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1. Εισαγωγή 
 
 

Η μετανάστευση ως διαδικασία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την παρελθόν και το παρόν του 

Πακιστανικού κράτους. Περίπου τέσσερα εκατομμύρια Πακιστανοί ζουν εκτός των συνόρων της 

χώρας, οι μισοί εκ των οποίων βρίσκονται στην Ευρώπη- η Πακιστανική διασπορά της Μεγάλης 

Βρετανίας, για παράδειγμα, θεωρείται η μεγαλύτερη σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ωστόσο, πέρα από τα 

πολλαπλά μεταναστευτικά ρεύματα που ξεκινάνε από το Πακιστάν για να καταλήξουν σε άλλες χώρες, 

υπάρχουν και πολλά άλλα που καταλήγουν ή περνούν από αυτό- για παράδειγμα, η χώρα φιλοξενεί 

1,6 εκατομμύρια Αφγανούς, που αποτελούν έναν από τους πιο πολυπληθείς προσφυγικούς 

πληθυσμούς στον κόσμο. Με λίγα λόγια, η μετανάστευση τόσο εκτός όσο και εντός των συνόρων της 

χώρας είναι μια εμπειρία κοινωνικά ενσωματωμένη στο Πακιστάν και έχει διαμορφώσει σε μεγάλο 

βαθμό την πληθυσμιακή του σύσταση, καθώς και τον τρόπο που έχει διαμορφωθεί και γίνεται 

κατανοητή η εθνική κουλτούρα από την ημερομηνία σύστασης του κράτους (1947). Ενδιαφέρον έχει 

επίσης να μελετήσει κανείς την μετανάστευση από το Πακιστάν σε άλλες χώρες: αυτή η διάσταση 

διαγράφει με εύγλωττο τρόπο την πορεία της Πακιστανικής μετανάστευσης, η οποία, σύμφωνα με την 

σχετική βιβλιογραφία, αναπτύχθηκε σε δύο ξεχωριστές φάσεις κατά την διάρκεια των τελευταίων 

δεκαετιών: στις αρχές της δεκαετίας του 1950 πολλοί νέοι από αγροτικές κοινότητες εγκαταστάθηκαν 

στην Μεγάλη Βρετανία για να δουλέψουν στον κατασκευαστικό τομέα, ενώ τις δεκαετίες που 

ακολούθησαν μορφωμένα κυρίως μέλη της μεσαίας τάξης κατευθύνθηκαν και προς την Νορβηγία και 

τη Δανία. Αυτή η κίνηση αποτελεί την πρώτη, νόμιμη φάση μετανάστευσης προς στην Ε. Ε. που 

οδήγησε στην διαμόρφωση σχετικά ομογενοποιημένων και μόνιμα εγκαταστημένων μεταναστευτικών 

κοινοτήτων στις χώρες προορισμού. Κατά την διάρκεια της δεύτερης φάσης που ξεκίνησε στις αρχές 

της δεκαετίας του 1990 άρχισαν να εμφανίζονται παράτυπα μεταναστευτικά ρεύματα: η αλλαγή αυτή 

οφείλεται στον συνδυασμό διαφόρων παραγόντων που σχετίζονται με τις μετακινήσεις στην Μέση 

Ανατολή και Ευρώπη και την μετανάστευση αντρών από φτωχότερα στρώματα που μετακινούνται με 

τη βοήθεια κυκλωμάτων λαθρεμπορίας (Youssef, 2013).  

Υπό το πρίσμα των παραπάνω διαπιστώσεων, η περίπτωση της Ελλάδας αποκτάει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον ως καθοριστικό πέρασμα μεταναστευτικών ροών προς χώρες της Ευρώπης τα τελευταία 

χρόνια. Η χώρα μετατράπηκε σε προορισμό για μια μεγάλη ομάδα μεταναστών από το Πακιστάν, οι 

οποίοι άρχισαν να καταφθάνουν την δεκαετία του 1970 για να εργασθούν στην ελληνική ναυτιλία 

(Dermentzopoulos et al., 2009, Leghari, 2009), γεγονός που κατά τον Tonchev εξηγείται λόγω 

ορισμένων διμερών εμπορικών συμφωνιών που αφορούσαν την εποχιακή εργασία αλλοδαπών 

(2007). Η εισροή μεταναστών στην χώρα αυξήθηκε σταδιακά και σταθερά τα επόμενα χρόνια 

λαμβάνοντας κυρίως παράτυπες μορφές, είτε σε ό, τι αφορά την διέλευση είτε την παραμονή τους 

στην χώρα. Ο ακριβής αριθμός τους δεν είναι γνωστός: η απογραφή του 2011 έδειξε ότι πάνω από 

34.000 Πακιστανοί διαμένουν στην Ελλάδα, ενώ η Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - που ενώ είναι σε 

θέση να παρέχει μονάχα εκτιμήσεις, την ίδια στιγμή δείχνει τις επικρατέστερες τάσεις -  αποκαλύπτει 

ότι οι αριθμοί άρχισαν να αυξάνονται δραματικά μετά το 2007
1
.  Ο συνδυασμός στοιχείων από 

απογραφές, συλλήψεις καθώς και έγκυρες άδειες παραμονής
2
 μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ένας 

σημαντικός αριθμός μεταναστών από το Πακιστάν διαμένει στη χώρα υπό καθεστώς παρατυπίας. 

                                                      
1
 Βλ. Διάγραμμα 4. 

2
 Για παράδειγμα, σύμφωνα με την απογραφή του 2011 πάνω από 34.000 Πακιστανοί διέμεναν στην Ελλάδα, 

ενώ ο αντίστοιχος αριθμός έγκυρων αδειών παραμονής την ίδια χρονική περίοδο δεν ξεπερνούσε τις 17.000. 

Την ίδια στιγμή, είναι αρκετά μεγάλος ο αριθμός των Πακιστανών πολιτών που έχουν συλληφθεί από τις 

αστυνομικές αρχές της χώρας λόγω παράτυπης εισόδου ή παραμονής στην Ελλάδα (βλ. Πίνακα 1). 
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Το ερώτημα που προκύπτει σήμερα τόσο σε επίπεδο ακαδημαϊκής βιβλιογραφίας, όσο και δημόσιας 

ζωής είναι πως και γιατί οι άνθρωποι παίρνουν την απόφαση να μεταναστεύσουν και να ξεκινήσουν 

μία διαδρομή παράτυπης μετακίνησης. Σε ποιο βαθμό οι πολιτικές ελέγχου της μετανάστευσης 

επηρεάζουν αυτή τους την απόφαση; Αυτό είναι το βασικό ερώτημα που διατρέχει το ερευνητικό 

πρόγραμμα ΙΡΜΑ (‘Η Διακυβέρνηση της Μη Νόμιμης Μετανάστευσης: Κράτη, Δρώντες και 

Μεσάζοντες’), όσο και την παρούσα μελέτη: ποιοι είναι οι παράγοντες, οι πολιτικές και οι δρώντες που 

επηρεάζουν τα σχέδια, τις δράσεις και τις αποφάσεις των Πακιστανών μεταναστών, πριν 

αποφασίσουν να φύγουν, ενώ κάνουν το ταξίδι προς την Ελλάδα και αφού εισέρχονται στην χώρα; 

Στην προσπάθειά μας να κατανοήσουμε καλύτερα αυτές τις διαδικασίες, αντιλαμβανόμαστε την 

παράτυπη μετανάστευση όχι ως μία εξαίρεση ή μια παθολογία, αλλά ως ένα δομικό στοιχείο, αν όχι 

μία εδραιωμένη κανονικότητα των σύγχρονων κοινωνιών. Όπως παρατηρούν οι Hatziprokopiou και 

Triandafyllidou ‘Από τη σκοπιά της πολιτικής, η παράτυπη μετανάστευση εμφανίζεται ως προϊόν των 

μεταναστευτικών ελέγχων και του νομικού πλαισίου στις χώρες προορισμού. Από τη σκοπιά της 

οικονομίας, σχετίζεται με την διευρυμένη ζήτηση για συγκεκριμένους τύπους απασχόλησης και για 

ευέλικτο, απροστάτευτο και χαμηλού κόστους εργατικό δυναμικό’ (2013: 15). Στην βάση αυτών των 

δύο βρίσκονται οι δομικές διαδικασίες και οι πολιτικές εξελίξεις που προκαλούν τη μετανάστευση σε 

παγκόσμια κλίμακα, ενώ ανάμεσά τους τοποθετείται η ανάπτυξη μιας τεράστιας μεταναστευτικής 

“υποδομής”, συμπεριλαμβανομένων των αγορών διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων. 

Θεωρητικοποιώντας εκ νέου την παράτυπη μετανάστευση ως ένα σύμπλοκο φαινόμενο που 

εκτυλίσσεται σε πολλαπλά επίπεδα και πλαίσια, το πρόγραμμα ΙΡΜΑ και συγκεκριμένα η μελέτη αυτή 

εστιάζουν στους μετανάστες ως δρώντες (‘agency’) και στην σχέση που αναπτύσσουν με το κράτος 

και τις πολιτικές μετανάστευσης. Ο Düvell παρατηρεί ότι ‘υπάρχουν τρεις ισχυρές δυνάμεις στην 

παράτυπη μετανάστευση, ο ανθρώπινος παράγοντας, οι οικονομικές δυνάμεις και οι πολιτικές (2009): 

στην παρούσα μελέτη θα εξετάσουμε την αλληλεπίδραση των τριών αυτών παραγόντων εστιάζοντας 

στην περίπτωση των παράτυπων Πακιστανών μεταναστών στην Ελλάδα και θέτοντας τα παρακάτω 

ερωτήματα:  

 Πως οι πολιτικές διαχείρισης της μετανάστευσης και του ασύλου επηρεάζουν τα σχέδια και τις 

δράσεις των παράτυπων μεταναστών από το Πακιστάν;  

 Ποιοι άλλοι παράγοντες επηρεάζουν αυτά τα σχέδια; Είναι αυτοί πιο καθοριστικοί ως προς τις 

αποφάσεις που λαμβάνουν οι μετανάστες;  

Για να απαντήσουμε στα παραπάνω ερωτήματα, θα ακολουθήσουμε την διαδικασία μέσω της οποίας 

οι Πακιστανοί μετανάστες λαμβάνουν την απόφαση να μεταναστεύσουν και θα ανασκευάσουμε 

ολόκληρη την πορεία της παράτυπης μετανάστευσης, όπως οι ίδιοι την βιώνουν. Στις σελίδες που 

ακολουθούν, αφού παρουσιάσουμε την μεθοδολογία αυτής της έρευνας, θα ακολουθήσουμε την 

διαδικασία αυτή χρονολογικά και σύμφωνα με τις διηγήσεις των ίδιων των μεταναστών: ξεκινώντας 

από την απόφασή τους να μετακινηθούν παράτυπα, θα εξετάσουμε την επιλογή της Ελλάδας ως 

προορισμό ή ως πέρασμα προς άλλη χώρα, ενώ στην συνέχεια θα μελετήσουμε την διαδρομή προς 

και στην εγκατάσταση στην χώρα και τις διάφορες μορφές εργασίας στις οποίες απασχολούνται οι 

Πακιστανοί μετανάστες, ενώ παράλληλα θα λάβουμε υπόψη μας και τις πολιτικές ελέγχου στις οποίες 

υπόκεινται. Τέλος, θα εξετάσουμε τα μελλοντικά τους σχέδια που αφορούν την απόφασή τους να 

επιστρέψουν πίσω στην χώρα καταγωγής, να μετακινηθούν σε άλλη χώρα ή να παραμείνουν στην 

Ελλάδα. 
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2. Μεθοδολογία 

 
 

Η ακαδημαϊκή βιβλιογραφία συνήθως αντιμετωπίζει τους μετανάστες είτε ως θύματα είτε ως 

αντικείμενα που υπόκεινται πλήρως στα μεταναστευτικά συστήματα. Επιπλέον, οι μετανάστες συχνά 

εξισώνονται με εργάτες κι ως εκ τούτου παράγοντες που δεν σχετίζονται με την οικονομική διάσταση 

της μετανάστευσης τίθενται στο περιθώριο (Anderson and Ruhs, 2010 και Papadopoulos et al., 2008). 

Όσον αφορά συγκεκριμένα την μετανάστευση προς την Ελλάδα, το θέμα των μεταναστών από το 

Πακιστάν δεν είχε γίνει αντικείμενο μελέτης έως και πολύ πρόσφατα, καθώς η έμφαση έως τώρα 

δινόταν κυρίως στα μεταναστευτικά ρεύματα από τα Βαλκάνια, κι όχι σε αυτά από την Ασία και την 

Αφρική (Δερμεντζόπουλος κ.α. 2009). Εξαίρεση αποτελεί η έρευνα της Δημητριάδη που εξετάζει το 

θέμα της διέλευσης ως μεταναστευτικό φαινόμενο: συνδυάζοντας την θεωρητική ανάλυση με 

εκτεταμένη εμπειρική έρευνα, το έργο αυτό εστιάζει στα παράτυπα μεταναστευτικά ρεύματα από την 

Νότια και Νοτιοανατολική Ασία προς την Ελλάδα – συμπεριλαμβανομένων και των ροών από το 

Πακιστάν- ενώ λαμβάνει υπόψη κάθε φορά το συγκεκριμένο πλαίσιο και τον ανθρώπινο παράγοντα 

(2013). 

Η παρούσα μελέτη έρχεται να καλύψει τα παραπάνω κενά στην βιβλιογραφία, επαναπροσδιορίζοντας 

ουσιαστικά ένα από τα παλαιότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κοινωνικές επιστήμες, τη 

σχέση μεταξύ ανθρώπινης δράσης και κοινωνικής δομής (Hatziprokopiou & Triandafyllidou, 2013: 20). 

Αυτή η αλληλεπίδραση απασχολεί ιδιαίτερα έντονα τις μελέτες που σχετίζονται με θέματα 

μετανάστευσης, οι οποίες υιοθετούν διαφορετική προσέγγιση κάθε φορά και στρέφονται σε 

διαφορετικά επίπεδα ανάλυσης (Bakewell, 2010 και Massey, 1990). Στα πλαίσια αυτής της έρευνας, η 

μετανάστευση γίνεται κατανοητή ως μία θετική επιλογή, κι όχι ως προϊόν επιβολής από τα πάνω 

(Koser, 2009), και ως εκ τούτου η έμφαση δίνεται στην ατομική θέληση και στην υποκειμενικότητα του 

μετανάστη. Οι δομικές συνθήκες στο μακρο-επίπεδο και οι πολιτικές ελέγχου της μετανάστευσης στο 

μεσο- επίπεδο διαμορφώνουν το υπέδαφος της μεταναστευτικής διαδικασίας, ωστόσο η 

μετανάστευση παραμένει το αποτέλεσμα αποφάσεων που παίρνουν τα ίδια τα άτομα (μικρο-επίπεδο). 

Αυτή η διαδικασία δεν είναι παρά το προϊόν της σύνθετης αλληλεπίδρασης μεταξύ, από τη μία, των 

ατομικών ταυτοτήτων και επιθυμιών και, από την άλλη, των κοινωνικών δικτύων, νοικοκυριών, 

τοπικών παραδόσεων, πολιτισμικών πρακτικών και στρατηγικών επιβίωσης.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η έρευνα για την παρούσα μελέτη εκτυλίχθηκε σε δύο 

διαφορετικά στάδια: Στη διάρκεια της πρώτης φάσης εξετάστηκαν δευτερογενή δεδομένα, 

συμπεριλαμβανομένης της ακαδημαϊκής βιβλιογραφίας και διαφόρων στατιστικών στοιχείων, και 

έγιναν συνεντεύξεις με τις σχετικές αρχές και φορείς έτσι ώστε να γίνει αντιληπτό το πλαίσιο μέσα στο 

οποίο λαμβάνει χώρα η μετανάστευση από το Πακιστάν προς την Ελλάδα. Το δεύτερο και πιο 

σημαντικό στάδιο αφορά την έρευνα πεδίου και συμπεριλαμβάνει μια σειρά συνεντεύξεων με 

μετανάστες από το Πακιστάν.  

Στην πρώτη φάση της έρευνας, που διήρκεσε από τον Φλεβάρη έως τον Απρίλη του 2013, 

διεξήχθησαν δέκα συνεντεύξεις με κυβερνητικά στελέχη και άλλους εμπλεκόμενους φορείς, όπως 

εκπροσώπους ΜΚΟ και Πακιστανικών συλλόγων στην Ελλάδα
3
.  Κατά την διάρκεια της δεύτερης 

φάσης, διεξήχθησαν τριάντα συνεντεύξεις με παράτυπους μετανάστες από το Πακιστάν: δέκα από 

αυτές έγιναν με μετανάστες από το Πακιστάν που είχαν κάνει αίτηση να συμμετάσχουν στο 

πρόγραμμα του ΔΟΜ για Υποστηριζόμενη Εθελοντική Επιστροφή και πέντε (μέσω skype) με 

Πακιστανούς που την ώρα της συνέντευξης διέμεναν στο Πακιστάν και ενώ είχαν εξετάσει το 

                                                      
3
 Βλ. Παράρτημα Ι.  
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ενδεχόμενο μετανάστευσης προς την Ελλάδα, πήραν τελικά την απόφαση να μην φύγουν. Οι Castles, 

De Haas and Miller (2014: 324) ορίζουν την μετανάστευση ως μία ‘αφηρημένη επιφάνεια’ (‘vague 

blanket term΄), πάνω στην οποία εγγράφονται διάφορες κατηγορίες ανθρώπων, όπως αυτοί που 

εισέρχονται νόμιμα σε μία χώρα, αλλά υπερβαίνουν το χρονικό περιθώριο που τους παρέχει η βίζα, ή 

όσοι περνάνε τα σύνορα με παράνομο τρόπο και ζητάνε άσυλο χωρίς να θεωρούνται πρόσφυγες: 

σύμφωνα με την ίδια λογική και στα πλαίσια της παρούσας μελέτης προχωρήσαμε στην διεξαγωγή 

συνεντεύξεων με 20 Πακιστανούς μετανάστες χωρίς χαρτιά, 7 αιτούντες άσυλο και 13 κρατούμενους. 

Ως προς τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των συνεντευξιαζόμενων, σημειώνουμε ότι ήταν όλοι νεαροί 

άντρες μεταξύ 17 και 53 ετών, γεγονός που αντανακλά την σύσταση του Πακιστανικού πληθυσμού 

στην χώρα που αποτελείται αποκλειστικά σχεδόν από άντρες: το θέμα αυτό που θα συζητηθεί 

παρακάτω σχετίζεται με την υπάρχουσα ‘κουλτούρα μετανάστευσης’ στην χώρα καταγωγής καθώς 

και τα ρεαλιστικά εμπόδια που θέτει το Ελληνικό κράτος σε οποιαδήποτε προσπάθεια οικογενειακής 

επανένωσης (Lazarescu and Broersma, 2010). Τέλος, έγινε προσπάθεια να ενσωματώσουμε στο 

δείγμα των συνεντευξιαζόμενων άτομα με ποικίλες περιόδους διαμονής στην χώρα (από ένα έως και 

δέκα χρόνια).  

Οι συνεντεύξεις έλαβαν χώρα μεταξύ Σεπτεμβρίου 2013 και Σεπτέμβριου 2014 κυρίως στην Αθήνα, 

είτε σε δημόσιους χώρους, όπως σε καφέ και πλατείες, είτε σε σπίτια, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις 

χρειάστηκε η βοήθεια τριών Πακιστανών διερμηνέων, καθώς οι συζητήσεις έγιναν στα Ελληνικά και 

στα Ουρντού. Η δειγματοληψία έγινε ακολουθώντας την τεχνική της ‘χιονοστιβάδας’ (‘snowball’ 

technique), με την εξαίρεση των συνεντεύξεων που διεξήχθησαν κατά την διάρκεια των δύο 

επισκέψεών μας στο προ-αναχωρησιακό κέντρο της Αμυγδαλέζας και στα γραφεία του ΔΟΜ στην 

Αθήνα, όπου εξηγήσαμε στους συνεντευξιαζόμενους τον σκοπό της έρευνάς μας και ότι η συμμετοχή 

τους σε αυτήν είναι εθελοντική. Τα ημι-διαμορφωμένα ερωτηματολόγια περιελάμβαναν θεματικές 

σχετικά με την απόφαση, την προετοιμασία και την πραγματοποίηση του ταξιδιού προς την Ελλάδα, 

την εγκατάσταση και την εργασιακή απασχόλησή των μεταναστών στην χώρα, καθώς και ερωτήσεις 

σχετικά με τα νομικά έγγραφα και τα μελλοντικά σχέδια τους.  

Τέλος, δεν μπορούμε παρά να αναφερθούμε στα ηθικά ζητήματα που εμπλέκονται σε μία έρευνα 

σχετική με την παράτυπη μετανάστευση: κατά την διάρκεια των συνεντεύξεων, δεν υπήρξε πάντα 

εύκολο για την ερευνήτρια να κερδίσει την εμπιστοσύνη των υποκειμένων, κυρίως λόγω του 

καθεστώτος παρατυπίας στο οποίο υπόκεινται και δεδομένου ότι οι πολιτικές ελέγχου της 

μετανάστευσης που εφαρμόζονται στην χώρα ολοένα και αυξάνονται. Γι αυτό τον λόγο, οι διερμηνείς 

συχνά έπαιξαν τον ρόλο του μεσάζοντα μεταξύ της ερευνήτριας και των μεταναστών. Μία επιπλέον 

δυσκολία έγκειται στο γεγονός ότι η έρευνα αυτή στοχεύει να αναδείξει ακριβώς αυτές τις πλευρές της 

μεταναστευτικής διαδικασίας που οι μετανάστες επιθυμούν να αποκρύψουν, ενώ παράλληλα και σε 

πολλές περιπτώσεις οι συνεντευξιαζόμενοι περίμεναν την ερευνήτρια να τους βοηθήσει πρακτικά σε 

σχέση με τις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν. Κατά την διάρκεια τόσο της έρευνας πεδίου όσο και της 

παρουσίασης και διάχυσης των αποτελεσμάτων λάβαμε υπόψη μας τις  παραπάνω προκλήσεις που 

είναι εγγενείς στην μελέτη της παράτυπης μετανάστευσης (Düvell et al., 2008). 
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3. Η απόφαση για μετανάστευση και το ταξίδι προς την Ελλάδα 
 

3.1 Η απόφαση για μετανάστευση και η επιλογή προορισμού 

Μία πρώτη διαπίστωση που προκύπτει από την έρευνα πεδίου είναι πως, ενώ η Ελλάδα θεωρείται 

για τους περισσότερους πληθυσμούς που φτάνουν από την Ασία και την Αφρική ως πέρασμα προς 

την Ευρώπη (Δημητριάδη, 2013), για ένα μεγάλο αριθμό μεταναστών από το Πακιστάν αποτελεί 

βασικό προορισμό. Σύμφωνα με τον Leghari (2009) αυτό εξηγείται ως εξής (ως προς την 

μετανάστευση από το Πακιστάν προς την Ελλάδα): η χώρα μετατράπηκε από πέρασμα σε νέα χώρα 

προορισμού για λόγους που σχετίζονται με τις όλο και πιο αυστηρές πολιτικές ελέγχου στην 

Βορειοδυτική Ευρώπη, την κεντρική γεωγραφική της θέση και την οικονομική της ανάπτυξη, καθώς 

και με την δυνατότητα που παρείχε στους μετανάστες να αποκτήσουν άδεια παραμονής μέσω των 

προγραμμάτων νομιμοποίησης που εφαρμόστηκαν μεταξύ 1998 και 2005, πληροφορία που 

διαχύθηκε στο Πακιστάν μέσω κοινωνικών δικτύων. Αν και οι παραπάνω αιτιολογίες μοιάζουν 

πειστικές, ωστόσο δεν αρκούν για να εξηγήσουν πώς τα άτομα λαμβάνουν την απόφαση να 

μεταναστεύσουν στην Ελλάδα: γι’ αυτό τον λόγο, θα προσπαθήσουμε στην συνέχεια να 

ανασκευάσουμε την διαδικασία λήψης της απόφασης που ακολουθούν στην χώρα καταγωγής τους 

λαμβάνοντας υπόψη μια πληθώρα διαφορετικών παραγόντων, πλαισίων και δρώντων.   

 Ο πιο προφανής λόγος που εξηγεί γιατί τα άτομα αποφασίζουν να έρθουν από το Πακιστάν 

στην Ελλάδα είναι η αναζήτηση εργασίας που σχετίζεται με τις οικονομικές δυσκολίες που επικρατούν 

στην χώρα καταγωγής: σύμφωνα με την θεωρία ‘έλξης- απώθησης’ (‘push-pull’) του Lee (1966), οι 

βασικοί λόγοι που ωθούν τα άτομα να μεταναστεύσουν είναι η ανεργία και οι χαμηλοί μισθοί, η 

έλλειψη της αίσθησης ασφάλειας και οι χαμηλού βιοτικού επιπέδου συνθήκες διαβίωσης στην χώρα 

καταγωγής. Από την άλλη, οι πιο σημαντικοί λόγοι που έλκουν μετανάστες προς την Ευρώπη γενικά 

και προς την Ελλάδα πιο συγκεκριμένα είναι η διαθεσιμότητα εργασίας, οι καλύτερες εργασιακές 

συνθήκες και το καλύτερο βιοτικό επίπεδο.  Σύμφωνα με την ίδια λογική
4
, οι νέο-κλασσικού τύπου 

οικονομικές θεωρίες αντιμετωπίζουν την μετανάστευση και την επιστροφή μεταναστών ως μία 

απόφαση ‘κόστους-οφέλους’ (‘cost-benefit’), που ως στόχο έχει την αποταμίευση του μέγιστου 

αναμενόμενου δια βίου κέρδους. Η απόφαση, άρα, να επενδύσει κανείς στην μετανάστευση μοιάζει με 

την επένδυση στην εκπαίδευση, καθώς και τα δύο αναμένεται να οδηγήσουν στην αύξηση των δια 

βίου κερδών (Castles, De Haas & Miller, 2014: 29-30). Παρ’ όλα αυτά, αν αντιμετωπίζει κανείς την 

μετανάστευση από το Πακιστάν ως μία κατεξοχήν εργασιακού τύπου μετανάστευση παραγνωρίζει 

παράγοντες που σχετίζονται με το φυσικό περιβάλλον, ή και συγκρούσεις που αφορούν παραδόσεις 

και τοπικές συνθήκες (Δημητριάδη, 2013). Εφτά από τους συνεντευξιαζόμενους, για παράδειγμα, 

εγκατέλειψαν το Πακιστάν γιατί θεωρούσαν ότι εκεί η ζωή τους βρισκόταν σε κίνδυνο- οι περισσότεροι 

δεν ήταν πρόθυμοι να μπουν σε λεπτομέρειες, ωστόσο στις περισσότερες περιπτώσεις η απειλή 

φαίνεται να συνδέεται με οικογενειακές βεντέτες.  

«Λέει έχω πρόβλημα, παντρεύτηκα, έκανα, πως το λένε, love marriage, και γι’ αυτό το λόγο έχω 

σοβαρό πρόβλημα, σκοτώσανε γυναίκα μου και εγώ έφυγα από κει
5
 (…) δεν σκέφτηκα τίποτα. 

Σκέφτηκα ότι σκοτώσανε γυναίκα μου, μπορεί να σκοτώσουνε και σ’ εμένα και να φύγω από δω. 

Να φύγω από δω και μετά βλέπω που να πάω.» (Hamza, 27 ετών). 

Επίσης, ένας από τους ερωτηθέντες αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την χώρα για περιβαλλοντικούς 

λόγους, καθώς έχασε την δουλειά του και το σπίτι του εξαιτίας των πλημμύρων του 2010. 

                                                      
4
 Βλ. επίσης Farooq et al. (2014).  

5
 Η σύζυγός του δολοφονήθηκε από την οικογένειά της επειδή παντρεύτηκε χωρίς την άδεια των δικών της.   
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Η σχετική βιβλιογραφία αποδίδει επίσης πρωτεύοντα ρόλο στην οικογένεια και το νοικοκυριό, που 

συνήθως θεωρούνται οι πιο σημαντικές κινητήριες δυνάμεις που ωθούν πληθυσμούς από τον 

αναπτυσσόμενο κόσμο προς τη μετανάστευση (Becker, 1976). Η Νέα Οικονομική προσέγγιση της 

Οικονομικής Μετανάστευσης
6
 θεωρεί ότι οι μετανάστες, ως «εργαζόμενοι με στοχοθεσία» (‘target 

earners’), εγκαταλείπουν την χώρα υποδοχής μόλις εκπληρώσουν τους αρχικούς οικονομικούς τους 

στόχους: υπό αυτό το πρίσμα, οι αποφάσεις που λαμβάνουν σχετικά με την μετακίνησή τους δεν 

μπορεί παρά να λαμβάνονται από τα νοικοκυριά στα οποία εντάσσονται. Η μετανάστευση άρα είναι 

μία απόφαση που ενέχει κινδύνους που τους μοιράζονται από κοινού οι οικογένειες, εφόσον τα 

εμβάσματα που στέλνουν οι μετανάστες πίσω στην χώρα υποδοχής παρέχουν ένα ασφαλές εισόδημα 

για τις οικογένειές τους (Castles, De Haas & Miller, 2014: 38). Η μετανάστευση από το Πακιστάν και 

την Νότια Ασία προς την Ευρώπη γενικά, και την Μεγάλη Βρετανία συγκεκριμένα, χρησιμοποιείται 

συχνά ως χαρακτηριστικό παράδειγμα του κεντρικού ρόλου που παίζει η οικογένεια και η φυλή στη 

λήψη αποφάσεων. Το γεγονός αυτό προκύπτει αναμφισβήτητα κι από την έρευνα πεδίου που 

διεξήχθη για τους σκοπούς της παρούσας μελέτης: έντεκα από τους ερωτηθέντες δήλωσαν κατά την 

διάρκεια των συνεντεύξεων πως πήραν την απόφαση να εγκαταλείψουν την χώρα και να 

μεταναστεύσουν στην Ελλάδα μετά από συζήτηση ή και παρότρυνση των οικογενειών τους
7
.  Η 

μετανάστευση αναδύεται ως μία απόφαση περισσότερο συλλογική παρά ατομική. Την ίδια στιγμή, 

κάνοντας λόγο για την ‘οικογένεια’, οι ερωτηθέντες αναφέρονται στους γονείς και τα αδέλφια τους που 

είχαν ανάγκη από την δική τους βοήθεια, ένα βάρος που επωμίζεται συνήθως ο μεγαλύτερος ή ο 

μοναδικός γιος.     

 Παράλληλα με τον σημασία που αποδίδεται στην οικογένεια και το νοικοκυριό, οι σχετικές 

έρευνες δίνουν τελευταία εξίσου μεγάλη έμφαση και στον ρόλο των κοινωνικών δικτύων, τόσο ως 

προς την διάχυση πληροφοριών σχετικά με την αγορά εργασίας, όσο και στην διαμόρφωση της ίδιας 

της διαδικασίας της μετανάστευσης (βλ. Poros, 2008 και Favell, 2003). Όπως σημείωνει ο Arango, ‘η 

σημασία που έχουν τα κοινωνικά δίκτυα στο θέμα της μετανάστευσης δύσκολα μπορεί να 

υπερεκτιμηθεί’ (2004: 28), ενώ ο Foner (2001 στο Ahmad 2008: 128) ισχυρίζεται ότι η μετανάστευση 

αυτή καθαυτή σαν φαινόμενο μπορεί να θεωρηθεί ως μία διαδικασία ‘δημιουργίας δικτύων’, εφόσον η 

ύπαρξη κάποιου συγγενικού προσώπου ή στενού φίλου σε μία χώρα είναι αυτή που καθορίζει την 

επιλογή του προορισμού κάθε φορά. Η έρευνα πεδίου επιβεβαιώνει τις παραπάνω διαπιστώσεις, 

καθώς σχεδόν όλοι οι ερωτηθέντες εξήγησαν πως επέλεξαν να φτάσουν στην Ελλάδα λόγω της 

ύπαρξης σχετικών δικτύων στην χώρα, τα οποία είτε τους παρείχαν πληροφορίες είτε τους στήριξαν 

αμέσως μετά την άφιξή τους.  

Δεν θα μπορούσε κανείς να παραγνωρίσει, ωστόσο, έναν άλλο παράγοντα που τα τελευταία χρόνια 

αναδεικνύεται ολοένα και παραπάνω στις σχετικές με την μετανάστευση μελέτες, τα δίκτυα 

λαθρεμπορίας. Σύμφωνα με την πρόσφατη βιβλιογραφία, τα δίκτυα αυτά  επαγγελματοποιούνται και 

γίνονται αντικείμενο εμπορευματοποίησης όλο και παραπάνω (Triandafyllidou and Maroukis, 2012), 

ενώ οι ίδιοι οι λαθρέμποροι αρχίζουν και παίζουν ενεργό ρόλο στην μεταναστευτική διαδικασία. Ο 

Ahmad σημειώνει πως η λαθρεμπορία ως φαινόμενο αναδύθηκε οργανικά ως μία αμφίδρομη 

ανταλλαγή εμπορευμάτων, ανθρώπων και πληροφοριών, που ξεκίνησε από τους μετανάστες εκείνους 

που επέστρεφαν από την Μεγάλη Βρετανία: φέρνοντας πίσω μαζί τους διάφορα αγαθά και 

πληροφορίες σχετικά με την χώρα που είχαν επισκεφτεί, στην συνέχεια ‘στρατολογούσαν’ άτομα και 

                                                      
6
 New Economics of Labor Migration (NELM): πρόκειται για μία προσέγγιση που συχνά αντιπαραβάλλεται με τις 

Νεοκλασικές Οικονομικές προσεγγίσεις οι οποίες βλέπουν τη μετανάστευση και την επιστροφή ως αποφάσεις 

που παίρνονται με γνώμονα την εκτίμηση κόστους-οφέλους και στόχο τη μεγιστοποίηση του κέρδους στο 

σύνολο του εργασιακού βίου.    
7
 Αυτό δεν σημαίνει πως για τους υπόλοιπους συνεντευξιαζόμενους ο παράγοντας ‘οικογένεια’ δεν υπήρξε 

καθοριστικός, αν κρίνει κανείς από τον τρόπο που αντιμετώπισαν το θέμα των εμβασμάτων. Ωστόσο, ήταν 11 

αυτοί που ρητά ανέφεραν την οικογένειά τους όταν ερωτήθηκαν για την διαδικασία αυτή καθ’ αυτή της λήψης 

αποφάσεων.  



 Μικαέλα Μαρούφωφ 

10 

ομάδες αντρών οι οποίοι ακολουθούσαν την ίδια διαδρομή με αυτούς δια ξηράς (με παράνομο τρόπο) 

προς την Μεγάλη Βρετανία έναντι ενός ποσού (2008: 137). Οι συνεντεύξεις μαρτυρούν πως οι 

λαθρέμποροι ασκούν μεγάλη επιρροή στην απόφαση που παίρνει το άτομο που μεταναστεύει λόγω 

του πολυδιάστατου ρόλου που παίζουν: αφενός διευκολύνουν τα άτομα να ξεπεράσουν εμπόδια που 

σχετίζονται με πολιτικές μετανάστευσης και ασύλου και ως προς αυτό λειτουργούν συμπληρωματικά 

και σε αλληλεπίδραση με τις κρατικές πολιτικές ελέγχου, αφετέρου οι μετανάστες παραμένουν 

εξαρτημένοι από τους λαθρεμπόρους τόσο οικονομικά, όσο και σε επίπεδο πληροφόρησης και 

δικτύωσης: ορισμένοι, μάλιστα, από τους συνεντευξιαζόμενους στρατολογήθηκαν απευθείας από 

τους λαθρεμπόρους, οι οποίοι τους έπεισαν ότι τους περιμένουν εξαιρετικές εργασιακές ευκαιρίες 

στην χώρα προορισμού, κάτι που σε όλες τις περιπτώσεις ανεξαιρέτως αποδείχθηκε εντελώς 

λανθασμένο. Οι ερωτηθέντες, ωστόσο, φαίνεται ότι ανέπτυξαν με τους λαθρεμπόρους σχέσεις 

εμπιστοσύνης, παρόμοιες με αυτές που διατηρούν με τις οικογένειές ή τα κοινωνικά τους δίκτυα. Ένα 

σημείο που υπογραμμίζει περαιτέρω τον καίριο ρόλο που παίζουν οι λαθρέμποροι στην διαδικασία 

της μετανάστευσης είναι το γεγονός πως η μεγάλη πλειοψηφία των συνεντευξιαζόμενών μας 

προέρχονται από την περιοχή Gujrat, το οποίο και εμφανίζει τα μεγαλύτερα ποσοστά λαθρεμπορίας 

ανθρώπων προς την Δύση σε όλη την χώρα (Ahmad, 2008: 137). 

Η πλειοψηφία, λοιπόν, των ατόμων στα οποία μιλήσαμε αφενός αποφάσισαν να εγκαταλείψουν το 

Πακιστάν για οικονομικούς λόγους-  είτε γιατί δεν έβρισκαν δουλειά, είτε γιατί πληρώνονταν πολύ λίγο- 

αφετέρου προέβησαν σε αυτή την κίνηση μετά από συνεννόηση με τις οικογένειές τους. Παρ’ όλα 

αυτά, οι προσδοκίες των ανθρώπων αυτών σε σχέση με το ταξίδι που αποφάσισαν να κάνουν δεν 

περιορίζονταν στην επιβίωση και μόνο των ίδιων και των οικογενειών τους.  

«Είμαστε τρία φίλοι από χωριό, βράδυ κάτσαμε εκεί για παρέα και μιλήσαμε πάμε Ελλάδα. 

Μπορεί να κάνουμε καλύτερο ζωή. Να μαζεύουμε κάτι χρήμα, να φτιάξουμε κάτι σπίτια, ότι είναι 

να κάνουμε καλύτερα ζωή. Και ήρθαμε.» (Babar, 33 ετών)  

Ενώ σε καμία περίπτωση δεν υποτιμούμε τον ρόλο των κοινωνικών δικτύων και της οικογένειας, 

ωστόσο την ίδια στιγμή δεν μπορούμε να θεωρούμε το νοικοκυριό ως μία κλειστή και συμπαγή 

μονάδα που απλά κατανέμει εργασίες, μαζεύει εισοδήματα και τα μοιράζει στα μέλη του (Ahmad, 

2008: 133). Αντίστοιχα, και οι ανθρώπινες εμπειρίες και οι αποφάσεις ζωής, όπως είναι αυτή της 

μετανάστευσης, δεν μπορούν να κατηγοριουποιούνται, ούτε να αποδίδονται μονάχα σε οικονομικά 

αίτια, όπως δηλαδή αντιμετωπίζουν την μετανάστευση τα επικρατέστερα θεωρητικά σχήματα που 

έχουν αναπτυχθεί σχετικά με το θέμα.  

Sameer: Είχα κανονικά και δουλειά και λεφτά αλλά ήθελα να πάω στη Ευρώπη. Γι’ αυτό έφυγα.  

Ερευνήτρια: Ήθελες δηλαδή να δεις κάτι... 

Sameer: Κάτι νέο. (Sameer, 30 ετών) 

Επιπλέον, δεν μπορεί κανείς παρά να παρατηρήσει, όπως κάνει ο Ahmad (2008: 140), ότι «τώρα 

περισσότερο από ποτέ η μετανάστευση προσφέρει στην πακιστανική νεολαία το φαντασιακό μίας 

υλικής και πειραματικής καινοτομίας, ακόμα κι αν οι χειροπιαστές ανταμοιβές που προσφέρει είναι 

ελάχιστες πια, σε σχέση, λόγου χάρη, με αυτές που προσέφερε την δεκαετία του 1970».  

 «Βλέπω όνειρα πολλά λεφτά και αμάξι και καλό ωραίο ζωή αλλά δεν είναι. Εκεί καλή ζωή. Να 

μαζεύω λεφτά γρήγορα και να φτιάξω σπίτι, να πάρω αυτοκίνητο, τέτοια... Δεν σκεφτόμουν κάτι 

άλλο μόνο αυτό είχα στο μυαλό μου: θα πάω στην Ευρώπη θα ζήσω καλύτερα.» (Usman, 28 

ετών) 

Με λίγα λόγια, όταν κανείς προσπαθεί να αντιληφθεί τους λόγους που ωθούν τα άτομα να 

μεταναστεύσουν από το Πακιστάν προς την Ελλάδα, αντιλαμβάνεται πως οι οικονομικοί λόγοι είναι 

άρρηκτα συνδεδεμένοι με την κατασκευή κοινωνικών ταυτοτήτων, ειδικά σε μία χώρα της οποίας η 

εθνική κουλτούρα έχει κατά πολύ διαμορφωθεί μέσα από την ίδια την διαδικασία της μετανάστευσης.  
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«Λέει, είναι πάρα πολλά, δεν είναι μόνο τα λεφτά. Είναι και πως σκέφτονται οι άνθρωποι εκεί 

πέρα γιατί αυτές χώρες είναι πιο μπροστά και έχουνε άλλη σκέψη, δεν είναι το ίδιο δηλαδή. 

Ήθελε να το γνωρίσει και αυτό.»  (Obaid, 29 ετών) 

Οι μελέτες της παράτυπης μετανάστευσης οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τους τον τρόπο με τον 

οποίο συνδυάζονται διαφορετικά επίπεδα, παράγοντες και πλαίσια την στιγμή που τα άτομα 

αποφασίζουν να μεταναστεύσουν και άρα να εξετάζουν, για παράδειγμα, τι σημαίνει για τους άντρες 

στο Πακιστάν να βιώνουν αυτού του είδους την κινητικότητα στην φάση εκείνη της ζωής τους που από 

παιδιά γίνονται ενήλικες. 

3.2 H Είσοδος στην Χώρα 

Από το 1991 που ψηφίστηκε ο πρώτος νόμος για τη μετανάστευση στην Ελλάδα η διαδικασία της 

πρόσκλησης (‘μετάκληση’) ήταν ο μόνος τρόπος που μπορούσαν να εισέλθουν νόμιμα στην χώρα 

αλλοδαποί εργάτες και να αποκτήσουν άδεια παραμονής με βάση την εργασιακή απασχόληση. 

Ωστόσο, πέραν του ότι η ‘μετάκληση’ είναι εξαιρετικά χρονοβόρα διαδικασία, είναι και ιδιαίτερα 

περίπλοκη σε σχέση με τις διαφορετικές ανάγκες που προκύπτουν κάθε φορά από την αγορά 

εργασίας. Αν λάβει δε κανείς υπόψη του τους εργασιακούς τομείς στους οποίους απασχολούνται οι 

μετανάστες – τον αγροτικό και κατασκευαστικό τομέα, τις υπηρεσίες τροφοδοσίας, τις μικρές 

βιομηχανίες, τη λιανική πώληση και την οικιακή εργασία- η ‘μετάκληση’  είναι ένα μέτρο που έχει 

μηδαμινή σχέση με την πραγματικότητα (Triandafyllidou and Maroufof, 2008). Επιπλέον, παρόλο που 

λειτουργούν ελληνικά προξενεία στο Πακιστάν, σε καμία περίπτωση δεν αναφέρθηκε κατά την 

διάρκεια των συνεντεύξεων η περίπτωση εισόδου στην χώρα μέσω τουριστικής βίζας. Ως εκ τούτου, η 

μοναδική επιλογή που έχουν όσοι επιθυμούν να μεταναστεύσουν στην Ελλάδα είναι να εισέλθουν 

στην χώρα παράτυπα με την βοήθεια λαθρεμπόρων.  

Σύμφωνα με τις εξιστορήσεις των μεταναστών, στην Ελλάδα φτάνουν μέσω του Ιράν και της 

Τουρκίας, ενώ έχουν ήδη κάνει τους σχετικούς διακανονισμούς πριν την αναχώρησή τους, στο 

Πακιστάν. Σε αρκετές περιπτώσεις, όπως συνέβη με τον Hasnat, οι ερωτηθέντες είχαν βίζα που τους 

επέτρεπε να εισέλθουν στο Ιράν, όχι όμως στην Τουρκία και την Ελλάδα.  

«Ήταν ένας φίλος του που έκανε αυτή τη δουλειά, που φέρνει άτομα στην Ελλάδα, μίλησε μαζί 

του και όπως ήρθανε άλλοι, μπήκε στο Ιραν με βίζα, από κει στην Τουρκία. Όλοι που έρχονται 

εδώ μέχρι Ιραν έχουνε βίζα. Και στην Τουρκία δίνει βίζα αλλά στην Τουρκία να πάρουνε βίζα 

θέλει πιο πολλά λεφτά και δεν παίρνουνε βίζα, λαθραία περνάνε.» (Hasnat, 28 ετών) 

Μόνο ένας από τους ερωτηθέντες μπήκε στην Τουρκία με βίζα και συνέχισε από εκεί το ταξίδι του με 

παράτυπο τρόπο. Μάλιστα, τόσο οι μετανάστες, όσο και οι αντιπρόσωποι των διαφόρων 

οργανώσεων από τους οποίους πήραμε συνέντευξη, μας έδωσαν την πληροφορία ότι οι Πακιστανοί 

που περνούν από την Τουρκία με προορισμό την Ελλάδα, καθ όλη την διαμονή τους στην χώρα 

παραμένουν κλεισμένοι σε σπίτια που τους προσφέρουν οι λαθρέμποροι ώστε να μην συλληφθούν 

από την τουρκική αστυνομία. 

Μία άλλη πληροφορία που προέκυψε από τις συνεντεύξεις αφορά το κόστος του ταξιδιού, που 

κυμαίνεται από τα 3.000 έως τα 8.000 ευρώ. Η συμφωνία γίνεται πριν την αναχώρηση από το 

Πακιστάν, ενώ τα άτομα που πρόκειται να φύγουν δεν υποχρεούνται να πληρώσουν όλο το ποσό 

εφάπαξ, αλλά σε διαφορετικές δόσεις ανάλογα με τις σχετικές  διαπραγματεύσεις, όπως διηγείται ο 

Ibrahim, που έφτασε στην Ελλάδα το 2004:     

«Όχι, αυτό έχουμε αποφασίσει από την αρχή. Από όταν ξεκινάμε από το σπίτι μου το 

αποφασίζουμε δίνουμε τόσα λεφτά μέχρι να φτάσουμε Αθήνα. Δίνουμε από Τουρκία όταν 

φτάνουμε, τα υπόλοιπα δίνουμε από εδώ όταν φτάνουμε.» (Ibrahim, 28 ετών) 
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Αρκετοί από τους μετανάστες συμφώνησαν να πληρώσουν ένα μέρος μόνο του ποσού, πριν φύγουν, 

συνήθως το μισό, και το υπόλοιπο αποπληρώνεται είτε από την οικογένειά τους πίσω στο Πακιστάν 

μόλις αυτοί φτάσουν στην χώρα προορισμού, είτε από τους ίδιους σε μικρά ποσά μόλις βρουν 

δουλειά στη Ελλάδα- αλλά αυτό συναντάται πιο σπάνια.  

«Ε, πούλησα, έχω εγώ ένα φορτηγό μικρό εκεί, πούλησα κι αυτό, έχει και μαγαζί, πούλησα και 

μαγαζί, αυτό μάζεψα και ήρθα.» (Mazhar, 30 ετών) 

Όσοι επιθυμούν να μεταναστεύσουν καταφέρνουν να μαζέψουν το ποσό που απαιτούν οι 

λαθρέμποροι είτε πουλώντας κομμάτια της προσωπικής ή οικογενειακής τους περιουσίας, όπως για 

παράδειγμα κτήματα, μικρές επιχειρήσεις, σπίτια ή ακόμα αμάξια και κοσμήματα, είτε δανείζονται 

χρήματα από τα κοινωνικά τους δίκτυα, από μέλη δηλαδή της ευρύτερης οικογένειάς τους, από φίλους 

ή από συγγενείς (κυρίως αδέλφια), οι οποίοι είναι σε θέση να χρηματοδοτήσουν αυτό το ταξίδι.  

«Εγώ δεν είχα τίποτα. Πούλησα ένα χωράφι και που λείπανε πήρα δανικά από το συγγενείς και 

πλήρωσε.» (Naeem, 19 ετών)  

«Κάτι φίλο έδωσε, κάτι μπαμπά. (…) Μετά, κάτι έδωσα όποιος έφερε για μένα εδώ, μετά έδωσα 

σιγά σιγά όταν εδούλευα. Έτσι έκανα. Δεν έδωσα κατευθείαν.» (Tanveer, 28 ετών) 

Η Δημητριάδη υποστηρίζει πως τα διαφορετικά στάδια στα οποία εκτυλίσσεται η διαδικασία της 

μετανάστευσης εξαρτώνται από τα διαφορετικά είδη κεφαλαίου που διαθέτει το άτομο (2013). Οι 

κυρίαρχες θεωρίες σχετικά με το θέμα τονίζουν τον ρόλο του οικονομικού κεφαλαίου ως κινητήρια 

δύναμη της μετανάστευσης εργατικού δυναμικού, αφού καθορίζει τόσο την πορεία που ακολουθούν οι 

μετανάστες όσο και την επιλογή της χώρας προορισμού. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για το κοινωνικό 

κεφάλαιο, αν και οι συνεντεύξεις μαρτυρούν πως δεν ανταποκρίνεται πάντα στις προσδοκίες όσων το 

κατέχουν· για παράδειγμα, σε πολλές περιπτώσεις τα κοινωνικά δίκτυα παρέχουν πληροφορίες που 

είναι ανακριβείς ή και λανθασμένες και δημιουργούν ψευδείς εντυπώσεις σχετικά με την υποστήριξη 

που μπορεί να προσφερθεί στους μετανάστες στην χώρα προορισμού.  

Από τις συνεντεύξεις προκύπτει επίσης πως, στην περίπτωση των ανθρώπων που παίρνουν την 

απόφαση να μεταναστεύσουν από το Πακιστάν, το οικονομικό και το κοινωνικό κεφάλαιο 

συνδυάζονται στον βαθμό που γίνονται αλληλένδετα- για παράδειγμα, υπό ορισμένες συνθήκες το 

κοινωνικό κεφάλαιο έχει την ικανότητα να μετατρέπεται σε οικονομικό επιτρέποντας σε άτομα από 

διαφορετικά οικονομικά στρώματα να πετύχουν τον ίδιο στόχο. Αυτή είναι η περίπτωση του Tanveer, 

ο οποίος λόγω της σχέσης εμπιστοσύνης που είχε αναπτύξει με τον λαθρέμπορο κατάφερε να 

συμφωνήσει ότι θα αποπλήρωνε το ποσό που του χρωστούσε μετά την άφιξή του στην χώρα 

προορισμού; ή, επίσης, η περίπτωση του Naeem, ο οποίος έλαβε ένα δάνειο από τους συγγενείς του 

που θα ξεχρέωνε κάποια στιγμή στο μέλλον.  

Σε αυτό το σημείο πρέπει να σημειώσουμε ότι τα τελευταία χρόνια η είσοδος στην χώρα με παράτυπο 

τρόπο έχει γίνει εξαιρετικά δύσκολη εξαιτίας της εντατικοποίησης των εσωτερικών και εξωτερικών 

πολιτικών ελέγχου που υιοθετεί το ελληνικό κράτος στην προσπάθειά του να αντιμετωπίσει την 

μεγάλη εισροή μεταναστών και να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της Ε.Ε. Οι μεγάλες επιχειρήσεις 

ελέγχου των συνόρων, όπως ο ΄Ξένιος Δίας’ που στην πορεία αντικαταστάθηκε από τον ΄Θησέα’, 

είχαν ως σκοπό την σύλληψη παράτυπων μεταναστών, τόσο στα χερσαία σύνορα όσο και σε μεγάλα 

λιμάνια της χώρας, όπως η Πάτρα και η Ηγουμενίτσα, τα βασικά σημεία εξόδου από την χώρα. 

Επιπρόσθετα, οι κρατικές αρχές εξαπέλυσαν την επιχείρηση ‘Ασπίδα’ με σκοπό την διασφάλιση των 

συνόρων μέσω της αύξησης του αριθμού των συνοριοφρουρών που φυλάνε την περιοχή του Έβρου 

και την ανέγερση στην ίδια περιοχή ενός φράχτη 12, 5 χλμ (Triandafyllidou et al., 2014). 

Ως προς τα αποτελέσματα που είχαν αυτές οι πολιτικές στα παράτυπα μεταναστευτικά ρεύματα, 

σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας σχετικά με συλλήψεις αλλοδαπών, η αύξηση 

ελέγχων στα ελληνοτουρκικά σύνορα που έφτασε στο απόγειό της το 2010 και 2011 με περίπου 

50.000 συλλήψεις ετησίως, δεν αποθάρρυνε την εισροή μεταναστών, αλλά αντίθετα οδήγησε στην 
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αλλαγή των διαδρομών που αυτοί ακολουθούν για να εισέλθουν στην χώρα και οι οποίες 

μετακινήθηκαν από τις χερσαίες στις θαλάσσιες διόδους: ενώ το 2013 και 2014 οι συλλήψεις στην 

περιοχή του Έβρου δεν ξεπέρασαν τις 1.500 τον χρόνο, την ίδια στιγμή οι αντίστοιχες στα θαλάσσια 

σύνορα αυξήθηκαν δραματικά από περίπου 2.500 το 2013 στις 20.000 το 2014.   

Συνοπτικά θα λέγαμε πως η εντατικοποίηση των συνοριακών ελέγχων και οι πιο αυστηρές πολιτικές 

ελέγχου της μετανάστευσης προφανώς και είχαν αντίκτυπο στην παράτυπη μετανάστευση, 

συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης των Πακιστανών. Ωστόσο, όπως θα συζητηθεί παρακάτω, 

οι λόγοι που εξηγούν γιατί έχει μειωθεί η παρουσία των μεταναστών από το Πακιστάν τα τελευταία 

χρόνια στην χώρα σχετίζονται περισσότερο με τις αλλαγές που έχουν σημειωθεί στην αγορά 

εργασίας, καθώς και με την επιμήκυνση του χρόνου κράτησης των παράτυπων μεταναστών. 
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4. Οι Πακιστανοί μετανάστες στην Ελλάδα 

 
 

Αν και η Ελλάδα είχε ήδη αρχίσει να δέχεται μικρούς αριθμούς μεταναστών από το Πακιστάν ήδη από 

την δεκαετία του 1970, οι οποίοι έφταναν για να εργαστούν κυρίως στην ναυτιλιακή βιομηχανία, 

μετατράπηκε σε προορισμό μόλις κατά την διάρκεια της δεκαετίας του 1990 και 2000 (Lazarescu & 

Broersma, 2010). Όπως αναφέρθηκε ήδη παραπάνω, σύμφωνα με την απογραφή του 2011 πάνω 

από 34.000 Πακιστανοί διέμεναν στην Ελλάδα την χρονιά εκείνη, ενώ οι αριθμοί άρχισαν να 

αυξάνονται δραματικά μετά το 2007.  Από το 2012 και έκτοτε, ωστόσο, οι αριθμοί μεταναστών από το 

Πακιστάν έχουν αρχίσει να μειώνονται, καθώς παρατηρείται ξεκάθαρα μία τάση επιστροφής στο 

Πακιστάν, ενώ την ίδια στιγμή μειώνονται δραματικά και οι εισροές μεταναστών. Τα στοιχεία αυτά 

συμπίπτουν με τα ευρήματα της έρευνας: οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες παρατήρησαν πως 

πια φίλοι και συγγενείς δεν ρωτάνε σχετικά με την μετανάστευση στην Ελλάδα, καθώς πολλοί είναι 

αυτοί που επιστρέφουν μεταφέροντας την πληροφορία ότι στην χώρα πια δεν επικρατεί ευημερία, 

ούτε υπάρχουν θέσεις εργασίας ή άλλου είδους ευκαιρίες. Η Ελλάδα δεν αποτελεί πόλο έλξης πια 

ούτε σαν πέρασμα προς άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, καθώς ο κίνδυνος σύλληψης και κράτησης είναι 

τόσο υψηλός που όσοι μεταναστεύουν αναζητούν εναλλακτικές οδούς προς την Ευρώπη, όπως 

σημειώνουν και οι αντιπρόσωποι των Πακιστανικών συλλόγων (Συνέντευξη 1 και 3). 

 

Διάγραμμα 1: Πακιστανοί πολίτες διαμένοντες στην Ελλάδα (2002-2014) 

 

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή
8
 

Ως προς τα δημογραφικά χαρακτηριστικά όσων Πακιστανών διαμένουν στην Ελλάδα, όπως 

διαπιστώθηκε ήδη και προηγουμένως, είναι αξιοσημείωτη η ανισότητα μεταξύ των φύλων, καθώς 

σύμφωνα με την απογραφή του 2011 96% των μεταναστών από την χώρα είναι άντρες. Αυτό 

οφείλεται σε έναν συνδυασμό παραγόντων: αρχικά η κουλτούρα μετανάστευσης που επικρατεί στην 

χώρα παραδοσιακά οδηγεί κατ’ αποκλειστικότητα σχεδόν τους άντρες να εγκαταλείπουν την χώρα 

(Lazarescu και Broersma, 2010), ενώ την ίδια στιγμή η συμμετοχή των γυναικών στον εργασιακό 
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τομέα παραμένει ιδιαίτερα χαμηλή
9
, γεγονός που σημαίνει ότι μόνο οικογενειακοί λόγοι ωθούν μια 

γυναίκα από το Πακιστάν να μεταναστεύσει. Επιπρόσθετα, οι Πακιστανοί διατίθενται να φέρουν μέλη 

της οικογένειάς τους στην Ελλάδα μονάχα αν αυτό μπορεί να γίνει με νόμιμο τρόπο (Lazarescu και 

Broersma, 2010), κάτι που προφανώς δεν αποτελεί επιλογή για όσους παραμένουν στην χώρα χωρίς 

χαρτιά ή με εκκρεμές αίτημα ασύλου, ενώ την ίδια στιγμή η έκδοση βίζας για λόγους οικογενειακής 

επανένωσης είναι μία διαδικασία εξαιρετικά χρονοβόρα και ακριβή (Συνέντευξη 1, 2, και 3). Πέρα απ’ 

αυτό, η πλειοψηφία των Πακιστανών που διαμένουν στην Ελλάδα δεν είναι παντρεμένοι (58%), και 

άρα δεν έχουν κάποια οικογένεια να φέρουν στην χώρα. 

Σύμφωνα πάλι με την απογραφή του 2011, οι περισσότεροι (75%) είναι μεταξύ 20 και 39 ετών και άρα 

ανήκουν στις πιο παραγωγικές ηλικιακές κατηγορίες. Επίσης, πάνω από το 80% είναι απόφοιτοι 

κατώτερης, κι όχι ανώτερης, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κάτι που εξηγείται αν λάβει κανείς υπόψη 

τα ποσοστά εγγραφής και παρακολούθησης στα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο 

Πακιστάν
10

.  Τα ιδιαίτερα χαμηλά ποσοστά συμμετοχής στον εκπαιδευτικό σύστημα οφείλονται στο 

γεγονός ότι η εγγραφή σε δημόσια σχολεία στοιχίζει ακριβά για κάθε οικογένεια, την στιγμή που η 

φοίτηση στο δημοτικό σχολείο δεν είναι υποχρεωτική. Αυτό δηιουργεί βαθιές ανισότητες αφενός 

μεταξύ των οικογενειών με υψηλά εισοδήματα που έχουν την ικανότητα να σπουδάζουν τα παιδιά 

τους και εκείνων που δεν έχουν τα οικονομικά μέσα να κάνουν το ίδιο και αφετέρου μεταξύ των ίδιων 

των οικογενειών, όχι μόνο σε σχέση με την διαφορετική αντιμετώπιση κοριτσιών και αγοριών, αλλά 

και επειδή η ύπαρξη πολλών παιδιών σημαίνει αυτόματα ότι λιγότερα θα έχουν δυνατότητα 

πρόσβασης στην εκπαίδευση (Sathar και Lloyd, 1994 και Sawada και Lokshin, 2001). 

4.1 Εγκατάσταση και εργασιακή απασχόληση 

 

Η εγκατάσταση στη νέα χώρα προορισμού θα ήταν αδύνατη χωρίς την ύπαρξη των κοινωνικών 

δικτύων, όπως μαρτυρούν όλες οι συνεντεύξεις που επιβεβαιώνουν τον κυρίαρχο ρόλο του 

κοινωνικού κεφαλαίου ειδικά κατά την πρώτη περίοδο εγκατάστασης των μεταναστών στην Ελλάδα. 

Τα κοινωνικά δίκτυα παρέχουν στα άτομα πρόσβαση σε πολύτιμες πληροφορίες και υποστήριξη ως 

προς το ζήτημα της κατοικίας και της εργασιακής απασχόλησης.  

 

Ερευνήτρια:  Στην Αθήνα όταν έφτασες είχες κάποιον εδώ φίλο ή συγγενή; 

Διερμηνέας: Είχε φίλο εδώ πέρα. 

Ερευνήτρια: Και το πρώτο διάστημα σε βοήθησε ο φίλος σου; Έμεινες μαζί του; 

Διερμηνέας: Ναι, λέει, με βοήθησε φίλος μου για το σπίτι, για ρούχα, για φαγητό.  (Sameer, 30 

ετών) 

 

Οι ελάχιστοι ανάμεσα στους ερωτηθέντες που δεν είχαν ήδη διαμορφωμένα δίκτυα στην Ελλάδα 

αντιμετώπισαν σημαντικές δυσκολίες αμέσως μετά την άφιξή τους και γι’ αυτό τον λόγο 

προσπάθησαν αμέσως να δημιουργήσουν τέτοια δίκτυα με συμπατριώτες τους που ήδη διέμεναν 

στην χώρα, καθώς αυτοί θα ήταν και η μοναδική τους διέξοδος για επιβίωση. Χαρακτηριστική είναι η 

περίπτωση του Waqas: 

                                                      
9
 Σύμφωνα με την αναφορά του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (2013) σχετικά με την αγορά εργασίας η 

συμμετοχή γυναικών από το Πακιστάν ήταν κάτω από 25%, ενώ των αντρών ξεπερνούσε το 80%. 
10

 Σύμφωνα με στατιστικά της UNICEF για το Πακιστάν αυτά κυμαίνονται σε 39.7 και 34.6 αντίστοιχα, για τους 

άντρες μαθητές, διαθέσιμα από: http://www.unicef.org/infobycountry/pakistan_pakistan_statistics.html 

http://www.unicef.org/infobycountry/pakistan_pakistan_statistics.html
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Ερευνήτρια: Και έτσι τι έκανες; 

Διερμηνέας:  Έμεινε στην πλατεία, δύο μέρες, τρείς, μετά βρήκε ένα παιδί. 

Ερευνήτρια: Σε ποια πλατεία; 

Διερμηνέας: Σταθμό Λαρίσης. Εκεί βρήκε ένα παιδί και πήγε μαζί του. Όχι γνωστός, ούτε φίλος.  

Ερευνήτρια: Και σε βοήθησε καθόλου να ψάξεις για δουλειά; 

Διερμηνέας: Λέει δύο μήνες με κράτησε σπίτι του και μου έδωσε φαΐ, κάρτες και τέτοια και μετά 

βρήκαμε δουλειά. Μετά από δύο μήνες. (Waqas, 29 ετών) 

 

Ωστόσο, το κοινωνικό κεφάλαιο δεν ανταποκρίνεται πάντα στις προσδοκίες των κατόχων του: σε 

πολλές περιπτώσεις οι μετανάστες με τους οποίους μιλήσαμε είχαν πληροφορίες που είτε δεν ίσχυαν 

πια είτε ήταν ψευδείς, ενώ την ίδια στιγμή η υποστήριξη που έλαβαν από τα δίκτυά τους δεν ήταν 

αυτή που προσδοκούσαν, ενώ υπήρχαν και περιπτώσεις που κάποιοι έπεσαν και θύματα 

παραπλάνησης και εκμετάλλευσης. Ο Farooq, για παράδειγμα, ενώ αρχικά είχε ξεκινήσει το ταξίδι του 

για το Dubai ώστε να βρει δουλειά εκεί και να βοηθήσει την οικογένειά του οικονομικά, μεταπείσθηκε 

από έναν φίλο, ο οποίος ήταν και λαθρέμπορος ότι θα κέρδιζε πολλά παραπάνω χρήματα αν αντ’ 

αυτού πήγαινε στην Ελλάδα. Στη συνέχεια πλήρωσε 4.000 ευρώ για το ταξίδι αυτό και με το που 

έφτασε στην χώρα ναι μεν τον περίμενε μια δουλειά, αλλά παρέμεινε απλήρωτος για τρεις μήνες μέχρι 

που παραιτήθηκε. Και δεν ήταν ο μόνος. Αρκετοί από τους συνεντευξιαζόμενους βρέθηκαν να 

δουλεύουν υπό συνθήκες σκλαβιάς σε εργασίες που τους είχαν βρει οι λαθρέμποροι εκείνοι που είχαν 

κανονίσει το ταξίδι τους στην Ελλάδα:     

  

«Αυτός που έφερε, ο πράκτορας, έμεινε μαζί με το αδελφός του και αυτός το έστειλε σε ένα 

χωριό να δουλέψει εκεί πέρα, να μαζέψει φρούτα. (…)Εκεί που δούλευε το λέει το, ο 

προϊστάμενος που ήταν εκεί πέρα να πάρει 5 ευρώ να πάρω τηλέφωνο την οικογένειά μου να 

τους πω είμαι καλά έχω φτάσει ξέρω γω, και του λέει δεν δίνουμε χρήματα, δίνουμε φαγητό και 

να δουλεύεις μόνο. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει χρήματα.» (Tariq, 19 ετών) 

 

Ακόμα και σε αυτές τις περιπτώσεις, ωστόσο, η μόνη διέξοδος που παρέχεται στους μετανάστες για 
να αλλάξουν την τύχη τους παραμένει η δημιουργία νέων κοινωνικών δικτύων στην Ελλάδα που θα 
τους διευκολύνουν στην εύρεση εργασίας και κατοικίας. 

Η απογραφή του 2011 έδειξε ότι οι εργασιακοί τομείς στους οποίους απασχολούνται οι Πακιστανοί 

μετανάστες είναι ο αγροτικός και κατασκευαστικός τομέας, το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, οι 

επισκευές τροχοφόρων και η οικοδομή.  Οι μετανάστες δηλαδή εργάζονται ως χειρώνακτες σε 

δουλειές που δεν ενδιαφέρουν τον γηγενή πληθυσμό, λόγω των δύσκολων συνθηκών που τις 

χαρακτηρίζουν καθώς συμπεριλαμβάνουν πολλές ώρες εργασίας, χαμηλά εισοδήματα, καθώς και 

κοινωνική και ψυχολογική απομόνωση (Leghari, 2009). Πρόσφατες έρευνες σημειώνουν επίσης πως 

πολλοί από τους νεοφερμένους μετανάστες εργάζονται και ως πλανόδιοι πωλητές στους κεντρικούς 

δρόμους της Αθήνας (Yousef, 2013). 
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Διάγραμμα 2: Πακιστανοί πολίτες διαμένοντες στην Ελλάδα ανά τομέα απασχόλησης 

  

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή, Απογραφή 2011
11

 

 

 

Πρόσφατες μελέτες, ωστόσο, μας βοηθάνε να κατανοήσουμε καλύτερα το ζήτημα της εργασιακής 

απασχόλησης των παράτυπων μεταναστών σημειώνοντας το εξής: αν και σε επίπεδο κρατικών 

πολιτικών είναι δυνατό να ληφθούν μέτρα για την καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης, 

‘αυτά θα έχουν ελάχιστα αποτελέσματα, όσο οι αγορές εργασίας θα δημιουργούν την ανάγκη για 

μετανάστες εργάτες’ (Castles, de Haas & Miller, 2014: 325). Η Ελλάδα, όπως και άλλες 

νοτιοευρωπαϊκές χώρες, μετατράπηκαν σε ελκυστικό προορισμό για πληθυσμούς από την Ασία, την 

Αφρική και την Ανατολική Ευρώπη, αφενός γιατί ήταν πιο εύκολα προσβάσιμες σε σχέση με τις 

δυτικοευρωπαϊκές χώρες, αφετέρου γιατί υπήρξαν πιο ανεκτικές σε σχέση με άτυπες οικονομικές 

δραστηριότητες - την ίδια περίοδο που το μεταναστευτικό καθεστώς της Ε.Ε. είχε αρχίσει να γίνεται 

ολοένα και πιο αυστηρό. Παρ’ όλα αυτά, η πρόσφατη οικονομική κρίση άλλαξε τα δεδομένα εξαιτίας 

ενός συνδυασμού παραγόντων: από τη μία πλευρά ο εργασιακός τομέας στην Ελλάδα συρρικνώνεται 

δραματικά, ενώ, από την άλλη, τα μέτρα ελέγχου της μετανάστευσης γίνονται όλο και πιο έντονα. Οι 

ευκαιρίες, άρα, για εργασιακή απασχόληση έχουν μειωθεί δραματικά για τους Πακιστανούς 

μετανάστες: σύμφωνα με την πρόσφατη απογραφή, 30% από αυτούς ήταν άνεργοι το 2011, ενώ στα 

ίδια αποτελέσματα έφτασε και η παρούσα έρευνα, αφού η πλειοψηφία των μεταναστών με τους 

οποίους μιλήσαμε ήταν άνεργοι ή δούλευαν με το μεροκάματο την στιγμή της συνέντευξης
12

,   κι άρα 

                                                      
11

Διαθέσιμα από: http://www.statistics.gr/ 
12

 Δηλαδή εργάζονταν έως και 10 μέρες το μήνα σε οποιαδήποτε εργασία έβρισκαν είτε μέσω των δικτύων τους 

είτε συχνάζοντας σε μέρη απ όπου εργοδότες βρίσκουν εργάτες με τη μέρα. 
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επεβίωναν με δυσκολία. Για να καταφέρουν να βγάλουν τα προς το ζην ακόμα κι αυτοί που 

εργάζονταν, πουλούσαν ανά καιρούς CD ή άλλα αντικείμενα ως πλανόδιοι έμποροι (παρόλο που, 

σύμφωνα με τους ίδιους, ακόμα και αυτή η απασχόληση σταμάτησε να είναι προσοδοφόρα κατά την 

διάρκεια της κρίσης), ή συνέλεγαν και μεταπουλούσαν σίδερα, κάτι που τους εξασφάλιζε ένα ελάχιστο 

εισόδημα των 5 ευρώ τη μέρα. 

 

4.2 Πολιτικές ελέγχου 

    

Κατά την διάρκεια των τελευταίων ετών, το ελληνικό κράτος έχει λάβει μια σειρά από μέτρα με στόχο 

τον έλεγχο της παράτυπης μετανάστευσης, τόσο στα σύνορα όσο και στο εσωτερικό της χώρας, τα 

οποία συμπεριλαμβάνουν αυξημένο αστυνομικό έλεγχο στις συνοριακές περιοχές, μεγαλύτερους 

ελέγχους στα σημεία εξόδου από την χώρα και σε διάφορα σημεία μέσα στην επικράτεια, καθώς και 

την δημιουργία προ-αναχωρησιακών κέντρων κράτησης και την επιμήκυνση του ανώτατου χρονικού 

ορίου κράτησης μεταναστών χωρίς χαρτιά στους 18 μήνες (Triandafyllidou et.al., 2014). Για 

παράδειγμα, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη πραγματοποίησε δύο μεγάλης κλίμακας 

επιχειρήσεις (βλ. παραπάνω), τον ‘Ξένιο Δία’, που στη συνέχεια αντικαταστάθηκε από τον ‘Θησέα’, οι 

οποίες ως σκοπό είχαν τη σύλληψη μεταναστών χωρίς χαρτιά σε δημόσιους χώρους, όπως το κέντρο 

της Αθήνας και άλλων μεγάλων πόλεων καθώς και σε σημαντικά λιμάνια, απ όπου πραγματοποιείται 

η είσοδος στην χώρα.   

 

Πίνακας 1: Συλλήψεις και απελάσεις Πακιστανών πολιτών (2009-2014) 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Συλλήψεις 4.854 8.830 19.975 11.136 3.982 3.269 

Απελάσεις13  245 405 1.293 5.135 4.833 3.287 

Πηγή: Ελληνική Αστυνομία
14

 

 

Ωστόσο, οι εξακριβώσεις από αστυνομικές αρχές ήταν καθημερινό φαινόμενο για τους μετανάστες 

καιρό πριν την λήψη όλων αυτών των νέων μέτρων ελέγχου της μετανάστευσης στην χώρα. Αν κάτι 

άλλαξε επί της ουσίας είναι ότι οι αυτοί έλεγχοι έχουν γίνει πια πολύ πιο συχνοί, ακόμα και σε μικρές 

πόλεις ανά την χώρα και, φυσικά, ότι οι επιπτώσεις που έχουν για τους μετανάστες είναι διαφορετικές. 

Στο παρελθόν, ένας αλλοδαπός χωρίς χαρτιά θα απελευθερωνόταν λίγες μέρες ή και ώρες μετά την 

σύλληψή του. Η κατάσταση αυτή άλλαξε δραματικά από την στιγμή που το ανώτατο όριο κράτησης 

αυξήθηκε στους 18 μήνες και έγινε κανόνας να κρατούνται όσοι θεωρούνται απελάσιμοι σε προ- 

αναχωρησιακά κέντρα κράτησης. Όπως περιγράφει ο Bilal:  

                                                      
13

 Επισημαίνεται ότι στους ανωτέρω πίνακες συμπεριλαμβάνονται αλλοδαποί που απομακρύνθηκαν με 

αναγκαστικές (πλην των επαναπροωθηθέντων) και εθελούσιες επιστροφές (μέσω ΔΟΜ και Ελληνικής 

Αστυνομίας). 
14

 http://www.astynomia.gr/ 

http://www.astynomia.gr/
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«Έχω πιάσει πολλές φορές αστυνομία, αφήσανε (…) 2-3 ώρες. Μετά αφήνει. (…)Τώρα 

πιάνουνε, άμα πιάνουν τώρα 16 μήνες είναι μέσα. Πριν ένα χρόνο με πιάσανε κάθε μέρα, και 

αφήσανε. Τώρα δεν με έχουν πιάσει.» (Bilal, 17 ετών) 

Ο Bilal συμπλήρωσε ότι δεν έχει ακόμα συλληφθεί, γιατί είναι πολύ προσεχτικός από τότε που τα 

μέτρα έγιναν πιο αυστηρά, όπως και οι περισσότεροι συμπατριώτες του που πια δεν κυκλοφορούν σε 

μέρη που μπορεί να υπάρξει έλεγχος από την αστυνομία. Το ίδιο καταθέτει κι ο Ali που δεν έχει 

συλληφθεί ποτέ κατά την διάρκεια των 4 χρόνων που ζει στη χώρα: 

 

Ερευνήτρια: Με την αστυνομία απ’ όταν πέρασες τα σύνορα μέχρι σήμερα έχεις, σε έχουν 

ελέγξει ποτέ;  

Διερμηνέας: Δεν έχει λέει, ποτέ, πουθενά. Όχι, δεν έχει γίνει πουθενά. 

Ερευνήτρια: Πως τα κατάφερες; 

Ali: Δεν κάνει πολύ βόλτα εγώ, μόνο δουλειά. 

Διερμηνέας: Εκεί που δουλεύει εκεί μένει ξέρω γω. Τώρα που έχει έρθει εδώ πέρα ήρθε να 

πάρει κάτι και θα πάει κατευθείαν πάλι σπίτι. (Ali, 25 ετών) 

4.3 Η διαχείριση της μετανάστευσης και του ασύλου 

 

Όπως έχει ήδη σημειωθεί, από το 1991 και έπειτα, ο μόνος τρόπος να εισέλθει νόμιμα στη χώρα ένας 

αλλοδαπός εργάτης για να εργαστεί ήταν μέσω της ‘μετάκλησης’. Αυτό το μέτρο πια δεν 

ανταποκρίνεται ούτε στον τρόπο με τον οποίο έχει διαμορφωθεί η αγορά εργασίας ούτε στους 

συγκεκριμένους τομείς στους οποίους συνήθως απασχολούνται οι μετανάστες, καθώς είναι μια 

διαδικασία αρκετά περίπλοκη και χρονοβόρα που επιτρέπει σε μετανάστες να εργαστούν για έναν 

συγκεκριμένο εργοδότη και σε μία συγκεκριμένου τύπου εργασία (Triandafyllidou et al., 2014). Η 

‘μετάκληση’  άρα δεν αποτελεί πια μία ρεαλιστική οδό μέσω της οποίας οι μετανάστες μπορούν να 

αποκτήσουν νόμιμο καθεστώς στην χώρα.    

 

Διάγραμμα 3: Άδειες παραμονής Πακιστανών πολιτών ανά κατηγορία (2005-2013)15
 

                                                      
15

 Ο αριθμός αυτός αναφέρεται σε άδειες εν ισχύ την 31
η
 Δεκέμβρη κάθε έτους. 
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Πηγή: Υπουργείο Εσωτερικών 

 

Παράλληλα, από το 1998 έως και το 2005 το ελληνικό κράτος εφάρμοσε μία σειρά προγραμμάτων 

νομιμοποίησης, μέσω των οποίων μετανάστες χωρίς χαρτιά που εισέρχονταν στην χώρα σε 

συγκεκριμένες περιόδους μπορούσαν να αποκτήσουν καθεστώς νομιμότητας. Ορισμένοι ερευνητές 

υποστηρίζουν πως τέτοιου είδους προγράμματα λειτουργούν ως παράγοντες ‘έλξης’ για 

(παράτυπους) μετανάστες (Levinson, 2005 και Leghari, 2009)· Στην περίπτωση της έρευνας μας, 

ωστόσο, αυτό δεν ισχύει παρά για μία πολύ μικρή μερίδα όσων εισήλθαν στην χώρα την περίοδο 

γύρω στο 2005. Για παράδειγμα, ένας από τους ερωτηθέντες ενώ κατάφερε να αποκτήσει νόμιμο 

καθεστώς παραμονής μέσω του προγράμματος νομιμοποίησης του 2005, πολύ σύντομα το έχασε 

γιατί δεν μπόρεσε να συμπληρώσει τα απαραίτητα ένσημα για να ανανεώσει την άδειά του. 

Παράλληλα, πολλοί από τους μετανάστες με τους οποίους μιλήσαμε έφτασαν μετά το 2005 και άρα 

δεν είχαν δικαίωμα να κάνουν αίτηση στα προγράμματα αυτά, ενώ άλλοι, όπως ο Ibrahim που έφτασε 

στην χώρα το 2004, δεν κατάφεραν να συλλέξουν τα απαραίτητα έγγραφα ώστε να καταθέσουν την 

αίτηση. 

“Όταν ήρθα εγώ ήμουνα μικρό, ήμουνα 18 χρονών και η πρεσβεία μου δεν μου έδινε 

διαβατήριο, επειδή ήμουνα μικρό και μου ζήταγε πάρα πολλά τα χαρτιά, οπότι δεν μπορούσα να 

τα βρω, γι’ αυτό μέχρι να ψάξω τελειώσανε το νόμο και δεν μπορούσα να βγάλω χαρτιά. Από 

κει και μετά δεν ήρθε ακόμα μέχρι, από 2005 μέχρι τώρα δεν έχει έρθει νόμο να βγάλουμε 

χαρτιά. Μόνο και μόνο πιο πολλοί ξένοι είναι ότι δεν έχουνε χαρτιά. Πρέπει να βγει, θέλουνε 

όλοι να γίνουνε νόμιμος εδώ, αλλά δεν δίνουνε. Κράτος δεν δίνει χαρτιά. Δεν βγάζει νόμο.” 

(Ibrahim, 28 ετών) 

 

Διάγραμμα 4: Αιτήσεις ασύλου από Πακιστανού πολίτες στην Ελλάδα (2005-201416
) 

                                                      
16

 Τα στοιχεία για το 2014 αναφέρονται στην περίοδο μεταξύ 01.01.2014 και 31.08.2014 και είναι διαθέσιμα από 

την ιστοσελίδα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. 
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Πηγή: UNHCR Population Statistics
17

 και Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
18

 

 

Οι περισσότεροι από τους συνεντευξιαζόμενούς μας εισήλθαν στην χώρα μετά το 2005 και άρα δεν 

είχαν πρόσβαση σε κάποιο πρόγραμμα νομιμοποίησης. Σύμφωνα με τις διηγήσεις τους, η βασική 

τους στρατηγική για να αποκτήσουν ένα νόμιμο καθεστώς παραμονής στη χώρα, έστω και για ένα 

μικρό διάστημα, ήταν να κάνουν αίτηση για άσυλο. Και όντως, όταν η Νέα Υπηρεσία Ασύλου άρχισε 

να λειτουργεί στα τέλη του 2013, ήδη εκκρεμούσαν πάνω από 14.000 αιτήσεις ασύλου από 

Πακιστανούς πολίτες. Η κατάσταση που επικρατούσε πριν είχε χαρακτηρισθεί από διεθνείς 

οργανισμούς δικαιωμάτων ως βαθιά προβληματική και γραφειοκρατική (Human Rights Watch, 2012), 

αφού η Διεύθυνση Αλλοδαπών στην Αθήνα, γνωστή και ως ‘Πέτρου Ράλλη’, και η οποία λειτουργούσε 

με ελάχιστο προσωπικό, αργούσε να επεξεργαστεί τις αιτήσεις και κατέληγε με καθυστέρηση σε 

επιλογές που στις περισσότερες περιπτώσεις ήταν αυθαίρετες και εξαιρετικά περιορισμένες 

αριθμητικά σε σχέση με τις εξαιρετικά πολλές αιτήσεις που κάθε φορά παρέμεναν σε εκκρεμότητα. 

Εκτός του ότι το γεγονός αυτό συνιστούσε καταπάτηση των δικαιωμάτων των αιτούντων άσυλο, 

υποχρέωνε την ίδια στιγμή και όσους επιθυμούσαν να αποκτήσουν νόμιμο καθεστώς παραμονής να 

παραμένουν δέσμιοι μιας κατάστασης όπου ενώ η αίτησή τους εκκρεμούσε χωρίς να απορρίπτεται 

ούτε να γίνεται δεκτή, η παρατυπία τους παρατεινόταν. Για παράδειγμα ο Zahoor αφού περίμενε 

ατέλειωτες ώρες στις ουρές έξω από την Πέτρου Ράλλη, κατάφερε να κάνει αίτηση για άσυλο το 2007, 

όπου έγινε δεκτός και οι αρχές του πήραν συνέντευξη με αποτέλεσμα να του δοθεί η ‘ροζ κάρτα’ που 

έκτοτε είναι υποχρεωμένος να την ανανεώνει, την ίδια στιγμή που η αίτησή του όμως ακόμα δεν έχει 

εξεταστεί.  

«Τώρα μου είπανε (στην Πέτρου Ράλλη) να περιμένεις και τι θα γίνει μαζί σου δεν ξέρουμε εμείς, 

σε δύο μήνες, σε τρεις μήνες αλλά περάσανε τρείς μήνες και τίποτα. Ούτε σε διώξουμε ούτε σε 

κρατήσουμε, δεν ξέρω, αυτοί ξέρουνε, δεν ξέρω εγώ.» (Zahoor, 26 ετών) 

Με λίγα λόγια, οι Πακιστανοί μετανάστες έχουν χρησιμοποιήσει στρατηγικά την διαδικασία αίτησης 

ασύλου, γνωστή και ως «ροζ κάρτα»: η αργή επεξεργασία των αιτήσεων σημαίνει ότι οι περισσότερες 
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 Διαθέσιμα από: http://popstats.unhcr.org/ 
18

 Διαθέσιμα από: 

http://www.yptp.gr/images/stories//2014/asylo/13092014GreekAsylumServiceStatisticalData_Jan14-

August14_gr.pdf 

http://popstats.unhcr.org/
http://www.yptp.gr/images/stories/2014/asylo/13092014GreekAsylumServiceStatisticalData_Jan14-August14_gr.pdf
http://www.yptp.gr/images/stories/2014/asylo/13092014GreekAsylumServiceStatisticalData_Jan14-August14_gr.pdf
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παραμένουν εκκρεμείς και η «ροζ κάρτα» καταλήγει να αποτελεί μία προσωρινή λύση που τους 

επιτρέπει να κυκλοφορούν ελεύθερα στη χώρα, μία πληροφορία που μαθαίνουν οι μετανάστες άμεσα 

μετά την άφιξή τους στην Ελλάδα μέσω των κοινωνικών τους δικτύων. Σε κάθε περίπτωση, είναι 

γεγονός πως όλοι οι συνεντευξιαζόμενοι τόνισαν τις ανυπέρβλητες δυσκολίες που συνάντησαν στην 

προσπάθειά τους να κάνουν την αίτηση για άσυλο. Σε πολλές περιπτώσεις, παρά τις επίμονες 

προσπάθειές τους και ενώ είχαν σωστή πληροφόρηση δεν κατάφεραν να βγάλουν ούτε καν την ‘ροζ 

κάρτα’, όπως στην περίπτωση του Sameer: 

«Έχω πάει πολλές φορές, προσπάθησα να βγάλω χαρτιά αλλά τότε πάρα πολλή κόσμο είχε και 

δεν μπορούσα να βγάλω, κάθε μέρα παίρνανε 20 άτομα, 40 άτομα, και μαζεύανε εκεί χιλιάδες 

άτομα. Γι’ αυτό δεν μπορούσα να βγάλω. Και μετά δεν είχανε νόμο. Δεν δίνουνε, και ακόμα δεν 

δίνουνε ροζ κάρτα. Αυτοί που έχουνε πάρει εντάξει, κάθε 6 μήνες πάνε, κάνουν ανανέωση, 

καινούριοι δεν παίρνουνε τώρα.» (Sameer, 30 ετών)  

Οι εμπειρίες όλων ανεξαιρέτως μαρτυρούν τον παραλογισμό του συστήματος ασύλου, το οποίο 

αναγκάζει τους μετανάστες να περιμένουν υπερβολικά πολλές ώρες στις ουρές έξω από την Πέτρου 

Ράλλη με κίνδυνο να χάσουν τις δουλειές τους, ενώ την ίδια στιγμή κανενός είδους βοήθεια δεν τους 

προσφέρεται ως προς τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν. Επιπλέον, οι περισσότεροι 

μετανάστες κάνουν λόγο για τον πρωταρχικό ρόλο που παίζουν οι δικηγόροι σε αυτή την διαδικασία, 

τόσο στην Πέτρου Ράλλη όσο και στις συνδιαλλαγές τους με τις αρχές γενικά. Για παράδειγμα, ο 

Tahir, που συναντήσαμε μέσα σε ένα κέντρο κράτησης, ζούσε στην Ελλάδα για 9 χρόνια. Μετά από 

επανειλημμένες ανανεώσεις της ροζ κάρτας του, απέτυχε να το κάνει εκ νέου και για να βρει μια λύση 

στο πρόβλημα της παρατυπίας κατέφυγε σε δικηγόρους:  

«Για να μη χάσω και τη δουλειά και να μη πάω πίσω, γιατί άκουγα θα σε στείλουν με ζόρι, το 

ένα, το άλλο, είχα κάνει ένα δικηγόρο την Κέρκυρα, πήρε ένα χιλιάρικο, δεν έκανε τίποτα. Μετά 

ήτανε μία κοπέλα δικηγόρο πάλι, πήρε 4άμισι κατοστάρικα, τίποτα, και μετά είχα έρθει εδώ το 

Αμυγδαλέζα, μετά μίλησα με ένα δικηγόρο, μου είχε πει τότε 1.200 ευρώ, είχαμε δώσει 7 

κατοστάρικα και τελικά κι αυτός μας έφαγε, δεν έκανε τίποτα. Και τώρα εντάξει, ξέρεις.» (Tahir, 

27 ετών) 

Αυτό που προκύπτει από τις συνεντεύξεις είναι ότι οι δικηγόροι προκειμένου να βγάλουν χρηματικό 

κέρδος εκμεταλλεύονται την γραφειοκρατία που χαρακτηρίζει την διαδικασία αίτησης για άσυλο και τα 

προβλήματα που σχετίζονται με την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού, καθώς και το γεγονός ότι οι 

παράτυποι μετανάστες δεν μιλάνε ελληνικά και δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε σχετικές 

πληροφορίες. Την ίδια στιγμή, πολλοί από τους μετανάστες στους οποίους μιλήσαμε δήλωσαν ότι 

εξαπατήθηκαν από τους δικηγόρους και δεν μπόρεσαν μετά να πάρουν τα λεφτά τους πίσω ώστε να 

προχωρήσουν στην κατάθεση της αίτησης. Με λίγα λόγια, οι δικηγόροι έχουν δημιουργήσει ένα δίκτυο 

στην χώρα, και συγκεκριμένα στο κέντρο της Αθήνας, παρόμοιο με αυτό των λαθρεμπόρων στα 

σύνορα, το οποίο διευκολύνει τους μετανάστες να αποκτήσουν πρόσβαση σε πληροφορίες και 

υπηρεσίες που δεν τους διατίθενται μέσω νόμιμων και επίσημων οδών. Και οι δύο αντιπρόσωποι των 

Πακιστανικών συλλόγων αναφέρθηκαν στους τρόπους με τους οποίους οι δικηγόροι εκμεταλλεύονται 

οικονομικά τους παράτυπους μετανάστες κάνοντας λόγο ουσιαστικά για ένα διαφθαρμένο δίκτυο που 

προσπαθεί να εξαπατήσει άτομα από το Πακιστάν (Συνέντευξη 1 και 3). 
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5. Η απόφαση για παραμονή, επιστροφή ή εκ νέου μετανάστευση  

 

Παρακάτω θα εξετάσουμε τα μελλοντικά σχέδια των μεταναστών, όπως μας τα εξέφρασαν ή ήδη τα 

υλοποιούν και τα οποία εξαρτώνται από έναν συνδυασμό δομικών παραγόντων, όπως οι κρατικές 

πολιτικές για την μετανάστευση, η αγορά εργασίας στη χώρα, οι πολιτισμικές παραδόσεις και οι 

ατομικές υποκειμενικότητες του καθενός. Τρεις επιλογές ανοίγονται στους μετανάστες από το 

Πακιστάν: να επιστρέψουν στην χώρα καταγωγής τους, να μεταναστεύσουν προς άλλους 

Ευρωπαϊκούς προορισμούς, ή να παραμείνουν στη χώρα παρά τις δυσκολίες που συναντούν.   

5.1 Επιστροφή 

Σύμφωνα με τον Cassarino (2004), η επιστροφή στην χώρα καταγωγής μπορεί να χωριστεί σε τρεις 

κατηγορίες ανάλογα με τον βαθμό ετοιμότητας του μετανάστη που παίρνει αυτή την απόφαση, και ο 

οποίος μπορεί να είναι υψηλός, χαμηλός ή ανύπαρκτος. Το επίπεδο ετοιμότητας εξαρτάται από την 

θέληση του κάθε ατόμου να επιστρέψει και άρα η απόφαση αυτή πρέπει να είναι ένα προϊόν 

ελεύθερης επιλογής το οποίο να στηρίζεται από τους κατάλληλους πόρους και πληροφορίες σχετικά 

με την χώρα καταγωγής (Cassarino, 2004). Ωστόσο, πολύ λίγοι ανάμεσα στους ερωτηθέντες ήταν 

αυτοί που αποφάσισαν να γυρίσουν  πίσω το Πακιστάν αφού είχαν αποκτήσει τέτοιου είδους 

ετοιμότητα που να τους εξασφαλίζει μία ομαλή επιστροφή.  Οι περισσότεροι αντίθετα εμφανίζονται ως 

αναγκασμένοι να επιστρέψουν εξαιτίας της ανεργίας που επικρατεί στην Ελλάδα είτε του μέτρου της 

κράτησης που πια τους απειλεί. 

Τα υψηλά επίπεδα ανεργίας που εμφανίζει τα τελευταία χρόνια η χώρα λοιπόν ανάγκασαν πολλούς 

να επανεκτιμήσουν τις επιλογές τους και να στραφούν είτε προς την μετακίνηση σε άλλες Ευρωπαϊκές 

χώρες είτε προς την επιστροφή πίσω στο Πακιστάν. Ο βασικός ανασταλτικός παράγοντας παραμένει 

και σε αυτή την περίπτωση οικονομικός, αφού τα χρήματα που χρειάζονται για μία εκ νέου μετακίνηση 

είναι πολλά, όπως και αυτά που έχουν ήδη επενδυθεί στο ταξίδι μέχρι την Ελλάδα ώστε κάποιος να 

αποφασίσει να γυρίσει πίσω. Αυτό υποστηρίζουν και οι Kashif και ο Shahid:  

«Σκέφτεται να δω ένα χρόνο, να δω αν θα γίνει να βρω κανένα δουλειά εντάξει θα δουλέψω, 

αλλιώς θα φύγω πίσω (…) Οι γονείς του λένε ότι πρέπει να γυρίσει πίσω αλλά σκέφτεται αυτά 

που έχω πληρώσει τουλάχιστον να βγάλω κάτι απ’ αυτά που έχω πάρει, τουλάχιστον δάνειο να 

ξεπληρώσω.» (Kashif, 20 ετών) 

«Τώρα πιο πολύ σκέφτομαι να φύγω από δω, και μετά θα δω τι θα κάνω εκεί πέρα
19

.  Αφού 

έφυγα λόγω, από δουλειές, δεν υπάρχουνε, και εδώ πιο χειρότερα βρήκα. Και να πάω πίσω να 

δω τι θα κάνω.» (Shahid, 23 ετών) 

Εξαιτίας της ζοφερής κατάστασης, άρα, που επικρατεί στον εργασιακό τομέα στην Ελλάδα, πολλοί 

είναι αυτοί που επιστρέφουν στο Πακιστάν, ενώ παράλληλα τα εμβάσματα που φτάνουν εκεί είναι 

πολύ λιγότερα, αφού αυτοί που παραμένουν στην χώρα αδυνατούν να στηρίξουν οικονομικά τις 

οικογένειές τους για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Με αυτό τον τρόπο λοιπόν επικοινωνείται η 

πληροφορία σε όσους είχαν σκοπό να μεταναστεύσουν, ότι δεν υπάρχουν πια ευκαιρίες για 

απασχόληση στην χώρα προορισμού. Ούτως η άλλως, από τις συνεντεύξεις προκύπτει ότι πια δεν 

είναι πολλοί αυτοί που ρωτάνε να μάθουν για την Ελλάδα, αφενός γιατί είναι γνωστό πια ότι τα 

πράγματα δεν είναι καλά, αφετέρου γιατί οι παράτυποι μετανάστες που ήδη βρίσκονται στην χώρα 

αποτρέπουν τους συμπατριώτες τους από το να πάρουν μια τέτοια απόφαση.   
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 Στο Πακιστάν. 
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Ο βασικός λόγος που οδηγεί τους μετανάστες να πάρουν την απόφαση να επιστρέψουν πίσω στην 

χώρα καταγωγής τους μοιάζει να είναι η χρονική επιμήκυνση της κράτησης των παράτυπων 

μεταναστών, ένα μέτρο που θεωρείται μέρος τόσο της εσωτερικής όσο και της εξωτερικής 

μεταναστευτικής πολιτικής (Hatziprokopiou & Triandafyllidou, 2013). Σύμφωνα  με το Εθνικό Σχέδιο 

Δράσης για το Άσυλο και τη Διαχείριση των Μεταναστευτικών Ροών, αυτό το μέτρο ως στόχο έχει 

τόσο να ωθήσει τους παράτυπους μετανάστες που βρίσκονται ήδη στην χώρα να την εγκαταλείψουν, 

όσο και να αποτρέψει άλλους από το να εισέλθουν παράτυπα σε αυτήν (Triandafyllidou & Angeli, 

2014). Στην περίπτωση των Πακιστανών, φαίνεται πως ο στόχος αυτός επιτεύχθηκε μέσω του μέτρου 

αυτού, σε συνδυασμό με την αύξηση των ελέγχων στα σύνορα της χώρας
20

.   Τέσσερις από τους 

ερωτηθέντες αποφάσισαν να κάνουν αίτηση για επιστροφή μέσω των Υποβοηθούμενων Εθελούσιων 

Επιστροφών του ΔΟΜ όσο βρίσκονταν στο κέντρο κράτησης της Αμυγδαλέζας. Ο λόγος ήταν 

προφανής: όσο βρίσκονταν υπό κράτηση δεν θα είχαν τη δυνατότητα να εργαστούν, άρα να στέλνουν 

εμβάσματα στις οικογένειές τους και να βγάζουν τα προς το ζην τουλάχιστον για 18 μήνες ή και 

παραπάνω. Η επιστροφή παρουσιαζόταν ως η μοναδική διέξοδος, όπως εξηγεί ο Sufian:     

«Έχω κάνει αίτηση, αν θα με στείλουνε πίσω. Αν θα με αφήσουνε ελεύθερο εδώ δεν θα πάω 

πίσω, λόγω οικονομικά, δεν μπορώ να κάνω κάτι εκεί για να βοηθήσω τη οικογένειά μου. 

Δυσκολεύομαι εκεί και αν θα με αφήσουνε ελεύθερο εδώ πέρα θα πάω να δουλέψω να στείλω 

κάτι χρήματα για να περνάνε (…) σκέφτηκα εδώ που είμαι εδώ μέσα δεν μπορώ να κάνω κάτι 

για τα οικογένειά μου, για τη γυναίκα μου, για τα παιδιά μου, καλύτερα να φύγω από δω, που θα 

μείνω εδώ 18 μήνες , 2 χρόνια, δεν ξέρω πόσο θα κρατήσουνε εδώ μέσα. Καλύτερα να κάνω 

αίτηση να φύγω πίσω, να είμαι δίπλα στη γυναίκα μου, στα παιδιά μου, οικογένειά μου.» 

(Sufian, 30 ετών) 

Ωστόσο, πρέπει να τονιστεί σε αυτό το σημείο πως ακόμα κι αν στην περίπτωση των μεταναστών 

από το Πακιστάν το μέτρο αυτό φαίνεται να πέτυχε τον στόχο του, αυτό δεν το μετατρέπει 

αναγκαστικά σε μία επιτυχημένη μεταναστευτική πολιτική. Οι Τριανταφυλλίδου, Αγγελή και 

Δημητριάδη (2014) έχουν παρατηρήσει σχετικά πως το μέτρο της κράτησης, όπως υιοθετήθηκε και 

εφαρμόστηκε από το ελληνικό κράτος τα τελευταία χρόνια, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να 

θεωρηθεί αποτελεσματικό ή βιώσιμο, καθώς δεν στέκει νομικά και άρα μπορεί να επιφέρει νέες 

νομικές κυρώσεις στην Ελλάδα. Επιπλέον, είναι ένα μέτρο εξαιρετικά φορτισμένο πολιτικά, την ίδια 

στιγμή που οικονομικά είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικό ενώ τα αποτελέσματά του αβέβαια. Την στιγμή 

που συντάσσεται αυτή η έρευνα, η Αμυγδαλέζα- το πιο κακόφημο κέντρο κράτησης της χώρας- 

αρχίζει να εκκενώνεται, κάτι που αντανακλά την σταδιακή αλλαγή της μεταναστευτικής πολιτικής που 

εφαρμόζει η νεοεκλεγμένη κυβέρνηση του αριστερού πολιτικού συνασπισμού του ΣΥΡΙΖΑ
21

.   Τον 

Φεβρουάριο του 2015, ο νεοδιορισμένος Αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης 

Πανούσης επισκέφτηκε το προ-αναχωρησιακό κέντρο στην Αμυγδαλέζα μετά την αυτοκτονία ενός 

νεαρού Πακιστανού κρατουμένου και υποσχέθηκε αφενός να κλείσει το κέντρο αυτό αφετέρου να 

μετατρέψει σταδιακά τα υπόλοιπα σε ανοιχτές δομές φιλοξενίας
22

.  

Δεν μπορεί ωστόσο κανείς να μιλήσει για παράτυπη μετανάστευση στην Ελλάδα χωρίς να αναφερθεί 

στον ξενοφοβικό λόγο και την έξαρση ρατσιστικής βίας που χαρακτηρίζουν την καθημερινότητα της 

χώρας τα τελευταία χρόνια. Όλες οι κατηγορίες αλλοδαπών πολιτών στην χώρα, οι αιτούντες άσυλο, 

οι πρόσφυγες και οι μετανάστες, έχουν μετατραπεί σε θύματα επιθέσεων από μέλη ακροδεξιών 

ομάδων, συμπεριλαμβανομένου και του νεοναζιστικού πολιτικού κόμματος της Χρυσής Αυγής που 
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 Ως προς τους στόχους αυτού του μέτρου και πέραν των εθνικών συνόρων, όπως ήδη αναφέρθηκε, η Ελλάδα 

πια δεν αποτελεί ελκυστικό προορισμό για τους μετανάστες από το Πακιστάν.   
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 Βλ: http://www.kathimerini.gr/804882/article/epikairothta/ellada/anoi3an-oi-pyles-e3odoy-sto-kentro-krathshs-

amygdalezas 
22

 Βλ.: http://www.tanea.gr/news/greece/article/5209793/panoyshs-gia-amygdaleza-tha-lygize-kai-o-xeiroteros-

ratsisths/ 

http://www.kathimerini.gr/804882/article/epikairothta/ellada/anoi3an-oi-pyles-e3odoy-sto-kentro-krathshs-amygdalezas
http://www.kathimerini.gr/804882/article/epikairothta/ellada/anoi3an-oi-pyles-e3odoy-sto-kentro-krathshs-amygdalezas
http://www.tanea.gr/news/greece/article/5209793/panoyshs-gia-amygdaleza-tha-lygize-kai-o-xeiroteros-ratsisths/
http://www.tanea.gr/news/greece/article/5209793/panoyshs-gia-amygdaleza-tha-lygize-kai-o-xeiroteros-ratsisths/
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κατάφερε να μπει στο κοινοβούλιο το 2012. Οι αστυνομικές, δικαστικές και γενικά κρατικές αρχές δεν 

αντιμετώπισαν κατάλληλα την δραματική αύξηση των επιθέσεων κατά των μεταναστών, όπως 

καταγγέλλουν τοπικές και διεθνείς ΜΚΟ και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στο σημείο αυτό, 

αναφέρουμε χαρακτηριστικά πως δεν έχει υπάρξει ποτέ καταδίκη για έγκλημα με ρατσιστικό κίνητρο 

στην χώρα (Triandafyllidou και Kouki, 2015). Επιπλέον, η πλειοψηφία των θυμάτων ρατσιστικής βίας 

από επιλογή δεν αναφέρουν τις επιθέσεις στις αρχές, όχι μόνο γιατί οι περισσότεροι είναι χωρίς 

χαρτιά και άρα φοβούνται τις επιπτώσεις, αλλά και γιατί οι δημόσιοι υπάλληλοι θεωρούνται οι πιο 

συνήθεις δράστες τέτοιων επιθέσεων σύμφωνα με μαρτυρίες, ενώ παράλληλα υπάρχουν ενδείξεις 

συνεργασίας μεταξύ της Χρυσής Αυγής και της ελληνικής αστυνομίας (Human Rights Watch, 2012). 

Τα θύματα, λοιπόν, αποθαρρύνονται από αυτό το κλίμα ατιμωρησίας που συνοδεύει τα ρατσιστικά 

εγκλήματα, από την κανονικοποίηση της ξενοφοβίας και του ρατσισμού, καθώς και από το γεγονός ότι 

εν καιρώ κρίσης οι μετανάστες έχουν μετατραπεί σε εξιλαστήρια θύματα. Συγκεκριμένα η πακιστανική 

κοινότητα έχει κατ’ εξακολούθηση πέσει θύμα ρατσιστικών επιθέσεων και έχει προβεί σε μία σειρά 

ενεργειών ως αντίδραση, συμμετέχοντας, για παράδειγμα, σε πορείες και αντιρατσιστικές 

πρωτοβουλίες (Youssef, 2013). 

Οι συνεντεύξεις, λοιπόν, με παράτυπους μετανάστες έλαβαν χώρα την στιγμή που η Ελλάδα γνώριζε 

μια πρωτοφανή έξαρση ρατσισμού. Παρ’ όλα αυτά,  σε καμία περίπτωση οι ίδιοι δεν αναφέρθηκαν 

στο γεγονός αυτό ως παράγοντα που να επηρέασε την απόφασή τους είτε να παραμείνουν είτε να 

επιστρέψουν πίσω στο Πακιστάν. Ωστόσο, η έρευνα πεδίου ξεκίνησε (Σεπτέμβρης 2013) περίπου την 

περίοδο που ο αντιφασίστας μουσικός Παύλος Φύσσας δολοφονήθηκε από ένα μέλος της Χρυσής 

Αυγής και ήταν πολλοί αυτοί που μας δήλωσαν ότι χρειάστηκε να δολοφονηθεί ένας Έλληνας για να 

αποφασίσει η αστυνομία και η δικαιοσύνη να ασχοληθούν με το θέα της ακροδεξιάς βίας.  Η 

παρατήρηση αυτή σχετίζεται με το γεγονός ότι στην αρχή του ίδιου έτους ο νεαρός Πακιστανός 

Shehzad Luqman έπεσε θύμα δολοφονίας που θεωρείται ότι είχε ρατσιστικό κίνητρο, κάτι που δεν 

έτυχε της ίδιας προσοχής από τα μέσα ενημέρωσης και το κοινό, ούτε αντίδρασης από τις αρχές και 

την δικαιοσύνη. Μονάδα ένας από τους ερωτηθέντες, ο Farid, με τον οποίο επικοινωνήσαμε ξανά ένα 

χρόνο μετά την αρχική μας συνομιλία, δήλωσε ότι γύρισε στον Πακιστάν τον Σεπτέμβρη του 2014 για 

οικονομικούς μεν λόγους, εφόσον έχασε την δουλειά του στην Ελλάδα, ωστόσο αυτό που τον ώθησε 

να πάρει την απόφαση ήταν ένα περιστατικό ρατσιστικής βίας που του έτυχε ένα μήνα πριν φύγει.       

     

5.2 Κίνηση προς τα εμπρός 

 

Λίγοι ανάμεσα στους ερωτηθέντες σκέφτονται να μεταναστεύσουν σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα ώστε να 

έχουν περισσότερες πιθανότητες εύρεσης εργασίας. 

«Αν θα βρω καλύτερη δουλειά θα δουλέψω εδώ, αλλιώς θα φύγω μπροστά. (…) Αν δεν θα βρω 

καλύτερη δουλειά να πάω Ιταλία, Γερμανία, προς τα κει, όχι πίσω.» (Sameer, 30 ετών) 

Αν κάτι ωθεί τους μετανάστες να μετακινηθούν προς άλλη χώρα είναι η πεποίθηση τους ότι στην 

περίπτωση αυτή θα έχουν την δυνατότητα να αποκτήσουν ένα καθεστώς νομιμότητας που θα τους 

επιτρέψει να κυκλοφορούν ελεύθερα και να εργάζονται νόμιμα στις χώρες όπου θα μεταβούν, όπως 

για παράδειγμα στην Ιταλία, την Ισπανία και την Γερμανία. Και πάλι, όμως, οι πληροφορίες που έχουν 

είναι ελλιπείς, παρωχημένες ή και ψευδείς, όπως στην περίπτωση του Subhan, ο οποίος είναι 

σίγουρος πως εάν καταφέρει να φτάσει στην Γερμανία θα είναι εύκολο μετά να αναγνωρισθεί ως 

πρόσφυγας:   

Ερευνήτρια: Τι έχεις ακούσει για τη Γερμανία; 
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Subhan: Έχω φίλος μου εκεί Γερμανία, έχω ακούσει ότι εκεί μπορώ να πάρω εύκολα πολιτικό 

άσυλο, μπορώ να μείνω πιο καλά εκεί.  

Ερευνήτρια: Θεωρείς ότι είναι όντως εύκολο να πάρεις άσυλο εκεί; Έχεις κάποιο λόγο; 

Subhan: Από την Ελλάδα είναι πάρα πολύ εύκολα για να πάρεις εκεί πολιτικό άσυλο. 

Ερευνήτρια: Έχεις κάποιο λόγο που μπορείς να πεις ότι για αυτό το λόγο φοβάμαι να πάω πίσω 

στο Πακιστάν; 

Subhan: Δεν έχω κανένα φόβο, απλά δεν θέλω να πάω πίσω. Θέλω να πάω στο Ευρώπη. 

Ευρώπη, μπροστά. Γερμανία, Ιταλία.  (Subhan, 23 ετών) 

Εάν κάτι εμποδίζει τα άτομα να προχωρήσουν προς αυτή την κατεύθυνση είναι, προφανώς, το 

οικονομικό κόστος που ανέρχεται στα 2.000 ευρώ, ένα ποσό ιδιαίτερα μεγάλο για κάποιον που ήδη 

έχει ξοδέψει αρκετά χρήματα για να φτάσει έως την Ελλάδα  και έχει διατελέσει ήδη μία περίοδο 

άνεργος. Ως προς τα σημεία εξόδου προς άλλες χώρες, η επικρατέστερη διαδρομή είναι ακόμα μέσω 

των λιμανιών της Πάτρας και της Ηγουμενίτσας προς την Ιταλία
23

.  Σύμφωνα με τις αναφορές της 

Frontex (2014), όσο και τις δηλώσεις κάποιων μεταναστών, ωστόσο, τελευταία αρχίζουν να 

χρησιμοποιούνται ως εναλλακτικές οδοί και οι χώρες των δυτικών Βαλκανίων.  

   

5.3 Παραμονή   

Αν κάτι φαίνεται ενδιαφέρον, ωστόσο, είναι να καταλάβει κανείς όχι γιατί κάποιοι από τους 

παράτυπους μετανάστες επιθυμούν να επιστρέψουν πίσω στο Πακιστάν, αλλά γιατί κάποιοι από 

αυτούς παίρνουν την απόφαση να παραμείνουν στην χώρα, ακόμα κι αν βρίσκονται υπό κράτηση. Κι 

αυτό συμβαίνει καθώς για ορισμένους η επιστροφή στην χώρα καταγωγής απλά δεν αποτελεί 

επιλογή, καθώς θεωρούν πως είτε απειλείται η ζωή τους εκεί, είτε δεν έχουν καταφέρει ακόμα να 

μαζέψουν τα χρήματα που επένδυσαν για να πραγματοποιήσουν το ταξίδι έως την Ελλάδα ώστε να 

επιστρέψουν. Ο Naeem, αφού είχε εργαστεί ήδη δυο χρόνια στο Πακιστάν, έφτασε στην Ελλάδα στα 

17 του ώστε να καλύψει τις οικονομικές ανάγκες της οικογένειάς του κερδίζοντας περισσότερα. Για να 

συγκεντρώσει τα 6.000 ευρώ που απαιτούσε ο λαθρέμπορος, η οικογένειά του πούλησε ένα κτήμα και 

δανείστηκε χρήματα από συγγενείς. Ο Naeem  συνελήφθη λίγο αφότου έφτασε στην Ελλάδα και όταν 

τον ρωτήσαμε εάν σκέφτεται να γυρίσει πίσω, απάντησε:   

«Αφού πήρα δανεικά για να πληρώσω που ήρθα εδώ, πως θα πληρώσω αν θα πάω πίσω. 

Πρέπει να βγω εδώ να δουλέψω, να πληρώσω τα χρέη που έχω και μετά.» (Naeem, 19 ετών)  

Το ίδιο επιχείρημα χρησιμοποιούν και όσοι δεν κρατούνται, αλλά έχουν υπάρξει άνεργοι για μεγάλα 

διαστήματα. Πέρα από το τεράστιο οικονομικό βάρος που θα επέφερε μια τέτοια απόφαση, αυτός ο 

τρόπος σκέψης εξηγείται επίσης σε σχέση με το ιστορικό, κοινωνικό, πολιτισμικό και πολιτικό πλαίσιο 

του Πακιστάν, όπου και πάρθηκε η αρχική απόφαση για μετανάστευση. Η διαδικασία της 

μετανάστευσης έχει ένα συγκεκριμένο οικονομικό και κοινωνικό βάρος, ειδικά σε σχέση με τους νέους 

άντρες και το πέρασμά τους από την παιδική στην ενήλική ζωή. Έτσι, ακόμα κι αν το να γυρίσει 

κάποιος πίσω νωρίτερα απ’ ότι είχε σχεδιάσει θα έμοιαζε αντικειμενικά ως η πιο λογική λύση σε μία 

μη διαχειρίσιμη διαμονή στην χώρα ή και σε μία παρατεταμένη κράτηση, παρ’ όλα αυτά μία τέτοια 

κίνηση δεν αποτελεί ουσιαστική επιλογή για τους Πακιστανούς μετανάστες, ειδικά εάν πρόκειται για 

απέλαση ή επιστροφή μέσω κρατικών προγραμμάτων. Αφενός οι λόγοι που αρχικά ώθησαν στη 

μετανάστευση εξακολουθούν να ισχύουν - φόβος καταδίωξης, φτώχεια, ανασφάλεια ή ανεργία- , 
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 Σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας, 293 Πακιστανοί συνελήφθηκαν στην προσπάθειά τους να 

διασχίσουν τα ελληνοιταλικά σύνορα το 2011 και 595 το 2012.  
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αφετέρου η επιστροφή συχνά εξισώνεται με προσωπική αποτυχία και πιθανώς να οδηγήσει σε 

στιγματισμό του ατόμου, ειδικά στον βαθμό που συνδέεται με οικογενειακές δεσμεύσεις και χρέη 

(Schuster & Majidi, 2015).  
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6. Επίλογος 

 

Ακόμα κι αν δεν δηλώνεται ρητά, ωστόσο στις περισσότερες περιπτώσεις η ακαδημαϊκή βιβλιογραφία 

αντιμετωπίζει τη μετανάστευση ως προϊόν μιας σειράς από ορθολογικές και συνειδητές στρατηγικές 

που στόχο έχουν να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη του ατόμου και του νοικοκυριού στο οποίο ανήκει ο 

μετανάστης, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τους κινδύνους στους οποίους αυτός εκτίθεται λόγω αυτής 

της απόφασης. Ερμηνείες που στηρίζονται σε επιχειρήματα ‘ορθολογικής επιλογής’ (rational choice 

theory) για να εξηγήσουν τις αποφάσεις των μεταναστών, όπως αυτή της θεωρίας ‘έλξης-απώθησης’  

(‘push-pull’ theory), έχουν αμφισβητηθεί ήδη από την δεκαετία του 1960 και έχουν αντικατασταθεί από 

άλλες αναλύσεις, πιο ευρείες και πολυεπίπεδες, όπως την θεωρία των ‘παγκόσμιων συστημάτων’ 

(‘world systems theory’) (Arango, 2000). Με τον ίδιο τρόπο δεν γίνεται πια άκριτα αποδεκτή η 

κατανόηση της επιστροφής μεταναστών ως απόδειξη είτε επιτυχίας είτε αποτυχίας (de Haas et al., 

2015). Όπως και να χει, ωστόσο, ο οικονομικός αναγωγισμός παραμένει ακόμα το αναπόφευκτο 

πρίσμα μέσα από το οποίο γίνονται κατανοητά τα κίνητρα που οδηγούν στη μετανάστευση, τόσο σε 

επίπεδο κοινωνικών αντιλήψεων όσο και ακαδημαϊκής βιβλιογραφίας, ακόμα και στις περιπτώσεις 

εκείνες που λαμβάνονται υπόψη μια σειρά από κοινωνικο-πολιτισμικοί παράγοντες (Ahmad, 2008: 

129).  

Αν εξετάσει κανείς την μετανάστευση Πακιστανών στην Ελλάδα υπό το πρίσμα μίας τέτοιας οπτικής, 

γεννιούνται τόσες απορίες όσες απαντώνται, κι αυτό γιατί είναι περίπλοκο να γίνει κατανοητό τι είναι 

αυτό που τελικά οδηγεί τα άτομα να πάρουν την απόφαση να εγκαταλείψουν το Πακιστάν και να 

ξεκινήσουν ένα τόσο δύσκολο ταξίδι ως την Ελλάδα: αρχικά αυτό συνεπάγεται ένα τόσο μεγάλο 

χρηματικό ποσό όσο και το ετήσιο εισόδημα ενός νοικοκυριού, ενώ την ίδια στιγμή οι απαιτήσεις και ο 

ρόλος του λαθρέμπορου όχι μόνο δεν γίνονται αντικείμενο κριτικής, αλλά θεωρούνται αυτονόητα. Το 

ίδιο αυτονόητη θεωρείται και η ‘παρατυπία’ που ενυπάρχει στην διαδικασία μετανάστευσης και που 

φέρνει τα άτομα αντιμέτωπα με μια σειρά κινδύνων προκειμένου να φτάσουν στον προορισμό τους 

μετά από μήνες ή ακόμα και χρόνια. Την ίδια στιγμή, απορία προκαλεί το γεγονός ότι οι μετανάστες με 

τους οποίους συνομιλήσαμε δεν είχαν γνώση των παραπάνω περιπλοκών, αφού οι περισσότεροι, αν 

όχι όλοι, δεν είχαν καμία πληροφόρηση σχετικά με μια σειρά ζητημάτων, όπως για τους ελέγχους που 

γίνονται στα σύνορα και τις πολιτικές ελέγχου στο εσωτερικό της χώρας, για την πρόσφατη 

αυστηροποίηση των μέτρων ασφάλειας, για τα προγράμματα νομιμοποίησης που κάποτε ίσχυαν και 

τώρα έχουν καταργηθεί, για τις συνθήκες που επικρατούν σχετικά με το σύστημα ασύλου και τις 

δυσκολίες που υπάρχουν στο να αποκτήσει και να ανανεώσει κανείς την ροζ κάρτα και για τις 

εργασιακές ευκαιρίες στην χώρα. Αυτό που προκύπτει είναι ότι τελικά οι πληροφορίες σχετικά με το 

πώς εισέρχεται κανείς στην Ελλάδα, πώς αποκτάει νόμιμο καθεστώς και πώς είναι η ζωή στην χώρα 

δεν είναι τόσο σημαντικές την ώρα που οι μετανάστες παίρνουν την απόφαση να εγκαταλείψουν το 

Πακιστάν για να ταξιδέψουν προς την Ελλάδα. Κι ενώ οι περισσότεροι συνάντησαν δυσκολίες εξαιτίας 

(και) των ανεπαρκών ή λάθος πληροφοριών που τους είχαν δώσει είτε τα κοινωνικά τους δίκτυα είτε 

οι λαθρέμποροι, σε καμία περίπτωση το γεγονός αυτό δεν τους κάνει να μετανιώσουν που 

εμπιστεύθηκαν τις παραπάνω πηγές για να αντλήσουν τις πληροφορίες. Οι περισσότεροι, λοιπόν, 

από τους συνεντευξιαζόμενους, βρέθηκαν αντιμέτωποι με τεράστια εμπόδια στην προσπάθειά τους 

όχι μόνο να στέλνουν πίσω στην πατρίδα επαρκή εμβάσματα και να ζήσουν μια ζωή διαφορετική στην 

Ευρώπη, αλλά ακόμα και να καταφέρουν να επιβιώσουν. Αρκετοί δεν μπορούν να γυρίσουν γιατί 

ακόμα χρωστάνε χρέη. Ωστόσο, την ίδια στιγμή αρκετοί είναι αυτοί ανάμεσά τους που, παραδόξως, 

δεν εκφράζουν καν την επιθυμία να εγκαταλείψουν την Ελλάδα. Με λίγα λόγια, εάν προσπαθούσαμε 

να ερμηνεύσουμε τα παραπάνω σύμφωνα με μία ανάλυση ‘έλξης- απώθησης’ (‘push/ pull’) ή 

‘κόστους- οφέλους’ (‘cost/ benefit’), με δυσκολία θα καταλήγαμε σε κάποια συγκεκριμένα 

αποτελέσματα σχετικά με τους θανάσιμους κινδύνους με τους οποίους έρχονται αντιμέτωποι οι 

παράτυποι μετανάστες.  
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Αυτό μπορεί να έχει να κάνει με τις προκαταλήψεις που καθορίζουν τον τρόπου που θέτουμε το 

ερώτημα ‘γιατί’ κάποιος μεταναστεύει από το Πακιστάν στην Ελλάδα, αφού αυτό που υπονοείται 

πάντα είναι ότι η απόφαση που παίρνει κάποιος να εγκαταλείψει το σπίτι του δεν μπορεί παρά να 

είναι η ύστατη λύση σε άλυτα προβλήματα. Αυτή η λογική συνάδει με τις επικρατούσες θεωρίες 

οικονομικής ιστορίας που έχουν ως αντικείμενο έρευνας τις αναπτυσσόμενες χώρες ή/και τις 

κοινότητες των φτωχών και πώς αυτοί επιβιώνουν (Ahmad, 2008: 134). Όπως εξετάσαμε παραπάνω, 

τέτοιου τύπου ερμηνευτικά εργαλεία θεωρούν τις αποφάσεις που παίρνουν οι μετανάστες ως μη 

ορθολογικές διαδικασίες, ενώ η επίδραση των ατόμων σε συστημικά εμπόδια παραμένει τελικά 

ασαφής ή ανύπαρκτη. Ωστόσο τα κίνητρα που ωθούν τους μετανάστες να μεταναστεύσουν 

διαμορφώνονται σε διάφορες εκφάνσεις της ζωής του που δεν σχετίζονται μονάχα με τις οικονομικές 

ανάγκες της οικογένειάς τους, αλλά και με τοπικές συνθήκες και το κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο 

εντάσσονται και το οποίο είναι αποτέλεσμα πολλαπλών παραγόντων, οι οποίοι μπορεί να είναι εξίσου 

ορθολογικοί όσο και τυχαίοι. Για παράδειγμα, οι πληροφορίες που διαθέτουν οι μετανάστες σχετικά με 

την χώρα προορισμού συνήθως δεν είναι αυτές που η σχετική ακαδημαϊκή βιβλιογραφία θα 

θεωρούσε σημαντικές, αφού δεν σχετίζονται με τον έλεγχο των συνόρων, τις δυνατότητες 

νομιμοποίησης ή τις εργασιακές συνθήκες. Για τα άτομα αυτά αρκεί το γεγονός πως η Ελλάδα 

φαντάζει ως μία χώρα που μπορεί με κάποιο τρόπο να ικανοποιήσει τις προσδοκίες τους και με βάση 

αυτή την ασαφή εικόνα διατίθενται τόσο αυτοί, όσο και οι οικογένειές τους να πληρώσουν τεράστια 

ποσά στους λαθρεμπόρους ώστε να ‘αγοράσουν’ το αγαθό της παράτυπης μετανάστευσης. Για να 

κατανοήσουμε αυτή την εμπειρία μετανάστευσης θα ήταν χρήσιμο να μετακινηθούμε από μία λογική 

‘κόστους – οφέλους’ και να λάβουμε υπόψη μας αφενός ότι οι άντρες του Πακιστάν ενηλικιώνονται σε 

ένα περιβάλλον, όπου η μετανάστευση είναι μια κοινωνικά ενσωματωμένη εμπειρία που αποτελεί μία 

κανονικότητα για όλους, τους πατεράδες τους, τα αδέλφια τους, τους φίλους και συγγενείς τους που 

έχουν ζήσει, ή ακόμα ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό.  Η μετανάστευση αποτελεί για αρκετά 

πολιτισμικά περιβάλλοντα μια ‘ιεροτελεστία μετάβασης’ (‘rite of passage’) προς ένα περισσότερο 

οικονομικά και κοινωνικά ανεξάρτητο τρόπο ζωής (Punch, 2007: 4): η Gardner υποστηρίζει ότι οι 

νεαροί άντρες που φεύγουν από το Sylhet του Bangladesh για να βρουν δουλειά σε ινδικά εστιατόρια 

στην Βρετανία το κάνουν επίσης γιατί ‘η μετανάστευση στο εξωτερικό σχετίζεται και με την κατασκευή 

μίας πιο δημιουργικής, ενήλικής αντρικής ταυτότητας’ (2009). Στην ίδια λογική, ο Punch (2007) τονίζει 

ότι οι νεαροί Βολιβιανοί πάνε στην Αργεντινή για δουλειά ώστε να αποκτήσουν το αυξημένο κύρος 

που συνοδεύει την ταυτότητα ενός μετανάστη.  Στην περίπτωση των Αφγανών η μετανάστευση 

μπορεί επίσης να γίνει αντιληπτή ως μία αναγκαία φάση στην πορεία της ζωής τους, μία ‘ιεροτελεστία 

μετάβασης προς την ενηλικίωση και ένα βήμα προς τον ανδρισμό’ (Monsutti, 2007). Αλλά και για τους 

Πακιστανούς αποτελεί ένα απαραίτητο στάδιο κατά την διάρκεια του οποίου πρέπει να 

συγκεντρώσουν τα χρήματα, την ελευθερία και το κύρος που απαιτείται ώστε να επιστρέψουν, να 

παντρευτούν και άρα να βιώσουν αυτό που συνεπάγεται η ανδρική ταυτότητα στα πλαίσια της χώρας 

τους (Ahmad, 2008). Άρα, η επιστροφή ή η απέλαση δεν αποτελουν επιλογή, αν και φαινομενικά 

μπορεί να μοιάζουν ως αναπόφευκτες λύσεις: εκτός από τους λόγους εκείνους που αρχικά μπορεί να 

ώθησαν προς την μετανάστευση και εξακολουθούν να ισχύουν (φόβος καταδίωξης, φτώχεια, 

ανασφάλεια, ανεργία), ο γυρισμός μπορεί να εξισωθεί με την προσωπική αποτυχία και να στιγματίσει 

το άτομο. Με λίγα λόγια, θέματα αυτονομίας, φύλου και ενηλικίωσης αλληλοσυνδέονται με την 

οικονομική ευημερία του νοικοκυριού, την έλλειψη δυνατότητας επιβίωσης στην πατρίδα και την 

ανάγκη για μετανάστευση:  οι παράγοντες που διαμορφώνουν την απόφαση για μετακίνηση είναι 

πολλαπλοί και αλληλοσυνδεόμενοι ώστε να μπορέσουν να κατηγοριοποιηθούν ως ‘οικονομικοί έναντι 

‘πολιτισμικών’, ή ‘συλλογικοί’ έναντι ‘ατομικών’. 

Οι επικρατέστερες θεωρίες σχετικά με την μετανάστευση συχνά γίνονται αντικείμενο κριτικής, γιατί 

υποτιμούν τους πολιτισμικούς παράγοντες, ανάγουν τις αποφάσεις των μεταναστών αποκλειστικά σε 

οικονομικά αίτια, ενώ παράλληλα θεωρούν ότι οι τοπικές κοινωνίες είναι ομοιογενείς, στατικές και 

πάντα ελλιπείς σε σχέση με τις χώρες προορισμού (Monsutti, 2007). Αυτού του τύπου οι 

προκαταλήψεις σε σχέση με την λογική των μεταναστών δεν μας βοηθούν, ωστόσο, να καταλάβουμε 

πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις για μετακίνηση και ποιοί παράγοντες παίζουν ρόλο στην διαχείριση 
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της παράτυπης μετανάστευσης. Ως προς αυτό το σημείο, η περίπτωση των μεταναστών από το 

Πακιστάν είναι εξαιρετικά διαφωτιστική στην προσπάθεια τόσο των ερευνητών όσο και αυτών που 

καθορίζουν τις πολιτικές να καταλάβουν και να διαχειριστούν το θέμα της παράτυπης μετανάστευσης 

στην σύγχρονη Ελλάδα που βιώνει μία πολυεπίπεδη κρίση. Κατά την διάρκεια των συνεντεύξεων, η 

διάκριση μεταξύ νόμιμης και παράνομης μετανάστευσης παρέμεινε ρευστή, ευμετάβλητη και χωρίς 

καμία σημασία εν τέλει για την απόφαση που λαμβάνουν τα άτομα σχετικά με την μετακίνησή τους. Η 

μετανάστευση δεν αφορά απλά μετακινήσεις εργαζομένων ενώ η αλληλεπίδραση μεταξύ ατόμου και 

δομής δεν είναι προκαθορισμένη ή σαφής. Οι μετανάστες δεν είναι θύματα ή αντικείμενα της 

σύγχρονης κυριαρχίας και της παγκόσμιας ανισότητας, όπως συχνά πιστεύεται. Από την άλλη, στην 

προσπάθειά μας να ανακαλύψουμε την υποκειμενικότητά τους είναι εξίσου επικίνδυνο να 

θεωρήσουμε ότι είναι ικανοί να βγουν από το πλαίσιο στο οποίο εντάσσονται κι από την ιστορία τους 

και να πάρουν αποφάσεις με ερμηνευτικά εργαλεία και δεξιότητες που ανήκουν σε άλλα 

περιβάλλοντα, τα οποία δίνουν διαφορετική σημασία και αξία στην διαδικασία της μετανάστευσης. Η 

δράση των μεταναστών έχει την δική της λογική που διαμορφώνεται στην βάση των κοινωνικών 

σχέσεων, ιστορικών παραδόσεων και του πολιτισμικό -πολιτικού περιβάλλοντος που οι ίδιοι βιώνουν, 

καθώς και σε σχέση με τους δομικούς παράγοντες που επιβάλλουν οι παγκόσμιες και τοπικές 

συνθήκες. Υπό αυτό το πρίσμα, η ‘παρανομία’, η ποινικοποίηση, οι κίνδυνοι ενάντια στην ζωή τους 

και η προοπτική κράτησης που σχετίζονται με την παράτυπη μετανάστευση δεν φαντάζουν ως 

παράγοντες που αποτρέπουν τους άντρες από το Πακιστάν να φτάσουν στην Ελλάδα, απλά τους 

κατευθύνουν σε διαφορικές μεταναστευτικές διαδρομές και στρατηγικές επιβίωσης. Ως εκ τούτου, οι 

αυξημένες πολιτικές ελέγχου, όπως παραδείγματος χάρην οι φράχτες και οι έλεγχοι στα σύνορα και 

στο εσωτερικό της χώρας αντί να διώχνουν τους μετανάστες, καταφέρνουν να θέτουν την ζωή τους σε 

αυξημένο κίνδυνο, ενώ η αδυναμία νομιμοποίησης και το μέτρο της κράτησης λειτουργούν ως 

εμπόδια που δεν τους αφήνουν να εργαστούν την ίδια στιγμή που επιμηκύνουν την παραμονή τους 

στην χώρα.  

Με βάση τις παραπάνω διαπιστώσεις, καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως για να κατανοήσουμε 

καλύτερα τους παράγοντες και τους δρώντες που εμπλέκονται στην παράτυπη μετανάστευση, τόσο 

σε επίπεδο έρευνας όσο και πολιτικής, οφείλουμε να θέσουμε διαφορετικά ερωτήματα και να 

χειριστούμε την κάθε μεταναστευτική ομάδα με διαφορετικό τρόπο 

.  
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8. Παραρτήματα  
 

Παράρτημα I: Συνεντεύξεις με αρχές και φορείς στην Ελλάδα  
 
 

Αριθμός 
Συνέντευξης 

Φορείς στην Ελλάδα Επικοινωνία Ημερομηνία 

1 Πακιστανική Κοινότητα της Ελλάδας 
«Ενότητα» 

Συνέντευξη 14.02.2013 

2 Pak-Hellenic Cultural and Welfare 
Society 

Συνέντευξη 18.02.2013 

3 Association of Shia Muslims 
Pakistanis 

Συνέντευξη 3.03.2013 

4 Ελληνική Αστυνομία, Διεύθυνση 
Μετανάστευσης 

Συνέντευξη 05.04.2013 

5 UNHCR Συνέντευξη 08.02.2013 

6 Ελληνικό Συμβούλιο για τους 
Πρόσφυγες  

Συνέντευξη 
μέσω τηλεφώνου 
και απάντηση 
μέσω E-mail  

17.02.2013 

7 Ελληνική Αστυνομία, Διεύθυνση 
Μετανάστευσης, Τμήμα 
Επιχειρήσεων και Συντονισμού 

Συνέντευξη 11.02.2013 

8 Ελληνική Αστυνομία, Τμήμα Ασύλου, 
Διεύθυνση Μετανάστευσης 

Συνέντευξη 11.02.2013 

9 Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών Συνέντευξη 15.02.2013 

10 FRONTEX Συνέντευξη 01.02.2013 
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Παράρτημα II: Χάρτης διαδρομών 

 


