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Κύριε Επίτροπε,  

Κύριε Αναπληρωτή Πρύτανη και κύριοι συνάδελφοι, 

Κύριοι εκπρόσωποι των αρχών, 

Αγαπητοί συμμετέχοντες, 

Εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κέντρου Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου 

Αθηνών σας καλωσορίζω στο Πρόγραμμα για την «Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση της 

Μετανάστευσης — οι εξωτερικές διαστάσεις», που ξεκινά σήμερα με το πρώτο στη 

σειρά σεμινάριο, αφιερωμένο στην ευρωπαϊκή διαχείριση των μεταναστευτικών και 

προσφυγικών ροών από την Ανατολική Μεσόγειο μέσω κυρίως της Τουρκίας προς 

την ΕΕ. Με το πρόγραμμα αυτό, στο πλαίσιο του ERASMUS+, επιβραβεύεται για 

τέταρτη πλέον φορά το Κέντρο Jean Monnet του ΕΚΠΑ, ως Ευρωπαϊκό Κέντρο 

Αριστείας και όπως είναι φυσικό αισθανόμαστε όλοι ιδιαίτερη τιμή και χαρά.  

Μαζί με όλα τα προηγούμενα εντάσσεται κι αυτό στην γενικότερη προσπάθειά μας  

να είμαστε στην πρωτοπορία της επιστημονικής έρευνας και της εκπαίδευσης για τις 

ευρωπαϊκές εξελίξεις και την ενεργό συμμετοχή της χώρας μας σ αυτές. 

Σε αυτό το πλαίσιο είναι λοιπόν σχεδόν αυτονόητο ότι ένα τόσο καίριο θέμα — για 

την ΕΕ αλλά και την Ελλάδα— θα αποτελούσε για μας προτεραιότητα.  

Στα άλλα δύο σεμινάρια που θα γίνουν στο φετινό ακαδημαϊκό έτος  θα 

επικεντρωθούμε στις εξής θεματικές: (α) Ευρωπαϊκό δίκαιο και πολιτική του ασύλου 

και των προσφύγων και (β) Διαχείριση των εξωτερικών ευρωπαϊκών συνόρων. 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ JEAN MONNET 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΑΘΗΝΩΝ 

  

  



Διαλέξαμε όπως βλέπετε να εμβαθύνουμε στις εξωτερικές πτυχές του θέματος και οι 

λόγοι είναι εμφανείς: 

 Η Ελλάδα βρίσκεται στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ και είναι άρα εκ των 

πραγμάτων πύλη εισόδου 

 Η προσπάθειά μας να ταυτιστούν από κάθε άποψη τα σύνορά μας, ιδίως στην 

θάλασσα και τον εναέριο χώρο, με τα ευρωπαϊκά είναι μία εθνική προτεραιότητα 

από τη μέρα που ενταχθήκαμε στην ΕΕ. Με τους γείτονες που έχουμε εξ 

ανατολών ο λόγος είναι προφανής... 

 Όταν το 2004 η κυβέρνηση Κ. Καραμανλή πρότεινε την δημιουργία Ευρωπαϊκής 

Ακτοφυλακής, δεν θέλαμε μόνο να συμβάλουμε ως χώρα στην ενίσχυση της ΕΕ. 

Είχαμε και μεγάλους εθνικούς στόχους στο μυαλό μας: α) να εξασφαλίσουμε ένα 

ευρωπαϊκό πολλαπλασιαστή της πρακτικής δυνατότητάς μας να ελέγξουμε και να 

προστατεύσουμε από κάθε είδους εξωτερικές προκλήσεις ένα θαλάσσιο χώρο 

εθνικής ευθύνης τέσσερις φορές πιο εκτεταμένο από τον ηπειρωτικό μας χώρο 

και β) να ταυτίσουμε στην πράξη (δηλ. στα μάτια των τρίτων κρατών) κι όχι στη 

θεωρία, την εθνική μας θαλάσσια συνοριογραμμή με την αντίστοιχη ευρωπαϊκή. 

Αμφισβητεί κάποιος τα σύνορα της Ελλάδας — αμφισβητεί τα σύνορα της 

Ένωσης, και άρα υφίσταται και ευρωπαϊκές συνέπειες. 

Φαντάζεστε πόση χαρά αισθανόμαστε λοιπόν όσοι ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια 

το 2004 που βλέπουμε πλέον μια ελληνική πρωτοβουλία μεγάλης εθνικής σημασίας 

και προοπτικής να υλοποιείται τον τελευταίο καιρό, και να έχουμε και τον Έλληνα 

Επίτροπο στο ευρωπαϊκό τιμόνι της προσπάθειας! Πέρα άλλωστε από όλα αυτά, 

πόσες άλλες ελληνικές πρωτοβουλίες μπορεί κανείς να αναφέρει που, όχι μόνο 

έγιναν πραγματικότητα, αλλά και θα προσφέρουν τόσα πολλά στην ΕΕ αλλά και στην 

χώρα μας; 

Δεν χωράει αμφιβολία ότι το πέρασμα από τη FRONTEX στην Ευρωπαϊκή 

Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή είναι πλέον πραγματικότητα και αποτελεί μια 

εξαιρετικά σημαντική εξέλιξη για την Ελλάδα αλλά και την αποτελεσματικότερη 

διαχείριση των εξωτερικών ευρωπαϊκών συνόρων. 

Θα έχουμε, λοιπόν, πολύ χρόνο για να συζητήσουμε αναλυτικά την ευρωπαϊκή και 

ελληνική διαχείριση των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών.  



Είναι, όμως, ιδιαίτερη η τιμή και χαρά να έχουμε κοντά μας σήμερα τον Έλληνα 

Επίτροπο Δημήτρη Αβραμόπουλο, ήδη πολύ γνωστό από την επιτυχημένη πορεία 

του στην ελληνική αυτοδιοικητική και κεντρική πολιτική σκηνή για να αναφερθώ 

αναλυτικά στην επιτυχημένη πορεία του.  

Το χαρτοφυλάκιό του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην οποία μεταπήδησε το 2014  

—μετανάστευση, ιθαγένεια, και εσωτερικές υποθέσεις— είναι στην καρδιά του 

ενδιαφέροντος διεθνώς και γι αυτό θα τον ακούσουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.  

 


