

ΕΦΘΜΕΡΙΔΑ ΣΩΝ ΤΝΣΑΚΣΩΝ  

1. Σι φίλοι του πζκαναν από το κρφο  28 02 17 

2. Υάνω από 100 οι νεκροί του ναυαγίου ςτθ 
Οιβφθ 

22 02 17 

3. Εβδομιντα πτϊματα προςφφγων 
ξεβράςτθκαν ςτθ Οιβφθ  

21 02 17 

4. Δφο εκδοχζσ για ζναν κάνατο  20 02 17 

5. Ρεκρόσ πρόςφυγασ ςτα κρατθτιρια τθσ 
Υζτρου Φάλλθ 

06 02 17 

6. Ξι άλλοσ πρόςφυγασ ξεψφχθςε ςτθ Πόρια 31 01 17 

7. Χτθ Πόρια ο Γ. Πουηάλασ μετά τουσ 
κανάτουσ μεταναςτϊν 

31 01 17 

8. Ψρίτοσ νεκρόσ πρόςφυγασ ςτθ Πόρια 30 01 17 

9. Ρεκρό βρζφοσ που ζμενε ςε καταυλιςμό 
προςφφγων  

28 01 17 

10. Δεφτεροσ νεκρόσ ςτον καταυλιςμό τθσ 
Πόριασ  

28 01 17 

11. Ρεκρόσ πρόςφυγασ και ςτθ Χάμο  26 01 17 

12. Ρεκρόσ πρόςφυγασ ςτθ Πόρια  24 01 17 

13. Υάνω από 200 πρόςφυγεσ χάκθκαν ςτθ 
Πεςόγειο τισ πρϊτεσ μζρεσ του 2017  

17 01 17 

14. Δεκάδεσ άμαχοι νεκροί... κατά λάκοσ 
ςτατιςτικά 

17 01 17 

15. Πε νζα εκατόμβθ ςτθ Πεςόγειο ξεκίνθςε θ 
χρονιά 

17 01 17 

16. Φόβοι για νζα εκατόμβθ νεκρϊν ανοιχτά 
τθσ Οιβφθσ  

15 01 17 

17. Είκοςι πρόςφυγεσ νεκροί κάκε μζρα τθν 
τελευταία τριετία  

07 01 17 

18. Πετανάςτρια πζκανε από κρφο ςτθ 
Βουλγαρία 

03 01 17 

19. 2016, θ χρονιά που ηιςαμε επικίνδυνα 
2017, θ χρονιά που ονειρευόμαςτε 
αιςιόδοξα 

02 01 17 

20. 5.000 νεκροί ςτθ Πεςόγειο το 2016  24 12 16 

21. Χάκθκαν 7.189 μετανάςτεσ το 2016 16 12 16 

22. Χάμοσ: Λρακινόσ εξζπνευςε ζξω από το 02 12 16 

http://www.kathimerini.gr/873617/article/epikairothta/ellada/aposymforhsh-nhsiwn-ton-epomeno-mhna
http://www.kathimerini.gr/873617/article/epikairothta/ellada/aposymforhsh-nhsiwn-ton-epomeno-mhna
http://www.kathimerini.gr/873525/article/epikairothta/kosmos/komision-ypo-ana8ewrhsh-o-kanonismos-toy-doyvlinoy-gia-toys-prosfyges
http://www.kathimerini.gr/873525/article/epikairothta/kosmos/komision-ypo-ana8ewrhsh-o-kanonismos-toy-doyvlinoy-gia-toys-prosfyges
http://www.kathimerini.gr/873137/article/epikairothta/ellada/synanthsh-moyzala-me-toyrko-presvh
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ιατρείο 

23. Ρεκρόσ πρόςφυγασ ςτο ΞΩΨ τθσ Χάμου  01 12 16 

24. Παφρθ Υαραςκευι ι όπου φτωχόσ κι θ 
μοίρα του άλλο 

27 11 16 

25. Φονικι ζκρθξθ με δφο νεκροφσ από γκαηάκι 
υγραερίου 

25 11 16 

26. Ψρεισ πρόςφυγεσ νεκροί και εννζα 
αγνοοφμενοι  

20 11 16 

27. Ραυάγιο με τρεισ νεκροφσ ανατολικά του 
Αγακονθςίου  

18 11 16 

28. Φόβοι για νζα εκατόμβθ νεκρϊν ςτθ 
Πεςόγειο 

17 11 16 

29. Ψζςςερισ νεκροί πρόςφυγεσ ανοιχτά τθσ 
Κάςου  

17 11 16 

30. Ρεκροί πρόςφυγεσ ςτθ Κάςο  16 11 16 

31. «Πια πολιτικι-φροφριο δεν κα λφςει 
κανζνα πρόβλθμα» 

16 11 16 

32. Δφο ακόμθ ναυάγια ανοιχτά τθσ Οιβφθσ 15 11 16 

33. Ρεκροί δεκάδεσ πρόςφυγεσ ςτθν Λνδονθςία 04 11 16 

34. Ρεκρόσ πρόςφυγασ ανοιχτά τθσ Χάμου  03 11 16 

35. 4.000 πρόςφυγεσ νεκροί ντροπιάηουν τθν 
Ευρϊπθ  

01 11 16 

36. Φόβοι για εκατόμβθ νεκρϊν ανοιχτά τθσ 
Οιβφθσ 

27 10 16 

37. Ρεκροί 25 μετανάςτεσ ανοιχτά τθσ Οιβφθσ 26 10 16 

38. Ψρεισ φορζσ πιο φονικι από πζρυςι θ 
Πεςόγειοσ  

26 10 16 

39. Υροςφυγόπουλο πνίγθκε ςε χϊρο ςτζγαςθσ 
προςφφγων  

24 10 16 

40. Υρόςφυγεσ, μάνα και γιοσ, νεκροί ςε 
τροχαίο δυςτφχθμα  

17 10 16 

41. «Ζχω δει πολφ κάνατο, αλλά τίποτα ςαν κι 
αυτό» 

07 10 16 

42. Υατϊντασ πάνω ςε νεκροφσ μετανάςτεσ 06 10 16 

43. Εκατοντάδεσ πτϊματα προςφφγων ηθτοφν 
ταφι 

05 10 16 

44. «Πζτρθςα 22 πτϊματα, υπιρχαν κι άλλα 
ςτο αμπάρι»  

05 10 16 

45. Χωρίσ «ταυτότθτα» πάνω από 1.000 ςοροί 
προςφφγων 

04 10 16 

46. Ζξι πρόςφυγεσ νεκροί από το ναυάγιο ςτθν 
Ψουρκία 

29 09 16 

47. Εκατοντάδεσ νεκροί και αγνοοφμενοι από 
τθν τραγωδία ςτθν Αίγυπτο  

23 09 16 

48. Διακινθτζσ, οι γνωςτοί άγνωςτοι κατά 
ςυρροι δολοφόνοι  

23 09 16 

49. Χβινουν οι ελπίδεσ για τουσ εκατοντάδεσ 
αγνοοφμενουσ πρόςφυγεσ  

22 09 16 

50. Δεκάδεσ νεκροί, εκατοντάδεσ αγνοοφμενοι 
από ναυάγιο ςτθν Αίγυπτο 

21 09 16 
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51. Ρεκρό προςφυγόπουλο ςε τροχαίο  17 09 16 

52. Χιλιάδεσ απεγνωςμζνοι μετανάςτεσ εν πλω 
για τθν Λταλία  

06 09 16 

53. Ανατροπι πλοίου με 500 πρόςφυγεσ 
ανοιχτά τθσ Οιβφθσ  

05 09 16 

ΑΤΓΘ  

54. Ρεκρόσ εντοπίςτθκε μετανάςτθσ ςτα 
κρατθτιρια του Αλλοδαπϊν ςτθν Υζτρου 
Φάλλθ 

06 02 17 

55. Σι πρόςφυγεσ ςτθν Ευρϊπθ μζςω 
ελλθνικϊν ςυνόρων  

26 01 17 

56. Ψρίτοσ νεκρόσ ςτθ Πόρια και ζνασ ςτο 
νοςοκομείο 

31 01 17 

57. Ψρίτοσ νεκρόσ ςτθ Πόρια  30 01 17 

58. Ρεκρόσ πρόςφυγασ ςτθ Πόρια 28 01 17 

59. Ρεκρόσ πρόςφυγασ ςτθ Χάμο 27 01 17 

60. Ρεκρόσ πρόςφυγασ ςτθ Πόρια 25 01 17 

61. Ρεκρόσ βρζκθκε 22χρονοσ μετανάςτθσ ςτον 
καταυλιςμό τθσ Πόριασ  

24 01 17 

62. Ρεκρόσ πρόςφυγασ από τα χιόνια ςτον Ζβρο 17 01 17 

63. Ρεκρόσ 20χρονοσ πρόςφυγασ ςτον Ζβρο 04 01 17 

64. Ρεκρόσ πρόςφυγασ ςτθ Χάμο από 
πακολογικά αίτια 

02 12 16 

65. Θ τραγωδία τθσ Πόριασ ςυγκλόνιςε τον 
πολιτικό κόςμο 

26 11 16 

66. Υζνκοσ και αποκαΐδια ςτθ Πόρια  26 11 16 

67. Ψραγωδία με δυο νεκροφσ πρόςφυγεσ ςτθ 
Πόρια 

25 11 16 

68. Βίντεο μετά τθν ζκρθξθ ςτο κζντρο 
φιλοξενίασ προςφφγων ςτθ Πόρια 

25 11 16 

69. Οζςβοσ: Αιματθρι ζκρθξθ ςτο hotspot τθσ 
Πόριασ 

25 11 16 

70. Δφο πρόςφυγεσ νεκροί από ζκρθξθ 
υγραερίου ςτο hot spot τθσ Πόριασ 

25 11 16 

71. Διεκνισ Σργανιςμόσ Πετανάςτευςθσ: 
Πείωςθ των αφίξεων προςφφγων και 
μεταναςτϊν ςτθν Ευρϊπθ, αλλά αφξθςθ 
των κανάτων 

23 11 16 

72. Αποςφρουν οι Βζλγοι τουσ 
εμπειρογνϊμονεσ από τα νθςιά  

17 11 16 

73. Σ Αυςτριακόσ ευρωβουλευτισ Γιόηεφ 
Βαϊντενχόληερ ςτο Ξζντρο Φιλοξενίασ Ρζασ 
Ξαβάλασ  

15 11 16 

74. Διεκνισ Σργανιςμόσ Πετανάςτευςθσ: Σι 
κάνατοι ςτθ Πεςόγειο κα ξεπεράςουν τουσ 
4.000  

02 11 16 

75. Χχεδόν 4.000 πρόςφυγεσ ζχαςαν τθ ηωι 
τουσ φζτοσ ςτθ Πεςόγειο 

01 11 16 

76. Πικρόψυχεσ λφςεισ ςε μεγάλα προβλιματα 09 10 16 

77. Απομακρφνκθκαν οι πρόςφυγεσ από το 07 10 16 

http://www.avgi.gr/article/10836/7842139/oi-prosphyges-sten-europe-meso-ellenikon-synoron
http://www.avgi.gr/article/10836/7842139/oi-prosphyges-sten-europe-meso-ellenikon-synoron
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κολυμβθτιριο τθσ Πυτιλινθσ 

78. Λατροδικαςτικι υπθρεςία ςτθ Οζςβο για 
ταυτοποίθςθ των νεκρϊν προςφφγων 

05 10 16 

ΚΑΘΘΜΕΡΙΝΘ  

79. Ψο άδοξο τζλοσ ςτο ταξίδι δφο γενναίων 
γυναικϊν 

01 02 17 

80. «Κα πεκάνουμε χωρίσ φωτιά»  31 01 17 

81. Εκατοντάδεσ νεκροί πρόςφυγεσ ςε δφο 
ναυάγια 

04 11 16 

82. Eπί ποδόσ διμοσ και φορείσ ςτθ Χάμο για 
το προςφυγικό 

04 11 16 

83. Υροςφυγικζσ ροζσ και εκτόσ νθςιϊν 
Ανατολικοφ Αιγαίου   

02 11 16 

84. Είκοςι πζντε μετανάςτεσ βρζκθκαν νεκροί 
ςε λζμβο ανοιχτά τθσ Οιβφθσ  

26 10 16 

85. Ψο 2016, τρεισ φορζσ φονικότερο του 2015 
ςτθ Πεςόγειο  

26 10 16 

86. Υροςφυγικό: Αυξάνονται οι χαμζνεσ ψυχζσ 
ςτθ Πεςόγειο  

25 10 16 

87. Χιλιάδεσ πρόςφυγεσ χάνονται ςτθ 
Πεςόγειο  

01 09 16 

 

Πίνακασ 9: υμφωνία ΕΕ - Σουρκίασ 

ΕΦΘΜΕΡΙΔΑ ΣΩΝ ΤΝΣΑΚΣΩΝ  

1. Hurriyet: Γκιουλενιςτζσ δραπετεφουν ςαν 
πρόςφυγεσ ςτθν Ελλάδα  

27 02 17 

2. «Ψο ΧτΕ δεν ζκρινε αςφαλι τρίτθ χϊρα τθν 
Ψουρκία»  

17 02 17 

3. Χτθν Σλομζλεια του ΧτΕ το εάν κεωρείται 
αςφαλισ τρίτθ χϊρα θ Ψουρκία  

16 02 17 

4. Διεκνισ Αμνθςτία: 11 μινεσ απόγνωςθ από 
τθν ευρωτουρκικι ςυμφωνία  

14 02 17 

5. «Ανεξάρτθτεσ Επιτροπζσ» για γριγορεσ 
απελάςεισ  

14 02 17 

6. Βαριά ατμόςφαιρα ςτθ ςυνάντθςθ Πζρκελ-
Ερντογάν  

02 02 17 

7. Υροςπάκεια κατευναςμοφ του Ερντογάν 02 02 17 

8. Σ Ψςίπρασ ενθμζρωςε τθ Πζρκελ ενόψει 
Ερντογάν 

01 02 17 

9. Θ Frontex ναυλϊνει πλοία για απελάςεισ 
προςφφγων  

12 01 17 

10. Ξαμπάνια για το Άςυλο: Σλζκρια θ 
ευρωτουρκικι ςυμφωνία  

31 01 17 

11. «Οίγοι οι πρόςφυγεσ ςτθν Ευρϊπθ!» 20 12 16 

12. Απειλζσ Ερντογάν, απάντθςθ ςτο πάγωμα 
διαπραγματεφςεων  

15 12 16 

13. Θ «Ευρϊπθ-φροφριο» οχυρϊνεται από 
παντοφ  

15 12 16 

14. Θ ΕΕ προετοιμάηεται για το ενδεχόμενο 13 12 16 

http://www.kathimerini.gr/882040/article/epikairothta/ellada/epi-podos-dhmos-kai-foreis-sth-samo-gia-to-prosfygiko
http://www.kathimerini.gr/882040/article/epikairothta/ellada/epi-podos-dhmos-kai-foreis-sth-samo-gia-to-prosfygiko
http://www.kathimerini.gr/881704/article/epikairothta/ellada/prosfygikes-roes-kai-ektos-nhsiwn-anatolikoy-aigaioy
http://www.kathimerini.gr/881704/article/epikairothta/ellada/prosfygikes-roes-kai-ektos-nhsiwn-anatolikoy-aigaioy
http://www.kathimerini.gr/880903/article/epikairothta/kosmos/eikosi-pente-metanastes-vre8hkan-nekroi-se-lemvo-anoixta-ths-livyhs
http://www.kathimerini.gr/880903/article/epikairothta/kosmos/eikosi-pente-metanastes-vre8hkan-nekroi-se-lemvo-anoixta-ths-livyhs
http://www.kathimerini.gr/880762/article/epikairothta/kosmos/prosfygiko-ay3anontai-oi-xamenes-yyxes-sth-mesogeio
http://www.kathimerini.gr/880762/article/epikairothta/kosmos/prosfygiko-ay3anontai-oi-xamenes-yyxes-sth-mesogeio
http://www.kathimerini.gr/872969/article/epikairothta/kosmos/xiliades-prosfyges-xanontai-sth-mesogeio
http://www.kathimerini.gr/872969/article/epikairothta/kosmos/xiliades-prosfyges-xanontai-sth-mesogeio


272 
 

ακφρωςθσ τθσ ςυμφωνίασ με τθν Ψουρκία  

15. Χτρατθγικι «ςοκ και δζοσ» για τισ 
απελάςεισ  

09 12 16 

16. Θ Ψουρκία και θ βοφλθςθ τθσ Δφςθσ  30 11 16 

17. Ανθςυχία για τα εχζγγυα ανεξαρτθςίασ των 
νζων Επιτροπϊν Υροςφυγϊν  

29 11 16 

18. Εκδιϊξεισ ςτθν Ψουρκία χωρίσ τιρθςθ 
ςτοιχειωδϊν κανόνων  

28 11 16 

19. ΧταματιΧτΕ τισ απελάςεισ  28 11 16 

20. Ωποβακμίηει θ Ε.Ε. τισ τουρκικζσ απειλζσ για 
το μεταναςτευτικό  

26 11 16 

21. «Ακοφςτε καλά, αυτά τα ςφνορα κα 
ανοίξουν»  

25 11 16 

22. «Αν αφιςουμε τουσ πρόςφυγεσ κα 
πλθμμυρίςουν τθν Ευρϊπθ!» 

25 11 16 

23. Χτθ Χίο ζφταςαν Ψοφρκοι διωκόμενοι  21 11 16 

24. Ψςίπρασ και Ερντογάν ςυηιτθςαν το 
Ξυπριακό  

18 11 16 

25. «Πια πολιτικι-φροφριο δεν κα λφςει 
κανζνα πρόβλθμα» 

16 11 16 

26. Αδφναμοσ κρίκοσ θ Ελλάδα και ςτο 
προςφυγικό  

10 11 16 

27. Σ Ερντογάν απειλεί και προκαλεί 09 11 16 

28. Θ Αυςτρία ετοιμάηεται για τθν κατάρρευςθ 
τθσ ςυμφωνίασ Ε.Ε. – Ψουρκία 

07 11 16 

29. «Ζχω ανοςία ςτισ απειλζσ των Ψοφρκων 
θγετϊν»  

06 11 16 

30. Χυνκικεσ πάνε, ςυνκικεσ ζρχονται 04 11 16 

31. Ψουρκικό τελεςίγραφο ςτθν Ε.Ε. 03 11 16 

32. Θ FRONTEX «αδειάηει» το υπουργείο 
Υροςταςίασ του Υολίτθ  

03 11 16 

33. Αδειάηει θ Frontex το υπουργείο 
Υροςταςίασ του Υολίτθ  

01 11 16 

34. Επιβεβαιϊνονται οι παρανομίεσ 31 10 16 

35. Υϊσ να υπερβοφμε το αδιζξοδο ςτο 
προςφυγικό 

30 10 16 

36. Δ. Αμνθςτία: Θ Ελλάδα απελαφνει 
παράνομα πρόςφυγεσ  

28 10 16 

37. Σι δζκα απελάςεισ εκκζτουν τθν ΕΟ.ΑΧ.  24 10 16 

38. Ψο χρονικό μιασ παράνομθσ απζλαςθσ  22 10 16 

39. Χρεϊνουν τισ παρανομίεσ τουσ ςτον Αγιο 
Αρτζμιο  

21 10 16 

40. Απελάςεισ με το «καλθμζρα»;  20 10 16 

41. Ακόμθ 55 ςτον κατάλογο των απελακζντων 
ςτθν Ψουρκία  

14 10 16 

42. Απελπίςτθκαν, απζςυραν το αίτθμα αςφλου 
και απελάκθκαν  

07 10 16 

43. Sabah: Υζντε Ψοφρκοι ςυνελιφκθςαν ςτθν 
Σρεςτιάδα  

05 10 16 

44. «Σι εμπλεκόμενοι ςε πραξικοπιματα δεν 22 09 16 
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είναι καλοδεχοφμενοι ςτθν Ελλάδα»  

45. Γιατί πρζπει να προτείνουμε ζνα ευρωπαϊκό 
ςφςτθμα υποδοχισ 

16 09 16 

46. «Θ Ψουρκία δεν είναι αςφαλισ τρίτθ χϊρα»  13 09 16 

47. Ξυπριακό και αντιτρομοκρατικόσ τα 
αγκάκια για Ε.Ε.-Ψουρκία  

09 09 16 

48. Πια κενι ςυμφωνία  05 09 16 

49. Ζκκλθςθ υπζρ Χφρου πρόςφυγα  06 10 16 

50. «Χε καμιά περίπτωςθ δεν γονατίςαμε 
μπροςτά ςτθν Ψουρκία»  

03 09 16  

51. Θ Ψουρκία γοιτευςε τθν Ε.Ε. 02 09 16 

ΑΤΓΘ  

52. Ελλάδα: Από το Ωραιόκαςτρο ζωσ τθ 
ςυμφωνία Ε.Ε. – Ψουρκίασ  

23 02 17 

53. «Ζνα ςχζδιο απόγνωςθσ» που δεν πρζπει 
να επαναλθφκεί 

14 02 17 

54. Ζκκλθςθ των Γιατρϊν Χωρίσ Χφνορα για 
άμεςθ λιψθ μζτρων για το προςφυγικό 

02 02 17 

55. Δ. Aβραμόπουλοσ: Απογοθτευτικι θ 
ανταπόκριςθ ςτο πρόγραμμα 
μετεγκατάςταςθσ προςφφγων  

30 01 17 

56. Ψςαβοφςογλου: Εξετάηουμε τθν ακφρωςθ 
τθσ ςυμφωνίασ επανειςδοχισ μεταναςτϊν 

27 01 17 

57. Σι πρόςφυγεσ ςτθν Ευρϊπθ μζςω 
ελλθνικϊν ςυνόρων  

26 01 17 

58. Ψο κοινό ςχζδιο δράςθσ Ε.Ε. - Ψουρκίασ 
υπονομεφει το κράτοσ δικαίου 

23 12 16 

59. ΕΕΔΑ: Ψροποποιιςτε Δουβλίνο και 
μεταναςτευτικι πολιτικι τθσ Ε.Ε.  

23 12 16 

60. Σι ευρωβουλευτζσ δεν βλζπουν με καλό 
μάτι τθν επαναφορά του Ξανονιςμοφ του 
«Δουβλίνου» για τθν Ελλάδα 

15 12 16 

61. Spiegel: Θ Frontex ενιςχφει τθν παρουςία 
τθσ ςτα ελλθνικά ςφνορα 

13 12 16 

62. Διεκνισ Αμνθςτία για Ε.Ε.: Θ πίεςθ ςτθν 
Ελλάδα για τισ επιςτροφζσ βάςει Δουβλίνου 
είναι «υποκριτικι»  

10 12 16 

63. Θ πίεςθ ςτα νθςιά κα αποςυμφορθκεί διά 
τθσ... ευκολότερθσ απζλαςθσ και κράτθςθσ 

09 12 16 

64. Πακριά από τα κεμελιϊδθ δικαιϊματα θ 
Ε.Ε. 

30 11 16 

65. Δ. Αβραμόπουλοσ: Θ ςυμφωνία Ε.Ε. - 
Ψουρκίασ πρζπει να διατθρθκεί πάςθ κυςία 

29 11 16 

66. εκίνθςε μετακίνθςθ προςφφγων με 
ςεβαςμό ςτθ ςυμφωνία  

26 11 16 

67. Επιςτροφι Ψοφρκων αξιωματοφχων ςτα 
νθςιά 

23 11 16 

68. Υυκνϊνουν τα μαφρα ςφννεφα ςτα νθςιά 22 11 16 

69. Άννα Γκόμεσ: Ρα δοκεί προτεραιότθτα 
ςτουσ Ξοφρδουσ Γεηίντι ςτθ διαδικαςία 

14 11 16 

http://www.avgi.gr/article/10836/7842139/oi-prosphyges-sten-europe-meso-ellenikon-synoron
http://www.avgi.gr/article/10836/7842139/oi-prosphyges-sten-europe-meso-ellenikon-synoron
http://www.avgi.gr/article/10836/7717555/e-piese-sta-nesia-tha-aposymphorethei-dia-tes-eukoloteres-apelases-kai-krateses
http://www.avgi.gr/article/10836/7717555/e-piese-sta-nesia-tha-aposymphorethei-dia-tes-eukoloteres-apelases-kai-krateses
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μετεγκατάςταςθσ  

70. Επιτάχυνςθ τθσ μετεγκατάςταςθσ 
προςφφγων ηιτθςε ο Γ.Βάιντενχολτςερ  

14 11 16 

71. ΕΕΔΑ: Ρα ςταματιςουν οι επιςτροφζσ και οι 
εκδόςεισ ςτθν Ψουρκία  

10 11 16 

72. Πουηάλασ και Ψόςκασ ηθτοφν να ελεγχκεί θ 
διαδικαςία επαναπροϊκθςθσ ςτθν Ψουρκία 
10 Χφρων αιτοφντων άςυλο 

09 11 16 

73. Tζςςερισ νζεσ επιςτροφζσ ςτθν Ψουρκία 04 11 16 

74. Υαράνομεσ επιςτροφζσ Χφρων προςφφγων 
ςτθν Ψουρκία  

01 11 16 

75. Ρζεσ επιςτροφζσ προςφφγων ςτθν Ψουρκία 28 10 16 

76. Επζςτρεψαν από τθ Οζςβο οι τρεισ άνδρεσ 
των γυναικϊν προςφφγων του Α.Ψ. 
Ξαλαμάτασ  

27 10 16 

77. Θ Ευρϊπθ βλζπει πρόοδο ςτο προςφυγικό 27 10 16 

78. Επιςτροφι 8 Χφρων προςφφγων ςτθν 
Ψουρκία 

26 10 16 

79. Αναταραχι και ςτθ Χάμο λόγω του 
πολφμθνου εγκλειςμοφ προςφφγων 

26 10 16 

80. Δ. Αβραμόπουλοσ: Θ ςυμφωνία ΕΕ-
Ψουρκίασ κα πρζπει να ςυνεχίςει να 
λειτουργεί 

22 10 16 

81. Ϊπατθ Αρμοςτεία ΣΘΕ για τουσ πρόςφυγεσ: 
Ξαταγγελία για παράνομεσ επιςτροφζσ 
Χφρων ςτθν Ψουρκία  

22 10 16 

82. Ακόμα 14 Χφροι πρόςφυγεσ ςτθν Ψουρκία 21 10 16 

83. Χτακερά χαμθλζσ οι προςφυγικζσ ροζσ ςτα 
νθςιά του βορείου Αιγαίου 

21 10 16 

84. Αφγανοί, οι ανεπικφμθτοι πρόςφυγεσ 16 10 16 

85. 58 πρόςφυγεσ και μετανάςτεσ 
επιςτράφθκαν ςτθν Ψουρκία 

15 10 16 

86. Επιςτροφι 58 παράτυπων μεταναςτϊν ςτθν 
Ψουρκία 

14 10 16 

87. Θ νζα Frontex επί το ζργον: Ψεςτ 
«αδυναμιϊν ςτα ςφνορα» Γερμανίασ, 
Χλοβενίασ και Φινλανδίασ  

13 10 16 

88. Πικρόψυχεσ λφςεισ ςε μεγάλα προβλιματα 09 10 16 

89. Ρζα επιςτροφι 10 Χφρων προςφφγων 07 10 16 

90. «Ανκρϊπινεσ επαναπροωκιςεισ» ςε 
Ψουρκία και Αίγυπτo  

04 10 16 

91. Ρζοι χϊροι φιλοξενίασ ςτα νθςιά του Ανατ. 
Αιγαίου  

27 09 16 

92. Επιςτροφι 70 παράτυπων μεταναςτϊν ςτθν 
Ψουρκία 

26 09 16 

93. Επιςτροφι 7 Χφρων ςτθ Ψουρκία 23 09 16 

94. Διμοσ Φεκφμνου: Ρα μείνουν οι πρόςφυγεσ 
ςτα ςπίτια και να ςτθριχκεί θ Ψοπικι 
Αυτοδιοίκθςθ  

15 09 16 

95. Πυτιλινθ: Υζντε Χφροι πρόςφυγεσ 07 09 16 
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επζςτρεψαν ςτα Άδανα τθσ Ψουρκίασ 

96. Φ. Δοφρου: Ρα αποκτιςει θ Ευρϊπθ 
επιτζλουσ μια πραγματικά ςυνεκτικι 
προςφυγικι και μεταναςτευτικι 

06 09 17 

97. Ε.Ε. και Ψουρκία επαναπροςεγγίηουν μετά 
τθν απόπειρα πραξικοπιματοσ 

03 09 16 

ΚΑΘΘΜΕΡΙΝΘ  

98. Ψρομοκρατία και απόπειρα πραξικοπιματοσ 
ςτοίχιςαν 8,9 δις. ςτον τουρκικό τουριςμό  

25 02 17 

99. Χτισ Βρυξζλλεσ οι διμαρχοι των νθςιϊν  19 02 17 

100. Διερευνθτικζσ επαφζσ, επανεκκίνθςθ 
και... τζλοσ  

13 02 17 

101. Ξλειςτά κζντρα ςτα νθςιά 13 02 17 

102. Πια ιδιαίτερθ ςφςκεψθ 16 φορζων για το 
προςφυγικό  

13 02 17 

103. Ψθν ενίςχυςθ τθσ ςυνεργαςίασ ςυηιτθςαν 
ο Ψοφρκοσ πρωκυπουργόσ και ο Αμερικανόσ 
αντιπρόεδροσ 

10 02 17 

104. Δ. Αβραμόπουλοσ: Ψα κράτθ τθσ ΕΕ να 
επιταχφνουν τον ρυκμό μετεγκατάςταςθσ 

10 02 17 

105. Ξράτθςαν τουσ ςυνοδοφσ για ζλεγχο επί 
τετράωρο  

06 02 17 

106. Χε τρία πεδία τα τουρκικά «αντίποινα» για 
τουσ οκτϊ 

06 02 17 

107. Θ ςχοινοβαςία τθσ Πζρκελ ςτθν Αγκυρα  05 02 17 

108. Πουηάλασ: Ωπιρχε ςχζδιο, αλλά δεν 
υπιρχαν χϊροι  

02 02 17 

109. Ψο πζραςμα τθσ Ειδομζνθσ παραμζνει 
ανοιχτό  

02 02 17 

110. Ξαμμζνοσ: Θ μετάβαςθ του υπ. Άμυνασ, 
αλλά και οποιουδιποτε πολίτθ ςτα Μμια 
είναι βόλτα ςτο ςπίτι του 

01 02 17 

111. Δραματικι κακυςτζρθςθ των επιςτροφϊν 
μεταναςτϊν  

01 02 17 

112. Πθτςοτάκθσ: «Θ Ψουρκία να ςεβαςτεί το 
Διεκνζσ Δίκαιο και τουσ κανόνεσ καλισ 
γειτονίασ»  

30 01 17 

113. Φόβοι για «τςουνάμι» προςφυγικϊν ροϊν 
ςτα νθςιά του Αιγαίου 

30 01 17 

114. Ελπίδεσ ςτθ Πζρκελ για εκτόνωςθ... 29 01 17 

115. Αμεςθ Ανάλυςθ: Θ τουρκικι παρουςία 
ςτα Μμια, το μινυμα και οι αποδζκτεσ 

29 01 17 

116. Ζνασ Εξάγγελοσ δυςάρεςτοσ πλθν 
απαραίτθτοσ 

29 01 17 

117. Υαράταςθ εςωτερικϊν ελζγχων ςτθν Ε.Ε. 26 01 17 

118. Αποςυμφόρθςθ νθςιϊν πριν από τθν 
τουριςτικι ςεηόν  

25 01 17 

119. Διεκδικιςεισ δθμάρχων για τα νθςιά 24 01 17 

120. «Υυρά» ντε Πεηιζρ κατά Ακινασ για το 
προςφυγικό  

24 01 17 
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121. Δυςμενείσ ςυνκικεσ ςτουσ καταυλιςμοφσ 
προςφφγων  

13 01 17 

122. Πε κακυςτζρθςθ θ ςτζγαςθ προςφφγων 
από τθ Πόρια  

12 01 17 

123. Διεκνζσ κφκλωμα διακίνθςθσ ςτισ ροζσ 
«βλζπουν» οι Αρχζσ 

21 12 16 

124. Ζλεγχοσ ροϊν από Frontex ςτα ςφνορα 14 12 16 

125. Χυμφωνία Ε.Ε. - Ψουρκίασ για 
μεταναςτευτικό  

16 12 16 

126. Ξομιςιόν: «Θ Ψουρκία δεν ανταποκρίνεται 
ςε ζξι προχποκζςεισ» 

09 12 16 

127. Θ Άγκυρα εκβιάηει με τον ζλεγχο ροϊν  03 12 16 

128. Για Ξυπριακό και προςφυγικό ςυηιτθςαν Πζρκελ 
– Ερντογάν 

01 12 16 

129. Σ Ερντογάν ηθτεί βοικεια του ΡΑΨΣ κατά 
«τρομοκρατίασ»   

29 11 16 

130. Π. Βζμπερ: «Πασ ανθςυχεί πολφ ο 
Ερντογάν»  

28 11 16 

131. Ευρωτουρκικζσ ςχζςεισ ςε κρίςθ 27 11 16 

132. Βλζμμα ςτραμμζνο (μόνο;) προσ 
Ανατολάσ   

27 11 16 

133. Δανιιλ Εςδράσ: Θ Ωπθρεςία Αςφλου ζχει 
πλιρωσ μπλοκάρει   

27 11 16 

134. Πεταναςτευτικό: για ποια βοικεια 
μιλάμε;  

26 11 16 

135. SPD: Θ Ψουρκία δεν πρόκειται να 
καταγγείλει τθ ςυμφωνία με τθν ΕΕ   

26 11 16 

136. Αβραμόπουλοσ: «Υάςθ κυςία διατιρθςθ 
ςυμφωνίασ για προςφυγικό»  

26 11 16 

137. Σ Ψαγίπ Ερντογάν απειλεί εκ νζου τθν Ε.Ε.  26 11 16 

138. Χχζδιο Β για μεταφορά προςφφγων   26 11 16 

139. Σικογενειακι φυγι από τθν Ψουρκία  25 11 16 

140. «Υάγοσ» ςτθν Ψουρκία από το 
Ευρωκοινοβοφλιο   

25 11 16 

141. «Υάγωμα» των ενταξιακϊν 
διαπραγματεφςεων τθσ Ψουρκίασ ηθτά το 
Ευρωκοινοβοφλιο - οξεία αντίδραςθ 
Άγκυρασ  

24 11 16 

142. Άμεςο «πάγωμα» των ενταξιακϊν 
διαπραγματεφςεων Ψουρκίασ με Ε.Ε.  

23 11 16 

143. Χαρκοηί: «Υρόβλθμα θ παρουςία Ψουρκίασ 
ςτο ΡΑΨΣ»  

19 11 16 

144. Αυςτθρι ζκκεςθ από Ξομιςιόν για τθν 
Ψουρκία  

10 11 16 

145. Δ. Αβραμόπουλοσ: Διαχειρίςιμο 
το προςφυγικό  

10 11 16 

146. Γιοφνκερ: «Ζχω ανοςία ςτισ απειλζσ των 
Ψοφρκων θγετϊν - Θ Ψουρκία 
απομακρφνεται από τθν Ευρϊπθ» 

06 11 16 

147. Θ Αυςτρία ηθτά ςυνάντθςθ των χωρϊν τθσ 05 11 16 

http://www.kathimerini.gr/886329/article/epikairothta/politikh/h-agkyra-ekviazei-me-ton-elegxo-rown
http://www.kathimerini.gr/884608/article/epikairothta/kosmos/o-erntogan-zhtei-voh8eia-toy-nato-kata-tromokratias
http://www.kathimerini.gr/884608/article/epikairothta/kosmos/o-erntogan-zhtei-voh8eia-toy-nato-kata-tromokratias
http://www.kathimerini.gr/885461/article/proswpa/synentey3eis/m-vemper-mas-anhsyxei-poly-o-erntogan
http://www.kathimerini.gr/885461/article/proswpa/synentey3eis/m-vemper-mas-anhsyxei-poly-o-erntogan
http://www.kathimerini.gr/885470/article/epikairothta/politikh/eyrwtoyrkikes-sxeseis-se-krish
http://www.kathimerini.gr/885468/article/epikairothta/politikh/vlemma-strammeno-mono-pros-anatolas
http://www.kathimerini.gr/885468/article/epikairothta/politikh/vlemma-strammeno-mono-pros-anatolas
http://www.kathimerini.gr/885458/article/proswpa/geyma-me-thn-k/danihl-esdras-h-yphresia-asyloy-exei-plhrws-mplokarei
http://www.kathimerini.gr/885458/article/proswpa/geyma-me-thn-k/danihl-esdras-h-yphresia-asyloy-exei-plhrws-mplokarei
http://www.kathimerini.gr/885367/opinion/epikairothta/politikh/metanasteytiko-gia-poia-voh8eia-milame
http://www.kathimerini.gr/885367/opinion/epikairothta/politikh/metanasteytiko-gia-poia-voh8eia-milame
http://www.kathimerini.gr/885422/article/epikairothta/kosmos/spd-h-toyrkia-den-prokeitai-na-kataggeilei-th-symfwnia-me-thn-ee
http://www.kathimerini.gr/885422/article/epikairothta/kosmos/spd-h-toyrkia-den-prokeitai-na-kataggeilei-th-symfwnia-me-thn-ee
http://www.kathimerini.gr/885311/article/epikairothta/politikh/avramopoylos-pash-8ysia-diathrhsh-symfwnias-gia-prosfygiko
http://www.kathimerini.gr/885311/article/epikairothta/politikh/avramopoylos-pash-8ysia-diathrhsh-symfwnias-gia-prosfygiko
http://www.kathimerini.gr/885301/article/epikairothta/politikh/o-tagip-erntogan-apeilei-ek-neoy-thn-ee
http://www.kathimerini.gr/885303/article/epikairothta/ellada/sxedio-v-gia-metafora-prosfygwn
http://www.kathimerini.gr/885140/article/epikairothta/ellada/oikogeneiakh-fygh-apo-thn-toyrkia
http://www.kathimerini.gr/884761/article/epikairothta/politikh/ameso-pagwma-twn-enta3iakwn-diapragmateysewn-toyrkias-me-ee
http://www.kathimerini.gr/884761/article/epikairothta/politikh/ameso-pagwma-twn-enta3iakwn-diapragmateysewn-toyrkias-me-ee
http://www.kathimerini.gr/884242/article/epikairothta/kosmos/sarkozi-provlhma-h-paroysia-toyrkias-sto-nato
http://www.kathimerini.gr/884242/article/epikairothta/kosmos/sarkozi-provlhma-h-paroysia-toyrkias-sto-nato
http://www.kathimerini.gr/882859/article/epikairothta/kosmos/aysthrh-ek8esh-apo-komision-gia-thn-toyrkia
http://www.kathimerini.gr/882859/article/epikairothta/kosmos/aysthrh-ek8esh-apo-komision-gia-thn-toyrkia
http://www.kathimerini.gr/882893/article/epikairothta/ellada/d-avramopoylos-diaxeirisimo-to-prosfygiko
http://www.kathimerini.gr/882893/article/epikairothta/ellada/d-avramopoylos-diaxeirisimo-to-prosfygiko
http://www.kathimerini.gr/882332/article/epikairothta/kosmos/h-aystria-zhta-synanthsh-twn-xwrwn-ths-kentr-eyrwphs-gia-thn-toyrkia
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Ξεντρ. Ευρϊπθσ για τθν Ψουρκία 

148. Ψςαβοφςογλου: «Δεν κα περιμζνουμε ζωσ 
το τζλοσ του χρόνου»  

04 11 16 

149. Eπί ποδόσ διμοσ και φορείσ ςτθ Χάμο για 
το προςφυγικό 

04 11 16 

150. Γερμανοί βουλευτζσ «βλζπουν» τζταρτο 
μνθμόνιο  

31 10 16 

151. Χυνεχίηεται θ ζνταςθ ςτα hotspots   27 10 16 

152. Εντυπωςιακι πτϊςθ των 
μεταναςτευτικϊν ροϊν προσ τθν Ελλάδα 
διαπιςτϊνουν Γιουνκζρ και Ψουςκ  

26 10 16 

153. Ανθςυχία ςτο ΓΕΕΚΑ, λόγω τθσ τουρκικισ 
κλιμάκωςθσ 

24 10 16 

154. Ξοτηιάσ: Ψο ΩΥΕ δεν παραςφρκθκε από το 
τθλεγράφθμα του ΑΥΕ  

19 10 16 

155. Διεκνισ Αμνθςτία: Ξριτικι ςε Ε.Ε. και 
Ακινα για το προςφυγικό   

18 10 16 

156. Ψουρκία: Υροειδοποιεί για πικανό 
νζο προςφυγικό κφμα 

13 10 16 

157. Υροςφυγικό: Υολυεπίπεδεσ οι ςυνζπειεσ 
κατάρρευςθσ τθσ ςυμφωνίασ  

12 10 16 

158. Αποςυμφόρθςθ νθςιϊν, διακριτικά   09 10 16 

159. Χταδιακά θ αϋ φάςθ αποςυμφόρθςθσ 
νθςιϊν  

06 10 16 

160. Ερντογάν: Θ Ε.Ε. ακζτθςε τθν υπόςχεςι 
τθσ για χοριγθςθ 3 δις. για το προςφυγικό 

03 10 16 

161. «Ξάνουμε βιματα», λζει θ Άγκυρα 02 10 16 

162. Σι 14.000 αποκλειςμζνοι ςτα νθςιά  02 10 16 

163. Γκ. Ξνάουσ: Θ Ευρϊπθ παίηει ρϊςικθ 
ρουλζτα με το προςφυγικό  

30 09 16 

164. H Ψουρκία ηθτεί τερματιςμό επιχείρθςθσ 
ΡΑΨΣ 

30 09 16 

165. επζραςαν τισ 14.000 οι εγκλωβιςμζνοι 
πρόςφυγεσ ςτα νθςιά  

30 09 16 

166. Χυςτάςεισ Ξομιςιόν για το Δουβλίνο  29 09 16 

167. Χυςτάςεισ ςτθν Ελλάδα για επαναφορά 
του «Δουβλίνου ΛΛ» - Πόνο μεμονωμζνεσ 
επιςτροφζσ, λζει ο Αβραμόπουλοσ 

29 09 16 

168. Γ. Πουηάλασ: Υαλεφουμε με νφχια και με 
δόντια για τθ ςυμφωνία ΕΕ-Ψουρκίασ  

25 09 16 

169. Eπαναβεβαίωςθ τθσ ςυμφωνίασ Ε.Ε. - 
Ψουρκίασ   

23 09 16 

170. Χτο καμίνι του προςφυγικοφ  23 09 16 

171. Ξνάουσ: «Eλλειψθ ςοβαρότθτασ 
ςτο προςφυγικό»  

22 09 16 

172. Ψςίπρασ: Εμπλεκόμενοι ςε πραξικοπιματα 
δεν είναι ευπρόςδεκτοι ςτθν Ελλάδα   

22 09 16 

173. Δεν δόκθκε άςυλο ςτουσ τρεισ από τουσ 
οκτϊ Ψοφρκουσ ςτρατιωτικοφσ 

21 09 16 

174. Χυνάντθςθ Ψςίπρα- Ερντογάν ςτισ 21 16 09 16 

http://www.kathimerini.gr/882028/article/epikairothta/kosmos/tsavoysogloy-den-8a-perimenoyme-ews-to-telos-toy-xronoy
http://www.kathimerini.gr/882028/article/epikairothta/kosmos/tsavoysogloy-den-8a-perimenoyme-ews-to-telos-toy-xronoy
http://www.kathimerini.gr/882040/article/epikairothta/ellada/epi-podos-dhmos-kai-foreis-sth-samo-gia-to-prosfygiko
http://www.kathimerini.gr/882040/article/epikairothta/ellada/epi-podos-dhmos-kai-foreis-sth-samo-gia-to-prosfygiko
http://www.kathimerini.gr/880961/article/epikairothta/ellada/synexizetai-h-entash-sta-hotspots
http://www.kathimerini.gr/880904/article/epikairothta/politikh/entypwsiakh-ptwsh-twn-metanasteytikwn-rown-pros-thn-ellada-diapistwnoyn-gioynker-kai-toysk
http://www.kathimerini.gr/880904/article/epikairothta/politikh/entypwsiakh-ptwsh-twn-metanasteytikwn-rown-pros-thn-ellada-diapistwnoyn-gioynker-kai-toysk
http://www.kathimerini.gr/880904/article/epikairothta/politikh/entypwsiakh-ptwsh-twn-metanasteytikwn-rown-pros-thn-ellada-diapistwnoyn-gioynker-kai-toysk
http://www.kathimerini.gr/879740/article/epikairothta/ellada/die8nhs-amnhstia-kritikh-se-ee-kai-a8hna-gia-to-prosfygiko
http://www.kathimerini.gr/879740/article/epikairothta/ellada/die8nhs-amnhstia-kritikh-se-ee-kai-a8hna-gia-to-prosfygiko
http://www.kathimerini.gr/879043/article/epikairothta/kosmos/toyrkia-proeidopoiei-gia-pi8ano-neo-prosfygiko-kyma
http://www.kathimerini.gr/879043/article/epikairothta/kosmos/toyrkia-proeidopoiei-gia-pi8ano-neo-prosfygiko-kyma
http://www.kathimerini.gr/878417/article/epikairothta/ellada/aposymforhsh-nhsiwn-diakritika
http://www.kathimerini.gr/877885/article/epikairothta/ellada/stadiaka-h-a-fash-aposymforhshs-nhsiwn
http://www.kathimerini.gr/877885/article/epikairothta/ellada/stadiaka-h-a-fash-aposymforhshs-nhsiwn
http://www.kathimerini.gr/877472/article/epikairothta/kosmos/erntogan-h-ee-a8ethse-thn-yposxesh-ths-gia-xorhghsh-3-dis-gia-to-prosfygiko
http://www.kathimerini.gr/877472/article/epikairothta/kosmos/erntogan-h-ee-a8ethse-thn-yposxesh-ths-gia-xorhghsh-3-dis-gia-to-prosfygiko
http://www.kathimerini.gr/877394/article/epikairothta/kosmos/kanoyme-vhmata-leei-h-agkyra
http://www.kathimerini.gr/877395/article/epikairothta/ellada/oi-14000-apokleismenoi-sta-nhsia
http://www.kathimerini.gr/877073/article/epikairothta/politikh/gk-knaoys-h-eyrwph-paizei-rwsikh-royleta-me-to-prosfygiko
http://www.kathimerini.gr/877073/article/epikairothta/politikh/gk-knaoys-h-eyrwph-paizei-rwsikh-royleta-me-to-prosfygiko
http://www.kathimerini.gr/877052/article/epikairothta/ellada/3eperasan-tis-14000-oi-egklwvismenoi-prosfyges-sta-nhsia
http://www.kathimerini.gr/877052/article/epikairothta/ellada/3eperasan-tis-14000-oi-egklwvismenoi-prosfyges-sta-nhsia
http://www.kathimerini.gr/876846/article/epikairothta/ellada/systaseis-komision-gia-to-doyvlino
http://www.kathimerini.gr/876796/article/epikairothta/politikh/systaseis-sthn-ellada-gia-epanafora-toy-doyvlinoy-ii---mono-memonwmenes-epistrofes-leei-o-avramopoylos
http://www.kathimerini.gr/876796/article/epikairothta/politikh/systaseis-sthn-ellada-gia-epanafora-toy-doyvlinoy-ii---mono-memonwmenes-epistrofes-leei-o-avramopoylos
http://www.kathimerini.gr/876796/article/epikairothta/politikh/systaseis-sthn-ellada-gia-epanafora-toy-doyvlinoy-ii---mono-memonwmenes-epistrofes-leei-o-avramopoylos
http://www.kathimerini.gr/876419/article/epikairothta/politikh/g-moyzalas-paleyoyme-me-nyxia-kai-me-dontia-gia-th-symfwnia-ee-toyrkias
http://www.kathimerini.gr/876419/article/epikairothta/politikh/g-moyzalas-paleyoyme-me-nyxia-kai-me-dontia-gia-th-symfwnia-ee-toyrkias
http://www.kathimerini.gr/876138/opinion/epikairothta/politikh/sto-kamini-toy-prosfygikoy
http://www.kathimerini.gr/875889/article/epikairothta/kosmos/knaoys-elleiyh-sovarothtas-sto-prosfygiko
http://www.kathimerini.gr/875889/article/epikairothta/kosmos/knaoys-elleiyh-sovarothtas-sto-prosfygiko
http://www.kathimerini.gr/875835/article/epikairothta/politikh/tsipras-emplekomenoi-se-pra3ikophmata-den-einai-eyprosdektoi-sthn-ellada
http://www.kathimerini.gr/875835/article/epikairothta/politikh/tsipras-emplekomenoi-se-pra3ikophmata-den-einai-eyprosdektoi-sthn-ellada
http://www.kathimerini.gr/875823/article/epikairothta/ellada/den-do8hke-asylo-stoys-treis-apo-toys-oktw-toyrkoys-stratiwtikoys
http://www.kathimerini.gr/875823/article/epikairothta/ellada/den-do8hke-asylo-stoys-treis-apo-toys-oktw-toyrkoys-stratiwtikoys
http://www.kathimerini.gr/875194/article/epikairothta/politikh/synanthsh-tsipra--erntogan-stis-21-septemvrioy-sth-nea-yorkh-ypo-th-skia-toy-metanasteytikoy
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Χεπτεμβρίου ςτθ Ρζα Ωόρκθ, υπό τθ ςκιά 
του μεταναςτευτικοφ  

175. Σ Ρτε Πεηιζρ και θ ανθςυχία του 
Βερολίνου  

12 09 16 

176. Ψο προςφυγικό πιεςτικά ξανά ςτο 
προςκινιο  

12 09 16 

177. Ψςίπρασ: Διερευνοφμε, δεν αμφιςβθτοφμε 
τα ςτοιχεία τθσ ΕΟΧΨΑΨ  

11 09 16 

178. Θ ςυμφωνία Ε.Ε. - Ψουρκίασ και 
το προςφυγικό  

11 09 16 

179. Γ. Χαν: «Ρα βοθκιςουν όλεσ οι χϊρεσ 
ςτθν κατανομι των προςφφγων   

11 09 16 

180. Δ. Aβραμόπουλοσ: Θ κατανομι των 
προςφφγων ςθμαίνει αλλθλεγγφθ ςτθν 
πράξθ  

10 09 16 

181. Ρζα κζντρα ςτθ Χίο για τουσ μετανάςτεσ 10 09 16 

182. Ερωτιματα για τον αρικμό των 
προςφφγων 

09 09 16 

183. «Χυνεχίηεται θ ςυνεργαςία με τθν 
Ψουρκία»  

08 09 16 

184. Χυναντιςεισ Πουηάλα για 
το προςφυγικό ςε Βρυξζλλεσ και Ψουρκία  

08 09 16 

185. Υροςφυγικό: θ Ελλάδα ςτθν πρϊτθ 
γραμμι  

07 09 16 

186. Ψαξίδι Πουηάλα ςτθν Ψουρκία  03 09 16 

187. Άγνωςτοσ «Χ» ξανά θ Ψουρκία  03 09 16 

188. Βίηα και προςφυγικό ςτθ ςυνάντθςθ 
Γιοφνκερ, Ψουςκ με Ερντογάν  

03 09 16 

189. Ππαράη επαφϊν Ε.Ε. με Άγκυρα 
για προςφυγικό  

02 09 16 

190. Χυνάντθςθ Πουηάλα με Ψοφρκο πρζςβθ  02 09 16 

191. Φόβοσ ςτα νθςιά λόγω κλοπϊν και 
επειςοδίων  

01 09 16 

 

Πίνακασ 10: Νθςιά 

ΕΦΘΜΕΡΙΔΑ ΣΩΝ ΤΝΣΑΚΣΩΝ  

1. Σι αντιδράςεισ δεν ςταματοφν το 
Υροαναχωρθςιακό ςτθν Ξω  

13 02 17 

2. Χυνζχεια πιζςεων από τουσ δθμάρχουσ του 
Ανατ. Αιγαίου  

02 02 17 

3. Σ Ξουρουμπλισ άκουςε τα προβλιματα 
των νθςιωτϊν 

28 01 17 

4. Υροβολι ςτα νθςιά του προςφυγικοφ 26 01 17 

5. Χφςκεψθ για τθν προβολι των νθςιϊν τθσ 
προςφυγικισ κρίςθσ 

25 01 17 

6. Αποςυμφόρθςθ των νθςιϊν ηιτθςαν πζντε 
διμαρχοι απ’ τον Αλζξθ Ψςίπρα 

24 01 17 

7. Αρνθτικοί ςε νζεσ προςφυγικζσ δομζσ οι 
διμαρχοι πζντε νθςιϊν  

23 01 17 

http://www.kathimerini.gr/874349/article/epikairothta/politikh/to-prosfygiko-piestika-3ana-sto-proskhnio
http://www.kathimerini.gr/874349/article/epikairothta/politikh/to-prosfygiko-piestika-3ana-sto-proskhnio
http://www.kathimerini.gr/874389/article/epikairothta/politikh/tsipras-diereynoyme-den-amfisvhtoyme-ta-stoixeia-ths-elstat
http://www.kathimerini.gr/874389/article/epikairothta/politikh/tsipras-diereynoyme-den-amfisvhtoyme-ta-stoixeia-ths-elstat
http://www.kathimerini.gr/874372/article/epikairothta/kosmos/d-avramopoylos-h-katanomh-twn-prosfygwn-shmainei-allhleggyh-sthn-pra3h
http://www.kathimerini.gr/874372/article/epikairothta/kosmos/d-avramopoylos-h-katanomh-twn-prosfygwn-shmainei-allhleggyh-sthn-pra3h
http://www.kathimerini.gr/874372/article/epikairothta/kosmos/d-avramopoylos-h-katanomh-twn-prosfygwn-shmainei-allhleggyh-sthn-pra3h
http://www.kathimerini.gr/874177/article/epikairothta/ellada/nea-kentra-sth-xio-gia-toys-metanastes
http://www.kathimerini.gr/873976/article/epikairothta/ellada/erwthmata-gia-ton-ari8mo-twn-prosfygwn
http://www.kathimerini.gr/873976/article/epikairothta/ellada/erwthmata-gia-ton-ari8mo-twn-prosfygwn
http://www.kathimerini.gr/873885/article/epikairothta/ellada/synexizetai-h-synergasia-me-thn-toyrkia
http://www.kathimerini.gr/873885/article/epikairothta/ellada/synexizetai-h-synergasia-me-thn-toyrkia
http://www.kathimerini.gr/873798/opinion/epikairothta/politikh/prosfygiko-h-ellada-sthn-prwth-grammh
http://www.kathimerini.gr/873798/opinion/epikairothta/politikh/prosfygiko-h-ellada-sthn-prwth-grammh
http://www.kathimerini.gr/873287/article/epikairothta/ellada/ta3idi-moyzala-sthn-toyrkia
http://www.kathimerini.gr/873264/article/epikairothta/politikh/agnwstos-x-3ana-h-toyrkia
http://www.kathimerini.gr/873137/article/epikairothta/ellada/synanthsh-moyzala-me-toyrko-presvh
http://www.kathimerini.gr/873003/article/epikairothta/ellada/fovos-sta-nhsia-logw-klopwn-kai-epeisodiwn
http://www.kathimerini.gr/873003/article/epikairothta/ellada/fovos-sta-nhsia-logw-klopwn-kai-epeisodiwn
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8. «Χρειάηονται νζα Ξζντρα Ξράτθςθσ ςτα 
νθςιά ςιμερα, όχι αφριο»  

19 01 17 

9. Χτθ Οζςβο Πουηάλασ – Αβραμόπουλοσ 18 01 17 

10. Χτθ Οζςβο ο επίτροποσ Πετανάςτευςθσ  17 01 17 

11. Χυνάντθςθ με Ψςίπρα ηθτοφν οι διμαρχοι 
νθςιϊν  

16 01 17 

12. Ιτανε ςτραβό το... κλίμα 16 01 17 

13. Διαφωνία με εντάςεισ 15 01 17 

14. Ξατά τθσ φιλοξενίασ προςφφγων ςτο πλοίο 
ο διμαρχοσ Οζςβου  

13 01 17 

15. Χαμιϊτεσ προσ Ξουρουμπλι: Υολλά χρόνια 
«μοναξιάσ» 

01 01 17 

16. Από τον Απρίλιο θ αποςυμφόρθςθ των 
νθςιϊν  

24 12 16 

17. Σνομαςτικι ψθφοφορία για τον ΦΥΑ ςτα 
νθςιά (LIVE) 

21 12 16 

18. Χυναινετικό κλίμα για τον μειωμζνο ΦΥΑ 
ςτα νθςιά 

20 12 16 

19. Χτθ Βουλι ο ΦΥΑ εν αναμονι των 
δανειςτϊν  

19 12 16 

20. Ζρχεται ςτθ Βουλι θ τροπολογία για το 
ΦΥΑ ςτα νθςιά 

18 12 16 

21. «ΡΔ και διμοσ Χίου μασ βάηουν εμπόδια» 24 11 16 

22. Αμβλφνκθκαν τα πάκθ ςτο Πζγαρο 23 11 16 

23. Επικρίςεισ Πουηάλα εναντίον δθμάρχων 
ςτα νθςιά 

21 11 16 

24. Ρτόμινο δυςαρζςκειασ από τθν ανάκλθςθ 
των Βζλγων εμπειρογνωμόνων  

18 11 16 

25. Ψο Βζλγιο αποςφρει από τα ελλθνικά νθςιά 
το προςωπικό του 

17 11 16 

26. «Ξινδυνεφουν» οι Βζλγοι εμπειρογνϊμονεσ 
ςτα ελλθνικά νθςιά 

16 11 16 

27. «Χαν να βρίςκονται 272.000 πρόςφυγεσ ςτο 
κζντρο τθσ Ακινασ»  

11 11 16 

28. «Δεν φταίει θ Ξομιςιόν για επειςόδια ςε 
hotspots»  

27 10 16 

29. Ζνασ Χαμιϊτθσ κι ζνασ μετανάςτθσ ςτο 
νοςοκομείο ζπειτα από ςυμπλοκι 

10 11 16 

30. Επειςόδια μεταξφ προςφφγων και πολιτϊν 
ςτθ Χάμο  

09 11 16 

31. Υϊσ να υπερβοφμε το αδιζξοδο ςτο 
προςφυγικό 

30 10 16 

32. Πινυμα αγωνίασ από τα νθςιά προσ τουσ 
Ευρωςοςιαλιςτζσ 

20 10 16 

33. εκίνθςε θ αποςυμφόρθςθ του κζντρου 
ταυτοποίθςθσ Χάμου  

13 10 16 

34. Αποςυμφόρθςθ και βελτίωςθ ςυνκθκϊν για 
τουσ πρόςφυγεσ ςτθ Χάμο 

11 10 16 

35. Σι παρεμβάςεισ για το προςφυγικό ςτο Β. 
Αιγαίο 

08 10 16 
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36. Χφςκεψθ ςτο Παξίμου για το προςφυγικό 
ηιτθμα ςτθ Οζςβο 

30 09 16 

37. «Βαριζσ ςκιζσ» για τθ «δράςθ» ςτελεχϊν 
τθσ ΡΔ ςτθ Οζςβο 

20 09 16 

38. Σ Διμοσ Οζςβου ηθτά τθ διαχείριςθ του 
Ξαρά Ψεπζ  

19 09 16 

39. Χφςκεψθ υπό τον Γ. Πουηάλα για τθ Χίο 07 09 16 

40. Πεταφορά προςφφγων ςτθν θπειρωτικι 
χϊρα από τα νθςιά 

04 09 16 

ΑΤΓΘ   

41. Ψο πρϊτο κζντρο κράτθςθσ ςτα νθςιά κα 
είναι ςτθν Ξω  

11 02 17 

42. Ρζα προςπάκεια για ανανζωςθ του 
προγράμματοσ βίηα για Ψοφρκουσ ςτα νθςιά 
του Αιγαίου  

09 02 17 

43. Αποςυμφόρθςθ των νθςιϊν ηθτοφν πζντε 
διμαρχοι του Αιγαίου 

23 01 17 

44. Αναπτυξιακό ςχζδιο και αποςυμφόρθςθ 
ηιτθςαν οι διμαρχοι  

21 01 17 

45. Χυνάντθςθ Αβραμόπουλου με πζντε 
δθμάρχουσ των νθςιϊν του ανατολικοφ 
Αιγαίου 

20 01 17 

46. Αυτοψία για τθν προςφυγικι κρίςθ ςτο 
Αιγαίο 

19 01 17 

47. Χτθ Πυτιλινθ ο Γιάννθσ Πουηάλα 15 01 17 

48. Γ. Πουηάλασ: Υετφχαμε το ςτοίχθμα του 
ξεχειμωνιάςματοσ ςτθν ενδοχϊρα, κακι θ 
κατάςταςθ ςτα νθςιά (Video)  

13 01 17 

49. Γ. Πουηάλασ ςτθν "Αυγι τθσ Ξυριακισ": Ψον 
Απρίλιο κα ξεκινιςει θ αποςυμφόρθςθ των 
νθςιϊν 

25 12 16 

50. Διεκνισ Αμνθςτία για Ε.Ε.: Θ πίεςθ ςτθν 
Ελλάδα για τισ επιςτροφζσ βάςει Δουβλίνου 
είναι «υποκριτικι»  

10 12 16 

51. Θ πίεςθ ςτα νθςιά κα αποςυμφορθκεί διά 
τθσ... ευκολότερθσ απζλαςθσ και κράτθςθσ 

09 12 16 

52. Επιςτολι Πουηάλα για μεταφορά 
μεταναςτϊν από τα νθςιά ςτθν ενδοχϊρα 

08 12 16 

53. Τχι τθσ Οζςβου ςε νζεσ δομζσ φιλοξενίασ 
και κζντρο κράτθςθσ 

07 12 16 

54. Σ Διμοσ Χίου είπε «όχι» ςε χϊρο 
φιλοξενίασ προςφφγων  

29 11 16 

55. Γ. Πουηάλασ: Διμοσ και Ρ.Δ. υπεφκυνθ για 
τθν κατάςταςθ ςτθ Χίο 

25 11 16 

56. Υυκνϊνουν τα μαφρα ςφννεφα ςτα νθςιά 22 11 16 

57. Ρ. Ψόςκασ: Σι ακραίοι που λζνε να φφγουν 
τϊρα οι πρόςφυγεσ από το Χίο δεν 
προςφζρουν λφςθ 

21 11 16 

58. Ανακοίνωςθ από τον ΧΩΦΛΗΑ Χίου: Υαιχνίδια 
ςτισ πλάτεσ Χιωτϊν και προςφφγων 

18 11 16 

59. Αποςφρουν οι Βζλγοι τουσ 17 11 16 

http://www.avgi.gr/article/10836/7717555/e-piese-sta-nesia-tha-aposymphorethei-dia-tes-eukoloteres-apelases-kai-krateses
http://www.avgi.gr/article/10836/7717555/e-piese-sta-nesia-tha-aposymphorethei-dia-tes-eukoloteres-apelases-kai-krateses
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εμπειρογνϊμονεσ από τα νθςιά   

60. «Ψο Βζλγιο αποςφρει τουσ 
εμπειρογνϊμονζσ του από τα ελλθνικά 
νθςιά» 

16 11 16 

61. Χφςκεψθ για τον εγκλωβιςμό προςφφγων 
ςτθ Χίο, με «επαναδιατφπωςθ» τθσ 
κυβερνθτικισ πρόταςθσ 

09 11 16 

62. Χφςκεψθ ςτο Πζγαρο Παξίμου, τθν 
ερχόμενθ Ψρίτθ, με κζμα το προςφυγικό 
ηιτθμα ςτθ Χίο 

02 11 16 

63. Αναταραχι και ςτθ Χάμο λόγω του 
πολφμθνου εγκλειςμοφ προςφφγων 

26 10 16 

64. Χ. Γαλθνόσ: Θ πολιτικι τθσ ΕΕ εγκλϊβιςε 
χιλιάδεσ ανκρϊπουσ ςτα ελλθνικά νθςιά 

19 10 16 

65. Ανάγκθ αποςυμφόρθςθσ και βελτίωςθ 
ςυνκθκϊν διαβίωςθσ  

12 10 16 

66. Σι επτά δράςεισ τθσ κυβζρνθςθσ για το 
προςφυγικό ςτθ Χάμο 

11 10 16 

67. Πικρόψυχεσ λφςεισ ςε μεγάλα προβλιματα 09 10 16 

68. Παξίμου για το προςφυγικό: Κα 
αποςυμφορθκεί θ Οζςβοσ 

07 10 16 

69. Απομακρφνκθκαν οι πρόςφυγεσ από το 
κολυμβθτιριο τθσ Πυτιλινθσ 

07 10 16 

70. Die Zeit: Δεν φταίει θ Ελλάδα για τθν 
κατάςταςθ ςτθ Οζςβο, αλλά οι χϊρεσ τθσ 
Ε.Ε 

29 09 16 

71. Φεςιτάλ μικροπολιτικισ από τον Ξυρ. 
Πθτςοτάκθ για το προςφυγικό   

27 09 16 

72. Λςομερι κατανομι των προςφφγων ςε όλθ 
τθ χϊρα ηθτοφν οι φορείσ του νθςιοφ  

23 09 16 

73. Σι φορείσ τθσ Οζςβου ηθτοφν 
ολοκλθρωμζνθ ςτρατθγικι 

22 09 16 

74. Εφαρμογι ςχεδίου αποςυμφόρθςθσ και 
επιτάχυνςθ των διαδικαςιϊν αςφλου 

21 09 16 

75. Χφςκεψθ για τθ λιψθ μζτρων 
αντιμετϊπιςθσ τθσ κατάςταςθσ ςτθ Οζςβο 

20 09 16 

76. Ενδιάμεςοσ χϊροσ καταγραφισ 
παραβατικϊν, όχι νζα δομι  

17 09 16 

77. Αν. Πιχαθλίδθσ: Δφςκολθ θ κατάςταςθ ςτθ 
Χίο, αλλά φαινόμενα αυτόκλθτων 
ςερίφιδων δεν κα γίνουν ανεκτά 

15 09 16 

78. Υροςφυγικό: Χφςκεψθ τθν Υαραςκευι υπό 
τον Γ. Πουηάλα για τα προβλιματα ςτθ Χίο  

07 09 16 

ΚΑΘΘΜΕΡΙΝΘ  

79. Δικαςτικά κα κινθκοφν κάτοικοι τθσ Ξω 22 02 17 

80. Ψα hotspots απζκτθςαν διοικθτζσ 21 02 17 

81. Χτισ Βρυξζλλεσ οι διμαρχοι των νθςιϊν  19 02 17 

82. Ρζα προςκόμματα ςτθ βίηα πολιτϊν από 
τρίτεσ χϊρεσ 

09 02 17 

83. «Δεν κατανοοφμε τθ ςτάςθ Πουηάλα» 09 02 17 
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δθλϊνουν οι ξενοδόχοι τθσ Οζςβου 

84. Ζκτακτθ ενίςχυςθ 1,68 εκατ. ευρϊ για τουσ 
κτθνοτρόφουσ των νθςιϊν του Αιγαίου 

08 02 17 

85. Υροςφυγικό: Ευκφνεσ από Πουηάλα ςε 
ξενοδόχουσ και μζλθ τθσ ΡΔ για τθν 
κατάςταςθ ςτα νθςιά 

03 02 17 

86. Χφςκεψθ Πθτςοτάκθ με τουσ Δθμάρχουσ 
ΒΑ Αιγαίου για το προςφυγικό 

01 02 17 

87. Φόβοι για «τςουνάμι» προςφυγικϊν ροϊν 
ςτα νθςιά του Αιγαίου 

30 01 17 

88. Αποςυμφόρθςθ νθςιϊν πριν από τθν 
τουριςτικι ςεηόν  

25 01 17 

89. Διεκδικιςεισ δθμάρχων για τα νθςιά  24 01 17 

90. Ανοιχτι επικοινωνία Αβραμόπουλου με 
πζντε δθμάρχουσ  

21 01 17 

91. Ψετ α τετ Αβραμόπουλου – δθμάρχων  20 01 17 

92. Δ. Aβραμόπουλοσ: Πια μεταβατικι 
περίοδοσ ςτα νθςιά 

19 01 17 

93. Εντείνεται το αδιζξοδο ςτα νθςιά 17 01 17 

94. «Τχι» ςε νζα κζντρα φιλοξενίασ 22 12 16 

95. Διεκνζσ κφκλωμα διακίνθςθσ ςτισ ροζσ 
«βλζπουν» οι Αρχζσ 

21 12 16 

96. Βοικεια ςε πρόςφυγεσ με λάκοσ τρόπο 16 12 16 

97. «Δεν ανεχόμαςτε άλλο το βάροσ του 
προςφυγικοφ» 

13 12 16 

98. Ξατεβαςμζνα ρολά ςε νθςιά κατά του ΦΥΑ  01 12 16 

99. Χτα όριά τουσ οι πρόςφυγεσ και οι κάτοικοι   27 11 16 

100. Χχζδιο Β για μεταφορά προςφφγων   26 11 16 

101. Βζλθ Πουηάλα κατά Διμου Χίου και Ρ.Δ.   25 11 16 

102. Πουηάλασ: «Δεν κα απεγκλωβίςουμε 
άμεςα τα νθςιά» 

25 11 16 

103. Πουηάλασ: Ψοπικι αυτοδιοίκθςθ και ΡΔ 
εμποδίηουν τθ λφςθ για τουσ πρόςφυγεσ   

24 11 16 

104. Ξρίςιμθ θ 5θ Δεκεμβρίου για τθν ελλθνικι 
οικονομία  

24 11 16 

105. Πουηάλασ: Ρζα κζντρα παρά τισ 
αντιδράςεισ   

22 11 16 

106. Θλίασ Χιφάκθσ, Αντιδιμαρχοσ Διμου Ξω  21 11 16 

107. Ανθςυχία ειδικϊν Ωπθρεςίασ Αςφλου  18 11 16 

108. Θ υπομονι των νθςιωτϊν εξαντλείται 15 11 16 

109. Δ. Αβραμόπουλοσ: Διαχειρίςιμο 
το προςφυγικό 

10 11 16 

110. Υρόταςθ δθμιουργίασ νζου κζντρου ςτθ 
Χίο  

09 11 16 

111. Ζνταςθ ςτον καταυλιςμό προςφφγων ςτθ 
Χίο  

05 11 16 

112. Eπί ποδόσ διμοσ και φορείσ ςτθ Χάμο για 
το προςφυγικό 

04 11 16 

113. Αυτορρυκμιηόμενα αδιζξοδα...    04 11 16 

114. Υροςφυγικό: Θ Χίοσ ςτο επίκεντρο 02 11 16 

http://www.kathimerini.gr/885936/article/epikairothta/ellada/katevasmena-rola-se-nhsia-kata-toy-fpa
http://www.kathimerini.gr/885303/article/epikairothta/ellada/sxedio-v-gia-metafora-prosfygwn
http://www.kathimerini.gr/885170/article/epikairothta/politikh/moyzalas-den-8a-apegklwvisoyme-amesa-ta-nhsia
http://www.kathimerini.gr/885170/article/epikairothta/politikh/moyzalas-den-8a-apegklwvisoyme-amesa-ta-nhsia
http://www.kathimerini.gr/884914/article/epikairothta/ellada/moyzalas-topikh-aytodioikhsh-kai-nd-empodizoyn-th-lysh-gia-toys-prosfyges
http://www.kathimerini.gr/884914/article/epikairothta/ellada/moyzalas-topikh-aytodioikhsh-kai-nd-empodizoyn-th-lysh-gia-toys-prosfyges
http://www.kathimerini.gr/884571/article/epikairothta/ellada/moyzalas-nea-kentra-para-tis-antidraseis
http://www.kathimerini.gr/884571/article/epikairothta/ellada/moyzalas-nea-kentra-para-tis-antidraseis
http://www.kathimerini.gr/883558/article/ta3idia/proswpa-toy-toyrismoy/hlias-sifakhs-antidhmarxos-dhmoy-kw
http://www.kathimerini.gr/882893/article/epikairothta/ellada/d-avramopoylos-diaxeirisimo-to-prosfygiko
http://www.kathimerini.gr/882893/article/epikairothta/ellada/d-avramopoylos-diaxeirisimo-to-prosfygiko
http://www.kathimerini.gr/882685/article/epikairothta/ellada/protash-dhmioyrgias-neoy-kentroy-sth-xio
http://www.kathimerini.gr/882685/article/epikairothta/ellada/protash-dhmioyrgias-neoy-kentroy-sth-xio
http://www.kathimerini.gr/882040/article/epikairothta/ellada/epi-podos-dhmos-kai-foreis-sth-samo-gia-to-prosfygiko
http://www.kathimerini.gr/882040/article/epikairothta/ellada/epi-podos-dhmos-kai-foreis-sth-samo-gia-to-prosfygiko
http://www.kathimerini.gr/882114/opinion/epikairothta/politikh/aytorry8mizomena-adie3oda
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ςφςκεψθσ ςτο Παξίμου τθν Ψρίτθ  

115. Ζκρυκμθ θ κατάςταςθ ςτα νθςιά - 
εγκλωβιςμζνοι 15.844 μετανάςτεσ και 
πρόςφυγεσ  

31 10 16 

116. Χυνεχίηεται θ ζνταςθ ςτα hotspots   27 10 16 

117. Ζνταςθ ςτθ Χίο, ςτακερζσ οι προςφυγικζσ 
ροζσ ςτα νθςιά 

21 10 16 

118. Άνω των 15.000 οι εγκλωβιςμζνοι ςτα 
νθςιά του Αιγαίου 

12 10 16 

119. Υροςφυγικό: Ψριπλι «παρζμβαςθ» ςτθ 
Χάμο αποφαςίςτθκε ςε ςφςκεψθ ςτο 
Παξίμου 

11 10 16 

120. Επί τάπθτοσ θ αποςυμφόρθςθ των νθςιϊν 
Β. Αιγαίου   

08 10 16 

121. Παξίμου για Οζςβο: Υροτεραιότθτεσ 
αποςυμφόρθςθ και επιτάχυνςθ 
διαδικαςιϊν για άςυλο   

07 10 16 

122. Χταδιακά θ αϋ φάςθ αποςυμφόρθςθσ 
νθςιϊν  

06 10 16 

123. Σι 14.000 αποκλειςμζνοι ςτα νθςιά  02 10 16 

124. επζραςαν τισ 14.000 οι εγκλωβιςμζνοι 
πρόςφυγεσ ςτα νθςιά  

30 09 16 

125. Χφςκεψθ ςτο Παξίμου τθ Δευτζρα για τισ 
επιπτϊςεισ του προςφυγικοφ ςτθ Οζςβο  

29 09 16 

126. Ψον κϊδωνα του κινδφνου κροφει θ Χίοσ 28 09 16 

127. Φοβοφνται για τθν αςφάλειά τουσ οι 
υπάλλθλοι τθσ Ωπθρεςίασ Αςφλου ςτθ Χίο  

27 09 16 

128. Χφνεςθ ςτο προςφυγικό 25 09 16 

129. Ξαι θ παραπλθροφόρθςθ διακινείται ςτθ 
Πόρια...  

25 09 16 

130. Χωρίσ διεκνείσ πτιςεισ κινδυνεφει να 
μείνει θ Χίοσ  

24 09 16 

131. Χυνεχίηονται οι ροζσ προςφφγων, 
επειςόδια ςτθ Χίο  

24 09 16 

132. Χε αδιζξοδο οι «εγκλωβιςμζνοι» και θ 
Οζςβοσ 

23 09 16 

133. Χτο καμίνι του προςφυγικοφ  23 09 16 

134. Χίοσ: Διαμάχθ και καμία ςυγκεκριμζνθ 
πρόταςθ 

22 09 16 

135. Ξλιμάκωςθ αντιδράςεων ςτθ Χίο  21 09 16 

136. Πειωμζνα κατά 345 εκατ. τα τουριςτικά 
ζςοδα το επτάμθνο ςε ςχζςθ με πζρυςι  

21 09 16 

137. Ψόςκασ: Δφο διμοιρίεσ των ΠΑΨ ςτθ 
Οζςβο  

20 09 16 

138. Φωτιζσ, επειςόδια, πανικόσ ςτο hotspot 
τθσ Πόριασ 

20 09 16 

139. «Τχι» φορζων ςε νζα hotspots ςε Οζςβο, 
Χίο  

17 09 16 

140. Υροςφυγικό: ζδαφοσ για ακρότθτεσ 
δίνουν οι ςυνκικεσ ςτα νθςιά   

16 09 16 

http://www.kathimerini.gr/881470/article/epikairothta/ellada/ekry8mh-h-katastash-sta-nhsia---egklwvismenoi-15844-metanastes-kai-prosfyges
http://www.kathimerini.gr/881470/article/epikairothta/ellada/ekry8mh-h-katastash-sta-nhsia---egklwvismenoi-15844-metanastes-kai-prosfyges
http://www.kathimerini.gr/881470/article/epikairothta/ellada/ekry8mh-h-katastash-sta-nhsia---egklwvismenoi-15844-metanastes-kai-prosfyges
http://www.kathimerini.gr/880130/article/epikairothta/ellada/entash-sth-xio-sta8eres-oi-prosfygikes-roes-sta-nhsia
http://www.kathimerini.gr/880130/article/epikairothta/ellada/entash-sth-xio-sta8eres-oi-prosfygikes-roes-sta-nhsia
http://www.kathimerini.gr/878767/article/epikairothta/ellada/anw-twn-15000-oi-egklwvismenoi-sta-nhsia-toy-aigaioy
http://www.kathimerini.gr/878767/article/epikairothta/ellada/anw-twn-15000-oi-egklwvismenoi-sta-nhsia-toy-aigaioy
http://www.kathimerini.gr/878257/article/epikairothta/ellada/epi-taphtos-h-aposymforhsh-twn-nhsiwn-v-aigaioy
http://www.kathimerini.gr/878257/article/epikairothta/ellada/epi-taphtos-h-aposymforhsh-twn-nhsiwn-v-aigaioy
http://www.kathimerini.gr/877885/article/epikairothta/ellada/stadiaka-h-a-fash-aposymforhshs-nhsiwn
http://www.kathimerini.gr/877885/article/epikairothta/ellada/stadiaka-h-a-fash-aposymforhshs-nhsiwn
http://www.kathimerini.gr/877052/article/epikairothta/ellada/3eperasan-tis-14000-oi-egklwvismenoi-prosfyges-sta-nhsia
http://www.kathimerini.gr/877052/article/epikairothta/ellada/3eperasan-tis-14000-oi-egklwvismenoi-prosfyges-sta-nhsia
http://www.kathimerini.gr/876995/article/epikairothta/politikh/syskeyh-sto-ma3imoy-th-deytera-gia-tis-epiptwseis-toy-prosfygikoy-sth-lesvo
http://www.kathimerini.gr/876995/article/epikairothta/politikh/syskeyh-sto-ma3imoy-th-deytera-gia-tis-epiptwseis-toy-prosfygikoy-sth-lesvo
http://www.kathimerini.gr/876681/article/epikairothta/ellada/ton-kwdwna-toy-kindynoy-kroyei-h-xios
http://www.kathimerini.gr/876581/article/epikairothta/ellada/fovoyntai-gia-thn-asfaleia-toys-oi-ypallhloi-ths-yphresias-asyloy-sth-xio
http://www.kathimerini.gr/876581/article/epikairothta/ellada/fovoyntai-gia-thn-asfaleia-toys-oi-ypallhloi-ths-yphresias-asyloy-sth-xio
http://www.kathimerini.gr/876293/opinion/epikairothta/politikh/synesh-sto-prosfygiko
http://www.kathimerini.gr/876372/article/epikairothta/ellada/kai-h-paraplhroforhsh-diakineitai-sth-moria
http://www.kathimerini.gr/876372/article/epikairothta/ellada/kai-h-paraplhroforhsh-diakineitai-sth-moria
http://www.kathimerini.gr/876268/article/epikairothta/ellada/xwris-die8neis-pthseis-kindyneyei-na-meinei-h-xios
http://www.kathimerini.gr/876268/article/epikairothta/ellada/xwris-die8neis-pthseis-kindyneyei-na-meinei-h-xios
http://www.kathimerini.gr/876207/article/epikairothta/politikh/synexizontai-oi-roes-prosfygwn-epeisodia-sth-xio
http://www.kathimerini.gr/876207/article/epikairothta/politikh/synexizontai-oi-roes-prosfygwn-epeisodia-sth-xio
http://www.kathimerini.gr/876138/opinion/epikairothta/politikh/sto-kamini-toy-prosfygikoy
http://www.kathimerini.gr/875874/article/epikairothta/ellada/xios-diamaxh-kai-kamia-sygkekrimenh-protash
http://www.kathimerini.gr/875874/article/epikairothta/ellada/xios-diamaxh-kai-kamia-sygkekrimenh-protash
http://www.kathimerini.gr/875711/article/epikairothta/ellada/klimakwsh-antidrasewn-sth-xio
http://www.kathimerini.gr/875687/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/meiwmena-kata-345-ekat-ta-toyristika-esoda-to-eptamhno-se-sxesh-me-perysi
http://www.kathimerini.gr/875687/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/meiwmena-kata-345-ekat-ta-toyristika-esoda-to-eptamhno-se-sxesh-me-perysi
http://www.kathimerini.gr/875521/article/epikairothta/ellada/fwties-epeisodia-panikos-sto-hotspot-ths-morias
http://www.kathimerini.gr/875521/article/epikairothta/ellada/fwties-epeisodia-panikos-sto-hotspot-ths-morias
http://www.kathimerini.gr/875229/article/epikairothta/ellada/oxi-forewn-se-nea-hotspots-se-lesvo-xio
http://www.kathimerini.gr/875229/article/epikairothta/ellada/oxi-forewn-se-nea-hotspots-se-lesvo-xio
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141. Αςφυκτικι θ κατάςταςθ ςε Χίο και Οζςβο   15 09 16 

142. Υάνω από 13.000 πρόςφυγεσ ςτα 
ελλθνικά νθςιά – ζκρυκμθ κατάςταςθ ςε 
Οζςβο και Χίο   

12 09 16 

143. Ψο προςφυγικό πιεςτικά ξανά ςτο 
προςκινιο  

12 09 16 

144. Θ προςφυγικι κρίςθ απειλεί τον τουριςμό 
από τθ νζα ςεηόν  

10 09 16 

145. Ρζα κζντρα ςτθ Χίο για τουσ μετανάςτεσ 10 09 16 

146. «Χυνεχίηεται θ ςυνεργαςία με τθν 
Ψουρκία»  

08 09 16 

147. Aναβάκμιςθ δομϊν φιλοξενίασ ςτθ Β. 
Ελλάδα  

07 09 16 

148. Αποςυμφόρθςθ νθςιϊν τον επόμενο 
μινα  

06 09 16 

149. Γεμίηουν πάλι Χίοσ - Πυτιλινθ  04 09 16 

150. Ψαξίδι Πουηάλα ςτθν Ψουρκία  03 09 16 

151. Χυνάντθςθ Πουηάλα με Ψοφρκο πρζςβθ 02 09 16 

152. Φόβοσ ςτα νθςιά λόγω κλοπϊν και 
επειςοδίων  

01 09 16 

 

Πίνακασ 11: Πράξεισ υπζρ των προςφφγων 

ΕΦΘΜΕΡΙΔΑ ΣΩΝ ΤΝΣΑΚΣΩΝ  

1. Χωρίσ μετανάςτεσ  25 02 17 

2. Πε δφναμθ από τθ Βαρκελϊνθ  23 02 17 

3. «Ψα παιδιά ηωγραφίηουν τθν προςφυγιά»  23 02 17 

4. «Υαράδειγμα»  22 02 17 

5. Αλζξανδροσ Χταματίου: Φωτογραφικι 
ςπουδι Ηωισ και Κανάτου 

22 02 17 

6. Αντιφαςιςτικό τουρνουά ποδοςφαίρου 
μεταξφ προςφφγων και φοιτθτϊν  

18 02 17 

7. Εκδθλϊςεισ αλλθλεγγφθσ ζξω από κζντρα 
φιλοξενίασ προςφφγων  

18 02 17 

8. Ξάλεςμα για εκδθλϊςεισ αλλθλεγγφθσ 
ςτουσ πρόςφυγεσ  

17 02 17 

9. «Ψα παιδιά ηωγραφίηουν τθν προςφυγιά» 
ςτον Υειραιά  

14 02 17 

10. «Ξαταργιςτε τθν κράτθςθ»  01 02 17 

11. Ζνα εκατομμφριο δολάρια για τουσ 
πρόςφυγεσ  

07 02 17 

12. Θ ζκκεςθ «Made in Europe» ςτο Θράκλειο - 
Χυηιτθςθ για το προςφυγικό βίντεο 

01 02 17 

13. «Made in Europe» ςτο Θράκλειο  01 02 17 

14. Θράκλειο: Εκδθλϊςεισ για το προςφυγικό - 
Ζκκεςθ του Π. Ξουντοφρθ 

31 01 17 

15. Πεγαλοκαρδία 26 01 17 

16. Σ βραβευμζνοσ φωτορεπόρτερ Άρθσ 
Πεςςινθσ ςτο Θράκλειο  

18 01 17 

17. Πια χορθγία και μια ςυγγνϊμθ;  18 01 17 

http://www.kathimerini.gr/874810/article/epikairothta/ellada/asfyktikh-h-katastash-se-xio-kai-lesvo
http://www.kathimerini.gr/874349/article/epikairothta/politikh/to-prosfygiko-piestika-3ana-sto-proskhnio
http://www.kathimerini.gr/874349/article/epikairothta/politikh/to-prosfygiko-piestika-3ana-sto-proskhnio
http://www.kathimerini.gr/874207/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/h-prosfygikh-krish-apeilei-ton-toyrismo-apo-th-nea-sezon
http://www.kathimerini.gr/874207/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/h-prosfygikh-krish-apeilei-ton-toyrismo-apo-th-nea-sezon
http://www.kathimerini.gr/874177/article/epikairothta/ellada/nea-kentra-sth-xio-gia-toys-metanastes
http://www.kathimerini.gr/873885/article/epikairothta/ellada/synexizetai-h-synergasia-me-thn-toyrkia
http://www.kathimerini.gr/873885/article/epikairothta/ellada/synexizetai-h-synergasia-me-thn-toyrkia
http://www.kathimerini.gr/873741/article/epikairothta/ellada/anava8mish-domwn-filo3enias-sth-v-ellada
http://www.kathimerini.gr/873741/article/epikairothta/ellada/anava8mish-domwn-filo3enias-sth-v-ellada
http://www.kathimerini.gr/873617/article/epikairothta/ellada/aposymforhsh-nhsiwn-ton-epomeno-mhna
http://www.kathimerini.gr/873617/article/epikairothta/ellada/aposymforhsh-nhsiwn-ton-epomeno-mhna
http://www.kathimerini.gr/873265/article/epikairothta/ellada/gemizoyn-pali-xios---mytilhnh
http://www.kathimerini.gr/873287/article/epikairothta/ellada/ta3idi-moyzala-sthn-toyrkia
http://www.kathimerini.gr/873003/article/epikairothta/ellada/fovos-sta-nhsia-logw-klopwn-kai-epeisodiwn
http://www.kathimerini.gr/873003/article/epikairothta/ellada/fovos-sta-nhsia-logw-klopwn-kai-epeisodiwn
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18. Ψα χριματα του «Σφλοφ Υάλμε» υπζρ 
αυτϊν που ζδειξαν αλλθλεγγφθ  

11 01 17 

19. Χε Οζςβο και Οαμπεντοφηα το βραβείο 
Σφλοφ Υάλμε  

09 01 17 

20. Κα το ξανακάναμε  05 01 17 

21. Χυγκροτικθκε θ Εκνικι Υροςφφγων 
Υοδοςφαίρου  

02 01 17 

22. Θμερολόγια οικονομικισ ενίςχυςθσ τθσ 
«Ροταρά 26» 

31 12 16 

23. «Ωιοκετικθκε» το ΥΑΚ-Σ60 του Οιμενικοφ 
Χϊματοσ  

30 12 16 

24. Ακτιβιςτζσ και όχι διακινθτζσ οι Βάςκοι ςτθν 
Θγουμενίτςα  

29 12 16 

25. Ρικθτζσ από τα αποδυτιρια...  23 12 16 

26. Χυναυλία οικονομικισ ενίςχυςθσ τθσ 
«Ροταρά 26»  

23 12 16 

27. «Ξοινι ςτρατθγικι για το προςφυγικό»  21 12 16 

28. Αγάπθ... μόνο  19 12 16 

29. «Σι μετανάςτεσ ξανά ςτο προςκινιο»  18 12 16 

30. Θμερίδα για προςφυγικό και δράςεισ 
ζνταξθσ ςτο Υάντειο  

13 12 16 

31. Αλλθλεγγφθ από καρδιάσ ςτουσ 
απόκλθρουσ τθσ Γθσ  

12 12 16 

32. Ψο αλάτι τθσ ενςωμάτωςθσ για καλο 12 12 16 

33. «Υρϊτα ο Άνκρωποσ»: Εκδιλωςθ για το 
προςφυγικό ςτα Χανιά  

12 12 16 

34. Υϊσ μπορείσ ν' αντιμετωπίςεισ τα δφςκολα;  11 12 16 

35. Χιϊτθσ ξενοδόχοσ παραχωρεί δωμάτια ςε 
πρόςφυγεσ  

08 12 16 

36. Χυναυλία ανκρωπιάσ ςτο Πόναχο  08 12 16 

37. Θμερίδα για το προςφυγικό και τθ δθμόςια 
Ωγεία  

01 12 16 

38. Υαραβιάηει τθν ευρωπαϊκι νομοκεςία ο 
εγκλειςμόσ των ‘‘παραβατικϊν’’ 
μεταναςτϊν και προςφφγων» 

30 11 16 

39. Για τα ςπίτια και τα χωράφια 30 11 16 

40. Για τα αςυνόδευτα προςφυγόπουλα 28 11 16 

41. Ζνα χαμόγελο και μια ντρίμπλα για τουσ 
πρόςφυγεσ  

27 11 16 

42. Θ «Εφ.Χυν.» ςτθ «SoliMed 2016»  26 11 16 

43. Πε βοφρτςα αντί μικρόφωνο  25 11 16 

44. Θ προςφυγικι κρίςθ με τθ γλϊςςα του 
ςκίτςου  

25 11 16 

45. Τχι άλλοι νεκροί ςτθ Πεςόγειο  24 11 16 

46. «The Immigrant» Project ςτο Οαφριο  22 11 16 

47. Σικίεσ, αγροί και οι πρόςφυγεσ 22 11 16 

48. Ενθμζρωςθ και γόνιμθ ςυηιτθςθ ςτο 
Βραχάςι για το προςφυγικό  

21 11 16 

49. Χυνάντθςθ για το προςφυγικό και τθν 
ξενιτιά εκπαίδευςθ 

20 11 16 
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50. Τταν παίηει μπάλα θ αλλθλεγγφθ  20 11 16 

51. Ανοιχτι εκδιλωςθ ςτο Βραχάςι με κζμα το 
προςφυγικό 

16 11 16 

52. Θράκλειο: Ενθμζρωςθ τοπικϊν κοινοτιτων 
για το προςφυγικό  

16 11 16 

53. Υρϊτθ φορά πρόςφυγεσ ςτον Παρακϊνιο  14 11 16 

54. Εκδθλϊςεισ για τουσ ζξι μινεσ λειτουργίασ 
του «City Plaza»  

11 11 16 

55. Πζρεσ γιορτισ με εκδθλϊςεισ ςτο City Plaza  10 11 16 

56. Χτον ίςκιο των ανκιςμζνων κοριτςιϊν  09 11 16 

57. Ανοιχτό ςεμινάριο για το προςφυγικό ςτο 
Υανεπιςτιμιο Ακθνϊν 

07 11 16 

58. Υαλεφοντασ με τθ κάλαςςα και τα 
«κόκκινα» δάνεια  

07 11 16 

59. Θ νομαδικι κουηίνα του Options Food Lab 31 10 16 

60. Χυνζδριο για τθν προςφυγικι αλλθλεγγφθ 
ςτθ Κεςςαλονίκθ  

30 10 16 

61. Υρόςφυγεσ ιμαςταν, πρόςφυγεσ είναι 27 10 16 

62. Ξαρζ καρζ το δράμα των προςφφγων 27 10 16 

63. Εκδιλωςθ για τθν περιπζτεια τθσ 
Λκαγζνειασ ςτθν Ελλάδα  

26 10 16 

64. Θ «Σδφςςεια» των προςφφγων με τον φακό 
του Γιάννθ Ππεχράκθ  

25 10 16 

65. Θ Ουρικι ςτο Άςυλο Ανιάτων 24 10 16 

66. Πινυμα από το γιπεδο των Ανωγείων για 
τουσ πρόςφυγεσ 

23 10 16 

67. «Αλλθλεγγφθ από τουσ πρόςφυγεσ» ςτθ 
Κεςςαλονίκθ  

21 10 16 

68. «Υόλεισ Αλλθλεγγφθσ» για τουσ πρόςφυγεσ  18 10 16 

69. Ψο Ξαραβάνι τθσ Αλλθλεγγφθσ  14 10 16 

70. Από τθ ςφαγι ςτο Ππουροφντι ςτθ ςκθνι  10 10 16 

71. Ξαλοδεχοφμενεσ καλλιτεχνικζσ πρωτοβουλίεσ  09 10 16 

72. Ψραβάνε κουπί για τθ ςυγκζντρωςθ 
φαρμάκων  

08 10 16 

73. Ψα επτά ςθμεία για το προςφυγικό  07 10 16 

74. Ρόμπελ Ειρινθσ με ελλθνικό άρωμα 07 10 16 

75. «Σι πρόςφυγεσ δεν είναι ςάκοι του μποξ» 06 10 16 

76. Χε Ζλλθνεσ εκελοντζσ το διεκνζσ βραβείο 
προςφφγων Ράνςεν 

04 10 16 

77. Υρϊτο βραβείο για τθ ηωγραφιά 14χρονθσ 
από τα Γιαννιτςά  

03 10 16 

78. Θ χαμζνθ τιμι του μθτροπολίτθ Χίου 30 09 16 

79. Ωπόκεςθ τθσ κοινωνίασ το προςφυγικό 29 09 16 

80. Υροςφυγικό ποδόςφαιρο  26 09 16 

81. Ψο «Πετζωρο Βιμα» κάνει ςτάςθ ςτθ 
Ρίκαια  

26 09 16 

82. Ρτροπι ςασ!  23 09 16 

83. ΞΣΑ με Ππρεχτ υπζρ των προςφφγων ςτο 
Πζγαρο  

22 09 16 

84. Ενα Ξαράβι Γυναικϊν για τθ Γάηα  22 09 16 



287 
 

85. «Λκζτιδεσ» διαχρονικζσ και επίκαιρεσ  16 09 16 

86. Πια πρόςφυγασ διεκδικεί τθν προεδρία τθσ 
Χομαλίασ  

15 09 16 

87. Ψο προςφυγικό με τθ ματιά των φοιτθτϊν 15 09 16 

88. «Mano Aperta»: Πία όμορφθ ιςτορία 15 09 16 

89. Σι τηουντόκα υποκλίνονται ςτθν ανκρωπιά 10 09 16 

90. Ψιμι ςτθν αλλθλεγγφθ  07 09 16 

91. Ψριιμερο Φεςτιβάλ Άμεςθσ Δθμοκρατίασ 
ςτθ Κεςςαλονίκθ  

05 09 16 

92. Χρυςό ςτο Υερπινιάν για τουσ πρόςφυγεσ 
τθσ Οζςβου  

05 09 16 

93. «Ξατζγραψα τον αγϊνα τουσ για μια 
καλφτερθ ηωι»  

04 09 16 

94. «Ηθτάω να με ανταλλάξετε με ζναν 
πρόςφυγα»  

01 09 16 

ΑΤΓΘ  

95. Άνοιξε τισ πφλεσ τθσ θ πρϊτθ ακαδθμία 
ποδοςφαίρου για τα προςφυγόπουλα 

22 02 17 

96. Ψο «ΞΕΚΕΑ ΕΣΔΣΧ» εγκαινιάηει Ακαδθμία 
ποδοςφαίρου για τα προςφυγόπουλα 

20 02 17 

97. «Blue Dots»: Ξζντρα υποςτιριξθσ 
οικογενειϊν προςφφγων ςε 10 ςθμεία ςτθν 
Ελλάδα 

01 02 17 

98. Εργαςτιρια κεραπευτικισ τζχνθσ για 
πρόςφυγεσ θλικίασ 14-25 ετϊν 

24 01 17 

99. Υρόςφυγεσ μοιράηουν φαγθτό ςε άςτεγουσ 
τθσ Κεςςαλονίκθσ (Video) 

13 01 17 

100. Θ Ευρϊπθ απογοιτευςε και Ευρωπαίουσ, 
και πρόςφυγεσ  

20 12 16 

101. Υαιχνίδια για τα προςφυγόπουλα 
ςυγκεντρϊνει το Χυνεργατικό Ξαφενείο 
Ακαδθμίασ Υλάτωνοσ  

20 12 16 

102. Λςτορίεσ αλλθλεγγφθσ: Τταν πρόςφυγεσ 
και μετανάςτεσ βάηουν τα γυαλιά ςτθν 
Ευρϊπθ του Διαφωτιςμοφ 

17 12 16 

103. Πακθτζσ ηωγραφίηουν για τουσ 
πρόςφυγεσ 

06 12 16 

104. Ζνα λεωφορείο ζβαλε ξανά μπροσ τθ ηωι 04 12 16 

105. «Θ Ευρϊπθ πρζπει να ξαναγυρίςει ςτισ 
αρχζσ από τισ όποιεσ χτίςτθκε» 

23 11 16 

106. Χαλάνδρι: Ψθν Ξυριακι ο φιλικόσ 
ποδοςφαιρικόσ αγϊνασ για τα αςυνόδευτα 
προςφυγόπουλα 

16 11 16 

107. Διεκνείσ ανκρωπιςτικζσ οργανϊςεισ για 
επίςκεψθ Σμπάμα και προςφυγικό 

15 11 16 

108. Θ φωτογραφία που άνοιξε μια φιλόξενθ 
αγκαλιά για τον Ριντχάλ και τισ κόρεσ του 

02 11 16 

109. «Υθγι ζμπνευςθσ θ ςτάςθ που κρατιςατε 
με τουσ πρόςφυγεσ» 

19 10 16 

110. Υουλικθκαν οι πίνακεσ του «ηωγράφου 09 10 16 

http://www.avgi.gr/article/10836/7670489/-e-europe-prepei-na-xanagyrisei-stis-arches-apo-tis-opoies-chtisteke-
http://www.avgi.gr/article/10836/7670489/-e-europe-prepei-na-xanagyrisei-stis-arches-apo-tis-opoies-chtisteke-
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τθσ Ειδομζνθσ» 

111. Ψο άλλο πρόςωπο του Ωραιοκάςτρου 27 09 16 

112. Υαγκόςμια αναγνϊριςθ για τον Χφρο 
παραολυμπιονίκθ-πρόςφυγα 

19 09 16 

113. Ξατάλθψθ Ροταρά 26: «Ψο κφμα 
αλλθλεγγφθσ ενδυναμϊνεται» 

14 09 16 

114. Χε δφο ελλθνικζσ οργανϊςεισ το Βραβείο 
Ράνςεν για τουσ Υρόςφυγεσ 2016 

06 09 16 

ΚΑΘΘΜΕΡΙΝΘ  

115. Αϊ Γουζι Γουζι ςε Ψραμπ: Σ κακζνασ μασ 
κα μποροφςε να είναι πρόςφυγασ  

23 02 17 

116. Υαυλόπουλοσ: «Χωρίσ τθν Ευρϊπθ δεν 
μπορεί να υπάρξει, οφτε πρόοδοσ, οφτε 
ειρινθ»  

02 02 17 

117. Ψα υπαρξιακά διλιμματα μιασ 
φωτογράφου 

28 01 17 

118. 11.000 εκτόσ καταυλιςμϊν 21 01 17 

119. «Δφςκολα τα Ελλθνικά, αλλά είπα να 
μάκω κάτι καινοφργιο» 

21 12 16 

120. Θ Οιβαδειά αγκάλιαςε τουσ πρόςφυγεσ 
και ζγινε πρότυπο  

16 12 16 

121. Βοικεια ςε πρόςφυγεσ με λάκοσ τρόπο 16 12 16 

122. Mινυμα τθσ «Χυνάντθςθσ των Aκθνϊν»: 
Δζςμευςθ για Δράςθ, ϊςτε να γίνουν «οι 
Φιλόξενεσ Υόλεισ για τουσ Υρόςφυγεσ» ο 
καινοφργιοσ κόςμοσ ςτθν Eυρϊπθ 

26 11 16 

123. Διεκνισ ςυμμαχία τθσ «Αποςτολισ» με 
UNICEF, Φινλανδικι και Χουθδικι Εκκλθςία 
για τα παιδιά  

14 11 16 

124. Πια Ελλθνίδα ςτο δρόμο για τα Τςκαρ  29 10 16 

125. Ζρευνα Υανεπιςτθμίου Υειραιά: Υϊσ 
ςκιαγραφείται το προςφυγικό μετά τα 
τρομοκρατικά χτυπιματα ςτο Υαρίςι 
(Υίνακεσ)   

20 10 16 

126. Χτον Υρόεδρο τθσ Ξολομβίασ, Χάντοσ, το 
βραβείο Ρομπζλ Ειρινθσ για το 2016  

07 10 16 

127. Χπαράγματα εικόνων και ηωισ 25 09 16 

128. Σ κόςμοσ του ντοκιμαντζρ ςτθ Πυτιλινθ 23 09 16 

129. Χ. Οαμπρινίδθσ: Δεν δικαιολογείται θ 
υιοκζτθςθ μζτρων αποκλειςμοφ των 
προςφφγων  

15 09 16 

130. Ωπζρ τθσ απόφαςθσ τθσ ΥΕΔ Ξριτθσ για 
τουσ πρόςφυγεσ το δθμοτικό ςυμβοφλιο 
Θρακλείου   

14 09 16 

131. Θ Ξζιτ Ππλάνςετ ςτο πλευρό του ΣΘΕ για 
τουσ πρόςφυγεσ 

12 09 16 

132. Aναβάκμιςθ δομϊν φιλοξενίασ ςτθ Β. 
Ελλάδα  

07 09 16 

133. "Εκάβθ, μια πρόςφυγασ ςτθ Διλο" 
ανεβαίνει ςτο αρχαίο κζατρο Διλου 

02 09 16 

 

http://www.kathimerini.gr/885361/article/epikairothta/politikh/mhnyma-ths-synanthshs-twn-a8hnwn-desmeysh-gia-drash-wste-na-ginoyn-oi-filo3enes-poleis-gia-toys-prosfyges-o-kainoyrgios-kosmos-sthn-eyrwph
http://www.kathimerini.gr/885361/article/epikairothta/politikh/mhnyma-ths-synanthshs-twn-a8hnwn-desmeysh-gia-drash-wste-na-ginoyn-oi-filo3enes-poleis-gia-toys-prosfyges-o-kainoyrgios-kosmos-sthn-eyrwph
http://www.kathimerini.gr/885361/article/epikairothta/politikh/mhnyma-ths-synanthshs-twn-a8hnwn-desmeysh-gia-drash-wste-na-ginoyn-oi-filo3enes-poleis-gia-toys-prosfyges-o-kainoyrgios-kosmos-sthn-eyrwph
http://www.kathimerini.gr/885361/article/epikairothta/politikh/mhnyma-ths-synanthshs-twn-a8hnwn-desmeysh-gia-drash-wste-na-ginoyn-oi-filo3enes-poleis-gia-toys-prosfyges-o-kainoyrgios-kosmos-sthn-eyrwph
http://www.kathimerini.gr/883515/article/epikairothta/ellada/die8nhs-symmaxia-ths-apostolhs-me-unicef-finlandikh-kai-soyhdikh-ekklhsia-gia-ta-paidia
http://www.kathimerini.gr/883515/article/epikairothta/ellada/die8nhs-symmaxia-ths-apostolhs-me-unicef-finlandikh-kai-soyhdikh-ekklhsia-gia-ta-paidia
http://www.kathimerini.gr/883515/article/epikairothta/ellada/die8nhs-symmaxia-ths-apostolhs-me-unicef-finlandikh-kai-soyhdikh-ekklhsia-gia-ta-paidia
http://www.kathimerini.gr/879992/article/epikairothta/ellada/ereyna-panepisthmioy-peiraia-pws-skiagrafeitai-to-prosfygiko-meta-ta-tromokratika-xtyphmata-sto-parisi-pinakes
http://www.kathimerini.gr/879992/article/epikairothta/ellada/ereyna-panepisthmioy-peiraia-pws-skiagrafeitai-to-prosfygiko-meta-ta-tromokratika-xtyphmata-sto-parisi-pinakes
http://www.kathimerini.gr/879992/article/epikairothta/ellada/ereyna-panepisthmioy-peiraia-pws-skiagrafeitai-to-prosfygiko-meta-ta-tromokratika-xtyphmata-sto-parisi-pinakes
http://www.kathimerini.gr/879992/article/epikairothta/ellada/ereyna-panepisthmioy-peiraia-pws-skiagrafeitai-to-prosfygiko-meta-ta-tromokratika-xtyphmata-sto-parisi-pinakes
http://www.kathimerini.gr/878119/article/epikairothta/kosmos/ston-proedro-ths-kolomvias-santos-to-vraveio-nompel-eirhnhs-gia-to-2016
http://www.kathimerini.gr/878119/article/epikairothta/kosmos/ston-proedro-ths-kolomvias-santos-to-vraveio-nompel-eirhnhs-gia-to-2016
http://www.kathimerini.gr/875970/opinion/epikairothta/politikh/sparagmata-eikonwn-kai-zwhs
http://www.kathimerini.gr/876120/article/politismos/kinhmatografos/o-kosmos-toy-ntokimanter-sth-mytilhnh
http://www.kathimerini.gr/874800/article/epikairothta/ellada/yper-ths-apofashs-ths-ped-krhths-gia-toys-prosfyges-to-dhmotiko-symvoylio-hrakleioy
http://www.kathimerini.gr/874800/article/epikairothta/ellada/yper-ths-apofashs-ths-ped-krhths-gia-toys-prosfyges-to-dhmotiko-symvoylio-hrakleioy
http://www.kathimerini.gr/874800/article/epikairothta/ellada/yper-ths-apofashs-ths-ped-krhths-gia-toys-prosfyges-to-dhmotiko-symvoylio-hrakleioy
http://www.kathimerini.gr/874459/article/epikairothta/kosmos/h-keit-mplanset-sto-pleyro-toy-ohe-gia-toys-prosfyges
http://www.kathimerini.gr/874459/article/epikairothta/kosmos/h-keit-mplanset-sto-pleyro-toy-ohe-gia-toys-prosfyges
http://www.kathimerini.gr/873741/article/epikairothta/ellada/anava8mish-domwn-filo3enias-sth-v-ellada
http://www.kathimerini.gr/873741/article/epikairothta/ellada/anava8mish-domwn-filo3enias-sth-v-ellada
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Πίνακασ 12: Αςτυνομικό - Δικαιοςφνθ 

ΕΦΘΜΕΡΙΔΑ ΣΩΝ ΤΝΣΑΚΣΩΝ  

1. Ποναχόσ κατθγορείται για αςζλγεια ςε 
βάροσ προςφυγόπουλων  

22 02 17 

2. Ψθν Υζμπτθ ςτον ανακριτι ο 
κατθγοροφμενοσ για αςζλγεια μοναχόσ  

22 02 17 

3. Ελεφκεροσ ο Ηιςάν Ελάχι μετά τθν 
κινθτοποίθςθ  

19 02 17 

4. «Ψο ΧτΕ δεν ζκρινε αςφαλι τρίτθ χϊρα τθν 
Ψουρκία» 

17 02 17 

5. Χτθν Σλομζλεια του ΧτΕ το εάν κεωρείται 
αςφαλισ τρίτθ χϊρα θ Ψουρκία 

16 02 17 

6. Χτον ειςαγγελζα για τα... «Χκυλιά του 
Υολζμου»  

14 02 17 

7. «Ανεξάρτθτεσ Επιτροπζσ» για γριγορεσ 
απελάςεισ 

14 02 17 

8. Ξαμιά επιείκεια για τον πρόςφυγα! 10 02 17 

9. Ξατακζτουν οι μάρτυρεσ τθσ χρυςαυγίτικθσ 
ειςβολισ 

24 01 17 

10. Πζτωπο κατά του φαςιςμοφ  23 01 17 

11. Χτον ειςαγγελζα θ ειςβολι χρυςαυγιτϊν 
ςτο Υζραμα 

23 01 17 

12. Βίαιθ παρζμβαςθ για τον Ποχάμεντ Α. ςτθν 
Ψαινιοκικθ τθσ Ελλάδασ 

18 01 17 

13. Ακόμθ δφο πρόςφυγεσ κφματα των 
διακινθτϊν και του ψφχουσ  

16 01 17 

14. Ακϊωςθ και μετά τθν ζφεςθ για τθν 
ειςβολι ςτθ μθτρόπολθ Κεςςαλονίκθσ  

13 01 17 

15. Ακτιβιςτζσ και όχι διακινθτζσ οι Βάςκοι ςτθν 
Θγουμενίτςα  

29 12 16 

16. Χτθ φυλακι ο Χφροσ που κακοποίθςε τον 
3χρονο γιο του  

18 12 16 

17. Άμεςθ αποςαφινιςθ των κατθγοριϊν τθσ 
Frontex ηθτοφν οι Γιατροί Χωρίσ Χφνορα  

18 12 16 

18. Επειςόδιο ενδοοικογενειακισ βίασ ςε δομι 
φιλοξενίασ προςφφγων  

17 12 16 

19. Υροκαταρκτικι εξζταςθ για το κφκλωμα 
δουλεμπόρων  

16 12 16 

20. «Ξαλζσ γιορτζσ, ςτισ φυλακζσ»  16 12 16 

21. Σ... αιϊνιοσ 17χρονοσ  16 12 16 

22. Ακϊοσ ο ταβερνιάρθσ τθσ Χοφδασ  16 12 16 

23. «Ενιμερεσ οι γερμανικζσ αρχζσ για τον 
Αφγανό πρόςφυγα»  

15 12 16 

24. Εμπλζκουν ςτον φόνο τθν... Ελλάδα  15 12 16 

25. Χυνελιφκθ για κακοποίθςθ του γιου του  13 12 16 

26. Κφμα εμπορίασ ι εκμετάλλευςθσ το 16% 
των προςφφγων 

12 12 16 

27. Επειςόδια και τραυματιςμοί ςτο hot spot 
τθσ Χοφδασ 

11 12 16 

28. Υαράνομθ διακίνθςθ ανκρϊπων – μια 01 12 16 
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κερδοφόρα επιχείρθςθ 

29. Υαραδειγματιςμόσ! 01 12 16 

30. Ψουσ υποςχζκθκαν Ευρϊπθ, τουσ... 
ξεφόρτωςαν ςτο Χζιχ Χου  

01 12 16 

31. Ψο ΧτΕ κα αποφανκεί για τισ Επιτροπζσ 
Υροςφφγων   

30 11 16 

32. Βαςανιςμόσ πρόςφυγα ςτθ Χάμο  29 11 16 

33. Ανθςυχία για τα εχζγγυα ανεξαρτθςίασ των 
νζων Επιτροπϊν Υροςφυγϊν  

29 11 16 

34. ΧταματιΧτΕ τισ απελάςεισ 28 11 16 

35. Χφλλθψθ προςφφγων που επιχείρθςαν να 
φφγουν για τθν Λταλία  

28 11 16 

36. Δικαίωςθ για Συαλίντ 28 11 16 

37. Διακόπθκαν προςωρινά οι εργαςίεσ ςτο 
Περςυνίδι  

23 11 16 

38. Υροςαγωγζσ προςφφγων μετά από 
επειςόδια ςε καταυλιςμό  

17 11 16 

39. Φωτιά ςτον καταυλιςμό τθσ Χοφδασ ςτθ Χίο 
UPD  

09 11 16 

40. Επειςόδια μεταξφ προςφφγων και πολιτϊν 
ςτθ Χάμο  

09 11 16 

41. Αμετανόθτοσ ο Χγοφρδασ για τον 
βαςανιςμό του Συαλίντ  

08 11 16 

42. Βαριζσ ποινζσ για παράνομθ διακίνθςθ 
μεταναςτϊν  

03 11 16 

43. Χυμπλοκζσ με τραυματιςμοφσ προςφφγων 
ςτθ Χίο  

31 10 16 

44. Χφλλθψθ διακινθτι προςφφγων μετά από 
καταδίωξθ ςτθ Κεςςαλονίκθ  

27 10 16 

45. Πία διαμαρτυρία κατζλθξε ςε επειςόδια 
ςτθ ΒΛΑΟ Χίου  

26 10 16 

46. Δεν πιραν άςυλο και... τα πιραν ςτο κρανίο  26 10 16 

47. Επειςόδια ςτο hotspot τθσ Χάμου  25 10 16 

48. Εξζγερςθ μεταναςτϊν ςτο hot spot τθσ 
Πόριασ  

24 10 16 

49. Σ Συαλίντ «ξαναηεί» τον βαςανιςμό του  18 10 16 

50. Ροςθλεφεται φρουροφμενοσ ο 76χρονοσ 
που παρζςυρε τρεισ πρόςφυγεσ  

17 10 16 

51. Βαρφ κλίμα ςτο Ωραιόκαςτρο μετά το 
κανατθφόρο τροχαίο 

17 10 16 

52. Υρόςφυγεσ, μάνα και γιοσ, νεκροί ςε 
τροχαίο δυςτφχθμα  

17 10 16 

53. Επειςόδια ςτο Ωραιόκαςτρο μετά το 
κανατθφόρο τροχαίο  

16 10 16 

54. Ψευδισ θ καταγγελία για βιαςμό ςτο hot 
spot τθσ Πόριασ  

13 10 16 

55. Ειςαγγελικι παρζμβαςθ για αποχι 
μακθτϊν λόγω προςφφγων  

13 10 16 

56. Δικαιϊματα ςε οπιςκοχϊρθςθ 11 10 16 

57. Βιαςμόσ και λθςτεία ςτον καταυλιςμό 10 10 16 

http://www.efsyn.gr/arthro/dikaiomata-se-opisthohorisi
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Πόριασ 

58. Για τθν αςτυνομία (ξανά) 10 10 16 

59. Χοβαρά επειςόδια ςε χϊρο φιλοξενίασ 
προςφφγων ςτθ Χίο  

08 10 16 

60. Υοιοσ πλθρϊνει τα… ςπαςμζνα του 
δθμάρχου 

07 10 16 

61. 42 ευρωβουλευτζσ ςυνιςτοφν... παφςθ 
πυρόσ  

07 10 16 

62. Θ βαρβαρότθτα ςτο Ψμιμα Σμόνοιασ γεννά 
αντιδράςεισ  

03 10 16 

63. Υαρζμβαςθ Διεκνοφσ Αμνθςτίασ με αφορμι 
το ΑΨ Σμονοίασ  

02 10 16 

64. Υαρζμβαςθ ειςαγγελζα για το ΑΨ Σμόνοιασ  01 10 16 

65. Ξακοποίθςθ ανιλικων προςφφγων ςτο 
Ψμιμα  

30 09 16 

66. Ξαταγγελίεσ για κακοποίθςθ 
προςφυγόπουλων ςε Α.Ψ.  

29 09 16 

67. Σμαδικόσ βιαςμόσ αςυνόδευτου πρόςφυγα  29 09 16 

68. Επειςόδια για το προςφυγικό ςτο Φζκυμνο - 
Ψρεισ τραυματίεσ  

28 09 16 

69. Κφμα ομαδικοφ βιαςμοφ ανιλικοσ 
πρόςφυγασ  

28 09 16 

70. Ζνταςθ και πάλι ςτθ ΒΛΑΟ  27 09 16 

71. Χυμπλοκζσ μεταξφ Αλγερινϊν και Χφρων ςτθ 
Χίο  

25 09 16 

72. 84χρονοσ ζβγαλε όπλο ςτθ Πόρια 22 09 16 

73. Χρεϊνουν τισ παρανομίεσ τουσ ςτον Αγιο 
Αρτζμιο  

21 10 16 

74. Πικρισ ζκταςθσ επειςόδια ςτθ Πυτιλινθ 19 09 16 

75. Χτθν πυρά θ Πόρια  19 09 16 

76. Επειςόδια ςε αντι-προςφυγικι 
ςυγκζντρωςθ ςτθ Χίο 

15 09 16 

77. Ειςαγγελικι παρζμβαςθ για τα μακιματα 
ξενοφοβίασ ςτο Ωραιόκαςτρο UPD 

15 09 16 

78. Υροσ δίκθ θ εικονολιπτρια που κλότςθςε 
πρόςφυγεσ  

07 09 16 

79. Ζνταςθ και επειςόδια μεταξφ ανθλίκων ςτθ 
Πόρια  

05 09 16 

80. Πια καταδίκθ για διακίνθςθ προςφφγων 
και το μπζρδεμα με τισ κατακζςεισ  

02 09 16 

ΑΤΓΘ  

81. Επίκεςθ με μαχαίρι ςε Χφρο πρόςφυγα ςτθ 
Χίο 

28 12 16 

82. Χυνελιφκθ Χφροσ πρόςφυγασ γιατί χτφπθςε 
τον τρίχρονο γιο του 

15 12 16 

83. Χίοσ: Ρζοσ τραυματιςμόσ Χφρου πρόςφυγα - 
Ξαταγγελίεσ για επιχειριςεισ ακροδεξιϊν 

18 11 16 

84. Επίκεςθ με μολότοφ ςτον καταυλιςμό ςτθ 
Χίο 

18 11 16 

85. Χίοσ: Επειςόδια ςτον καταυλιςμό 17 11 16 
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προςφφγων ςτθ Χοφδα- 40 προςαγωγζσ 

86. Ζνταςθ και μικροεπειςόδια ςτο hotspot τθσ 
Χίου  

27 10 16 

87. Χίοσ: Επειςόδια ςτο hot spot τθσ ΒΛΑΟ 26 10 16 

88. Εξζγερςθ ςτθ Πόρια  25 10 16 

89. Ζνταςθ ςτο hot spot τθσ Πόριασ ςτθ Οζςβο 
(Video) 

25 10 16 

90. Επζςτρεψαν από τθ Οζςβο οι τρεισ άνδρεσ 
των γυναικϊν προςφφγων του Α.Ψ. 
Ξαλαμάτασ  

27 10 16 

91. Αναταραχι και ςτθ Χάμο λόγω του 
πολφμθνου εγκλειςμοφ προςφφγων 

26 10 16 

92. Χυμπλοκι με τραυματιςμό ςτο Ξζντρο 
Φιλοξενίασ Διαβατϊν 

19 10 16 

93. Γιατροί του Ξόςμου: Είχε ηθτθκεί από το 
διμαρχο Ωραιοκάςτρου βελτίωςθ των 
ςυνκθκϊν ςτο δρόμο όπου ζγινε το 
δυςτφχθμα  

18 10 16 

94. Ζνταςθ και επειςόδια ςτο Ωραιόκαςτρο 17 10 16 

95. Χτον Εβρο «επιςτρζφουν» οι πρόςφυγεσ   11 10 16 

96. Θ φρίκθ τθσ Πόριασ 29 09 16 

97. Πυτιλινθ: Υεριοριςτικοί όροι ςτουσ 4 ανιλικουσ 
πρόςφυγεσ που κατθγοροφνται για βιαςμό 

28 09 16 

98. Πυτιλινθ: Κφμα ομαδικοφ βιαςμοφ από 
ανιλικουσ ομοεκνείσ του, 16χρονοσ 
Υακιςτανόσ 

28 09 16 

99. Εφαρμογι ςχεδίου αποςυμφόρθςθσ και 
επιτάχυνςθ των διαδικαςιϊν αςφλου 

21 09 16 

100. Χτάχτθ μεγάλο μζροσ του χοτ ςποτ τθσ 
Πόριασ - Άςτεγοι εκατοντάδεσ πρόςφυγεσ   

20 09 16 

101. Χιμερα ςτθν Αυγι: Σι δθμότεσ πλιρωςαν 
«ςπαςμζνα» του δθμάρχου   

20 09 16 

102. Χυγκροφςεισ ςτο hot spot τθσ Πόρια 19 09 16 

103. Πυτιλινθ: Επειςόδια ςτθ Πόρια, κατόπιν 
φιμθσ για μαηικι επαναπροϊκθςθ ςτθν 
Ψουρκία 

19 09 16 

104. Hurriyet: Ζριξαν τισ τιμζσ οι Ψοφρκοι 
διακινθτζσ προςφφγων 

16 09 16 

105. Πυτιλινθ: Επειςόδια μεταξφ προςφφγων 
ςτο χοτ ςποτ τθσ Πόριασ 

15 09 16 

ΚΑΘΘΜΕΡΙΝΘ  

106. Δικαςτικά κα κινθκοφν κάτοικοι τθσ Ξω  22 02 17 

107. Ηθτοφν απαντιςεισ για επαναπροωκιςεισ 14 02 17 

108. Διεκνζσ κφκλωμα διακίνθςθσ ςτισ ροζσ 
«βλζπουν» οι Αρχζσ 

21 12 16 

109. Χυνεργαςία MKO - διακινθτϊν, ςφμφωνα 
με ζκκεςθ Frontex  

17 12 16 

110. Βοικεια ςε πρόςφυγεσ με λάκοσ τρόπο  16 12 16 

111. «Δεν ανεχόμαςτε άλλο το βάροσ του 
προςφυγικοφ» 

13 12 16 

http://www.kathimerini.gr/878649/article/epikairothta/ellada/ston-evro-epistrefoyn-oi-prosfyges


293 
 

112. Επειςόδια ςε βουλγαρικό hotspot   26 11 16 

113. Εκρυκμθ θ κατάςταςθ ςτθ Χίο   19 11 16 

114. Αμεςθ διακοπι λειτουργίασ του 
καταυλιςμοφ τθσ Χοφδασ ςτθ Χίο 

18 11 16 

115. Άγρια θ νφχτα ςτον καταυλιςμό τθσ 
Χοφδασ ςτθ Χίο  

17 11 16 

116. Θ υπομονι των νθςιωτϊν εξαντλείται 15 11 16 

117. Ζνταςθ και επειςόδια με μετανάςτεσ ςτα 
νθςιά του Αιγαίου   

11 11 16 

118. Δ. Αβραμόπουλοσ: Διαχειρίςιμο 
το προςφυγικό 

10 11 16 

119. Λταλία: καταγγελίεσ για βαςανιςτιρια ςε 
μετανάςτεσ  

05 11 16 

120. Ζνταςθ ςτον καταυλιςμό προςφφγων ςτθ 
Χίο  

05 11 16 

121. Ζκρυκμθ θ κατάςταςθ ςτα νθςιά - 
εγκλωβιςμζνοι 15.844 μετανάςτεσ και 
πρόςφυγεσ  

31 10 16 

122. Χυνεχίηεται θ ζνταςθ ςτα hotspots   27 10 16 

123. Ε πειςόδια ςε hot spot τθσ Χίου  26 10 16 

124. Χε 20 θμζρεσ ζφταςαν 2.228 μετανάςτεσ  26 10 16 

125. Ξαταςτρζφουν τισ υποδομζσ ϊςτε να τουσ 
μεταφζρουν   

25 10 16 

126. Ζνταςθ ςτθ Χίο, ςτακερζσ οι προςφυγικζσ 
ροζσ ςτα νθςιά 

21 10 16 

127. Υροςπάκεια παράκαμψθσ των hotspots   11 10 16 

128. Ζβροσ: Χυλλιψεισ παράνομων 
μεταναςτϊν και διακινθτϊν 

09 10 16 

129. Χτο ζλεοσ απαιτιςεων των διακινθτϊν  30 09 16 

130. Eλεφκεροι οι τζςςερισ κατθγοροφμενοι για 
βιαςμό 16χρονου 

29 09 16 

131. Ζνταςθ και επειςόδια ςτο Φζκυμνο, 
πορεία διαμαρτυρίασ ςτθ Χίο  

29 09 16 

132. Ξαι θ παραπλθροφόρθςθ διακινείται ςτθ 
Πόρια...  

25 09 16 

133. Χυνεχίηονται οι ροζσ προςφφγων, 
επειςόδια ςτθ Χίο  

24 09 16 

134. Επειςόδια και προςαγωγζσ τθ νφχτα ςτον 
καταυλιςμό τθσ Χοφδασ ςτθ Χίο  

23 09 16 

135. Ζνταςθ ςτθ Οζςβο - ςυνελιφκθςαν εννζα 
αλλοδαποί για τθν πυρκαγιά ςτθ Πόρια, 
ςτάχτθ το hot spot  

20 09 16 

136. Φωτιζσ, επειςόδια, πανικόσ ςτο hotspot 
τθσ Πόριασ 

20 09 16 

137. Υροςφυγικό: ζδαφοσ για ακρότθτεσ 
δίνουν οι ςυνκικεσ ςτα νθςιά   

16 09 16 

138. Ειςαγγελικι παρζμβαςθ για ςφλλογο 
γονζων και διμαρχο Ωραιοκάςτρου 

14 09 16 

139. «Χυνεχίηεται θ ςυνεργαςία με τθν 
Ψουρκία»  

08 09 16 

http://www.kathimerini.gr/885322/article/epikairothta/kosmos/epeisodia-se-voylgariko-hotspot
http://www.kathimerini.gr/884230/article/epikairothta/ellada/ekry8mh-h-katastash-sth-xio
http://www.kathimerini.gr/884067/article/epikairothta/ellada/amesh-diakoph-leitoyrgias-toy-kataylismoy-ths-soydas-sth-xio
http://www.kathimerini.gr/884067/article/epikairothta/ellada/amesh-diakoph-leitoyrgias-toy-kataylismoy-ths-soydas-sth-xio
http://www.kathimerini.gr/883892/article/epikairothta/ellada/agria-h-nyxta-ston-kataylismo-ths-soydas-sth-xio
http://www.kathimerini.gr/883892/article/epikairothta/ellada/agria-h-nyxta-ston-kataylismo-ths-soydas-sth-xio
http://www.kathimerini.gr/883636/article/epikairothta/ellada/h-ypomonh-twn-nhsiwtwn-e3antleitai
http://www.kathimerini.gr/882893/article/epikairothta/ellada/d-avramopoylos-diaxeirisimo-to-prosfygiko
http://www.kathimerini.gr/882893/article/epikairothta/ellada/d-avramopoylos-diaxeirisimo-to-prosfygiko
http://www.kathimerini.gr/882185/article/epikairothta/ellada/entash-ston-kataylismo-prosfygwn-sth-xio
http://www.kathimerini.gr/882185/article/epikairothta/ellada/entash-ston-kataylismo-prosfygwn-sth-xio
http://www.kathimerini.gr/880961/article/epikairothta/ellada/synexizetai-h-entash-sta-hotspots
http://www.kathimerini.gr/880914/article/epikairothta/ellada/epeisodia-se-hot-spot-ths-xioy
http://www.kathimerini.gr/880818/article/epikairothta/ellada/se-20-hmeres-eftasan-2228-metanastes
http://www.kathimerini.gr/880130/article/epikairothta/ellada/entash-sth-xio-sta8eres-oi-prosfygikes-roes-sta-nhsia
http://www.kathimerini.gr/880130/article/epikairothta/ellada/entash-sth-xio-sta8eres-oi-prosfygikes-roes-sta-nhsia
http://www.kathimerini.gr/878586/article/epikairothta/ellada/prospa8eia-parakamyhs-twn-hotspots
http://www.kathimerini.gr/878468/article/epikairothta/ellada/evros-syllhyeis-paranomwn-metanastwn-kai-diakinhtwn
http://www.kathimerini.gr/878468/article/epikairothta/ellada/evros-syllhyeis-paranomwn-metanastwn-kai-diakinhtwn
http://www.kathimerini.gr/877064/article/epikairothta/ellada/sto-eleos-apaithsewn-twn-diakinhtwn
http://www.kathimerini.gr/876864/article/epikairothta/ellada/eley8eroi-oi-tesseris-kathgoroymenoi-gia-viasmo-16xronoy
http://www.kathimerini.gr/876864/article/epikairothta/ellada/eley8eroi-oi-tesseris-kathgoroymenoi-gia-viasmo-16xronoy
http://www.kathimerini.gr/876855/article/epikairothta/ellada/entash-kai-epeisodia-sto-re8ymno-poreia-diamartyrias-sth-xio
http://www.kathimerini.gr/876855/article/epikairothta/ellada/entash-kai-epeisodia-sto-re8ymno-poreia-diamartyrias-sth-xio
http://www.kathimerini.gr/876372/article/epikairothta/ellada/kai-h-paraplhroforhsh-diakineitai-sth-moria
http://www.kathimerini.gr/876372/article/epikairothta/ellada/kai-h-paraplhroforhsh-diakineitai-sth-moria
http://www.kathimerini.gr/876207/article/epikairothta/politikh/synexizontai-oi-roes-prosfygwn-epeisodia-sth-xio
http://www.kathimerini.gr/876207/article/epikairothta/politikh/synexizontai-oi-roes-prosfygwn-epeisodia-sth-xio
http://www.kathimerini.gr/876079/article/epikairothta/ellada/epeisodia-kai-prosagwges-th-nyxta-ston-kataylismo-ths-soydas-sth-xio
http://www.kathimerini.gr/876079/article/epikairothta/ellada/epeisodia-kai-prosagwges-th-nyxta-ston-kataylismo-ths-soydas-sth-xio
http://www.kathimerini.gr/875521/article/epikairothta/ellada/fwties-epeisodia-panikos-sto-hotspot-ths-morias
http://www.kathimerini.gr/875521/article/epikairothta/ellada/fwties-epeisodia-panikos-sto-hotspot-ths-morias
http://www.kathimerini.gr/874767/gallery/epikairothta/ellada/eisaggelikh-paremvash-gia-syllogo-gonewn-kai-dhmarxo-wraiokastroy
http://www.kathimerini.gr/874767/gallery/epikairothta/ellada/eisaggelikh-paremvash-gia-syllogo-gonewn-kai-dhmarxo-wraiokastroy
http://www.kathimerini.gr/873885/article/epikairothta/ellada/synexizetai-h-synergasia-me-thn-toyrkia
http://www.kathimerini.gr/873885/article/epikairothta/ellada/synexizetai-h-synergasia-me-thn-toyrkia
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140. Ψαξίδι Πουηάλα ςτθν Ψουρκία  03 09 16 

141. Φόβοσ ςτα νθςιά λόγω κλοπϊν και 
επειςοδίων  

01 09 16 

 

Πίνακασ 13: Ρατςιςμόσ 

ΕΦΘΜΕΡΙΔΑ ΣΩΝ ΤΝΣΑΚΣΩΝ  

1. «Σφτε τθ δεκαετία του '30 όταν ο 
Αδόλφοσ...» 

23 02 17 

2. «Εκκωφαντικι ςιωπι τθσ διεκνοφσ 
κοινότθτασ ςτισ κθριωδίεσ του 2016» 

22 02 17 

3. «Θ Ευρϊπθ να μθν παίηει με τουσ εφιάλτεσ 
τθσ»  

09 02 17 

4. Δεφτερο αντιπροςφυγικό φράκτθ ετοιμάηει 
θ Συγγαρία  

09 02 17 

5. «Λόσ» Ψραμπ και ςτθν Ευρϊπθ;  08 02 17 

6. Συγγαρία: Ξάντο όπωσ ο Ψραμπ  07 02 17 

7. «Ψρομοκράτεσ» 06 02 17 

8. «Δεν πιςτεφουμε ςε τείχθ κι 
απαγορεφςεισ», αλλά...  

05 02 17 

9. Αναφορά Γιαννακάκθ για ρατςιςτικό βίντεο 
κατά προςφυγόπουλων  

02 02 17 

10. Ευρϊπθ, θ φωλιά ςου είναι λερωμζνθ  02 02 17 

11. Υροκλθτικι καμπάνια από ακροδεξιά 
οργάνωςθ  

31 01 17 

12. Φατςιςτικόσ οχετόσ ςτο διαδίκτυο  26 01 17 

13. Πεγαλοκαρδία 26 01 17 

14. Απόψεισ ι εγκλιματα;  25 01 17 

15. Αντιμεταναςτευτικι ςτροφι προσ άγραν 
ψιφων  

24 01 17 

16. «Ξαλεί μακθτζσ να βλζπουν ρατςιςτικά 
βίντεο»  

23 01 17 

17. «Ψρομοκράτθσ» επειδι ζτςι το ικελαν οι 
ουγγρικζσ αρχζσ  

20 01 17 

18. Πετανάςτθσ ςτθν Συγγαρία; Χτθ φυλακι 13 01 17 

19. Υοινι φυλάκιςθσ ςτθν εικονολιπτρια που 
κλότςθςε πρόςφυγεσ  

13 01 17 

20. Γερμανία: πρωτοχρονιάτικα... ψζματα 
εναντίον των μεταναςτϊν  

05 01 17 

21. Πικρά αποςπάςματα ρατςιςμοφ και 
ξενοφοβίασ  

28 12 16 

22. Σ διοικθτισ τθσ Frontex ςπζρνει ανζμουσ  28 12 16 

23. Θ «ηεςτι» προςφυγικι Οιψία και οι... 
λειψζσ ρατςιςτικζσ φωνζσ  

27 12 16 

24. Ψο δόγμα «no politica» απαγορεφει μινυμα 
για τα προςφυγόπουλα  

17 12 16 

25. Εκνικόφρονεσ 16 12 16 

26. Αδιζξοδα 02 12 16 

27. ενοφοβικι ςτροφι και με τθ βοφλα  28 11 16 

28. Αλλα λζμε ζξω!  24 11 16 

http://www.kathimerini.gr/873287/article/epikairothta/ellada/ta3idi-moyzala-sthn-toyrkia
http://www.kathimerini.gr/873003/article/epikairothta/ellada/fovos-sta-nhsia-logw-klopwn-kai-epeisodiwn
http://www.kathimerini.gr/873003/article/epikairothta/ellada/fovos-sta-nhsia-logw-klopwn-kai-epeisodiwn
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29. Ψεκμθρίωςθ 23 11 16 

30. Αντιδροφν ςτθ φιλοξενία αςυνόδευτων 
ανθλίκων  

23 11 16 

31. Αμβλφνκθκαν τα πάκθ ςτο Πζγαρο 23 11 16 

32. ενοφοβία πλθμμελϊσ μεταμφιεςμζνθ  22 11 16 

33. «Χχεδιαςμζνα εγκλιματα οι επικζςεισ ςτθ 
Χοφδα»  

21 11 16 

34. Υϊσ πασ από τθν κάλπθ ςτο ζγκλθμα; 21 11 16 

35. Ψο αυγό του φιδιοφ ςτα περίπτερα  21 11 16 

36. Διαδιλωςθ ξενοφοβίασ ςτθ Χάμο  21 11 16 

37. Αρνοφνται ακόμα να μπουν ςτισ ςκθνζσ οι 
πρόςφυγεσ ςτθ Χίο  

21 11 16 

38. Ρφχτα των κρυςτάλλων για τουσ πρόςφυγεσ 
ςτθ Χίο 

20 11 16 

39. Ραηιςτικι φιζςτα για τθ Χίο  19 11 16 

40. Ρα μθν περάςει το ςχζδιο των ναηιςτϊν 19 11 16 

41. Ψρίτθ θμζρα επειςοδίων ςτον καταυλιςμό 
τθσ Χίου  

18 11 16 

42. Πολότοφ κατά του καταυλιςμοφ τθσ 
Χοφδασ UPD  

18 11 16 

43. Θ «νφχτα των πυροτεχνθμάτων» ςτθ Χίο  18 11 16 

44. Φωτιά και επειςόδια ςτον καταυλιςμό τθσ 
Χοφδασ  

17 11 16 

45. Ψο Βζλγιο αποςφρει από τα ελλθνικά νθςιά 
το προςωπικό του 

17 11 16 

46. «Πια πολιτικι-φροφριο δεν κα λφςει 
κανζνα πρόβλθμα» 

16 11 16 

47. Ζνασ Χαμιϊτθσ κι ζνασ μετανάςτθσ ςτο 
νοςοκομείο ζπειτα από ςυμπλοκι  

10 11 16 

48. Επειςόδια μεταξφ προςφφγων και πολιτϊν 
ςτθ Χάμο  

09 11 16 

49. Απορρίφκθκε ξενοφοβικι ςυνταγματικι 
αλλαγι ςτθν Συγγαρία 

09 11 16 

50. Γ. Ξαμίνθσ: Ρα λιξει αυτό το αίςχοσ, να 
χτιςτεί το τζμενοσ  

04 11 16 

51. Πια Ευρϊπθ ενωμζνθ κατά των προςφφγων  03 11 16 

52. Υυρ ομαδόν από τα κόμματα  03 11 16 

53. Αντιδράςεισ για το ρατςιςτικό «μπλόκο» 
ςτο Βοτανικό 

02 11 16 

54. «Θ ανζγερςθ του τεμζνουσ αποτελεί διεκνι 
δζςμευςθ και είναι νόμοσ του κράτουσ»  

02 11 16 

55. Υαρζμβαςθ Υαπαϊωάννου για τθ 
ρατςιςτικι κατάλθψθ ςτο Βοτανικό  

01 11 16 

56. Φατςιςτικό «μπλόκο» ςτο τηαμί του 
Βοτανικοφ  

31 10 16 

57. Αντιπαράκεςθ για το προςφυγικό 31 10 16 

58. Υϊσ να υπερβοφμε το αδιζξοδο ςτο 
προςφυγικό 

30 10 16 

59. Άνεργοσ πρόςφυγασ; Ψότε, καταναγκαςτικι 
εργαςία  

29 10 16 
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60. Διμοσ Αποκόρωνα: «Πακριά από μασ οι 
πρόςφυγεσ» 

27 10 16 

61. Ανάμεςα ςτα τόςα ναι, ασ ποφμε κι ζνα ΣΧΛ 27 10 16 

62. «Φελάνσ» από τθν ιδιοκτιτρια του City Plaza  27 10 16 

63. Ψο καηάνι βράηει... ςτο μυαλό τουσ  26 10 16 

64. Υοιοι παίηουν με τθν προςφυγικι ροι ςτον 
Εβρο;  

26 10 16 

65. Αν-Αρμοςτεία ςτο Φίο  25 10 16 

66. Θ φρίκθ ζξω και μζςα μασ…  25 10 16 

67. «Ακϊα κφματα των πολζμων ΘΥΑ και 
Ευρωπαίων οι πρόςφυγεσ» 

23 10 16 

68. Αλλο οι Σφγγροι πρόςφυγεσ και άλλο οι 
Χφροι πρόςφυγεσ  

18 10 16 

69. Χε δίκθ ο Βίλντερσ για υποκίνθςθ φυλετικοφ 
μίςουσ 

14 10 16 

70. Ψα εμβόλια ςτθ Χίο δεν πάνε δυο δυο 14 10 16 

71. Ψι λζνε οι Υόντιοι;  14 10 16 

72. Θ Αυςτρία κερνάει «ευρωπαϊκζσ αξίεσ» 14 10 16 

73. ενοφοβικό παραλιρθμα Γάλλου δθμάρχου  13 10 16 

74. Χτόχοσ προςφυγόπουλα ςτθ Χαξονία 07 10 16 

75. Υοιοσ νοιάηεται για τισ ηωζσ των Αφγανϊν; 06 10 16 

76. Σ Βίκτορ Σρμπάν... δεν χάνει ποτζ! 04 10 16 

77. Πεγάλθ νίκθ ι ντροπιαςτικι ιττα; Τπωσ το 
δει κανείσ...  

03 10 16 

78. Κριάμβευςε, αλλά... κατατροπϊκθκε 03 10 16 

79. Χίοσ: ξενοφοβικι ςκυταλοδρομία  03 10 16 

80. «Εντυπωςιακό» αποτζλεςμα ςτο... άκυρο 
δθμοψιφιςμα  

03 10 16 

81. «Χτα ακατοίκθτα ελλθνικά νθςιά οι 
πρόςφυγεσ για να μειωκεί το χρζοσ»  

02 10 16 

82. Συγγαρία: Δθμοψιφιςμα προσ ενίςχυςθ 
του ρατςιςμοφ  

02 10 16 

83. «Ξανζνα ςπίτι ςτα χζρια μετανάςτθ» 02 10 16 

84. Δθμοψιφιςμα για εκνι(κιςτι)κό κζμα 01 10 16 

85. Εκνικιςμοί και μαγκιζσ εκ του αςφαλοφσ 28 09 16 

86. Διεκνισ Αμνθςτία κατά του μιςαλλόδοξου, 
εκνικιςτι Βίκτορ Σρμπάν 

28 09 16 

87. Φίχνουν δίχτυ ςτα κολά νερά τθσ 
ξενοφοβίασ  

28 09 16 

88. «Άκλια μεταχείριςθ των προςφφγων» ςτθν 
Συγγαρία  

27 09 16 

89. «Υαγχιακι Επιτροπι»: Χζρι χζρι με ΥΑΧΣΞ, 
ΡΔ, Χρυςι Αυγι  

27 09 16 

90. Πεγάλθ αφξθςθ ξενοφοβικϊν επικζςεων ςε 
Γερμανία – Αυςτρία  

25 09 16 

91. Γιγάντια προςφυγοφπολθ ςτθ Οιβφθ κζλει ο 
Τρμπαν  

25 09 16 

92. Φατςιςμόσ όπωσ ςτον Υρϊτο Υαγκόςμιο... 23 09 16 

93. Ψο ρατςιςτικό «ευρωπαϊκό όραμα» του 
Τρμπαν  

22 09 16 
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94. Για τον ακροδεξιό κφριο με το γαλάηιο 
μπλουηάκι...  

21 09 16 

95. Ανθςυχία για τθν αυξανόμενθ ξενοφοβία 
ςτθ Γερμανία  

21 09 16 

96. Ψο μίςοσ κεριεφει και θ Ρ.Δ. το καλφπτει 21 09 16 

97. «Βαριζσ ςκιζσ» για τθ «δράςθ» ςτελεχϊν 
τθσ ΡΔ ςτθ Οζςβο  

20 09 16 

98. Ψο φαιό αυγό του φιδιοφ ςτο «κόκκινο 
νθςί»  

20 09 16 

99. Χιμερα ςτθν Αυγι: Σι δθμότεσ πλιρωςαν 
«ςπαςμζνα» του δθμάρχου 

                 20 09 16 
 

100. Πα τον Αλλάχ, δε κζμε πρόςφυγεσ... 16 09 16 

101. Χυγκροφςεισ ακροδεξιϊν με ανιλικουσ 
πρόςφυγεσ ςτθ Γερμανία  

15 09 16 

102. «Επιτζκθκαν ςτθν καρδιά μου» 15 09 16 

103. Χτζλεχοσ τθσ ΡΔ οργανϊνει κινιςεισ 
ενάντια ςτθν «μουςουλμανοποίθςθ» τθσ 
Οζςβου 

15 09 16 

104. Επειςόδια ςε αντι-προςφυγικι 
ςυγκζντρωςθ ςτθ Χίο 

15 09 16 

105. «Διαδιλωςθ πολιτϊν» ςτθ Χίο! 15 09 16 

106. ενοφοβικό ντόμινο ςε Χίο και Οζςβο UPD 15 09 16 

107. Επειςόδια ςε αντι-προςφυγικι 
ςυγκζντρωςθ ςτθ Χίο 

15 09 16 

108. Ωραιόκαςτρο: Σ διμαρχοσ κάλεςε τουσ 
πολίτεσ ςε αυτοδικία; *βίντεο+ 

13 09 16 

109. Δζκα κουβζντεσ με τουσ κατοίκουσ του 
Ψυμπακίου  

12 09 16 

110. Τχι ςτουσ «λακρομετανάςτεσ» λζει το 
Ψυμπάκι  

12 09 16 

111. Ανάλθψθ ευκφνθσ για τθν επίκεςθ ςτθ 
Ροταρά από ναηιςτικι οργάνωςθ 

08 09 16 

112. Υροσ δίκθ θ εικονολιπτρια που κλότςθςε 
πρόςφυγεσ  

07 09 16 

113. Ψφμπανα ρατςιςμοφ ςτο Ψυμπάκι  05 09 16 

114. Κερμοπφλεσ: Χρυςαυγίτικθ φιζςτα χωρίσ 
παρατράγουδα  

03 09 16 

115. Αςτυνομικι κινθτοποίθςθ για τθ Χ.Α. ςτισ 
Κερμοπφλεσ  

03 09 16 

ΑΤΓΘ  

116. Επίκεςθ με μαχαίρι ςε Χφρο πρόςφυγα 
ςτθ Χίο 

28 12 16 

117. Χίοσ: Ρζοσ τραυματιςμόσ Χφρου 
πρόςφυγα - Ξαταγγελίεσ για επιχειριςεισ 
ακροδεξιϊν 

18 11 16 

118. Επίκεςθ με μολότοφ ςτον καταυλιςμό ςτθ 
Χίο 

18 11 16 

119. Δίκτυο Ξαταγραφισ Υεριςτατικϊν 
Φατςιςτικισ Βίασ: Φατςιςτικό το κίνθτρο του 
άγριου βαςανιςμοφ του Συαλίντ Ψαλζμπ 

03 12 16 
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120. Υυκνϊνουν τα μαφρα ςφννεφα ςτα νθςιά 22 11 16 

121. Ανάβουν «φωτιζσ» ςτθ Χίο και τθν ΕΟ.ΑΧ. 
ακροδεξιοί και χρυςαυγίτεσ 

19 11 16 

122. Θ ΕΟ.ΑΧ. διερευνά τθν εμπλοκι 
χρυςαυγιτϊν ςτα επειςόδια 

18 11 16 

123. Ζντονθ ανθςυχία τθσ Ϊπατθσ Αρμοςτείασ 
για τθ βία ςτθ Χίο  

18 11 16 

124. 147 επικζςεισ ςε κρθςκευτικοφσ χϊρουσ 
ςτθν Ελλάδα το 2015  

05 11 16 

125. ΛΧΑ: Ψο υπ. Ωγείασ αντιμετωπίηει με 
ρατςιςμό τουσ πρόςφυγεσ   

15 10 16 

126. Ξινδυνολογεί ξανά ο γ.γ. του ςωματείου 
εργαηομζνων του Ροςοκομείου Ξιλκίσ 

12 10 16 

127. Ξαταγγελία ΞΕΕΦΦΑ: Φατςιςτικζσ 
επικζςεισ ςτουσ Αγίουσ Αναργφρουσ 

07 10 16 

128. Ρζα «ακομμάτιςτθ» αντιπροςφυγικι 
ςυγκζντρωςθ ςιμερα ςτθ Χίο 

28 09 16 

129. Σι φορείσ τθσ Οζςβου ηθτοφν 
ολοκλθρωμζνθ ςτρατθγικι 

22 09 16 

130. Εφαρμογι ςχεδίου αποςυμφόρθςθσ και 
επιτάχυνςθ των διαδικαςιϊν αςφλου 

21 09 16 

131. Επικίνδυνο ξενοφοβικό ξζςπαςμα: 
«Οουςτείτε το προςφυγικό μόνοι ςασ»! 

17 09 16 

132. Ενδιάμεςοσ χϊροσ καταγραφισ 
παραβατικϊν, όχι νζα δομι  

17 09 16 

133. Ξαταγγελία του ΧΩΦΛΗΑ Οζςβου: Χε κίνθςθ 
κατά τθσ «μουςουλμανοποίθςθσ τθσ 
Οζςβου» καλεί κορυφαίο ςτζλεχοσ τθσ Ρ.Δ. 

16 09 16 

134. Σ «γαλάηιοσ» διμαρχοσ πυροδοτεί το 
μίςοσ ςτο Ωραιόκαςτρο  

14 09 16 

ΚΑΘΘΜΕΡΙΝΘ  

135. Ρτόμινο οπιςκοδρόμθςθσ  24 02 17 

136. Ψριετισ φυλάκιςθ με αναςτολι ςτθν 
εικονολιπτρια  

14 01 17 

137. «Οάδι ςτθ φωτιά» για προςφυγικό 16 11 16 

138. Θ υπομονι των νθςιωτϊν εξαντλείται 15 11 16 

139. «Φρζνο» Βουλισ ςτο ςχζδιο Βίκτορ 
Σρμπαν 

09 11 16 

140. Αυτορρυκμιηόμενα αδιζξοδα...    04 11 16 

141. Θ απάντθςθ του Δ. Αβραμόπουλου ςε 
ερϊτθςθ με πρωτοβουλία Δ. Υαπαδθμοφλθ  

02 11 16 

142. Υρόταςθ Ξουρτσ για υποχρεωτικι εργαςία 
των προςφφγων  

29 10 16 

143. Αντιδράςεισ για τθ φιλοξενία προςφφγων 
ςε ςπίτια  

27 10 16 

144. Ψο ουγγρικό δθμοψιφιςμα και τα πικανά 
«απόνερα»  

04 10 16 

145. Ωπ. Εξωτερικϊν Ψςεχίασ: «Θ πρόταςθ 
Ηζμαν δεν ςυνιςτά επίςθμθ πολιτικι»  

03 10 16 

146. Ψο παράδοξο τθσ Συγγαρίασ 25 09 16 

http://www.kathimerini.gr/879478/article/epikairothta/ellada/isa-to-yp-ygeias-antimetwpizei-me-ratsismo-toys-prosfyges
http://www.kathimerini.gr/879478/article/epikairothta/ellada/isa-to-yp-ygeias-antimetwpizei-me-ratsismo-toys-prosfyges
http://www.kathimerini.gr/883636/article/epikairothta/ellada/h-ypomonh-twn-nhsiwtwn-e3antleitai
http://www.kathimerini.gr/882114/opinion/epikairothta/politikh/aytorry8mizomena-adie3oda
http://www.kathimerini.gr/881709/article/epikairothta/politikh/h-apanthsh-toy-d-avramopoyloy-se-erwthsh-me-prwtovoylia-d-papadhmoylh
http://www.kathimerini.gr/881709/article/epikairothta/politikh/h-apanthsh-toy-d-avramopoyloy-se-erwthsh-me-prwtovoylia-d-papadhmoylh
http://www.kathimerini.gr/881340/article/epikairothta/kosmos/protash-koyrts-gia-ypoxrewtikh-ergasia-twn-prosfygwn
http://www.kathimerini.gr/881340/article/epikairothta/kosmos/protash-koyrts-gia-ypoxrewtikh-ergasia-twn-prosfygwn
http://www.kathimerini.gr/880979/article/epikairothta/ellada/antidraseis-gia-th-filo3enia-prosfygwn-se-spitia
http://www.kathimerini.gr/880979/article/epikairothta/ellada/antidraseis-gia-th-filo3enia-prosfygwn-se-spitia
http://www.kathimerini.gr/877688/article/epikairothta/kosmos/to-oyggriko-dhmoyhfisma-kai-ta-pi8ana-aponera
http://www.kathimerini.gr/877688/article/epikairothta/kosmos/to-oyggriko-dhmoyhfisma-kai-ta-pi8ana-aponera
http://www.kathimerini.gr/877524/article/epikairothta/ellada/yp-e3wterikwn-tsexias-h-protash-zeman-den-synista-epishmh-politikh
http://www.kathimerini.gr/877524/article/epikairothta/ellada/yp-e3wterikwn-tsexias-h-protash-zeman-den-synista-epishmh-politikh
http://www.kathimerini.gr/876396/article/epikairothta/kosmos/to-parado3o-ths-oyggarias
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147. Αραγε Χίοσ, όπωσ Συγγαρία;  22 09 16 

148. Ψθ δυνατότθτα ςυγκυβζρνθςθσ απζκτθςε 
θ AfD   

20 09 16 

149. Φωτιζσ, επειςόδια, πανικόσ ςτο hotspot 
τθσ Πόριασ  

20 09 16 

150. Αυςτρία: Ενταξθ ςτθν «ομάδα του 
Βίηεγκραντ» ηθτά θ Ακροδεξιά 

17 09 16 

151. Θ άγνοια γζννθςε αυτόν τον φόβο»  17 09 16 

152. Θ πιο μολυςματικι αςκζνεια...   16 09 16 

153. Ρζο κροφςμα ξενοφοβίασ ςτθ Γερμανία  16 09 16 

154. Υροςφυγικό: ζδαφοσ για ακρότθτεσ 
δίνουν οι ςυνκικεσ ςτα νθςιά   

16 09 16 

155. Επίκεςθ μελϊν τθσ Χ.Α. ςε 
δθμοςιογράφουσ ςτθ Χίο 

15 09 16 

156. Ψο προςφυγικό απαιτεί ςχζδιο 15 09 16 

157. Ειςαγγελικι παρζμβαςθ για ςφλλογο 
γονζων και διμαρχο Ωραιοκάςτρου 

14 09 16 

158. Ψα «φαντάςματα» επιςτρζφουν 11 09 16 

159. Ξαμία αλλαγι ςτθ διακυβζρνθςθ του 
Πεκλεμβοφργου  

06 09 16 

 

Πίνακασ 14: Αντιπολίτευςθ - Άρκρα κατά τθσ κυβζρνθςθσ 

ΕΦΘΜΕΡΙΔΑ ΣΩΝ ΤΝΣΑΚΣΩΝ  

1. Ψο «μπαλάκι» ςτθν κυβζρνθςθ ρίχνει θ 
Ϊπατθ Αρμοςτεία  

27 01 17 

2. Ϊπ. Αρμοςτεία: Πουηάλασ και Ε.Ε. 
υπεφκυνοι για τισ δομζσ φιλοξενίασ  

26 01 17 

3. ΕΕΔΑ: Επιςτροφι τθσ πολιτικισ «βίου 
αβίωτου» τθσ κυβζρνθςθσ Χαμαρά 

14 02 17 

4. Σι αντιδράςεισ δεν ςταματοφν το 
Υροαναχωρθςιακό ςτθν Ξω  

13 02 17 

5. Χτιριξθ εργαηομζνων του ΕΧΥ ςτουσ 
ςυμβαςιοφχουσ του Αςφλου 

10 02 17 

6. Χκλθρζσ αντιδράςεισ τθσ ιςςονοσ 
αντιπολίτευςθσ εναντίον Πουηάλα  

06 02 17 

7. Επίδειξθ ιςχφοσ με φόντο τουσ πρόςφυγεσ 
ςτο Ελλθνικό 

06 02 17 

8. Πθτςοτάκθσ ςτθ Οζςβο με αιχμζσ για το 
προςφυγικό  

                    03 02 17 

9. Απροετοίμαςτοι...  12 01 17 

10. Δεν ικανοποιικθκαν από τισ απαντιςεισ 
Χκουρλζτθ τα μζλθ τθσ ΟΑ.Ε.  

11 01 17 

11. «Οίγοι οι πρόςφυγεσ ςτθν Ευρϊπθ!» 20 12 16 

12. ΟΑ.Ε.: «Ξρυφζσ “αμαρτωλζσ” ςυμφωνίεσ 
κυβζρνθςθσ-Ε.Ε. για το προςφυγικό»  

19 12 16 

13. Ψο προςφυγικό ςτο επίκεντρο με βολζσ 
κατά Πουηάλα  

30 11 16 

14. Ευκφνεσ ςτθν κυβζρνθςθ για τθ Πόρια από 
20 οργανϊςεισ 

28 11 16 

http://www.kathimerini.gr/875931/opinion/epikairothta/politikh/arage-xios-opws-oyggaria
http://www.kathimerini.gr/875550/article/epikairothta/kosmos/th-dynatothta-sygkyvernhshs-apekthse-h-afd
http://www.kathimerini.gr/875550/article/epikairothta/kosmos/th-dynatothta-sygkyvernhshs-apekthse-h-afd
http://www.kathimerini.gr/875521/article/epikairothta/ellada/fwties-epeisodia-panikos-sto-hotspot-ths-morias
http://www.kathimerini.gr/875521/article/epikairothta/ellada/fwties-epeisodia-panikos-sto-hotspot-ths-morias
http://www.kathimerini.gr/875324/article/epikairothta/kosmos/aystria-enta3h-sthn-omada-toy-vizegkrant-zhta-h-akrode3ia
http://www.kathimerini.gr/875324/article/epikairothta/kosmos/aystria-enta3h-sthn-omada-toy-vizegkrant-zhta-h-akrode3ia
http://www.kathimerini.gr/875232/article/epikairothta/ellada/h-agnoia-gennhse-ayton-ton-fovo
http://www.kathimerini.gr/875133/opinion/epikairothta/politikh/h-pio-molysmatikh-as8eneia
http://www.kathimerini.gr/875042/article/epikairothta/kosmos/neo-kroysma-3enofovias-sth-germania
http://www.kathimerini.gr/874860/article/epikairothta/ellada/epi8esh-melwn-ths-xa-se-dhmosiografoys-sth-xio
http://www.kathimerini.gr/874860/article/epikairothta/ellada/epi8esh-melwn-ths-xa-se-dhmosiografoys-sth-xio
http://www.kathimerini.gr/874932/opinion/epikairothta/politikh/to-prosfygiko-apaitei-sxedio
http://www.kathimerini.gr/874767/gallery/epikairothta/ellada/eisaggelikh-paremvash-gia-syllogo-gonewn-kai-dhmarxo-wraiokastroy
http://www.kathimerini.gr/874767/gallery/epikairothta/ellada/eisaggelikh-paremvash-gia-syllogo-gonewn-kai-dhmarxo-wraiokastroy
http://www.kathimerini.gr/874366/article/epikairothta/kosmos/ta-fantasmata-epistrefoyn
http://www.kathimerini.gr/873588/article/epikairothta/kosmos/kamia-allagh-sth-diakyvernhsh-toy-meklemvoyrgoy
http://www.kathimerini.gr/873588/article/epikairothta/kosmos/kamia-allagh-sth-diakyvernhsh-toy-meklemvoyrgoy
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15. Ψα κόμματα για το τραγικό ςυμβάν ςτθ 
Πόρια  

25 11 16 

16. Απογοιτευςθ Πουίηνιεκσ για το 
πολυνομοςχζδιο  

22 11 16 

17. «Θ Ελλάδα ζγινε ζνα απζραντο hotspot»  14 11 16 

18. Ψο νζο «υπουργείο» Πεταναςτευτικισ 
Υολιτικισ  

07 11 16 

19. Θ FRONTEX «αδειάηει» το υπουργείο 
Υροςταςίασ του Υολίτθ  

03 11 16 

20. Αδειάηει θ Frontex το υπουργείο 
Υροςταςίασ του Υολίτθ 

01 11 16 

21. Πινυμα αγωνίασ από τα νθςιά προσ τουσ 
Ευρωςοςιαλιςτζσ  

20 10 16 

22. Χτθ Χίο θ Φ. Γεννθματά  15 10 16 

23. Θ κζςθ του ΞΞΕ για τουσ πρόςφυγεσ ςτθν 
Ξριτθ  

13 10 16 

24. Υερί... απαξίωςθσ  12 10 16 

25. Δικαιϊματα ςε οπιςκοχϊρθςθ 11 10 16 

26. «Αλικειεσ και ψζματα» για τουσ πρόςφυγεσ 
ςτθ Χίο από τθ «Οάκρα;»  

10 10 16 

27. Χκοπιμότθτεσ Πουηάλα καταγγζλλει 
επιτροπι αλλθλεγγφθσ ςτθ Χίο 

08 10 16 

28. «Εμφφλιοσ» ςτθ ΡΔ για τθν πορεία ςτθ Χίο 28 09 16 

29. Σ κ. Πουηάλασ εκκζτει τθν κυβζρνθςθ και 
ςτρϊνει τον δρόμο του προσ τθν  

26 09 16 

30. Υζντε «καυτά» μζτωπα  26 09 16 

31. Πθτςοτάκθσ: Ανίκανθ θ κυβζρνθςθ να 
διαχειριςτεί το μεταναςτευτικό UPD 

24 09 16 

32. Ωπονοοφμενα για τθ διαχείριςθ των 
κονδυλίων  

23 09 16 

33. «Ψθν αλικεια τθν οφείλω πάνω απ’ όλα 
ςτουσ πρόςφυγεσ»  

20 09 16 

34. Υοφ δεν πάνε τα κονδφλια  20 09 16 

35. «Ελλιπισ θ αντίδραςθ τθσ Ε.Ε. ςτο 
προςφυγικό»  

18 09 16 

36. Βορίδθσ – Ξυριαηίδθσ «επιβραβεφουν» τον 
διμαρχο Ωραιοκάςτρου  

17 09 16 

37. Χτθ Κεςςαλονίκθ με αιχμι το προςφυγικό 16 09 16 

38. Γραμμι αυτοπεικαρχίασ  15 09 16 

39. Θ Ρζα Δθμοκρατία για το Ωραιόκαςτρο  15 09 16 

40. Δθλϊςεισ εκτόσ τόπου και χρόνου  07 09 16 

ΑΤΓΘ  

41. Ελλάδα: Από το Ωραιόκαςτρο ζωσ τθ 
ςυμφωνία Ε.Ε. – Ψουρκίασ  

23 02 17 

42. Χφμφωνα με τθ ΠΞΣ Αίτθμα: Ξρατοφνται 
μετανάςτεσ και αιτοφντεσ άςυλο με ςοβαρά 
προβλιματα υγείασ 

18 02 17 

43. ΞΞΕ: «Ζγκλθμα διαρκείασ ςυντελείται ςτο 
κολαςτιριο τθσ Πόριασ» 

30 01 17 

44. Ϊπατθ Αρμοςτεία του ΣΘΕ για τουσ 27 01 17 

http://www.efsyn.gr/arthro/peri-apaxiosis
http://www.efsyn.gr/arthro/dikaiomata-se-opisthohorisi
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Υρόςφυγεσ: Θ κυβζρνθςθ ςυντονίηει, εμείσ 
υποςτθρίηουμε 

45. Απζρριψε το δθμοτικό ςυμβοφλιο Χίου τισ 
κυβερνθτικζσ προτάςεισ για το προςφυγικό 

27 11 16 

46. Υυκνϊνουν τα μαφρα ςφννεφα ςτα νθςιά 22 11 16 

47. Ελλθνικό Χυμβοφλιο για τουσ Υρόςφυγεσ: 
Υαρατθριςεισ για το υπό διαβοφλευςθ 
νομοςχζδιο για τθν υποδοχι αιτοφντων 
άςυλο 

01 11 16 

48. Σδ. Βουδοφρθσ: Χτθ διάκεςθ τθσ Βουλισ για 
να κατακζςω τα ςτοιχεία που ζχω 

26 10 16 

49. Αναταραχι και ςτθ Χάμο λόγω του 
πολφμθνου εγκλειςμοφ προςφφγων 

26 10 16 

50. Ψι ςυνζβθ τελικά ςε Ξαλαμάτα και Οζρο; 25 10 16 

51. Ϊπατθ Αρμοςτεία ΣΘΕ για τουσ πρόςφυγεσ: 
Ξαταγγελία για παράνομεσ επιςτροφζσ 
Χφρων ςτθν Ψουρκία  

22 10 16 

52. Φεςιτάλ μικροπολιτικισ από τον Ξυρ. 
Πθτςοτάκθ για το προςφυγικό   

27 09 16 

53. Εφαρμογι ςχεδίου αποςυμφόρθςθσ και 
επιτάχυνςθ των διαδικαςιϊν αςφλου 

21 09 16 

54. Δεκτι θ παραίτθςθ Βουδοφρθ από τον 
πρωκυπουργό  

14 09 16 

ΚΑΘΘΜΕΡΙΝΘ  

55. Ψα hotspots απζκτθςαν διοικθτζσ 21 02 17 

56. Σλοκλθρϊκθκε θ ςυνάντθςθ Πθτςοτάκθ – 
Χόιμπλε  

14 02 17 

57. Πθτςοτάκθσ: «Δεν υπάρχει ςυηιτθςθ για 
Grexit»   

14 02 17 

58. ΡΔ: Επιχείρθςθ «αξιοπιςτία» ςτο Βερολίνο 11 02 17 

59. ΡΔ για κζντρα κράτθςθσ: Θ κυβζρνθςθ 
επαναφζρει μζτρο που ωσ αντιπολίτευςθ 
κατιγγειλε 

10 02 17 

60. «Δεν κατανοοφμε τθ ςτάςθ Πουηάλα» 
δθλϊνουν οι ξενοδόχοι τθσ Οζςβου  

09 02 17 

61. Ψθν παραίτθςθ Πουηάλα ηθτά θ 
Δθμοκρατικι Χυμπαράταξθ 

06 02 17 

62. Σ «ςυγκλονιςμόσ» του κ. Πουηάλα  04 02 17 

63. Εκνικό ςχζδιο για το προςφυγικό από Ξυρ. 
Πθτςοτάκθ  

04 02 17 

64. Ξυρ. Πθτςοτάκθσ κατά κυβζρνθςθσ: «Σφτε 
κζλουν, οφτε ξζρουν, οφτε μποροφν» 

03 02 17 

65. Χε τρεισ άξονεσ θ πρόταςθ τθσ Ρ.Δ. για το 
προςφυγικό 

02 02 17 

66. Χφςκεψθ Πθτςοτάκθ με τουσ Δθμάρχουσ 
ΒΑ Αιγαίου για το προςφυγικό 

01 02 17 

67. Πθτςοτάκθσ: «Θ Ψουρκία να ςεβαςτεί το 
Διεκνζσ Δίκαιο και τουσ κανόνεσ καλισ 
γειτονίασ»  

30 01 17 

68. Φόβοι για «τςουνάμι» προςφυγικϊν ροϊν 30 01 17 
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ςτα νθςιά του Αιγαίου 

69. Ϊπατθ Αρμοςτεία ΣΘΕ: «Είχαμε ςχζδιο για 
τθ Πόρια» 

27 01 17 

70. «Υυρά» ντε Πεηιζρ κατά Ακινασ για το 
προςφυγικό  

24 01 17 

71. Πθδενικι ι μερικι απορρόφθςθ των 
κονδυλίων τθσ Ε.Ε.  

10 01 17 

72. Ζντονθ αντίδραςθ από τθν Ξομιςιόν για τθ 
Πόρια 

10 01 17 

73. Ξατεβαςμζνα ρολά ςε νθςιά κατά του ΦΥΑ   01 12 16 

74. Πίνι περιοδεία Ξυρ. Πθτςοτάκθ ςτα 
Βαλκάνια  

29 11 16 

75. Άξονα ςτακερότθτασ με Βουλγαρία - Χερβία 
επιδιϊκει ο Πθτςοτάκθσ  

28 11 16 

76. Χτα όριά τουσ οι πρόςφυγεσ και οι κάτοικοι  27 11 16 

77. Ρ.Δ.: Εμείσ δεν ηθτάμε παραιτιςεισ  26 11 16 

78. Ξυρ. Πθτςοτάκθσ: Πθν παίηετε με τθν 
Ελλάδα  

25 11 16 

79. Εφφλεκτο υλικό 25 11 16 

80. Πουηάλασ: Ψοπικι αυτοδιοίκθςθ και ΡΔ 
εμποδίηουν τθ λφςθ για τουσ πρόςφυγεσ   

24 11 16 

81. Ιταν όντωσ μια ςυναρπαςτικι εβδομάδα  20 11 16 

82. Ρ.Δ.: Ανάδειξθ των ςτρατθγικϊν ςχζςεων 
με ΘΥΑ   

17 11 16 

83. Πθτςοτάκθσ: «Θ Ελλάδα δεν διακζτει μια 
κυβζρνθςθ ικανι να προςελκφςει 
επενδφςεισ» 

16 11 16 

84. Eπί ποδόσ διμοσ και φορείσ ςτθ Χάμο για 
το προςφυγικό 

04 11 16 

85. Πθτςοτάκθσ ςε ξζνουσ δθμοςιογράφουσ: 
«Κα αποκαταςτιςουμε τθν εμπιςτοςφνθ» 

26 10 16 

86. Γεννθματά: «Θ Ε.Ε. να ςτθρίξει 
ςτο προςφυγικό»  

21 10 16 

87. Διεκνισ Αμνθςτία: Ξριτικι ςε Ε.Ε. και Ακινα 
για το προςφυγικό  

18 10 16 

88. ΛΧΑ: Ψο υπ. Ωγείασ αντιμετωπίηει με 
ρατςιςμό τουσ πρόςφυγεσ  

15 10 16 

89. Ξίνδυνοσ απϊλειασ κονδυλίων από τθν Ε.Ε.  05 10 16 

90. Πθτςοτάκθσ για προςφυγικό: Χτθν πρϊτθ 
γραμμι τα ηθτιματα αςφαλείασ 

29 09 16 

91. Ξατεπείγουςα ερϊτθςθ τθσ Ε. Βόηεμπεργκ 
για τισ καταγγελίεσ Βουδοφρθ  

28 09 16 

92. ΡΔ για προςφυγικό: Ρα απαντιςει θ 
κυβζρνθςθ ςτισ καταγγελίεσ Βουδοφρθ 

28 09 16 

93. Πθτςοτάκθσ: Θ κυβζρνθςθ είναι ανίκανθ να 
διαχειριςτεί το προςφυγικό 

24 09 16 

94. Χυνεχίηονται οι ροζσ προςφφγων, επειςόδια 
ςτθ Χίο  

24 09 16 

95. Αιχμζσ Βουδοφρθ κατά «ςυςτιματοσ 
Πουηάλα»  

23 09 16 

http://www.kathimerini.gr/885936/article/epikairothta/ellada/katevasmena-rola-se-nhsia-kata-toy-fpa
http://www.kathimerini.gr/885620/article/epikairothta/politikh/mini-periodeia-kyr-mhtsotakh-sta-valkania
http://www.kathimerini.gr/885620/article/epikairothta/politikh/mini-periodeia-kyr-mhtsotakh-sta-valkania
http://www.kathimerini.gr/885570/article/epikairothta/politikh/a3ona-sta8erothtas-me-voylgaria---servia-epidiwkei-o-mhtsotakhs
http://www.kathimerini.gr/885570/article/epikairothta/politikh/a3ona-sta8erothtas-me-voylgaria---servia-epidiwkei-o-mhtsotakhs
http://www.kathimerini.gr/885304/article/epikairothta/politikh/nd-emeis-den-zhtame-paraithseis
http://www.kathimerini.gr/885265/article/epikairothta/politikh/kyr-mhtsotakhs-mhn-paizete-me-thn-ellada
http://www.kathimerini.gr/885265/article/epikairothta/politikh/kyr-mhtsotakhs-mhn-paizete-me-thn-ellada
http://www.kathimerini.gr/884914/article/epikairothta/ellada/moyzalas-topikh-aytodioikhsh-kai-nd-empodizoyn-th-lysh-gia-toys-prosfyges
http://www.kathimerini.gr/884914/article/epikairothta/ellada/moyzalas-topikh-aytodioikhsh-kai-nd-empodizoyn-th-lysh-gia-toys-prosfyges
http://www.kathimerini.gr/884358/opinion/epikairothta/politikh/htan-ontws-mia-synarpastikh-evdomada
http://www.kathimerini.gr/883908/article/epikairothta/politikh/nd-anadei3h-twn-strathgikwn-sxesewn-me-hpa
http://www.kathimerini.gr/883908/article/epikairothta/politikh/nd-anadei3h-twn-strathgikwn-sxesewn-me-hpa
http://www.kathimerini.gr/882040/article/epikairothta/ellada/epi-podos-dhmos-kai-foreis-sth-samo-gia-to-prosfygiko
http://www.kathimerini.gr/882040/article/epikairothta/ellada/epi-podos-dhmos-kai-foreis-sth-samo-gia-to-prosfygiko
http://www.kathimerini.gr/879478/article/epikairothta/ellada/isa-to-yp-ygeias-antimetwpizei-me-ratsismo-toys-prosfyges
http://www.kathimerini.gr/879478/article/epikairothta/ellada/isa-to-yp-ygeias-antimetwpizei-me-ratsismo-toys-prosfyges
http://www.kathimerini.gr/877751/article/epikairothta/politikh/kindynos-apwleias-kondyliwn-apo-thn-ee
http://www.kathimerini.gr/877021/article/epikairothta/politikh/mhtsotakhs-gia-prosfygiko-sthn-prwth-grammh-ta-zhthmata-asfaleias
http://www.kathimerini.gr/877021/article/epikairothta/politikh/mhtsotakhs-gia-prosfygiko-sthn-prwth-grammh-ta-zhthmata-asfaleias
http://www.kathimerini.gr/876897/article/epikairothta/politikh/katepeigoysa-erwthsh-ths-e-vozempergk-gia-tis-kataggelies-voydoyrh
http://www.kathimerini.gr/876897/article/epikairothta/politikh/katepeigoysa-erwthsh-ths-e-vozempergk-gia-tis-kataggelies-voydoyrh
http://www.kathimerini.gr/876786/article/epikairothta/politikh/nd-gia-prosfygiko-na-apanthsei-h-kyvernhsh-stis-kataggelies-voydoyrh
http://www.kathimerini.gr/876786/article/epikairothta/politikh/nd-gia-prosfygiko-na-apanthsei-h-kyvernhsh-stis-kataggelies-voydoyrh
http://www.kathimerini.gr/876387/article/epikairothta/politikh/mhtsotakhs-h-kyvernhsh-einai-anikanh-na-diaxeiristei-to-prosfygiko
http://www.kathimerini.gr/876387/article/epikairothta/politikh/mhtsotakhs-h-kyvernhsh-einai-anikanh-na-diaxeiristei-to-prosfygiko
http://www.kathimerini.gr/876207/article/epikairothta/politikh/synexizontai-oi-roes-prosfygwn-epeisodia-sth-xio
http://www.kathimerini.gr/876207/article/epikairothta/politikh/synexizontai-oi-roes-prosfygwn-epeisodia-sth-xio
http://www.kathimerini.gr/876045/article/epikairothta/ellada/aixmes-voydoyrh-katasysthmatos-moyzala
http://www.kathimerini.gr/876045/article/epikairothta/ellada/aixmes-voydoyrh-katasysthmatos-moyzala
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96. Ξυρ. Πθτςοτάκθσ: Επαναφορά Χυμβουλίων 
ΑΕΛ   

23 09 16 

97. Βουδοφρθσ: Ωπάρχουν πολφ ςθμαντικζσ 
ςκιζσ ςτο υπ. Πεταναςτευτικισ Υολιτικισ  

23 09 16 

98. Χτο καμίνι του προςφυγικοφ  23 09 16 

99. Χε 16 ζτθ κα φφγουν οι μετανάςτεσ, λζει θ 
Διεκνισ Αμνθςτία  

23 09 16 

100. Διμαρχοσ Οζςβου: «Υροςωρινι λφςθ το 
πλωτό κζντρο φιλοξενίασ» 

22 09 16 

101. Ππακογιάννθ: « H επιτροπι πόκεν ζςχεσ 
ζχει ποινικζσ ευκφνεσ»  

22 09 16 

102. «Χκλθρό ροκ» από τθ Ρ.Δ. για τισ άδειεσ  22 09 16 

103. NΔ για Αμυγδαλζηα: «Ωποχρεϊκθκαν να 
ανοίξουν τον χϊρο που ζλεγαν Ξολαςτιριο» 

21 09 16 

104. Υολιτικι ςφγκρουςθ για τθν 
«καταραμζνθ» Αμυγδαλζηα 

21 09 16 

105. ΡΔ: Εκτόσ ελζγχου και πάλι 
το προςφυγικό με ευκφνθ τθσ κυβζρνθςθσ 

20 09 16 

106. Πθτςοτάκθσ: Υιο ακριβι από τισ εκλογζσ 
θ παραμονι τθσ κυβζρνθςθσ  

18 09 16 

107. Ππουτάρθσ: «Δεν είμαι Ρ.Δ. αλλά ςτθρίηω 
τον Πθτςοτάκθ, είναι ο πιο καλόσ από 
όλουσ» 

16 09 16 

108. Ξριτικι Πθτςοτάκθ κατά κυβζρνθςθσ και 
Ε.Ε. για το προςφυγικό 

16 09 16 

109. Θ πιο μολυςματικι αςκζνεια...   16 09 16 

110. Ψο προςφυγικό απαιτεί ςχζδιο 15 09 16 

111. Αςφυκτικι θ κατάςταςθ ςε Χίο και Οζςβο   15 09 16 

112. Δεκτι θ παραίτθςθ Βουδοφρθ από τον 
πρωκυπουργό 

14 09 16 

113. Ψςίπρασ: «Χωςτό βιμα» θ διλωςθ 
Γιουνκζρ πωσ θ Ε.Ε. δεν είναι αρκοφντωσ 
κοινωνικι   

14 09 16 

114. ΡΔ: «Θ παραίτθςθ Βουδοφρθ, κορυφι του 
παγόβουνου τθσ κυβερνθτικισ 
ανεπάρκειασ»  

13 09 16 

115. Ρζα κζντρα ςτθ Χίο για τουσ μετανάςτεσ 10 09 16 

116. Ερωτιματα για τον αρικμό των 
προςφφγων 

09 09 16 

117. Ππακογιάννθ: Θ Ελλάδα ζχει ςθκϊςει 
δυςανάλογο βάροσ ςτο προςφυγικό 

06 09 16 

118. Πετανάςτευςθ και κρίςθ  02 09 16 

 

Πίνακασ 15: Βιϊματα προςφυγόπουλων 

ΕΦΘΜΕΡΙΔΑ ΣΩΝ ΤΝΣΑΚΣΩΝ  

1. Ζνα κανάςιμο ταξίδι... 28 02 17 

2. Ηθτείται Υαγκόςμια Ατηζντα 2017 για τα 
Υαιδιά  

27 01 17 

3. Πεγαλοκαρδία 26 01 17 

http://www.kathimerini.gr/876055/article/epikairothta/politikh/kyr-mhtsotakhs-epanafora-symvoyliwn-aei
http://www.kathimerini.gr/876055/article/epikairothta/politikh/kyr-mhtsotakhs-epanafora-symvoyliwn-aei
http://www.kathimerini.gr/876138/opinion/epikairothta/politikh/sto-kamini-toy-prosfygikoy
http://www.kathimerini.gr/875948/article/epikairothta/ellada/dhmarxos-lesvoy-proswrinh-lysh-to-plwto-kentro-filo3enias
http://www.kathimerini.gr/875948/article/epikairothta/ellada/dhmarxos-lesvoy-proswrinh-lysh-to-plwto-kentro-filo3enias
http://www.kathimerini.gr/875893/article/epikairothta/politikh/mpakogiannh--h-epitroph-po8en-esxes-exei-poinikes-ey8ynes
http://www.kathimerini.gr/875893/article/epikairothta/politikh/mpakogiannh--h-epitroph-po8en-esxes-exei-poinikes-ey8ynes
http://www.kathimerini.gr/875866/article/epikairothta/politikh/sklhro-rok-apo-th-nd-gia-tis-adeies
http://www.kathimerini.gr/875666/article/epikairothta/politikh/nd-ektos-elegxoy-kai-pali-to-prosfygiko-me-ey8ynh-ths-kyvernhshs
http://www.kathimerini.gr/875666/article/epikairothta/politikh/nd-ektos-elegxoy-kai-pali-to-prosfygiko-me-ey8ynh-ths-kyvernhshs
http://www.kathimerini.gr/875132/article/epikairothta/politikh/mpoytarhs-den-eimai-nd-alla-sthrizw-ton-mhtsotakh-einai-o-pio-kalos-apo-oloys
http://www.kathimerini.gr/875132/article/epikairothta/politikh/mpoytarhs-den-eimai-nd-alla-sthrizw-ton-mhtsotakh-einai-o-pio-kalos-apo-oloys
http://www.kathimerini.gr/875132/article/epikairothta/politikh/mpoytarhs-den-eimai-nd-alla-sthrizw-ton-mhtsotakh-einai-o-pio-kalos-apo-oloys
http://www.kathimerini.gr/874810/article/epikairothta/ellada/asfyktikh-h-katastash-se-xio-kai-lesvo
http://www.kathimerini.gr/874658/article/epikairothta/politikh/dekth-h-paraithsh-voydoyrh-apo-ton-prw8ypoyrgo
http://www.kathimerini.gr/874658/article/epikairothta/politikh/dekth-h-paraithsh-voydoyrh-apo-ton-prw8ypoyrgo
http://www.kathimerini.gr/874748/article/epikairothta/politikh/tsipras-swsto-vhma-h-dhlwsh-gioynker-pws-h-ee-den-einai-arkoyntws-koinwnikh
http://www.kathimerini.gr/874748/article/epikairothta/politikh/tsipras-swsto-vhma-h-dhlwsh-gioynker-pws-h-ee-den-einai-arkoyntws-koinwnikh
http://www.kathimerini.gr/874748/article/epikairothta/politikh/tsipras-swsto-vhma-h-dhlwsh-gioynker-pws-h-ee-den-einai-arkoyntws-koinwnikh
http://www.kathimerini.gr/874637/article/epikairothta/politikh/nd-h-paraithsh-voydoyrh-koryfh-toy-pagovoynoy-ths-kyvernhtikhs-aneparkeias
http://www.kathimerini.gr/874637/article/epikairothta/politikh/nd-h-paraithsh-voydoyrh-koryfh-toy-pagovoynoy-ths-kyvernhtikhs-aneparkeias
http://www.kathimerini.gr/874637/article/epikairothta/politikh/nd-h-paraithsh-voydoyrh-koryfh-toy-pagovoynoy-ths-kyvernhtikhs-aneparkeias
http://www.kathimerini.gr/874177/article/epikairothta/ellada/nea-kentra-sth-xio-gia-toys-metanastes
http://www.kathimerini.gr/873976/article/epikairothta/ellada/erwthmata-gia-ton-ari8mo-twn-prosfygwn
http://www.kathimerini.gr/873976/article/epikairothta/ellada/erwthmata-gia-ton-ari8mo-twn-prosfygwn
http://www.kathimerini.gr/873188/opinion/epikairothta/politikh/metanasteysh-kai-krish
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4. Ευρϊπθ, Ελλάδα: ιςτορία, πρόςφυγεσ και 
παιδιά  

20 01 17 

5. Χυνεργαςία Οιμενικοφ με το «Χαμόγελο» 
υπζρ των παιδιϊν  

17 01 17 

6. Ζδιωξαν από το Ελλθνικό δομι για 
προςφυγόπουλα 

16 01 17 

7. Αςυνόδευτοι ανιλικοι προςφεφγουν κατά 
τθσ υπουργοφ  

28 12 16 

8. Ψςίπρασ ςε προςφυγόπουλα: Εμείσ κάνουμε 
ό,τι μποροφμε, αλλά... 

24 12 16 

9. Ειδικζσ ηϊνεσ για τα αςυνόδευτα 
προςφυγόπουλα  

03 12 16 

10. Για τα αςυνόδευτα προςφυγόπουλα 28 11 16 

11. Χαμζνα παιδιά ςε ξζνθ γθ  27 11 16 

12. Αντιδροφν ςτθ φιλοξενία αςυνόδευτων 
ανθλίκων  

23 11 16 

13. Υοφ είναι θ δικαιοςφνθ; Υοφ είναι θ 
δθμοκρατία; 

22 11 16 

14. Πε προγράμματα αναδοχισ ο ξενϊνασ ςτον 
Άλιμο για αςυνόδευτα ανιλικα 

04 11 16 

15. Ψι κα γίνει με τα ανιλικα τθσ «Ηοφγκλασ»; 03 11 16 

16. «Ζχει και θ Βρετανία ευκφνθ για τα 
αςυνόδευτα του Ξαλζ»  

29 10 16 

17. Φεπορτάη που ςε βγάηει από τα ροφχα 
ςου...  

25 10 16 

18. Ανιλικοι ςτθ Ηοφγκλα  25 10 16 

19. Υόρτεσ ανοιχτζσ για τα προςφυγόπουλα 24 10 16 

20. Ψο μπιςίκι*  20 10 16 

21. Υροςφυγόπουλα από το Ξαλαί κα 
επανενωκοφν με τισ οικογζνειεσ τουσ 

16 10 16 

22. Υεριβολάκι υπερθφάνειασ για εκατό 
αςυνόδευτουσ ανθλίκουσ   

12 10 16 

23. Σλοκλθρϊνεται ο πρϊτοσ κφκλοσ 
εμβολιαςμϊν για τα προςφυγόπουλα  

11 10 16 

24. Θ βαρβαρότθτα ςτο Ψμιμα Σμόνοιασ γεννά 
αντιδράςεισ 

03 10 16 

25. Υαρζμβαςθ Διεκνοφσ Αμνθςτίασ με αφορμι 
το ΑΨ Σμονοίασ 

02 10 16 

26. Υαρζμβαςθ ειςαγγελζα για το ΑΨ Σμόνοιασ 01 10 16 

27. Ξακοποίθςθ ανιλικων προςφφγων ςτο 
Ψμιμα 

30 09 16 

28. Ξαταγγελίεσ για κακοποίθςθ 
προςφυγόπουλων ςε Α.Ψ. 

29 09 16 

29. Σμαδικόσ βιαςμόσ αςυνόδευτου πρόςφυγα 29 09 16 

30. Υεριμζνει και ελπίηει  13 09 16 

31. Ανάγκθ ςτιριξθσ τθσ Ελλάδασ για τουσ 
ανιλικουσ 

13 09 16 

32. Δϊςτε πλζον τζλοσ ςτθν κράτθςθ  11 09 16 

33. Αποδθμθτικά πουλιά   09 09 16 

34. «Γιατί με κρατάτε εδϊ;»  09 09 16 
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35. Σ ανιλικοσ Ππαχάρ ςτο Δρομοκαΐτειο. 
Γιατί;...  

08 09 16 

36. 50 εκατ. ξεριηωμζνα παιδιά λόγω πολζμου 
και φτϊχειασ  

07 09 16 

ΑΤΓΘ  

37. Άνοιξε τισ πφλεσ τθσ θ πρϊτθ ακαδθμία 
ποδοςφαίρου για τα προςφυγόπουλα 

22 02 17 

38. Ψο «ΞΕΚΕΑ ΕΣΔΣΧ» εγκαινιάηει Ακαδθμία 
ποδοςφαίρου για τα προςφυγόπουλα 

20 02 17 

39. Υρόγραμμα ΕΕ - UNICEF για 6.000 
προςφυγόπουλα ςτθν Ελλάδα 

25 01 17 

40. “Υροτεραιότθτά μασ θ καλφτερθ δυνατι 
μεταχείριςθ των παιδιϊν προςφφγων και 
μεταναςτϊν” 

20 01 17 

41. «Ψα πρόςωπα των παιδιϊν αποτελοφν 
ζκκλθςθ ςτθ ςυνείδθςι μασ»   

18 01 17 

42. Υαιχνίδια για τα προςφυγόπουλα 
ςυγκεντρϊνει το Χυνεργατικό Ξαφενείο 
Ακαδθμίασ Υλάτωνοσ  

20 12 16 

43. Θμερίδα για τθν προςταςία των ανιλικων 
προςφφγων 

08 12 16 

44. Υεριςςότερα από 1.200 αςυνόδευτα παιδιά 
ςε λίςτεσ αναμονισ για κζςθ ςε δομι 
προςταςίασ 

02 12 16 

45. Χαλάνδρι: Ψθν Ξυριακι ο φιλικόσ 
ποδοςφαιρικόσ αγϊνασ για τα αςυνόδευτα 
προςφυγόπουλα 

16 11 16 

46. Διεκνείσ ανκρωπιςτικζσ οργανϊςεισ για 
επίςκεψθ Σμπάμα και προςφυγικό 

15 11 16 

47. Ξακυςτεριςεισ και κενζσ κζςεισ ςτουσ 
ξενϊνεσ αςυνόδευτων παιδιϊν 

12 11 16 

48. Σ εμβολιαςμόσ των προςφυγόπουλων ςτο 
επίκεντρο τθσ ςυνάντθςθσ γγ Δθμόςιασ 
Ωγείασ με τθ UNICEF  

08 11 16 

49. Ρζα δομι φιλοξενίασ αςυνόδευτων 
προςφυγόπουλων  

04 11 16 

50. Δφο τραυματιςμζνα προςφυγόπουλα από 
φωτιά ςτο κζντρο «Φζςςα»  

03 11 16 

51. Εγκαινιάηεται ζνασ ακόμα ξενϊνασ 
αςυνόδευτων ανθλίκων 

03 11 16 

52. Χτζγθ για 32 αςυνόδευτα παιδιά ςτο νζο 
ξενϊνα ςτο Ξαλαμάκι 

03 11 16 

53. Πε εγκαφματα δφο προςφυγόπουλα μετά 
από φωτιά ςε ςκθνι ςτθ δομι φιλοξενίασ 
ςτο Ωραιόκαςτρο 

02 11 16 

54. Χτο Λπποκράτειο με εγκαφματα δφο 
προςφυγόπουλα μετά από φωτιά ςε ςκθνι 
ςτο Ωραιόκαςτρο 

02 11 16 

55. Εγκαίνια ξενϊνα φιλοξενίασ για 
αςυνόδευτα παιδιά 

01 11 16 

56. Ζνταςθ και μικροεπειςόδια ςτο hotspot τθσ 27 10 16 
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Χίου  

57. Εξζγερςθ ςτθ Πόρια  25 10 16 

58. «Ψα προςφυγόπουλα να ξαναγίνουν 
παιδιά» 

12 10 16 

59. Πια ςτζγθ για 100 αςυνόδευτουσ 
ανιλικουσ ςτθν Υαιανία 

11 10 16 

60. "Χε επιςφαλείσ ςυνκικεσ αναμζνοντασ τθ 
μετεγκατάςταςι τουσ ςε κατάλλθλουσ 
χϊρουσ, ηουν 1.500 αςυνόδευτα παιδιά" 

23 09 16 

61. Ψθν άμεςθ απομάκρυνςθ αςυνόδευτων 
ανθλίκων από τθ Οζςβο ηθτεί θ Ξίνθςθ 
πολιτϊν «Χυνφπαρξθ και Επικοινωνία ςτο 
Αιγαίο» 

20 09 16 

62. Ζκκλθςθ για λφςθ ςτο ηιτθμα των 
αςυνόδευτων ανθλίκων κάνουν οι «Γιατροί 
του Ξόςμου» 

05 09 16 

ΚΑΘΘΜΕΡΙΝΘ  

63. Θ Αμάρ βρικε καταφφγιο ςτα βιβλία 21 02 17 

64. Δ. Αβραμόπουλοσ: Ψα κράτθ τθσ ΕΕ να 
επιταχφνουν τον ρυκμό μετεγκατάςταςθσ 

10 02 17 

65. Ψο ςκλθρό ταξίδι των αςυνόδευτων και θ 
προςαρμογι ςτο νζο «ςπίτι»  

25 01 17 

66. Ξροφςματα θπατίτιδασ Α ςε 
προςφυγόπουλα ςτον νομό Υρζβεηασ  

24 11 16 

67. Διεκνισ ςυμμαχία τθσ «Αποςτολισ» με 
UNICEF, Φινλανδικι και Χουθδικι Εκκλθςία 
για τα παιδιά  

14 11 16 

68. Eπί ποδόσ διμοσ και φορείσ ςτθ Χάμο για 
το προςφυγικό 

04 11 16 

69. «Ππαλάκι» οι ανιλικοι του Ξαλαί  01 11 16 

70. Ζκρυκμθ θ κατάςταςθ ςτα νθςιά - 
εγκλωβιςμζνοι 15.844 μετανάςτεσ και 
πρόςφυγεσ  

31 10 16 

71. Ψςίπρασ: «Δεν κα επιτρζψουμε ςε κανζνα 
να αμφιςβθτιςει ςπικαμι ελλθνικισ γθσ»  

28 10 16 

72. Άνω των 15.000 οι εγκλωβιςμζνοι ςτα νθςιά 
του Αιγαίου 

12 10 16 

73. Υροςπάκεια παράκαμψθσ των hotspots   11 10 16 

74. «Δεν είναι αςφαλζσ για τα παιδιά να 
μεταφερκοφν»  

05 10 16 

75. Ζνταςθ και επειςόδια ςτο Φζκυμνο, πορεία 
διαμαρτυρίασ ςτθ Χίο  

29 09 16 

76. Ζκκεςθ ΠΞΣ: Χε επιςφαλείσ ςυνκικεσ 
περίπου 1.500 αςυνόδευτα 
προςφυγόπουλα 

23 09 16 

77. Φωτιζσ, επειςόδια, πανικόσ ςτο hotspot τθσ 
Πόριασ  

20 09 16 

78. 3.574 αςυνόδευτοι ανιλικοι...  12 09 16 

79. Επιπλζον 115 εκατ. από τθν Ε.Ε. για 
το προςφυγικό  

10 09 16 

http://www.kathimerini.gr/884857/article/epikairothta/ellada/kroysmata-hpatitidas-a-se-prosfygopoyla-ston-nomo-prevezas
http://www.kathimerini.gr/884857/article/epikairothta/ellada/kroysmata-hpatitidas-a-se-prosfygopoyla-ston-nomo-prevezas
http://www.kathimerini.gr/882040/article/epikairothta/ellada/epi-podos-dhmos-kai-foreis-sth-samo-gia-to-prosfygiko
http://www.kathimerini.gr/882040/article/epikairothta/ellada/epi-podos-dhmos-kai-foreis-sth-samo-gia-to-prosfygiko
http://www.kathimerini.gr/881526/article/epikairothta/kosmos/mpalaki-oi-anhlikoi-toy-kalai
http://www.kathimerini.gr/881470/article/epikairothta/ellada/ekry8mh-h-katastash-sta-nhsia---egklwvismenoi-15844-metanastes-kai-prosfyges
http://www.kathimerini.gr/881470/article/epikairothta/ellada/ekry8mh-h-katastash-sta-nhsia---egklwvismenoi-15844-metanastes-kai-prosfyges
http://www.kathimerini.gr/881470/article/epikairothta/ellada/ekry8mh-h-katastash-sta-nhsia---egklwvismenoi-15844-metanastes-kai-prosfyges
http://www.kathimerini.gr/878767/article/epikairothta/ellada/anw-twn-15000-oi-egklwvismenoi-sta-nhsia-toy-aigaioy
http://www.kathimerini.gr/878767/article/epikairothta/ellada/anw-twn-15000-oi-egklwvismenoi-sta-nhsia-toy-aigaioy
http://www.kathimerini.gr/878586/article/epikairothta/ellada/prospa8eia-parakamyhs-twn-hotspots
http://www.kathimerini.gr/877760/article/epikairothta/ellada/den-einai-asfales-gia-ta-paidia-na-metafer8oyn
http://www.kathimerini.gr/877760/article/epikairothta/ellada/den-einai-asfales-gia-ta-paidia-na-metafer8oyn
http://www.kathimerini.gr/876855/article/epikairothta/ellada/entash-kai-epeisodia-sto-re8ymno-poreia-diamartyrias-sth-xio
http://www.kathimerini.gr/876855/article/epikairothta/ellada/entash-kai-epeisodia-sto-re8ymno-poreia-diamartyrias-sth-xio
http://www.kathimerini.gr/875521/article/epikairothta/ellada/fwties-epeisodia-panikos-sto-hotspot-ths-morias
http://www.kathimerini.gr/875521/article/epikairothta/ellada/fwties-epeisodia-panikos-sto-hotspot-ths-morias
http://www.kathimerini.gr/874351/article/epikairothta/ellada/3574-asynodeytoi-anhlikoi
http://www.kathimerini.gr/874364/article/epikairothta/ellada/epipleon-115-ekat-apo-thn-ee-gia-to-prosfygiko
http://www.kathimerini.gr/874364/article/epikairothta/ellada/epipleon-115-ekat-apo-thn-ee-gia-to-prosfygiko
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80. Ρζα κζντρα ςτθ Χίο για τουσ μετανάςτεσ 10 09 16 

81. Από παιδί του πολζμου ςτθ Χυρία, τϊρα 
«παιδί τθσ Πζρκελ»   

03 09 16 

 

Πίνακασ 16: Διεκνείσ Αντιδράςεισ 

ΕΦΘΜΕΡΙΔΑ ΣΩΝ ΤΝΣΑΚΣΩΝ  

1. Υροχωράει το τουρκικό τείχοσ ςτα ςφνορα 
με τθ Χυρία 

27 02 17 

2. Χωρίσ μετανάςτεσ  25 02 17 

3. «Ειςβολι» προςφφγων ςτθν ιςπανικι 
Κζουτα από το Παρόκο 

17 02 17 

4. Απορρίπτει θ Ψυνθςία ςυμφωνία τφπου 
Ψουρκίασ για το προςφυγικό 

14 02 17 

5. Θ ςυμφωνία Λταλίασ - Οιβφθσ κινδυνεφει να 
ναυαγιςει 

12 02 17 

6. Απειλεί παρά τθ νζα ιττα ο Ψραμπ  10 02 17 

7. Δικαςτικό «μπλόκο» ςτο διάταγμα Ψραμπ 06 02 17 

8. Σ Ψραμπ-οφκοσ μπαλαντζρ  04 02 17 

9. Ωπεράςπιςθ του δόγματοσ Ψραμπ με μια 
ψεφτικθ «ςφαγι» 

03 02 17 

10. Ψι πραγματικά ςυμβαίνει ςτθ Οιβφθ 03 02 17 

11. Επιχείρθςθ «ςοκ και δζοσ» από τον Ρτ. 
Ψραμπ 

31 01 17 

12. Πία υπογραφι, αμζτρθτα δράματα και 
«βροχι» αντιδράςεων 

31 01 17 

13. «Δάκρυα ςτα μάτια τθσ Ελευκερίασ»  31 01 17 

14. Σ μιςάνκρωποσ 30 01 17 

15. Θ Silicon Valley υψϊνει «τείχοσ» ςτο 
διάταγμα Ψραμπ  

30 01 17 

16. Υαγκόςμια οργι για το αντιπροςφυγικό 
διάταγμα Ψραμπ  

29 01 17 

17. Υρϊτεσ τθλεφωνικζσ επαφζσ Ψραμπ με 
Υοφτιν, Πζρκελ και Σλάντ  

28 01 17 

18. Ανζςτειλε το πρόγραμμα υποδοχισ 
προςφφγων ο Ψραμπ 

28 01 17 

19. ΣΘΕ: Ξινδυνεφουν πρόςφυγεσ και 
μετανάςτεσ λόγω του ψφχουσ  

13 01 17 

20. «Βρίςκοντασ το ςπίτι» 22 12 16 

21. Ανεςτάλθ θ επιχείρθςθ απομάκρυνςθσ των 
αμάχων από το Χαλζπι  

16 12 16 

22. Θ δφναμθ των κινθμάτων απζναντι ςτον 
Ψραμπ 

30 11 16 

23. ΔΣΠ: Σ πόλεμοσ και θ φτϊχεια, οι αιτίεσ 
τθσ προςφυγιάσ 

18 11 16 

24. Δφο ακόμθ ναυάγια ανοιχτά τθσ Οιβφθσ 15 11 16 

25. «Ακϊα κφματα των πολζμων ΘΥΑ και 
Ευρωπαίων οι πρόςφυγεσ» 

23 10 16 

26. Αναςκόπθςθ διεκνοφσ Ψφπου 20.10.2016 20 10 16 

27. Ξεντρικι Αμερικι: Πια αόρατθ προςφυγικι 14 10 16 

http://www.kathimerini.gr/874177/article/epikairothta/ellada/nea-kentra-sth-xio-gia-toys-metanastes
http://www.kathimerini.gr/873377/article/epikairothta/ellada/apo-paidi-toy-polemoy-sth-syria-twra-paidi-ths-merkel
http://www.kathimerini.gr/873377/article/epikairothta/ellada/apo-paidi-toy-polemoy-sth-syria-twra-paidi-ths-merkel
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κρίςθ  

28. Χτθν Αφρικι θ Πζρκελ για το προςφυγικό 09 10 16 

29. Θ ταινία τθσ Χυρίασ  08 10 16 

30. Διεκνισ Αμνθςτία: Άνιςθ κατανομι 
προςφφγων επιδεινϊνει τθν κρίςθ 

04 10 16 

31. Διακινθτζσ, οι γνωςτοί άγνωςτοι κατά 
ςυρροι δολοφόνοι  

23 09 16 

32. Χαμζνθ ευκαιρία για το προςφυγικό 22 09 16 

33. Ευχολόγια και επικρίςεισ για τουσ 
ξεχαςμζνουσ ςτθ Χυρία  

21 09 16 

34. Ζξι «ξεχαςμζνεσ» προςφυγικζσ κρίςεισ  04 09 16 

35. Σ Ρτόναλντ ξεπζραςε τον εαυτό του  01 09 16 

ΑΤΓΘ  

36. Ε.Ε. και ΘΥΑ: Θ υποκριςία του ελζγχου τθσ 
μετανάςτευςθσ 

12 02 17 

37. Ξλείνει ο προςφυγικόσ δρόμοσ από Οιβφθ 
προσ Λταλία 

04 02 17 

38. Ξαταυλιςμοί προςφφγων ςτθν Αφρικι για 
να μθν φτάνουν ςτθν Ευρϊπθ 

27 01 17 

39. Ξοινό ςυμφζρον Ε.Ε. - Αιγφπτου θ 
ςυνεργαςία για τθν καταπολζμθςθ τθσ 
παράνομθσ μετανάςτευςθσ 

16 11 16 

40. Διεκνείσ ανκρωπιςτικζσ οργανϊςεισ για 
επίςκεψθ Σμπάμα και προςφυγικό 

15 11 16 

41. Υϊσ να υπερβοφμε το αδιζξοδο ςτο 
προςφυγικό 

30 10 16 

42. Αφγανοί, οι ανεπικφμθτοι πρόςφυγεσ 16 10 16 

43. Χυνκικθ α λα Ε.Ε. - Ψουρκία με Αφρικι 
προωκοφν Γερμανία και Αυςτρία 

14 10 16 

44. Πακροπρόκεςμα οικονομικά οφζλθ από τθ 
μετανάςτευςθ 

28 09 16 

45. Γκεμπράν Ππαηίλ, υπουργόσ Εξωτερικϊν 
του Οιβάνου: «Ρα μετατρζψουμε τθν 
περιοχι μασ ςε χϊρο κοινισ αντίλθψθσ»  

10 09 16 

ΚΑΘΘΜΕΡΙΝΘ   

46. Ψο ςκιάχτρο του ςουθδικοφ πατερναλιςμοφ  27 02 17 

47.  Ρτόμινο οπιςκοδρόμθςθσ  24 02 17 

48. Ψςάρλι Φισ: Σ Ψραμπ δεν κα ςτθρίξει τθν 
Ελλάδα όπωσ ο Σμπάμα  

06 02 17 

49. Για το χειρότερο προετοιμάηεται θ Ε.Ε.  05 02 17 

50. Σ Ψραμπ «ζκοψε» ςτο μιςάωρο το 
τθλεφϊνθμα με τον πρωκυπουργό τθσ 
Αυςτραλίασ  

02 02 17 

51. Χυνάντθςθ με τον υπουργό Αςφάλειασ των 
ΘΥΑ, ηιτθςε ο Δ. Αβραμόπουλοσ  

01 02 17 

52. Ζνασ Εξάγγελοσ δυςάρεςτοσ πλθν 
απαραίτθτοσ 

29 01 17 

53. Ψραμπ κατά παγκοςμιοποίθςθσ 03 12 16 

54.  Σι αντάρτεσ «χάνουν» το ανατολικό 
Χαλζπι   

29 11 16 

http://www.kathimerini.gr/886323/article/epikairothta/kosmos/tramp-kata-pagkosmiopoihshs
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55. Αιχμζσ Α. Πζρκελ για Ρτ. Ψραμπ με αφορμι 
το προςφυγικό  

14 11 16 

56. Αποκλειςτικι ςυνζντευξθ Oμπάμα ςτθν 
«Ξ»: «Σ ελλθνικόσ λαόσ χρειάηεται ελπίδα»    

13 11 16 

57. Θ ατηζντα και οι ςτόχοι τθσ επίςκεψθσ 
Σμπάμα 

30 10 16 

58. Υροςφυγικό, χρζοσ, Ψουρκία, Ξυπριακό 
ςτθν ατηζντα Σμπάμα  

23 10 16 

59. Υεςμεργκά και ιρακινόσ ςτρατόσ ενϊνουν 
δυνάμεισ   

21 10 16 

60. Ποςοφλθ: Θ μεγάλθ ζξοδοσ των αμάχων 20 10 16 

61. Χτθν Ακινα το Ροζμβριο ο Ππαράκ 
Σμπάμα  

18 10 16 

62. Επικριτισ τθσ λιτότθτασ ςτθν Ευρϊπθ ο 
Ππαράκ Σμπάμα 

18 10 16 

63. Χφγκρουςθ ςυμφερόντων ςτο 
Χυριακό πόλεμοσ 

15 10 16 

64. Χε μια βάρκα 1.000 Αφρικανοί με τθν 
ελπίδα να ςωκοφν  

09 10 16 

65. Κα περιτειχίςουμε και τα ςχολεία;  27 09 16 

66. Ψο προςφυγικό ςτο επίκεντρο ςυνόδου του 
ΣΘΕ  

25 09 16 

67. «Δρόμοι τθσ φωτιάσ» οι φράκτεσ τθσ 
Ευρϊπθσ  

25 09 16 

68. Ενα αγόρι ηθτά από τον Σμπάμα να του 
φζρει τον μικρό Σμράν  

22 09 16 

69. Ψον εξοπλιςμό Ξοφρδων εξετάηουν οι ΘΥΑ  22 09 16 

70. Ξζρι: Πεγαλφτερθ από ποτζ θ ανάγκθ για 
ενωμζνθ Ευρϊπθ  

20 09 16 

71. ΣΘΕ: 21 εκατ. πρόςφυγεσ παγκοςμίωσ   17 09 16 

72. Αξιοποίθςθ των ΘΥΑ ςτο προςφυγικό   15 09 16 

73. Ψα όπλα ςίγθςαν χκεσ ςτθ Χυρία πόλεμοσ 14 09 16 

74. Υροςφυγικό: θ Ελλάδα ςτθν πρϊτθ γραμμι  07 09 16 

75. ΘΥΑ και Φωςία δεν ςυμφϊνθςαν για το 
Χυριακό πόλεμοσ 

06 09 16 

76. Για το προςφυγικό ςτον ΣΘΕ  04 09 16 

 

Πίνακασ 17: Αντιδράςεισ Ευρϊπθσ 

ΕΦΘΜΕΡΙΔΑ ΣΩΝ ΤΝΣΑΚΣΩΝ  

1. Γερμανικόσ «μεγάλοσ αδελφόσ» για τουσ 
πρόςφυγεσ 

20 02 17 

2. Ψευδείσ ειδιςεισ  20 02 17 

3. Θ Βαρκελϊνθ είπε «ναι» ςτουσ πρόςφυγεσ 20 02 17 

4. Παηικό «ναι» ςτουσ πρόςφυγεσ από τθ 
Βαρκελϊνθ 

18 02 17 

5. Απορρίπτει θ Ψυνθςία ςυμφωνία τφπου 
Ψουρκίασ για το προςφυγικό 

14 02 17 

6. Θ ςυμφωνία Λταλίασ - Οιβφθσ κινδυνεφει να 
ναυαγιςει 

12 02 17 

http://www.kathimerini.gr/880475/article/epikairothta/politikh/prosfygiko-xreos-toyrkia-kypriako-sthn-atzenta-ompama
http://www.kathimerini.gr/880475/article/epikairothta/politikh/prosfygiko-xreos-toyrkia-kypriako-sthn-atzenta-ompama
http://www.kathimerini.gr/880173/article/epikairothta/kosmos/pesmergka-kai-irakinos-stratos-enwnoyn-dynameis
http://www.kathimerini.gr/880173/article/epikairothta/kosmos/pesmergka-kai-irakinos-stratos-enwnoyn-dynameis
http://www.kathimerini.gr/879933/gallery/epikairothta/kosmos/mosoylh-h-megalh-e3odos-twn-amaxwn
http://www.kathimerini.gr/879712/article/epikairothta/politikh/sthn-a8hna-to-noemvrio-o-mparak-ompama
http://www.kathimerini.gr/879712/article/epikairothta/politikh/sthn-a8hna-to-noemvrio-o-mparak-ompama
http://www.kathimerini.gr/879327/article/epikairothta/kosmos/sygkroysh-symferontwn-sto-syriako
http://www.kathimerini.gr/879327/article/epikairothta/kosmos/sygkroysh-symferontwn-sto-syriako
http://www.kathimerini.gr/878452/article/epikairothta/kosmos/se-mia-varka-1000-afrikanoi-me-thn-elpida-na-sw8oyn
http://www.kathimerini.gr/878452/article/epikairothta/kosmos/se-mia-varka-1000-afrikanoi-me-thn-elpida-na-sw8oyn
http://www.kathimerini.gr/876606/opinion/epikairothta/politikh/8a-periteixisoyme-kai-ta-sxoleia
http://www.kathimerini.gr/876373/article/epikairothta/politikh/to-prosfygiko-sto-epikentro-synodoy-toy-ohe
http://www.kathimerini.gr/876373/article/epikairothta/politikh/to-prosfygiko-sto-epikentro-synodoy-toy-ohe
http://www.kathimerini.gr/876394/article/epikairothta/kosmos/dromoi-ths-fwtias-oi-fraktes-ths-eyrwphs
http://www.kathimerini.gr/876394/article/epikairothta/kosmos/dromoi-ths-fwtias-oi-fraktes-ths-eyrwphs
http://www.kathimerini.gr/875963/gallery/epikairothta/kosmos/ena-agori-zhta-apo-ton-ompama-na-toy-ferei-ton-mikro-omran
http://www.kathimerini.gr/875963/gallery/epikairothta/kosmos/ena-agori-zhta-apo-ton-ompama-na-toy-ferei-ton-mikro-omran
http://www.kathimerini.gr/875852/article/epikairothta/kosmos/ton-e3oplismo-koyrdwn-e3etazoyn-oi-hpa
http://www.kathimerini.gr/875605/article/epikairothta/kosmos/keri-megalyterh-apo-pote-h-anagkh-gia-enwmenh-eyrwph
http://www.kathimerini.gr/875605/article/epikairothta/kosmos/keri-megalyterh-apo-pote-h-anagkh-gia-enwmenh-eyrwph
http://www.kathimerini.gr/875221/article/epikairothta/kosmos/ohe-21-ekat-prosfyges-pagkosmiws
http://www.kathimerini.gr/874919/opinion/epikairothta/politikh/a3iopoihsh-twn-hpa-sto-prosfygiko
http://www.kathimerini.gr/874666/article/epikairothta/kosmos/ta-opla-sighsan-x8es-sth-syria
http://www.kathimerini.gr/873798/opinion/epikairothta/politikh/prosfygiko-h-ellada-sthn-prwth-grammh
http://www.kathimerini.gr/873571/article/epikairothta/kosmos/hpa-kai-rwsia-den-symfwnhsan-gia-to-syriako
http://www.kathimerini.gr/873571/article/epikairothta/kosmos/hpa-kai-rwsia-den-symfwnhsan-gia-to-syriako
http://www.kathimerini.gr/873268/article/epikairothta/kosmos/gia-to-prosfygiko-ston-ohe
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7. Υρόςτιμο ςε Γάλλο αγρότθ γιατί βοικθςε 
πρόςφυγεσ 

10 02 17 

8. Σ ιταλικόσ «δρόμοσ του κανάτου»  09 02 17 

9. Χφγκλιςθ για προςφυγικό και για τισ 
διεκνείσ προκλιςεισ 

04 02 17 

10. Ψι πραγματικά ςυμβαίνει ςτθ Οιβφθ  03 02 17 

11. Υρϊτθ ςφνοδοσ κορυφισ μετά τθν 
ορκωμοςία Ψραμπ 

03 02 17 

12. «Θ χρονιά του “όλα ι τίποτα” για τθν 
Ευρϊπθ» 

01 02 17 

13. Βλζψεισ κορυφισ με παντιζρα τθν 
κοινωνικι δικαιοςφνθ 

30 01 17 

14. Ξαι εςφ Βόλφγκανγκ; 29 01 17 

15. Υρϊτεσ τθλεφωνικζσ επαφζσ Ψραμπ με 
Υοφτιν, Πζρκελ και Σλάντ 

28 01 17 

16. Υροτίμθςαν να υπθρετιςουν εκτόσ από τθν 
είδθςθ και τον άνκρωπο 

27 01 17 

17. Σ Ψόμασ ντε Πεηιζρ υιοκετεί τθ λογικι τθσ 
Ευρϊπθσ-φροφριο  

25 01 17 

18. Αντιμεταναςτευτικι ςτροφι προσ άγραν 
ψιφων  

24 01 17 

19. Ζπαινοι του Υάπα ςε Ελλάδα και Λταλία για 
το προςφυγικό  

23 01 17 

20. Θ Ξομιςιόν «κωπεφει» τθν Συγγαρία για 
τον διωγμό προςφφγων 

16 01 17 

21. Γζρνει ακροδεξιά ο Φιγιόν 14 01 17 

22. Ψίποτα δεν είναι ικανό να πτοιςει τον 
Πατζο 

07 01 17 

23. Ψουρκικι υπθκοότθτα ςε Χφρουσ και 
Λρακινοφσ πρόςφυγεσ   

07 01 17 

24. Δφο οι δράςτεσ, ο ζνασ... φιάςκο 04 01 17 

25. Ψο όραμα Χόιμπλε για ςυμπίεςθ μιςκϊν διά 
τθσ... μεταναςτευτικισ οδοφ 

03 01 17 

26. ...Είναι το Βερολίνο θ γθ τθσ Επαγγελίασ των 
προςφφγων 

01 01 17 

27. «Ψουσ είπα ότι δεν μπορϊ καν να οδθγιςω» 31 12 16 

28. Χκόρπιςε τον κάνατο πριν προλάβουν να 
τον απελάςουν 

22 12 16 

29. «Οίγοι οι πρόςφυγεσ ςτθν Ευρϊπθ!» 20 12 16 

30. «Ψο προςφυγικό και το τεράςτιο πολιτικό 
κενό ςτθν Ε.Ε.»  

19 12 16 

31. Θ «Ευρϊπθ-φροφριο» οχυρϊνεται από 
παντοφ  

15 12 16 

32. Υροςφυγικό και λιτότθτα ςτθν ατηζντα 
Ψηεντιλόνι 

14 12 16 

33. Υροςφυγικό και Ξοφβα ςτο ςυμβοφλιο 
Εξωτερικϊν Ωποκζςεων τθσ Ε.Ε. 

12 12 16 

34. «Ππουρλότο» ςτθν ενότθτα των 
Χριςτιανοδθμοκρατϊν 

09 12 16 

35. Ψο γφριςε δεξιά και βρικε τθν υγειά τθσ 08 12 16 
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36. Πζρκελ παντόσ καιροφ 06 12 16 

37. Αδιζξοδα 02 12 16 

38. Αρχιςε θ αντίςτροφθ μζτρθςθ 29 11 16 

39. Υοια αλλθλεγγφθ; Εχουμε εκλογζσ... 23 11 16 

40. «Είμαι μζροσ τθσ λφςθσ του προςφυγικοφ» 21 11 16 

41. Ξαγκελάριοσ Πζρκελ ξανά; 20 11 16 

42. Ψάχνουν ακόμα τον «ςυμβιβαςμό» ςτο 
προςφυγικό 

18 11 16 

43. Θ «αλλθλεγγφθ» τουσ βάφει τθ Πεςόγειο 
κόκκινθ...  

18 11 16 

44. Ρτόμινο δυςαρζςκειασ από τθν ανάκλθςθ 
των Βζλγων εμπειρογνωμόνων  

18 11 16 

45. Ψο Βζλγιο αποςφρει από τα ελλθνικά νθςιά 
το προςωπικό του 

17 11 16 

46. Ευρωπαϊκόσ προχπολογιςμόσ με ςτόχο τθν 
προςφυγικι κρίςθ  

17 11 16 

47. Αναηθτοφν... εκελοντικι λφςθ για το 
προςφυγικό 

17 11 16 

48. Ψα «παράπονα» και το διπλό μινυμα του 
Πατζο Φζντςι 

17 11 16 

49. «Πια πολιτικι-φροφριο δεν κα λφςει 
κανζνα πρόβλθμα» 

16 11 16 

50. Λταλικό βζτο ςτον προχπολογιςμό των 
Βρυξελλϊν  

15 11 16 

51. Χφρια πρόςφυγασ γζννθςε μζςα ςε βάρκα 
ανοικτά τθσ Ξφπρου 

10 11 16 

52. «Είναι αυτό Ευρϊπθ των δικαιωμάτων;» 08 11 16 

53. Γιοφνκερ προσ πρόςφυγεσ: Θ Γερμανία δεν 
είναι θ μόνθ επιλογι  

07 11 16 

54. Χκλθραίνει τθ ςτάςθ του το Βερολίνο 
απζναντι ςτουσ πρόςφυγεσ 

07 11 16 

55. «Ξατθγορϊ» τθσ Διεκνοφσ Αμνθςτίασ για 
βαςανιςτιρια προςφφγων  

03 11 16 

56. Γφρω-γφρω όλοι και ςτθ μζςθ θ Πζρκελ 01 11 16 

57. Der Spiegel: Ηθτοφμενο θ αςφάλεια ςτα 
ελλθνικά κζντρα φιλοξενίασ 

29 10 16 

58. «Ρα χτυπιςουμε το κακό ςτθ ρίηα του» 27 10 16 

59. Θ «Ηοφγκλα» δεν υπάρχει πια... 27 10 16 

60. «Υαραλθροφν όςοι πιςτεφουν ςτα ςφνορα 
και τουσ φράκτεσ»  

27 10 16 

61. Θ «Ηοφγκλα» ξθλϊνεται, τα προβλιματα 
μζνουν 

26 10 16 

62. Ξλειςτά ςφνορα για άλλουσ τρεισ μινεσ 25 10 16 

63. Επιχείρθςθ εκκζνωςθσ του Ξαλζ UPD 24 10 16 

64. Ζρχονται άγριεσ μζρεσ ςτο Ξαλζ 24 10 16 

65. Χε μία μζρα διαςϊκθκαν 2.400 πρόςφυγεσ 23 10 16 

66. Εικόνα ςου είναι Ε.Ε. και ςου μοιάηει 23 10 16 

67. «Ακϊα κφματα των πολζμων ΘΥΑ και 
Ευρωπαίων οι πρόςφυγεσ» 

23 10 16 

68. Ππουτάρθσ: Ρτροπι ςτα κράτθ τθσ Ε.Ε. 22 10 16 



312 
 

69. Ψα μαηεφει θ Ε.Ε. για τθ Φωςία 21 10 16 

70. Επίκεςθ «ενόπλων» ςε βάρκα προςφφγων 21 10 16 

71. Διάςωςθ 84 Χφρων βόρεια τθσ Ξφπρου  21 10 16 

72. Πε... εκκλιςεισ «λφνει» το προςφυγικό θ 
Ε.Ε.  

21 10 16 

73. Αντίςτροφθ μζτρθςθ για τθν «ουμανιςτικι» 
διάλυςθ τθσ «Ηοφγκλασ» 

19 10 16 

74. Κφματα κάκε είδουσ εκμετάλλευςθσ το 70% 
των μεταναςτϊν  

18 10 16 

75. Χτθν πρωτεφουςα του Βελγίου για χρζοσ και 
ςφνοδο κορυφισ  

18 10 16 

76. Ψελειϊνει ο χρόνοσ για το Ξαλζ 18 10 16 

77. Αυτοκτόνθςε o Χφροσ φποπτοσ για 
βομβιςτικι ενζργεια 

13 10 16 

78. Ευρϊπθ: αναηθτείται ζμπνευςθ  12 10 16 

79. Θ επόμενθ μζρα τθσ Ευρϊπθσ 10 10 16 

80. Ψάχνει τθ λφςθ ςτθ ρίηα του προβλιματοσ 10 10 16 

81. Χτθν Αφρικι θ Πζρκελ για το προςφυγικό 09 10 16 

82. Frontex: «Δεν παραβιάηονται κυριαρχικά 
δικαιϊματα» 

08 10 16 

83. Θ FRONTEX πζκανε, ηιτω θ FRONTEX! 07 10 16 

84. Επίςθμθ πρϊτθ τθσ Ευρωπαϊκισ 
Χυνοριοφυλακισ 

06 10 16 

85. Ρζα ςκλθρι αυτοκριτικι για το προςφυγικό  06 10 16 

86. Εκβιαςμοί και απελάςεισ προςφφγων 
ευρωπαϊκοφ τφπου 

03 10 16 

87. Διάςωςθ χιλιάδων προςφφγων μζςα ςε μία 
μζρα 

03 10 16 

88. «Πθ ρεαλιςτικά» τα ςχζδια τθσ Ε.Ε. για το 
προςφυγικό 

03 10 16 

89. «Αδφναμθ εντόσ, απομονωμζνθ και 
αντιπακισ εκτόσ» 

01 10 16 

90. «Δεν άλλαξα πολιτικι ςτο προςφυγικό» 01 10 16 

91. Θ «ευζλικτθ αλλθλεγγφθ» τθσ Ευρϊπθσ 29 09 16 

92. «Δεν φταίει θ Ελλάδα για το προςφυγικό» 29 09 16 

93. Πε εκβιαςτικά διλιμματα θ «λφςθ» του 
προςφυγικοφ; 

28 09 16 

94. «Θ λιτότθτα φταίει» 27 09 16 

95. Γιατί... Ξαλζ Σλάντ; 27 09 16 

96. Θ «ηοφγκλα» του Ξαλζ ςτθν προεκλογικι 
εκςτρατεία 

26 09 16 

97. Ωπζρ του κλειςτοφ βαλκανικοφ διαδρόμου 
και ο Ζτινγκερ 

26 09 16 

98. Ψάχνουν ςυμφωνίεσ για να μειϊςουν τισ 
ροζσ 

24 09 16 

99. Χαμθλζσ προςδοκίεσ από τα αποτελζςματα 
τθσ μίνι ςυνόδου  

24 09 16 

100. Άλλοι πνίγονται, άλλοι διαβουλεφονται 24 09 16 

101. Θ Ευρϊπθ... ςφυρίηει για τθν 
ανκρωπιςτικι κρίςθ  

23 09 16 
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102. Αναηθτϊντασ κοινό τόπο ςτθ Βιζννθ  23 09 16 

103. Διεκνισ Αμνθςτία προσ Ε.Ε.: Ψθριςτε τισ 
δεςμεφςεισ ςασ 

22 09 16 

104. Φζντςι: Πποροφμε μόνοι μασ ςτο 
προςφυγικό 

20 09 16 

105. Ψο ευρωπαϊκό δίλθμμα  20 09 16 

106. Mea culpa από τθ Πζρκελ 20 09 16 

107. Οάκθ τθσ παραδζχεται θ Πζρκελ μετά τα 
εκλογικά χαςτοφκια 

19 09 16 

108. Θ καγκελάριοσ ζχαςε ςτθν ζδρα τθσ 19 09 16 

109. Οίφτινγκ για να γίνει πιο «ελκυςτικι θ 
Ε.Ε.» 

16 09 16 

110. Γιατί πρζπει να προτείνουμε ζνα 
ευρωπαϊκό ςφςτθμα υποδοχισ 

16 09 16 

111. Πια Ευρϊπθ ςε... τζςςερα κομμάτια 16 09 16 

112. Αναηθτϊντασ κοινι ςυνιςταμζνθ ςτθν 
Ππρατιςλάβα 

15 09 16 

113. Ευελιξία ςτουσ δθμοςιονομικοφσ κανόνεσ 
τθσ Ε.Ε. ηθτάει ο Γιοφνκερ 

14 09 16 

114. Ανάγκθ για αποφάςεισ ςτθν Ππρατιςλάβα 14 09 16 

115. Πινυμα Οιου ςε Χόιμπλε για τερματιςμό 
τθσ λιτότθτασ  

14 09 16 

116. Πίνι ςφνοδοσ κορυφισ για το προςφυγικό 
ςτθν Αυςτρία  

12 09 16 

117. Κα γυρίςει θ Άνγκελα και το άλλο 
μάγουλο; 

12 09 16 

118. Πια... παράνομθ επανζνωςθ γιου και 
πατζρα 

11 09 16 

119. «Θ Ευρϊπθ πρζπει να ξαναβρεί τισ 
ιδρυτικζσ τθσ αξίεσ»  

11 09 16 

120. Ξατά πϊσ ςυμφζρει τθ Γερμανία  08 09 16 

121. Γαϊτανάκι απειλϊν για τουσ πρόςφυγεσ  07 09 16 

122. «Σι πρόςφυγεσ δεν απειλοφν τθ 
Γερμανία» 

07 09 16 

123. Ψο «μεγάλο τείχοσ» του Ξαλζ 07 09 16 

124. «Εφαρμόςτε το Δουβλίνο μζχρι να... 
ανακεωρθκεί»  

05 09 16 

125. Επαναπροϊκθςθ προςφφγων ςτθν 
Ελλάδα κζλει ο Γερμανόσ ΩΥ.ΕΧ. 

04 09 16 

126. Κζλει Αλκατράη  03 09 16 

127. Ηθτοφνται «κυνθγοί ςυνόρων» 02 09 16 

128. Χτο επίκεντρο τθσ προςφυγικισ κρίςθσ θ 
Λταλία 

02 09 16 

129. Ρα απελαφνονται οι «κιρυκεσ του 
μίςουσ»  

01 09 16 

130. Ζχουμε κάνει κι εμείσ λάκθ ςτο 
προςφυγικό»  

01 09 16 

ΑΤΓΘ  

131. Ε.Ε. και ΘΥΑ: Θ υποκριςία του ελζγχου τθσ 
μετανάςτευςθσ 

12 02 17 
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132. Ξλείνει ο προςφυγικόσ δρόμοσ από Οιβφθ 
προσ Λταλία 

04 02 17 

133. Εμπόδια τθσ Ε.Ε. ςτον μεςογειακό δρόμο 
των προςφφγων 

03 02 17 

134. Ξαταυλιςμοί προςφφγων ςτθν Αφρικι για 
να μθν φτάνουν ςτθν Ευρϊπθ 

27 01 17 

135. Σι πρόςφυγεσ ςτθν Ευρϊπθ μζςω 
ελλθνικϊν ςυνόρων  

26 01 17 

136. Πεγαλφτερθ υποςτιριξθ ςτθν Ελλάδα από 
τθν ΕΕ ςτο προςφυγικό, ηιτθςε ο 
Χ.Πατταρζλα 

17 01 17 

137. Ζπαινοι του Υάπα ςε Ελλάδα, Λταλία, 
Γερμανία και Χουθδία 

10 01 17 

138. Θ Ευρϊπθ απογοιτευςε και Ευρωπαίουσ, 
και πρόςφυγεσ  

20 12 16 

139. Σι ευρωβουλευτζσ δεν βλζπουν με καλό 
μάτι τθν επαναφορά του Ξανονιςμοφ του 
«Δουβλίνου» για τθν Ελλάδα 

15 12 16 

140. Υρόταςθ Ξομιςιόν: Ρα ξεπαγϊςει ο 
Ξανονιςμόσ του Δουβλίνου 

09 12 16 

141. Ψο κόμμα τθσ Πζρκελ προτείνει ςχζδιο... 
Αυςτραλίασ ςτθ Πεςόγειο 

23 11 16 

142. Ξοινό ςυμφζρον Ε.Ε. - Αιγφπτου θ 
ςυνεργαςία για τθν καταπολζμθςθ τθσ 
παράνομθσ μετανάςτευςθσ 

16 11 16 

143. Διεκνείσ ανκρωπιςτικζσ οργανϊςεισ για 
επίςκεψθ Σμπάμα και προςφυγικό 

15 11 16 

144. Δ. Αβραμόπουλοσ: Θ Ξομιςιόν 
ςυνεργάηεται με τθ ςλοβακικι προεδρία για 
τθν αντιμετϊπιςθ τθσ προςφυγικισ κρίςθσ 

03 11 16 

145. Τταν θ Ευρϊπθ βαφτίηει το κρζασ ψάρι 30 10 16 

146. Π. Χχοινάσ: «Γιατί φταίει θ Ξομιςιόν για τα 
επειςόδια ςτα hotspots;» 

28 10 16 

147. Γερμανικόσ Ψφποσ: Υιο γριγορεσ 
επιςτροφζσ προςφφγων με αντάλλαγμα 
μετεγκατάςταςθ 

21 10 16 

148. Π. Αντρζεβα: Ρα υλοποιθκοφν τα 
ςυμφωνθμζνα 

18 10 16 

149. Αφγανοί, οι ανεπικφμθτοι πρόςφυγεσ 16 10 16 

150. Χυνκικθ α λα Ε.Ε. - Ψουρκία με Αφρικι 
προωκοφν Γερμανία και Αυςτρία 

14 10 16 

151. Θ νζα Frontex επί το ζργον: Ψεςτ 
«αδυναμιϊν ςτα ςφνορα» Γερμανίασ, 
Χλοβενίασ και Φινλανδίασ  

13 10 16 

152. Πικρόψυχεσ λφςεισ ςε μεγάλα 
προβλιματα 

09 10 16 

153. Διεκνισ Αμνθςτία: Αδιαφορία των 
πλοφςιων χωρϊν για τθν προςφυγικι κρίςθ 

05 10 16 

154. Δ. Αβραμόπουλοσ: Λκανοποίθςθ των 
ανϊτατων κλιμακίων τθσ Επιτροπισ για τθν 

29 09 16 

http://www.avgi.gr/article/10836/7842139/oi-prosphyges-sten-europe-meso-ellenikon-synoron
http://www.avgi.gr/article/10836/7842139/oi-prosphyges-sten-europe-meso-ellenikon-synoron
http://www.avgi.gr/article/10836/7543713/syntheke-a-la-e-e-tourkia-me-aphrike-proothoun-germania-kai-austria
http://www.avgi.gr/article/10836/7543713/syntheke-a-la-e-e-tourkia-me-aphrike-proothoun-germania-kai-austria
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πολιτικι τθσ Ελλάδασ ςτο προςφυγικό  

155. Die Zeit: Δεν φταίει θ Ελλάδα για τθν 
κατάςταςθ ςτθ Οζςβο, αλλά οι χϊρεσ τθσ 
Ε.Ε 

29 09 16 

156. Ξαλοβλζπουν τθν «ευζλικτθ αλλθλεγγφθ» 
του Βίςενγκραντ οι Ευρωπαίοι 

28 09 16 

157. Διεκνισ Αμνθςτία: Θ παράλυςθ τθσ 
Ευρϊπθσ αφινει χιλιάδεσ πρόςφυγεσ 
εγκλωβιςμζνουσ ςτθν Ελλάδα (Video) 

22 09 16 

158. Εφαρμογι ςχεδίου αποςυμφόρθςθσ και 
επιτάχυνςθ των διαδικαςιϊν αςφλου 

21 09 16 

159.  Ευρωπαϊκό Ξοινοβοφλιο: Ρζο 
ταξιδιωτικό ζγγραφο για τθν επιςτροφι των 
μεταναςτϊν 

16 09 16 

ΚΑΘΘΜΕΡΙΝΘ  

160. Ψο ςκιάχτρο του ςουθδικοφ 
πατερναλιςμοφ  

27 02 17 

161. Ρτόμινο οπιςκοδρόμθςθσ 24 02 17 

162. Ψα hotspots απζκτθςαν διοικθτζσ 21 02 17 

163. Χυνεχίηεται θ ειςροι μεταναςτϊν ςτθ 
Κζουτα 

 
21 02 17 

164. «Υοιο Grexit; Εδϊ πια... φοβόμαςτε το 
Frexit» 

19 02 17 

165. Πζρκελ και Ψςαχζντ για προςφυγικό 15 02 17 

166. Δραςτικι μείωςθ προςφυγικϊν ροϊν 
προσ Ε.Ε. 

14 02 17 

167. Σ Χουλτσ ζχει ρεφμα, θ Πζρκελ ζχει 
αντοχζσ  

12 02 17 

168. Πζρκελ: 16 μζτρα για επαναπατριςμό 10 02 17 

169. Για το χειρότερο προετοιμάηεται θ Ε.Ε.  05 02 17 

170. Ψο πζραςμα τθσ Ειδομζνθσ παραμζνει 
ανοιχτό 

02 02 17 

171. Ζνασ Εξάγγελοσ δυςάρεςτοσ πλθν 
απαραίτθτοσ 

29 01 17 

172. «Ρα μθ μετατραποφν Ελλάδα και Λταλία ςε 
hotspots τθσ Ε.Ε.» 

27 01 17 

173. Υαράταςθ εςωτερικϊν ελζγχων ςτθν Ε.Ε.  26 01 17 

174. Διεκδικιςεισ δθμάρχων για τα νθςιά  24 01 17 

175. Εγκαίνια ευρωομάδων επιςτροφϊν από 
Frontex 

11 01 17 

176. «Θ Ευρϊπθ ζκανε λάκθ ςτο προςφυγικό» 20 12 16 

177. Γιοφνκερ: «Δεν μποροφμε να αφιςουμε 
Ελλάδα και Λταλία μόνεσ τουσ» 

27 11 16 

178. Τριο ςτο προςφυγικό κζλουν οι ςφμμαχοι 
τθσ Αγκελα Πζρκελ  

25 11 16 

179. Xόρςτ Ηζεχοφερ: Βάηει όρουσ ςτθν 
Πζρκελ για ςυνεργαςία  

24 11 16 

180. Θ ςυνάντθςθ των Ευρωπαίων υπουργϊν 
και θ αποχϊρθςθ των Βζλγων 
εμπειρογνωμόνων  

20 11 16 

http://www.kathimerini.gr/885508/article/epikairothta/kosmos/gioynker-den-mporoyme-na-afhsoyme-ellada-kai-italia-mones-toys
http://www.kathimerini.gr/885508/article/epikairothta/kosmos/gioynker-den-mporoyme-na-afhsoyme-ellada-kai-italia-mones-toys
http://www.kathimerini.gr/885144/article/epikairothta/kosmos/orio-sto-prosfygiko-8eloyn-oi-symmaxoi-ths-agkela-merkel
http://www.kathimerini.gr/885144/article/epikairothta/kosmos/orio-sto-prosfygiko-8eloyn-oi-symmaxoi-ths-agkela-merkel
http://www.kathimerini.gr/884967/article/epikairothta/kosmos/xorst-zeexofer-vazei-oroys-sthn-merkel-gia-synergasia
http://www.kathimerini.gr/884967/article/epikairothta/kosmos/xorst-zeexofer-vazei-oroys-sthn-merkel-gia-synergasia
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181. Δ. Αβραμόπουλοσ: Διαχειρίςιμο 
το προςφυγικό 

10 11 16 

182. Διαφωνίεσ ςτθν Ε.Ε. για το προςφυγικό  19 11 16 

183. Αιχμζσ Α. Πζρκελ για Ρτ. Ψραμπ με 
αφορμι το προςφυγικό  

14 11 16 

184. Δυςαρζςκεια Γιοφνκερ για πρόςφυγεσ 08 11 16 

185. Θ Διάςκεψθ του Εβιάν (1938) 06 11 16 

186. Δεφτερθ απομάκρυνςθ προςφφγων ςτθ 
Γαλλία  

05 11 16 

187. Αυτορρυκμιηόμενα αδιζξοδα...    04 11 16 

188. Γερμανία: H Πζρκελ δεν κα παραςτεί ςτο 
ςυνζδριο των Χριςτιανοκοινωνιςτϊν τθσ 
Βαυαρίασ  

30 10 16 

189. Πεγάλεσ οι ςτεγαςτικζσ ανάγκεσ λόγω των 
μεταναςτϊν 

28 10 16 

190. Εκκενϊκθκε θ «ηοφγκλα» του Ξαλαί 26 10 16 

191. Εντυπωςιακι πτϊςθ των μεταναςτευτικϊν 
ροϊν προσ τθν Ελλάδα διαπιςτϊνουν 
Γιουνκζρ και Ψουςκ   

26 10 16 

192. Ζλεγχοι ςυνόρων εντόσ τθσ Ε.Ε. τρεισ 
μινεσ ακόμθ  

26 10 16 

193. Αβραμόπουλοσ για προςφυγικό: «Δεν κα 
ςτείλουμε τελεςίγραφο ςτθν Ελλάδα»   

25 10 16 

194. Φόβοι για κλιμάκωςθ των προςφυγικϊν 
ροϊν προσ Ευρϊπθ 

23 10 16 

195. Λταλία: Θ ακτοφυλακι διζςωςε 2.400 
μετανάςτεσ  

23 10 16 

196. Φζντςι: H E.E. χρειάηεται ριηικζσ λφςεισ 22 10 16 

197. Γαλλία: Ψθ Δευτζρα αρχίηει θ επιχείρθςθ 
εκκακάριςθσ τθσ «ηοφγκλασ» του Ξαλαί 

21 10 16 

198. Ενίςχυςθ των ςυνόρων τθσ Ε.Ε., θ 
απόφαςθ των «28»  

21 10 16 

199. Φζντςι: Υεριμζνουμε κυρϊςεισ για τα 
κράτθ που δεν δζχτθκαν πρόςφυγεσ  

20 10 16 

200. Ψο ςτοίχθμα τθσ ζνταξθσ των προςφφγων 
ςτθν αγορά εργαςίασ  

19 10 16 

201. Διεκνισ Αμνθςτία: Ξριτικι ςε Ε.Ε. και 
Ακινα για το προςφυγικό   

18 10 16 

202. Επικριτισ τθσ λιτότθτασ ςτθν Ευρϊπθ ο 
Ππαράκ Σμπάμα 

18 10 16 

203. Ευρωπαϊκζσ τάςεισ και προςφυγικό  16 10 16 

204. Χοφςελ: Θ Ελλάδα ςιμερα ζχει ανάγκθ 
ριηικισ αλλαγισ   

16 10 16 

205. Ωπζρ τθσ ςυνδρομισ τθσ Ευρϊπθσ ςτο 
Αιγαίο, ο Χεμπάςτιαν Ξουρτσ  

14 10 16 

206. Ρτε Πεηιζρ: Σι πρόςφυγεσ που 
διαςϊηονται ςτθ Πεςόγειο κα πρζπει να 
ςτζλνονται ςτθν Αφρικι  

13 10 16 

207. Χε δράςθ θ ςυνοριοφυλακι τθσ Ε.Ε. 07 10 16 

208. Πζρκελ: «Ψο προςφυγικό πρόβλθμα 06 10 16 

http://www.kathimerini.gr/882893/article/epikairothta/ellada/d-avramopoylos-diaxeirisimo-to-prosfygiko
http://www.kathimerini.gr/882893/article/epikairothta/ellada/d-avramopoylos-diaxeirisimo-to-prosfygiko
http://www.kathimerini.gr/884250/article/epikairothta/politikh/diafwnies-sthn-ee-gia-to-prosfygiko
http://www.kathimerini.gr/883578/article/epikairothta/kosmos/aixmes-a-merkel-gia-nt-tramp-me-aformh-to-prosfygiko
http://www.kathimerini.gr/883578/article/epikairothta/kosmos/aixmes-a-merkel-gia-nt-tramp-me-aformh-to-prosfygiko
http://www.kathimerini.gr/882524/article/epikairothta/ellada/dysareskeia-gioynker-gia-prosfyges
http://www.kathimerini.gr/882175/article/epikairothta/kosmos/deyterh-apomakrynsh-prosfygwn-sth-gallia
http://www.kathimerini.gr/882175/article/epikairothta/kosmos/deyterh-apomakrynsh-prosfygwn-sth-gallia
http://www.kathimerini.gr/882114/opinion/epikairothta/politikh/aytorry8mizomena-adie3oda
http://www.kathimerini.gr/881363/article/epikairothta/kosmos/germania-h-merkel-den-8a-parastei-sto-synedrio-twn-xristianokoinwnistwn-ths-vayarias
http://www.kathimerini.gr/881363/article/epikairothta/kosmos/germania-h-merkel-den-8a-parastei-sto-synedrio-twn-xristianokoinwnistwn-ths-vayarias
http://www.kathimerini.gr/881363/article/epikairothta/kosmos/germania-h-merkel-den-8a-parastei-sto-synedrio-twn-xristianokoinwnistwn-ths-vayarias
http://www.kathimerini.gr/881189/article/oikonomia/die8nhs-oikonomia/megales-oi-stegastikes-anagkes-logw-twn-metanastwn
http://www.kathimerini.gr/881189/article/oikonomia/die8nhs-oikonomia/megales-oi-stegastikes-anagkes-logw-twn-metanastwn
http://www.kathimerini.gr/880913/gallery/epikairothta/kosmos/ekkenw8hke-h-zoygkla-toy-kalai
http://www.kathimerini.gr/880904/article/epikairothta/politikh/entypwsiakh-ptwsh-twn-metanasteytikwn-rown-pros-thn-ellada-diapistwnoyn-gioynker-kai-toysk
http://www.kathimerini.gr/880904/article/epikairothta/politikh/entypwsiakh-ptwsh-twn-metanasteytikwn-rown-pros-thn-ellada-diapistwnoyn-gioynker-kai-toysk
http://www.kathimerini.gr/880904/article/epikairothta/politikh/entypwsiakh-ptwsh-twn-metanasteytikwn-rown-pros-thn-ellada-diapistwnoyn-gioynker-kai-toysk
http://www.kathimerini.gr/880803/article/epikairothta/politikh/elegxoi-synorwn-entos-ths-ee-treis-mhnes-akomh
http://www.kathimerini.gr/880803/article/epikairothta/politikh/elegxoi-synorwn-entos-ths-ee-treis-mhnes-akomh
http://www.kathimerini.gr/880785/article/epikairothta/politikh/avramopoylos-gia-prosfygiko-den-8a-steiloyme-telesigrafo-sthn-ellada
http://www.kathimerini.gr/880785/article/epikairothta/politikh/avramopoylos-gia-prosfygiko-den-8a-steiloyme-telesigrafo-sthn-ellada
http://www.kathimerini.gr/880498/article/epikairothta/kosmos/fovoi-gia-klimakwsh-twn-prosfygikwn-rown-pros-eyrwph
http://www.kathimerini.gr/880498/article/epikairothta/kosmos/fovoi-gia-klimakwsh-twn-prosfygikwn-rown-pros-eyrwph
http://www.kathimerini.gr/880521/article/epikairothta/kosmos/italia-h-aktofylakh-dieswse-2400-metanastes
http://www.kathimerini.gr/880521/article/epikairothta/kosmos/italia-h-aktofylakh-dieswse-2400-metanastes
http://www.kathimerini.gr/880488/article/epikairothta/kosmos/rentsi-h-ee-xreiazetai-rizikes-lyseis
http://www.kathimerini.gr/880298/article/epikairothta/kosmos/gallia-th-deytera-arxizei-h-epixeirhsh-ekka8arishs-ths-zoygklas-toy-kalai
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μεταφζρκθκε ςτθν Ελλάδα» 

209. Mζρκελ: «Πε το κλείςιμο του βαλκανικοφ 
διαδρόμου δεν λφκθκε το προςφυγικό» 

05 10 16 

210. 200 χλμ. προσ τα ςφνορα, πεηι  05 10 16 

211. Ευρωπαϊκι Χυνοριοφυλακι με 1.500 
άτομα  

05 10 16 

212. Λταλία: 1.800 πρόςφυγεσ διαςϊκθκαν από 
τισ Οιμενικζσ αρχζσ 

04 10 16 

213. Βουλγαρία: Χτινει τείχθ κατά των 
προςφφγων  

03 10 16 

214. Ψόμασ ντε Πεηιζρ: Γιατί επιμζνω ςτθ 
Χυνκικθ του Δουβλίνου  

02 10 16 

215. Ξουρτσ: «Οανκαςμζνθ» θ εξαγγελία τθσ 
Πζρκελ ότι κα δζχεται πρόςφυγεσ από τθν 
Ελλάδα και τθν Λταλία  

02 10 16 

216. Eτινγκερ:Ψο προςφυγικό αποφαςίηεται 
ςτισ Βρυξζλλεσ, όχι ςτο Βερολίνο  

01 10 16 

217. Πζρκελ: «Δεν άλλαξα πολιτικι 
ςτο προςφυγικό, κα επαναπροωκοφνται 
όςοι δεν πάρουν άςυλο»  

01 10 16 

218. 890.000 οι πρόςφυγεσ ςτθ Γερμανία  01 10 16 

219. Χυςτάςεισ Ξομιςιόν για το Δουβλίνο  29 09 16 

220. Χυςτάςεισ ςτθν Ελλάδα για επαναφορά 
του «Δουβλίνου ΛΛ» - Πόνο μεμονωμζνεσ 
επιςτροφζσ, λζει ο Αβραμόπουλοσ  

29 09 16 

221. Εμφαςθ ςτθν ενίςχυςθ των ςυνόρων  27 09 16 

222. Κα περιτειχίςουμε και τα ςχολεία;  27 09 16 

223. Θ ςυντθρθτικι παράταξθ ςτθ Γερμανία 
ςυςπειρϊνεται  

25 09 16 

224. Ψθν Ψετάρτθ θ ζκκεςθ προόδου για τθν 
Ελλάδα  

25 09 16 

225. Ψςίπρασ: Χτθ Χφνοδο ακοφςτθκαν φωνζσ 
για φράχτεσ και τείχθ  

24 09 16 

226. Χφνοδοσ Βιζννθσ: ζμφαςθ ςτθ βαλκανικι 
οδό  

24 09 16 

227. Σ Χόιμπλε ςτθρίηει δθμοςίωσ Ηεεχόφερ 23 09 16 

228. Αβραμόπουλοσ: Θ Ε.Ε. αφξθςε τθ βοικεια 
προσ τουσ πρόςφυγεσ το 2016  

20 09 16 

229. Πζρκελ: «Χτθν προςφυγικι κρίςθ δεν τα 
κάναμε όλα ςωςτά» 

20 09 16 

230. Αναηθτϊντασ ςυμμάχουσ ςτθν Ευρϊπθ  20 09 16 

231. Ξζρι: Πεγαλφτερθ από ποτζ θ ανάγκθ για 
ενωμζνθ Ευρϊπθ  

20 09 16 

232. Ψθ δυνατότθτα ςυγκυβζρνθςθσ απζκτθςε 
θ AfD   

20 09 16 

233. Πίνι Χφνοδοσ Αυςτρίασ: Χτόχοσ να μπει 
τζλοσ ςτθν «κουλτοφρα του 
καλωςορίςματοσ» 

19 09 16 

234. Πζρκελ μετά τθν ιττα: Αποδζχομαι τθν 
ευκφνθ, ζτοιμθ για αλλαγι ςτάςθσ 

19 09 16 
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http://www.kathimerini.gr/876796/article/epikairothta/politikh/systaseis-sthn-ellada-gia-epanafora-toy-doyvlinoy-ii---mono-memonwmenes-epistrofes-leei-o-avramopoylos
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http://www.kathimerini.gr/876796/article/epikairothta/politikh/systaseis-sthn-ellada-gia-epanafora-toy-doyvlinoy-ii---mono-memonwmenes-epistrofes-leei-o-avramopoylos
http://www.kathimerini.gr/876520/article/epikairothta/kosmos/emfash-sthn-enisxysh-twn-synorwn
http://www.kathimerini.gr/876606/opinion/epikairothta/politikh/8a-periteixisoyme-kai-ta-sxoleia
http://www.kathimerini.gr/876390/article/epikairothta/kosmos/h-synthrhtikh-parata3h-sth-germania-syspeirwnetai
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http://www.kathimerini.gr/876287/article/epikairothta/politikh/tsipras-sth-synodo-akoysthkan-fwnes-gia-fraxtes-kai-teixh
http://www.kathimerini.gr/876287/article/epikairothta/politikh/tsipras-sth-synodo-akoysthkan-fwnes-gia-fraxtes-kai-teixh
http://www.kathimerini.gr/876196/article/epikairothta/politikh/synodos-viennhs-emfash-sth-valkanikh-odo
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ςτο προςφυγικό 

235. Αυτοκριτικι Πζρκελ πριν από τισ εκλογζσ 
για τθ Γερουςία του Βερολίνου 

17 09 16 

236. Φζντςι: «Χθμειϊκθκε πολφ μικρό βιμα 
προόδου, θ Ευρϊπθ κινδυνεφει»   

17 09 16 

237. Αβραμόπουλοσ: Εκτακτθ χρθματοδότθςθ 
108 εκατ. προσ Βουλγαρία για 
το προςφυγικό  

17 09 16 

238. Ψο προςφυγικό διχάηει τθ Γερμανία 17 09 16 

239. Ετινγκερ: Ρα αυξθκεί θ χρθματοδότθςθ 
τθσ Frontex για χϊρεσ όπωσ θ Ελλάδα  

17 09 16 

240. ΣΘΕ: 21 εκατ. πρόςφυγεσ παγκοςμίωσ   17 09 16 

241. Αβραμόπουλοσ: Αρχζσ Σκτωβρίου τα 
εγκαίνια του «διαδόχου» τθσ Frontex  

16 09 16 

242. Χουλτσ: Σι χϊρεσ τθσ Ξεντρικισ Ευρϊπθσ 
εγκατζλειψαν τθ Γερμανία ςτο προςφυγικό  

16 09 16 

243. Πε το βλζμμα ςτθ Βουλγαρία  16 09 16 

244. Κεςςαλονίκθ: Χχζδιο 7 ςθμείων για 
το προςφυγικό από το ΕΟΞ  

16 09 16 

245. Υαυλόπουλοσ: «Θ Ευρϊπθ κα υπάρξει με 
ζνα πρόςωπο, αλλιϊσ δεν κα υπάρξει» 

15 09 16 

246. Ππρατιςλάβα: Mε ατηζντα «Ρότου» ο 
Ψςίπρασ ςτθν Χφνοδο  

15 09 16 

247. Βολζσ Βουλγαρίασ κατά ΕΕ για ζλλειψθ 
αλλθλεγγφθσ ςτο προςφυγικό 

15 09 16 

248. Δ. Αβραμόπουλοσ: Ανάγκθ ευρωπαϊκισ 
αλλθλεγγφθσ ςτο προςφυγικό  

15 09 16 

249. Αμεςθ βοικεια από τθν Ε.Ε. ηθτά θ 
Βουλγαρία για το προςφυγικό  

14 09 16 

250. Γιουνκζρ: Θ Ε.Ε. βρίςκεται ςε «υπαρξιακι 
κρίςθ»  

14 09 16 

251. Europol: 272.070 αφίξεισ μεταναςτϊν 
ςτθν ΕΕ το 2016  

13 09 16 

252. Χτθ Βιζννθ ο Αλζξθσ Ψςίπρασ για 
το προςφυγικό  

12 09 16 

253. Ψο προςφυγικό πιεςτικά ξανά ςτο 
προςκινιο  

12 09 16 

254. Γ. Χαν: «Ρα βοθκιςουν όλεσ οι χϊρεσ 
ςτθν κατανομι των προςφφγων   

11 09 16 

255. Ψο λυκόφωσ, θ καγκελαρία και θ Πζρκελ  11 09 16 

256. Αρλζμ Ρτεηίρ ςτθν «Ξ»: Θ Γαλλία ςτθρίηει 
τισ καρραλζεσ μεταρρυκμίςεισ 

10 09 16 

257. Επί τάπθτοσ τα προβλιματα του Ρότου 10 09 16 

258. Δ. Aβραμόπουλοσ: Θ κατανομι των 
προςφφγων ςθμαίνει αλλθλεγγφθ ςτθν 
πράξθ  

10 09 16 

259. Ψι προβλζπει θ Διακιρυξθ των Ακθνϊν  09 09 16 

260. Ψςίπρασ: «Ψο μζλλον τθσ Ευρϊπθσ 
διακυβεφεται ςτθ Πεςόγειο»  

09 09 16 

261. Ξρίςιμθ ςυνάντθςθ Πζρκελ - Ηεεχόφερ 09 09 16 
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http://www.kathimerini.gr/874556/article/epikairothta/kosmos/europol-272070-afi3eis-metanastwn-sthn-ee-to-2016
http://www.kathimerini.gr/874556/article/epikairothta/kosmos/europol-272070-afi3eis-metanastwn-sthn-ee-to-2016
http://www.kathimerini.gr/874446/article/epikairothta/politikh/sth-viennh-o-ale3hs-tsipras-gia-to-prosfygiko
http://www.kathimerini.gr/874446/article/epikairothta/politikh/sth-viennh-o-ale3hs-tsipras-gia-to-prosfygiko
http://www.kathimerini.gr/874349/article/epikairothta/politikh/to-prosfygiko-piestika-3ana-sto-proskhnio
http://www.kathimerini.gr/874349/article/epikairothta/politikh/to-prosfygiko-piestika-3ana-sto-proskhnio
http://www.kathimerini.gr/874398/article/epikairothta/kosmos/g-xan-na-voh8hsoyn-oles-oi-xwres-sthn-katanomh-twn-prosfygwn
http://www.kathimerini.gr/874398/article/epikairothta/kosmos/g-xan-na-voh8hsoyn-oles-oi-xwres-sthn-katanomh-twn-prosfygwn
http://www.kathimerini.gr/874365/article/epikairothta/kosmos/to-lykofws-h-kagkelaria-kai-h-merkel
http://www.kathimerini.gr/874206/article/proswpa/synentey3eis/arlem-ntezir-sthn-k-h-gallia-sthrizei-tis-8arralees-metarry8miseis
http://www.kathimerini.gr/874206/article/proswpa/synentey3eis/arlem-ntezir-sthn-k-h-gallia-sthrizei-tis-8arralees-metarry8miseis
http://www.kathimerini.gr/874372/article/epikairothta/kosmos/d-avramopoylos-h-katanomh-twn-prosfygwn-shmainei-allhleggyh-sthn-pra3h
http://www.kathimerini.gr/874372/article/epikairothta/kosmos/d-avramopoylos-h-katanomh-twn-prosfygwn-shmainei-allhleggyh-sthn-pra3h
http://www.kathimerini.gr/874372/article/epikairothta/kosmos/d-avramopoylos-h-katanomh-twn-prosfygwn-shmainei-allhleggyh-sthn-pra3h
http://www.kathimerini.gr/874148/article/epikairothta/politikh/ti-provlepei-h-diakhry3h-twn-a8hnwn
http://www.kathimerini.gr/874082/gallery/epikairothta/politikh/tsipras-to-mellon-ths-eyrwphs-diakyveyetai-sth-mesogeio
http://www.kathimerini.gr/874082/gallery/epikairothta/politikh/tsipras-to-mellon-ths-eyrwphs-diakyveyetai-sth-mesogeio
http://www.kathimerini.gr/874027/article/epikairothta/kosmos/krisimh-synanthsh-merkel---zeexofer
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262. Κολό τοπίο για τθν τφχθ του «Δουβλίνου»  08 09 16 

263. Ζκκλθςθ Πζρκελ για μετριοπάκεια 08 09 16 

264. Θ «εξζγερςθ των Υομερανϊν» 08 09 16 

265. Σικονομία και προςφυγικό ςτο επίκεντρο 
τθσ επικοινωνίασ Ψςίπρα - Ψουςκ  

06 09 16 

266. Γερμανία: «Θ οργι κατευκφνεται προσ όλα 
τα κόμματα»  

06 09 16 

267. Θ προςφυγικι κρίςθ «απομονϊνει» τθ 
Πζρκελ 

06 09 16 

268. ΘΥΑ και Φωςία δεν ςυμφϊνθςαν για το 
Χυριακό πόλεμοσ 

06 09 16 

269. Ξομιςιόν: Ωπό ανακεϊρθςθ ο κανονιςμόσ 
του Δουβλίνου για τουσ πρόςφυγεσ  

05 09 16 

270. Γερμανία: Εκλογζσ-βαρόμετρο ςτο 
Πεκλεμβοφργο 

04 09 16 

271. Ξουρτσ: Σι πρόςφυγεσ να ςταματοφν ςτθ 
Οζςβο και ςτθ Οαμπεντοφηα  

02 09 16 

272. Πετανάςτευςθ και κρίςθ 02 09 16 

273. Ψο προςφυγικό ςτθν ατηζντα του ΣΑΧΕ   01 09 16 

 

Πίνακασ 18: Τγεία 

ΕΦΘΜΕΡΙΔΑ ΣΩΝ ΤΝΣΑΚΣΩΝ  

1. Σι φίλοι του πζκαναν από το κρφο  28 02 17 

2. Πεγάλεσ ελλείψεισ ςε φάρμακα  22 02 17 

3. Θμερίδα για το προςφυγικό και τθ δθμόςια 
Ωγεία 

01 12 16 

4. Σλοκλθρϊνεται ο πρϊτοσ κφκλοσ 
εμβολιαςμϊν για τα προςφυγόπουλα  

11 10 16 

5. Ψο ςχζδιο δράςθσ για εποχικι γρίπθ και 
εμβολιαςμό προςφφγων  

08 09 16 

ΑΤΓΘ  

6. Διεφκυνςθ Δθμόςιασ Ωγείασ τθσ 
Υεριφερειακισ Ενότθτασ: Εμβολιαςμζνα 
όλα τα προςφυγόπουλα ςτθν Θμακία 

18 11 16 

7. Γιατροί Χωρίσ Χφνορα: Αντιμζτωποι με τθν 
κατάκλιψθ πολλοί από τουσ πρόςφυγεσ 

10 11 16 

8. Σ εμβολιαςμόσ των προςφυγόπουλων ςτο 
επίκεντρο τθσ ςυνάντθςθσ γγ Δθμόςιασ 
Ωγείασ με τθ UNICEF  

08 11 16 

9. Ξανονικά ζλεγχοι και εμβολιαςμοί ςτο 
κζντρο φιλοξενίασ προςφφγων τθσ Ρζασ 
Ξαβάλασ Ξιλκίσ 

02 11 16 

10. Ενθμζρωςθ ενάντια ςτθν προκατάλθψθ 
κατά των προςφφγων  

26 10 16 

11. Ψο δράμα των ευάλωτων προςφφγων 
ςυνεχίηεται ςτισ λάςπεσ των καταυλιςμϊν  

21 10 16 

12. ΛΧΑ: Ψο υπ. Ωγείασ αντιμετωπίηει με 
ρατςιςμό τουσ πρόςφυγεσ  

15 10 16 

13. «Θ κυβζρνθςθ κα προςτατεφςει τα 23 09 16 

http://www.kathimerini.gr/873896/article/epikairothta/kosmos/8olo-topio-gia-thn-tyxh-toy-doyvlinoy
http://www.kathimerini.gr/873613/article/epikairothta/kosmos/germania-h-orgh-katey8ynetai-pros-ola-ta-kommata
http://www.kathimerini.gr/873613/article/epikairothta/kosmos/germania-h-orgh-katey8ynetai-pros-ola-ta-kommata
http://www.kathimerini.gr/873582/article/epikairothta/politikh/h-prosfygikh-krish-apomonwnei-th-merkel
http://www.kathimerini.gr/873582/article/epikairothta/politikh/h-prosfygikh-krish-apomonwnei-th-merkel
http://www.kathimerini.gr/873571/article/epikairothta/kosmos/hpa-kai-rwsia-den-symfwnhsan-gia-to-syriako
http://www.kathimerini.gr/873571/article/epikairothta/kosmos/hpa-kai-rwsia-den-symfwnhsan-gia-to-syriako
http://www.kathimerini.gr/873525/article/epikairothta/kosmos/komision-ypo-ana8ewrhsh-o-kanonismos-toy-doyvlinoy-gia-toys-prosfyges
http://www.kathimerini.gr/873525/article/epikairothta/kosmos/komision-ypo-ana8ewrhsh-o-kanonismos-toy-doyvlinoy-gia-toys-prosfyges
http://www.kathimerini.gr/873373/article/epikairothta/kosmos/germania-ekloges-varometro-sto-meklemvoyrgo
http://www.kathimerini.gr/873373/article/epikairothta/kosmos/germania-ekloges-varometro-sto-meklemvoyrgo
http://www.kathimerini.gr/873212/article/epikairothta/kosmos/koyrts-oi-prosfyges-na-stamatoyn-sth-lesvo-kai-sth-lampentoyza
http://www.kathimerini.gr/873212/article/epikairothta/kosmos/koyrts-oi-prosfyges-na-stamatoyn-sth-lesvo-kai-sth-lampentoyza
http://www.kathimerini.gr/873188/opinion/epikairothta/politikh/metanasteysh-kai-krish
http://www.kathimerini.gr/872960/article/epikairothta/ellada/to-prosfygiko-sthn-atzenta-toy-oase
http://www.kathimerini.gr/879478/article/epikairothta/ellada/isa-to-yp-ygeias-antimetwpizei-me-ratsismo-toys-prosfyges
http://www.kathimerini.gr/879478/article/epikairothta/ellada/isa-to-yp-ygeias-antimetwpizei-me-ratsismo-toys-prosfyges
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δικαιϊματα των προςφυγόπουλων ςε υγεία 
και παιδεία» 

14. Κεςςαλονίκθ: Δθμιουργοφνται χϊροι 
πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ για τα 
προςφυγόπουλα  

06 09 16 

ΚΑΘΘΜΕΡΙΝΘ  

15. Βζλθ Πουηάλα κατά Διμου Χίου και Ρ.Δ.   25 11 16 

16. Ξροφςματα θπατίτιδασ Α ςε 
προςφυγόπουλα ςτον νομό Υρζβεηασ  

24 11 16 

17. Χτο «κόκκινο» τα νοςοκομεία των νθςιϊν 
του Αιγαίου 

24 10 16 

18. ΛΧΑ: Ψο υπ. Ωγείασ αντιμετωπίηει με 
ρατςιςμό τουσ πρόςφυγεσ  

15 10 16 

19. Tθν επιςτροφι του ςτο ΞΕΕΟΥΡΣ 
ανακοίνωςε ο Κανάςθσ Γιαννόπουλοσ   

11 10 16 

20. Χυνεχίηονται οι ροζσ προςφφγων, επειςόδια 
ςτθ Χίο  

24 09 16 

21. Υροχπόκεςθ οι εμβολιαςμοί των παιδιϊν 
των προςφφγων για να ενταχκοφν ςτα 
ςχολεία   

23 09 16 

22. Γ. Πουηάλασ: To 90% των προςφυγόπουλων 
ζχει εμβολιαςτεί  

16 09 16 

23. Ερωτιματα για τον αρικμό των προςφφγων 09 09 16 

24. Ψαξίδι Πουηάλα ςτθν Ψουρκία  03 09 16 

25. «Ξαμπανάκι» από τον Υανελλινιο Λατρικό 
Χφλλογο για τθν ελονοςία   

01 09 16 

 

Πίνακασ 19: Μζριμνα - Οικονομικι τιριξθ 

ΕΦΘΜΕΡΙΔΑ ΣΩΝ ΤΝΣΑΚΣΩΝ  

1. ΣΘΕ: Ψο ςχζδιο για τουσ πρόςφυγεσ  23 01 17 

2. 482 εκατ. ευρϊ ςτθν Ελλάδα για το 
προςφυγικό  

12 01 17 

ΑΤΓΘ  

3. Ψροπολογία για αποηθμιϊςεισ ςε κατοίκουσ 
τθσ Πόριασ 

22 02 17 

4. Ζκτακτθ χρθματοδότθςθ από Ξομιςιόν 07 02 17 

5. Επιπλζον 3,9 εκατ. χορθγεί θ Ξομιςιόν ςτθν 
Ελλάδα για τθ βελτίωςθ των ςυνκθκϊν 
υποδοχισ των μεταναςτϊν 

06 02 17 

6. Ϊπατθ Αρμοςτεία: Υροπλθρωμζνεσ κάρτεσ 
ςε όλα τα κζντρα φιλοξενίασ μζχρι τα τζλθ 
τθσ εβδομάδασ 

26 01 17 

7. Ευρωπαϊκι Επιτροπι: Ψι ζχει δοκεί ςτθν 
Ελλάδα για τθν αντιμετϊπιςθ του 
προςφυγικοφ 

12 01 17 

8. Γ. Πουηάλασ: Από τον Πάρτιο θ προςφορά 
χρθμάτων ςτουσ πρόςφυγεσ  

02 01 17 

9. Ζντονθ ανθςυχία τθσ Ϊπατθσ Αρμοςτείασ 
για τθ βία ςτθ Χίο  

18 11 16 

http://www.kathimerini.gr/884857/article/epikairothta/ellada/kroysmata-hpatitidas-a-se-prosfygopoyla-ston-nomo-prevezas
http://www.kathimerini.gr/884857/article/epikairothta/ellada/kroysmata-hpatitidas-a-se-prosfygopoyla-ston-nomo-prevezas
http://www.kathimerini.gr/879478/article/epikairothta/ellada/isa-to-yp-ygeias-antimetwpizei-me-ratsismo-toys-prosfyges
http://www.kathimerini.gr/879478/article/epikairothta/ellada/isa-to-yp-ygeias-antimetwpizei-me-ratsismo-toys-prosfyges
http://www.kathimerini.gr/876207/article/epikairothta/politikh/synexizontai-oi-roes-prosfygwn-epeisodia-sth-xio
http://www.kathimerini.gr/876207/article/epikairothta/politikh/synexizontai-oi-roes-prosfygwn-epeisodia-sth-xio
http://www.kathimerini.gr/873976/article/epikairothta/ellada/erwthmata-gia-ton-ari8mo-twn-prosfygwn
http://www.kathimerini.gr/873287/article/epikairothta/ellada/ta3idi-moyzala-sthn-toyrkia
http://www.kathimerini.gr/872980/article/epikairothta/ellada/kampanaki-apo-ton-panellhnio-iatriko-syllogo-gia-thn-elonosia
http://www.kathimerini.gr/872980/article/epikairothta/ellada/kampanaki-apo-ton-panellhnio-iatriko-syllogo-gia-thn-elonosia
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10. Από τθ Γραμματεία Λςότθτασ: Δζςμθ μζτρων 
για τθν προςταςία των γυναικϊν 
προςφφγων 

13 10 16 

11. Ζκτακτθ βοικεια από τθν Ξομιςιόν και 
πρόοδοσ ςτθ διαχείριςθ του προςφυγικοφ  

29 09 16 

12. Ξομιςιόν: Χτα 353 εκατ. ευρϊ θ βοικεια για 
τθν προςφυγικι κρίςθ ςτθν Ελλάδα από τθν 
αρχι του 2015 

28 09 16 

13. Σι φορείσ τθσ Οζςβου ηθτοφν 
ολοκλθρωμζνθ ςτρατθγικι 

22 09 16 

14. 115 εκατ. ευρϊ επιπλζον χρθματοδότθςθ 
τθσ Ξομιςιόν ςτθν Ελλάδα για τουσ 
πρόςφυγεσ 

10 09 16 

ΚΑΘΘΜΕΡΙΝΘ  

15. Ψα hotspots απζκτθςαν διοικθτζσ 21 02 17 

16. SOS από ΣΘΕ για πρόςφυγεσ 14 01 17 

17. Φόβοι για «τςουνάμι» προςφυγικϊν ροϊν 
ςτα νθςιά του Αιγαίου 

30 01 17 

18. Πθδενικι ι μερικι απορρόφθςθ των 
κονδυλίων τθσ Ε.Ε. 

10 01 17 

19. Πουηάλασ: Χριματα αντί ςυςςιτίου ςτουσ 
πρόςφυγεσ 

29 12 16 

20. Υροςφυγικό: «Εχκρόσ» ο νεκρόσ χρόνοσ   22 11 16 

21. Ξίνδυνοσ απϊλειασ κονδυλίων από τθν Ε.Ε.  05 10 16 

22. Ετινγκερ: Ρα αυξθκεί θ χρθματοδότθςθ τθσ 
Frontex για χϊρεσ όπωσ θ Ελλάδα  

17 09 16 

23. Κεςςαλονίκθ: Χχζδιο 7 ςθμείων για 
το προςφυγικό από το ΕΟΞ  

16 09 16 

24. Επιπλζον 115 εκατ. από τθν Ε.Ε. για 
το προςφυγικό 

10 09 16 

25. Υροςφυγικό: θ Ελλάδα ςτθν πρϊτθ γραμμι  07 09 16 

 

Πίνακασ 20: Εκπαίδευςθ 

ΕΦΘΜΕΡΙΔΑ ΣΩΝ ΤΝΣΑΚΣΩΝ  

1. Χυγκζντρωςθ απάντθςθ ςτον ρατςιςμό  28 02 17 

2. Ακϊωςθ για τα επειςόδια του 
Ωραιοκάςτρου  

23 02 17 

3. Σι δάςκαλοι απαντοφν με ζνα Ωραίο 
Ξάςτρο  

22 02 17 

4. Σι αφιονιςμζνοι ακροδεξιοί 
απομακρφνκθκαν ςε 5ϋ  

22 02 17 

5. Χφλλθψθ 25χρονου για τα επειςόδια ςτο 
Ωραιόκαςτρο  

22 02 17 

6. Ψο Α βγαίνει από τθν Αλλθλεγγφθ  20 02 17 

7. Ρζα ακροδεξιά πρόκλθςθ ςτο Ωραιόκαςτρο  20 02 17 

8. Ωποδοχι προςφυγόπουλων ςε δθμοτικό 
ςχολείο ςτο Ωραιόκαςτρο  

19 02 17 

9. Χαϊδάρι: διεκνείσ ακλθτζσ και φορείσ 
υποδζχτθκαν τα προςφυγόπουλα  

17 02 17 

http://www.kathimerini.gr/875247/article/epikairothta/politikh/etingker-na-ay3h8ei-h-xrhmatodothsh-ths-frontex-gia-xwres-opws-h-ellada
http://www.kathimerini.gr/875247/article/epikairothta/politikh/etingker-na-ay3h8ei-h-xrhmatodothsh-ths-frontex-gia-xwres-opws-h-ellada
http://www.kathimerini.gr/875159/article/epikairothta/politikh/8essalonikh-sxedio-7-shmeiwn-gia-to-prosfygiko-apo-to-elk
http://www.kathimerini.gr/875159/article/epikairothta/politikh/8essalonikh-sxedio-7-shmeiwn-gia-to-prosfygiko-apo-to-elk
http://www.kathimerini.gr/874364/article/epikairothta/ellada/epipleon-115-ekat-apo-thn-ee-gia-to-prosfygiko
http://www.kathimerini.gr/874364/article/epikairothta/ellada/epipleon-115-ekat-apo-thn-ee-gia-to-prosfygiko
http://www.kathimerini.gr/873798/opinion/epikairothta/politikh/prosfygiko-h-ellada-sthn-prwth-grammh
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10. Θ Δραπετςϊνα υποδζχκθκε τα 
προςφυγόπουλα  

17 02 17 

11. Θ αλλθλεγγφθ νίκθςε τθ ρατςιςτικι 
βαρβαρότθτα  

17 02 17 

12. «Δεν κα κάνουμε πίςω»  17 02 17 

13. Σφτε βιμα πίςω ςτθν εκπαίδευςθ των 
προςφυγόπουλων  

16 02 17 

14. Πία νίκθ για τον δθμοκρατικό κόςμο του 
Ωραιοκάςτρου  

07 02 17 

15. Χυλλαβίηοντασ ελλθνικά  07 02 17 

16. Ξάτι κινείται ςτο Χχιςτό  06 02 17 

17. Ψα προςφυγόπουλα πιγαν ςχολείο ςτο 
Λκόνιο  

02 02 17 

18. Χε φιλόξενα κρανία 02 02 17 

19. «Ηεςτά» ςχολικά κρανία ςε Ρίκαια και 
Οάριςα για προςφυγόπουλα  

31 01 17 

20. Ζτςι υποδζχκθκαν τα προςφυγόπουλα ςτθ 
Οάριςα  

27 01 17 

21. Αντίδραςθ ΩΥΥΕΚ για τισ απειλζσ που 
δζχεται διευκφντρια ςχολείου  

26 01 17 

22. Ζνα χωριό, παράδειγμα επιμονισ και 
ανκρωπιάσ  

26 01 17 

23. Ψζςςερα ιδιωτικά εκπαιδευτιρια κζλουν να 
φιλοξενιςουν προςφυγόπουλα  

26 01 17 

24. Απόψεισ ι εγκλιματα;  25 01 17 

25. Απειλoφν τθ ηωι τθσ διευκφντριασ που 
κατιγγειλε τθν ξενοφοβία 

25 01 17 

26. Αδειάηει τον Ηουράρι το υπουργείο 
Υαιδείασ για τα ιδιωτικά  

25 01 17 

27. «Αδειάηει» τον Ηουράρι το υπουργείο 
Υαιδείασ  

24 01 17 

28. Απορρίπτουν τθν ξενοφοβία, ςτθρίηουν τα 
προςφυγόπουλα  

24 01 17 

29. Ξατακζτουν οι μάρτυρεσ τθσ χρυςαυγίτικθσ 
ειςβολισ  

24 01 17 

30. Οάριςα: Πθ η’γϊν’σ ς’μά, λζει πρόεδροσ 
γονζων ςε προςφυγόπουλα  

24 01 17 

31. Αγκαλιάηουν τα παιδιά  24 01 17 

32. «Συδζποτε κλικθκα ςε ςυνεδρίαςθ του 
διοικθτικοφ ςυμβουλίου»  

23 01 17 

33. Ξαλαβρφτων Αμβρόςιοσ: Υαιδιά των 
μεταναςτϊν-κατακτθτϊν ςτα ςχολεία  

23 01 17 

34. Ψο 5ο Δθμοτικό Ξερατςινίου αγκαλιάηει τα 
προςφυγόπουλα 

23 01 17 

35. Χτον ειςαγγελζα θ ειςβολι χρυςαυγιτϊν 
ςτο Υζραμα  

23 01 17 

36. Πζτωπο κατά του φαςιςμοφ  23 01 17 

37. Ψο Υζραμα είπε «όχι» ςτον φαςιςμό  21 01 17 

38. Αντιφαςιςτικι πορεία ςτο Υζραμα  21 01 17 

39. Ξαλοχϊρι... όνομα και πράγμα  20 01 17 
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40. Χτο ςχολείο τα προςφυγόπουλα ςτθν 
απομόνωςθ ο ρατςιςμόσ  

20 01 17 

41. «Πάκθμα αντιφαςιςμοφ» από μία 
επικθρυγμζνθ δαςκάλα  

19 01 17 

42. Unicef: Ψα μιςά προςφυγόπουλα ςτθν 
Ψουρκία δεν πάνε ςχολείο 

19 01 17 

43. Ραηιςτικζσ κορόνεσ με «καραμζλα» τον 
κίνδυνο για τθν υγεία  

19 01 17 

44. Ζνταςθ για τα προςφυγόπουλα ςτο 
δθμοτικό ςυμβοφλιο Υεράματοσ  

18 01 17 

45. Ξαταδίκθ των τραμπουκιςμϊν τθσ Χρυςισ 
Αυγισ από τον Διμο Υεράματοσ  

18 01 17 

46. «Θ κινδυνολογία... βλάπτει»  13 01 17 

47. Ψζλοσ ςτθ δωρεάν εκπαίδευςθ για 
προςφυγόπουλα κζλει θ Οεπζν  

08 12 16 

48. Υροςωρινό διάλειμμα για τα 
προςφυγόπουλα  

24 11 16 

49. Οουκζτα ςτθν Υαιδεία για να μείνουν ζξω 
τα προςφυγόπουλα  

08 11 16 

50. Ανοικτά ςχολεία για τα παιδιά των 
προςφφγων ηθτοφν ςτα Χανιά  

04 11 16 

51. Ξαταλιψεισ ςχολείων ςτα Χανιά υπζρ των 
προςφφγων  

03 11 16 

52. Χτα κρανία τα προςφυγόπουλα  20 10 16 

53. «Ξζρδοσ για τα ςχολεία μασ τα 
προςφυγόπουλα»  

18 10 16 

54. Πια εβδομάδα ςχολείο για 
προςφυγόπουλα ςτθ Κεςςαλονίκθ  

17 10 16 

55. Επιτζλουσ ςτα κρανία τα παιδιά τθσ 
Φιτςϊνασ  

15 10 16 

56. Σι γονείσ του Υροφιτθ δεν προφιτευςαν 
ςωςτά  

14 10 16 

57. Ειςαγγελικι παρζμβαςθ για αποχι 
μακθτϊν λόγω προςφφγων  

13 10 16 

58. Εξαφάνιςαν τα αντιρατςιςτικά πανό των 
εκπαιδευτικϊν ςτο Ωραιόκαςτρο  

13 10 16 

59. Ψο βιολί τουσ οι ακροδεξιοί  13 10 16 

60. Ζνταςθ ςτο 1ο δθμοτικό ςχολείο 
Ωραιοκάςτρου  

12 10 16 

61. Ξατάλθψθ-απάντθςθ ςτα λουκζτα του 
φόβου  

12 10 16 

62. Eρωτθματολόγιο - «δθμοψιφιςμα» ςπζρνει 
τον ρατςιςμό 

12 10 16 

63. Βραχνόσ... Υροφιτθσ με τα κρανία αδειανά  12 10 16 

64. Υαραφωνίεσ ςτθ Κεςςαλονίκθ, αλλά όχι και 
ςτθν άνκθ  

11 10 16 

65. Ξόνιτςα: γιορτι για 30 παιδιά  11 10 16 

66. Υρόςφυγεσ μακθτζσ... Λφιγζνειεσ εν Αυλίδι  11 10 16 

67. Ψςάντεσ, τετράδια και χαμόγελα  11 10 16 

68. Κερμοκζφαλοι κθδεμόνεσ ςε ρατςιςτικό 10 10 16 
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κρεςζντο 

69. Ανοίγουν οι ςχολικζσ τάξεισ για 1.500 
προςφυγόπουλα UPD  

10 10 16 

70. Απετράπθ θ ξενοφοβικι κατάλθψθ ςτθ 
Πυτιλινθ  

10 10 16 

71. «Ζτοιμθ θ κοινωνία να αγκαλιάςει τα 
προςφυγόπουλα» 

09 10 16 

72. Ζβαλαν λουκζτο ςε ςχολείο για... να μθν 
μπουν προςφυγόπουλα UPD  

08 10 16 

73. Υρϊτο κουδοφνι για προςφυγόπουλα  06 10 16 

74. Διαμαρτυρία για τον αποκλειςμό 
προςφυγόπουλων από τθν εκπαίδευςθ  

06 10 16 

75. Χτισ 10 Σκτωβρίου το πρϊτο κουδοφνι για 
τα προςφυγόπουλα 

05 10 16 

76. Υράκτορεσ ανάμεςα ςτα προςφυγόπουλα 
αναηθτοφν οι ςφλλογοι γονζων ςτθν Ξω  

04 10 16 

77. Αιτιςεισ αναπλθρωτϊν για τθν εκπαίδευςθ 
προςφφγων  

03 10 16 

78. Ρ. Φίλθσ: Χτθν Ελλάδα δεν υπάρχουν 
εςωτερικά ςφνορα 

03 10 16 

79. «Υαιδιά - ςκουπίδια»  02 10 16 

80. Ανοιξαν το ςτρατόπεδο, τα ςχολεία και τθν 
καρδιά τουσ ςτουσ πρόςφυγεσ  

01 10 16 

81. Δεν είμαςτε ρατςιςτζσ, αλλά... ζξω από το 
ςχολείο τα προςφυγόπουλα 

29 09 16 

82. «Εμείσ κζλουμε τα προςφυγόπουλα ςτο 
ςχολείο μασ»  

29 09 16 

83. Θ ελπίδα όλθσ τθσ Γθσ ςε ζνα κοντζινερ  28 09 16 

84. Υαραιτικθκε θ πρόεδροσ Χυλλόγου Γονζων 
του «κακαροφ όχι» ςε πρόςφυγεσ  

27 09 16 

85. Ψρίηουν τα κάςτρα... Ωραιοκάςτρου  27 09 16 

86. Φλεγόμενθ βάτοσ  22 09 16 

87. Φιλιππιάδα: Πια ανακοίνωςθ, πολλζσ 
αντιδράςεισ  

21 09 16 

88. Ρζο... Ωραιόκαςτρο ςτθ Φιλιππιάδα  20 09 16 

89. Ψο ςχζδιο εκπαίδευςθσ των 
προςφυγόπουλων  

19 09 16 

90. Φζκυμνο, πραγματικά Ωραίο Ξάςτρο  18 09 16 

91. Βορίδθσ – Ξυριαηίδθσ «επιβραβεφουν» τον 
διμαρχο Ωραιοκάςτρου  

17 09 16 

92. Χυμπάκεια για τουσ γονείσ του 
Ωραιοκάςτρου  

16 09 16 

93. Θ ενθμζρωςθ και ο φόβοσ (μασ) 15 09 16 

94. Σι Κεςςαλονικείσ που αγκαλιάηουν τα 
προςφυγόπουλα  

15 09 16 

95. Βλζποντασ μικρά παιδιά ωσ «υγειονομικι 
βόμβα»  

15 09 16 

96. ΣΘΕ: Υάνω από τα μιςά προςφυγόπουλα 
δεν πάνε ςχολείο  

15 09 16 

97. Θ Ρζα Δθμοκρατία για το Ωραιόκαςτρο  15 09 16 
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98. «Δεν ηοφμε ςε γκζτο, δεν περιχαρακϊνουμε 
τα ςχολεία»  

15 09 16 

99. Ειςαγγελικι παρζμβαςθ για τα μακιματα 
ξενοφοβίασ ςτο Ωραιόκαςτρο UPD  

15 09 16 

100. Θ πρϊτθ αντίδραςθ του πρωκυπουργοφ 
για το Ωραιόκαςτρο  

14 09 16 

101. Χφλλογοσ γονζων Ωραιοκάςτρου κατά 
προςφυγόπουλων  

13 09 16 

102. Φαςιςτικό δθλθτιριο για τθν εκπαίδευςθ 
των προςφυγόπουλων  

11 09 16 

103. «Ξάκε παιδί ζχει δικαίωμα ςτθν 
εκπαίδευςθ με ίςουσ όρουσ»  

08 09 16 

104. Ανοίγει τισ πόρτεσ του το «Ξυριακάτικο 
ςχολείο μεταναςτϊν»  

07 09 16 

105. Ψο πλαίςιο λειτουργίασ για τθν 
εκπαίδευςθ των προςφυγόπουλων  

06 09 16 

ΑΤΓΘ  

106. Χυγκζντρωςθ αλλθλεγγφθσ ςτο 
Ωραιόκαςτρο: «Δεχόμαςτε τα 
προςφυγόπουλα, απομονϊνουμε τουσ 
φαςίςτεσ»   

28 02 17 

107. Για τα προςφυγόπουλα που κάκθςαν ςτα 
ςχολικά κρανία 

27 02 17 

108. Θ ιςτορία του Ρζου Λκονίου 27 02 17 

109. Ωραιόκαςτρο: Χυνεχίηουν τθν επίδειξθ 
μίςουσ ςτα προςφυγόπουλα 

21 02 17 

110. Πε εκδθλϊςεισ και αδελφοςφνθ 
υποδζχεται ο Διμοσ Χαϊδαρίου τα 
προςφυγόπουλα ςτα ςχολεία  

17 02 17 

111. Ψα προςφυγόπουλα πιγαν ςχολείο ςτο 
Λκόνιο παρά τισ αντιδράςεισ γονιϊν  

03 02 17 

112. Πε καραμζλεσ και μπαλόνια θ υποδοχι 
των προςφυγόπουλων 

02 02 17 

113. Πια ανοιχτι αγκαλιά για τα 
προςφυγόπουλα  

01 02 17 

114. Οάριςα: Αντιδράςεισ αλλά και 
καλωςορίςματα 

24 01 17 

115. Πε κοινό ψιφιςμα, το δθμοτικό 
ςυμβοφλιο Οάριςασ ςτθρίηει τα 
προςφυγόπουλα 

24 01 17 

116. Ψα κρανία τθσ αλλθλεγγφθσ 22 01 17 

117. Υρόςφυγεσ του Ελαιϊνα κάκιςαν ςτα 
κρανία για να μάκουν Ελλθνικά και Αγγλικά 

20 12 16 

118. Υρϊτθ μζρα ςτο ςχολείο για 
προςφυγόπουλα ςε Ξαλπάκι και 
Φιλιππιάδα 

21 11 16 

119. Διεφκυνςθ Δθμόςιασ Ωγείασ τθσ 
Υεριφερειακισ Ενότθτασ: Εμβολιαςμζνα 
όλα τα προςφυγόπουλα ςτθν Θμακία 

18 11 16 

120. Ενθμζρωςθ ενάντια ςτθν προκατάλθψθ 
κατά των προςφφγων  

26 10 16 

http://www.avgi.gr/article/10836/7831847/ta-thrania-tes-allelengyes
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121. Ωποχωροφν οι ξενοφοβικζσ αντιδράςεισ 
ςτα ςχολεία 

18 10 16 

122. Ωραιόκαςτρο: Επίκεςθ κατά νεολαίων του 
ΧΩΦΛΗΑ από ομάδα γονζων με ακροδεξιά και 
ξενοφοβικι ρθτορικι 

13 10 16 

123. Χίοσ: «Ψα παιδιά είναι τα κφματα, ασ τα 
προςτατεφςουμε» το ςκεπτικό τθσ 
ςυνζλευςθσ τθσ Ζνωςθσ Γονζων 

13 10 16 

124. ενοφοβικό κρεςζντο γονζων ςτον Διμο 
Βόλβθσ: «Απλϊσ δεν τουσ κζλουμε...» 

12 10 16 

125. ΕΕΔΑ: Ξακι οργάνωςθ του εγχειριματοσ 
τθσ εκπαίδευςθσ των προςφυγόπουλων 

12 10 16 

126. Επικράτθςε θ λογικι ςτθ Οζςβο 11 10 16 

127. Ψο πιο κερμό καλωςόριςμα ςτουσ νζουσ 
ςυμμακθτζσ 

11 10 16 

128. Χπ. Γαλθνόσ: Υροςβάλλει τθ Οζςβο το 
“ςφράγιςμα” ςχολείου προκειμζνου να μθ 
φοιτιςουν προςφυγόπουλα 

10 10 16 

129. Υρϊτο κουδοφνι ςιμερα για τα 
προςφυγόπουλα  

10 10 16 

130. Οειτουργία των Δομϊν Ωποδοχισ για τθν 
Εκπαίδευςθ των προςφφγων 

05 10 16 

131. Ωσ αφριο οι αιτιςεισ των αναπλθρωτϊν 
εκπαιδευτικϊν για τθν εκπαίδευςθ 
προςφφγων 

04 10 16 

132. Ανεπικφμθτα τα προςφυγόπουλα ςε όλα 
τα ςχολεία τθσ Αλεξάνδρειασ 

28 09 16 

133. Άλλοσ ζνασ ςφλλογοσ γονζων ςτο μζτωπο 
τθσ ξενοφοβίασ 

27 09 16 

134. ΧΩΦΛΗΑ Αλεξάνδρειασ: Ρα κλείςουν όλοι τα 
αυτιά τουσ ςτισ ςειρινεσ τθσ ξενοφοβίασ και 
του ρατςιςμοφ  

27 09 16 

135. Ψο άλλο πρόςωπο του Ωραιοκάςτρου  27 09 16 

136. Ψο Ωραιόκαςτρο πάει... Αλεξάνδρεια - 
«Τχι» ςτα προςφυγόπουλα από 2 δθμοτικά 
ςχολεία (Video) 

26 09 16 

137. «Θ κυβζρνθςθ κα προςτατεφςει τα 
δικαιϊματα των προςφυγόπουλων ςε υγεία 
και παιδεία» 

23 09 16 

138. Χιμερα ςτθν Αυγι: Σι δθμότεσ πλιρωςαν 
«ςπαςμζνα» του δθμάρχου 

                 20 09 16 
 

139. Σ «γαλάηιοσ» διμαρχοσ πυροδοτεί το 
μίςοσ ςτο Ωραιόκαςτρο 

14 09 16 

140. «Ψο μάκθμα τθσ αλλθλεγγφθσ κα 
αποτελζςει τθν πιο ουςιαςτικι παιδεία» - Θ 
Ξίνθςθ Απελάςτε τον Φατςιςμό απαντά 
ςτουσ γονείσ του Ωραιοκάςτρου 

13 09 16 

141. εκινοφν οι εγγραφζσ ςτο Ξυριακάτικο 
ςχολείο μεταναςτϊν - Χε ποια πόςτα 
χρειάηονται εκελοντζσ  

07 09 16 

142. Κεςςαλονίκθ: Δθμιουργοφνται χϊροι 06 09 16 
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πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ για τα 
προςφυγόπουλα  

ΚΑΘΘΜΕΡΙΝΘ  

143. Ψα hotspots απζκτθςαν διοικθτζσ  21 02 17 

144. Ξανζνα απογευματινό τμιμα δεν ζχει 
λειτουργιςει ςτα νθςιά Β. Αιγαίου 

09 02 17 

145. Υροςφυγόπουλα και ςτα ιδιωτικά  05 02 17 

146. Επαγγελματικι εκπαίδευςθ νζων 
προςφφγων  

02 02 17 

147. Ζνασ Εξάγγελοσ δυςάρεςτοσ πλθν 
απαραίτθτοσ  

29 01 17 

148. Δυςαρζςκεια Γιοφνκερ για πρόςφυγεσ  08 11 16 

149. Ζνταςθ ςτον καταυλιςμό προςφφγων ςτθ 
Χίο  

05 11 16 

150. Ζνταςθ ςτθ Χίο, ςτακερζσ οι προςφυγικζσ 
ροζσ ςτα νθςιά  

21 10 16 

151. Εμμζνουν οι γονείσ ςτο δθμοτικό του Δ. 
Βόλβθσ   

15 10 16 

152. Αντιδράςεισ και προχειρότθτα  13 10 16 

153. Ζναρξθ ςχολικοφ ζτουσ για πρόςφυγεσ  06 10 16 

154. Ρτόμινο αντιδράςεων για τα 
προςφυγόπουλα ςτα ςχολεία  

01 10 16 

155. Κα περιτειχίςουμε και τα ςχολεία;  27 09 16 

156. Χυνεχίηονται οι ροζσ προςφφγων, 
επειςόδια ςτθ Χίο  

24 09 16 

157. «Ρα τθρθκοφν οι πολιτικζσ δεςμεφςεισ 
όλων των πλευρϊν» 

23 09 16 

158. Υροχπόκεςθ οι εμβολιαςμοί των παιδιϊν 
των προςφφγων για να ενταχκοφν ςτα 
ςχολεία   

23 09 16 

159. Χτο καμίνι του προςφυγικοφ  23 09 16 

160. «Ψισ πρϊτεσ λζξεισ μοφ τισ ζμακαν οι 
αςτυνομικοί» 

22 09 16 

161. Ϊπατθ Αρμοςτεία του ΣΘΕ: Υεριςςότερα 
από 3,7 εκατ. παιδιά πρόςφυγεσ δεν ζχουν 
πρόςβαςθ ςε ςχολείο 

15 09 16 

162. ΣΘΕ: Χωρίσ πρόςβαςθ ςτθν εκπαίδευςθ 
3,7 εκ. προςφυγόπουλα  

15 09 16 

163. Ξατάλθψθ, λόγω... προςφυγόπουλων  14 09 16 

164. Ειςαγγελικι παρζμβαςθ για ςφλλογο 
γονζων και διμαρχο Ωραιοκάςτρου 

14 09 16 

165. Ωραιόκαςτρο: «Τχι» ςτα προςφυγόπουλα 
από τον Χφλλογο Γονζων του δθμοτικοφ 
ςχολείου  

13 09 16 

166. Επιπλζον 115 εκατ. από τθν Ε.Ε. για 
το προςφυγικό 

10 09 16 
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http://www.kathimerini.gr/876075/article/epikairothta/ellada/na-thrh8oyn-oi-politikes-desmeyseis-olwn-twn-pleyrwn
http://www.kathimerini.gr/876138/opinion/epikairothta/politikh/sto-kamini-toy-prosfygikoy
http://www.kathimerini.gr/875876/article/epikairothta/ellada/tis-prwtes-le3eis-moy--tis-ema8an-oi-astynomikoi
http://www.kathimerini.gr/875876/article/epikairothta/ellada/tis-prwtes-le3eis-moy--tis-ema8an-oi-astynomikoi
http://www.kathimerini.gr/874982/article/epikairothta/kosmos/ypath-armosteia-toy-ohe-perissotera-apo-37-ekat-paidia-prosfyges-den-exoyn-prosvash-se-sxoleio
http://www.kathimerini.gr/874982/article/epikairothta/kosmos/ypath-armosteia-toy-ohe-perissotera-apo-37-ekat-paidia-prosfyges-den-exoyn-prosvash-se-sxoleio
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http://www.kathimerini.gr/874767/gallery/epikairothta/ellada/eisaggelikh-paremvash-gia-syllogo-gonewn-kai-dhmarxo-wraiokastroy
http://www.kathimerini.gr/874364/article/epikairothta/ellada/epipleon-115-ekat-apo-thn-ee-gia-to-prosfygiko
http://www.kathimerini.gr/874364/article/epikairothta/ellada/epipleon-115-ekat-apo-thn-ee-gia-to-prosfygiko


328 
 

Πίνακασ 21: τάςθ γονζων 

ΕΦΘΜΕΡΙΔΑ ΣΩΝ ΤΝΣΑΚΣΩΝ  

1. Χυγκζντρωςθ απάντθςθ ςτον ρατςιςμό  28 02 17 

2. Σι δάςκαλοι απαντοφν με ζνα Ωραίο 
Ξάςτρο 

22 02 17 

3. Χφλλθψθ 25χρονου για τα επειςόδια ςτο 
Ωραιόκαςτρο  

22 02 17 

4. Ρζα ακροδεξιά πρόκλθςθ ςτο Ωραιόκαςτρο  20 02 17 

5. Ωποδοχι προςφυγόπουλων ςε δθμοτικό 
ςχολείο ςτο Ωραιόκαςτρο  

19 02 17 

6. Θ Δραπετςϊνα υποδζχκθκε τα 
προςφυγόπουλα  

17 02 17 

7. Θ αλλθλεγγφθ νίκθςε τθ ρατςιςτικι 
βαρβαρότθτα  

17 02 17 

8. Πία νίκθ για τον δθμοκρατικό κόςμο του 
Ωραιοκάςτρου  

07 02 17 

9. Ψα προςφυγόπουλα πιγαν ςχολείο ςτο 
Λκόνιο  

02 02 17 

10. Χε φιλόξενα κρανία  02 02 17 

11. Ζτςι υποδζχκθκαν τα προςφυγοφπουλα ςτθ 
Οάριςα  

27 01 17 

12. Αντίδραςθ ΩΥΥΕΚ για τισ απειλζσ που 
δζχεται διευκφντρια ςχολείου  

26 01 17 

13. Ψζςςερα ιδιωτικά εκπαιδευτιρια κζλουν να 
φιλοξενιςουν προςφυγόπουλα  

26 01 17 

14. Απόψεισ ι εγκλιματα;  25 01 17 

15. Απειλoφν τθ ηωι τθσ διευκφντριασ που 
κατιγγειλε τθν ξενοφοβία  

25 01 17 

16. Απορρίπτουν τθν ξενοφοβία, ςτθρίηουν τα 
προςφυγόπουλα  

24 01 17 

17. Οάριςα: Πθ η’γϊν’σ ς’μά, λζει πρόεδροσ 
γονζων ςε προςφυγόπουλα  

24 01 17 

18. Αγκαλιάηουν τα παιδιά  24 01 17 

19. «Συδζποτε κλικθκα ςε ςυνεδρίαςθ του 
διοικθτικοφ ςυμβουλίου»  

23 01 17 

20. Ψο 5ο Δθμοτικό Ξερατςινίου αγκαλιάηει τα 
προςφυγόπουλα 

23 01 17 

21. Ψο Υζραμα είπε «όχι» ςτον φαςιςμό  21 01 17 

22. Ξαλοχϊρι... όνομα και πράγμα  20 01 17 

23. Χτο ςχολείο τα προςφυγόπουλα ςτθν 
απομόνωςθ ο ρατςιςμόσ  

20 01 17 

24. Ραηιςτικζσ κορόνεσ με «καραμζλα» τον 
κίνδυνο για τθν υγεία  

19 01 17 

25. Ξαταδίκθ των τραμπουκιςμϊν τθσ Χρυςισ 
Αυγισ από τον Διμο Υεράματοσ  

18 01 17 

26. Ζνταςθ για τα προςφυγόπουλα ςτο 
δθμοτικό ςυμβοφλιο Υεράματοσ  

18 01 17 

27. «Θ κινδυνολογία... βλάπτει»  13 01 17 

28. Οουκζτα ςτθν Υαιδεία για να μείνουν ζξω 
τα προςφυγόπουλα  

08 11 16 
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29. Ανοικτά ςχολεία για τα παιδιά των 
προςφφγων ηθτοφν ςτα Χανιά  

04 11 16 

30. Χτα κρανία τα προςφυγόπουλα  20 10 16 

31. «Ξζρδοσ για τα ςχολεία μασ τα 
προςφυγόπουλα»  

18 10 16 

32. Πια εβδομάδα ςχολείο για 
προςφυγόπουλα ςτθ Κεςςαλονίκθ  

17 10 16 

33. Επιτζλουσ ςτα κρανία τα παιδιά τθσ 
Φιτςϊνασ  

15 10 16 

34. Σι γονείσ του Υροφιτθ δεν προφιτευςαν 
ςωςτά  

14 10 16 

35. Ειςαγγελικι παρζμβαςθ για αποχι 
μακθτϊν λόγω προςφφγων  

13 10 16 

36. Ψο βιολί τουσ οι ακροδεξιοί  13 10 16 

37. Ζνταςθ ςτο 1ο δθμοτικό ςχολείο 
Ωραιοκάςτρου UPD  

12 10 16 

38. Ξατάλθψθ-απάντθςθ ςτα λουκζτα του 
φόβου  

12 10 16 

39. Eρωτθματολόγιο - «δθμοψιφιςμα» ςπζρνει 
τον ρατςιςμό  

12 10 16 

40. Βραχνόσ... Υροφιτθσ με τα κρανία αδειανά 12 10 16 

41. Υαραφωνίεσ ςτθ Κεςςαλονίκθ, αλλά όχι και 
ςτθν άνκθ  

11 10 16 

42. Ξόνιτςα: γιορτι για 30 παιδιά  11 10 16 

43. Υρόςφυγεσ μακθτζσ... Λφιγζνειεσ εν Αυλίδι 11 10 16 

44. Ψςάντεσ, τετράδια και χαμόγελα  11 10 16 

45. Κερμοκζφαλοι κθδεμόνεσ ςε ρατςιςτικό 
κρεςζντο  

10 10 16 

46. Ανοίγουν οι ςχολικζσ τάξεισ για 1.500 
προςφυγόπουλα UPD  

10 10 16 

47. Απετράπθ θ ξενοφοβικι κατάλθψθ ςτθ 
Πυτιλινθ  

10 10 16 

48. «Ζτοιμθ θ κοινωνία να αγκαλιάςει τα 
προςφυγόπουλα»  

09 10 16 

49. Ζβαλαν λουκζτο ςε ςχολείο για... να μθν 
μπουν προςφυγόπουλα UPD  

08 10 16 

50. Υρϊτο κουδοφνι για προςφυγόπουλα 06 10 16 

51. Υράκτορεσ ανάμεςα ςτα προςφυγόπουλα 
αναηθτοφν οι ςφλλογοι γονζων ςτθν Ξω  

04 10 16 

52. Ρ. Φίλθσ: Χτθν Ελλάδα δεν υπάρχουν 
εςωτερικά ςφνορα  

03 10 16 

53. «Υαιδιά - ςκουπίδια»  02 10 16 

54. Ανοιξαν το ςτρατόπεδο, τα ςχολεία και τθν 
καρδιά τουσ ςτουσ πρόςφυγεσ  

01 10 16 

55. Δεν είμαςτε ρατςιςτζσ, αλλά... ζξω από το 
ςχολείο τα προςφυγόπουλα  

29 09 16 

56. «Εμείσ κζλουμε τα προςφυγόπουλα ςτο 
ςχολείο μασ»  

29 09 16 

57. Υαραιτικθκε θ πρόεδροσ Χυλλόγου Γονζων 
του «κακαροφ όχι» ςε πρόςφυγεσ  

27 09 16 
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58. Ψρίηουν τα κάςτρα... Ωραιοκάςτρου 27 09 16 

59. Φλεγόμενθ βάτοσ  22 09 16 

60. Φιλιππιάδα: Πια ανακοίνωςθ, πολλζσ 
αντιδράςεισ  

21 09 16 

61. Ρζο... Ωραιόκαςτρο ςτθ Φιλιππιάδα 20 09 16 

62. Φζκυμνο, πραγματικά Ωραίο Ξάςτρο  18 09 16 

63. Χυμπάκεια για τουσ γονείσ του 
Ωραιοκάςτρου  

16 09 16 

64. Θ ενθμζρωςθ και ο φόβοσ (μασ)  16 09 16 

65. Σι Κεςςαλονικείσ που αγκαλιάηουν τα 
προςφυγόπουλα  

15 09 16 

66. Βλζποντασ μικρά παιδιά ωσ «υγειονομικι 
βόμβα»  

15 09 16 

67. Ειςαγγελικι παρζμβαςθ για τα μακιματα 
ξενοφοβίασ ςτο Ωραιόκαςτρο UPD 

15 09 16 

68. Θ Ρζα Δθμοκρατία για το Ωραιόκαςτρο 14 09 16 

69. «Δεν ηοφμε ςε γκζτο, δεν περιχαρακϊνουμε 
τα ςχολεία»  

14 09 16 

70. Θ πρϊτθ αντίδραςθ του πρωκυπουργοφ για 
το Ωραιόκαςτρο  

14 09 16 

71. Χφλλογοσ γονζων Ωραιοκάςτρου κατά 
προςφυγόπουλων  

13 09 16 

ΑΤΓΘ  

72. Για τα προςφυγόπουλα που κάκθςαν ςτα 
ςχολικά κρανία  

27 02 17 

73. Θ ιςτορία του Ρζου Λκονίου  27 02 17 

74. Ωραιόκαςτρο: Χυνεχίηουν τθν επίδειξθ 
μίςουσ ςτα προςφυγόπουλα  

21 2 17 

75. Ψα προςφυγόπουλα πιγαν ςχολείο ςτο 
Λκόνιο παρά τισ αντιδράςεισ γονιϊν   

03 02 17 

76. Πε καραμζλεσ και μπαλόνια θ υποδοχι των 
προςφυγόπουλων  

02 02 17 

77. Πια ανοιχτι αγκαλιά για τα 
προςφυγόπουλα  

01 02 17 

78. Οάριςα: Αντιδράςεισ αλλά και 
καλωςορίςματα  

24 01 17 

79. Ψα κρανία τθσ αλλθλεγγφθσ  22 01 17 

80. Υρϊτθ μζρα ςτο ςχολείο για 
προςφυγόπουλα ςε Ξαλπάκι και 
Φιλιππιάδα  

21 11 17 

81. Ενθμζρωςθ ενάντια ςτθν προκατάλθψθ 
κατά των προςφφγων  

26 10 16 

82. Ωποχωροφν οι ξενοφοβικζσ αντιδράςεισ ςτα 
ςχολεία  

18 10 16 

83. Ωραιόκαςτρο: Επίκεςθ κατά νεολαίων του 
ΧΩΦΛΗΑ από ομάδα γονζων με ακροδεξιά και 
ξενοφοβικι ρθτορικι  

13 10 16 

84. Χίοσ: «Ψα παιδιά είναι τα κφματα, ασ τα 
προςτατεφςουμε» το ςκεπτικό τθσ 
ςυνζλευςθσ τθσ Ζνωςθσ Γονζων  

13 10 16 

http://www.avgi.gr/article/10836/7831847/ta-thrania-tes-allelengyes
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85. ενοφοβικό κρεςζντο γονζων ςτον Διμο 
Βόλβθσ: «Απλϊσ δεν τουσ κζλουμε...»  

12 10 16 

86. ΕΕΔΑ: Ξακι οργάνωςθ του εγχειριματοσ 
τθσ εκπαίδευςθσ των προςφυγόπουλων  

12 10 16 

87. Επικράτθςε θ λογικι ςτθ Οζςβο  11 10 16 

88. Ψο πιο κερμό καλωςόριςμα ςτουσ νζουσ 
ςυμμακθτζσ  

11 10 16 

89. Υρϊτο κουδοφνι ςιμερα για τα 
προςφυγόπουλα  

10 10 16 

90. Χπ. Γαλθνόσ: Υροςβάλλει τθ Οζςβο το 
“ςφράγιςμα” ςχολείου προκειμζνου να μθ 
φοιτιςουν προςφυγόπουλα  

10 10 16 

91. Ϊσ αφριο οι αιτιςεισ των αναπλθρωτϊν 
εκπαιδευτικϊν για τθν εκπαίδευςθ 
προςφφγων  

04 10 16 

92. Ανεπικφμθτα τα προςφυγόπουλα ςε όλα τα 
ςχολεία τθσ Αλεξάνδρειασ  

28 09 16 

93. Άλλοσ ζνασ ςφλλογοσ γονζων ςτο μζτωπο 
τθσ ξενοφοβίασ   

27 09 16 

94. ΧΩΦΛΗΑ Αλεξάνδρειασ: Ρα κλείςουν όλοι τα 
αυτιά τουσ ςτισ ςειρινεσ τθσ ξενοφοβίασ και 
του ρατςιςμοφ  

27 09 16 

95. Ψο άλλο πρόςωπο του Ωραιοκάςτρου 27 09 16 

96. Ψο Ωραιόκαςτρο πάει... Αλεξάνδρεια - «Τχι» 
ςτα προςφυγόπουλα από 2 δθμοτικά 
ςχολεία (Video)  

22 09 16 

97. Σ «γαλάηιοσ» διμαρχοσ πυροδοτεί το μίςοσ 
ςτο Ωραιόκαςτρο 

14 09 16 

98. «Ψο μάκθμα τθσ αλλθλεγγφθσ κα 
αποτελζςει τθν πιο ουςιαςτικι παιδεία» - Θ 
Ξίνθςθ Απελάςτε τον Φατςιςμό απαντά 
ςτουσ γονείσ του Ωραιοκάςτρου  

13 09 16 

ΚΑΘΘΜΕΡΙΝΘ  

99. Υροςφυγόπουλα και ςτα ιδιωτικά  05 02 17 

100. Δυςαρζςκεια Γιοφνκερ για πρόςφυγεσ 08 11 16 

101. Ζνταςθ ςτον καταυλιςμό προςφφγων ςτθ 
Χίο  

05 11 16 

102. Ζνταςθ ςτθ Χίο, ςτακερζσ οι προςφυγικζσ 
ροζσ ςτα νθςιά 

21 10 16 

103. Εμμζνουν οι γονείσ ςτο δθμοτικό του Δ. 
Βόλβθσ  

15 10 16 

104. Ζναρξθ ςχολικοφ ζτουσ για πρόςφυγεσ   06 10 16 

105. Ρτόμινο αντιδράςεων για τα 
προςφυγόπουλα ςτα ςχολεία   

01 10 16 

106. Κα περιτειχίςουμε και τα ςχολεία;  27 09 16 

107. «Ρα τθρθκοφν οι πολιτικζσ δεςμεφςεισ 
όλων των πλευρϊν»  

23 09 16 

108. Χτο καμίνι του προςφυγικοφ  23 09 16 

109. Ξατάλθψθ, λόγω... προςφυγόπουλων   14 09 16 

110. Ειςαγγελικι παρζμβαςθ για ςφλλογο 14 09 16 

http://www.kathimerini.gr/882185/article/epikairothta/ellada/entash-ston-kataylismo-prosfygwn-sth-xio
http://www.kathimerini.gr/882185/article/epikairothta/ellada/entash-ston-kataylismo-prosfygwn-sth-xio
http://www.kathimerini.gr/880130/article/epikairothta/ellada/entash-sth-xio-sta8eres-oi-prosfygikes-roes-sta-nhsia
http://www.kathimerini.gr/880130/article/epikairothta/ellada/entash-sth-xio-sta8eres-oi-prosfygikes-roes-sta-nhsia
http://www.kathimerini.gr/877869/article/epikairothta/ellada/enar3h-sxolikoy-etoys-gia-prosfyges
http://www.kathimerini.gr/876606/opinion/epikairothta/politikh/8a-periteixisoyme-kai-ta-sxoleia
http://www.kathimerini.gr/876138/opinion/epikairothta/politikh/sto-kamini-toy-prosfygikoy
http://www.kathimerini.gr/874767/gallery/epikairothta/ellada/eisaggelikh-paremvash-gia-syllogo-gonewn-kai-dhmarxo-wraiokastroy
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γονζων και διμαρχο Ωραιοκάςτρου 

111. Ωραιόκαςτρο: «Τχι» ςτα προςφυγόπουλα 
από τον Χφλλογο Γονζων του δθμοτικοφ 
ςχολείου  

13 09 16 

112. Επιπλζον 115 εκατ. από τθν Ε.Ε. για 
το προςφυγικό 

10 09 16 

 

Πίνακασ 22: τάςθ εκπαιδευτικϊν/μακθτϊν 

ΕΦΘΜΕΡΙΔΑ ΣΩΝ ΤΝΣΑΚΣΩΝ  

1. Χυγκζντρωςθ απάντθςθ ςτον ρατςιςμό  28 02 17 

2. Ακϊωςθ για τα επειςόδια του 
Ωραιοκάςτρου  

23 02 17 

3. Σι δάςκαλοι απαντοφν με ζνα Ωραίο 
Ξάςτρο 

22 02 17 

4. Σι αφιονιςμζνοι ακροδεξιοί 
απομακρφνκθκαν ςε 5ϋ 

22 02 17 

5. Ωποδοχι προςφυγόπουλων ςε δθμοτικό 
ςχολείο ςτο Ωραιόκαςτρο  

19 02 17 

6. Χαϊδάρι: διεκνείσ ακλθτζσ και φορείσ 
υποδζχτθκαν τα προςφυγόπουλα  

17 02 17 

7. Θ Δραπετςϊνα υποδζχκθκε τα 
προςφυγόπουλα  

17 02 17 

8. Θ αλλθλεγγφθ νίκθςε τθ ρατςιςτικι 
βαρβαρότθτα  

17 02 17 

9. Πία νίκθ για τον δθμοκρατικό κόςμο του 
Ωραιοκάςτρου  

07 02 17 

10. Χυλλαβίηοντασ ελλθνικά  07 02 17 

11. Ψα προςφυγόπουλα πιγαν ςχολείο ςτο 
Λκόνιο  

02 02 17 

12. Χε φιλόξενα κρανία  02 02 17 

13. «Ηεςτά» ςχολικά κρανία ςε Ρίκαια και 
Οάριςα για προςφυγόπουλα UPD  

31 01 17 

14. Ζτςι υποδζχκθκαν τα προςφυγοφπουλα ςτθ 
Οάριςα  

27 01 17 

15. Αντίδραςθ ΩΥΥΕΚ για τισ απειλζσ που 
δζχεται διευκφντρια ςχολείου  

26 01 17 

16. Απειλoφν τθ ηωι τθσ διευκφντριασ που 
κατιγγειλε τθν ξενοφοβία 

25 01 17 

17. Απορρίπτουν τθν ξενοφοβία, ςτθρίηουν τα 
προςφυγόπουλα  

24 01 17 

18. Οάριςα: Πθ η’γϊν’σ ς’μά, λζει πρόεδροσ 
γονζων ςε προςφυγόπουλα  

24 01 17 

19. Αγκαλιάηουν τα παιδιά  24 01 17 

20. Ψο 5ο Δθμοτικό Ξερατςινίου αγκαλιάηει τα 
προςφυγόπουλα  

23 01 17 

21. Ψο Υζραμα είπε «όχι» ςτον φαςιςμό  21 01 17 

22. Αντιφαςιςτικι πορεία ςτο Υζραμα  21 01 17 

23. Ξαλοχϊρι... όνομα και πράγμα  20 01 17 

24. Χτο ςχολείο τα προςφυγόπουλα ςτθν 20 01 17 

http://www.kathimerini.gr/874364/article/epikairothta/ellada/epipleon-115-ekat-apo-thn-ee-gia-to-prosfygiko
http://www.kathimerini.gr/874364/article/epikairothta/ellada/epipleon-115-ekat-apo-thn-ee-gia-to-prosfygiko
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απομόνωςθ ο ρατςιςμόσ  

25. «Πάκθμα αντιφαςιςμοφ» από μία 
επικθρυγμζνθ δαςκάλα 

19 01 17 

26. Ραηιςτικζσ κορόνεσ με «καραμζλα» τον 
κίνδυνο για τθν υγεία  

19 01 17 

27. Ξαταδίκθ των τραμπουκιςμϊν τθσ Χρυςισ 
Αυγισ από τον Διμο Υεράματοσ  

18 01 17 

28. «Θ κινδυνολογία... βλάπτει»  13 01 17 

29. Υροςωρινό διάλειμμα για τα 
προςφυγόπουλα  

24 11 16 

30. Οουκζτα ςτθν Υαιδεία για να μείνουν ζξω 
τα προςφυγόπουλα  

08 11 16 

31. Ανοικτά ςχολεία για τα παιδιά των 
προςφφγων ηθτοφν ςτα Χανιά  

04 11 16 

32. Ξαταλιψεισ ςχολείων ςτα Χανιά υπζρ των 
προςφφγων  

03 11 16 

33. Χτα κρανία τα προςφυγόπουλα  20 10 16 

34. «Ξζρδοσ για τα ςχολεία μασ τα 
προςφυγόπουλα»  

18 10 16 

35. Πια εβδομάδα ςχολείο για 
προςφυγόπουλα ςτθ Κεςςαλονίκθ  

17 10 16 

36. Επιτζλουσ ςτα κρανία τα παιδιά τθσ 
Φιτςϊνασ  

15 10 16 

37. Σι γονείσ του Υροφιτθ δεν προφιτευςαν 
ςωςτά  

14 10 16 

38. Ειςαγγελικι παρζμβαςθ για αποχι 
μακθτϊν λόγω προςφφγων  

13 10 16 

39. Εξαφάνιςαν τα αντιρατςιςτικά πανό των 
εκπαιδευτικϊν ςτο Ωραιόκαςτρο  

13 10 16 

40. Ψο βιολί τουσ οι ακροδεξιοί  13 10 16 

41. Ξατάλθψθ-απάντθςθ ςτα λουκζτα του 
φόβου 

12 10 16 

42. Eρωτθματολόγιο - «δθμοψιφιςμα» ςπζρνει 
τον ρατςιςμό  

12 10 16 

43. Βραχνόσ... Υροφιτθσ με τα κρανία αδειανά 12 10 16 

44. Υαραφωνίεσ ςτθ Κεςςαλονίκθ, αλλά όχι και 
ςτθν άνκθ  

11 10 16 

45. Ξόνιτςα: γιορτι για 30 παιδιά  11 10 16 

46. Ψςάντεσ, τετράδια και χαμόγελα  11 10 16 

47. Απετράπθ θ ξενοφοβικι κατάλθψθ ςτθ 
Πυτιλινθ  

10 10 16 

48. Ζβαλαν λουκζτο ςε ςχολείο για... να μθν 
μπουν προςφυγόπουλα UPD  

08 10 16 

49. Υρϊτο κουδοφνι για προςφυγόπουλα  06 10 16 

50. Υράκτορεσ ανάμεςα ςτα προςφυγόπουλα 
αναηθτοφν οι ςφλλογοι γονζων ςτθν Ξω 

04 10 16 

51. Ανοιξαν το ςτρατόπεδο, τα ςχολεία και τθν 
καρδιά τουσ ςτουσ πρόςφυγεσ  

01 10 16 

52. «Εμείσ κζλουμε τα προςφυγόπουλα ςτο 
ςχολείο μασ»  

29 09 16 
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53. Υαραιτικθκε θ πρόεδροσ Χυλλόγου Γονζων 
του «κακαροφ όχι» ςε πρόςφυγεσ  

27 09 16 

54. Ψρίηουν τα κάςτρα... Ωραιοκάςτρου 27 09 16 

55. Φιλιππιάδα: Πια ανακοίνωςθ, πολλζσ 
αντιδράςεισ  

21 09 16 

56. Φζκυμνο, πραγματικά Ωραίο Ξάςτρο  18 09 16 

57. Σι Κεςςαλονικείσ που αγκαλιάηουν τα 
προςφυγόπουλα  

15 09 16 

58. Βλζποντασ μικρά παιδιά ωσ «υγειονομικι 
βόμβα»  

15 09 16 

59. Χφλλογοσ γονζων Ωραιοκάςτρου κατά 
προςφυγόπουλων  

13 09 16 

60. Φαςιςτικό δθλθτιριο για τθν εκπαίδευςθ 
των προςφυγόπουλων  

11 09 16 

ΑΤΓΘ  

61. Θ ιςτορία του Ρζου Λκονίου  27 02 17 

62. Ωραιόκαςτρο: Χυνεχίηουν τθν επίδειξθ 
μίςουσ ςτα προςφυγόπουλα  

21 02 17 

63. Πε εκδθλϊςεισ και αδελφοςφνθ 
υποδζχεται ο Διμοσ Χαϊδαρίου τα 
προςφυγόπουλα ςτα ςχολεία  

17 02 17 

64. Πε καραμζλεσ και μπαλόνια θ υποδοχι των 
προςφυγόπουλων  

02 02 17 

65. Πια ανοιχτι αγκαλιά για τα 
προςφυγόπουλα  

01 02 17 

66. Οάριςα: Αντιδράςεισ αλλά και 
καλωςορίςματα  

24 01 17 

67. Ψα κρανία τθσ αλλθλεγγφθσ  22 01 17 

68. Υρϊτθ μζρα ςτο ςχολείο για 
προςφυγόπουλα ςε Ξαλπάκι και 
Φιλιππιάδα  

21 11 16 

69. Ενθμζρωςθ ενάντια ςτθν προκατάλθψθ 
κατά των προςφφγων  

26 10 16 

70. Ωποχωροφν οι ξενοφοβικζσ αντιδράςεισ ςτα 
ςχολεία  

18 10 16 

71. Ωραιόκαςτρο: Επίκεςθ κατά νεολαίων του 
ΧΩΦΛΗΑ από ομάδα γονζων με ακροδεξιά και 
ξενοφοβικι ρθτορικι  

13 10 16 

72. Χίοσ: «Ψα παιδιά είναι τα κφματα, ασ τα 
προςτατεφςουμε» το ςκεπτικό τθσ 
ςυνζλευςθσ τθσ Ζνωςθσ Γονζων  

13 10 16 

73. ενοφοβικό κρεςζντο γονζων ςτον Διμο 
Βόλβθσ: «Απλϊσ δεν τουσ κζλουμε...»  

12 10 16 

74. Επικράτθςε θ λογικι ςτθ Οζςβο  11 10 16 

75. Ψο πιο κερμό καλωςόριςμα ςτουσ νζουσ 
ςυμμακθτζσ  

11 10 16 

76. Ανεπικφμθτα τα προςφυγόπουλα ςε όλα τα 
ςχολεία τθσ Αλεξάνδρειασ  

28 09 16 

77. Άλλοσ ζνασ ςφλλογοσ γονζων ςτο μζτωπο 
τθσ ξενοφοβίασ   

27 09 16 

http://www.avgi.gr/article/10836/7831847/ta-thrania-tes-allelengyes
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78. Ψο άλλο πρόςωπο του Ωραιοκάςτρου 27 09 16 

ΚΑΘΘΜΕΡΙΝΘ  

79. Ξανζνα απογευματινό τμιμα δεν ζχει 
λειτουργιςει ςτα νθςιά Β. Αιγαίου  

09 02 17 

80. Δυςαρζςκεια Γιοφνκερ για πρόςφυγεσ 08 11 16 

81. Εμμζνουν οι γονείσ ςτο δθμοτικό του Δ. 
Βόλβθσ 

15 10 16 

82. Ξατάλθψθ, λόγω... προςφυγόπουλων   14 09 16 

 

Πίνακασ 23: Ζνταξθ των προςφφγων ςτο ςχολείο 

ΕΦΘΜΕΡΙΔΑ ΣΩΝ ΤΝΣΑΚΣΩΝ  

1. Χυγκζντρωςθ απάντθςθ ςτον ρατςιςμό  28 02 17 

2. Ακϊωςθ για τα επειςόδια του 
Ωραιοκάςτρου  

23 02 17 

3. Σι δάςκαλοι απαντοφν με ζνα Ωραίο 
Ξάςτρο 

22 02 17 

4. Σι αφιονιςμζνοι ακροδεξιοί 
απομακρφνκθκαν ςε 5ϋ 

22 02 17 

5. Χφλλθψθ 25χρονου για τα επειςόδια ςτο 
Ωραιόκαςτρο  

22 02 17 

6. Ωποδοχι προςφυγόπουλων ςε δθμοτικό 
ςχολείο ςτο Ωραιόκαςτρο  

19 02 17 

7. Χαϊδάρι: διεκνείσ ακλθτζσ και φορείσ 
υποδζχτθκαν τα προςφυγόπουλα  

17 02 17 

8. Θ Δραπετςϊνα υποδζχκθκε τα 
προςφυγόπουλα  

17 02 17 

9. Θ αλλθλεγγφθ νίκθςε τθ ρατςιςτικι 
βαρβαρότθτα  

17 02 17 

10. «Δεν κα κάνουμε πίςω»  17 02 17 

11. Σφτε βιμα πίςω ςτθν εκπαίδευςθ των 
προςφυγόπουλων  

16 02 17 

12. Χυλλαβίηοντασ ελλθνικά  07 02 17 

13. Ξάτι κινείται ςτο Χχιςτό 06 02 17 

14. Ψα προςφυγόπουλα πιγαν ςχολείο ςτο 
Λκόνιο  

02 02 17 

15. Χε φιλόξενα κρανία  02 02 17 

16. «Ηεςτά» ςχολικά κρανία ςε Ρίκαια και 
Οάριςα για προςφυγόπουλα UPD  

31 01 17 

17. Ζτςι υποδζχκθκαν τα προςφυγοφπουλα ςτθ 
Οάριςα  

27 01 17 

18. Ενα χωριό, παράδειγμα επιμονισ και 
ανκρωπιάσ  

26 01 17 

19. Ψζςςερα ιδιωτικά εκπαιδευτιρια κζλουν να 
φιλοξενιςουν προςφυγόπουλα  

26 01 17 

20. Απόψεισ ι εγκλιματα;  25 01 17 

21. Ξατακζτουν οι μάρτυρεσ τθσ χρυςαυγίτικθσ 
ειςβολισ  

24 01 17 

22. Αγκαλιάηουν τα παιδιά  24 01 17 

23. Χτον ειςαγγελζα θ ειςβολι χρυςαυγιτϊν 23 01 17 

http://www.kathimerini.gr/874660/article/epikairothta/ellada/katalhyh-logw-prosfygopoylwn
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ςτο Υζραμα  

24. Ξαλοχϊρι... όνομα και πράγμα  20 01 17 

25. Ραηιςτικζσ κορόνεσ με «καραμζλα» τον 
κίνδυνο για τθν υγεία  

19 01 17 

26. Ζνταςθ για τα προςφυγόπουλα ςτο 
δθμοτικό ςυμβοφλιο Υεράματοσ  

18 01 17 

27. Ξαταδίκθ των τραμπουκιςμϊν τθσ Χρυςισ 
Αυγισ από τον Διμο Υεράματοσ  

18 01 17 

28. «Θ κινδυνολογία... βλάπτει»  13 01 17 

29. Υροςωρινό διάλειμμα για τα 
προςφυγόπουλα  

24 11 16 

30. Οουκζτα ςτθν Υαιδεία για να μείνουν ζξω 
τα προςφυγόπουλα  

08 11 16 

31. Χτα κρανία τα προςφυγόπουλα  20 10 16 

32. Πια εβδομάδα ςχολείο για 
προςφυγόπουλα ςτθ Κεςςαλονίκθ  

17 10 17 

33. Πια εβδομάδα ςχολείο για 
προςφυγόπουλα ςτθ Κεςςαλονίκθ  

17 10 16 

34. Επιτζλουσ ςτα κρανία τα παιδιά τθσ 
Φιτςϊνασ  

15 10 16 

35. Σι γονείσ του Υροφιτθ δεν προφιτευςαν 
ςωςτά  

14 10 16 

36. Ειςαγγελικι παρζμβαςθ για αποχι 
μακθτϊν λόγω προςφφγων  

13 10 16 

37. Ψο βιολί τουσ οι ακροδεξιοί  13 10 16 

38. Βραχνόσ... Υροφιτθσ με τα κρανία αδειανά 12 10 16 

39. Υαραφωνίεσ ςτθ Κεςςαλονίκθ, αλλά όχι και 
ςτθν άνκθ  

11 10 16 

40. Ξόνιτςα: γιορτι για 30 παιδιά  11 10 16 

41. Υρόςφυγεσ μακθτζσ... Λφιγζνειεσ εν Αυλίδι 11 10 16 

42. Ψςάντεσ, τετράδια και χαμόγελα  11 10 16 

43. Κερμοκζφαλοι κθδεμόνεσ ςε ρατςιςτικό 
κρεςζντο  

10 10 16 

44. Ανοίγουν οι ςχολικζσ τάξεισ για 1.500 
προςφυγόπουλα UPD  

10 10 16 

45. Απετράπθ θ ξενοφοβικι κατάλθψθ ςτθ 
Πυτιλινθ  

10 10 16 

46. «Ζτοιμθ θ κοινωνία να αγκαλιάςει τα 
προςφυγόπουλα»  

09 10 16 

47. Ζβαλαν λουκζτο ςε ςχολείο για... να μθν 
μπουν προςφυγόπουλα UPD  

08 10 16 

48. Υρϊτο κουδοφνι για προςφυγόπουλα 06 10 16 

49. Χτισ 10 Σκτωβρίου το πρϊτο κουδοφνι για 
τα προςφυγόπουλα  

05 10 16 

50. Υράκτορεσ ανάμεςα ςτα προςφυγόπουλα 
αναηθτοφν οι ςφλλογοι γονζων ςτθν Ξω  

04 10 16 

51. Αιτιςεισ αναπλθρωτϊν για τθν εκπαίδευςθ 
προςφφγων  

03 10 16 

52. Ρ. Φίλθσ: Χτθν Ελλάδα δεν υπάρχουν 
εςωτερικά ςφνορα  

03 10 16 
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53. Ανοιξαν το ςτρατόπεδο, τα ςχολεία και τθν 
καρδιά τουσ ςτουσ πρόςφυγεσ  

01 10 16 

54. Θ ελπίδα όλθσ τθσ Γθσ ςε ζνα κοντζινερ  28 09 16 

55. Ψρίηουν τα κάςτρα... Ωραιοκάςτρου 27 09 16 

56. Φιλιππιάδα: Πια ανακοίνωςθ, πολλζσ 
αντιδράςεισ  

21 09 16 

57. Ρζο... Ωραιόκαςτρο ςτθ Φιλιππιάδα  20 09 16 

58. Ψο ςχζδιο εκπαίδευςθσ των 
προςφυγόπουλων  

19 09 16 

59. Φζκυμνο, πραγματικά Ωραίο Ξάςτρο  18 09 16 

60. Σι Κεςςαλονικείσ που αγκαλιάηουν τα 
προςφυγόπουλα  

15 09 16 

61. Ειςαγγελικι παρζμβαςθ για τα μακιματα 
ξενοφοβίασ ςτο Ωραιόκαςτρο   

15 09 16 

62. «Δεν ηοφμε ςε γκζτο, δεν περιχαρακϊνουμε 
τα ςχολεία»  

14 09 16 

63. Χφλλογοσ γονζων Ωραιοκάςτρου κατά 
προςφυγόπουλων  

13 09 16 

64. «Ξάκε παιδί ζχει δικαίωμα ςτθν 
εκπαίδευςθ με ίςουσ όρουσ»  

08 09 16 

65. Ψο πλαίςιο λειτουργίασ για τθν εκπαίδευςθ 
των προςφυγόπουλων  

06 09 16 

ΑΤΓΘ  

66. Χυγκζντρωςθ αλλθλεγγφθσ ςτο 
Ωραιόκαςτρο: «Δεχόμαςτε τα 
προςφυγόπουλα, απομονϊνουμε τουσ 
φαςίςτεσ»  

28 02 17 

67. Για τα προςφυγόπουλα που κάκθςαν ςτα 
ςχολικά κρανία  

27 02 17 

68. Θ ιςτορία του Ρζου Λκονίου  27 02 17 

69. Ωραιόκαςτρο: Χυνεχίηουν τθν επίδειξθ 
μίςουσ ςτα προςφυγόπουλα  

21 02 17 

70. Πε εκδθλϊςεισ και αδελφοςφνθ 
υποδζχεται ο Διμοσ Χαϊδαρίου τα 
προςφυγόπουλα ςτα ςχολεία  

17 02 17 

71. Ψα προςφυγόπουλα πιγαν ςχολείο ςτο 
Λκόνιο παρά τισ αντιδράςεισ γονιϊν   

03 02 17 

72. Πε καραμζλεσ και μπαλόνια θ υποδοχι των 
προςφυγόπουλων  

02 02 17 

73. Πια ανοιχτι αγκαλιά για τα 
προςφυγόπουλα  

01 02 17 

74. Οάριςα: Αντιδράςεισ αλλά και 
καλωςορίςματα  

24 01 17 

75. Ψα κρανία τθσ αλλθλεγγφθσ  22 01 17 

76. Υρόςφυγεσ του Ελαιϊνα κάκιςαν ςτα 
κρανία για να μάκουν Ελλθνικά και Αγγλικά  

20 12 16 

77. Υρϊτθ μζρα ςτο ςχολείο για 
προςφυγόπουλα ςε Ξαλπάκι και 
Φιλιππιάδα  

21 11 16 

78. Διεφκυνςθ Δθμόςιασ Ωγείασ τθσ 18 11 16 

http://www.avgi.gr/article/10836/7831847/ta-thrania-tes-allelengyes
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Υεριφερειακισ Ενότθτασ: Εμβολιαςμζνα 
όλα τα προςφυγόπουλα ςτθν Θμακία  

79. Ενθμζρωςθ ενάντια ςτθν προκατάλθψθ 
κατά των προςφφγων  

26 10 16 

80. Ωποχωροφν οι ξενοφοβικζσ αντιδράςεισ ςτα 
ςχολεία  

18 10 16 

81. Ωραιόκαςτρο: Επίκεςθ κατά νεολαίων του 
ΧΩΦΛΗΑ από ομάδα γονζων με ακροδεξιά και 
ξενοφοβικι ρθτορικι  

13 10 16 

82. Χίοσ: «Ψα παιδιά είναι τα κφματα, ασ τα 
προςτατεφςουμε» το ςκεπτικό τθσ 
ςυνζλευςθσ τθσ Ζνωςθσ Γονζων  

13 10 16 

83. ενοφοβικό κρεςζντο γονζων ςτον Διμο 
Βόλβθσ: «Απλϊσ δεν τουσ κζλουμε...»  

12 10 16 

84. ΕΕΔΑ: Ξακι οργάνωςθ του εγχειριματοσ 
τθσ εκπαίδευςθσ των προςφυγόπουλων  

12 10 16 

85. Επικράτθςε θ λογικι ςτθ Οζςβο  11 10 16 

86. Ψο πιο κερμό καλωςόριςμα ςτουσ νζουσ 
ςυμμακθτζσ  

11 10 16 

87. Υρϊτο κουδοφνι ςιμερα για τα 
προςφυγόπουλα  

10 10 16 

88. Χπ. Γαλθνόσ: Υροςβάλλει τθ Οζςβο το 
“ςφράγιςμα” ςχολείου προκειμζνου να μθ 
φοιτιςουν προςφυγόπουλα  

10 10 16 

89. Οειτουργία των Δομϊν Ωποδοχισ για τθν 
Εκπαίδευςθ των Υροςφφγων  

05 10 16 

90. Ϊσ αφριο οι αιτιςεισ των αναπλθρωτϊν 
εκπαιδευτικϊν για τθν εκπαίδευςθ 
προςφφγων  

04 10 16 

91. Ανεπικφμθτα τα προςφυγόπουλα ςε όλα τα 
ςχολεία τθσ Αλεξάνδρειασ  

28 09 16 

92. Άλλοσ ζνασ ςφλλογοσ γονζων ςτο μζτωπο 
τθσ ξενοφοβίασ   

27 09 16 

93. ΧΩΦΛΗΑ Αλεξάνδρειασ: Ρα κλείςουν όλοι τα 
αυτιά τουσ ςτισ ςειρινεσ τθσ ξενοφοβίασ και 
του ρατςιςμοφ  

27 09 16 

94. Ψο Ωραιόκαςτρο πάει... Αλεξάνδρεια - «Τχι» 
ςτα προςφυγόπουλα από 2 δθμοτικά 
ςχολεία (Video)  

22 09 16 

95. «Θ κυβζρνθςθ κα προςτατεφςει τα 
δικαιϊματα των προςφυγόπουλων ςε υγεία 
και παιδεία» 

23 09 16 

96. Σ «γαλάηιοσ» διμαρχοσ πυροδοτεί το μίςοσ 
ςτο Ωραιόκαςτρο 

14 09 16 

97. Κεςςαλονίκθ: Δθμιουργοφνται χϊροι 
πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ για τα 
προςφυγόπουλα  

06 09 16 

ΚΑΘΘΜΕΡΙΝΘ  

98. Ψα hotspots απζκτθςαν διοικθτζσ 21 02 17 

99. Ξανζνα απογευματινό τμιμα δεν ζχει 
λειτουργιςει ςτα νθςιά Β. Αιγαίου  

09 02 17 
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100. Υροςφυγόπουλα και ςτα ιδιωτικά  05 02 17 

101. Επαγγελματικι εκπαίδευςθ νζων 
προςφφγων  

02 02 17 

102. Δυςαρζςκεια Γιοφνκερ για πρόςφυγεσ 08 11 16 

103. Ζνταςθ ςτον καταυλιςμό προςφφγων ςτθ 
Χίο  

05 11 16 

104. Εμμζνουν οι γονείσ ςτο δθμοτικό του Δ. 
Βόλβθσ  

15 10 16 

105. Ζναρξθ ςχολικοφ ζτουσ για πρόςφυγεσ   06 10 16 

106. Χυνεχίηονται οι ροζσ προςφφγων, 
επειςόδια ςτθ Χίο  

24 09 16 

107. «Ρα τθρθκοφν οι πολιτικζσ δεςμεφςεισ 
όλων των πλευρϊν»  

23 09 16 

108. Υροχπόκεςθ οι εμβολιαςμοί των παιδιϊν 
των προςφφγων για να ενταχκοφν ςτα 
ςχολεία  

23 09 16 

109. Χτο καμίνι του προςφυγικοφ  23 09 16 

110. «Ψισ πρϊτεσ λζξεισ μοφ τισ ζμακαν οι 
αςτυνομικοί»  

22 09 16 

111. Ξατάλθψθ, λόγω... προςφυγόπουλων   14 09 16 

112. Ωραιόκαςτρο: «Τχι» ςτα προςφυγόπουλα 
από τον Χφλλογο Γονζων του δθμοτικοφ 
ςχολείου  

13 09 16 

113. Επιπλζον 115 εκατ. από τθν Ε.Ε. για 
το προςφυγικό 

10 09 16 

 

Πίνακασ 24: τάςθ τθσ πολιτείασ 

ΕΦΘΜΕΡΙΔΑ ΣΩΝ ΤΝΣΑΚΣΩΝ  

1. Σι αφιονιςμζνοι ακροδεξιοί 
απομακρφνκθκαν ςε 5ϋ 

22 02 17 

2. Χφλλθψθ 25χρονου για τα επειςόδια ςτο 
Ωραιόκαςτρο  

22 02 17 

3. Ρζα ακροδεξιά πρόκλθςθ ςτο Ωραιόκαςτρο  20 02 17 

4. Ωποδοχι προςφυγόπουλων ςε δθμοτικό 
ςχολείο ςτο Ωραιόκαςτρο  

19 02 17 

5. Χαϊδάρι: διεκνείσ ακλθτζσ και φορείσ 
υποδζχτθκαν τα προςφυγόπουλα  

17 02 17 

6. Θ Δραπετςϊνα υποδζχκθκε τα 
προςφυγόπουλα  

17 02 17 

7. «Δεν κα κάνουμε πίςω»  17 02 17 

8. Σφτε βιμα πίςω ςτθν εκπαίδευςθ των 
προςφυγόπουλων  

16 02 17 

9. Χυλλαβίηοντασ ελλθνικά  07 02 17 

10. Χε φιλόξενα κρανία  02 02 17 

11. «Ηεςτά» ςχολικά κρανία ςε Ρίκαια και 
Οάριςα για προςφυγόπουλα UPD  

31 01 17 

12. Αντίδραςθ ΩΥΥΕΚ για τισ απειλζσ που 
δζχεται διευκφντρια ςχολείου  

26 01 17 

13. Ενα χωριό, παράδειγμα επιμονισ και 26 01 17 

http://www.kathimerini.gr/882185/article/epikairothta/ellada/entash-ston-kataylismo-prosfygwn-sth-xio
http://www.kathimerini.gr/882185/article/epikairothta/ellada/entash-ston-kataylismo-prosfygwn-sth-xio
http://www.kathimerini.gr/876207/article/epikairothta/politikh/synexizontai-oi-roes-prosfygwn-epeisodia-sth-xio
http://www.kathimerini.gr/876207/article/epikairothta/politikh/synexizontai-oi-roes-prosfygwn-epeisodia-sth-xio
http://www.kathimerini.gr/876075/article/epikairothta/ellada/na-thrh8oyn-oi-politikes-desmeyseis-olwn-twn-pleyrwn
http://www.kathimerini.gr/876075/article/epikairothta/ellada/na-thrh8oyn-oi-politikes-desmeyseis-olwn-twn-pleyrwn
http://www.kathimerini.gr/876180/article/epikairothta/ellada/proupo8esh-oi-emvoliasmoi-twn-paidiwn-twn-prosfygwn-gia-na-entax8oyn-sta-sxoleia
http://www.kathimerini.gr/876180/article/epikairothta/ellada/proupo8esh-oi-emvoliasmoi-twn-paidiwn-twn-prosfygwn-gia-na-entax8oyn-sta-sxoleia
http://www.kathimerini.gr/876180/article/epikairothta/ellada/proupo8esh-oi-emvoliasmoi-twn-paidiwn-twn-prosfygwn-gia-na-entax8oyn-sta-sxoleia
http://www.kathimerini.gr/876138/opinion/epikairothta/politikh/sto-kamini-toy-prosfygikoy
http://www.kathimerini.gr/875876/article/epikairothta/ellada/tis-prwtes-le3eis-moy--tis-ema8an-oi-astynomikoi
http://www.kathimerini.gr/875876/article/epikairothta/ellada/tis-prwtes-le3eis-moy--tis-ema8an-oi-astynomikoi
http://www.kathimerini.gr/874660/article/epikairothta/ellada/katalhyh-logw-prosfygopoylwn
http://www.kathimerini.gr/874615/article/epikairothta/ellada/wraiokastro-oxi-sta-prosfygopoyla-apo-ton-syllogo-gonewn-toy-dhmotikoy-sxoleioy
http://www.kathimerini.gr/874615/article/epikairothta/ellada/wraiokastro-oxi-sta-prosfygopoyla-apo-ton-syllogo-gonewn-toy-dhmotikoy-sxoleioy
http://www.kathimerini.gr/874615/article/epikairothta/ellada/wraiokastro-oxi-sta-prosfygopoyla-apo-ton-syllogo-gonewn-toy-dhmotikoy-sxoleioy
http://www.kathimerini.gr/874364/article/epikairothta/ellada/epipleon-115-ekat-apo-thn-ee-gia-to-prosfygiko
http://www.kathimerini.gr/874364/article/epikairothta/ellada/epipleon-115-ekat-apo-thn-ee-gia-to-prosfygiko
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ανκρωπιάσ  

14. Ψζςςερα ιδιωτικά εκπαιδευτιρια κζλουν να 
φιλοξενιςουν προςφυγόπουλα  

26 01 17 

15. Αδειάηει τον Ηουράρι το υπουργείο 
Υαιδείασ για τα ιδιωτικά  

25 01 17 

16. «Αδειάηει» τον Ηουράρι το υπουργείο 
Υαιδείασ  

24 01 17 

17. Ξαλοχϊρι... όνομα και πράγμα  20 01 17 

18. Χτο ςχολείο τα προςφυγόπουλα ςτθν 
απομόνωςθ ο ρατςιςμόσ  

20 01 17 

19. Ζνταςθ για τα προςφυγόπουλα ςτο 
δθμοτικό ςυμβοφλιο Υεράματοσ  

18 01 17 

20. Ραηιςτικζσ κορόνεσ με «καραμζλα» τον 
κίνδυνο για τθν υγεία  

19 01 17 

21. Χτα κρανία τα προςφυγόπουλα  20 10 16 

22. «Ξζρδοσ για τα ςχολεία μασ τα 
προςφυγόπουλα»  

18 10 16 

23. Ψςάντεσ, τετράδια και χαμόγελα  11 10 16 

24. Ανοίγουν οι ςχολικζσ τάξεισ για 1.500 
προςφυγόπουλα UPD  

10 10 16 

25. Ζτοιμθ θ κοινωνία να αγκαλιάςει τα 
προςφυγόπουλα»  

09 10 16 

26. Υρϊτο κουδοφνι για Υροςφυγόπουλα 06 10 16 

27. Χτισ 10 Σκτωβρίου το πρϊτο κουδοφνι για 
τα προςφυγόπουλα  

05 10 16 

28. Υράκτορεσ ανάμεςα ςτα προςφυγόπουλα 
αναηθτοφν οι ςφλλογοι γονζων ςτθν Ξω   

04 10 16 

29. Αιτιςεισ αναπλθρωτϊν για τθν εκπαίδευςθ 
προςφφγων  

03 10 16 

30. Ρ. Φίλθσ: Χτθν Ελλάδα δεν υπάρχουν 
εςωτερικά ςφνορα  

03 10 16 

31. Θ ελπίδα όλθσ τθσ Γθσ ςε ζνα κοντζινερ  28 09 16 

32. Ψο ςχζδιο εκπαίδευςθσ των 
προςφυγόπουλων  

19 09 16 

33. Βορίδθσ – Ξυριαηίδθσ «επιβραβεφουν» τον 
διμαρχο Ωραιοκάςτρου  

17 09 16 

34. Θ ενθμζρωςθ και ο φόβοσ (μασ)  16 09 16 

35. Βλζποντασ μικρά παιδιά ωσ «υγειονομικι 
βόμβα»  

15 09 16 

36. Ειςαγγελικι παρζμβαςθ για τα μακιματα 
ξενοφοβίασ ςτο Ωραιόκαςτρο UPD  

15 09 16 

37. Θ Ρζα Δθμοκρατία για το Ωραιόκαςτρο 14 09 16 

38. «Δεν ηοφμε ςε γκζτο, δεν περιχαρακϊνουμε 
τα ςχολεία»  

14 09 16 

39. Θ πρϊτθ αντίδραςθ του πρωκυπουργοφ για 
το Ωραιόκαςτρο  

14 09 16 

40. Χφλλογοσ γονζων Ωραιοκάςτρου κατά 
προςφυγόπουλων  

13 09 16 

41. Φαςιςτικό δθλθτιριο για τθν εκπαίδευςθ 
των προςφυγόπουλων  

11 09 16 
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42. «Ξάκε παιδί ζχει δικαίωμα ςτθν 
εκπαίδευςθ με ίςουσ όρουσ»  

08 09 16 

43. Ψο πλαίςιο λειτουργίασ για τθν εκπαίδευςθ 
των προςφυγόπουλων  

06 09 16 

ΑΤΓΘ  

44. Για τα προςφυγόπουλα που κάκθςαν ςτα 
ςχολικά κρανία  

27 02 17 

45. Θ ιςτορία του Ρζου Λκονίου  27 02 17 

46. Ωραιόκαςτρο: Χυνεχίηουν τθν επίδειξθ 
μίςουσ ςτα προςφυγόπουλα  

21 02 17 

47. Πε εκδθλϊςεισ και αδελφοςφνθ 
υποδζχεται ο Διμοσ Χαϊδαρίου τα 
προςφυγόπουλα ςτα ςχολεία  

17 02 17 

48. Ψα προςφυγόπουλα πιγαν ςχολείο ςτο 
Λκόνιο παρά τισ αντιδράςεισ γονιϊν   

03 02 17 

49. Υρόςφυγεσ του Ελαιϊνα κάκιςαν ςτα 
κρανία για να μάκουν Ελλθνικά και Αγγλικά  

20 12 16 

50. Ενθμζρωςθ ενάντια ςτθν προκατάλθψθ 
κατά των προςφφγων  

26 10 16 

51. ενοφοβικό κρεςζντο γονζων ςτον Διμο 
Βόλβθσ: «Απλϊσ δεν τουσ κζλουμε...»  

12 10 16 

52. Υρϊτο κουδοφνι ςιμερα για τα 
προςφυγόπουλα  

10 10 16 

53. Οειτουργία των Δομϊν Ωποδοχισ για τθν 
Εκπαίδευςθ των Υροςφφγων  

05 10 16 

54. Ϊσ αφριο οι αιτιςεισ των αναπλθρωτϊν 
εκπαιδευτικϊν για τθν εκπαίδευςθ 
προςφφγων  

04 10 16 

55. Άλλοσ ζνασ ςφλλογοσ γονζων ςτο μζτωπο 
τθσ ξενοφοβίασ   

27 09 16 

56. «Θ κυβζρνθςθ κα προςτατεφςει τα 
δικαιϊματα των προςφυγόπουλων ςε υγεία 
και παιδεία» 

23 09 16 

57. Σ «γαλάηιοσ» διμαρχοσ πυροδοτεί το μίςοσ 
ςτο Ωραιόκαςτρο 

                 14 09 16 

58. Κεςςαλονίκθ: Δθμιουργοφνται χϊροι 
πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ για τα 
προςφυγόπουλα  

06 09 16 

ΚΑΘΘΜΕΡΙΝΘ  

59. Ψα hotspots απζκτθςαν διοικθτζσ 21 02 17 

60. Ξανζνα απογευματινό τμιμα δεν ζχει 
λειτουργιςει ςτα νθςιά Β. Αιγαίου  

09 02 17 

61. Υροςφυγόπουλα και ςτα ιδιωτικά  05 02 17 

62. Επαγγελματικι εκπαίδευςθ νζων 
προςφφγων  

02 02 17 

63. Ζναρξθ ςχολικοφ ζτουσ για πρόςφυγεσ   06 10 16 

64. Ρτόμινο αντιδράςεων για τα 
προςφυγόπουλα ςτα ςχολεία  

01 10 16 

65. Χυνεχίηονται οι ροζσ προςφφγων, επειςόδια 
ςτθ Χίο  

24 09 16 

http://www.kathimerini.gr/877869/article/epikairothta/ellada/enar3h-sxolikoy-etoys-gia-prosfyges
http://www.kathimerini.gr/876207/article/epikairothta/politikh/synexizontai-oi-roes-prosfygwn-epeisodia-sth-xio
http://www.kathimerini.gr/876207/article/epikairothta/politikh/synexizontai-oi-roes-prosfygwn-epeisodia-sth-xio
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66. «Ρα τθρθκοφν οι πολιτικζσ δεςμεφςεισ 
όλων των πλευρϊν»  

23 09 16 

67. Υροχπόκεςθ οι εμβολιαςμοί των παιδιϊν 
των προςφφγων για να ενταχκοφν ςτα 
ςχολεία  

23 09 16 

68. Ξατάλθψθ, λόγω... προςφυγόπουλων   14 09 16 

69. Ωραιόκαςτρο: «Τχι» ςτα προςφυγόπουλα 
από τον Χφλλογο Γονζων του δθμοτικοφ 
ςχολείου   

13 09 16 

70. Επιπλζον 115 εκατ. από τθν Ε.Ε. για 
το προςφυγικό 

10 09 16 

 

Πίνακασ 25: τάςθσ τθσ τοπικισ κοινότθτασ/αυτοδιοίκθςθσ 

ΕΦΘΜΕΡΙΔΑ ΣΩΝ ΤΝΣΑΚΣΩΝ  

1. Σι δάςκαλοι απαντοφν με ζνα Ωραίο 
Ξάςτρο 

22 02 17 

2. Σι αφιονιςμζνοι ακροδεξιοί 
απομακρφνκθκαν ςε 5ϋ 

22 02 17 

3. Ωποδοχι προςφυγόπουλων ςε δθμοτικό 
ςχολείο ςτο Ωραιόκαςτρο  

19 02 17 

4. Χαϊδάρι: διεκνείσ ακλθτζσ και φορείσ 
υποδζχτθκαν τα προςφυγόπουλα  

17 02 17 

5. Θ Δραπετςϊνα υποδζχκθκε τα 
προςφυγόπουλα  

17 02 17 

6. Πία νίκθ για τον δθμοκρατικό κόςμο του 
Ωραιοκάςτρου  

07 02 17 

7. Ψα προςφυγόπουλα πιγαν ςχολείο ςτο 
Λκόνιο  

02 02 17 

8. Χε φιλόξενα Κρανία  02 02 17 

9. «Ηεςτά» ςχολικά κρανία ςε Ρίκαια και 
Οάριςα για προςφυγόπουλα UPD  

31 01 17 

10. Ζτςι υποδζχκθκαν τα προςφυγοφπουλα ςτθ 
Οάριςα  

27 01 17 

11. Ενα χωριό, παράδειγμα επιμονισ και 
ανκρωπιάσ  

26 01 17 

12. Απορρίπτουν τθν ξενοφοβία, ςτθρίηουν τα 
προςφυγόπουλα  

24 01 17 

13. Αγκαλιάηουν τα παιδιά  24 01 17 

14. Ψο 5ο Δθμοτικό Ξερατςινίου αγκαλιάηει τα 
προςφυγόπουλα  

23 01 17 

15. Χτον ειςαγγελζα θ ειςβολι χρυςαυγιτϊν 
ςτο Υζραμα  

23 01 17 

16. Ξαλοχϊρι... όνομα και πράγμα  20 01 17 

17. Χτο ςχολείο τα προςφυγόπουλα ςτθν 
απομόνωςθ ο ρατςιςμόσ  

20 01 17 

18. Ραηιςτικζσ κορόνεσ με «καραμζλα» τον 
κίνδυνο για τθν υγεία  

19 01 17 

19. Ζνταςθ για τα προςφυγόπουλα ςτο 
δθμοτικό ςυμβοφλιο Υεράματοσ  

18 01 17 

http://www.kathimerini.gr/876075/article/epikairothta/ellada/na-thrh8oyn-oi-politikes-desmeyseis-olwn-twn-pleyrwn
http://www.kathimerini.gr/876075/article/epikairothta/ellada/na-thrh8oyn-oi-politikes-desmeyseis-olwn-twn-pleyrwn
http://www.kathimerini.gr/876180/article/epikairothta/ellada/proupo8esh-oi-emvoliasmoi-twn-paidiwn-twn-prosfygwn-gia-na-entax8oyn-sta-sxoleia
http://www.kathimerini.gr/876180/article/epikairothta/ellada/proupo8esh-oi-emvoliasmoi-twn-paidiwn-twn-prosfygwn-gia-na-entax8oyn-sta-sxoleia
http://www.kathimerini.gr/876180/article/epikairothta/ellada/proupo8esh-oi-emvoliasmoi-twn-paidiwn-twn-prosfygwn-gia-na-entax8oyn-sta-sxoleia
http://www.kathimerini.gr/874660/article/epikairothta/ellada/katalhyh-logw-prosfygopoylwn
http://www.kathimerini.gr/874615/article/epikairothta/ellada/wraiokastro-oxi-sta-prosfygopoyla-apo-ton-syllogo-gonewn-toy-dhmotikoy-sxoleioy
http://www.kathimerini.gr/874615/article/epikairothta/ellada/wraiokastro-oxi-sta-prosfygopoyla-apo-ton-syllogo-gonewn-toy-dhmotikoy-sxoleioy
http://www.kathimerini.gr/874615/article/epikairothta/ellada/wraiokastro-oxi-sta-prosfygopoyla-apo-ton-syllogo-gonewn-toy-dhmotikoy-sxoleioy
http://www.kathimerini.gr/874364/article/epikairothta/ellada/epipleon-115-ekat-apo-thn-ee-gia-to-prosfygiko
http://www.kathimerini.gr/874364/article/epikairothta/ellada/epipleon-115-ekat-apo-thn-ee-gia-to-prosfygiko
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20. Ξαταδίκθ των τραμπουκιςμϊν τθσ Χρυςισ 
Αυγισ από τον Διμο Υεράματοσ  

18 01 17 

21. Υροςωρινό διάλειμμα για τα 
προςφυγόπουλα  

24 11 16 

22. Οουκζτα ςτθν Υαιδεία για να μείνουν ζξω 
τα προςφυγόπουλα  

08 11 16 

23. Ξαταλιψεισ ςχολείων ςτα Χανιά υπζρ των 
προςφφγων  

03 11 16 

24. Χτα κρανία τα προςφυγόπουλα  20 10 16 

25. Επιτζλουσ ςτα κρανία τα παιδιά τθσ 
Φιτςϊνασ  

15 10 16 

26. Σι γονείσ του Υροφιτθ δεν προφιτευςαν 
ςωςτά  

14 10 16 

27. Ζνταςθ ςτο 1ο δθμοτικό ςχολείο 
Ωραιοκάςτρου UPD  

12 10 16 

28. Ξατάλθψθ-απάντθςθ ςτα λουκζτα του 
φόβου  

12 10 16 

29. Βραχνόσ... Υροφιτθσ με τα κρανία αδειανά 12 10 16 

30. Υαραφωνίεσ ςτθ Κεςςαλονίκθ, αλλά όχι και 
ςτθν άνκθ  

11 10 16 

31. Ξόνιτςα: γιορτι για 30 παιδιά  11 10 16 

32. Υρόςφυγεσ μακθτζσ... Λφιγζνειεσ εν Αυλίδι 11 10 16 

33. Κερμοκζφαλοι κθδεμόνεσ ςε ρατςιςτικό 
κρεςζντο  

10 10 16 

34. Υράκτορεσ ανάμεςα ςτα προςφυγόπουλα 
αναηθτοφν οι ςφλλογοι γονζων ςτθν Ξω  

04 10 16 

35. Ανοιξαν το ςτρατόπεδο, τα ςχολεία και τθν 
καρδιά τουσ ςτουσ πρόςφυγεσ  

01 10 16 

36. Ρζο... Ωραιόκαςτρο ςτθ Φιλιππιάδα  20 09 16 

37. Βορίδθσ – Ξυριαηίδθσ «επιβραβεφουν» τον 
διμαρχο Ωραιοκάςτρου  

17 09 16 

38. Θ ενθμζρωςθ και ο φόβοσ (μασ)  16 09 16 

39. Βλζποντασ μικρά παιδιά ωσ «υγειονομικι 
βόμβα»  

15 09 16 

40. Ειςαγγελικι παρζμβαςθ για τα μακιματα 
ξενοφοβίασ ςτο Ωραιόκαςτρο UPD 

15 09 16 

41. Θ Ρζα Δθμοκρατία για το Ωραιόκαςτρο 14 09 16 

42. «Δεν ηοφμε ςε γκζτο, δεν περιχαρακϊνουμε 
τα ςχολεία»  

14 09 16 

43. Θ πρϊτθ αντίδραςθ του πρωκυπουργοφ για 
το Ωραιόκαςτρο  

14 09 16 

ΑΤΓΘ  

44. Θ ιςτορία του Ρζου Λκονίου  27 02 17 

45. Πε εκδθλϊςεισ και αδελφοςφνθ 
υποδζχεται ο Διμοσ Χαϊδαρίου τα 
προςφυγόπουλα ςτα ςχολεία  

17 02 17 

46. Ψα προςφυγόπουλα πιγαν ςχολείο ςτο 
Λκόνιο παρά τισ αντιδράςεισ γονιϊν   

03 02 17 

47. Πε καραμζλεσ και μπαλόνια θ υποδοχι των 
προςφυγόπουλων  

02 02 17 
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48. Πια ανοιχτι αγκαλιά για τα 
προςφυγόπουλα  

01 02 17 

49. Οάριςα: Αντιδράςεισ αλλά και 
καλωςορίςματα  

24 01 17 

50. Πε κοινό ψιφιςμα, το δθμοτικό ςυμβοφλιο 
Οάριςασ ςτθρίηει τα προςφυγόπουλα  

24 01 17 

51. Ψα κρανία τθσ αλλθλεγγφθσ  22 01 17 

52. Διεφκυνςθ Δθμόςιασ Ωγείασ τθσ 
Υεριφερειακισ Ενότθτασ: Εμβολιαςμζνα 
όλα τα προςφυγόπουλα ςτθν Θμακία  

18 11 16 

53. Ωραιόκαςτρο: Επίκεςθ κατά νεολαίων του 
ΧΩΦΛΗΑ από ομάδα γονζων με ακροδεξιά και 
ξενοφοβικι ρθτορικι  

13 10 16 

54. ενοφοβικό κρεςζντο γονζων ςτον Διμο 
Βόλβθσ: «Απλϊσ δεν τουσ κζλουμε...»  

12 10 16 

55. Επικράτθςε θ λογικι ςτθ Οζςβο  11 10 16 

56. Ψο πιο κερμό καλωςόριςμα ςτουσ νζουσ 
ςυμμακθτζσ  

11 10 16 

57. Χπ. Γαλθνόσ: Υροςβάλλει τθ Οζςβο το 
“ςφράγιςμα” ςχολείου προκειμζνου να μθ 
φοιτιςουν προςφυγόπουλα  

10 10 16 

58. Ανεπικφμθτα τα προςφυγόπουλα ςε όλα τα 
ςχολεία τθσ Αλεξάνδρειασ  

28 09 16 

59. Χιμερα ςτθν Αυγι: Σι δθμότεσ πλιρωςαν 
«ςπαςμζνα» του δθμάρχου 

                 20 09 16 
 

60. Σ «γαλάηιοσ» διμαρχοσ πυροδοτεί το μίςοσ 
ςτο Ωραιόκαςτρο 

14 09 16 

ΚΑΘΘΜΕΡΙΝΘ  

61. Ψα hotspots απζκτθςαν διοικθτζσ 21 02 17 

62. Ζνασ Εξάγγελοσ δυςάρεςτοσ πλθν 
απαραίτθτοσ 

29 01 17 

63. Εμμζνουν οι γονείσ ςτο δθμοτικό του Δ. 
Βόλβθσ  

15 10 16 

64. Αντιδράςεισ και προχειρότθτα   13 10 16 

65. «Ρα τθρθκοφν οι πολιτικζσ δεςμεφςεισ 
όλων των πλευρϊν»  

23 09 16 

66. Ξατάλθψθ, λόγω... προςφυγόπουλων   14 09 16 

67. Ειςαγγελικι παρζμβαςθ για ςφλλογο 
γονζων και διμαρχο Ωραιοκάςτρου 

14 09 16 

68. Ωραιόκαςτρο: «Τχι» ςτα προςφυγόπουλα 
από τον Χφλλογο Γονζων του δθμοτικοφ 
ςχολείου   

13 09 16 

 

Πίνακασ 26: Αντιπολίτευςθ - Κριτικι ςτθν κυβζρνθςθ 

ΕΦΘΜΕΡΙΔΑ ΣΩΝ ΤΝΣΑΚΣΩΝ  

1. Ρζα ακροδεξιά πρόκλθςθ ςτο Ωραιόκαςτρο  20 02 17 

2. «Δεν κα κάνουμε πίςω»  17 02 17 

3. Σφτε βιμα πίςω ςτθν εκπαίδευςθ των 
προςφυγόπουλων  

16 02 17 

http://www.avgi.gr/article/10836/7831847/ta-thrania-tes-allelengyes
http://www.kathimerini.gr/879008/opinion/epikairothta/politikh/antidraseis-kai-proxeirothta
http://www.kathimerini.gr/876075/article/epikairothta/ellada/na-thrh8oyn-oi-politikes-desmeyseis-olwn-twn-pleyrwn
http://www.kathimerini.gr/876075/article/epikairothta/ellada/na-thrh8oyn-oi-politikes-desmeyseis-olwn-twn-pleyrwn
http://www.kathimerini.gr/874767/gallery/epikairothta/ellada/eisaggelikh-paremvash-gia-syllogo-gonewn-kai-dhmarxo-wraiokastroy
http://www.kathimerini.gr/874767/gallery/epikairothta/ellada/eisaggelikh-paremvash-gia-syllogo-gonewn-kai-dhmarxo-wraiokastroy
http://www.kathimerini.gr/874615/article/epikairothta/ellada/wraiokastro-oxi-sta-prosfygopoyla-apo-ton-syllogo-gonewn-toy-dhmotikoy-sxoleioy
http://www.kathimerini.gr/874615/article/epikairothta/ellada/wraiokastro-oxi-sta-prosfygopoyla-apo-ton-syllogo-gonewn-toy-dhmotikoy-sxoleioy
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4. Ζνταςθ για τα προςφυγόπουλα ςτο 
δθμοτικό ςυμβοφλιο Υεράματοσ  

18 01 17 

5. Ραηιςτικζσ κορόνεσ με «καραμζλα» τον 
κίνδυνο για τθν υγεία  

19 01 17 

6. Διαμαρτυρία για τον αποκλειςμό 
προςφυγόπουλων από τθν εκπαίδευςθ  

06 10 16 

7. Βορίδθσ – Ξυριαηίδθσ «επιβραβεφουν» τον 
διμαρχο Ωραιοκάςτρου  

17 09 16 

8. Βλζποντασ μικρά παιδιά ωσ «υγειονομικι 
βόμβα» 

15 09 16 

9. Θ Ρζα Δθμοκρατία για το Ωραιόκαςτρο 14 09 16 

ΑΤΓΘ  

10. ΕΕΔΑ: Ξακι οργάνωςθ του εγχειριματοσ 
τθσ εκπαίδευςθσ των προςφυγόπουλων  

12 10 16 

11. Σ «γαλάηιοσ» διμαρχοσ πυροδοτεί το μίςοσ 
ςτο Ωραιόκαςτρο 

14 09 16 

ΚΑΘΘΜΕΡΙΝΘ  

12. Αντιδράςεισ και προχειρότθτα   13 10 16 

13. Ρτόμινο αντιδράςεων για τα 
προςφυγόπουλα ςτα ςχολεία  

01 10 16 

14. Χτο καμίνι του προςφυγικοφ  23 09 16 

 

Πίνακασ 27: Αλλθλεγγφθ 

ΕΦΘΜΕΡΙΔΑ ΣΩΝ ΤΝΣΑΚΣΩΝ  

1. Χυγκζντρωςθ απζναντι ςτον ρατςιςμό 28 02 17 

2. Σι αφιονιςμζνοι ακροδεξιοί 
απομακρφνκθκαν ςε 5ϋ 

22 02 17 

3. Ρζα ακροδεξιά πρόκλθςθ ςτο Ωραιόκαςτρο  20 02 17 

4. Ψο Α βγαίνει από τθν Αλλθλεγγφθ 20 02 17 

5. Ωποδοχι προςφυγόπουλων ςε δθμοτικό 
ςχολείο ςτο Ωραιόκαςτρο  

19 02 17 

6. Θ Δραπετςϊνα υποδζχκθκε τα 
προςφυγόπουλα  

17 02 17 

7. Θ αλλθλεγγφθ νίκθςε τθ ρατςιςτικι 
βαρβαρότθτα  

17 02 17 

8. Χτον ειςαγγελζα θ ειςβολι χρυςαυγιτϊν 
ςτο Υζραμα  

23 01 17 

9. Ψο Υζραμα είπε «όχι» ςτον φαςιςμό  21 01 17 

10. Αντιφαςιςτικι πορεία ςτο Υζραμα  21 01 17 

11. Χτο ςχολείο τα προςφυγόπουλα ςτθν 
απομόνωςθ ο ρατςιςμόσ  

20 01 17 

12. Ανοικτά ςχολεία για τα παιδιά των 
προςφφγων ηθτοφν ςτα Χανιά  

04 11 16 

13. Ξαταλιψεισ ςχολείων ςτα Χανιά υπζρ των 
προςφφγων  

03 11 16 

14. Εξαφάνιςαν τα αντιρατςιςτικά πανό των 
εκπαιδευτικϊν ςτο Ωραιόκαςτρο  

13 10 16 

15. Ζνταςθ ςτο 1ο δθμοτικό ςχολείο 
Ωραιοκάςτρου UPD  

12 10 16 

http://www.kathimerini.gr/879008/opinion/epikairothta/politikh/antidraseis-kai-proxeirothta
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16. Ξατάλθψθ-απάντθςθ ςτα λουκζτα του 
φόβου  

12 10 16 

17. Υρόςφυγεσ μακθτζσ... Λφιγζνειεσ εν Αυλίδι 11 10 16 

18. Κερμοκζφαλοι κθδεμόνεσ ςε ρατςιςτικό 
κρεςζντο  

10 10 16 

19. Ανοίγουν οι ςχολικζσ τάξεισ για 1.500 
προςφυγόπουλα UPD  

10 10 16 

20. Απετράπθ θ ξενοφοβικι κατάλθψθ ςτθ 
Πυτιλινθ  

10 10 16 

21. Θ ελπίδα όλθσ τθσ Γθσ ςε ζνα κοντζινερ  28 09 16 

22. Υαραιτικθκε θ πρόεδροσ Χυλλόγου Γονζων 
του «κακαροφ όχι» ςε πρόςφυγεσ  

27 09 16 

23. Χφλλογοσ γονζων Ωραιοκάςτρου κατά 
προςφυγόπουλων  

13 09 16 

24. Ανοίγει τισ πόρτεσ του το «Ξυριακάτικο 
ςχολείο μεταναςτϊν»  

07 09 16 

ΑΤΓΘ  

25. Χυγκζντρωςθ αλλθλεγγφθσ ςτο 
Ωραιόκαςτρο: «Δεχόμαςτε τα 
προςφυγόπουλα, απομονϊνουμε τουσ 
φαςίςτεσ»  

28 02 17 

26. Για τα προςφυγόπουλα που κάκθςαν ςτα 
ςχολικά κρανία  

27 02 17 

27. Ωραιόκαςτρο: Χυνεχίηουν τθν επίδειξθ 
μίςουσ ςτα προςφυγόπουλα  

21 02 17 

28. Ενθμζρωςθ ενάντια ςτθν προκατάλθψθ 
κατά των προςφφγων  

26 10 16 

29. Ωραιόκαςτρο: Επίκεςθ κατά νεολαίων του 
ΧΩΦΛΗΑ από ομάδα γονζων με ακροδεξιά και 
ξενοφοβικι ρθτορικι  

13 10 16 

30. ΧΩΦΛΗΑ Αλεξάνδρειασ: Ρα κλείςουν όλοι τα 
αυτιά τουσ ςτισ ςειρινεσ τθσ ξενοφοβίασ και 
του ρατςιςμοφ  

27 09 16 

31. Ψο άλλο πρόςωπο του Ωραιοκάςτρου 27 09 16 

32. «Ψο μάκθμα τθσ αλλθλεγγφθσ κα 
αποτελζςει τθν πιο ουςιαςτικι παιδεία» - Θ 
Ξίνθςθ Απελάςτε τον Φατςιςμό απαντά 
ςτουσ γονείσ του Ωραιοκάςτρου  

13 09 16 

33. εκινοφν οι εγγραφζσ ςτο Ξυριακάτικο 
ςχολείο μεταναςτϊν - Χε ποια πόςτα 
χρειάηονται εκελοντζσ  

07 09 16 

 

Πίνακασ 28: Ακροδεξιοί 

ΕΦΘΜΕΡΙΔΑ ΣΩΝ ΤΝΣΑΚΣΩΝ  

1. Χυγκζντρωςθ απάντθςθ ςτον ρατςιςμό  28 02 17 

2. Σι αφιονιςμζνοι ακροδεξιοί 
απομακρφνκθκαν ςε 5ϋ 

22 02 17 

3. Χφλλθψθ 25χρονου για τα επειςόδια ςτο 
Ωραιόκαςτρο 

22 02 17 
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4. Ρζα ακροδεξιά πρόκλθςθ ςτο Ωραιόκαςτρο 20 02 17 

5. Ωποδοχι προςφυγόπουλων ςε δθμοτικό 
ςχολείο ςτο Ωραιόκαςτρο 

19 02 17 

6. Θ αλλθλεγγφθ νίκθςε τθ ρατςιςτικι 
βαρβαρότθτα 

17 02 17 

7. Πία νίκθ για τον δθμοκρατικό κόςμο του 
Ωραιοκάςτρου 

07 02 17 

8. Ψα προςφυγόπουλα πιγαν ςχολείο ςτο 
Λκόνιο 

02 02 17 

9. Αντίδραςθ ΩΥΥΕΚ για τισ απειλζσ που 
δζχεται διευκφντρια ςχολείου 

26 01 17 

10. Απόψεισ ι εγκλιματα; 25 01 17 

11. Απειλoφν τθ ηωι τθσ διευκφντριασ που 
κατιγγειλε τθν ξενοφοβία 

25 01 17 

12. Απορρίπτουν τθν ξενοφοβία, ςτθρίηουν τα 
προςφυγόπουλα 

24 01 17 

13. Ξατακζτουν οι μάρτυρεσ τθσ χρυςαυγίτικθσ 
ειςβολισ 

24 01 17 

14. Οάριςα: Πθ η’γϊν’σ ς’μά, λζει πρόεδροσ 
γονζων ςε προςφυγόπουλα 

24 01 17 

15. Αγκαλιάηουν τα παιδιά 24 01 17 

16. Ψο 5ο Δθμοτικό Ξερατςινίου αγκαλιάηει τα 
προςφυγόπουλα 

23 01 17 

17. Χτον ειςαγγελζα θ ειςβολι χρυςαυγιτϊν 
ςτο Υζραμα 

23 01 17 

18. Πζτωπο κατά του φαςιςμοφ 23 01 17 

19. Ψο Υζραμα είπε «όχι» ςτον φαςιςμό 21 01 17 

20. Αντιφαςιςτικι πορεία ςτο Υζραμα 21 01 17 

21. Χτο ςχολείο τα προςφυγόπουλα ςτθν 
απομόνωςθ ο ρατςιςμόσ 

20 01 17 

22. «Πάκθμα αντιφαςιςμοφ» από μία 
επικθρυγμζνθ δαςκάλα 

19 01 17 

23. Ραηιςτικζσ κορόνεσ με «καραμζλα» τον 
κίνδυνο για τθν υγεία 

19 01 17 

24. Ζνταςθ για τα προςφυγόπουλα ςτο 
δθμοτικό ςυμβοφλιο Υεράματοσ 

18 01 17 

25. Ξαταδίκθ των τραμπουκιςμϊν τθσ Χρυςισ 
Αυγισ από τον Διμο Υεράματοσ 

18 01 17 

26. Οουκζτα ςτθν Υαιδεία για να μείνουν ζξω 
τα προςφυγόπουλα 

08 11 16 

27. Εξαφάνιςαν τα αντιρατςιςτικά πανό των 
εκπαιδευτικϊν ςτο Ωραιόκαςτρο 

13 10 16 

28. Ψο βιολί τουσ οι ακροδεξιοί 13 10 16 

29. Ζνταςθ ςτο 1ο δθμοτικό ςχολείο 
Ωραιοκάςτρου UPD 

12 10 16 

30. Υρόςφυγεσ μακθτζσ... Λφιγζνειεσ εν Αυλίδι 11 1016 

31. Κερμοκζφαλοι κθδεμόνεσ ςε ρατςιςτικό 
κρεςζντο 

10 10 16 

32. Απετράπθ θ ξενοφοβικι κατάλθψθ ςτθ 
Πυτιλινθ 

10 10 16 



348 
 

33. Φαςιςτικό δθλθτιριο για τθν εκπαίδευςθ 
των προςφυγόπουλων 

11 09 16 

ΑΤΓΘ  

34. Για τα προςφυγόπουλα που κάκθςαν ςτα 
ςχολικά κρανία  

27 02 17 

35. Θ ιςτορία του Ρζου Λκονίου  27 02 17 

36. Ωραιόκαςτρο: Χυνεχίηουν τθν επίδειξθ 
μίςουσ ςτα προςφυγόπουλα  

21 02 17 

37. Ψα προςφυγόπουλα πιγαν ςχολείο ςτο 
Λκόνιο παρά τισ αντιδράςεισ γονιϊν   

03 02 17 

38. Οάριςα: Αντιδράςεισ αλλά και 
καλωςορίςματα  

24 01 17 

39. Πε κοινό ψιφιςμα, το δθμοτικό ςυμβοφλιο 
Οάριςασ ςτθρίηει τα προςφυγόπουλα  

24 01 17 

40. Ψα κρανία τθσ αλλθλεγγφθσ  22 01 17 

41. Ωραιόκαςτρο: Επίκεςθ κατά νεολαίων του 
ΧΩΦΛΗΑ από ομάδα γονζων με ακροδεξιά και 
ξενοφοβικι ρθτορικι  

13 10 16 

42. Άλλοσ ζνασ ςφλλογοσ γονζων ςτο μζτωπο 
τθσ ξενοφοβίασ   

27 09 16 

ΚΑΘΘΜΕΡΙΝΘ  

43. Ζνασ Εξάγγελοσ δυςάρεςτοσ πλθν 
απαραίτθτοσ 

29 01 17 

 

Πίνακασ 29: Αςτυνομία - Δικαιοςφνθ 

ΕΦΘΜΕΡΙΔΑ ΣΩΝ ΤΝΣΑΚΣΩΝ  

1. Χυγκζντρωςθ απάντθςθ ςτον ρατςιςμό  28 02 17 

2. Ακϊωςθ για τα επειςόδια του 
Ωραιοκάςτρου  

23 02 17 

3. Σι δάςκαλοι απαντοφν με ζνα Ωραίο 
Ξάςτρο 

22 02 17 

4. Σι αφιονιςμζνοι ακροδεξιοί 
απομακρφνκθκαν ςε 5ϋ 

22 02 17 

5. Χφλλθψθ 25χρονου για τα επειςόδια ςτο 
Ωραιόκαςτρο  

22 02 17 

6. Ρζα ακροδεξιά πρόκλθςθ ςτο Ωραιόκαςτρο  20 02 17 

7. Ωποδοχι προςφυγόπουλων ςε δθμοτικό 
ςχολείο ςτο Ωραιόκαςτρο  

19 02 17 

8. Θ αλλθλεγγφθ νίκθςε τθ ρατςιςτικι 
βαρβαρότθτα  

17 02 17 

9. Αντίδραςθ ΩΥΥΕΚ για τισ απειλζσ που 
δζχεται διευκφντρια ςχολείου  

26 01 17 

10. Απειλoφν τθ ηωι τθσ διευκφντριασ που 
κατιγγειλε τθν ξενοφοβία  

25 01 17 

11. Ξατακζτουν οι μάρτυρεσ τθσ χρυςαυγίτικθσ 
ειςβολισ  

24 01 17 

12. Αγκαλιάηουν τα παιδιά  24 01 17 

13. Ψο 5ο Δθμοτικό Ξερατςινίου αγκαλιάηει τα 
προςφυγόπουλα  

23 01 17 

http://www.avgi.gr/article/10836/7831847/ta-thrania-tes-allelengyes
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14. Χτον ειςαγγελζα θ ειςβολι χρυςαυγιτϊν 
ςτο Υζραμα  

23 01 17 

15. Ζνταςθ για τα προςφυγόπουλα ςτο 
δθμοτικό ςυμβοφλιο Υεράματοσ  

18 01 17 

16. Πια εβδομάδα ςχολείο για 
προςφυγόπουλα ςτθ Κεςςαλονίκθ  

17 10 17 

17. Σι γονείσ του Υροφιτθ δεν προφιτευςαν 
ςωςτά  

14 10 16 

18. Ειςαγγελικι παρζμβαςθ για αποχι 
μακθτϊν λόγω προςφφγων  

13 10 16 

19. Ψο βιολί τουσ οι ακροδεξιοί  13 10 16 

20. Υαραφωνίεσ ςτθ Κεςςαλονίκθ, αλλά όχι και 
ςτθν άνκθ  

11 10 16 

21. Κερμοκζφαλοι κθδεμόνεσ ςε ρατςιςτικό 
κρεςζντο  

10 10 16 

22. Απετράπθ θ ξενοφοβικι κατάλθψθ ςτθ 
Πυτιλινθ  

10 10 16 

23. Ψρίηουν τα κάςτρα... Ωραιοκάςτρου 27 09 16 

24. Βλζποντασ μικρά παιδιά ωσ «υγειονομικι 
βόμβα»  

15 09 16 

25. Ειςαγγελικι παρζμβαςθ για τα μακιματα 
ξενοφοβίασ ςτο Ωραιόκαςτρο UPD  

15 09 16 

ΑΤΓΘ  

26. Χυγκζντρωςθ αλλθλεγγφθσ ςτο 
Ωραιόκαςτρο: «Δεχόμαςτε τα 
προςφυγόπουλα, απομονϊνουμε τουσ 
φαςίςτεσ» 

28 02 17 

27. Θ ιςτορία του Ρζου Λκονίου 27 02 17 

28. Ψα προςφυγόπουλα πιγαν ςχολείο ςτο 
Λκόνιο παρά τισ αντιδράςεισ γονιϊν 

03 02 17 

29. Πια ανοιχτι αγκαλιά για τα 
προςφυγόπουλα 

01 02 17 

30. Ωποχωροφν οι ξενοφοβικζσ αντιδράςεισ ςτα 
ςχολεία 

18 10 16 

31. Επικράτθςε θ λογικι ςτθ Οζςβο 11 10 16 

32. Χπ. Γαλθνόσ: Υροςβάλλει τθ Οζςβο το 
“ςφράγιςμα” ςχολείου προκειμζνου να μθ 
φοιτιςουν προςφυγόπουλα 

10 10 16 

ΚΑΘΘΜΕΡΙΝΘ  

33. Εμμζνουν οι γονείσ ςτο δθμοτικό του Δ. 
Βόλβθσ  

15 10 16 

34. Ειςαγγελικι παρζμβαςθ για ςφλλογο 
γονζων και διμαρχο Ωραιοκάςτρου 

14 09 16 

 

Πίνακασ 30: Διεκνισ κοινότθτα 

ΕΦΘΜΕΡΙΔΑ ΣΩΝ ΤΝΣΑΚΣΩΝ  

1. Unicef: Ψα μιςά προςφυγόπουλα ςτθν 
Ψουρκία δεν πάνε ςχολείο  

19 01 17 

2. Ψζλοσ ςτθ δωρεάν εκπαίδευςθ για 08 12 16 

http://www.kathimerini.gr/874767/gallery/epikairothta/ellada/eisaggelikh-paremvash-gia-syllogo-gonewn-kai-dhmarxo-wraiokastroy
http://www.kathimerini.gr/874767/gallery/epikairothta/ellada/eisaggelikh-paremvash-gia-syllogo-gonewn-kai-dhmarxo-wraiokastroy
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προςφυγόπουλα κζλει θ Οεπζν  

3. ΣΘΕ: Υάνω από τα μιςά προςφυγόπουλα 
δεν πάνε ςχολείο  

15 09 16 

ΚΑΘΘΜΕΡΙΝΘ  

4. Ϊπατθ Αρμοςτεία του ΣΘΕ: Υεριςςότερα 
από 3,7 εκατ. παιδιά πρόςφυγεσ δεν ζχουν 
πρόςβαςθ ςε ςχολείο 

15 09 16 

5. ΣΘΕ: Χωρίσ πρόςβαςθ ςτθν εκπαίδευςθ 3,7 
εκ. προςφυγόπουλα  

15 09 16 

 

Πίνακασ 31: τάςθ τθσ εκκλθςίασ 

ΕΦΘΜΕΡΙΔΑ ΣΩΝ ΤΝΣΑΚΣΩΝ  

1. Ξαλαβρφτων Αμβρόςιοσ: Υαιδιά των 
μεταναςτϊν-κατακτθτϊν ςτα ςχολεία  

23 01 17 

2. Φιλιππιάδα: Πια ανακοίνωςθ, πολλζσ 
αντιδράςεισ  

21 09 16 

ΑΤΓΘ  

3. Ψα κρανία τθσ αλλθλεγγφθσ  22 01 17 
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