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 Η μετανάστευση από το Αφγανιστάν  
προς τρίτες χώρες και την Ελλάδα 

1. Εισαγωγή 

Η ευρύτερη περιοχή της Νότιας και Κεντρικής Ασίας, στην οποία υπάγεται και το Αφγανιστάν, έχει μια 
περίπλοκη ιστορία όχι μόνον πολιτικά, αλλά και στον τομέα της μετανάστευσης, καθώς έχει ως κύριο 
χαρακτηριστικό τα μεταναστευτικά ρεύματα και τις μετακινήσεις φυλών, νομάδων και πληθυσμών μεταξύ 
όμορων χωρών.  Για τουλάχιστον δύο δεκαετίες   (1980 και 1990)  το Αφγανιστάν ήταν γνωστό για τη  
γεωπολιτική του σημασία, αλλά και την πρωτοκαθεδρία του στην παραγωγή προσφύγων και μεταναστών, που 
κατά κύριο λόγο κατευθύνονταν στο Πακιστάν και το Ιράν.   

Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στην αποτύπωση των μεταναστευτικών ροών από το Αφγανιστάν προς την 
Ελλάδα, στην κατανόηση των λόγων μετανάστευσης και της ώθησης προς αυτήν, αλλά και της σύνθεσης των 
ομάδων και ροών. Για να επιτευχθεί αυτό, δίνεται πρώτα μια συνολική εικόνα του Αφγανιστάν, του 
γεωπολιτικού και ιστορικού πλαισίου καθώς και των πρόσφατων εξελίξεων,  που διαμόρφωσαν και συνεχίζουν 
να διαμορφώνουν τα μεταναστευτικά ρεύματα από τη χώρα. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι δύο κύριες 
χώρες προορισμού, το Πακιστάν και το Ιράν.  Οι πολιτικές αλλαγές στις χώρες αυτές και κυρίως η μεταβολή 
στη στάση τους απέναντι στους πρόσφυγες, που φιλοξενούσαν έως πρόσφατα, ώθησε πολλούς Αφγανούς σε 
δευτερεύουσα μετακίνηση, αυτή τη φορά προς Ευρώπη και Ασία. Επομένως, δεν μπορεί να αγνοηθεί η 
σημασία τους και ο ρόλος τους. Τέλος, η μελέτη θα κλείσει με μια επισκόπηση της παραμονής των Αφγανών 
στην Ελλάδα, των προβλημάτων, που αντιμετωπίζουν και των ιδιαιτεροτήτων της ομάδας.   

1.1. Μεθοδολογία της έρευνας 

Η μελέτη διεξήχθη σε ένα διάστημα έξι (6) μηνών (Δεκέμβριος 2012-Μάϊος 2013) συνδυάζοντας  
βιβλιογραφική αλλά και πρωτογενή έρευνα. Από την αρχή παρατηρήθηκε ότι δεν υπήρχε, παρά ελάχιστη, 
Ελληνική  βιβλιογραφία για τη μετανάστευση των Αφγανών στην Ελλάδα, καθώς αποτελούν μια ομάδα, που 
δεν έχει διερευνηθεί στο παρελθόν. Αντιστοίχως η ξενόγλωσση ακαδημαϊκή έρευνα επικεντρώνεται κυρίως στη 
μετανάστευση των Αφγανών, έως και τη δεκαετία του 1990. Η 11η Σεπτεμβρίου 2001 επέδρασε σημαντικά στη 
μετατόπιση του ενδιαφέροντος για το Αφγανιστάν, από τον τομέα της μετανάστευσης προς τρίτες χώρες, στον 
τομέα της ασφάλειας και τρομοκρατίας. Παρόλα αυτά, η παρουσία ξένων δυνάμεων και η οικονομική 
ενίσχυση, που δόθηκε στη χώρα1 συνέβαλε στη διερεύνηση και αξιολόγηση προγραμμάτων εθελοντικών 
επιστροφών, μετατόπισης μεταναστευτικών ροών πέραν του Πακιστάν και του Ιράν, και εγκατάστασης στο 
Αφγανιστάν. Δημιουργήθηκε, δηλαδή, ένα προσβάσιμο ερευνητικό υλικό, που δεν στοχεύει τόσο στη 
διερεύνηση της μετανάστευσης από το Αφγανιστάν  προ του 2001, αλλά στη βιωσιμότητα της επιστροφής στη 
χώρα, παραμονής σε αυτήν και στην πιθανή νέα μετακίνησή των Αφγανών.   

Αυτό το υλικό ήρθαν να επιβεβαιώσουν ή και να διευρύνουν οι πρωτογενείς συνεντεύξεις, που διεξήχθησαν με 
ημιδομημένο ερωτηματολόγιο. Ο αρχικός σχεδιασμός στόχευε στην αναζήτηση επαφών τόσο στη χώρα 
προέλευσης, όσο και στην Ελλάδα. Στο κομμάτι της Ελλάδας, διεξήχθησαν συνεντεύξεις με τους δύο (2) 
συλλόγους Αφγανών, που παραμένουν ενεργοί στην Αθήνα, αλλά και με φορείς, που διαχειρίζονται τόσο την 
παράτυπη είσοδο, αλλά και έξοδο από τη χώρα, καθώς και θέματα επιστροφών συμπεριλαμβανομένης της 
Αστυνομίας, της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και της Frontex στην Αθήνα.   

Οι επαφές με τη χώρα προέλευσης αποδείχθηκαν εξαιρετικά δύσκολες, πράγμα το οποίο δεν ήταν ολότελα 
αναπάντεχο.  Η δυσκολία συνίσταται κυρίως στην απόσταση και την αδυναμία άμεσης επαφής, που συχνά 
διασφαλίζει την ανάπτυξη μια διαφορετικής σχέσης μεταξύ ερευνητή και ερευνώμενου, αλλά και σε 
περιορισμούς γλωσσικούς, προσβασιμότητας (δεν υπάρχουν για παράδειγμα τηλεφωνικές γραμμές σταθερής 
εμβέλειας παντού), αλλά και λόγω της φύσης της έρευνας. Όπως τονίστηκε σε μια από τις συνεντεύξεις, Μη 
Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) ή και διεθνείς οργανισμοί, με δυσκολία θα εμπιστευτούν και θα μιλήσουν εξ’ 

                                                      
1 Για παράδειγμα μόνον η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει έως το 2011 επενδύσει περίπου 2δις στο Αφγανιστάν για ανάπτυξη και ανοικοδόμηση. 
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αποστάσεως για το θέμα της παράτυπης μετανάστευσης και της διαχείρισής της και για τους παράγοντες 
ώθησης ή και για πολιτικές γειτονικά όμορων χωρών. Οι σχέσεις είναι εύθραυστες, η πληροφορία πλέον 
ανακυκλώνεται με εξαιρετική ευκολία και τίθενται θέματα ασφάλειας, παραμονής και συνέχισης του έργου στη 
χώρα, και διαφύλαξης προσωπικών δεδομένων.  

Παρότι δόθηκαν εγγυήσεις, η ανταπόκριση ήταν περιορισμένη, αλλά όπου υπήρξε, ήταν σημαντική και 
επιβεβαίωσε, αλλά και προσέθεσε στα ευρήματα της βιβλιογραφικής έρευνας. Επιπλέον μειονέκτημα ήταν ότι 
στην Ελλάδα δεν υπάρχει διπλωματική αρχή του Αφγανιστάν, όπως και δεν υπάρχει αντίστοιχη Ελληνική εκεί. 
Επικοινωνία έγινε με την Πρεσβεία του Αφγανιστάν στη Σόφια της Βουλγαρίας, που καλύπτει και την Ελλάδα, 
από όπου υπήρξε άμεση ανταπόκριση. Η έλλειψη όμως διμερών σχέσεων κατέστησε δύσκολη την 
προσέγγιση επίσημων φορέων. Η μόνη εξαίρεση αφορά στην Αντιπροσωπεία της Ε.Ε. στο Αφγανιστάν, με την 
οποία υπήρξε γραπτή επικοινωνία. Όπου υπήρξε ανταπόκριση, είτε από ΜΚΟ ή φορέα, και για προστασία 
προσωπικών στοιχείων, αλλά και των ίδιων των οργανισμών, δεν αναφέρονται ονόματα συνεντευξιαζόμενων 
και σε ορισμένες περιπτώσεις ούτε και οι ίδιοι οι οργανισμοί κατόπιν απαίτησής τους. Όπου παρατίθενται 
αποσπάσματα σημειώνεται ο αριθμός της συνέντευξης, και η αναλυτική αντιστοιχία και παρουσίαση των 
φορέων που ανταποκρίθηκαν επισυνάπτεται στο Παράρτημα Ι.  

Δεδομένης της ιδιομορφίας της ομάδας, που προσεγγίζεται ως μεικτό μεταναστευτικό ρεύμα, αλλά και για 
λόγους ευκολίας, η έρευνα χρησιμοποιεί τον όρο «μετανάστης», που περιλαμβάνει εν προκειμένω τους 
πρόσφυγες και άτομα που χρήζουν επικουρικής ή/και ανθρωπιστικής προστασίας. Ο όρος «αιτούντες άσυλο» 
χρησιμοποιείται μόνο για τις περιπτώσεις εκείνες, που έχουν καταθέσει αίτημα ασύλου.  

2. Γεωγραφία και δημογραφία 

Το Αφγανιστάν γεωγραφικά ανήκει στην Κεντρική Ασία, βρίσκεται βόρεια και δυτικά του Πακιστάν, ανατολικά 
του Ιράν και νότια του Τουρκμενιστάν, Ουζμπεκιστάν και Τατζικιστάν, ενώ έχει σύνορα και με την Κίνα (βλ. 
Χάρτη Ι). 

Εικόνα 1: Χάρτης Ι- Αφγανιστάν 

 

Πηγή: Πανεπιστήμιο του Τέξας, 2013 

Η γεωγραφική θέση καθόρισε σε μεγάλο βαθμό το πληθυσμιακό προφίλ της χώρας, αλλά και την ιστορία της. 
Αποτελεί αμάλγαμα τεσσάρων πολιτισμών, «του Ισλαμικού, του Ινδουιστικού, του Ορθόδοξου Χριστιανισμού 
και του Κομφουκιανισμού, που προέρχονται αντιστοίχως από τη Μέση Ανατολή, τη Νότια και την Κεντρική 
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Ασία» (Goodson, 2001:8). Η πλειοψηφία του πληθυσμού χωρίζεται βάσει εθνοτικών, φυλετικών και 
γλωσσικών χαρακτηριστικών. Ο πληθυσμός του υπολογίζεται στα 29,1 εκατομμύρια , εκ των οποίων οι 
Παστούν (Pashtun) αποτελούν τη μεγαλύτερη ομάδα, (42%), ακολουθούμενοι από τους Τατζίκους (Tajiks), 
(27%), τους Χαζάρας (Hazaras) (9%), τους Ουζμπέκους (9%) και τους Aimak ( 4%). Σε πολύ μικρότερα 
ποσοστά είναι οι φυλές Μπαλούχ ( Baluch, 2%) και Τουρκμέν (Turkmen, 3%) (ΙΟΜ, 2008:17, βλ. Εικόνα ΙΙ).  

Εικόνα 2: Χάρτης ΙΙ-Φυλές Αφγανιστάν 

 

Πηγή:Carnegie Endowment for International Peace 

 

Ο φυλετικός διαχωρισμός, που συνεπάγεται συχνά και γεωγραφικό διαχωρισμό, είναι μια πτυχή ενός 
μωσαϊκού πολλών διαφορετικών στοιχείων, που καλούνται να συνυπάρξουν στη χώρα: ο ρόλος του Ισλάμ, 
στη διαμόρφωση του νομικού αλλά και πολιτικού συστήματος, ο επιμερισμός εξουσιών σε τοπικό, 
περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, και η ίδια η γεωγραφία, που διαμορφώνει ένα συχνά δύσβατο τοπίο, που 
απομονώνει τις ομάδες και φυλές μεταξύ τους, παράγοντες, που κατά διαστήματα συνέδραμαν στις 
εσωτερικές συγκρούσεις.   

Οι επίσημες γλώσσες είναι Ντάρι (Dari) και Παστό (Pashto), με την πρώτη να μιλιέται από το 50% του 
πληθυσμού και τη δεύτερη από το 35% περίπου. Το 80% περίπου του πληθυσμού είναι Σουνίτες και το 19% 
Σιίτες. Η συμμετοχή σε συγκεκριμένη θρησκευτική κοινότητα συνήθως αντιστοιχεί και σε συγκεκριμένη 
γεωγραφική περιοχή. Για παράδειγμα οι Σιίτες, κυρίως εντοπίζονται στο Χαζαράτ, στην ορεινή περιοχή της 
Μπάμιαν (Bamyan) περιφέρειας και στο κέντρο του Αφγανιστάν. Ο διαχωρισμός σε φυλές είναι εξαιρετικά 
σημαντικός, πρώτον γιατί εμποδίζει την ανάπτυξη κοινής εθνικής ταυτότητας και δεύτερον διότι διατηρείται και 
κατά τη μετακίνηση. Οι Αφγανοί εξακολουθούν επί το πλείστον να αντιλαμβάνονται τη σύνδεσή τους με το 
Αφγανιστάν βάσει φυλής, οικογένειας και θρησκείας και όχι εθνικής ταυτότητας. Η σύνδεσή τους, επομένως με 
το κράτος-έθνος είναι τοπική και συχνά θρησκευτική. 

H μετακίνηση των Αφγανών είναι μέρος της πολιτιστικής τους παράδοσης, κατευθυνόμενη «προς πολλαπλές 
κατευθύνσεις, διασυνοριακή, συνεχής και κυκλική, μπερδεύοντας τα όρια μεταξύ ‘πρόσφυγα’ και ‘εθελοντικού 
μετανάστη’» (Monsutti  2006:7, Monsutti, 2007) και σε μεγάλο βαθμό αποτυπώνει την πλειοψηφία των εθνικών 
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ομάδων του Αφγανιστάν. Συγχρόνως αντικατοπτρίζει πλήρως την περίπτωση της μετακίνησης προς Πακιστάν 
και Ιράν, καθώς η μετανάστευση στις χώρες αυτές μπορεί να ερμηνευθεί ως απάντηση στην εμφύλια σύρραξη 
και ανασφάλεια, αλλά και ως μια αποτελεσματική στρατηγική για επιβίωση, που ξεκίνησε ήδη από το 1979 .   

2.1. Το ιστορικό πλαίσιο της μετανάστευσης 

Το πρώτο μεταναστευτικό ρεύμα ακολούθησε το πραξικόπημα του 1978 από το Μαρξιστικό Δημοκρατικό 
Κόμμα του Αφγανιστάν, αρχή μιας μακράς περιόδου αναταραχών, που διαμόρφωσαν σε μεγάλο βαθμό τον 
προσφυγικό πληθυσμό των Αφγανών. Οι προσπάθειες αναμόρφωσης του Αφγανιστάν και εκσυγχρονισμού 
εμπνευσμένες από τη Σοβιετική Ένωση, συνοδεύτηκαν με ραγδαία αγροτική μεταρρύθμιση, παραβιάσεις 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στοχευμένες εκτελέσεις πολιτικών και θρησκευτικών ηγετών, κυρίως της 
μειονότητας των Χαζάρα (HRW, 2001). Οι μεταρρυθμίσεις αντιμετωπίστηκαν αρνητικά από τους 
συντηρητικούς Ισλαμιστές, οι οποίοι αρχικώς οργανώθηκαν σε τοπικό επίπεδο και στη συνέχεια σε 
περιφερειακό.  

 Όταν το 1979 η Σοβιετική Ένωση εισέβαλε με στόχο τη στήριξη του φιλικά προσκείμενου στη Μόσχα 
καθεστώτος, ήρθε αντιμέτωπη με ήδη οργανωμένες ομάδες, τους γνωστούς mujahidin (που κυριολεκτικά 
σημαίνει κάποιος που διεξάγει ιερό πόλεμο). Η εισβολή διήρκεσε μια δεκαετία (1979-1989), με τεράστιες 
επιπτώσεις στη διαμόρφωση εξωτερικής αλλά και εσωτερικής πολιτικής τόσο στη Σοβιετική Ένωση, αλλά και 
στις ΗΠΑ,  που χρηματοδότησαν ένα μεγάλο μέρος της ισλαμικής αντίστασης κατά των Σοβιετικών (στα 
πλαίσια του Ψυχρού Πολέμου), έως ότου  υπογράφηκε η αποχώρηση των Σοβιετικών στρατευμάτων επί 
κυβέρνησης Γκορμπατσώφ. Κατά τη δεκαετία όμως του πολέμου, καταστράφηκε ως επί το πλείστον η 
υποδομή της χώρας, ενώ σημαντικό μέρος του πληθυσμού οδηγήθηκε σε μετανάστευση, κυρίως στο γειτονικό 
Πακιστάν και Ιράν. Έως το 1992 υπολογίζεται ότι «6εκ Αφγανοί, το 20% του πληθυσμού, είχαν φύγει σε 
γειτονικές χώρες» (Saito, 2009:3).  

 Η δεύτερη περίοδος μετακινήσεων αφορά στον εμφύλιο, που ακολούθησε την αποχώρηση των Σοβιετικών, 
τον Φεβρουάριο του 1989. Το κομμουνιστικό κόμμα παρέμεινε στην κυβέρνηση έως το 1992, οπότε οι 
αντάρτες κατέλαβαν την πρωτεύουσα Καμπούλ. Ο εμφύλιος, που ακολούθησε, ήταν από τις πιο βίαιες 
συγκρούσεις στην ιστορία της χώρας, με επίκεντρο την πρωτεύουσα, αλλά επεκτεινόμενος προς τις επαρχίες, 
όπου διάφορες ομάδες επέβαλαν την ηγεσία τους. Μέσα από αυτόν τον εμφύλιο αναδείχθηκαν οι Ταλιμπάν με 
ένα όραμα ενοποίησης της χώρας και επαναφοράς της ασφάλειας. Οι Ταλιμπάν, οι οποίοι κυβέρνησαν τη 
χώρα από το 1996 έως και το 2001, κατάγονται από φυλές Παστούν του δυτικού Αφγανιστάν, προήλθαν από 
περιφερειακά θρησκευτικά σχολεία του Αφγανιστάν και του Πακιστάν και επεδίωξαν τη δημιουργία του 
Ισλαμικού Εμιράτου του Αφγανιστάν (Islamic Emirate of Afghanistan), το οποίο επισήμως ιδρύθηκε το 1996, 
με την άνοδό τους στην εξουσία, και διαλύθηκε με την πτώση τους το 2001.  

Η περίοδος των Ταλιμπάν συνοδεύτηκε από  εσωτερική μετακίνηση, αλλά και νέα έξοδο Αφγανών της φυλής 
Χαζάρα (Σιίτες), οι οποίοι κατευθύνθηκαν κυρίως προς Ιράν, λόγω του συστηματικού διωγμού από τους  
Ταλιμπάν. Υπολογίζεται ότι τότε διέφυγε περίπου 1εκ. 

Η πολιτική αστάθεια είχε και επιπτώσεις στην οικονομία της χώρας, που πέρασε σε κεντρικό έλεγχο, ο οποίος 
όμως απέτυχε. Ο εμφύλιος είχε καταστρέψει τα αστικά κέντρα, ενώ η αγροτική καλλιέργεια είχε ατονήσει ή και 
ήταν πλέον αδύνατη σε ορισμένες περιοχές, αφού οι Ταλιμπάν εφάρμοσαν την πολιτική της καμένης γης. 
Συγχρόνως  η  λειψυδρία του 1995, που κράτησε έως και το 2002, οδήγησε σε επιπρόσθετη εσωτερική 
μετακίνηση πληθυσμών, αλλά και μετανάστευση (Stigter & Monsutti, 2005). Σύμφωνα με έκθεση της Ύπατης 
Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα  σήμερα «ένας στους τρεις Αφγανούς ζει σε 
απόλυτη φτώχεια και δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις βασικές του ανάγκες» (OHCHR, 2010:iii).  

Η 11η Σεπτεμβρίου 2001, η επέμβαση των ξένων δυνάμεων στο Αφγανιστάν με στόχο την πτώση των 
Ταλιμπάν και η Συμφωνία της Βόννης του 2001 (Bonn Agreement) άνοιξαν ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της 
χώρας. Ο φυλετικός όμως διαχωρισμός και οι μνήμες του εμφυλίου παρέμειναν νωπές, αφού οι Ταλιμπάν 
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είχαν συνδεθεί με τη φυλή των Παστούν και το 2001, με την πτώση του καθεστώτος, περίπου 20.000 Παστούν 
υπολογίζεται ότι εκδιώχθηκαν από το Βόρειο και Δυτικό Αφγανιστάν (HRW, 2002). Συνολικά οι δύο κύριες 
μεταναστευτικές περίοδοι του Αφγανιστάν οδήγησαν σχεδόν το 1/3 του πληθυσμού σε αναζήτηση προστασίας 
σε Πακιστάν, Ιράν και άλλες χώρες (Kronenfeld, 2011). 

Με την υπογραφή της Συμφωνίας του 2001 τόσο το Ιράν, όσο και το Πακιστάν, οι κύριες χώρες υποδοχής έως 
τότε, άλλαξαν σημαντικά τις πολιτικές φιλοξενίας και υποδοχής των Αφγανών προσφύγων, αναγκάζοντας τους 
Αφγανούς να αναζητήσουν νέες διαδρομές και χώρες προορισμού, στρεφόμενοι αυτή τη φορά περισσότερο 
(συγκριτικά με πριν) προς Ευρώπη και Αυστραλία. 

2.2. Οι Αφγανοί του Πακιστάν 

Το Πακιστάν έχει φιλοξενήσει Αφγανούς πρόσφυγες και μετανάστες συστηματικά τα τελευταία 30 χρόνια, ενώ 
έχει δεχθεί την οικονομική βοήθεια διεθνών οργανισμών και δωρεών, που ανέρχεται στο 1δις δολάρια για τη 
περίοδο 1979-1999. Η μετανάστευση όμως στο Πακιστάν δεν αποτελεί χαρακτηριστικό της σύγχρονης 
ιστορίας των δύο χωρών, αφού συνέβαινε ήδη από τον 19ο αιώνα.  

Οι δύο χώρες έχουν εξαιρετικά πορώδες  σύνορο, γνωστό και ως Γραμμή Durand, που οριοθετήθηκε το 1893 
βάσει συμφωνίας μεταξύ της Βρετανικής Ινδίας και του τότε μονάρχη του Αφγανιστάν (Glatzer, 2001). Η 
γραμμή, που θεωρείται ένα  από τα πιο επικίνδυνα σύνορα στο κόσμο έκτασης 1,500 χλμ., περιλαμβάνει 
μέρος της περιοχής των Παστούν και μέρος του σημερινού Μπαλουχιστάν. Ακριβώς επειδή χωρίζει την 
ευρύτερη περιοχή των Παστούν και τους εμποδίζει να υλοποιήσουν το όραμά τους για ένα κοινό έθνος-κράτος  
(εξολοκλήρου Παστούν, Schetter, 2005), δεν αναγνωρίστηκε ποτέ επισήμως από τις  κυβερνήσεις του 
Αφγανιστάν, οι οποίες διεκδικούν και περιοχές των Παστούν, που βρίσκονται σήμερα από την πλευρά του 
Πακιστάν, δηλαδή στις Ομοσπονδιακά Διοικούμενες Φυλετικές Περιοχές (Federally Administered Tribal Areas, 
βλ. Χάρτης ΙΙΙ). Το αποτέλεσμα είναι ότι σήμερα πολλές οικογένειες Παστούν είναι χωρισμένες μεταξύ των δύο 
συνόρων, από τα οποία συνεχίζουν να διέρχονται σε τακτική βάση.  

Εικόνα 3: Χάρτης ΙΙΙ- Σύνορα Αφγανιστάν-Πακιστάν 

 

Πηγή: Πανεπιστήμιο του Τέξας, 2013 (* με σκούρα χρώμα οι Ομοσπονδιακά Διοικούμενες Φυλετικές Περιοχές) 
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IRMA Εισαγωγική Έκθεση   

Η μετανάστευση προς Πακιστάν χαρακτηρίζεται από διάφορες φάσεις (Monsutti, 2006). Το μεγαλύτερο κύμα 
εξόδου τοποθετείται μεταξύ 1979 και 1989 κατά τη διάρκεια της Σοβιετικής εισβολής, όπου το 1981 
υπολογίζεται ότι υπήρχαν ήδη 2.3εκ πρόσφυγες στο Πακιστάν (Turton &Marsden, 2002) κυρίως της φυλής 
των Παστούν. Μεταξύ 1989 και 1992, υπήρξε επιστροφή ορισμένων στο Αφγανιστάν, ο εμφύλιος όμως που 
ξέσπασε, ιδιαίτερα στην Καμπούλ, οδήγησε πολλούς σε νέα έξοδο. Το χαρακτηριστικό της περιόδου 1996-
2001 ήταν η φυγή της μεσοαστικής τάξης προς το Πακιστάν. Τα νούμερα των προσφύγων παραμένουν ασαφή 
ακόμα και σήμερα με τη βιβλιογραφία να υποστηρίζει ότι το Πακιστάν υποδέχθηκε  πάνω από 3.5 εκ 
πρόσφυγες (Punjani, 2002; Turton & Marsden, 2002; HRCP, 2009), κάτι που επιβεβαιώνεται από την 
τελευταία απογραφή. Η υποδοχή των προσφύγων έγινε για διαφορετικούς λόγους. Η θρησκεία και ο κώδικας 
παστουάλι (pashtunwali), που στηρίζεται στην προσφορά ασύλου μεταξύ Παστούν, διαδραμάτισαν σημαντικό 
ρόλο στην υποδοχή των Αφγανών στο Πακιστάν (Monsutti 2006, Bialczyk 2008, Edwards 1986). Όπως 
παρατηρούν οι Turton & Marsden, «όσο η απειλή ήταν μια μη-Ισλαμική δύναμη (Σοβιετική Ένωση), τόσο το 
Πακιστάν, όσο και το Ιράν, προσέγγισαν την υποδοχή των Αφγανών ως θρησκευτικό και ανθρωπιστικό 
καθήκον» (2002:14). Ήταν επομένως ένας συνδυασμός εξωτερικής πολιτικής βασισμένης σε γεωπολιτικά και 
γεωστρατηγικά (λόγω Ινδίας) συμφέροντα, και θρησκευτική αλληλεγγύη.  

Είναι όμως σημαντικό να παρατηρήσουμε ότι κανείς δεν υπολόγιζε ότι 30 χρόνια μετά, οι Αφγανοί θα 
παρέμεναν ο μεγαλύτερος προσφυγικός πληθυσμός του πλανήτη, οδηγώντας χώρες όπως το Πακιστάν (και 
το Ιράν) στην αποκαλούμενη «κόπωση λόγω ασύλου» (asylum  fatigue, Ashrafi & Moghissi, 2002).  Την 
πρώτη περίοδο της μετανάστευσης, οι Αφγανοί ήταν ελεύθεροι να επιλέξουν που να εγκατασταθούν στο 
Πακιστάν. Συνολικά υπολογίζεται ότι στήθηκαν περίπου 400 καταυλισμοί προσφύγων επί το πλείστον στη 
Βορειοδυτική Συνοριακή επαρχία (North West Frontier Province, NWFP)  και στο Μπαλουχιστάν.  Οι 
καταυλισμοί στήθηκαν κοντά στις μεγάλες πόλεις (Πεσαβάρ (Peshawar),  το Καράτσι (Karachi) και τη 
Quetta2), ήταν ανοιχτοί (ως προς την είσοδο και έξοδο) και οι Αφγανοί είχαν τη δυνατότητα εργασίας και 
μείξης με τον τοπικό πληθυσμό. Στην καταγραφή, που διεξήχθη από την ΥΑ το 2002, το 42% διέμενε σε 
καταυλισμούς και το 58% σε αστικά κέντρα. Το 81% του συνόλου ήταν Παστούν.  Το γεγονός ότι μεγάλο 
μέρος των προσφύγων επέλεξε να μείνει εξαρχής σε αστικό κέντρο, διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην 
μετέπειτα απόφαση επιστροφής στο Αφγανιστάν (ιδιαίτερα για τις γυναίκες3),  καθώς, όπως παρατηρεί η 
Stigter (2006), ιδιαίτερα η δεύτερη γενιά που μεγάλωσε στο Πακιστάν, συνήθισε σε ένα επίπεδο διαβίωσης με 
προσβασιμότητα σε υπηρεσίες, τροφή, στέγη και εργασία, που στο Αφγανιστάν δεν υφίστανται παντού ούτε 
και στον ίδιο βαθμό. Παράλληλα, οι Αφγανοί στο Πακιστάν είχαν πρόσβαση στην εκπαίδευση ανεξαρτήτως 
του αν είχαν άδεια παραμονής ή προσφυγική ταυτότητα, ενώ η κυβέρνηση του Πακιστάν επέτρεψε την ίδρυση 
Αφγανικών σχολείων που να διδάσκουν σε Ντάρι και Παστού, μέσα στους καταυλισμούς (Edwards, 1986), 
αλλά και στις πόλεις (Saito, 2009). Αυτό επιβεβαιώθηκε και από τις συνεντεύξεις με τους συλλόγους των 
Αφγανών στην Ελλάδα, όπου διευκρινίστηκε ότι: 

«Σε ότι αφορά στο Πακιστάν, το καλό που είχε ήταν ότι είχαν πρόσβαση στην εκπαίδευση οι Αφγανοί και 
οι ίδιοι οι Αφγανοί είχαν κινητοποιηθεί και είχαν δικό τους σχολείο.» (Συνέντευξη αρ.8). 

Η ελευθερία στη μετακίνηση και εγκατάσταση συνοδεύτηκε και από ανοιχτή πρόσβαση στην αγορά εργασίας, 
η οποία αποτέλεσε αργότερα και βασικό κίνητρο μετανάστευσης στο Πακιστάν. Το Πακιστάν δηλαδή, υπήρξε 
μια λύση για άμεση πηγή εισοδήματος διάρκειας μερικών ημερών ή και μηνών, που θα προμήθευε την 
οικογένεια στο άμεσο και μεσοπρόθεσμο διάστημα με χρήματα. Καθώς το 64,7% των Αφγανών το 2009 (ό.π. ) 
εργαζόταν σε ανειδίκευτες ή χαμηλής ειδίκευσης θέσεις εργασία, οι απολαβές ήταν περιορισμένες και όχι 
σταθερές, αναγκάζοντας πολλούς σε συχνή μετακίνηση και μεταξύ συνόρων, χωρίς μακροχρόνια σχέδια 
εγκατάστασης και με «συνεχή επαναξιοποίηση των δικτύων, που έχουν τόσο σε Αφγανιστάν, όσο και 
Πακιστάν» (Altai Consulting, 2009:2-3).  
                                                      
2 Το Karachi αποτελεί παραδοσιακά μια πόλη μεταναστών (AREU, 2005), ενώ η Quetta είναι μια πόλη-διέλευση για τους Αφγανούς, που 
κατευθύνονται προς Αυστραλία, Ευρώπη και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (Monsutti, 2006). Για την εγκατάσταση των Αφγανών σε 
Πεσαβάρ βλ. AREU 2006a, για την εγκατάσταση στη Quetta βλ. AREUb και για την εγκατάσταση στο Καράτσι βλ. AREU 2005. 
3 Για τους παράγοντες ώθησης και έλξης των γυναικών σε σχέση με την επιστροφή ή παραμονή στο Πακιστάν βλ. την  έρευνα των Saito & 
Hunte (2007).  
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Η αλλαγή στην Πακιστανική πολιτική υποδοχής προσφύγων εντοπίζεται την 1η Ιανουαρίου του 2000, οπότε με 
εντολή της κυβέρνησης οι νεοαφιχθέντες από το Αφγανιστάν σταμάτησαν  να θεωρούνται prima facie 
πρόσφυγες. Οι μάχες στο Taloquan μεταξύ Ταλιμπάν και αντικαθεστωτικών δημιούργησαν νέο κύμα εξόδου 
προς Πακιστάν, με αποτέλεσμα τον Νοέμβριο του ίδιου χρόνου να κλείσουν τα σύνορα με το Αφγανιστάν σε 
μια προσπάθεια αποκοπής της εισροής4. Το 2001, για πρώτη φορά, η Πακιστανική κυβέρνηση εξέδωσε 
εντολή σύλληψης και απέλασης νεοαφιχθέντων Αφγανών, ενώ ζήτησε από την ΥΑ να σταματήσει την έκδοση 
προσφυγικών ταυτοτήτων στους νέους καταυλισμούς στη βάση του ότι οι διαμένοντες ήταν οικονομικοί 
μετανάστες και όχι πρόσφυγες. Παρά ταύτα σε έρευνα του 2007 το 84,2% των καταγεγραμμένων Αφγανών 
δήλωσε ότι δεν είχε σκοπό να επιστρέψει στο Αφγανιστάν κυρίως λόγω έλλειψης υποδομών, και ασφάλειας 
(Saito  & Hunte, 2007:3). 

Το πρόγραμμα του 20035 υπό την αιγίδα της ΥΑ οδήγησε σε επαναπατρισμό 1.5 εκ Αφγανούς από το 
Πακιστάν (και άλλους 220.000 από Ιράν), το νούμερο όμως αυτό δεν σημαίνει και εγκατάσταση. Όπως τονίζει 
ο Kronenfeld (2008), τα προγράμματα εθελοντικού επαναπατρισμού Αφγανών σε γενικές γραμμές έχουν ως 
χαρακτηριστικό τη συνεχιζόμενη μετακίνηση των Αφγανών και μετά την επιστροφή τους. Καθημερινά χιλιάδες 
εξακολουθούν να διασχίζουν τα σύνορα για εργασία, εκπαίδευση, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, «μια 
μετανάστευση που είναι συμπτωματική για πολλούς των ανεπαρκών υπηρεσιών του Αφγανιστάν και για 
άλλους της μακροχρόνιας εμπειρίας των Αφγανών στη μετανάστευση» (ό.π.:2). Επιπλέον και, ειδικά στην 
περίπτωση της επιστροφής από Πακιστάν, παρατηρήθηκε το πρόβλημα της ανακύκλωσης, με πρόσφυγες να 
καταγράφονται για το επίδομα, να  πηγαίνουν στο Αφγανιστάν για την παραλαβή του και να επιστρέφουν στο 
Πακιστάν από άλλη οδό και να διεκδικούν ξανά το επίδομα σε άλλο καταυλισμό. Το μέγεθος και η οργάνωση 
των επιστροφών ήταν τέτοια, που δυσχέραινε τη δυνατότητα διασταύρωσης στοιχείων (Turton & Marsden, 
2002).  

Σε μια προσπάθεια «κατοχύρωσης» της προσφυγικής ιδιότητας, το  2007 υιοθετήθηκε η κάρτα εγγραφής 
(Proof of Registration-PoR), η οποία είχε 3ετή διάρκεια και προσέφερε προστασία από απέλαση αλλά και 
ταυτοποίηση. Η κάρτα επέτρεπε στους πρόσφυγες να παραμείνουν νομίμως στο Πακιστάν έως και τον 
Δεκέμβριο του 2009. Μπορούσαν να συμμετέχουν, εφόσον το επιθυμούσαν, σε πρόγραμμα εθελοντικής ή 
υποβοηθούμενης επιστροφής, που είχε ξεκινήσει ήδη από το 20026 ή να επιστρέψουν μόνοι τους. Η κάρτα 
χρησίμευε δηλαδή, στο να τους δοθεί επαρκής χρόνος να προετοιμαστούν για να επιστρέψουν στο 
Αφγανιστάν με το πέρας της τριετίας.  

Tα προγράμματα των επιστροφών συνοδεύτηκαν με πολιτικές αποκλεισμού. Η κυβέρνηση έκλεισε τους 
τέσσερις (4) κεντρικούς καταυλισμούς σε μια προσπάθεια ενθάρρυνσης του επαναπατρισμού (υπό τη 
σύμφωνη γνώμη της ΥΑ) και τα Αφγανικά σχολεία. Το κλείσιμο και γκρέμισμα προσφυγικών καταυλισμών 
συνεχίστηκε καθ’ όλο το 2007 και 2008. Όσοι δεν καταγράφηκαν με την απογραφή του 2007, θεωρήθηκαν 
παράνομα διαμένοντες χωρίς δυνατότητα απόκτησης ταυτότητας ή άλλου εγγράφου (εκτός και αν δηλώσουν 
συμμετοχή σε πρόγραμμα επιστροφής) και χωρίς πλέον άδεια εργασίας.  Καθώς δεν επιτρέπεται σε Αφγανούς 

                                                      
4 Οι Turton & Marsden σημειώνουν ότι πρακτικά το κλείσιμο του συνόρου δεν μπορεί να επιτευχθεί λόγω μήκους και γεωγραφίας. Η 
ανακοίνωση ήταν περισσότερο πολιτικής σημασίας, καθώς περνούσε μήνυμα στους νεοεισερχόμενους ότι δεν θα τους υποδεχόντουσαν 
με τον ίδιο τρόπο, όπως παλιά (2002:16). Όπως παρατηρεί η έκθεση της Altai (2009), με εξαίρεση τα περάσματα του Τόρκχαμ και του 
Σπιν Μπόλντακ, που υπάρχουν φυλάκια, το υπόλοιπο σύνορο, 2,250χλμ, είναι άγνωστο στην πλειοψηφία του κόσμου που ορίζεται. 
Οικογένειες έχουν συνηθίσει να κατοικούν από τη  μια πλευρά και να εργάζονται από την άλλη διασχίζοντας το καθημερινά. Αυτός είναι 
και ένας λόγος για τον οποίο έως πρόσφατα το πέρασμα από Αφγανιστάν σε Πακιστάν γινόταν χωρίς συμμετοχή διακινητών και 
μεσαζόντων, σε αντίθεση με το πέρασμα προς Ιράν ή και Ιράν προς Πακιστάν, που ελέγχεται πλήρως από διακινητές (Khosravi 2007, 
Mogelson 2012) 
5 Το 2003 υπεγράφη τριμερής συμφωνία μεταξύ Πακιστάν-Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ και του Αφγανιστάν για τον επαναπατρισμό των 
προσφύγων. 
6 Η προσπάθεια επιστροφής των Αφγανών μέσω προγραμμάτων δεν ήταν καινοφανές φαινόμενο. Το Πακιστάν είχε ήδη διεξάγει ένα 
μεγάλο πρόγραμμα επιστροφών με την αποχώρηση των Σοβιετικών στρατευμάτων το 1989-1992, βάσει του οποίου, όσοι επέστρεφαν τα 
προσφυγικά διαβατήρια, έπαιρναν ως αντάλλαγμα 100 δολάρια, και 300 γρ. σιτάρι. Οι Turton & Marsden (2002), αναφέρουν ότι αυτό το 
πρόγραμμα στόχευε τόσο στην απογραφή, όσο και στην επιστροφή των προσφύγων, καθώς 900.000 άνθρωποι επέστρεψαν στις εστίες 
τους το 1992. 
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να έχουν ιδιόκτητη περιουσία, πολλοί δήλωσαν ότι ζούσαν πλέον με τον φόβο της έξωσης (AREU Briefing 
paper, 2006). Συγχρόνως στις έρευνες καταγράφεται ένα κλίμα δυσαρέσκειας και ρατσισμού απέναντι στους 
Αφγανούς που πριν δεν υπήρχε, κυρίως από την πλευρά της αστυνομίας με επιθέσεις και περιστατικά βίας 
(Βλ. έκθεση του HRCP, 2009). Η αλλαγή στο καθεστώς παραμονής αλλά και πρόσβασης σε υπηρεσίες (όπως 
εκπαίδευση) οδήγησε αρκετούς είτε σε επιστροφή ή σε δευτερεύουσα μετακίνηση προς άλλες χώρες της 
Ευρώπης ή Ασίας.   

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Κοινότητας Αφγανών Μεταναστών και Προσφύγων στην Αθήνα,  

«Είχαμε εκατομμύρια πρόσφυγες που γύρισαν πίσω ιδιαίτερα από το Πακιστάν και Ιράν. Γύρισαν το 
2003-2004, υπήρχε η υπόσχεση ανάπτυξης, μεγάλη αλλαγή στη Καμπούλ. Αλλά δεν έγινε σωστή 
διαχείριση της κατάστασης και από 2009 και μετά πάλι άρχισε ο κόσμος να φεύγει. Δεν υπάρχει ελπίδα 
και για αυτό άρχισαν να φεύγουν και οι οικογένειες . […]Το Πακιστάν πια είναι ένα μέρος πολύ 
ανασφαλές για τους Αφγανούς». (Συνέντευξη αρ.8) 

2.3. Οι Αφγανοί του Ιράν 

Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν (Ιράν, Χάρτης ΙV) φιλοξενεί Αφγανούς πρόσφυγες από τη Σοβιετική εισβολή 
έως σήμερα. Η παρουσία, όμως, των Αφγανών στο Ιράν ήταν και είναι εντελώς διαφορετική από αυτή στο 
Πακιστάν, τόσο ως προς τα νούμερα, όσο και ως προς τις πολιτικές που ακολουθήθηκαν. Επιπλέον, σε 
αντίθεση με το Πακιστάν, το Ιράν επέλεξε να αναλάβει το συντριπτικό κόστος της στήριξης των προσφύγων 
(Koepke, 2011), δεχόμενο μόνο 150εκ δολάρια συνολικά από το 1979 από διεθνή βοήθεια.  

Εικόνα 4: Χάρτης ΙV-Ιράν 

 

Πηγή: Πανεπιστήμιο του Τέξας, 2013 

Τα υψηλότερα -συγκριτικά με το Αφγανιστάν- επίπεδα ανάπτυξης του Ιράν, οι ευκαιρίες εργασίας, αλλά και οι 
πολιτιστικές ομοιότητες, οδήγησαν στις δεκαετίες του 1960 και 1970 στην  ανάπτυξη οικονομικής και κυκλικής 
μετανάστευσης μεταξύ των δύο χωρών (Δημητριάδη, 2012). Το σύνηθες ήταν η μετανάστευση του συζύγου ή 
αδελφού στο Ιράν, ενώ η οικογένεια παρέμενε στο Αφγανιστάν. Η ανάγκη για φθηνά εργατικά χέρια σήμαινε 
«εργασία για τους Αφγανούς, πολλοί από τους οποίους διέμεναν στο Ιράν παράτυπα, αλλά σε καθεστώς 
ανοχής από τις αρχές» (Ashrafi & Moghissi, 2002:90). Σύμφωνα με τον Monsutti (2004),  διακρίνονταν σε  
εκείνους, που έφευγαν από την περιοχή του Χαζαράτ το χειμώνα για να εργαστούν για μερικούς μήνες στα 
ανθρακωρυχεία της Quetta, ενώ οι ανύπαντροι άνδρες μετανάστευαν για μεγαλύτερα διαστήματα στο Ιράν για 
εργασία. Την περίοδο της δεκαετίας του 1970 για παράδειγμα, και πριν την Σοβιετική εισβολή, υπήρχαν 
χιλιάδες Αφγανών, που εργάζονταν στα διυλιστήρια του Ιράν, όπου είχαν καταφύγει για εργασία και λόγω της 
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λειψυδρίας (Abbasi-Shavazi et al, 2008). Με τον τρόπο αυτό ανέπτυξαν δίκτυα και στις δύο χώρες (Monsutti 
2004:220). 

Σε αυτό βοήθησε και το εξαιρετικά πορώδες σύνορο, το οποίο έως και το 1978 παρέμενε ανοιχτό και 
προσβάσιμο. Το 900χλμ σύνορο αποτελείται επί το πλείστον από έρημο χωρίς συνοριακούς ελέγχους και 
σηματοδότηση. Αυτό διευκόλυνε αλλά και ενθάρρυνε την ανάπτυξη πολιτιστικών αλλά και εμπορικών δεσμών, 
μεταξύ Ιράν και πόλεων, όπως η Χεράτ στο Αφγανιστάν (Stigter, 2005:10). Μεταξύ 1980 και 1989 
υπολογίζεται ότι 2.9 εκ Αφγανοί κατευθύνθηκαν στο Ιράν, εκ των οποίων 1.4 εκ επέστρεψε με την αποχώρηση 
των Σοβιετικών στρατευμάτων. Η μετακίνηση, δηλαδή, ακολούθησε παράλληλη πορεία με αυτήν που 
παρουσιάστηκε στο Πακιστάν, με την τελευταία μεγάλη έξοδο επί κυβέρνησης Ταλιμπάν (1994-2001) (Abbasi-
Shavazi et al, 2008). Όπως και το Πακιστάν, το Ιράν υιοθέτησε μια ανοιχτή πολιτική ως προς την υποδοχή των 
Αφγανών, στηριζόμενη κυρίως στη θρησκευτική αλληλεγγύη απέναντι στους Σιίτες.  

Καθώς η Σοβιετική επέμβαση συνέπεσε με την Ισλαμική Επανάσταση στο Ιράν, οι Αφγανοί δεν ήταν μόνον 
ευπρόσδεκτοι αλλά  θεωρούνταν mohajerin, δηλαδή, «θρησκευτικοί μετανάστες» (Monsutti ,2006). Υπάγονταν 
δηλαδή σε ένα ιδιότυπο καθεστώς προστασίας το οποίο θεωρείτο και τιμητικό. Το Ιράν εξέδωσε «μπλε 
κάρτες», που λειτούργησαν ως ταυτότητες, και άδειες αορίστου χρόνου. Υπέγραψε τη Συνθήκη της Γενεύης 
του 1951 με ρήτρα επιφύλαξης μεταξύ άλλων για τα άρθρα 17 (εργασία) και 26 (ελευθερία μετακίνησης), που 
ισχύει ακόμη. Σε ότι αφορά στην εργασία, οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες με άδειες μπορούσαν να αιτηθούν 
για άδεια εργασίας, που περιορίζεται όμως σε 17 κατηγορίες χειρωνακτικών επαγγελμάτων. Είχαν πρόσβαση 
στην εκπαίδευση και επιδότηση για φυσικό αέριο, τρόφιμα και υγειονομική κάλυψη (Koepke, 2011), αλλά σε 
αντίθεση με το Πακιστάν, περιορισμό στη μετακίνηση καθώς χρειαζόταν άδεια από την κυβέρνηση για να 
μετακινηθούν/ταξιδέψουν εντός Ιράν. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Ιράν δεν έχτισε πολλούς καταυλισμούς, με 
αποτέλεσμα οι Αφγανοί να συγκεντρωθούν σε υποβαθμισμένα προάστια αστικών κέντρων (Monsutti 2006, 
Strand, Suhrke & Harpviken, 2004).  

Με την αποχώρηση των Σοβιετικών η Ιρανική κυβέρνηση είχε σταδιακά αποσύρει τη στήριξη στους Αφγανούς, 
με αποτέλεσμα οι νέες αφίξεις να θεωρούνται παράτυπες (Abbasi-Shavazi, M. J., D. Glazebrook, et al., 2008) 
και οι Αφγανοί να εντάσσονται στην κατηγορία των οικονομικών μεταναστών. Σε συνδυασμό με τους 
αυξημένους ελέγχους στα σύνορα, το αποτέλεσμα ήταν η ανάπτυξη μιας βιομηχανίας μετανάστευσης μεταξύ 
πόλεων, όπως η Χεράτ και το Μασάντ, καθοδηγούμενη από διακινητές (Strand,Suhrke &Harpviken, 2004,  
Khosravi 2011). 

Το χαρακτηριστικό στοιχείο της πολιτικής του Ιράν από το 20007 και μετά είναι η συστηματική προσπάθεια 
καταγραφής καταρχήν του προσφυγικού πληθυσμού που συνδυάστηκε και με ενίσχυση των προγραμμάτων 
των εθελοντικών επιστροφών. Η διαδικασία καταγραφής όσων είχαν ήδη αναγνωριστεί ως πρόσφυγες  είναι 
γνωστή ως Amayesh, με τελευταία αυτή του 2011. Οι ήδη καταγεγραμμένοι πρόσφυγες, στους οποίους είχε 
δοθεί η μπλε κάρτα, επανελέγχθηκαν, κλήθηκαν να παραδώσουν την προσφυγική κάρτα, και στη θέση τους 
εκδόθηκε νέο έγγραφο- μια προσωρινή άδεια παραμονής- που δεν όριζε όμως χρονική διάρκεια,  με κόστος 5 
δολάρια το άτομο. Επιπρόσθετα ήταν οι φόροι και τα δημοτικά τέλη, που καλούνταν να πληρώσουν κατά την 
επανεγγραφή, τα οποία όμως διαφοροποιούνται ανά περιοχή. Ο Koepke (2011) στην έρευνά του αναφέρει ότι 
στην Τεχεράνη το κόστος ανήλθε περίπου στα 170 δολάρια ανά οικογένεια. Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι η 
καταγραφή και επανεγγραφή φαίνεται ότι λειτουργούσαν  προσχηματικά καθώς ο απώτερος στόχος παρέμεινε 
η «εθελοντική» επιστροφή των Αφγανών. Τα Amayesh επομένως δεν ήταν μόνο διαχειριστικό εργαλείο, αλλά 
κυρίως  μέρος αυτής της προσπάθειας ώθησης των Αφγανών σε επιστροφή, καθώς συνοδεύτηκαν από μια 
σειρά μέτρων. Η διαδικασία παράδοσης της προσφυγικής κάρτας και ανταλλαγής της με προσωρινή άδεια 
παραμονής κατέστησε αυτόματα τον πληθυσμό ευάλωτο σε οποιαδήποτε απόφαση απέλασης. Τα Amayesh 
προσέθεσαν ονομαστικό φόρο στους Αφγανούς και συγκεκριμένα στα παιδιά. Πέραν του κόστους αυτού, 

                                                      
7 Η πολιτική του Ιράν απέναντι στους Αφγανούς έχει εκτενώς καταγραφεί σε διάφορες έρευνες και αναφορές, για παράδειγμα βλ. Abbasi-
Shavazi, M. J., D. Glazebrook, et al. (2008) με ιδιαίτερη αναφορά στα Αφγανικά σχολεία του Ιράν σ.17-19,  M.J. Abbasi-Shabazi et 
al.,(2005), Strand, A., A. Suhrke, et al. (2004), Ashrafi, A. and H. Moghissi (2002). 
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κλήθηκαν να χρηματοδοτήσουν εν μέρει  υπηρεσίες, που έως τότε επιδοτούνταν, όπως η εκπαίδευση, 
υγειονομική περίθαλψη και μέρος της σίτισης.  

Η εκπαίδευση είναι εξαιρετικής σημασίας για τους Αφγανούς του Ιράν (Δημητριάδη, 2013) καθώς το 2002 η 
κυβέρνηση είχε προχωρήσει σε κατάργηση των Αφγανικών σχολείων, τα οποία θεωρούνταν ότι «ενθάρρυναν 
την παραμονή των Αφγανών στη χώρα» (Saito, 2009:5). Το 2004 είχε ακυρωθεί πλήρως η επιδότηση για 
εκπαίδευση στα Ιρανικά σχολεία, όπου συνδυαστικά με την κατάργηση των Αφγανικών, άφησε έναν 
πληθυσμό ουσιαστικά εκτός εκπαιδευτικού συστήματος  

«Στο Ιράν υπήρχε τεράστιο πρόβλημα, δεν επέτρεπαν καθόλου στους Αφγανούς να πάνε σχολείο, για 
αυτό βλέπεις ότι μεγάλο μέρος των Αφγανών του Ιράν είναι αμόρφωτοι» (Συνέντευξη αρ.7). 

Η πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση απαγορεύτηκε πλήρως εκτός και αν μπορούσε η οικογένεια να 
καλύψει το κόστος της ιδιωτικής εκπαίδευσης και αποκλείστηκαν από τα σχολεία και τα παιδιά παράτυπων 
μεταναστών.  

Τα επιπλέον μέτρα, που πάρθηκαν, απαγόρευαν στους παράτυπους  Αφγανούς  να έχουν τραπεζικό 
λογαριασμό, ασφάλεια, και ιδιοκτησία. Αποκλείστηκαν, δηλαδή, οι παράτυποι από την πλειοψηφία των 
κοινωνικών παροχών και υπηρεσιών, παρότι  εξαιτίας των μέτρων είχαν περιπέσει σε καθεστώς παρατυπίας. 
Τέλος, από το 2007 και μετά ορίστηκαν συνολικά «τριάντα (30) περιοχές κυρίως κοντά στα σύνορα με 
Αφγανιστάν, ως μη-προσβάσιμες για τους Αφγανούς ( ‘No-Go’)» (Koepke 2011:4) , για λόγους ασφαλείας. Σε 
αυτές περιλήφθηκαν περιοχές που συνορεύουν με Ιράκ, Δυτικό Αζερμπαϊτζάν και την επαρχία του Σιστάν-
Μπαλουχιστάν (Sistan-Balouchistan), όπου κατοικούσαν περίπου 80.000 Αφγανοί πρόσφυγες (ILO-UNHCR, 
2008). Όσοι ζούσαν ήδη εκεί κλήθηκαν να μετακομίσουν  σε νέες προκαθορισμένες επαρχίες για 
εγκατάσταση.  

Τα παραπάνω μέτρα συνδυάστηκαν και με απελάσεις. Ο ακριβής αριθμός τους δεν είναι γνωστός8,  πρέπει 
όμως να σημειωθεί ότι δεν είναι σαφής η αποτελεσματικότητά τους, καθώς καθημερινά ομάδες μεταναστών 
περνούν τα σύνορα με βοήθεια κυρίως Μπαλούχι διακινητών (για τα δίκτυα διακίνησης στη περιοχή βλ. 
Stigter, 2005: 20-25). Παρότι υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης βίζας για Ιράν, προϋποθέτει την ύπαρξη 
ταυτότητας ή άλλου τύπου έγγραφο, που πολλοί Αφγανοί δεν έχουν ως αποτέλεσμα εσωτερικού εκτοπισμού 
ή/και μετανάστευσης (Stigter &Monsutti, 2005), καταφεύγοντας σε διακινητές για το πέρασμα στο Ιράν.  

Η Ιρανική κυβέρνηση υπολογίζει ότι στο Ιράν συνεχίζουν να διαμένουν περίπου 1,5 με 2εκ παράτυποι 
Αφγανοί, αρκετοί εκ των οποίων μετακινούνται μεταξύ Αφγανιστάν και Ιράν ανά περιόδους.  Το 2011 η 
κυβέρνηση του Ιράν ανακοίνωσε ένα εκτενές πρόγραμμα νομιμοποίησης (Comprehensive Regularization 
Programme) για παράτυπους Αφγανούς, που προέβλεπε την καταγραφή τους από τις Ιρανικές αρχές και τη 
νομιμοποίησή τους. Το πρόγραμμα αυτό αφορούσε μόνο όσους δεν είχαν ενταχθεί ποτέ στο προσφυγικό 
καθεστώς, άρα έμειναν εκτός και των Amayesh. Στην πρώτη φάση του προγράμματος εκδόθηκαν έγγραφα 
προσωρινής χρήσης, που επέτρεπαν στον μετανάστη να ταξιδέψει στο Αφγανιστάν, να εκδώσει διαβατήριο 
και να επιστρέψει στο Ιράν με βίζα. Το Γραφείο Αλλοδαπών και Εξωτερικών Υποθέσεων του Ιράν υπολογίζει 
ότι «περίπου 1,5εκ Αφγανοί εγγράφηκαν στο πρόγραμμα, είναι όμως άγνωστο πόσοι όντως ακολούθησαν τη 
διαδικασία επιστροφής και έκδοσης εγγράφων» (Norwegian Refugee Council, 2012). Παρόλα αυτά η 
πρωτοβουλία έδωσε μια ευκαιρία στους Αφγανούς να νομιμοποιήσουν την παραμονή τους, την πρόσβαση 
στην εργασία, αλλά και στην εκπαίδευση. Συγχρόνως, όμως, δόθηκε και στην Ιρανική κυβέρνηση η ευκαιρία 
να απογράψει έναν έως τότε παράτυπο πληθυσμό και να τον ωθήσει στην απόκτηση ιθαγένειας και 
ταξιδιωτικών εγγράφων, που μακροπρόθεσμα θα διευκόλυναν και τυχόν διαδικασίες επιστροφής/απέλασης 
κάτι, το οποίο φάνηκε να επιτυγχάνεται καθώς μεταξύ Ιανουαρίου και Σεπτεμβρίου του 2012, το Ιράν απέλασε 
190.000 Αφγανούς.  

                                                      
8 Για παράδειγμα το 2007 το Ιράν απέλασε 360.000 Αφγανούς (Bathaie 2009:71) 
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Οι ίδιοι οι Αφγανοί παραδέχονται ότι συνεχίζουν να είναι θύματα ρατσισμού, επιθέσεων και διακρίσεων, κάτι 
που καταγράφηκε εκτεταμένα στην έρευνα του Human Rights Watch (HRW, 2012), αλλά   και από τους   
εκπροσώπους των συλλόγων στην Αθήνα. Η παρουσία των Αφγανών, σε συνδυασμό και με την ανάληψη του 
μεγαλύτερου μέρους του κόστους από το Ιράν, «συνδέθηκε με την αύξηση της ανεργίας, την εγκληματικότητα 
και τη διακίνηση ναρκωτικών» (HRW, 2002: 18).  

Επομένως η κατάσταση στις πρώτες χώρες υποδοχής και η αντιστροφή του κλίματος απέναντι στους 
Αφγανούς λειτούργησε και λειτουργεί ως ο κυριότερος παράγοντας ώθησής τους στην Ελλάδα και Ευρώπη. 

3. Μετακίνηση προς Ευρώπη: κίνητρα και προορισμοί 

Η μετανάστευση, των Αφγανών προς Ελλάδα, εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο κινητικότητας και 
αναζήτησης χώρας υποδοχής. Οι σημερινοί μετανάστες στρέφονται προς νέους προορισμούς καθώς είναι 
ενήμεροι για την αλλαγή τόσο του συστήματος υποδοχής, αλλά και παραμονής στις παραδοσιακά 
προτιμώμενες χώρες προορισμού.   

«όταν άρχισαν οι απελάσεις από το Ιράν, πιο πολύς κόσμος, που ζούσε επί χρόνια στο Ιράν 
αναγκάστηκε να φύγει γιατί δεν μπορούσε να επιστρέψει Αφγανιστάν λόγω των διαφόρων 
προβλημάτων. Αναγκάστηκε να εγκαταλείψει και το Ιράν για αυτό δέχτηκε και η Ελλάδα μεγάλη μάζα 
των Αφγανών» (Συνέντευξη αρ.8). 

Παράλληλα οι νέες ομάδες είναι μεικτές, τόσο ως προς τις χώρες προέλευσης, όσο και ως προς τα κίνητρα. 
Περιλαμβάνουν, δηλαδή, τόσο Αφγανούς, που μεταναστεύουν για πρώτη φορά για λόγους προστασίας, 
ασφάλειας ή και οικονομικούς από το Αφγανιστάν, καθώς και πρόσφυγες από το Πακιστάν και Ιράν, δεύτερης 
και τρίτης πλέον γενιάς, που από τη μια αδυνατούν να ενταχθούν πλήρως στις χώρες παραμονής, αλλά και 
από την άλλη δεν μπορούν (ή και δεν θέλουν) να επιστρέψουν στο Αφγανιστάν. 

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Κοινότητας Αφγανών Μεταναστών και Προσφύγων στην Ελλάδα οι Αφγανοί, 
που προέρχονται από το Αφγανιστάν μπορούν να διαχωριστούν σε τρεις κατηγορίες:  

«Η μια ομάδα είναι οι πολιτικοί πρόσφυγες, που λόγω πολιτικών πεποιθήσεων κινδυνεύουν [..]. Η 
δεύτερη ομάδα είναι αυτοί που φεύγουν για λόγους ασφαλείας, από συγκεκριμένες περιοχές πχ Γκάζνι, 
Κανταχάρ, και είναι κυρίως Χαζάρα […]Τρίτη ομάδα είναι όντως αυτοί που φεύγουν για οικονομικούς 
λόγους-αποφασίζουν να φύγουν σε αναζήτηση εργασίας στην Ευρώπη που νομίζουν ότι είναι 
καλύτερα».( Συνέντευξη αρ.8) 

Αυτή η ομάδα, που αντιμετωπίζει τη μετανάστευση ως ένα μέσο βελτίωσης συνθηκών ζωής, επαγγελματικών 
ευκαιριών και κοινωνικής ενσωμάτωσης,  είναι συνήθως μεταξύ 12 και 30 ετών, αποτελείται από ανύπαντρους 
άνδρες στην πλειοψηφία Χαζάρα και Παστούν, που φεύγουν από το Ιράν και το Αφγανιστάν αντιστοίχως 
(Bathaie, 2009) και κινούνται μεταξύ άλλων και προς Ευρώπη. Η μετανάστευση δεν είναι μόνο συνειδητή 
επιλογή για τους προαναφερθέντες λόγους, αλλά και μια διαδικασία ενηλικίωσης, ένα rite de passage, το 
οποίο ξεκινά με το πέρασμα των συνόρων, την επιτυχημένη εγκατάσταση σε μια χώρα (είτε αυτό είναι το Ιράν, 
το Πακιστάν ή της Δύσης) και την αποστολή εμβασμάτων στην οικογένεια (Monsutti, 2007: 167).  

Η μετανάστευση των Αφγανών όμως, από Ιράν και Πακιστάν, συνδέεται και με τον ρατσισμό και αποκλεισμό, 
που βιώνουν στις περιοχές αυτές: 

«Ιδιαίτερα το Ιράν έχει σκληρύνει πολύ τη στάση του απέναντι στους πρόσφυγες. Τους έχουν ‘ξεχωρίσει’ 
και δεν έχουν πια καμία πρόσβαση στις κοινωνικές παροχές […] αλλά και το Πακιστάν πια είναι ένα 
μέρος πολύ ανασφαλές για τους Αφγανούς, ιδιαίτερα για τους Χαζάρα» (Συνέντευξη αρ.8). 
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Και όσοι όμως επέστρεψαν στο Αφγανιστάν, ήρθαν αντιμέτωποι με μια πραγματικότητα, που δεν είχαν τη 
δυνατότητα να διαχειριστούν, όπως η εύρεση κατοικίας και εργασίας: 

«Αυτοί που έφυγαν, πολλοί χάσανε τα σπίτια τους και δεν μπορούν αν επιστρέψουν. Έχουν δημιουργεί 
τα λεγόμενα Kabul informal settlements (άτυποι καταυλισμοί) πρώην προσφύγων, οι οποίοι 
επιστρέψανε στο Αφγανιστάν, οι οποίοι αδυνατούν να επιστρέψουν στην περιοχή από όπου έφυγαν» 
(Συνέντευξη αρ.2). 

Αυτοί οι καταυλισμοί, όμως, που αναφέρονται παραπάνω, δεν πληρούν προϋποθέσεις για διαμονή, αφού η 
κυβέρνηση δεν επιτρέπει την παροχή οργανωμένης και μακροχρόνιας βοήθειας στους καταυλισμούς (πχ να 
κατασκευαστούν μόνιμες κατοικίες) επιδιώκοντας να προωθήσει την επιστροφή τους στις επαρχίες από όπου 
προήλθαν (Συνέντευξη αρ.2). Αρκετοί από αυτούς, θα στραφούν και στρέφονται σε νέα μετανάστευση.  

Τέλος, υπάρχει και μια ειδική ομάδα, αυτή των ασυνόδευτων ανηλίκων, για τους οποίους η μετανάστευση 
συχνά προκύπτει από ένα συνδυασμό παραγόντων. Από τη μια υπάρχει το ευρύτερο πλαίσιο του Αφγανιστάν, 
που προαναφέρθηκε. Για κάποιους, που είχαν ήδη μεταναστεύσει για εργασία στο Ιράν και στο Πακιστάν ή 
είχαν γεννηθεί εκεί, η έλλειψη εργασίας και εκπαίδευσης τους κινητοποίησε στο να μεταναστεύσουν. Όπως 
όμως παρατηρεί η Mougne στην έκθεσή της για τους Αφγανούς ασυνόδευτους ανήλικους στην Ευρώπη, ένας 
βασικός παράγοντας που ελκύει τα παιδιά στην Ευρώπη είναι η εικόνα που έχουν για μια ασφαλή ζωή, με 
ελευθερία και πρόσβαση στην εκπαίδευση, καθώς πολλοί επιθυμούν να σπουδάσουν και εργαστούν σε 
υψηλού κύρους επαγγέλματα (πχ γιατροί) και να συνεισφέρουν στον οικογενειακό προϋπολογισμό (Mougne, 
2010:14-15).  

Η μετανάστευση σε συγκεκριμένους προορισμούς όμως σχετίζεται άμεσα και με τις φυλές από τις οποίες 
προέρχονται: 

«Οι άνθρωποι πάνε σε συγκεκριμένα μέρη. Για παράδειγμα αν δεις η φυλή Παστούν και όσοι είναι από 
το Κανταχάρ, Λογκάρ όλοι θέλουν να πάνε Λονδίνο και Αγγλία. Αν δεις από Χεράτ τους Τατζίκους η 
πλειοψηφία πάει στη Γερμανία. Οι Χαζάρα πάνε πιο πολύ Σουηδία και Αυστρία. Για παράδειγμα το 2009 
σχεδόν όλοι θέλανε να πάνε στην Αγγλία. Μόλις άλλαξε η πολιτική εκεί και άρχισαν οι επιστροφές στο 
Αφγανιστάν, πηγαίνανε στη Σουηδία και κυρίως Νορβηγία και Φιλανδία. Μόλις σταμάτησαν να τους 
δίνουν άσυλο εκεί, στράφηκαν πιο πολύ προς Γερμανία, Ελβετία και Σουηδία. Οι οικογένειες πάνε 
Σουηδία, γιατί μέσα σε 2 μήνες έχουν πάρει απόφαση, είτε απορριπτική ή άσυλο. Δεύτερον έχουν 
παροχές» (Συνέντευξη αρ.7). 

Η Ελλάδα σε αυτό το μωσαϊκό των χωρών, λειτουργεί περισσότερο ως χώρα διέλευσης για τους Αφγανούς 
(Δημητριάδη 2012, Bathaie 2009) παρά προορισμού, κάτι το οποίο επιβεβαιώθηκε και από τη γραπτή 
επικοινωνία με την Πρεσβεία του Αφγανιστάν στη Σόφια η οποία τόνισε ότι η Ελλάδα αποτελεί τόπο διέλευσης 
και όχι προορισμού (Συνέντευξη αρ.1). Οι λόγοι, που αντιμετωπίζουν την Ελλάδα ως τόπο διέλευσης είναι 
πολλοί, εν μέρει λόγω της προϋπάρχουσας προτίμησης εναλλακτικών προορισμών, αλλά και εν μέρει λόγω 
του συστήματος, που υπάρχει και εφαρμόζεται  ως προς την υποδοχή και παραμονή των αιτούντων άσυλο 
στη χώρα. 
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4. Άφιξη στην Ελλάδα 

4.1. Διαδρομές  

Οι διαδρομές προς την Ευρώπη σχετίζονται με τα σημεία εκκίνησης και τη γεωγραφία9. Για παράδειγμα, όσοι 
ξεκινούν από τις νότιες και ανατολικές περιοχές του Αφγανιστάν, τείνουν να κατευθύνονται πρώτα στο 
Πακιστάν.  Όσοι βρίσκονται στις δυτικές περιοχές, στρέφονται προς Ιράν. Το πέρασμα και στις δύο 
περιπτώσεις είναι δύσκολο, από την πλευρά του Πακιστάν λόγω της οροσειράς του Χίντου Κούς (Hindu Kush) 
για όσους επιχειρούν να περάσουν από τα βορειανατολικά, αλλά και λόγω της ερήμου και των στεπών για 
όσους   κατευθυνθούν στο Νοτιοδυτικό άκρο  προς Ιράν.  Στο Πακιστάν οι κύριες πόλεις για εγκατάσταση, 
λειτουργούν και ως τόποι διέλευσης, όπως το Καράτσι, η Quetta και η Πεσαβάρ (Khosravi, 2011). Αλλά και 
όσοι επιχειρούν να περάσουν από το νοτιοδυτικότερο άκρο του Αφγανιστάν, μέσω της πόλης Ζαράνζ της 
επαρχίας Νιμρούζ (Nimruz), βρίσκονται αντιμέτωποι με το φράχτη, μήκους 147 χλμ, που έχτισε το Ιράν σε μια 
προσπάθεια αποκοπής της εισροής παράτυπων μεταναστών. Αυτό έστρεψε τους μετανάστες στον 
κατακερματισμό του ταξιδιού, καθώς τώρα ταξιδεύουν επιπλέον 10 ώρες για να φτάσουν στο νότιο Πακιστάν 
και από εκεί να περάσουν στο Ιράν (Mogelson, 2012), καθώς το σύνορο Ιράν-Πακιστάν δεν περιβάλλεται από 
φράχτη.  

Το πέρασμα από Ιράν-Τουρκία είναι το δεύτερο σκέλος του ταξιδιού και στη συντριπτική του πλειοψηφία το 
διαχειρίζονται οργανωμένα δίκτυα διακινητών καθώς περιλαμβάνει συνήθως διαδρομή μέσα από τις 
βραχώδεις οροσειρές Ιράν-Τουρκίας. Το πέρασμα είναι από τα πιο επικίνδυνα, λόγω καιρικών φαινομένων, 
γεωγραφίας (το πέρασμα σε μεγάλο βαθμό γίνεται με τα πόδια και νύχτα), αλλά και οργανωμένης μαφίας, που 
επιχειρεί απαγωγές μεταναστών με αντάλλαγμα λύτρα από τις οικογένειές τους (Triandafyllidou &Maroukis, 
2012).  Στην Τουρκία η πρώτη στάση είναι συνήθως στο Βάν (Van) ή/και στο Τατβάν (Tatvan), από όπου στη 
συνέχεια μεταφέρονται στην Κωνσταντινούπολη, όπου και παραμένουν μέχρι την επόμενη φάση του ταξιδιού 
(İçduygu, 2005, Terzioglu 2004), το πέρασμα στην Ελλάδα, που έχει καταγραφεί πολλαπλώς (Pro Asyl 2007, 
HRW 2008, FRA 2011, Maroufof 2011, FRA 2013).  

Η κύρια είσοδος στη χώρα έως και το 2009 ήταν τα θαλάσσια σύνορα και συγκεκριμένα τα νησιά του Βορείου 
Αιγαίου και αυτό φαίνεται από τις συλλήψεις   (βλ. Πίνακα Ι). Ήδη από το 2008 το 75% όλων των συλλήψεων 
παράτυπων μεταναστών στην Ε.Ε. ήταν στα Ελληνο-Τουρκικά θαλάσσια  σύνορα (FRA, 2011). Η παρουσία 
της Frontex στο θαλάσσιο χώρο της Ελλάδος και η αποναρκοθέτηση  του Έβρου θεωρείται ότι συνέβαλαν 
σημαντικά στη μείωση των αφίξεων μέσω θαλάσσης. 

Πίνακας 1: Συλλήψεις από Λιμενικές αρχές 

Έτος 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Συλλήψεις 6.864 3.926 2.439 3.047 3.371 3.456 9.240 15.314 10.165 1.765 757 1.627 

Πηγή: Fundamental Rights Agency (FRA), 2013 (από Ελληνική Αστυνομία)10. 

                                                      
9 Επίσης δεν είναι σταθερές. Για παράδειγμα στην ανάλυση της Παπαδοπούλου για τη διέλευση στην Ελλάδα των Κούρδων, αναφέρεται 
σε διαδρομές Ασιατών μεταναστών, που διέρχονται από Τατζικιστάν, Καζακστάν και στη συνέχεια από τη Ρωσία στις πρώην Ανατολικές 
χώρες (Papadopoulou 2008: 130-133). Οι διαδρομές αυτές όμως αφορούν κυρίως μετανάστες της δεκαετίας του 1990, καθώς για τους 
Αφγανούς από το 2005 και μετά, που εμφανίζονται συστηματικά στην Ελλάδα, οι έρευνες έδειξαν ότι ακολουθούνται πρωτίστως 
διαδρομές μέσω Πακιστάν/Ιράν-Τουρκίας (βλ. İçduygu 2005, Khosravi 2011,Marconi 2008,Sorensen 2006,Triandafylllidou &Maroukis 
2012).  
10 Τα στοιχεία αφορούν επιτόπιες αφίξεις και διασώσεις στη θάλασσα κατά τη διάρκεια περιπολίας. Δεν περιλαμβάνουν δηλαδή συλλήψεις 
στην ενδοχώρα ούτε και από την Αστυνομία στα νησιά. 
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Οδήγησαν όμως σε μεταστροφή των εισροών στα χερσαία σύνορα και συγκεκριμένα στην περιοχή του 
Τριεθνούς (Βουλγαρία-Τουρκία-Ελλάδα). Ο χάρτης που ακολουθεί απεικονίζει σχηματικά τα διάφορα σημεία 
εισόδου στη χώρα από Ιράν μέσω Τουρκίας αλλά και τα μέσα που χρησιμοποιούνται, πλωτά, χερσαία και 
εναέρια.  

Εικόνα 5: Χάρτης 1- Διαδρομές προς Ελλάδα με παράτυπα μέσα 

 

Πηγή: I-Map project11, ICMPD διαθέσιμο στο http://www.imap-migration.org/

Η συχνότητα των αφίξεων, αλλά και η σύνθεσή τους (ασυνόδευτοι ανήλικοι, οικογένειες, ενήλικοι άνδρες) 
επιβάρυναν ένα ήδη προβληματικό σύστημα υποδοχής και διαχείρισης. Τα κέντρα κράτησης στον Έβρο ήταν 
σε οριακό σημείο (FRA, 2011) και υπήρξαν καταγγελίες για άτυπες επιστροφές (push-backs) στην Τουρκία 
μεταναστών, γεγονός το οποίο παραβίαζε πλήρως την αρχή της μη-επιστροφής (non refoulement) 
αναγκάζοντας το 2010 την Ελλάδα να καταθέσει επίσημο αίτημα στην Ε.Ε. για βοήθεια στη φύλαξη των 
συνόρων. Σε απάντηση του Ελληνικού αιτήματος, για πρώτη φορά ενεργοποιήθηκε η Rabit (Rapid Border 
Intervention Teams) στην περιοχή του Έβρου.  Η παρουσία της Frontex δεν ήταν σημαντική μόνο στη  φύλαξη 
των συνόρων, αλλά και στην ανάπτυξη επιχειρησιακής συνεργασίας με την Τουρκία, μέσω της  RABIT καθώς  

«ξεκίνησε δειλά-δειλά μια επιχειρησιακή συνεργασία σε τοπικό επίπεδο μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, η 
οποία πλέον είναι θεσμοθετημένη […]πολλές φορές οι Έλληνες συνοριοφύλακες εντοπίζουν ομάδες 
μεταναστών μέσα στο Τουρκικό έδαφος, ενημερώνουν τις Τουρκικές αρχές και πολλές φορές αντιδρούν 
και τους συλλαμβάνουν πριν περάσουν στο Ελληνικό έδαφος. Αυτό δεν θα μπορούσαμε να το 
φανταστούμε πριν μερικά χρόνια» (Συνέντευξη αρ.5).  

Την περίοδο συγγραφής της παρούσας έρευνας, στον Έβρο είχε ενεργοποιηθεί το σχέδιο «Ασπίδα» με τη 
μεταφορά 1.800 συνοριοφυλάκων στην περιοχή, είχε ολοκληρωθεί το χτίσιμο του φράχτη 10.365 μέτρων από 
το φυλάκιο των Καστανιών έως τον Έβρο και παρέμενε η Frontex με μειωμένη όμως -συγκριτικά με πριν- 
παρουσία σύμφωνα και με τον Δ/ντη του γραφείου στην Ελλάδα12. Ο επιχειρησιακός στόχος σύμφωνα με την 
Αστυνομία (Συνέντευξη αρ. 11) ήταν και παραμένει το «κλείσιμο» του συνόρου, αποτρέποντας την είσοδο. Σε 
αυτή τη βάση, τα μέτρα που πάρθηκαν θεωρούνται πετυχημένα κατά την Αστυνομία, δεδομένης της 
δραματικής μείωσης των συλλήψεων σε σχέση με τα δύο προηγούμενα έτη, με τις συλλήψεις το πρώτο 2μηνο 
                                                      
11 Οι κίτρινες γραμμές υποδηλώνουν διαδρομές με εναέρια μέσα, οι μαύρες με χερσαία και οι λευκές με θαλάσσια. Κεντρικό σημεία 
‘διάχυσης’ των μεταναστών από Ασία είναι η Τεχεράνη και άλλες πόλεις του Ιράν και η Κωνσταντινούπολη στη Τουρκία από όπου και 
γίνεται διασπορά στο τρόπο εισόδου στην Ελλάδα μέσω Έβρου ή θάλασσας.  
12 Από 70 άτομα, στα χερσαία τον Ιανουάριο του 2013 ήταν 40. Όπως δήλωσε, τα νούμερα αυξομειώνονται στη βάση των ροών αλλά και 
τη Ελληνική παρουσίας στη περιοχή. 
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του 2013 να ανέρχονται στα 162 άτομα, συγκριτικά με 5.077 τους αντίστοιχους μήνες του 2012 (στοιχεία από 
Ελληνική Αστυνομία, 2013). Η μείωση στους αριθμούς, φαίνεται να αντικατοπτρίζει μια ευρύτερη μείωση, κατά 
τη Δ/νση Αλλοδαπών, στον αριθμό των μεταναστών που προσπαθούν να εισέλθουν στη χώρα  

«Η Ελλάδα δεν είναι ελκυστική πλέον. Αυτό το μήνυμα δίνουμε, ούτε για δουλειά ούτε και για πέρασμα 
σε άλλες χώρες. Βελτιώνουμε και το έλλειμμα που είχαμε στη νομοθεσία ως προς το άσυλο. Δεν θα 
κοπεί αλλά θα μειωθεί η εισροή και το βλέπουμε ήδη με τα νούμερα.» (Συνέντευξη αρ.12) 

Πρέπει να σημειωθεί ότι δεν είναι μόνο οι συλλήψεις από την Ελληνική πλευρά αλλά και από την Τούρκικη. 
Τόσο η Frontex όσο και η Ελληνική Αστυνομία τόνισαν ότι η επιχειρησιακή συνεργασία στον Έβρο μεταξύ 
Ελλήνων και Τούρκων-που περιλαμβάνει και ανταλλαγή συνδέσμων- είναι αποτελεσματική καθώς η Τούρκικη 
πλευρά ενημερώνεται για την απόπειρα εισόδου στα Ελληνο-Τουρκικά σύνορα και στη πλειοψηφία των 
περιπτώσεων αποστέλλονται αστυνομικοί που συλλαμβάνουν τους μετανάστες πριν διέλθουν (Συνέντευξη 
αρ.5 και αρ.12). Οι μειωμένοι αριθμοί δεν σημαίνει ότι δεν προσπαθούν να εισέλθουν μετανάστες στη χώρα. 
Αυτό, άλλωστε, φαίνεται και στη σταδιακή αύξηση που παρατηρείται στα θαλάσσια σύνορα, η οποία όμως 
εξακολουθεί να απέχει από τα νούμερα των προηγουμένων ετών. Παρόλα αυτά, η υπάρχουσα πρόταση του 
Υπουργείου Ναυτιλίας είναι η  αναγκαιότητα επαναλειτουργίας κέντρων κράτησης σε  Σάμο και Χίο και η 
αποστολή εμπειρογνωμόνων ταυτοποίησης (screeners) και αφενημέρωσης (debriefers) αλλοδαπών στα νησιά 
του ανατολικού Αιγαίου (βλ. Απάντηση Υπουργού Ναυτιλίας & Αιγαίου, 2012). 

4.2. Ζητήματα που σχετίζονται με την άφιξη και παραμονή 

Η είσοδος στη χώρα, ανεξαρτήτως θαλασσίων ή χερσαίων συνόρων, και ειδικά για την περίπτωση των 
Αφγανών γίνεται παράτυπα. Αυτό συνεπάγεται ότι και η παραμονή ή και συνέχιση του ταξιδιού θα γίνει 
παράτυπα, εφόσον δεν υπάρξουν εναλλακτικοί τρόποι νομιμοποίησής τους. Η παρατυπία, επομένως, που 
χαρακτηρίζει μεγάλο μέρος του πληθυσμού των Αφγανών (νεοαφιχθέντες και μη) είναι ένας συνδυασμός της 
έλλειψης εναλλακτικών πολιτικών (πχ Προγράμματα νομιμοποίησης), του κατακερματισμένου συστήματος 
ασύλου, που θα συζητηθεί παρακάτω, αλλά και της απουσίας εγγράφων, που να ταυτοποιούν ή και να 
νομιμοποιούν μέρος του πληθυσμού.   

Η πρακτική αλλά και επίσημη πολιτική της χώρας είναι η σύλληψη και η κράτηση των παράτυπων 
μεταναστών, και, όπου είναι εφικτό, η απέλασή τους. Η σύλληψη γίνεται τόσο στα σύνορα κατά την είσοδο, 
αλλά και στο εσωτερικό της χώρας, στα πλαίσια ελέγχων της αστυνομίας σε δημόσιους χώρους, οι οποίοι 
συστηματοποιήθηκαν από το καλοκαίρι του 2012 με την επιχείρηση «Ξένιος Δίας». Η παράτυπη 
μετανάστευση πλέον αντιμετωπίζεται ως μια κατηγορία παράνομης δραστηριότητας (που συχνά συνδέεται στο 
δημόσιο διάλογο με οργανωμένο έγκλημα, εγκληματικότητα και διακίνηση), που πρέπει να εξαλειφθεί. Από την 
ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης τον Αύγουστο του 2012 έως και 31/12/2012 είχαν προσαχθεί 65.767 
αλλοδαποί, εκ των οποίων 4.145 συνελήφθηκαν (Συνέντευξη αρ.11), γιατί δεν είχαν νομιμοποιητικά έγγραφα 
παραμονής στη χώρα. Στην συνέντευξη με την Αστυνομία  τέθηκε το ερώτημα του κατά πόσο το μικρό 
(συγκριτικά με τις προσαγωγές) νούμερο συλλήψεων σχετίζεται με την εθνικότητα ή με την πρόσβαση στο 
άσυλο 

«Ε: Οι 4.145 είναι συγκριτικά μικρό νούμερο, σε σχέση με τις συνολικές προσαγωγές. Εσείς  πώς το 
εξηγείτε? 
Α: Ναι γιατί είχαν άδειες παραμονής και πάρα πολλές ροζ κάρτες. Μην ξεχνάτε ότι το άσυλο 
χρησιμοποιείται καταχρηστικά» (Συνέντευξη αρ.11) 
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Από τον Αύγουστο μέχρι και τα μέσα Φεβρουαρίου του 2013 που ολοκληρώθηκε ο Ξένιος Ζεύς13 (15/2/2013)  
μόνον 252 Αφγανοί κρατήθηκαν στα πλαίσια των επιχειρήσεων, εξολοκλήρου άνδρες, μεταξύ 22 και 45 ετών. 
Το εξαιρετικά μικρό ποσοστό κράτησης, εγείρει ένα ερώτημα ως προς τα νομιμοποιητικά έγγραφα των 
Αφγανών ως μια πιθανή εξήγηση-δεδομένου ότι εφόσον απορριφθεί το αίτημα ασύλου ή εκδοθεί αναγκαστική 
απέλαση υπόκεινται σε καθεστώς απέλασης η οποία είναι εφικτή και πραγματοποιείται. Σύμφωνα με την 
Αστυνομία, δεν κρατήθηκε μεγαλύτερος αριθμός, επειδή είχε στην κατοχή του ροζ κάρτα, αναγνωρισμένο 
καθεστώς ή επέλεξε «εθελοντικά» την συμμετοχή σε πρόγραμμα επιστροφής (βλ. Έξοδο από τη χώρα για τη 
συμμετοχή των Αφγανών στα προγράμματα επιστροφών).  

Οι συλληφθέντες (βλ. Πίνακα ΙΙ για συνολικά) τόσο στα σύνορα, όσο και στην ενδοχώρα μεταφέρονται σε 
κέντρα κράτησης όπου ενεργοποιείται η διαδικασία της απέλασης.  

Πίνακας 2: Συλλήψεις Αφγανών από Αστυνομικές & Λιμενικές Αρχές (Σύνολα) 
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Η απέλαση, αφορά στην αναγκαστική επιστροφή και συνεπάγεται ταυτοποίηση, έκδοση ταξιδιωτικών 
εγγράφων και ότι ο συλληφθείς δεν θα καταθέσει αίτημα ασύλου, το οποίο αυτομάτως παγώνει τη διαδικασία 
απέλασης.  

4.3. Ταυτοποίηση (screening) Εθνικότητας 

Όπως προαναφέραμε, η μη ύπαρξη νομιμοποιητικών εγγράφων έχει άμεσες συνέπειες τόσο για την κράτηση 
όσο και για την απέλαση των Αφγανών. Καθώς στα κέντρα κράτησης, αλλά και στα αστυνομικά τμήματα 
ακολουθείται μια διαδικασία καταγραφής στοιχείων, η εθνικότητα είναι βασική στον προσδιορισμό της 
δυνατότητας επιστροφής, αλλά και έμμεσα στην πρόσβαση στο άσυλο.  

Το screening, γινόταν έως πρόσφατα από τη Frontex, κυρίως λόγω έλλειψης εκπαιδευμένου προσωπικού 
στην Ελληνική Αστυνομία14. Οι screeners συνοδεύονται από διερμηνείς και λειτουργούν ως εμπειρογνώμονες 
στην εξακρίβωση της ταυτότητας του μετανάστη. Ο κανονισμός ορίζει ότι η διαδικασία, πάντα παρουσία 
Ελλήνων Αστυνομικών, περιλαμβάνει συνέντευξη με τον μετανάστη, ο οποίος καλείται ουσιαστικά να 
αποδείξει ότι όντως προέρχεται από τη χώρα, που δηλώνει. Οι διερμηνείς, που χρησιμοποιούνται, 
προέρχονται συνήθως από τις χώρες προέλευσης των μεταναστών, ώστε να έχουν γνώση των διαλέκτων. Το 
πρόβλημα που προκύπτει, ειδικά με τους Αφγανούς που είχαν μείνει για χρόνια στο Ιράν  είναι θέμα γλώσσας. 
Η μακροχρόνια παραμονή τους, ειδικά της 2ης και 3ης γενιάς, στα πλαίσια του αυξανόμενου κοινωνικού 

                                                      
13 Η επιχείρηση είχε εξαρχής σαφή στόχο την απομάκρυνση μεταναστών από τα αστικά κέντρα και τη μεταφορά τους σε χώρους 
κράτησης που όμως θα λειτουργούσαν ως χώροι αναμονής για αναχώρηση (pre departure centers). Συνδυάστηκε δηλαδή με υλοποίηση 
συμφωνιών επανεισδοχής με τρίτες χώρες, είτε μέσα από την Αστυνομία ή με κοινές επιχειρήσεις επιστροφών κάτω από την αιγίδα της 
Frontex.  
14 Το 2013 είχαν εκπαιδευτεί συνολικά 60 Έλληνες screener στην Ελλάδα. 
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ρατσισμού και απομόνωσης, οδήγησε πολλούς στην υιοθέτηση όχι μόνον της Ιρανικής γλώσσας (Φαρσί) αλλά 
και στην άριστη εκμάθησή της σε μια προσπάθεια ενσωμάτωσης. Όπως παρατηρεί η Saito στην έρευνα της 
για τη 2η γενιά σε Ιράν και Πακιστάν, «οι Αφγανοί του Ιράν ήρθαν αντιμέτωποι με μεγάλη πίεση να μιλούν 
Περσικά δημοσίως, με αποτέλεσμα πολλοί που επέστρεψαν στο Αφγανιστάν να θεωρούνται Ιρανοί και όχι 
Αφγανοί» (2009:6). Αντίστοιχο πρόβλημα παρατηρείται και στην Ελλάδα, καθώς υπάρχουν περιστατικά 
Αφγανών που καταγράφηκαν ως Ιρανοί (λόγω της χρήσης των Περσικών) παρότι δήλωσαν Αφγανοί.  

Το ζήτημα της αμφισβήτησης της εθνικότητας έχει προεκτάσεις ως προς την παραμονή και πρόσβαση στο 
άσυλο, καθώς σύμφωνα με τον Δ/ντη της Frontex στην Αθήνα (Συνέντευξη αρ.5), ένας από τους σκοπούς του 
screening, όχι ο βασικός, αλλά εξίσου σημαντικός, είναι να διευκρινιστεί κατά πόσον ο μετανάστης χρήζει 
προστασίας (όπου ενεργοποιείται άλλη διαδικασία) ή εμπίπτει σε κατηγορία για επιστροφή.   Κατά κάποιο 
τρόπο προκαταβάλλει,   κατά πόσον κάποιος μπορεί να αιτηθεί ασύλου. Όπως τόνισε και η ΥΑ (Συνέντευξη 
αρ. 6) στην Ελλάδα,  αν κάποιος έχει ανάγκη διεθνούς προστασίας δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από την 
ελεύθερη βούλησή του να ενταχθεί στο σύστημα ασύλου και κυρίως ανεξαρτήτως χώρας προέλευσης μπορεί 
ένα άτομο να αιτηθεί ασύλου. 

Τέλος, η αδυναμία ταυτοποίησης και κατ’ επέκταση έκδοσης ταξιδιωτικών εγγράφων, συνεπάγεται και 
αδυναμία απέλασης. Εφόσον ο μετανάστης δεν αιτηθεί εθελοντικά να επιστρέψει στη περίπτωση αυτή, 
αναγκαστικά αφήνεται ελεύθερος με προσωρινή άδεια παραμονής έως ότου είναι εφικτή η απέλασή του (βλ. 
Ramboll & EurAsylum, 2012). Δεδομένων των δυσκολιών στην ταυτοποίηση σε ότι αφορά τους Αφγανούς του 
Ιράν και Πακιστάν είναι πιθανόν, μερίδα τους να εμπίπτει σε αυτή την κατηγορία όπου κρατούνται αλλά δεν 
απελαύνονται. Αυτό όμως δεν έχει σχέση με πρακτικές δυσκολίες, πχ. Έλλειψη πτήσεων, όσο με το ίδιο το 
σύστημα αναγνώρισης και καταγραφής στη χώρα προέλευσης ενός πληθυσμού που ουσιαστικά δεν έζησε 
ποτέ στο έδαφός της.  

4.4. Απέλαση  

Η ταυτοποίηση, συνδέεται και με τη διαδικασία της απέλασης κυρίως στις χώρες καταγωγής. Οι απελάσεις, 
αφορούν στις αναγκαστικές επιστροφές, που γίνονται συνήθως και με συνοδεία αστυνομικών. H διαδικασία 
αναγκαστικών επιστροφών με την επωνυμία Attica, εντάσσεται στο πλαίσιο των Κοινών Επιχειρήσεων 
Επιστροφών (Joint Return Flights), οι οποίες συντονίζονται από τη Frontex και στις οποίες συμμετέχουν οι 
χώρες-μέλη. Το πρόγραμμα  υλοποιείται από το 2010 και διεκπεραιώνεται από την Ελληνική Αστυνομία. 
Ακολουθείται διαδικασία εξακρίβωσης εθνικότητας, έκδοσης ταξιδιωτικών εγγράφων (που προϋποθέτει 
συνεργασία με τις Πρεσβείες), διάθεση συνοδών στις επιχειρήσεις επιστροφών. Ο συντονισμός γίνεται από 
την Πέτρου Ράλλη και είναι αξιοσημείωτο ότι ενώ αρχικώς οι επιστροφές ήταν περιορισμένες (δύο το χρόνο), 
το 2012 αυξήθηκαν σε περίπου δύο το μήνα (Συνέντευξη αρ.3).  

Αξίζει να σημειωθεί ότι γίνονται συστηματικά αναγκαστικές απελάσεις Αφγανών από το 2009, που αφορούν 
στους αλλοδαπούς που δεν επιθυμούν να επιστρέψουν. Οι Αφγανοί εμπίπτουν σε αυτή τη κατηγορία  (πέραν 
από τις εθελοντικές υποβοηθούμενες επιστροφές του ΔΟΜ). Συνολικά από το 2009 έως και το 2012, η 
Αστυνομία έχει απελάσει στο Αφγανιστάν 2866 άτομα, με το μεγαλύτερο αριθμό (1112) το 2012-το οποίο 
επιβεβαιώνει και την πληροφόρηση από Frontex ότι ο αριθμός των επιστροφών έχει αυξηθεί σημαντικά το 
τελευταίο έτος.  

Παράλληλα υλοποιούνται και επιστροφές στα πλαίσια αστυνομικών επιχειρήσεων15  με συνοδεία 
αστυνομικών του τμήματος Απελάσεων. Σε αυτές το Αφγανιστάν είναι στις πέντε πρώτες εθνικότητες (όσον 
αφορά τον αριθμό απελάσεων που υλοποιήθηκαν), με πρώτη την Αλβανία και δεύτερο συνήθως το Πακιστάν. 
Η διαφοροποίηση στα νούμερα των απελάσεων, πέρα από τη γεωγραφική γειτνίαση, στη περίπτωση της 
Αλβανίας, έχει να κάνει και με τις δυνατότητες ταυτοποίησης και έκδοσης ταξιδιωτικών εγγράφων καθώς δεν 
υπάρχει Πρεσβεία του Αφγανιστάν στην Ελλάδα (σε αντίθεση πχ με το Πακιστάν) και δεν έχει υπογραφεί 
                                                      
15 Συνολικά το 2012 απελάθηκαν 15.746 άτομα.  
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Πρωτόκολλο Επανεισδοχής ή άλλου τύπου συνεργασία16. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν γίνονται επιστροφές, 
αλλά ότι η συχνότητα και αριθμός είναι σαφώς πιο περιορισμένα συγκριτικά με άλλες χώρες.   

Πίνακας 3: Απελάσεις Αφγανών από Ελληνική Αστυνομία 

Έτος 2010 2011 2012 (11μηνο) 

Σύνολο 421 865 1.112 

Πηγή: Ελληνική Αστυνομία, 2013. 

Ο αριθμός είναι συγκριτικά μικρός, αν υπολογίσουμε τα νούμερα των συλλήψεων των Αφγανών (βλ. Πίνακα ΙΙ 
παραπάνω). Πιθανότατα δύο είναι οι βασικοί λόγοι για αυτό. Ο πρώτος αφορά στους Αφγανούς του Ιράν και 
Πακιστάν, για τους οποίους δεν μπορούν να εκδοθούν πάντα ταξιδιωτικά έγγραφα και να υλοποιηθεί η 
απέλαση, καθώς δεν έχουν τρόπο να αποδείξουν τη χώρα προέλευσης και διέλευσης, ειδικά αν δεν 
καταγράφηκαν ποτέ. Αυτό αυτόματα περιορίζει τον αριθμό των εφικτών επιστροφών, που επιβεβαιώνεται και 
από την επικοινωνία με την Πρεσβεία του Αφγανιστάν στη Σόφια. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει Προξενική Αρχή 
του Αφγανιστάν καθώς το αίτημα έχει απορριφθεί από την Ελληνική πλευρά (Συνέντευξη αρ.1). Η Πρεσβεία 
στη Βουλγαρία, καλύπτει τις ανάγκες του Αφγανικού πληθυσμού στην Ελλάδα, αποστέλλοντας κάθε 6 
εβδομάδες εκπρόσωπο για να διεξάγει τις συνεντεύξεις με όσους ενδιαφέρονται για έκδοση εγγράφων.  
Παράλληλα, σύμφωνα με την Αστυνομία (Συνέντευξη αρ.11) υπάρχει αρκετή καθυστέρηση στην έκδοση 
ταξιδιωτικών εγγράφων σε αναγκαστικές επιστροφές, καθώς η Πρεσβεία στη Βουλγαρία προτιμά  να εκδίδει 
ταξιδιωτικά έγγραφα σε όσους συνεργάζονται για την επιστροφή. Αυτό αποτελεί μια ευρύτερη προσέγγιση των 
Πρεσβειών των τρίτων χωρών, που προτιμούν να προβούν σε έκδοση εγγράφων για τους υπηκόους τους που 
επιθυμούν να επιστρέψουν (είτε πρόκειται για απέλαση που εξελίσσεται σε εθελοντική επιστροφή ή εξαρχής 
προσεγγίζουν τον ΔΟΜ για οικιοθελή αποχώρηση)  εν αντιθέσει με εκείνους που οδηγούνται σε αναγκαστική 
απέλαση (εκτός αν υπάρχει πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των χωρών). 

Δεύτερον, τίθεται και το θέμα του ασύλου, καθώς αρκετοί Αφγανοί έως πρόσφατα κατέφευγαν στη διαδικασία 
ασύλου για νομιμοποίηση της παραμονής τους στη χώρα, αλλά και γιατί προσδιορίζονται ως πρόσφυγες.  

4.5. Άσυλο 

Το άσυλο, η πρόσβαση και η απόκτησή του, θεωρείται ότι αποτελεί τον πρωτεύοντα στόχο για την πλειοψηφία 
των Αφγανών, καθώς αποτελούν μια κοινότητα που αυτόματα εντάσσεται στο καθεστώς του πρόσφυγα 
δεδομένων των συγκρούσεων στο Αφγανιστάν, παρότι πολλοί, όπως προαναφέραμε προέρχονται από 
γειτονικές χώρες.  

«Στο Αφγανιστάν πάντοτε είναι πρόσφυγες. Επομένως για τους Αφγανούς [η Ελλάδα] είναι χώρα 
περάσματος για άλλες χώρες. Πάντα σε άλλες χώρες [θέλουν να πάνε] διότι η διαχείριση του ασύλου 
είναι καλύτερη, με χώρους υποδοχής, φαγητό, στέγαση, πιστεύουν ότι εκεί είναι καλύτερα.» (Συνέντευξη 
αρ.9). 

Το σύστημα ασύλου της Ελλάδας είχε επικριθεί πολλαπλώς για την αδυναμία παροχής επαρκούς προστασίας, 
με  αποτέλεσμα η χώρα να οδηγηθεί ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. 
Από το 2010 έχει ενεργοποιηθεί μια διαδικασία αναδιάρθρωσης και αναμόρφωσης του συστήματος ασύλου 
και των υπηρεσιών πρώτης υποδοχής17 που παρουσιάστηκαν στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης το 2010 και 
                                                      
16 Σύμφωνα με την Αντιπροσωπεία της Ε.Ε. στο Αφγανιστάν, η Αντιπροσωπεία συνδράμει στον επαναπατρισμό των Αφγανών μέσω του 
προγράμματος της ΥΑ, συνεισφέροντας με βοήθεια στην διαμονή, μετρητά για εργασία, και επαγγελματική κατάρτιση. Παρόλα αυτά δεν 
υπάρχει επίσημο πλαίσιο συνεργασία για επιστροφές, πχ Συνθήκη επανεισδοχής (συνέντευξη αρ.13) 
17 Για ανάλυση του ασύλου στην Ελλάδα βλ. McDonough & Tsourdi 2012.  
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οδήγησαν στην ψήφιση του νέου νόμου για το άσυλο, Ν. 3907/2011, που προβλέπει την ίδρυση Υπηρεσίας 
Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής και με προσαρμογή της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ. 

Η έως σήμερα μη-λειτουργία της πρώτης υποδοχής έχει ως αποτέλεσμα να μη  διαχωρίζονται από τα σημεία 
εισόδου τα άτομα, που χρήζουν προστασίας. Αντιθέτως, και ιδιαίτερα μετά το 2010, οι μετανάστες καλούνται 
να κατευθυνθούν στην Αθήνα και στην Πέτρου Ράλλη για την κατάθεση αιτήματος ασύλου.  

« πρέπει να πάει μια φορά την εβδομάδα στην Πέτρου Ράλλη, που αν και πότε κτλ να παραλάβει 
αίτημα. Από κει παραλαμβάνουν 20 αιτήματα με εντελώς αδιαφανείς διαδικασίες. Κανείς δεν ξέρει πως 
δίνεται η σειρά προτεραιότητας» (Συνέντευξη αρ. 3). 

Οι ατελείωτες ουρές, αλλά και οι συνθήκες αναμονής αποθαρρύνουν πολλούς. Συγχρόνως ο Πρώτος Βαθμός 
παρέμενε (και παραμένει) στα χέρια της Αστυνομίας, όπου η συντριπτική πλειοψηφία των αιτημάτων έως και 
το 2011 ήταν απορριπτική ανεξαρτήτως χώρας προέλευσης και λόγων αιτήματος. Η υπερφόρτωση, που 
δημιουργήθηκε στο Δεύτερο Βαθμό, είχε ως επιπρόσθετο αποτέλεσμα να βρεθούν αιτούντες άσυλο σε 
αναμονή για απόφαση πάνω από 5ετία. Αποτέλεσμα αυτού του δυσλειτουργικού συστήματος ήταν η 
ταυτόχρονη αξιοποίηση από τη μια του ασύλου ως μέσο παραμονής στη χώρα, και από την άλλη η 
αποθάρρυνση ανθρώπων που είχαν ουσιαστική ανάγκη την πρόσβαση σε αυτό. 

Το άσυλο για τους Αφγανούς είναι σε μεγάλο βαθμό συνυφασμένο με την ένταξη, κοινωνική αποδοχή και 
βελτίωση συνθηκών ζωής (Δημητριάδη, 2012) και αναφερόμαστε εδώ σε εκείνους που το διεκδικούν 
προερχόμενοι όχι από εμπόλεμη ζώνη του Αφγανιστάν αλλά από το Ιράν και Πακιστάν. Καθώς πολλοί έφυγαν 
από τις χώρες αυτές ακριβώς επειδή δεν αναγνωρίζονταν ως πρόσφυγες και δεν επιθυμούσαν ή και δεν 
μπορούσαν να επιστρέψουν στο Αφγανιστάν, η Ευρώπη αποτέλεσε το επόμενο βήμα στη διεκδίκηση ενός 
καθεστώτος, που δεν σχετίζεται μόνο με σωματική ασφάλεια ή ελευθερία αλλά και με κοινωνική ενσωμάτωση, 
πρόσβαση σε παροχές και ευκαιρίες: 

«Ε: δηλαδή κατά τη γνώμη σου το ζήτημα των Αφγανών είναι όντως το άσυλο και η αναγνώριση? 
Α: Ναι! Γιατί το 2005 και 2006 αν κάποιος έκανε αίτημα ασύλου δεν εξεταζόταν ποτέ. Αυτό μαθεύτηκε» 
(Συνέντευξη αρ.7). 

 
Η αδυναμία ένταξης τους σε καθεστώς ασύλου, το οποίο δεν είναι προσωρινό, όπως η ροζ κάρτα, αλλά πιο 
μακροπρόθεσμο, όπως η επικουρική ή ανθρωπιστική προστασία ή η ιδιότητα του πρόσφυγα, τους ωθεί σε νέα 
μετακίνηση με κατεύθυνση κυρίως  χώρες, που έχουν υψηλότερα ποσοστά αναγνώρισης.   

Μεταξύ 2007 και έως και τον Ιούνιο του 2010 είχαν κατατεθεί 5.938 αιτήματα από Αφγανούς για άσυλο. 
Σημαντική μείωση παρατηρήθηκε το 2011 και 2012, το οποίο πιθανόν να σχετίζεται με την αναζήτηση τρόπων 
εξόδου από τη χώρα προς άλλα κράτη-μέλη. Εξίσου σημαντικό είναι και το Δουβλίνο ΙΙ σε αυτή τη διαδικασία, 
καθώς όσοι έχουν διέλθει των Ελληνικών συνόρων και έχουν αποφύγει σύλληψη προτιμούν να μην 
καταθέσουν αίτημα ασύλου ώστε να μην μπουν τα στοιχεία τους στο Eurodac (Σύστημα αντιπαραβολής 
δακτυλικών αποτυπωμάτων) αυξάνοντας έτσι τις πιθανότητες μη-επιστροφής στην Ελλάδα (Δημητριάδη, 
2012:. 203). 
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Πίνακας 4: Άσυλο18

Υπηκοότητα Αφγανιστάν 

Έτος 2011 2012 

Αιτήσεις 637 584 

Προσφυγές 285 345 

Απορρίψεις 166 168 

Πολιτικό άσυλο 59 22 

Ανθρωπιστικό καθεστώς 50 77 

Επικουρική προστασία 30 43 

Πηγή: Διεύθυνση Αλλοδαπών, 2013. 

Συγχρόνως η πρόσβαση στο άσυλο έγινε ακόμα πιο δύσκολη για τους Αφγανούς με την αλλαγής της 
νομοθεσίας για την κράτηση. To ΠΔ 114 του 2010, που αρχικώς προέβλεπε κράτηση το μέγιστο για 6 μήνες, 
τροποποιήθηκε το 2012, με επέκταση της κράτησης σε ένα χρόνο (12 μήνες) έως και 18 μήνες για ειδικές 
περιπτώσεις, για αιτούντες άσυλο. Η πολιτική της κράτησης δεν είναι μόνο μέτρο τιμωρίας, αλλά κυρίως  
αποτροπής, στη βάση του επιχειρήματος ότι εμποδίζει τους μετανάστες από το να καταφύγουν στη διαδικασία 
ασύλου αδιακρίτως, ως μέσο νομιμοποίησης της παραμονής τους.  

«Ε: παρατηρήθηκε όμως ότι αρκετοί μετανάστες σταμάτησαν να καταθέτουν αιτήματα ασύλου 
φοβούμενοι ότι θα κρατηθούν περισσότερο ή θα ξανακρατηθούν. Σε αυτό το επίπεδο λειτούργησε όντως 
αποτρεπτικά η κράτηση; 
Α: ναι ισχύει αυτό γιατί ξέρουν ότι όταν υποβάλλουν αίτημα ασύλου παίρνει χρόνο η εξέταση του 
αιτήματος και δεν αφήνονται ελεύθεροι» (Συνέντευξη αρ.4). 

 

Σε έναν πληθυσμό που επιθυμεί τη διέλευση, όπως οι Αφγανοί, η κράτηση για άγνωστο, αλλά εκτενές χρονικό 
διάστημα, συνεπάγεται καθυστέρηση στη συνέχιση του ταξιδιού και τον κίνδυνο να έχουν αλλάξει οι 
δυνατότητες μετακίνησης έως τότε.  

Από την άλλη η απόκτηση ροζ κάρτας εγγυάται ασφαλή παραμονή στη χώρα, έως ότου ο μετανάστης βρει τον 
τρόπο για να μεταβεί στον τελικό προορισμό, όπως επεσήμαναν οι συνεντεύξεις με τους εκπροσώπους των 
συλλόγων των Αφγανών. Η εγγραφή στο EURODAC, που συνεπάγεται το αίτημα για ροζ κάρτα, 
αντιμετωπίζεται διαφορετικά από ότι πριν, λόγω της παύσης των επιστροφών στην Ελλάδα από Δουβλίνο ΙΙ. 
Ο κίνδυνος, δηλαδή, σύλληψης στις χώρες-μέλη της Ε.Ε. δεν συνεπάγεται πλέον ενεργοποίηση της 
διαδικασίας επιστροφής. Αντιθέτως, όπως παρατηρεί ο Πρόεδρος της Κοινότητας των Αφγανών, η παύση των 
επιστροφών πιθανώς να διευκόλυνε τη διέλευση των Αφγανών. 

«Αλλά ο κύριος δρόμος είναι Ελλάδα, γιατί είναι η μοναδική χώρα που δεν επιστρέφουν πίσω αυτή τη 
στιγμή οι άλλες χώρες της Ε.Ε. Όποιος έρθει εδώ και του πάρουν αποτυπώματα, αν καταφέρει να πάει 
αλλού και τον πιάσουν δεν τον επιστρέφουν» (Συνέντευξη αρ.8) 

                                                      
18 Οι απορρίψεις αφορούν και αιτήσεις προηγούμενων ετών, οι προσφυγές αναφέρονται από την έναρξη του Π.Δ. 114/2010 και οι 
χορηγήσεις αφορούν σε πρώτο και δεύτερο βαθμό.  
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Η μείωση των επιστροφών  στα πλαίσια του Δουβλίνου ΙΙ φαίνεται και στα στατιστικά. Το 2010 είχαν 
επιστραφεί 374 Αφγανοί από χώρες μέλη ή συνεργαζόμενες με την Ε.Ε., με κυριότερη τη Νορβηγία (93 
άτομα). Το 2011 οι επιστροφές μειώθηκαν δραματικά, στα 11 άτομα, γεγονός που οφείλεται κυρίως τόσο στις 
αναφορές ΜΚΟ και οργανώσεων της Ε.Ε για τις συνθήκες κράτησης και διαβίωσης, αλλά και εν αναμονή της 
απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) για τις επιστροφές υπό καθεστώς 
Δουβλίνου ΙΙ. Η καταδίκη της Ελλάδας και του Βελγίου είχε ως αποτέλεσμα το 2012 οι επιστροφές των 
Αφγανών να ανέλθουν στα 2 άτομα.  

5. Χαρακτηριστικά ομάδας στην Ελλάδα 

Δεν υπάρχει ακριβής αριθμός διαθέσιμος για τους Αφγανούς στην Ελλάδα. Σε επικοινωνία με την Πρεσβεία 
στη Σόφια, δεν υπήρχε σαφής γνώση του αριθμού τους,  αναφέρθηκε όμως ότι υπολογίζονται περίπου 2.900 
καταγεγραμμένοι. Ο Πρόεδρος της Κοινότητας των Αφγανών δήλωσε  ότι υπολογίζει τους Αφγανούς σε 
περίπου 10.000 εκ των οποίων οι νόμιμοι είναι περίπου 1.500 (ροζ κάρτα, αναγνωρισμένοι πρόσφυγες, 
ανθρωπιστική ή επικουρική προστασία).  

Οι δύο επίσημοι σύλλογοι των Αφγανών, η Κοινότητα Αφγανών μεταναστών και προσφύγων και ο Σύλλογος 
Ενωμένων Αφγανών Ελλάδος, έχουν εγγεγραμμένα μέλη συνολικά περίπου 160 άτομα, αλλά υπολογίζουν ότι 
υπάρχουν και αρκετοί, που εμπλέκονται και βοηθούν το έργο των συλλόγων χωρίς να είναι μέλη. Παράλληλα 
και οι δύο τόνισαν ότι τα νούμερα έχουν μειωθεί σημαντικά λόγω εξόδου ή/και επιστροφής των Αφγανών. Η 
εξαιρετικά μειωμένη συμμετοχή των Αφγανών στους συλλόγους είναι ένα θέμα, που σχετίζεται τόσο με την 
ένταξή τους, αλλά και με τον τρόπο ζωής τους, καθώς, όπως παρατήρησε ο πρόεδρος του Συλλόγου 
Ενωμένων Αφγανών στην Ελλάδα, οι Αφγανοί αναπαράγουν το ίδιο σύστημα διαμονής βάσει φυλών και 
τοπικών συνδέσμων, με αποτέλεσμα να απομονώνονται και από τους ομοεθνείς τους.  

Η πλειοψηφία των Αφγανών στη χώρα είναι ανύπαντροι άνδρες (τόσο κατά την είσοδο αλλά και την έξοδο), 
γεγονός που φαίνεται και από τα στοιχεία συλλήψεων και ασύλου. Την τελευταία, όμως, τριετία έχουν αυξηθεί 
σημαντικά σε αφίξεις οι οικογένειες, που προέρχονται από το Αφγανιστάν και το Ιράν, όπως και μέλη της 
μεσο-αστικής τάξης, που αναπτύχθηκε κατά την παραμονή των ξένων στρατευμάτων στη χώρα. Το βιοτικό 
επίπεδο στο Αφγανιστάν, η έλλειψη εργασίας και ασφάλειας και οι συνθήκες παραμονής στις τρίτες χώρες 
έχουν ως συνέπεια τη  μετανάστευση, αυτή τη φορά επαγγελματιών και οικογενειών. Επί το πλείστον οι 
γυναίκες δεν μεταναστεύουν μόνες τους προς την Ελλάδα, παρότι υπάρχουν καταγεγραμμένες περιπτώσεις 
γυναικών, που έφυγαν από την Ελλάδα με τα ανήλικα παιδιά τους σε άλλη χώρα-μέλος της Ε.Ε. αφήνοντας 
πίσω τους συζύγους (επιδιώκοντας οικογενειακή επανένωση).  

Η ομάδα, όμως, που έρχεται στην Ελλάδα και είναι ίσως η πιο προβληματική από θέμα προστασίας είναι οι 
ασυνόδευτοι ανήλικοι. Καταρχήν τίθεται θέμα αναγνώρισης του ποιος είναι ανήλικος, ιδιαίτερα για όσους είναι 
από 15 και άνω. Η προβλεπόμενη διαδικασία (που προϋποθέτει τη σύμφωνη γνώμη του ατόμου) είναι ιατρικές 
εξετάσεις (ακτινογραφίες), που όμως έχουν απόκλιση έως 2 έτη και επειδή επιβαρύνουν τον οργανισμό 
συνήθως δεν εφαρμόζονται. Αυτό σημαίνει ότι καταγράφεται, όποια ηλικία δηλωθεί με αποτέλεσμα να 
υπάρχουν 

«παιδιά που δηλώνουν ενήλικες ακριβώς για να μην μπουν σε ένα πλαίσιο άλλης μεταχείρισης, παιδιά 
τα οποία καταγράφονται ως ενήλικες ακριβώς γιατί οι αρχές δεν θέλουν να μπουν στη διαδικασία να 
ενεργοποιήσουν το άλλο πλαίσιο μεταχείρισης, σε λιγότερο βαθμό υπάρχουν ενήλικες που δηλώνουν 
ανήλικες προκειμένου να μεταφερθούν σε κέντρα φιλοξενίας ανηλίκων και να φύγουν» (Συνέντευξη 
αρ.4). 

Δεν υπάρχει επαρκής καταγραφή της ομάδας, παρότι γνωρίζουμε ότι είναι παραπάνω από τις 350 θέσεις, που 
διατίθενται στα κέντρα υποδοχής ανηλίκων. Οι Αφγανοί ανήλικοι αποτελούν μια ομάδα για την οποία έχουμε 
τη λιγότερη γνώση. Όπως εξηγεί ο Monsutti (2007), αλλά και τόνισε ο Πρόεδρος του Συλλόγου των Αφγανών, 
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στο Αφγανιστάν ένα παιδί 15 ετών δεν θεωρείται ανήλικος, αλλά ενεργό μέλος της οικογένειας. Η μετακίνησή 
του επομένως, δεν φαντάζει απαγορευτική αλλά μέρος της οικονομικής επιβίωσης της ομάδας. Από την άλλη, 
είναι ασαφές μέχρι ποιο σημείο της διαδρομής είναι «ασυνόδευτοι» οι ανήλικοι, δηλαδή δεν γνωρίζουμε κατά 
πόσο μεταναστεύουν με την οικογένεια από την οποία αποκόπτονται στη διαδρομή ή εξαρχής μετακινούνται 
ασυνόδευτοι.  

Εξίσου ελλιπής γνώση υπάρχει και για την εργασία των Αφγανών. Έως και το 2008, η εικόνα των συλλόγων 
ήταν ότι η πλειοψηφία εργαζόταν, αλλά η κρίση αναπόφευκτα είχε ως αποτέλεσμα να οδηγηθούν πολλοί στην 
ανεργία. Κύρια επαγγέλματα εργασίας (βάσει συνεντεύξεων) ήταν η οικοδομή, ηλεκτροκόλυση, η ξυλουργική 
και άλλου τύπου χειρωνακτικές εργασίες. Όπως παρατήρησε ο Πρόεδρος του Συλλόγου Ενωμένων Αφγανών, 
αρκετοί έκαναν παρόμοιες εργασίες με αυτές που είχαν σε Ιράν και Πακιστάν, αλλά η αντιστοιχία δεν ήταν 
πάντα εφικτή, καθώς πολλά επαγγέλματα από αυτά έχουν καταργηθεί στην Ελλάδα. Το δεύτερο σημείο, που 
τονίστηκε από τους συλλόγους, είναι ότι αρκετοί, που εξαρχής είχαν ως στόχο το πέρασμα σε άλλη χώρα-
μέλος, επέλεξαν και να μην αναζητήσουν εργασία. Αυτό συνάδει και με την παραπάνω συζήτηση για την 
εκπαίδευση και ενσωμάτωση. Γνωρίζοντας ότι θέλουν να διέλθουν, επιλέγουν όσο λιγότερο να ενσωματωθούν 
στην τοπική κοινωνία. 

6. Έξοδος από τη χώρα 

Το κοινό στοιχείο όλων των συνεντεύξεων, αλλά και της βιβλιογραφίας που υπάρχει γύρω από την μετακίνηση 
των Αφγανών στην Ευρώπη, είναι ότι η Ελλάδα προσεγγίζεται, για διαφορετικούς λόγους, ως χώρα διέλευσης. 
Ο μετανάστης, δηλαδή, επιδιώκει είτε τη μετακίνηση σε μια άλλη χώρα ή και την επιστροφή στη χώρα 
προέλευσης. Σε αυτή τη βάση, η έξοδος από τη χώρα μπορεί να χωριστεί σε δύο ευρείες κατηγορίες. Την 
παράτυπη έξοδο προς άλλες χώρες  και τις εθελοντικές επιστροφές μέσω ΔΟΜ ή και Αστυνομίας.  

6.1. Παράτυπη έξοδος προς γείτονες χώρες 

Η παράτυπη έξοδος από τη χώρα γίνεται με δύο τρόπους, πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα και μέσω των 
λιμανιών σε Πάτρα, Κέρκυρα, Ηγουμενίτσα19 κλπ και πρακτικά σημαίνει ότι ο μετανάστης θα πρέπει επιτυχώς 
να περάσει τη φρούρηση του λιμανιού από Ελληνικής πλευράς, αλλά και να αποφύγει τη σύλληψη στο 
αντίστοιχο Ιταλικό λιμάνι. Στην περίπτωση, που το πέρασμα γίνει με λέμβο, ο μετανάστης καλείται να 
παρακάμψει επιτυχώς και τους ελέγχους, που γίνονται στο θαλάσσιο χώρο μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας, από 
τη Frontex και σε συνεργασία με τις λιμενικές αρχές των δύο χωρών. Εφόσον συλληφθεί σε Ιταλικό λιμάνι, 
ακολουθείται άμεση επιστροφή20, ταχύρρυθμη διαδικασία και δεν εντάσσεται στο πλαίσιο του Δουβλίνου ΙΙ, 
αλλά σε διμερή συμφωνία με την Ελλάδα (Συμφωνία Επανεισδοχής 1999), που ρυθμίζει τη διαδικασία της 
επιστροφής.  Είναι σαφής η αύξηση στην απόπειρα εξόδου από τη χώρα, κοιτώντας τα συνολικά στοιχεία, 
παρότι πρέπει να σημειωθεί ότι το ίδιο άτομο μπορεί να έχει συλληφθεί επανειλημμένως το ίδιο έτος 
αποπειρώμενος να περάσει στην Ιταλία. Παράλληλα εκείνοι που επιτυχώς διέρχονται, παραμένουν άγνωστοι 
σε αριθμό.  

                                                      
19 Εναλλακτικά ο μετανάστης μπορεί να επιλέξει με χρήση διαβατηρίου (πλαστού) να ταξιδέψει αεροπορικώς. Το κόστος είναι σημαντικό 
σε αυτή τη περίπτωση. Η παρούσα έρευνα επικεντρώνεται στο θαλάσσιο πέρασμα γιατί αυτός είναι ο κύριος τρόπος απόπειρας εξόδου 
από τη χώρα των Αφγανών και κυρίως των ανδρών και ανηλίκων.  
20 Οι επιστροφές από Ιταλία είναι λιγότερο αντιπροσωπευτικές, διότι περιλαμβάνουν και νόμιμους μετανάστες που δεν πληρούν κάποια 
από την προϋπόθεση εισόδου (πχ το οικονομικό ποσό που προαπαιτείται για το διάστημα παραμονής που έχει εγκριθεί). Η ομάδα αυτή 
συνυπολογίζεται με  τους παράτυπους μετανάστες παρότι στην επιστροφή τους στην Ελλάδα δεν ενεργοποιείται καμία διαδικασία 
σύλληψης (συνέντευξη αρ.7) 
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Πίνακας 5: Απόπειρα Εξόδου (Συλληφθέντα Πρόσωπα) 

ΕΤΟΣ 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΕΣ 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ    
(όλες οι εθνικότητες) 

349 1.128 464 681 815 1.084 1.634 2.483 2.593 3.859 3.859 4.681 

ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΕΣ 
ΑΦΓΑΝΟΙ - - - - - - - - 234* 421** 2.378 2.020 

Πηγή: Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου,  2013, * αφορά μόνο σε συλλήψεις στο λιμάνι, ** αφορά μόνο μήνες 
Ιανουάριο με Ιούνιο 2010 για λιμάνι και περιμετρικό χώρο. 

Οι Αφγανοί αποτελούν μια από τις κύριες εθνικότητες στα λιμάνια εξόδου προς Ιταλία, κυρίως Πάτρας και 
Ηγουμενίτσας, επί το πλείστον άνδρες και ασυνόδευτοι ανήλικοι, μέσα σε φορτηγά και αυτοκίνητα. H 
επανεισδοχή συνήθως λαμβάνει χώρα στην Πάτρα. Παρότι τα στοιχεία συλλήψεων δεν είναι ανά ηλικία, 
σύμφωνα με την ΜΚΟ ΠΡΑΞΙΣ, από τον Σεπτέμβρη του 2011 έως και τον Ιούνιο του 2012, είχαν διεξαχθεί 19 
επιστροφές ασυνόδευτων ανηλίκων, Αφγανών, από Ιταλία προς Ελλάδα. Αντίστοιχα ευρήματα παρουσιάζουν 
οι έρευνες του ProAsyl για την επανεισδοχή μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας (ProAsyl, 2012) και η έρευνα της ΥΑ 
για τους ασυνόδευτους ανηλίκους στην Ευρώπη (Mougne, 2010), σύμφωνα με την οποία οι Αφγανοί 
αποτελούν μια από τις μεγαλύτερες ομάδες ανηλίκων, που κατευθύνεται προς Ευρώπη. 

Αντιθέτως, οι οικογένειες και ιδιαίτερα οι γυναίκες με παιδιά επενδύουν στην αγορά πλαστών ταξιδιωτικών 
εγγράφων ή στο δανεισμό και χρήση νομίμων και επιχειρούν να φύγουν μέσω αεροδρομίου. Και εδώ η 
Frontex έχει παρουσία, αλλά μόνο στους χώρους εκτός Σένγκεν. Για εντός Σένγκεν, ενεργεί ελέγχους μόνον η 
Ελληνική Αστυνομία με παρουσία, όπου δύναται, εμπειρογνωμόνων από χώρες, όπου κατευθύνονται 
συνήθως οι μετανάστες (Συνέντευξη με Frontex). Η χρήση πλαστού διαβατηρίου ή και κανονικού, αποτελεί ένα 
σταθερό τρόπο μετανάστευσης με κόστος, που κυμαίνεται αυτή τη στιγμή στα 200 ευρώ  για απλά πλαστά 
έγγραφα και μέχρι 600-700 για μιας καλής ποιότητας πλαστό διαβατήριο.  

6.2. Επιστροφές  

Υπάρχουν ουσιαστικά τριών ειδών επιστροφών στις οποίες συμμετέχουν οι Αφγανοί, οι εθελούσιες 
υποβοηθούμενες (απευθείας μέσω ΔΟΜ), οι αναγκαστικές χωρίς συνεργασία του αλλοδαπού που συνιστά 
απέλαση και συζητήθηκε παραπάνω (Αστυνομία), και  οι «εθελούσιες» μέσω Αστυνομίας, για όσους 
βρίσκονται σε καθεστώς κράτησης μετά από σύλληψη για μη νομιμη είσοδο ή διαμονή στη χώρα και που 
μπορεί να περιλαμβάνουν συμμετοχή του ΔΟΜ ή και όχι. Η παρούσα ενότητα επικεντρώνεται στις εθελούσιες 
επιστροφές μέσω ΔΟΜ ή/και Αστυνομίας.  Η εθελοντική επιστροφή ενθαρρύνεται ολοένα και περισσότερο από 
την Αστυνομία και την Frontex, καθώς αποσυμφορεί και τις υπηρεσίες σε επιχειρησιακό επίπεδο, ανεξαρτήτως 
του αν διεξάγεται μέσω ΔΟΜ ή μέσω προγραμμάτων της Αστυνομίας.  

Η εθελοντική επιστροφή21, είναι μια ιδιαίτερη διαδικασία, καθώς, θεωρητικά, συνεπάγεται ότι ο μετανάστης με 
την ελεύθερη βούλησή του επιδιώκει να επιστρέψει και δεύτερον ότι έχει τα ταξιδιωτικά έγγραφα για να το 
κάνει.  Ο ΔΟΜ πλέον συνεργάζεται με την Πρεσβεία του Αφγανιστάν και προωθεί απευθείας κατάλογο όσων 
επιθυμούν έκδοση ταξιδιωτικών εγγράφων για εθελούσια επιστροφή, το οποίο επισπεύδει τη διαδικασία και 

                                                      
21 Η εθελούσια επιστροφή αναφέρεται στις περιπτώσεις όπου ο μετανάστης αποφασίζει με δική του ελεύθερη βούληση και με δικό του 
κόστος (εκτός αν είναι υποβοηθούμενη) να επιστρέψει είτε στη χώρα προέλευσης ή στη χώρα διέλευσης. Στη περίπτωση που η απόφαση 
παρθεί σε καθεστώς κράτησης (αλλά δεν είναι αναγκαστική, δηλαδή δεν οδηγείται χωρίς τη συναίνεσή του στο αεροδρόμιο) θεωρείται 
εκούσια αλλά υπό πίεση, και στη περίπτωση που δοθεί χρηματική αποζημίωση είναι εθελούσια υποβοηθούμενη (βλ. Τριανταφυλλίδου 
&Δημητριάδη 2009) 
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δεν χρίζει απαραίτητη την συνεχή μετάβαση του Πρέσβη στην Ελλάδα για αυτό το σκοπό. Αυτή η συνεργασία 
όμως είναι σχετικά πρόσφατη και δεν ήταν εν ισχύ πριν το 2013.  

Σε ότι αφορά στις επιστροφές από την Αστυνομία, ο Πρόεδρος της Κοινότητας των Αφγανών δήλωσε ότι, 
ειδικά το 2010 και 2011, υπήρχαν τέτοιου τύπου, αλλά ήταν κυρίως στα σύνορα και κατά τη γνώμη του δεν 
ήταν απολύτως εθελοντικές, με την έννοια ότι  

«Η πολιτική είναι τέτοια που φτιάχνουν ένα κλίμα, πώς να στο πω, δυσφορίας στους νεοεισερχόμενους 
που τους λέει ουσιαστικά ότι αυτή είναι η κατάσταση, θα σε κρατήσω για πολύ καιρό [στα κρατητήρια], 
καλύτερα να γυρίσεις πίσω» (Συνέντευξη αρ.8).  

Οι επιστροφές αυτές, που κατηγοριοποιούνται ως εθελοντικές, είναι διαφορετικές από τις αναγκαστικές, που 
διεξάγονται στα πλαίσια του προγράμματος Attica (βλ. παραπάνω ενότητα ‘απέλαση’), παρότι συχνά 
υλοποιούνται με τα ίδια μέσα (δηλαδή εφόσον ναυλωθεί ένα αεροπλάνο μπορεί οι μισοί να είναι εθελοντικές 
επιστροφές και οι μισοί αναγκαστικές).   Συγχρόνως, η Αστυνομία ανέπτυξε συνεργασία με το ΔΟΜ για όσους 
βρίσκονται υπό καθεστώς κράτησης. Στη περίπτωση που κρατούμενοι επιθυμούν  μέσω ΔΟΜ να 
επιστρέψουν, η καταγραφή και έκδοση εγγράφων γίνεται από τον ίδιο τον Οργανισμό σε συνεργασία με τις 
πρεσβείες . Το διαβατήριο προσκομίζεται στην αστυνομία η οποία εκδίδει αεροπορικό εισιτήριο, και επειδή 
υπάρχει συνεργασία του μετανάστη (δεν είναι δηλαδή αναγκαστική απέλαση), τροποποιείται και ανακαλείται η 
εντολή απέλασης κατόπιν κράτησης. Παράλληλα, ο μετανάστης λαμβάνει την επιχορήγηση των 300 ευρώ-
μετατρέπεται δηλαδή η απέλαση σε εθελούσια υποβοηθούμενη επιστροφή . Ένα επιπλέον κίνητρο για όλες τις 
εθελοντικές επιστροφές είτε σε καθεστώς κράτησης ή εξαρχής εθελούσιες,  δηλαδή με πρωτοβουλία του 
μετανάστη, είναι η μη-εγγραφή του αλλοδαπού στο κατάλογο ανεπιθύμητων για είσοδο (black list entry). Αυτό 
σημαίνει ότι αν ποτέ θέλει να επιστρέψει με νόμιμα μέσα, θα μπορεί να εκδώσει βίζα κανονικά (στοιχεία βάση 
Συνέντευξης αρ.11).  

Η συμμετοχή των Αφγανών στις εθελοντικές επιστροφές απεικονίζεται καλύτερα στα διαθέσιμα στοιχεία του 
ΔΟΜ (βάση Συνέντευξης αρ.10) Από τον Μάϊο του 2010 έως και τον Φεβρουάριο του 2013 είχαν αιτηθεί για 
επιστροφή (υποβοηθούμενη εκούσια επιστροφή) 3.842 Αφγανοί, από τους οποίους είχαν επιστρέψει οι 1.406. 
Η συμμετοχή στο πρόγραμμα δεν είναι αυτονόητη. Προϋποθέτει ότι ο μετανάστης δεν είναι νόμιμα διαμένων, 
παραιτηθεί (εφόσον έχει) της ροζ κάρτας και αναλάβει την έκδοση ταξιδιωτικών εγγράφων. Σε αυτές τις 
επιστροφές προστίθενται και οι 133 Αφγανοί, που επέστρεψαν με πρόγραμμα που υλοποιήθηκε από τον ΔΟΜ 
με χρηματοδότηση από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και άλλοι 12 με χρηματοδότηση από το Ταμείο 
Επιστροφών του Ηνωμένου Βασιλείου (στοιχεία από ΔΟΜ Ελλάδας, Συνέντευξη αρ.10). Και από τα τρία 
προγράμματα, επομένως, βάσει εγγραφών, εκκρεμεί η επιστροφή άλλων 2.133 Αφγανών. Όπως όμως 
σημειώνει ο ΔΟΜ, η διαφορά στα νούμερα εγγραφών και επιστροφών δεν έχει σχέση μόνο με καθυστέρηση 
από πλευράς προγράμματος, αλλά και από τους ίδιους τους μετανάστες, οι οποίοι δεν εμφανίζονται πάντα στο 
αεροδρόμιο είτε γιατί βρήκαν δουλειά ή γιατί άλλαξαν γνώμη ως προς την επιστροφή.  

Συγκριτικά με τα στοιχεία των συλλήψεων στην επικράτεια, η συμμετοχή των Αφγανών στα προγράμματα 
εθελοντικής επιστροφής δεν είναι μεγάλη. Από την άλλη, όπως έχει σχολιαστεί και από έρευνες (Turton & 
Marsden 2002, Kronenfeld 2011), αλλά και από την επαφή με ΜΚΟ στο Αφγανιστάν, η επιστροφή δεν είναι 
πάντα εφικτή λύση, καθώς το Αφγανιστάν εξακολουθεί σε μεγάλο βαθμό να υπολείπεται υποδομών, 
ασφάλειας και ευκαιριών εργασίας για να συντηρήσει τον επαναπατρισμένο πληθυσμό. Δεδομένης της στενής 
δικτύωσης των Αφγανών και της διατήρησης επαφών με χώρες προέλευσης και διέλευσης, είναι πιθανόν η 
επιστροφή να μην φαντάζει ελκυστική ή και πρακτική, ειδικά για οικογένειες, που αποτελούν και σημαντικό 
μέρος του νεοαφιχθέντος πληθυσμού.   
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 Η μετανάστευση από το Αφγανιστάν  
προς τρίτες χώρες και την Ελλάδα 

7. Συμπεράσματα  

Οι Αφγανοί αποτελούν μια ομάδα μεταναστών για την οποία έχουν διεξαχθεί ελάχιστες έρευνες στην Ελλάδα. 
Η πλειοψηφία της βιβλιογραφίας, ξενόγλωσσης, επικεντρώνεται στη μετανάστευσή τους στις όμορες χώρες, 
στο Πακιστάν και το Ιράν, το οποίο είναι και λογικό δεδομένου ότι υποδέχθηκαν τον κύριο όγκο των 
μεταναστών την τελευταία τριακονταετία. Οι αλλαγές στις πολιτικές υποδοχής τους στις χώρες αυτές, 
ανάγκασαν πολλούς να στρέψουν το βλέμμα προς Ευρώπη σε μια προσπάθεια αναζήτησης καλύτερης ζωής.  

Η μετακίνηση προς Πακιστάν και Ιράν είχε κοινά στοιχεία. Και οι δύο χώρες είχαν μέχρι πρόσφατα εξαιρετικά 
πορώδη σύνορα με το Αφγανιστάν. Και οι δύο χώρες δέχθηκαν πριν το 1979 οικονομικούς μετανάστες από το 
Αφγανιστάν, συχνά εποχιακούς. Οι φυλές των Παστούν διατρέχουν τα σύνορα Αφγανιστάν-Πακιστάν, και η 
φυλή των Χαζάρα έχει συγγένεια με τα Περσικά φύλα. Η μετανάστευση επομένως σε αυτές τις δύο χώρες δεν 
είναι μόνο φυσικό επακόλουθο της πολιτικό-οικοινομικής κατάστασης στο Αφγανιστάν αλλά και απόρροια 
ιστορικών και φυλετικών σχέσεων.  

Τόσο το Πακιστάν όσο και το Ιράν ανέπτυξαν παράλληλες πολιτικές προς του Αφγανούς. Η περίοδος μεταξύ 
1979-2000 χαρακτηρίζεται και στις δύο χώρες από την ανοιχτή φιλοξενία των Αφγανών, προϊόν του 
θρησκευτικού κώδικα, της Σοβιετικής εισβολής και πολιτικών ισορροπιών στην ευρύτερη περιοχή, και 
εξωτερικής πολιτικής των δύο χωρών. Μεταξύ τους, υποδέχθηκαν πάνω από 6εκ πρόσφυγες 
(καταγεγραμμένους) που και στις δύο χώρες αρχικώς αντιμετωπίστηκε ως θρησκευτική «υποχρέωση». 
Διαφοροποιήθηκαν όμως στα μέτρα υποδοχής. Στο μεν Πακιστάν οι Αφγανοί ήταν ελεύθεροι στη μετακίνηση, 
στην εγκατάσταση (είτε σε ένα από τους 400 καταυλισμούς ή στις πόλεις), στην εργασία και στην εκπαίδευση. 
Στο Ιράν, η καταγραφή ήταν πιο συστηματική. Εκδώθηκαν μπλε κάρτες για τους Αφγανούς που τους 
αναγνώριζαν το προσφυγικό καθεστώς, αλλά υπήρχαν περιορισμοί στην εργασία (σε 17 κατηγορίες 
επαγγελμάτων) και στην μετακίνηση. Ήταν όμως, όπως και στο Πακιστάν ελεύθεροι να εγκατασταθούν στα 
αστικά κέντρα, και για πάνω από μια δεκαετία επιδοτούνταν σε βασικά αγαθά, υπηρεσίες και στην 
εκπαίδευση.  

Μεταξύ 2000-2001 και οι δύο χώρες άρχισαν μια σταδιακή στροφή στις πολιτικές τους προς τους Αφγανούς, 
απόρροια πολλών παραγόντων. Η δημογραφική αύξηση των Αφγανών στις χώρες αυτές, η ελλιπής 
καταγραφή και ταυτοποίησή τους και η αλλαγή στις εξωτερικές σχέσεις με Αφγανιστάν, είναι μερικοί 
παράγοντες που διαμόρφωσαν τη νέα πολιτική που ακολουθήθηκε. Τόσο το Πακιστάν όσο και το Ιράν 
στόχευσαν στην επιστροφή του προσφυγικού πληθυσμού. Παρότι όμως αυτό σε μεγάλο βαθμό επιτεύχθηκε, 
το πορώδες σύνορο, οι συνθήκες διαβίωσης στο Αφγανιστάν και η πολιτική αστάθεια (καθώς και η έλλειψη 
ασφάλειας) οδήγησαν πολλούς σε νέα μετακίνηση. Συγχρόνως η γενιά που γεννήθηκε και μεγάλωσε στις 
χώρες εκτός Αφγανιστάν αντιμετώπιζε ουσιαστική δυσκολία στην «επιστροφή» σε μια χώρα άγνωστη. Σε μια 
προσπάθεια εξώθησης των Αφγανών σε επιστροφή, και οι δύο χώρες ανέπτυξαν περιοριστικές πολιτικές και 
πρακτικές, αλλάζοντας σημαντικά το καθεστώς υποδοχής και παραμονής τους στις χώρες αυτές.  Στο 
Πακιστάν διακόπηκε η πρόσβαση στην εκπαίδευση, καταστράφηκαν οι καταυλισμοί και οι Αφγανοί που ήταν 
ήδη με προσφυγικό καθεστώς κλήθηκαν το 2007 να παραλάβουν νέα κάρτα εγγραφής που θα τους επέτρεπε 
τριετή παραμονή-στο τέλος της οποίας θα έπρεπε να επιστρέψουν. Οι νέες αφίξεις, παρέμειναν παράτυπες. 
Παρότι το 2012 το Πακιστάν αναγνώρισε ότι αυτό δεν έχει επιτευχθεί και δήλωσε πρόθυμο να παρατείνει το 
διάστημα, προχώρησε συγχρόνως σε κλείσιμο των συνόρων με το Αφγανιστάν, σε αύξηση ελέγχων και σε 
απελάσεις παράτυπων Αφγανών.  

Το Ιράν σε αντίθεση, ακολούθησε μια πιο δομημένη πολιτική που στηρίχθηκε στη καταγραφή των 
προσφύγων. Τα Amayesh κατέγραψαν τον προσφυγικό πληθυσμό ο οποίος υποχρεώθηκε να πληρώσει για 
κάθε ανανέωση κάρτα σε συνδυασμό με φορολόγηση μιας σειράς υπηρεσιών και αγαθών. Τριάντα επαρχίες 
κρίθηκαν μη-προσβάσιμες για Αφγανούς, αναγκάζοντας όσους ζούσαν σε εσωτερική μετακίνηση. Η 
πρόσβαση στην εργασία έγινε ακόμα πιο δύσκολη, ενώ το πρόγραμμα νομιμοποίησης των παράτυπων του 
2011 διαμορφώθηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να καταγράφει έναν «αφανή» πληθυσμό και να διευκολύνει 
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μελλοντικές διαδικασίες απέλασης. Και στις δύο χώρες οι Αφγανοί είναι θύματα ρατσισμού, επιθέσεων και 
κοινωνικού αποκλεισμού. Από «θρησκευτικοί» πρόσφυγες, θεωρούνται πλέον οικονομικοί μετανάστες, ένα 
καθεστώς που τόσο στο Πακιστάν όσο και στο Ιράν αντιμετωπίζεται ως κατώτερο και υποτιμητικό. Εκείνο που 
πρέπει να σημειωθεί είναι ότι οι πολιτικές που ακολουθήθηκαν λειτούργησαν παράλληλα και στο ίδιο χρονικό 
διάστημα, δημιουργώντας ουσιαστικό ένα «τοίχο» γύρω από την μετακίνηση των Αφγανών. Χωρίς να 
μπορούν να μείνουν και αδυνατώντας πολλοί να γυρίσουν πίσω, στράφηκαν σε αναζήτηση νέων προορισμών.  

Η παρουσία, επομένως, των Αφγανών στην Ελλάδα πρέπει να εξετάζεται σε σχέση με τις χώρες προέλευσης, 
τις χώρες ενδιάμεσης εγκατάστασης, τα κίνητρα του πληθυσμού και τις πολιτικές των χωρών. Η μετακίνησή 
τους προς Ευρώπη είναι συχνά δευτερεύουσα, με μεικτά κίνητρα, που καθιστά δύσκολη την αυτόματη 
αναγνώριση όλων των Αφγανών ως «προσφύγων». Συγχρόνως ο όρος οικονομικοί μετανάστες δεν καλύπτει 
τις ανάγκες και τους παράγοντες ώθησής τους εκτός Αφγανιστάν. Στην ουσία οι Αφγανοί πλέον αποτελούν 
μεικτή μεταναστευτική ροή, που καθιστά την αντιμετώπισή τους σε εξατομικευμένο επίπεδο ακόμα πιο 
αναγκαία. Όπως αναγνωρίζει και η ΥΑ, ο κατεξοχήν αρμόδιος φορέας για τους πρόσφυγες στην έκθεση του 
2007 για τις προκλήσεις στον τομέα προστασίας, οι μεικτές μεταναστευτικές ροές έχουν και μεικτά κίνητρα 
μετακίνησης, παρακινούμενες από ένα συνδυασμό ανασφάλειας, φόβου, αλλά και ελπίδας και προσδοκιών, 
που συχνά δύσκολα διαχωρίζονται (UNHCR, 2007). 

Είναι σαφές, ότι μεγάλος αριθμός των Αφγανών αντιμετωπίζει την Ελλάδα ως χώρα διέλευσης και όχι ως 
χώρα προορισμού. Η παραμονή, δηλαδή, στη χώρα είτε συνειδητά δεν επιδιώκεται ή και, όταν είναι 
επιθυμητή, είναι συχνά ανέφικτη λόγω των εν ισχύ πολιτικών: έλλειψη ευκαιριών νομιμοποίησης, επιχειρήσεις 
‘σκούπας’ (Ξένιος Δίας), κατακερματισμένο σύστημα ασύλου, ρατσιστική βία (βλ. ProAsyl 2012a), κοινωνικός 
αποκλεισμός και οικονομική κρίση, που αυξάνει τα ποσοστά ανεργίας, είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά της 
παραμονής στη χώρα, που καλούνται να αντιμετωπίσουν. Οι δυσκολίες παραμονής και ενσωμάτωσης 
οδηγούν ακόμα και νόμιμους πλέον Αφγανούς, αναγνωρισμένους πρόσφυγες ή με άδεια παραμονής, σε νέα 
μετακίνηση σύμφωνα με τους συλλόγους. Συγχρόνως η έξοδος έχει γίνει συστηματικά πιο δύσκολη. Η 
εντατικοποίηση των ελέγχων στα μεγάλα λιμάνια εξόδου της χώρας, κυρίως Πάτρας και Ηγουμενίτσας αλλά 
και στα αεροδρόμια, σε συνδυασμό με τις παραπάνω πολιτικές έχει οδηγήσει σε εγκλωβισμό μεγάλης μερίδας 
των Αφγανών στη χώρα που ωθούνται μεν να επιστρέψουν στη πατρίδα τους, παραβλέποντας συχνά ότι είναι 
αδιευκρίνιστο ποια είναι αυτή.  
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8. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Φορείς που χρησιμοποιήθηκαν στη παρούσα έρευνα  

 
Αριθμός 
Συνέντευξης Φορέας Τρόπος Επικοινωνίας Ημερομηνία 

1 Πρεσβεία του Αφγανιστάν 
Βουλγαρίας Γραπτή επικοινωνία 11 & 12/2/ 2013 

2 ΜΚΟ στο Αφγανιστάν Skype συνέντευξη 13/3/2013 

3 Συνήγορος του Πολίτη Συνέντευξη 5/2/2013 

4 Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ 
στην Ελλάδα Συνέντευξη 11/2/ 2013 

5 Frontex  Συνέντευξη 1/2/2013 

6 Αρχηγείο Λιμενικού 
Σώματος 

Τηλεφωνική 
επικοινωνία  26/3/2013 

7 Σύλλογος Ενωμένων 
Αφγανών Ελλάδος Συνέντευξη 7/2/2013 

8 
Κοινότητα Αφγανών 
μεταναστών & προσφύγων 
στην Ελλάδα 

Συνέντευξη 27/1/2013 

   9 Συντονιστής Ελληνικού 
Φόρουμ Μεταναστών Συνέντευξη 15/2/2013 

10 Διεθνής Οργανισμός 
Μετανάστευσης Συνέντευξη 15 & 18/2/2013 

11 

Τμηματάρχης Α’ τμήματος, 
Δ/νση Αλλοδαπών 
Αρχηγείο Ελληνικής 
Αστυνομίας 

Συνέντευξη 5/4/2013 

12 Αντιπροσωπεία της Ε.Ε. 
στο Αφγανιστάν Γραπτή επικοινωνία 21/5/2013 
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