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Τν ΔΛΗΑΜΔΠ δελ πηνζεηεί σο ίδξπκα πνιηηηθέο ζέζεηο. Καηαβάιιεη κάιηζηα πξνζπάζεηα λα παξνπζηάδνληαη ζηα 

πιαίζηα ησλ εθδειώζεσλ ηνπ θαη ζην κέηξν ηνπ δπλαηνύ όιεο νη ππάξρνπζεο απόςεηο. Υπό ην πξίζκα απηό, νη 

αλαιύζεηο θαη νη γλώκεο πνπ δεκνζηεύνληαη ζηηο ζεηξέο ηνπ ζα πξέπεη λα απνδίδνληαη απνθιεηζηηθά ζηνπο 

ζπγγξαθείο θαη λα κελ ζεσξνύληαη όηη αληηπξνζσπεύνπλ απαξαίηεηα ηηο απόςεηο ηνπ ηδξύκαηνο, ηνπ δηνηθεηηθνύ 

ζπκβνπιίνπ ηνπ, ηεο δηεύζπλζεο ή ησλ θαηά πεξίπησζε θαη θαζ’ νηνλδήπνηε ηξόπν ζπλεξγαδνκέλσλ θνξέσλ.



IRMA Case Study   

3 

 

Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ 

1. Δηζαγσγή ............................................................................................................. 4 

1.1 Μεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε θαη εξεπλεηηθφ δείγκα ......................................... 5 

2. Πξνζδνθίεο γηα κεηαλάζηεπζε ............................................................................. 8 

2.1 Δγθαηαιείπνληαο ηελ παηξίδα ....................................................................... 9 

2.2 Γπλαηφηεηα (capability) γηα κεηαλάζηεπζε .................................................. 12 

3. Δπηιέγνληαο πξννξηζκφ .................................................................................... 15 

4. ε επαθή κε ην ζχλνξν: παξαηππία θαη θίλδπλνη ηνπ ηαμηδηνχ ........................... 19 

5. Καζ‟ νδφλ πξνο ηελ Δπξψπε: Ο ξφινο ηεο Σνπξθίαο ζην κεηαλαζηεπηηθφ ζρέδην

 23 

5.1 Οη Αθγαλνί ηεο Σνπξθίαο ............................................................................. 23 

5.2 Δλ αλακνλή ................................................................................................. 25 

6. Άθημε ζηελ Διιάδα: δηέιεπζε ζηελ ΔΔ .............................................................. 27 

6.1. Αθγαληθή κεηαλάζηεπζε ζηελ Διιάδα ........................................................... 27 

6.2 Η εκπεηξία ηεο Διιάδαο .................................................................................. 28 

6.3  ε δηέιεπζε .................................................................................................... 29 

6.4 Κξάηεζε θαη επηζηξνθή .................................................................................. 32 

7. πκπεξάζκαηα: θνξείο, πνιηηηθέο θαη παξάγνληεο πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ 

αθγαληθή κεηαλάζηεπζε ........................................................................................... 37 

8. Βηβιηνγξαθία ...................................................................................................... 40 

9. Παξάξηεκα Ι- Οξγαληζκνί πνπ αλαθέξνληαη ζηε κειέηε.................................... 43 

10. Παξάξηεκα ΙI- Υάξηεο Γηαδξνκψλ ................................................................. 44 

 

 
 

 

 

 



 Aγγελική Δημητριάδη 

 4 

 

1. Δηζαγσγή 
 

Η Διιάδα είλαη έλα θξίζηκν κνλνπάηη εηζφδνπ γηα ηνπο κεηαλάζηεο, πνπ δηέξρνληαη απφ ηελ Αζία θαη 

ηελ Αθξηθή. Σν 2011, ε ρψξα θαηέγξαςε πεξίπνπ ην 90% ηνπ ζπλφινπ ησλ παξάηππσλ ζπιιήςεσλ 

ζηελ Δπξψπε (FRA 2011). Σα Διιελoηνπξθηθά ζαιάζζηα ζχλνξα αξρηθψο (2004-2009) θαη ζηε 

ζπλέρεηα ηα ρεξζαία ζχλνξα (2009-2012) δέρζεθαλ ην θχξην φγθν ησλ αθίμεσλ. Οη θχξηεο 

εζληθφηεηεο, έσο ην 2004, ήηαλ νη Αιβαλνί θαη νη Αθγαλνί αθνινπζνχκελνη απφ Παθηζηαλνχο, 

Κνχξδνπο, νκαινχο θαη πξφζθαηα χξνπο. Παξά ηηο πνιηηηθέο απνηξνπήο, ηε θξνχξεζε ησλ 

ζπλφξσλ θαη γεληθφηεξα ηε δπζθνιία πξφζβαζεο ζηα εμσηεξηθά ζχλνξα ηεο ΔΔ, νη ξνέο κεηψζεθαλ 

κφλνλ πξνζσξηλά θαη απμήζεθαλ μαλά κεηά ην 2012, ζε κεγάιν βαζκφ ιφγσ ησλ εζσηεξηθψλ 

ζπγθξνχζεσλ ζηε πξία. 

 

Απφ ην 2012 ηα ζαιάζζηα ζχλνξα βξέζεθαλ μαλά ζην επίθεληξν ησλ αθίμεσλ. Η πιεηνςεθία ησλ 

λεναθηρζέλησλ είλαη χξνη, νη Αθγαλνί φκσο εμαθνινπζνχλ λα έρνπλ ζεκαληηθή παξνπζία ζηα πινία, 

πνπ κεηαθέξνπλ κεηαλάζηεο, φπσο θαη νη νκαινί θαη νη κεηαλάζηεο απφ ηελ Δξπζξαία. Αλ θαη νη 

αξηζκνί, φπσο ζα παξνπζηάζνπκε παξαθάησ, έρνπλ κεησζεί, εληνχηνηο νη Αθγαλνί παξακέλνπλ ε 

ηξίηε εζληθφηεηα, φζνλ αθνξά ζηηο ζπιιήςεηο ζηελ Διιάδα
1
. Οη δηαδξνκέο ηνπο κπνξεί λα 

πξνζαξκφζηεθαλ ζηηο ζπλνξηαθέο πνιηηηθέο, αιιά νη πξννξηζκνί ηνπο παξακέλνπλ ηα θξάηε κέιε ηεο 

ΔΔ θαζηζηψληαο ηελ θαηαλφεζε ησλ θηλήηξσλ, ηα κεηαλαζηεπηηθά κνλνπάηηα θαη ηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ θξίζηκα ζηνηρεία γηα ην ζρεδηαζκφ ησλ πνιηηηθψλ. 

 

Πψο νη πνιηηηθέο ειέγρνπ επεξεάδνπλ ηα ζρέδηα θαη ηηο ελέξγεηεο ησλ κειινληηθψλ (θαη ησλ 

ππαξρφλησλ) κεηαλαζηψλ; Καη γηαηί νξηζκέλεο πνιηηηθέο είλαη πην επηηπρεκέλεο απφ άιιεο; Απηά είλαη 

θαη ηα θεληξηθά δεηήκαηα, πνπ εμεηάδνληαη απφ ην εξεπλεηηθφ πξφγξακκα IRMA (Η Γηαθπβέξλεζε ηεο 

Mε Νφκηκεο Μεηαλάζηεπζεο: Κξάηε, Γξψληεο θαη Μεζάδνληεο), θαη ζηα νπνία ε παξνχζα κειέηε 

επηρεηξεί λα απαληήζεη. θηαγξαθψληαο ηνπο παξάγνληεο, ηνπο θνξείο θαη ηηο πνιηηηθέο 

επειπηζηνχκε λα απνθηήζνπκε κηα θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ πνιηηηθψλ 

θαη ησλ απνδεθηψλ ηνπο, ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ησλ Αθγαλψλ παξάηππσλ κεηαλαζηψλ. 

 

Σα βαζηθά δεηήκαηα ζηα νπνία δίλεη έκθαζε ε παξνχζα αλάιπζε
2
 αθνξνχλ ζην άζπιν, σο θχξην 

ιφγν γηα ηε κεηαλάζηεπζε, θαη ζηε ζεκαζία ηνπ θεθαιαίνπ, σο θχξηαο παξακέηξνπ γηα ηελ επηηπρή 

κεηαλάζηεπζε. Ο δηαθηλεηήο, φπσο επηζεκαίλεηαη ζε φιεο ηηο ζπλεληεχμεηο, είλαη ν βαζηθφο δξψλ, πνπ 

θαηέρεη πνιιαπινχο ξφινπο: απφ παξάγνληαο δηεπθφιπλζεο ηεο θηλεηηθφηεηαο έσο πεγή 

πιεξνθνξηψλ ή παξάγνληαο αλαηξνπήο ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ ζρεδηαζκψλ. Δμεηάζηεθαλ, επίζεο, ε 

επηινγή ηνπ πξννξηζκνχ θαη νη πεξηνξηζκέλεο πιεξνθνξίεο, πνπ νη κεηαλάζηεο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

έρνπλ, φπσο επίζεο ν ξφινο ηεο Σνπξθίαο, ηφζν σο θφκβνπ ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ, φζν, θπξίσο, 

ζπιινγήο ρξεκάησλ, πξνθεηκέλνπ λα ζπλερίζνπλ ην ηαμίδη. Σν πέξαζκα ησλ ζπλφξσλ, ηφζν θαηά ηελ 

είζνδν φζν θαη θαηά ηελ έμνδν, εμεηάζηεθαλ ζε ζρέζε κε ηηο πνιηηηθέο ζηελ Διιάδα θαη εηδηθφηεξα ε 

πεξίθξαμε ησλ ζπλφξσλ θαη ε αχμεζε ηεο απνηξνπήο ηεο εηζφδνπ. Σέινο, ην θείκελν αλαδεηθλχεη ην 

ζέκα ηεο θξάηεζεο, σο βαζηθήο πνιηηηθήο θαηά ηελ πεξίνδν ζχληαμεο ηνπ θεηκέλνπ, πνπ θαίλεηαη λα 

                                                           

1
 Οη χξνη θαηαηάζζνληαλ πξψηνη ην 2014, αθνινπζνχκελνη απφ ηνπο Αιβαλνχο. Οη Αθγαλνί ήηαλ ηξίηνη ζε ζπιιήςεηο. 

2
 Σν έξγν θαη θαη‟ επέθηαζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ δελ ζα είραλ πξαγκαηνπνηεζεί ρσξίο ηελ πξνζπκία ησλ κεηαλαζηψλ λα κε 

εκπηζηεπζνχλ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο ηζηνξίεο, ρσξίο ηνπο δηεξκελείο πνπ βνήζεζαλ ζηελ επαθή κε ηηο θνηλφηεηεο θαη ηνπο 

νξγαληζκνχο πνπ πξνζέθεξαλ αζθαιέο πεξηβάιινλ γηα ηηο ζπλεληεχμεηο, θαζψο επίζεο θαη έλαλ πινχην πιεξνθνξηψλ. Δίκαη 

ππφρξεε ζε φινπο γηα ηε ζπκκεηνρή θαη ηε βνήζεηά ηνπο. Σέινο, είλαη ζεκαληηθφ λα αλαγλσξηζηεί ε ζπλερήο βνήζεηα ηεο 

Διιεληθήο Αζηπλνκίαο θαη ηεο νκάδαο ηνπ ηκήκαηνο Αιινδαπψλ, πνπ παξαρψξεζαλ επαλεηιεκκέλσο άδεηα ζην 

πξναλαρσξεζηαθφ θέληξν ζηελ Ακπγδαιέδα θαη κε πξνζπκία παξείραλ ηα ζηνηρεία πνπ δεηήζεθαλ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 

έξγνπ.  
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επεξέαζε ζε κεγάιν βαζκφ ηφζν ηε κεηαλαζηεπηηθή δηαδξνκή, αιιά θαη ηελ απφθαζε ησλ Αθγαλψλ 

λα θχγνπλ απφ ηελ Διιάδα, είηε κέζσ δηέιεπζεο (φπνπ είλαη δπλαηφλ) πξνο άιιεο ρψξεο ή θαη κέζσ 

επηζηξνθήο ζην Αθγαληζηάλ.  

 

Δπνκέλσο, ζα επηδηψμνπκε λα εμεηάζνπκε ηελ αθγαληθή κεηαλάζηεπζε ζηελ Διιάδα ζχκθσλα κε ηα 

θχξηα δεηήκαηα ηνπ έξγνπ IRMA, επηρεηξψληαο λα αλαιχζνπκε ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ησλ 

Αθγαλψλ κεηαλαζηψλ, απφ ηελ απφθαζή ηνπο λα κεηαλαζηεχζνπλ έσο ηελ επηινγή ηνπ πξννξηζκνχ, 

αιιά θαη ην ίδην ην ηαμίδη. Η αλάιπζε αθνινπζεί κηα ζρεδφλ ρξνλνινγηθή πνξεία, επζπγξακκηζκέλε κε 

ηνλ ιφγν ηνπ κεηαλάζηε.  

 

1.1 Μεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε θαη εξεπλεηηθό δείγκα 
  

Η βηβιηνγξαθία γηα ηε κεηαλάζηεπζε, γηα ηηο κεηαλαζηεπηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ηε βηνκεραλία ηεο 

κεηαλάζηεπζεο είλαη ηεξάζηηα (βι Kritz et al.1992, Richmond 1988, Faist 2000, Massey et al. 1993, 

Singer & Massey 1998, Castles & Miller 2003, Bakewell, 2010) θαη θαίλεηαη φηη ππάξρεη κηα ηάζε λα 

γίλεηαη δηάθξηζε ζην αληηθείκελν ηεο έξεπλαο αλάκεζα είηε ζε «εζεινληηθνχο» ή «αλαγθαζηηθνχο» 

κεηαλάζηεο, πξφζθπγεο ή νηθνλνκηθνχο κεηαλάζηεο. Γηα εθείλνπο, πνπ αλαγθάζηεθαλ λα θχγνπλ 

ιφγσ παξαηεηακέλσλ ζπγθξνχζεσλ ή δηψμεσλ ε ζεσξία ηεο κεηαλάζηεπζεο παξακεξίδεηαη ή φπσο 

ζεκεηψλεη ν Bakewell «κπνξεί λα πξνζπαζνύκε λα δηεξεπλήζνπκε ηνπο πνιηηηθνύο, νηθνλνκηθνύο ή 

θνηλσληθνύο παξάγνληεο, πνπ ηνπο εμαλαγθάδνπλ λα κεηαθηλεζνύλ, αιιά δελ ρξεηάδεηαη λα 

εμεγήζνπκε ηελ άθημή ηνπο ζε ζρέζε κε ηηο πξνζσπηθέο ηνπο επηζπκίεο. Σηελ πξαγκαηηθόηεηα ε 

εμήγεζε πέξαλ ηνπ δένληνο θαη ε απόδνζε πξνζσπηθώλ θηλήηξσλ ζε απηνύο ηνπο αλζξώπνπο 

ζεσξείηαη όηη ππνλνκεύεη ηε δηεθδίθεζή ηνπο γηα πξνζθπγηθό θαζεζηώο» (2010:1690). 

 

Τπάξρνπλ πνιιά ζεσξεηηθά πιαίζηα, ζηα νπνία κπνξνχκε λα ηνπνζεηήζνπκε ηε κεηαλάζηεπζε ζηελ 

πξνζπάζεηά καο λα ηελ θαηαλνήζνπκε. Οη πεξηζζφηεξεο πξνζεγγίζεηο αλάιπζεο εζηηάδνπλ είηε ζηελ 

θπξηαξρία ησλ δηαξζξσηηθψλ πεξηνξηζκψλ ή ζην ξφιν ηνπ αηφκνπ. Η κεηά-ζηξνπθηνπξαιηζηηθή 

πξνζέγγηζε, θπξίαξρε έσο ζήκεξα, πνπ αμηνπνηείηαη ζε απηή ηελ έξεπλα, επηδηψθεη κηα ηζνξξνπία, 

αλαγλσξίδνληαο φηη ε κεηαλάζηεπζε είλαη κηα δπλακηθή δηαδηθαζία (Bakewell, 2010, Castles, De Haas, 

& Miller, 2014), θαηά ηελ νπνία νη κεηαλάζηεο δελ είλαη ζχκαηα ησλ δνκψλ ζηηο νπνίεο είλαη 

ελζσκαησκέλνη, αιιά κεξηθνί έρνπλ ηελ επθαηξία λα δηαηεξνχλ ηνλ έιεγρν ηεο θηλεηηθφηεηάο ηνπο. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη, ζηε πξαγκαηηθφηεηα, έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο ηνπ παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ 

δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα κεηαθηλεζεί (Hyndman, 2012, Massey, 1993). Έηζη πξνθχπηεη κηα 

αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζηηο πνιηηηθέο, πνπ δηέπνπλ ηε κεηαλάζηεπζε, ηηο δπλαηφηεηεο ησλ 

κεηαλαζηψλ θαη ηηο επηζπκίεο, πνπ δηακνξθψλνπλ θαη νηθνδνκνχλ ηα κεηαλαζηεπηηθά κνλνπάηηα, ηηο 

ξνέο θαη ηηο κεηαλαζηεπηηθέο θαηεγνξίεο. Έλα παξάδεηγκα απηνχ απνηεινχλ νη κεηθηέο 

κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο. 

 

Οη κεηθηέο κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο καο ππελζπκίδνπλ φηη ε κεηαλάζηεπζε δελ είλαη νχηε γξακκηθή, νχηε 

μεθάζαξε, πνπ είλαη θαη ε πεξίπησζε ησλ Αθγαλψλ. Σα θίλεηξα είλαη ζπρλά κεηθηά. Η κεηαλάζηεπζε 

είλαη κηα ξεπζηή δηαδηθαζία, ζε κεγάιν βαζκφ απνηέιεζκα ησλ αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ πνιιψλ 

ζηνηρείσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ κεκνλσκέλνπ αηφκνπ, αιιά θαη ελφο ζπλφινπ δηαδηθαζηψλ θαη 

δνκψλ. Αλαγλσξίδνληαο απηφ, ζηελ αλάιπζή ηνπ γηα ηελ αιιειεπίδξαζε δνκήο-αηφκνπ, ν Bakewell 

(2010) επηζεκαίλεη έλα θξίζηκν ζεκείν: νη πνιηηηθέο θαη ηα λνκηθά πιαίζηα επεξεάδνπλ ηνλ ηξόπν 

πνπ αληηκεησπίδνπκε θαη αληαπνθξηλόκαζηε ζηηο θαηεγνξίεο ησλ κεηαλαζηώλ πνπ 

θαηαζθεπάδνπκε. Σν πψο εξκελεχνπκε θαη θαηαλννχκε ηε κεηαλάζηεπζε δηακνξθψλεη ζηε ζπλέρεηα 

θαη ην πψο αληαπνθξηλφκαζηε απέλαληη ζηνπο κεηαλάζηεο. Απηνί, κε ηε ζεηξά ηνπο, αληαπνθξίλνληαη 

ζην πσο ηνπο θαηεγνξηνπνηνχκε θαη θαηά ζπλέπεηα ζην πσο ηνπο πξνζεγγίδνπκε.  
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Καηά ηε δηακφξθσζε θαη ηελ πξαγκάησζε ησλ ζρεδίσλ ηνπο νη κεηαλάζηεο αιιειεπηδξνχλ κε 

θξαηηθνχο θνξείο θαη πνιηηηθέο (ησλ ρσξψλ πξννξηζκνχ ή δηέιεπζεο), θαζψο θαη κε κε θξαηηθνχο, 

ηνπηθνχο ή δηαθξαηηθνχο θνξείο (ΜΚΟ, Γηεζλείο Οξγαληζκνχο, δίθηπα δηαθηλεηψλ, εξγνδφηεο). Ωο εθ 

ηνχηνπ νη ζπλεληεχμεηο πξνζπάζεζαλ λα ξίμνπλ θσο ζην πσο νη κεηαλάζηεο ζρεδηάδνπλ, αιιά θαη 

αιιάδνπλ ηα ζρέδηά ηνπο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο ηνπο γηα ηε κεηαλάζηεπζε ζε ρψξεο πξννξηζκνχ θαη 

πνηνη θνξείο θαη κε πνηνλ ηξφπν επεξέαζαλ ηε ιήςε ησλ απνθάζεψλ ηνπο θαη ηηο ελέξγεηέο ηνπο 

(ηδίσο φζνλ αθνξά ζηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη ζηελ νξγάλσζε ηνπ ηαμηδηνχ). 

 

πλνιηθά έγηλαλ 53 ζπλεληεύμεηο ζηελ Διιάδα θαη ηελ Σνπξθία, ε πιεηνςεθία κε ηε βνήζεηα 

δηεξκελέα
3
. Οη ζπλεληεχμεηο ζηελ Σνπξθία, δηελεξγήζεθαλ θπξίσο ζηα ζπίηηα ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

ηελ Διιάδα ε πξφζβαζε ήηαλ δπζθνιφηεξε θαη πξνβιεκαηηθή. Η επηρείξεζε ΞΔΝΙΟ ΓΙΑ
4
 θαη ε 

ζπζηεκαηηθή ζχιιεςε θαη θξάηεζε ησλ παξάηππσλ Αθγαλψλ είρε πξνθαιέζεη θφβν ζε φζνπο 

βξίζθνληαλ ζηα αζηηθά θέληξα. ζνη είραλ θαηαθέξεη λα μεθχγνπλ απφ ηνλ εληνπηζκφ ηεο αζηπλνκίαο, 

θνβφληνπζαλ κήπσο ζπιιεθζνχλ θαη αξλνχληαλ λα θπθινθνξήζνπλ δεκφζηα θαζηζηψληαο ηελ 

πξνζέγγηζή ηνπο ηδηαίηεξα δχζθνιε. Οη ζπλεληεχμεηο ζηελ Αζήλα έιαβαλ ρψξα θπξίσο ζε γξαθεία 

νξγαλψζεσλ, πνπ επγεληθά καο θηινμέλεζαλ γηα λα πξνζθέξνπλ έλα πην αζθαιέο πεξηβάιινλ ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο. Δπηπιένλ έλαο αξηζκφο ζπλεληεχμεσλ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πξν-αλαρσξεζηαθφ 

θέληξν θξάηεζεο ηεο Ακπγδαιέδαο, πνπ θηινμελνχζε έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ Αθγαλψλ. Η άδεηα 

δηλφηαλ πάληα απφ ηελ Διιεληθή Αζηπλνκία θαη νη ζπλεληεχμεηο δηεμήγνλην πάληα κε έλα δηεξκελέα, 

πνπ δελ εξγαδφηαλ (ή ζπλεξγαδφηαλ) κε ηελ Αζηπλνκία θαη ην Κέληξν Κξάηεζεο γηα ηελ εμαζθάιηζε 

ηνπ απνξξήηνπ ησλ δεδνκέλσλ. 

πλνιηθά ε νκάδα ζηφρνο απνηειείην απφ ηξεηο θαηεγνξίεο: 

 Απηνχο, πνπ είραλ αθηρζεί πξφζθαηα ή δνχζαλ ζηελ Διιάδα παξάηππα. πλνιηθά έγηλαλ 30 

ζπλεληεχμεηο (25 ζηελ Αζήλα θαη 5 ζηελ Πάξν, φπνπ δνχζε κηα κηθξή θνηλφηεηα Αθγαλψλ). 

 ζνπο ζπκκεηείραλ ζην Πξφγξακκα Δζεινληηθήο Δπηζηξνθήο ηνπ ΓΟΜ θαη ήηαλ έηνηκνη λα 

επηζηξαθνχλ ζην Αθγαληζηάλ (11 ζπλνιηθά ζπλεληεχμεηο, απφ ηηο νπνίεο κφλν κία 

δηελεξγήζεθε ζηα γξαθεία ηνπ ΓΟΜ ζηελ Αζήλα θαη νη ππφινηπεο ζην Κέληξν Κξάηεζεο ηεο 

Ακπγδαιέδαο) θαη, 

 Μεηαλάζηεο ζε δηέιεπζε, πνπ πεξίκελαλ ζηελ Σνπξθία γηα λα πεξάζνπλ ζηελ Διιάδα (12 

αηνκηθέο ζπλεληεχμεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηα πεξίρσξα ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο). 

 

Οη ζπκκεηέρνληεο δηαθνξνπνηνχληαλ σο πξνο ην θχιν, ηελ ειηθία θαη αθφκε ηε ρψξα πξνέιεπζεο. Η 

ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ήηαλ άλδξεο αλύπαλδξνη. Πεξίπνπ18 ή ήηαλ παληξεκέλνη κε παηδηά ή 

πξφζθαηα ρεξεχζαληεο κε παηδηά. Μηα αμηνζεκείσηε αιιαγή ησλ ηειεπηαίσλ ηξηψλ ρξφλσλ, ε νπνία 

επηβεβαηψζεθε απφ ην δείγκα, είλαη ε αχμεζε ησλ αθίμεσλ νηθνγελεηψλ θαηά θχξην ιφγν απφ ην 

Αθγαληζηάλ θαη ην Ιξάλ, θαζψο θαη κειψλ ηεο αθγαληθήο κεζαίαο ηάμεο, πνπ αλαπηχρζεθε θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο παξνπζίαο μέλσλ ζηξαηεπκάησλ ζηε ρψξα. Οη πξνδηαγξαθέο δηαβίσζεο ζην 

Αθγαληζηάλ, ε έιιεηςε απαζρφιεζεο θαη ε αβεβαηφηεηα, αιιά θαη ε αιιαγή ζηάζεο απέλαληη ζηνπο 

Αθγαλνχο ζηηο γεηηνληθέο ρψξεο ππνδνρήο είρε σο απνηέιεζκα ηε κεηαλάζηεπζε επαγγεικαηηψλ θαη 

νηθνγελεηψλ πξνο ηελ Δπξψπε. Οη γπλαίθεο ζπλήζσο δελ κεηαλαζηεχνπλ κφλεο ηνπο, αλ θαη έρνπλ 

θαηαγξαθεί πεξηπηψζεηο γπλαηθψλ, πνπ δηέξρνληαη απφ ηελ Διιάδα ζπλνδεπφκελεο απφ ηα παηδηά 

ηνπο. Μφλνλ πέληε γπλαίθεο έδσζαλ ζπλεληεχμεηο γηα απηή ηε κειέηε. Απφ απηέο δπν ζπλνδεχνληαλ 

                                                           

3
 Έγηλε απνκαγλεηνθψλεζε θαη επεμεξγαζία φισλ ησλ ζπλεληεχμεσλ, θαη ζηε ζπλέρεηα αλαιχζεθαλ κέζσ ηνπ ινγηζκηθνχ 

MAXQDA. Γηα ηνπο ζπλεληεπμηαδφκελνπο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ςεπδψλπκα. 
4
 Η ίδηα ε επηρείξεζε δελ θαηέιεμε ζε κεγάιν αξηζκφ θξαηήζεσλ Αθγαλψλ παξάηππσλ κεηαλαζηψλ. Γηα παξάδεηγκα απφ ηνλ 

Αχγνπζην έσο ηα κέζα Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2013 (15/02/2013) κφλνλ 252 Αθγαλνί βξίζθνληαλ ππφ θξάηεζε ζην πιαίζην ηνπ 

Ξέληνπ Γία, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία, πνπ παξείρε ε Διιεληθή Αζηπλνκία. 
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απφ ηνπο ζπδχγνπο ηνπο, κηα ήηαλ κφλε θαη δπν ήηαλ ρήξεο. Έλαο κφλνλ ζπλεληεπμηαδφκελνο ήηαλ 

αζπλφδεπηνο αλήιηθνο ειηθίαο 16 εηψλ
5
. Η πιεηνςεθία ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ αλήθε ζηελ ειηθηαθή 

νκάδα 17 – 25 εηψλ, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ην δείγκα ηεο παξνχζαο κειέηεο αληηζηνηρεί ζε έλα 

αξθεηά λεαληθφ πιεζπζκφ. 

 

ηηο ζπλεληεχμεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ Διιάδα, ε εξγαζηαθή απαζρφιεζε ζπάληα 

αλαθέξεηαη. Δθείλνη, πνπ βξίζθνληαλ ζε εγθαηαζηάζεηο θξάηεζεο δελ κπνξνχζαλ λα εξγαζηνχλ θαη 

πνιινί δελ είραλ ηελ επθαηξία λα εξγαζηνχλ θαη πξηλ ηε ζχιιεςή ηνπο. ε απηνχο, πνπ ήηαλ 

ειεχζεξνη θαη ηδηαίηεξα ζε φζνπο είραλ αθηρζεί πξφζθαηα, ε εξγαζία δελ ήηαλ επηινγή ιφγσ ησλ 

πςειψλ πνζνζηψλ αλεξγίαο, αθφκε θαη ζηελ άηππε αγνξά, αιιά θαη ιφγσ ηνπ θφβνπ κήπσο 

ειεγρζνχλ ηπραία απφ ηελ αζηπλνκία. Έηζη ε εξγαζηαθή απαζρφιεζε εμεηάδεηαη σο θηλεηήξηνο 

παξάγνληαο γηα ηε κεηαλάζηεπζε, αιιά ζπάληα ραξαθηεξίδεη ηελ εκπεηξία ηεο παξακνλήο ζηελ 

Διιάδα. 

 

ρεδφλ ην 80% ηνπ δείγκαηνο είραλ κεηαλαζηεχζεη απ‟ επζείαο απφ ην Αθγαληζηάλ, κε ην ππφινηπν 

20% λα έρεη θζάζεη απφ ην Ιξάλ (κε δπν εμαηξέζεηο απφ ην Παθηζηάλ). Απηφ είλαη έλα ελδηαθέξνλ 

εχξεκα, ηδίσο ην πςειφ πνζνζηφ κεηαλαζηψλ πνπ πξνέξρνληαη απεπζείαο απφ ην Αθγαληζηάλ θαη 

δεπηεξεπφλησο απφ ην Ιξάλ. Η Διιάδα απνηεινχζε ζην παξειζφλ απνδέθηε ησλ Αθγαλψλ απφ ην 

Παθηζηάλ θαη ην Ιξάλ, είηε δεχηεξεο γεληάο πξνζθχγσλ ή κεηαλαζηψλ ζε δεχηεξε κεηαθίλεζε (γηα ηελ 

αλάιπζε ηεο κεηαλάζηεπζεο ζ‟ απηέο ηηο ρψξεο βι. Γεκεηξηάδε, 2013). Καη νη δπν ρψξεο κεηέβαιαλ 

ζεκαληηθά ηελ πνιηηηθή θηινμελία ηνπο πξνο ηνπο Αθγαλνχο ηε ηειεπηαία δεθαεηία σζψληαο ηνπο ζε 

πξνγξάκκαηα επηζηξνθήο ζπλνδεπφκελα απφ πνιηηηθέο απνθιεηζκνχ. Αλίθαλνη λα θαηέρνπλ 

πεξηνπζία, λα θνηηνχλ ζε ζρνιεία, λα βξνπλ εξγαζία, αληηκέησπνη κε απέιαζε 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνζθχγσλ δεχηεξεο γεληάο) θηψρεηα θαη θνηλσληθφ απνθιεηζκφ, θαζψο 

θαη ξαηζηζκφ, ηδίσο ζην Ιξάλ, πνιινί Αθγαλνί μεθίλεζαλ ην κεγάιν ηαμίδη αλαδήηεζεο λέσλ παηξίδσλ. 

Ωζηφζν ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο θαηαδεηθλχνπλ φηη ππάξρεη έλα λέν ξεχκα 

κεηαλάζηεπζεο απεπζείαο απφ ην Αθγαληζηάλ πξνο ηελ Διιάδα θαη ηελ Δπξψπε. 

 

 

                                                           

5
 Οη αζπλφδεπηνη αλήιηθνη απνηεινχλ κηα ζεκαληηθή νκάδα, πνπ δελ αληηπξνζσπεχεηαη ζην παξφλ εξεπλεηηθφ δείγκα. Γελ 

ππάξρεη θαηαγεγξακκέλνο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ αζπλφδεπησλ αλειίθσλ ζηελ Διιάδα. Ο ζπλεζέζηεξνο ηξφπνο 

θαηαγξαθήο είλαη κέζσ ησλ δηαζέζηκσλ ζέζεσλ ζηα θέληξα ππνδνρήο αλειίθσλ θαη ζηα αηηήκαηα δηακνλήο, πνπ θαηαηίζεληαη 

ζην Δζληθφ Κέληξν Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (ΔΚΚΑ). Μφλνλ ζην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ 2014 θαηαγξάθεθαλ 271 Αθγαλνί 

Αζπλφδεπηνη Αλήιηθνη, πνπ πξνσζήζεθαλ ζην ΔΚΚΑ γηα πξνζσξηλή εγθαηάζηαζε θαζψο θαη 65 κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο 

αθγαληθήο πξνέιεπζεο. 
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2. Πξνζδνθίεο γηα κεηαλάζηεπζε 
 

Σν λα κέλεη θάπνηνο ζηάζηκνο ζε έλα κέξνο ή λα είλαη ελ θηλήζεη κπνξεί λα ζπκβεί είηε απφ αλάγθε, 

είηε απφ εμαλαγθαζκφ ή/θαη απφ «επηινγή» (Ahmed, Cataneda et al., 2003) θαη εμαξηάηαη απφ 

ζπγθεθξηκέλεο δνκέο εμνπζίεο πνπ ελζαξξχλνπλ ή απνηξέπνπλ ηε κεηαθίλεζε (Cresswell, 1996). 

 

Τπάξρεη, σο εθ ηνχηνπ, κηα ζεκειηψδεο δηαθνξά κεηαμχ ηεο πξνζδνθίαο γηα κεηαλάζηεπζε θαη ηεο 

ηθαλφηεηαο πξαγκάησζήο ηεο (Appadurai, 2001, Carling, 2014), ελψ ην κεηαλαζηεπηηθφ ζρέδην (de 

Haas, 2011), φηαλ πξαγκαηνπνηείηαη, πξνθχπηεη κέζα απφ ηελ  αιιειεπίδξαζε δνκήο θαη αηφκνπ. 

Αθξηβψο επεηδή πξφθεηηαη γηα κηα δπλακηθή δηαδηθαζία, ε έθβαζή ηεο είλαη επίζεο απξφβιεπηε. Η 

πξνζέγγηζε απηή είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο αθγαληθήο κεηαλάζηεπζεο, απφ ην 

ζεκείν εθθίλεζεο κέρξη θαη ηελ (πηζαλή) επηζηξνθή ζηε ρψξα πξνέιεπζεο. Οη Αθγαλνί επηδεηθλχνπλ 

αμηνζεκείσηε πξσηνβνπιία θαη πξνζαξκνζηηθφηεηα, ηδηαίηεξα ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ζην πιαίζην 

ηεο δηέιεπζεο, πνπ νπζηαζηηθά αθνξά ζε κηα αθαζφξηζηε ζε έθηαζε θαη δηάξθεηα αιιειεπίδξαζε 

αλάκεζα ζηελ θηλεηηθφηεηα θαη ηελ αθηλεζία. 

 

Γηα ηνπο Αθγαλνχο ε απφθαζε λα κεηαλαζηεχζνπλ απνηειεί έλα άκεζν πξντφλ ηεο αιιειεπίδξαζεο 

κεηαμχ ησλ δηαξζξσηηθψλ παξαγφλησλ θαη ησλ αηνκηθψλ πξνζδνθηψλ. Η ηθαλφηεηα λα ην πξάμνπλ, 

φπσο ζα παξνπζηάζνπκε παξαθάησ, είλαη έλα δηαθνξεηηθφ ζηνηρείν. Οη κεηαλάζηεο πξνηάζζνπλ σο 

θχξην ιφγν γηα ηελ αλαρψξεζε, ζπλήζσο ηελ αλαζθάιεηα θαη σο δεπηεξεχνληεο δηάθνξνπο ιφγνπο - 

απφ νηθνλνκηθνχο έσο θνηλσληθνχο. Απηφ δελ απνηειεί έθπιεμε, δεδνκέλνπ φηη ε κεηαθίλεζε ησλ 

Αθγαλψλ είλαη κέξνο ηεο πνιηηηζηηθήο ηνπο παξάδνζεο, φπνπ «νη πνιιαπιψλ θαηεπζχλζεσλ 

δηαζπλνξηαθέο κεηαθηλήζεηο θαη ν ζπλερήο, θπθιηθφο ραξαθηήξαο ηεο κεηαλάζηεπζεο θαζηζηνχλ 

αζαθή ηα φξηα κεηαμχ ηνπ «πξφζθπγα» θαη ηνπ «εζεινληηθνχ κεηαλάζηε» (Monsutti 2006: 7, Monsutti, 

2007). Γηα λα θαηαιάβνπκε ηελ απφθαζε, πξέπεη λα θαηαλνήζνπκε ην πιαίζην εληφο ηνπ νπνίνπ 

ιακβάλεη ρψξα. 

 

Απφ ηελ εηζβνιή ησλ ζνβηεηηθψλ ζηξαηεπκάησλ, έσο ηε δεκηνπξγία ηνπ Ιζιακηθνχ Δκηξάηνπ ηνπ 

Αθγαληζηάλ απφ ηνπο Σαιηκπάλ, ηελ παξέκβαζε ησλ πκκαρηθψλ Γπλάκεσλ σο απάληεζε ζηελ 11
ε
 

επηεκβξίνπ ηνπ 2001, ηε ζπκθσλία ηεο Βφλλεο θαη ηελ πξψηε εθιεγκέλε θπβέξλεζε, νη Αθγαλνί 

έπξεπε λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο ζπλερείο εζσηεξηθέο ζπγθξνχζεηο θαη ηελ νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή 

αλαζθάιεηα. Η κεηαλάζηεπζε έρεη δηακνξθψζεη ηνλ νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ ηζηφ ηεο ρψξαο, φπνπ ε 

θηλεηηθφηεηα έγηλε κηα βαζηθή ζηξαηεγηθή πξνο ην δελ (Monsutti, 2008). 

 

Μεηαλάζηεπζε θαη πξνζθπγηά (refugeeism)
6
 δελ είλαη λέεο έλλνηεο γηα ηνπο Αθγαλνχο. Γηα ηξηάληα 

ρξφληα, είραλ θηινμελεζεί θπξίσο ζην Ιξάλ θαη ην Παθηζηάλ. Έσο ην 2001 αληηκεησπίζηεθαλ 

                                                           

6
 Πξφθεηηαη γηα έλαλ επξχ φξν, πνπ αθνξά ηφζν ζηε δηαδηθαζία φζν θαη ηελ εκπεηξία ησλ πξνζθχγσλ. Δδψ εηδηθά 

ρξεζηκνπνηείηαη ζε ζρέζε κε ηελ «θαηάζηαζε ηνπ πξφζθπγα»-κηα πξνζέγγηζε πνπ πξνυπνζέηεη φηη «νη πξφζθπγεο είλαη θάηη 

παξαπάλσ απφ κηα κηθηή θαηεγνξία αλζξψπσλ πνπ κνηξάδνληαη έλα ζπγθεθξηκέλν λνκηθφ θαζεζηψο, γίλνληαη „κηα 

θνπιηνχξα‟, „κηα ηαπηφηεηα‟, έλαο „θνηλσληθφο θφζκνο‟ ή „κηα θνηλφηεηα‟» (Malkki 1995: 11). Αλ θαη ε Malkki είλαη ηδηαίηεξα 

επηθξηηηθή γηα κηα ηέηνηα πξνζέγγηζε, πνπ εθαξκφδεηαη επξέσο ζηνπο πξνζθπγηθνχο πιεζπζκνχο, είλαη σζηφζν ρξήζηκε ζε 

ζρέζε κε ηνπο Αθγαλνχο, ζηελ θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ πνπ νξίδνπλ νη ίδηνη ην θαζεζηψο ηνπ πξφζθπγα, ην νπνίν θαίλεηαη λα 
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απηνκάησο σο πξφζθπγεο (prima facie), γλσζηνί σο mujaherin ζην Ιξάλ (ζξεζθεπηηθνί κεηαλάζηεο) ή 

ζην πιαίζην ηνπ θψδηθα Pashtunwali ζην Παθηζηάλ, πνπ πεξηιακβάλεη ηελ πξνζθνξά ηνπ αζχινπ 

ζηνπο Παζηνχλ (Bialczyk, 2008, Γεκεηξηάδε, 2013a). Γηα ηξηάληα ρξόληα, απνιάκβαλαλ έλα 

αλώηεξν θαζεζηώο  ζηηο ρώξεο ππνδνρήο, κε πξφζβαζε ζηηο παξνρέο θαη ηελ δπλαηφηεηα 

εγθαηάζηαζεο, ζην πιαίζην ηεο αλαγλψξηζήο ηνπο σο «πξνζθχγσλ». Οη ζπλζήθεο άιιαμαλ κεηά ην 

2001, φηαλ ηφζν ην Ιξάλ φζν θαη ην Παθηζηάλ κεηέβαιαλ ξηδηθά ηηο πνιηηηθέο ηνπο πξνο ηνπο 

Αθγαλνχο
7
. Η εκπεηξία, φκσο, θαη ε αλάκλεζε ηνπ παξειζφληνο θαίλεηαη λα ζρεκαηνπνίεζε ην πψο 

αληηιακβάλνληαη θαη θαηαλννχλ ην άζπιν θαη ηελ απαίηεζή ηνπο ζην ίδην ην θαζεζηψο ηνπ πξφζθπγα, 

δειαδή ιφγσ ηνπ φηη είλαη Αθγαλνί, πνιινί ζεσξνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο επηιέμηκν γηα ην θαζεζηψο ηνπ 

πξφζθπγα
8
.  

 

ηελ επνρή κεηά ηνπο Σαιηκπάλ, ε δηεζλήο θνηλφηεηα μεθίλεζε έλα απφ ηα κεγαιχηεξα πξνγξάκκαηα 

αλαζπγθξφηεζεο θαη ην κεγαιχηεξν πξφγξακκα επαλαπαηξηζκνχ πξνζθχγσλ ζηελ ηζηνξία ηεο 

Όπαηεο Αξκνζηείαο, φηαλ πεξηζζφηεξα απφ πέληε εθαηνκκχξηα Αθγαλνί πξφζθπγεο επέζηξεςαλ ζην 

Αθγαληζηάλ, σο επί ην πιείζηνλ απφ ην Παθηζηάλ θαη ην Ιξάλ (Kronenfeld, 2008, Monsutti, 2008, 

Γεκεηξηάδε, 2013a). Δθαηνκκχξηα πξφζθπγεο, πνπ επέζηξεςαλ ην 2003-2004, ην έπξαμαλ ιφγσ ηεο 

ππφζρεζεο γηα αλάπηπμε θαη αιιαγή. Δγθαηαζηάζεθαλ θπξίσο ζηελ Κακπνχι, φπνπ ζηαδηαθά 

μεπήδεζαλ αλεπίζεκνη νηθηζκνί, πνπ ρηίζηεθαλ απφ ηνπο πξψελ πξφζθπγεο. Οη νηθηζκνί δελ 

πιεξνχζαλ ηηο βαζηθέο πξνυπνζέζεηο, δεδνκέλνπ φηη ε θπβέξλεζε δελ επέηξεπε ηελ παξνρή 

δηαξζξσκέλεο θαη καθξνπξφζεζκεο βνήζεηαο ζηα ζηξαηφπεδα (π.ρ. γηα ηελ θαηαζθεπή κφληκσλ 

θαηνηθηψλ), ζε κηα πξνζπάζεηα λα ελζαξξχλεη ηνπο επαλαπαηξηδφκελνπο λα κεηεγθαηαζηαζνχλ ζηηο 

επαξρίεο ηνπο (Γεκεηξηάδε 2013). 

Παξάιιεια ε απνπζία επθαηξηψλ απαζρφιεζεο, ζηέγαζεο θαη ε θιηκάθσζε ησλ ζπγθξνχζεσλ ζε 

πεξηνρέο κε ζπλερή παξνπζία ησλ πνιεκάξρσλ θαη ε επηζηξνθή ησλ Σαιηκπάλ απφ ην Παθηζηάλ 

είραλ σο απνηέιεζκα ηελ εθ λένπ κεηαλάζηεπζε πνιιψλ επαλαπαηξηζζέλησλ. 

 

Παξ 'φια απηά, δηεζληθά δίθηπα δεκηνπξγήζεθαλ θαη δηαηεξήζεθαλ ζηελ πεξηνρή γηα λα ελζαξξχλνπλ 

θαη λα δηεπθνιχλνπλ ηελ θηλεηηθφηεηα θαη ηε δηαζπλνξηαθή θπθινθνξία. Η κεηαλάζηεπζε είλαη 

ελζσκαησκέλε ζηνλ αθγαληθφ ηξφπν δσήο θαη κπνξεί λα είλαη κηα ζηξαηεγηθή επηβίσζεο γηα ηελ 

νηθνγέλεηα, κηα αηνκηθή απφθαζε γηα νηθνλνκηθνχο, πνιηηηθνχο θαη θνηλσληθνχο ιφγνπο, ή αθφκα θαη 

έλαο ηξφπνο γηα λα εηζέιζνπλ ζηελ ελειηθίσζε (βι Monsutti, 2008, Stigter & Monsutti, 2005, Monsutti, 

2007). 

 

2.1 Δγθαηαιείπνληαο ηελ παηξίδα 
  

Σν Αθγαληζηάλ ήηαλ ην 2012 ε πην ζεκαληηθή ρψξα πξνέιεπζεο αηφκσλ, πνπ αλαδεηνχζαλ άζπιν 

ζηηο βηνκεραληθέο ρψξεο (UNHCR, 2013), μεπεξάζηεθαλ ην 2013 απφ ηνπο χξνπο. Οη Αθγαλνί 

παξέρνπλ δηαθνξεηηθνχο θαη «ζπλήζσο πνιιαπινχο ιφγνπο γηα ηελ απφθαζή ηνπο λα 

κεηαλαζηεχζνπλ» (Monsutti, 2005: 146), πξάγκα πνπ επηβεβαηψζεθε ζηελ παξνχζα κειέηε. 

(Contd.)                                                                          

είλαη ελζσκαησκέλν ζηελ ηαπηφηεηα ηεο θηλεηηθφηεηάο ηνπο, αλεμάξηεηα απφ ηελ εγθπξφηεηα ηνπ ηζρπξηζκνχ ηνπο (ε νπνία 

είλαη πνιχ ζπρλά πξαγκαηηθή).  

7
 Human Rights Watch (2002) CLOSED DOOR POLICY: Afghan Refugees in Pakistan and Iran, 14(2), ζηελ ειεθηξνληθή 

δηεχζπλζε http://www.hrw.org/reports/2002/pakistan/ 
8
 Απηφ επηβεβαηψζεθε ζηηο ζπδεηήζεηο κε ηνπο πιεξνθνξεηέο θαη επαλαθέξεη ην δήηεκα ηνπ λα είλαη θαλείο πξφζθπγαο, βι. θαη 

ζεκ.6. 

http://www.hrw.org/reports/2002/pakistan/
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χκθσλα κε ηνλ πξφεδξν ηεο Αθγαληθήο Κνηλφηεηαο ησλ Μεηαλαζηψλ θαη Πξνζθχγσλ ζηελ Διιάδα 

ππάξρνπλ ηξεηο νκάδεο, πνπ βξίζθνληαη ζήκεξα ζε θίλεζε: 

1. νη πνιηηηθνί πξφζθπγεο, 

2. εθείλνη, πνπ θεχγνπλ γηα ιφγνπο αζθαιείαο απφ πεξηνρέο, φπσο ε Καληαράξ θαη είλαη 

θπξίσο Υαδάξα
9
 θαη, ηέινο, 

3. φζνη εγθαηαιείπνπλ ζε αλαδήηεζε εξγαζίαο. 

 
ηελ παξνχζα κειέηε, ζρεδφλ φινη νη πιεξνθνξεηέο, αλαθέξζεθαλ θπξίσο ζην πνιηηηθφ πιαίζην σο 

θχξην ιφγν γηα ηελ έμνδν, ζηνηρεηνζεηψληαο έηζη αίηεκα γηα ην θαζεζηψο ηνπ πξφζθπγα. Οη αλαθνξέο 

πνηθίιινπλ απφ ην γεληθφ ζην εηδηθφ. Οη παξαγφκελεο ξνέο απφ ην 2012 ήηαλ απνηέιεζκα ελ κέξεη ηεο 

απφζπξζεο ησλ πκκαρηθψλ Γπλάκεσλ, πνπ άθεζαλ πίζσ ηνπο κηα ζηαδηαθά αλαπηπρζείζα κεζαία 

ηάμε θαη έλα ζεκαληηθφ αξηζκφ Αθγαλψλ, πνπ ζπλεξγάζηεθαλ κε ηε δηεζλή θνηλφηεηα θαη ήηαλ πιένλ 

ζε θίλδπλν αληηπνίλσλ απφ ηνπο Σαιηκπάλ. 

 

Ο ξφινο ησλ Σαιηκπάλ ήηαλ έλα θνηλφ ζέκα κεηαμχ ησλ πιεξνθνξεηψλ. Οη ηζηνξίεο παξνπζηάδνπλ 

κηα ρψξα δηαπνηηζκέλε απφ δηαθζνξά θαη αλαζθάιεηα, πνπ επηθξαηεί ηδηαίηεξα ζε απνκαθξπζκέλεο 

πεξηνρέο κε ηνπο πνιέκαξρνπο θαη ηελ παξνπζία ησλ Σαιηκπάλ ζηα ρσξηά, θαζψο θαη ζπλερή δίσμε 

εθείλσλ πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηηο ζπκκαρηθέο δπλάκεηο. Οη κεηαλάζηεο επαλεηιεκκέλα αθεγνχληαλ 

ηζηνξίεο αδειθψλ ζην ζηφραζηξν ησλ Σαιηκπάλ, είηε ιφγσ ηεο ζχλδεζήο ηνπο κε ηελ ηνπηθή 

αζηπλνκία ή επεηδή ζπλεξγάζηεθαλ κε ηηο πκκαρηθέο Γπλάκεηο. Γηα εθείλνπο, πνπ βξίζθνληαλ θάησ 

απφ απεηιή, ε απφθαζε λα κεηαλαζηεχζνπλ ιήθζεθε απφ ηελ νηθνγέλεηα. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ε 

αηνκηθή πξνζδνθία θαη ε  ζηξαηεγηθή επηβίσζεο ζπλήζσο ζπλδένληαλ θαη ε κεηαλάζηεπζε ήηαλ θαη' 

αξράο κηα κέζνδνο επηβίσζεο θαη, θαηά δεχηεξνλ, έλαο ηξφπνο γηα ηελ επίηεπμε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ 

ζηφρνπ (είηε κεγηζηνπνίεζε εηζνδήκαηνο, εθπαίδεπζε θιπ). 

 

Έλαο επηπιένλ παξάγνληαο γηα ηηο λέεο κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο, ήηαλ νη πξναλαθεξζείζεο πνιηηηθέο 

ζην Ιξάλ θαη ην Παθηζηάλ. Η Sikeban είρε κεηαλαζηεχζεη δχν θνξέο, πξψηα απφ ην Αθγαληζηάλ ζην 

Ιξάλ θαη, ζηε ζπλέρεηα, απφ ην Ιξάλ ζηελ Διιάδα. 

«Δίρακε έγγξαθα θαη ηα παηδηά κπνξνύζαλ λα παξαθνινπζήζνπλ ζρνιείν, αξρηθά. Αιιά ηα 

πξάγκαηα έγηλαλ πνιύ δύζθνια, ηα παηδηά κεγάισζαλ θαη δελ είρακε ρξήκαηα γηα ην 

Παλεπηζηήκην, έηζη ζθεθζήθακε λα έξζνπκε ζηελ Δπξώπε» (Sikeban, γπλαίθα, 38 εηψλ) 

Έηζη, δελ ήηαλ κφλνλ ζέκα απνθιεηζκνχ ή θφβνπ απέιαζεο, αιιά θαη πξνζδνθηψλ γηα ην κέιινλ, 

ζπγθεθξηκέλα ε εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ή ηνπ αηφκνπ. Η ζπδήηεζε γχξσ απφ ηελ εθπαίδεπζε είλαη 

έλα επαλαιακβαλφκελν ζέκα κεηαμχ ησλ Αθγαλψλ. πλήζσο δελ είλαη ν θχξηνο ιφγνο, αιιά ν 

δεύηεξνο ζεκαληηθόο ιόγνο γηα ηε κεηαλάζηεπζε θαη δελ είλαη απζχπαξθηνο, δειαδή ε εθπαίδεπζε 

δελ είλαη κηα απηνεθπιεξνχκελε πξνζδνθία, αιιά κηα ζηξαηεγηθή επηβίσζεο, δεδνκέλνπ φηη ζπλδέεηαη 

κε απμεκέλε νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζέζε: 

« θπζηθά κε θαιύηεξε εθπαίδεπζε κπνξείο λα έρεηο θαιύηεξν κηζζό!»  

(Tamim, άλδξαο, 19 εηψλ) 

 

                                                           

9
 Οη Υαδάξα απνηεινχλ πεξηζζφηεξν απφ ην 19% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο. Οη πεξηζζφηεξνη είλαη ηίηεο Μνπζνπικάλνη, 

απνηειψληαο κηα ζεκαληηθή ζξεζθεπηηθή θνηλφηεηα αλάκεζα ζε έλα θαηεμνρήλ νπληηηθφ Μνπζνπικαληθφ πιεζπζκφ, πνπ 

θαηαδηψρζεθε ζθιεξά απφ ηνπο Σαιηκπάλ (βι. Monsutti 2005). 
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Σν δεχηεξν θνηλφ ζέκα ήηαλ ε εξγαζηαθή απαζρόιεζε, πνπ κε ηε ζεηξά ηεο δεκηνπξγεί νηθνλνκηθφ 

θεθάιαην. Η επθαηξία γηα εξγαζία ζπλδέεηαη ζηε βηβιηνγξαθία ζε κεγάιν βαζκφ κε ηελ νηθνλνκηθή 

κεηαλάζηεπζε θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο είλαη πξάγκαηη κηα δηαδηθαζία γηα λα απμήζεη έλα άηνκν ην 

εηζφδεκά ηνπ θαη λα βειηηψζεη αλάινγα ηελ νηθνλνκηθή ηνπ ζέζε. Ωζηφζν, κε ιίγεο αμηνζεκείσηεο 

εμαηξέζεηο, νη Αθγαλνί δελ αλαθέξζεθαλ ζηηο επθαηξίεο απαζρφιεζεο, σο πξσηαξρηθφ παξάγνληα  

κεηαλάζηεπζεο. Απηφ δελ ζεκαίλεη φηη ήηαλ ηαθηηθά εξγαδφκελνη ή θαινπιεξσκέλνη (ζε ζχγθξηζε κε 

ηα δπηηθά πξφηππα). Αληηζέησο, νη πεξηζζφηεξνη απαζρνινχληαλ ζε ρακειά ακεηβφκελεο ζέζεηο 

εξγαζίαο θαη πνιινί ήηαλ άλεξγνη γηα κήλεο πξηλ απφ ηελ αλαρψξεζε. Ωζηφζν, ε αλεξγία ή ε 

ρακειφκηζζε εξγαζία αλαθέξζεθαλ σο απνηέιεζκα ηεο ζχγθξνπζεο ή ηεο λέαο πνιηηηθήο ηνπ Ιξάλ, 

πνπ νδήγεζαλ ζε πεξηνξηζκέλε πξφζβαζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Έηζη, γηα πνιινχο, ήηαλ ην πνιηηηθφ 

πιαίζην πνπ επεξέαζε ηελ πξφζβαζή ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη κε ηε ζεηξά ηνπ, απηφ πνπ ηνπο 

παξαθίλεζε λα θχγνπλ. Δίλαη ίζσο απηή ε ζχλδεζε κεηαμχ πνιηηηθήο θαηάζηαζεο (θαη ηνπ 

δηθαηψκαηνο ) πξφζβαζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, πνπ εμεγεί γηαηί γηα θάπνηνπο πιεξνθνξεηέο, ε 

απαζρφιεζε ελζσκαηώλνληαλ ζηε δηαδηθαζία αζύινπ. Με ην λα αλαγλσξηζζεί θάπνηνο σο 

πξφζθπγαο, απνθηά θαη πξφζβαζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Απηφ πξνβάιινληαλ κεηαμχ ησλ 

πιεξνθνξεηψλ, πνπ πξνέξρνληαλ απφ ην Ιξάλ, απνηέιεζκα πηζαλφηαηα ηεο εκπεηξίαο ηνπ αζχινπ 

ζην Ιξάλ
10

. H κεηαλάζηεπζε παξνπζηάζηεθε θαη σο ζπλέπεηα ηεο δηαθζνξάο ή/θαη νηθνγελεηαθήο 

βεληέηαο, ε νπνία επεξέαζε ηελ πξφζβαζή ηνπο ζε εηζφδεκα θαη έηζη ηνπο παξαθίλεζε λα 

κεηαλαζηεχζνπλ. Αξθεηνί απφ ηνπο εξσηεζέληεο αλέθεξαλ πξνζσπηθέο έρζξεο, ή βεληέηεο, σο θχξην 

ιφγν γηα ηε κεηεγθαηάζηαζή ηνπο. 

 

πλνιηθά, ε κίμε αηηίσλ γηα κεηαλάζηεπζε, απφ ηελ αζθάιεηα ζηελ απαζρφιεζε θαη ηελ θαιχηεξε 

θαηάζηαζε δσήο απνηεινχλ φρη κφλνλ ηνπο δηαξζξσηηθνχο, αιιά θαη ηνπο θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο 

ηεο κεηαλάζηεπζεο. Οη Αθγαλνί κεηαθηλνχληαη εμαηηίαο ελφο ζπλδπαζκνύ παξαγόλησλ: κηα 

πξνζσπηθή βεληέηα πνπ έπιεμε επίζεο ην νηθνλνκηθφ θεθάιαην, θφβνο γηα ηελ αζθάιεηα, πνπ 

εκπνδίδεη ηελ πξφζβαζε ζηελ εθπαίδεπζε, πεξηνξηζκέλα δηθαηψκαηα θαη παξάλνκν θαζεζηψο. 

 

ε απηά ζα πξέπεη λα πεξηιάβνπκε ηηο αηνκηθέο πξνζδνθίεο, πνπ κπνξεί λα είλαη νη ίδηεο ή 

δηαθνξεηηθέο απφ ηνπο ιφγνπο, πνπ ψζεζαλ ζηε κεηαλάζηεπζε θαη ελεξγνχλ αθ‟ εαπηνχ σο 

θαζνξηζηηθνί ηεο θηλεηηθφηεηαο. Ο Carling πξνηείλεη δπν ηξφπνπο πξνζέγγηζεο ησλ πξνζδνθηψλ ζε 

ζρέζε κε ηε κεηαλάζηεπζε: Πξψηνλ, ηνπο ζεκαληηθνχο παξάγνληεο, πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

κεηαλάζηεπζε, δειαδή κπνξεί ε ζχγθξνπζε λα ιεηηνπξγεί σο έλαο «πξνσζεηηθφο» παξάγνληαο, ε 

επηζπκία γηα επηπρία, αζθάιεηα ή αθφκε θαη παηδεία είλαη απηά πνπ ην άηνκν πξνζδνθά λα απνθηήζεη 

θαη γη απηφ κεηαλαζηεχεη. Γεχηεξνλ «νη πξνζδνθίεο κεηαλάζηεπζεο πεξηγξάθνπλ ηελ πεπνίζεζε φηη ε 

κεηαλάζηεπζε είλαη επηζπκεηή» (Carling, 2014:2), δειαδή ν ππνςήθηνο κεηαλάζηεο επηζπκεί κε 

ελζνπζηαζκφ λα κεηαλαζηεχζεη εληειψο εζεινληηθά ή ε κεηαλάζηεπζε ζεσξείηαη σο ε θαιχηεξε 

επηινγή γηα λα αληηκεησπίζεη ηηο ζπγθξνχζεηο, ηελ πεξηβαιινληηθή θαηαζηξνθή, ηε θηψρεηα. Ο 

Carling, ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν πξνζδνθία (aspiration) γηα λα «πεξηγξάςεη απηή ηελ πξνηίκεζε γηα 

κεηαλάζηεπζε έλαληη ηεο παξακνλήο αλεμάξηεηα απφ ηνπο ιφγνπο» (ibid) θαη απηφο είλαη έλαο 

ελδεδεηγκέλνο ηξφπνο πξνζέγγηζεο ηεο αθγαληθήο κεηαλάζηεπζεο, αθξηβψο επεηδή νη Αθγαλνί 

θηινδνμνχλ λα είλαη ελ θηλήζεη, ηφζν σο κέξνο κηαο πξνζσπηθήο ή θαη νηθνγελεηαθήο ζηξαηεγηθήο 

επηβίσζεο, θαιπηέξεπζεο θαη επηδίσμεο ελφο δηαθνξεηηθνχ ηξφπνπ δσήο, πνπ ζε κεγάιν βαζκφ 

                                                           

10
 ε ζρέζε κε ηελ απαζρφιεζε, νη αλαγλσξηζκέλνη πξφζθπγεο κπνξνχζαλ λα δεηήζνπλ άδεηα εξγαζίαο, πνπ φκσο 

πεξηνξηδφηαλ ζε 17 θαηεγνξίεο ρεηξσλαθηηθψλ επαγγεικάησλ. Οη Αθγαλνί, σζηφζν, είραλ πξφζβαζε ζηελ εθπαίδεπζε θαη 

ιάκβαλαλ επίδνκα γηα αέξην, ηξνθή θαη πγεηνλνκηθή θάιπςε (Koepke, 2011), αιιά είραλ πεξηνξηζκνχο ζηε κεηαθίλεζή ηνπο. 

ηελ κεηά ην 2001 πεξίνδν, νη πεξηνξηζκνί ζηελ απαζρφιεζε θαη ηελ κεηαθίλεζε ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο/πεξηθέξεηεο ηνπ Ιξάλ 

έγηλαλ πην έληνλνη. 
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ζπλδέεηαη κε ηελ έλλνηα ηνπ πξόζθπγα. Η πξνζδνθία γηα κεηαλάζηεπζε δελ είλαη σζηφζν επαξθήο 

ρσξίο ηε δπλαηφηεηα (ηα κέζα) απηή λα επηηεπρζεί. 

 

2.2 Γπλαηόηεηα (capability) γηα κεηαλάζηεπζε 
 

Η δπλαηφηεηα κεηαλάζηεπζεο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο ζε φια ηα κεηαλαζηεπηηθά ζρέδηα (Carling 

2014). Γηα κεηαλαζηεπηηθά ξεχκαηα, φπσο νη Αθγαλνί, ε δπλαηφηεηα κεηαθίλεζεο εθηείλεηαη πέξαλ ηνπ 

ζεκείνπ αλαρψξεζεο θαη πεξηιακβάλεη ηα ζηάδηα δηέιεπζεο ζηελ Σνπξθία θαη ηελ Διιάδα, δεδνκέλνπ 

φηη φληαο ζε δηέιεπζε κπνξνχλ λα κεηαηνπίδνληαη απφ ηελ εζεινληηθή θηλεηηθφηεηα ζηελ αθνχζηα 

αθηλεζία, πνπ ζπρλά νθείιεηαη ζην αδηέμνδν κεηαμύ ηεο πξνζδνθίαο λα είλαη ελ θηλήζεη θαη ηεο 

απνηπρίαο λα ην πξάμνπλ. 

 

Ωο δπλαηφηεηεο ζε απηή ηελ πεξίπησζε πξσηίζησο ζεσξνχληαη ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ θεθάιαην, 

πνπ δηεπθνιχλεη ηε κεηαλάζηεπζε. Γεδνκέλνπ φηη ε κεηαλάζηεπζε είλαη κε γξακκηθή θαη ζπρλά κε 

ελδηάκεζεο ζηάζεηο απξνζδηφξηζηεο δηάξθεηαο (δηέιεπζε), ζε θάζε ζηάδην ηεο δηαδξνκήο ε ηζνξξνπία 

κεηαμχ ηνπ επηδησθφκελνπ ζηφρνπ θαη ηεο δπλαηφηεηαο απηφο λα επηηεπρζεί, πξέπεη λα 

επαλεμεηάδεηαη. Η απνπζία δπλαηφηεηαο λα κεηαθηλεζεί θάπνηνο, νδεγεί ζε αθηλεζία. 

 

Σν ηαμίδη απφ ην Αθγαληζηάλ ζηελ Δπξψπε θνζηίδεη θαηά κέζν φξν 3-4000 δνιάξηα αλά άηνκν. Οη 

ηηκέο θπκαίλνληαη γηα ηα παηδηά θαη ηηο γπλαίθεο θαη εμαξηψληαη, επίζεο, απφ ην ζεκείν αλαρψξεζεο, 

ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ ηαμηδηνχ, θαζψο θαη ην πέξαζκα ζπλφξσλ. Δλελήληα ελλέα ηνηο εθαηφ (99%) 

ηνπ ζπλφινπ ησλ εξσηεζέλησλ πέξαζαλ ζηελ Σνπξθία θαη ηελ Διιάδα κε ηε βνήζεηα δηαθηλεηψλ 

πιεξψλνληαο ζε δηάθνξα ζηάδηα, δηαθνξεηηθά πνζά (βι. Triandafyllidou & Maroukis 2012). Η 

«δπλαηφηεηα» γηα κεηαλάζηεπζε κπνξεί επίζεο λα κεηαθξαζηεί θαη ζε ζρέζε κε ηελ έλλνηα ηνπ Hear 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη κνξθέο κεηαλάζηεπζεο «δηαθέξνπλ ζε κεγάιν βαζκφ σο πξνο ην θφζηνο 

θαη σο εθ ηνχηνπ ε πξφζβαζε ζε πφξνπο – θπξίσο ρξήκαηα θαη θνηλσληθφ θεθάιαην – δηακνξθψλεη 

ηηο ζηξαηεγηθέο κεηαλάζηεπζεο πνπ κπνξνχλ λα επηδησρζνχλ» (2004:28). Γηα λα ην πνχκε 

δηαθνξεηηθά δελ είλαη νη πησρόηεξνη ησλ πησρώλ πνπ κεηαλαζηεύνπλ (van Hear 2004), αιιά 

εθείλνη, πνπ είηε αλήθνπλ ζηε κεζαία ηάμε ή έρνπλ θάπνην είδνο θεθαιαίνπ (θνηλσληθφ ή νηθνλνκηθφ), 

πνπ κπνξνχλ λα ρξεκαηνδνηήζνπλ ην ηαμίδη, είηε είλαη «νηθνλνκηθνί» κεηαλάζηεο ή πξφζθπγεο. 

Δπνκέλσο, φπσο θαη ζηα πεξηζζφηεξα κεηαλαζηεπηηθά ζρέδηα, έηζη θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ 

Αθγαλψλ κφλνλ εθείλνη, πνπ κπνξνχζαλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζε θάπνηα κνξθή θεθαιαίνπ, 

επηρείξεζαλ ην ηαμίδη. 

 

Γηα ηνπο Αθγαλνχο πιεξνθνξεηέο ζηελ παξνχζα κειέηε, ε θχξηα πεγή θνηλσληθνχ θαη νηθνλνκηθνχ 

θεθαιαίνπ ήηαλ ε νηθνγέλεηα, απφ ηνπο γνλείο σο θαη ηελ επξχηεξε νηθνγέλεηα (ζείνη, μαδέιθηα). 

Υνλδξηθά ηξεηο νκάδεο πξνέθπςαλ απφ ηελ έξεπλα: 

 Απηνί, πνπ ππνζηεξίρζεθαλ απ‟ επζείαο απφ ηελ νηθνγέλεηα (ζπρλά κέζσ ηεο πψιεζεο 

αγαζψλ θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ηνπ ζπηηηνχ ή θαη ηνπ ρσξαθηνχ)
11

. πλήζσο ε 

νηθνγέλεηα παξέρεη ην ζχλνιν ηνπ πνζνχ, πνπ δήηεζε ν δηαθηλεηήο, θαη παξαθξαηεί 

νπνηνδήπνηε επηπιένλ πνζφ γηα ηελ επηβίσζή ηεο ή ηε κεηαλάζηεπζε ελφο άιινπ κέινπο ηεο 

νηθνγέλεηαο. 

                                                           

11
 πσο έλαο ζπλεληεπμηαδφκελνο εμήγεζε, είλαη ζπάλην φιν ην πνζφ λα δνζεί ζηνλ ππνςήθην κεηαλάζηε. 
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 Δθείλνη, πνπ θάιπςαλ επαξθψο ην ηαμίδη κέζσ πξνζσπηθψλ νηθνλνκηθψλ θαη, 

 Δθείλνη, πνπ δαλείζηεθαλ απφ θίινπο θαη επξχηεξα θνηλσληθά δίθηπα. 

 
Η ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία πνχιεζαλ ηε γε ηνπο, ην ζπίηη ή θαη ηα έπηπιά ηνπο, θνζκήκαηα, 

απηνθίλεηα θιπ, πξνθεηκέλνπ λα ζπγθεληξψζνπλ ην απαηηνχκελν πνζφ, πνπ ζε ζπάληεο πεξηπηψζεηο 

έθηαζε ζηελ ηηκή ησλ 10.000 δνιαξίσλ αλά ελήιηθα. ‟ απηέο ηηο πεξηπηψζεηο σζηφζν, θαίλεηαη φηη 

θαιχθζεθε εμνινθιήξνπ ην ηαμίδη ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο κεηαθνξάο θαη ηεο παξακνλήο ζε 

ελδηάκεζεο ζηάζεηο. πλνιηθά κηα άπνςε, πνπ ζα κπνξνχζε λα δηαηππσζεί είλαη φηη ζην δείγκα ηεο 

έξεπλαο νη πεξηζζφηεξνη κεηαλάζηεο ηείλνπλ λα πξνέξρνληαη απφ ηε ρακειή ή αλψηεξε κεζαία ηάμε 

θαη ππήξραλ πεξηπηψζεηο ζην δείγκα ηδηνθηεηψλ επηρεηξήζεσλ, ίζσο έλαο δείθηεο ηεο κεζαίαο ηάμεο, 

πνπ πξνέθπςε κεηά ηελ πηψζε ησλ Σαιηκπάλ ζηελ κεηά ην 2002 πεξίνδν ζην Αθγαληζηάλ. πνπ 

ππήξρε πινχηνο, αλαθέξζεθε αλνηθηά:  

« …. ε νηθνγέλεηα κνπ πινύζηα. Έζηεηιαλ ρξήκαηα ζηνλ ζείν κνπ» (Arat, άλδξαο, 26 εηψλ) 

 

ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ε θνηλσληθή ζέζε ηεο νηθνγέλεηαο ζην Αθγαληζηάλ, ηνλίζηεθε σο 

θαζνξηζηηθή ζε ζρέζε κε ηελ πξφζβαζε ζε νηθνλνκηθφ θεθάιαην: 

« Ο παηέξαο κνπ ήηαλ πνιηηηθόο, είρακε ρξήκαηα […]: είρακε ηξαθηέξ θαη απηνθίλεην, ε κεηέξα 

κνπ ηα πνύιεζε θαη ηα δύν θαη κνπ έζηεηιε ηα ρξήκαηα» (Rah, άλδξαο, 19 εηψλ) 

 

Σν νηθνλνκηθφ θεθάιαην δελ είλαη αθ‟ εαπηνχ έλαο παξάγνληαο γηα κεηαλάζηεπζε, αιιά είλαη 

νπζηψδεο ζηελ νξγάλσζε ηνπ ηαμηδηνχ. Η εμεχξεζε ηνπ ζσζηνχ δηαθηλεηή, πνπ επίζεο ζπλδέεηαη κε 

ηελ πξφζβαζε ζην θεθάιαην, είλαη ν άιινο παξάγνληαο. Ο δηαθηλεηήο δηαδξακαηίδεη έλα θξίζηκν ξφιν 

ζε δηάθνξα ζηάδηα ηνπ ηαμηδηνχ θαη κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ηφζν σο εκπλεπζηήο φζν θαη ζπληειεζηήο 

γηα ην κεηαλαζηεπηηθφ ηαμίδη. Ωο εθ ηνχηνπ, απνηειεί νπζηαζηηθφ παξάγνληα ζηε δπλαηφηεηα γηα 

κεηαλάζηεπζε.  

 

Η θνηλσληθή θαη πνιηηηζκηθή φζκσζε κε ηνπο δηαθηλεηέο θαηέζηε εκθαλήο ζηελ έξεπλα πνιχ λσξίο. Οη 

κεηαλάζηεο αλαθέξνληαη ζε απηνχο σο δηαθηλεηέο, αιιά επί ην πιείζηνλ σο «πξάθηνξεο» θαη 

«δηακεζνιαβεηέο». Ο δηαθηλεηήο γίλεηαη αληηιεπηφο σο κηα αλαγθαηφηεηα, έλα πξντφλ ησλ ζπλνξηαθψλ 

ειέγρσλ θαη αδπλακίαο λα ηαμηδέςνπλ λφκηκα (Triandafyllidou & Maroukis, 2012) θαη σο εθ ηνχηνπ, 

εθείλνη πνπ πξνζθέξνπλ ηελ επθαηξία γηα λα θηάζεη θαλείο ζηνλ επηζπκεηφ πξννξηζκφ παξέρνπλ κηα 

«επηρεηξεκαηηθή ππεξεζία». Η εμεχξεζε ηνπ ζσζηνχ δηαθηλεηή είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ 

εμαζθάιηζε ηνπ πεξάζκαηνο ζηελ Δπξψπε. πσο νη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο έηζη θαη ε δηαθίλεζε 

βαζίδεηαη ζηε θήκε, αιιά θαη ζηε δήηεζε (Kyle & Koslowski, 2001). Οη Αθγαλνί, γηα παξάδεηγκα, 

ζπλερίδνπλ λα πιεξψλνπλ ζρεηηθά παξφκνηα πνζά γηα ηα ζεκεία δηέιεπζεο πξνο ην Ιξάλ θαη ηελ 

Σνπξθία. Σα λέα δξνκνιφγηα, φκσο, απεπζείαο απφ ηελ Σνπξθία πξνο ηελ Ιηαιία κέζσ ηεο ρξήζεο 

«κεηξηθψλ ζθαθψλ» (βι. Dimitriadi, 2014) είλαη ζρεηηθά λέα θαη νη ηηκέο ζπγθξηηηθά πςειέο, πνπ 

εθηηκψληαη ζε 7.000 δνιάξηα αλά άηνκν, ιφγσ ηεο παξαηεηακέλεο θαηάζηαζεο ζηε πξία.  

Ωζηφζν, ε αλάγθε γηα δηαθηλεηή είλαη αδηακθηζβήηεηε. 

«.. λαη βέβαηα (πέξαζα) κε δηαθηλεηή. Γελ είλαη εύθνιν λα έξζεηο κόλνο ζνπ!» (Isam, άλδξαο, 26 

εηψλ) 

 

Οη κεηαλάζηεο πεξηέγξαςαλ δηαθνξεηηθέο εκπεηξίεο κε ηνπο δηαθηλεηέο, ζηελ πιεηνςεθία ηνπο 

αξλεηηθέο, είηε γηαηί δελ είραλ επηηχρεη ηνλ ζπκθσλεκέλν πξννξηζκφ ή επεηδή είραλ εμαπαηεζεί αθνχ 

«νη δηαθηλεηέο ιέλε ςέκαηα. Έρσ ηόζνπο ζηελ πεξηνρή κνπ θαη γλσξίδσ όηη ιέλε ςέκαηα, δελ 

ηνπο εκπηζηεύνκαη.» (Jamal, άλδξαο, 16 εηψλ) 
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Σν πην θξίζηκν ζηνηρείν, πάλησο, ήηαλ νη πεξηπηψζεηο εθείλεο, φπνπ ηα άηνκα έπεζαλ ζχκαηα 

εθκεηάιιεπζεο θαη θαηά θαηξνχο εμαλαγθαζκνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ απφ ην δίθηπν 

δηαθίλεζεο. Απηφ θαίλεηαη λα είλαη θαη‟ εμνρήλ ε πεξίπησζε ηνπ πεξάζκαηνο ησλ ζπλφξσλ κεηαμχ 

ηνπ Ιξάλ θαη ηεο Σνπξθίαο (βι Dimitriadi 2013a, Triandafyllidou &Maroukis 2012). Οη κεηαλάζηεο 

εμήγεζαλ πσο είηε θαηά ηελ άθημή ηνπο ζηα ζχλνξα ε ηηκή απμήζεθε θαη ήηαλ αδχλαηε ε θαηαβνιή 

ηεο, νπφηε θαη θξαηήζεθαλ απφ ηνπο δηαθηλεηέο έσο φηνπ ε νηθνγέλεηά ηνπο θαηαβάιιεη ηα ρξήκαηα, 

είηε αλαγθάζηεθαλ λα εξγαζηνχλ γηα ηνλ δηαθηλεηή (ζπλήζσο βνεζψληαο ζηε δηαδηθαζία ηεο 

δηαθίλεζεο), έσο φηνπ ην ρξένο απνπιεξσζεί (δνπιεία ιφγσ ρξένπο).  

 

ε πιήξε αληίζεζε, είλαη νη πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο νη δηαθηλεηέο απεηθνλίδνληαη σο 

θαινπξναίξεηνη ή θαη πεγέο πιεξνθνξηψλ. Τπήξμαλ πεξηπηψζεηο, φπνπ νη κεηαλάζηεο έθηαζαλ ζηελ 

Διιάδα κε κεδεληθφ θφζηνο (αλ θαη απηέο απνηεινχλ ζπάληεο εμαηξέζεηο) θαη φηαλ ξσηήζεθαλ, αλ 

έπξεπε λα εθηειέζνπλ άιια θαζήθνληα ζε αληάιιαγκα, απηνί θαηεγνξεκαηηθά ην αξλήζεθαλ. Δίλαη 

αδηεπθξίληζην, εάλ ε ζρέζε δηαθηλεηή θαη κεηαλάζηε κπνξεί ζηεξίδεηαη πξαγκαηηθά ζε κηα δσξεάλ 

παξνρή (pro bono). Η απνπζία πιεξσκήο εγείξεη δήηεκα βησζηκφηεηαο δεδνκέλνπ φηη ε δηαθίλεζε 

είλαη κηα επηρείξεζε, πνπ βαζίδεηαη ζην θέξδνο θαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ «απφ ζηφκα ζε ζηφκα» 

πιεξνθφξεζε. πγρξφλσο εγείξεη δήηεκα εκπηζηνζχλεο. Η ρξεκαηηθή ζπλαιιαγή ζπλδέεη θαη ηνπο 

δχν ζπλαιιαζζφκελνπο ψζηε λα νινθιεξψζνπλ ηε ζπκθσλία: o δηαθηλεηήο λα δηεπθνιχλεη ην 

πέξαζκα θαη ν κεηαλάζηεο λα πιεξψζεη.  

Ο βαζκφο ζηνλ νπνίν ην πέξαζκα ζπληειείηαη πξαγκαηηθά δσξεάλ, ή ην ηίκεκα απιά θαηαβάιιεηαη ελ 

επζέησ ρξφλν, είλαη θάηη πνπ αμίδεη πεξαηηέξσ δηεξεχλεζεο δεδνκέλνπ φηη ε ρξεκαηηθή ζπλαιιαγή 

είλαη απηή πνπ «εγγπάηαη» ηελ αιιειεπίδξαζε:  

«Δκπηζηεύνκαη ηνπο δηαθηλεηέο {…}, λαη, νη εγθιεκαηίεο είλαη έλα βήκα πην κπξνζηά από ηελ 

Αζηπλνκία, έηζη αλ ηνπο πιεξώζεηο, μέξνπλ θαη λα ζε κεηαθέξνπλ» (Rahman, άλδξαο, 22 εηψλ) 

 

Γελ αλαθέξζεθαλ πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ν δηαθηλεηήο πήξε ηελ πξσηνβνπιία γηα ηε 

κεηαλάζηεπζε, δειαδή ελέπλεπζε ή ζηξαηνιφγεζε ηνλ κεηαλάζηε γηα λα θχγεη. Καη πάιη, απηφ ην 

εχξεκα απαηηεί πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε, αθνχ ζέηεη ζε ακθηζβήηεζε ηε βαζηθή παξαδνρή ηεο 

δηαδηθαζίαο δηαθίλεζεο, δειαδή ηε ζηξαηνιφγεζε. ηελ πεξίπησζε ησλ Αθγαλψλ, ε ζηξαηνιφγεζε 

έγηλε απφ ηελ πιεπξά ησλ κεηαλαζηψλ, πνπ αλαδήηεζαλ ηνλ δηαθηλεηή θαη φρη αληίζηξνθα. Δληνχηνηο, 

φηαλ πάξζεθε ε απφθαζε, νη δηαθηλεηέο ζπλέβαιαλ ζηε δπλαηφηεηα ησλ αηφκσλ λα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ ην κεηαλαζηεπηηθφ ζρέδην θέξλνληαο ηνπο εγγχηεξα ζηνλ πξννξηζκφ ηνπο. Έηζη, 

απηνί απνηεινχλ έλα θξίζηκν κέξνο ηεο επηηπρνχο πινπνίεζεο ηεο κεηαλάζηεπζεο, πνπ απνηειεί 

βαζηθφ ζηνηρείν ηεο εμίζσζεο πξνζδνθία – δπλαηφηεηα. 
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3. Δπηιέγνληαο πξννξηζκό 
 

Η απφθαζε λα κεηαλαζηεχζεη θαλείο είλαη ην πξψην βήκα. Η επηινγή πξννξηζκνχ είλαη ην δεχηεξν 

θαη ζ‟ απηφ ηα θνηλσληθά δίθηπα θαη νη δηακεζνιαβεηέο ζπκβάιινπλ θαη πάιη, απηή ηε θνξά 

ελζαξξχλνληαο ηελ απφθαζε γηα κεηαλάζηεπζε θαη επεξεάδνληαο ηελ επηινγή ηνπ πξννξηζκνχ. Δλ 

ηνχηνηο ν πξννξηζκφο δελ είλαη κφλνλ απνηέιεζκα πιεξνθφξεζεο, αιιά επίζεο θαη ησλ «θνηλσληθά 

θαη πνιηηηζκηθά θαζνξηζκέλσλ αθεγήζεσλ θαη πξαθηηθψλ ζρεηηθά κε ηε κεηαλάζηεπζε, ηνπο 

κεηαλάζηεο θαη ηνπο πξννξηζκνχο εληφο ησλ ρσξψλ θαηαγσγήο ηνπο θαη ζηηο πεξηνρέο ζε δηέιεπζε» 

(Timmerman, Heyse and van Mol 2010:6). Ο κεηαλάζηεο ζα επηδηψμεη λα θαηαιήμεη ζε ζπγθεθξηκέλν 

πξννξηζκφ ή ζε κηα επξχηεξε πεξηνρή αλάινγα κε ηηο πξνζδνθίεο θαη ην θεθάιαην πνπ δηαζέηεη 

(νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ), φπσο επίζεο θαη ζε ζρέζε κε ηελ θπξίαξρε αθήγεζε ζηε ρψξα 

πξνέιεπζεο ή θαη δηέιεπζεο. Καηά ηηο ζπδεηήζεηο κε ηνπο πιεξνθνξεηέο νη πξννξηζκνί εμεηάζηεθαλ 

σο ζπλεηδεηά επηιεγκέλνη θαη ζπρλά ζθφπηκα ιφγσ ησλ πνιηηηθψλ αζχινπ, πνπ πξνζθέξνπλ, θαη ηεο 

δπλαηφηεηαο λα πξαγκαηνπνηήζνπλ νξηζκέλεο πξνζδνθίεο (εθπαίδεπζε, πξφλνηα, θιπ). Σελ Δπξψπε 

πεξηβάιιεη έλαο κχζνο, πνπ ζε κεγάιν βαζκφ ζπλδέεηαη κε ην άζπιν, φπσο ζα εμεηάζνπκε 

παξαθάησ. 

 

ινη νη ζπλεληεπμηαδφκελνη (ζηελ Διιάδα θαη ηελ Σνπξθία) θιήζεθαλ λα αλαθέξνπλ ηνλ αξρηθφ ηνπο 

πξννξηζκφ. Η Γεξκαλία θαη ε νπεδία ήηαλ νη δεκνθηιέζηεξνη πξννξηζκνί αθνινπζνχκελνη απφ ην 

Ηλσκέλν Βαζίιεην, φπσο θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Η Διιάδα ήηαλ επηινγή πξννξηζκνχ κφλν 

γηα ηέζζεξηο πιεξνθνξεηέο, ηξεηο απφ ηνπο νπνίνπο είραλ παξαηεηακέλε παξακνλή ζηελ Διιάδα 

(ηνπιάρηζηνλ γηα 3 ρξφληα). 

Υώξεο πξννξηζκνύ ησλ ζπλεληεπμηαδόκελσλ 

  ΥΩΡΑ/ΠΡΟΟΡΙΜΟ   ΑΡΙΘΜΟ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΩΝ 

Γεξκαλία 14 

νπεδία 10 

Ηλσκ. Βαζίιεν 6 

Δπξώπε 4 

Σνπξθία-Ιξάλ 4 

Διιάδα 4 

Γαιιία 3 

Ιηαιία 2 

Απζηξία 1 

Λνπμεκβνύξγν 1 

Διβεηία 1 

Ννξβεγία 1 

Καλαδάο  1 

Γαλία 1 
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Σξία δεηήκαηα μερσξίδνπλ ζηελ αλάιπζε. Πξψηνλ, ν ξφινο ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ γηα ηε δηάρπζε 

πιεξνθνξηψλ, αιιά θαη ηελ πξνζέιθπζε κεηαλαζηψλ. Γεχηεξνλ, ε ζχλδεζε κε ηηο δηαδηθαζίεο 

αζχινπ. Σξίηνλ, ν επξχηεξνο κχζνο πνπ πεξηβάιιεη ηελ Δπξψπε ζε κεγάιν βαζκφ δηακνξθσκέλνο 

απφ ηηο ηζηνξίεο ησλ κεηαλαζηψλ πνπ πιένλ δνπλ ζε απηήλ.  

 

Ο ξφινο ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ ζηελ κεηαλάζηεπζε έρεη κειεηεζεί εθηελψο απφ πνιινχο εξεπλεηέο 

(βι Poros 2008, Castles & Miller 2003, Brettell & Hollifield 2008, Favell 2003). Σα θνηλσληθά δίθηπα 

είλαη ζεκαληηθά γηα ηελ απφθηεζε πιεξνθνξηψλ γηα λα κνηξάδνληαη πξνζσπηθέο θαη ζηελέο ζρέζεηο 

κε φζνπο έρνπλ φκνηνπο ζηφρνπο θαη γηα λα ζπδεηνχλ θνηλέο αληηιήςεηο θαη αμίεο. Ωζηφζν, ζεκαζία 

έρεη ην είδνο ηεο θνηλσληθήο επαθήο, αιιά θαη ην είδνο ηεο αιιειεπίδξαζεο. Απηφ ήηαλ εκθαλέο ζηηο 

πεξηπηψζεηο ησλ πιεξνθνξεηψλ, πνπ είραλ ζε κηα ρψξα έλα κέινο ηεο νηθνγέλεηαο ή έλα ζηελφ θίιν, 

πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο θαζφξηζαλ θαη ηελ επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξννξηζκνχ. 

 

Ση γλψξηδαλ νη κεηαλάζηεο γηα ηηο ρψξεο επηινγήο; Κπξίσο φηη ήηαλ ηφπνη, φπνπ νη πξνζδνθίεο ηνπο 

ζα κπνξνχζαλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ, απφ ηελ πξφζβαζε ζηελ εθπαίδεπζε (έλα θνηλφ ζέκα ζηε 

ζπδήηεζε γηα ηε νπεδία) έσο ηηο επθαηξίεο απαζρφιεζεο θαη κηα θαιή δσή ζε ρψξεο, φπσο ε 

Γεξκαλία θαη ην Ηλσκέλν Βαζίιεην. Με ειάρηζηεο εμαηξέζεηο φιεο νη πιεξνθνξίεο ήηαλ ζρεηηθά 

αζαθείο, κε κηα γεληθή αλαθνξά ζε κηα θαιχηεξε δσή θαη δπλαηφηεηεο, αιιά ρσξίο ζαθή θαη 

ζπγθεθξηκέλε θαηαλφεζε ηνπ πσο κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ. Τπφ απηή ηελ έλλνηα, είλαη δχζθνιν 

θάπνηνο λα ηζρπξηζηεί φηη νη κεηαλάζηεο είλαη θαιά ελεκεξσκέλνη γηα ην ηη πεξηκέλνπλ ζε ζρέζε κε 

απηφλ θαζαπηφ ηνλ πξννξηζκφ. 

 

Ο Βikh ήηαλ ζηελ Διιάδα ήδε έλα ρξφλν, φηαλ ζπλαληεζήθακε Σειηθφο πξννξηζκφο ηνπ ήηαλ ην 

Ηλσκέλν Βαζίιεην. Ο ίδηνο, ραξαθηήξηζε ηνλ εαπηφ ηνπ σο νηθνλνκηθφ κεηαλάζηε εμεγψληαο φηη έθπγε 

ζε αλαδήηεζε επθαηξηψλ εξγαζίαο. Οη θίινη ηνπ είραλ θχγεη πξηλ απφ πέληε ρξφληα θαη κεηαλάζηεπζαλ 

ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην. Ήηαλ βέβαηνο φηη, φηαλ ζα έθζαλε ζηνλ πξννξηζκφ ηνπ, ζα έβξηζθε δνπιεηά, 

ζα ηνλ βνεζνχζαλ «λα κάζεη αγγιηθά θαη ε δσή ζα ήηαλ θαιή» (Βikh, άλδξαο, 30 εηψλ). Έζημα ην 

δήηεκα ηνπ ρξφλνπ: νη θίινη ηνπ είραλ κεηαλαζηεχζεη πξηλ πέληε ρξφληα θαη απφ ηφηε έρνπλ κεηαβιεζεί 

πνιιά ζηε βξεηαληθή πνιηηηθή ζθελή ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ελφο ζηαζεξνχ θιεηζίκαηνο ησλ 

ζπλφξσλ. Ήηαλ ελδηαθέξνλ φηη ν ρξφλνο δελ είρε ζπλππνινγηζηεί ζηελ εηθφλα, πνπ είρε θαηαζθεπάζεη 

γηα ηε δσή ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην. Οη πιεξνθνξίεο βαζίδνληαλ ζε φ,ηη είρε ζπκβεί ζε εθείλνπο, πνπ 

είραλ πάεη πξηλ απφ απηφλ θαη αθνχ δελ γλψξηδε θαλέλα πνπ λα έρεη κεηαλαζηεχζεη απφ ηφηε, νη 

ηζηνξίεο ηνπο παξέκελαλ ε θπξίαξρε αθήγεζε. Παξ‟ φια απηά ην αθήγεκα ηνπ «ππνβνεζήζεθε» θαη 

απφ ηηο πξνζσπηθέο ηνπ  εκπεηξίεο, αθνχ ε πεξηνρή ηνπ θηινμέλεζε ζηξαηεχκαηα ησλ ΗΠΑ κε 

απνηέιεζκα ηα αγγιηθά λα είλαη κηα γιψζζα νηθεία γη‟ απηφλ. Έρεη θίινπο, επίζεο, ζηε Γεξκαλία θαη 

ηελ Απζηξία θαη ζα εμέηαδε θαη απηέο ηηο ρψξεο σο πηζαλνχο πξννξηζκνχο (ην Ηλσκέλν Βαζίιεην ήηαλ 

ε πξψηε επηινγή ηνπ). Καη νη ηξεηο ρψξεο ζπδεηήζεθαλ σο νξγαλσκέλεο, πνπ πξνζθέξνπλ κηα θαιή 

δσή θαη επαξθή θξνληίδα ζε κεηαλάζηεο. Παξφκνηα ήηαλ θαη ηα επξήκαηα απφ πξνεγνχκελε έξεπλα 

κε παξάηππνπο κεηαλάζηεο ζε δηέιεπζε (Γεκεηξηάδε 2013, Παπαδνπνχινπ 2008). Οη πξνζδνθίεο 

γηα ηηο ρψξεο πνπ έρνπλ επηιεγεί είλαη πςειέο, πξντφλ κηαο επξχηεξεο κπζνινγίαο γχξσ απφ ηελ 

Δπξψπε, αιιά θαη ησλ θηινδνμηψλ ησλ κεηαλαζηψλ. Ωζνχκελνη απφ ζπγθεθξηκέλεο επηζπκίεο είλαη 

αλακελφκελν φηη θαηαζθεπάδνπλ έλα είδνο θαληαζίσζεο γχξσ απφ ηε δσή, πνπ ζα έρνπλ θαηά ηελ 

άθημε (βι. Hage, 1997).  

 

Μηα νηθνγέλεηα, πνπ ζπλαληήζακε λα «έρεη μεκείλεη» ζηελ Διιάδα, απφ ηελ αξρή θαηεπζπλφηαλ ζηελ 

Γεξκαλία, κηα πξνθαλήο επηινγή δεδνκέλνπ φηη είραλ ζπγγελείο πξψηνπ βαζκνχ πνπ κεηαλάζηεπζαλ 

εθεί έλα ρξφλν λσξίηεξα. Σα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο, πνπ βξίζθνληαλ ζηε Γεξκαλία, παξείραλ ηα 
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ρξήκαηα γηα ην ηαμίδη ζηελ Δπξψπε, αιιά δελ ήηαλ νχηε ε θχξηα πεγή πιεξνθνξηψλ γηα ην ηαμίδη νχηε 

πξνζέθεξαλ εθηελείο πιεξνθνξίεο γηα ηε Γεξκαλία. 

« Ο δηαθηλεηήο ήηαλ εθείλνο πνπ καο είπε όηη ηα πξάγκαηα είλαη δύζθνια ζηελ Διιάδα, ζε 

αληίζεζε κε άιιεο ρώξεο, όπσο ε Γεξκαλία» (Sum & Reza, γπλαίθα & άλδξαο, 27 & 37 εηψλ). 

 

ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, νη κεηαλάζηεο επέιεμαλ έλαλ πξννξηζκφ κε βάζε κηα παιαηά αθήγεζε, ζε 

άιιεο πεξηπηψζεηο βαζίδνληαη ζηνπο δηαθηλεηέο, αλαιφγσο ησλ ρξεκάησλ πνπ κπνξνχλ λα 

δηαζέζνπλ θαη ησλ δηαδξνκψλ, πνπ ρξεζηκνπνηεί ν δηαθηλεηήο.  

Οη πξννξηζκνί ηείλνπλ λα θαηεγνξηνπνηνχληαη κε βάζε ην είδνο ηνπ αζχινπ, πνπ πξνζθέξνπλ. Απηφ 

είλαη απφ κηα πνιχ γεληθή έσο εμεηδηθεπκέλε δηαδηθαζία: δειαδή ζπιινγηθά νη Αθγαλνί κπνξνχλ λα 

απηνπξνζδηνξίδνληαη σο πξφζθπγεο, αιιά θάζε ζπκκεηέρσλ ζηελ έξεπλα πξνζάξκνζε ηελ 

πξνζδνθία ηνπ ζην ηη ζα ηνπ πξνζθεξφηαλ ζην πιαίζην ηεο αλαγλψξηζήο ηνπ σο πξφζθπγα κε βάζε 

απηά πνπ επεδίσθε ή ήιπηδε λα πεηχρεη. πλεπψο, ην άζπιν έγηλε θάηη πεξηζζφηεξν απφ πξνζηαζία 

ζηελ θαηαδίσμε ή ζε ελδερφκελν θίλδπλν. Έγηλε κηα επθαηξία απφθηεζεο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ 

θνηλσληθνχ θαζεζηψηνο (status), ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ ζπλδέζεθε κε ζπγθεθξηκέλνπο 

πξννξηζκνχο ζηε βάζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ είραλ δνζεί. Καηά ζπλέπεηα ην άζπιν εμειίζζεηαη απφ 

κεραληζκφο πξνζηαζίαο ζε κηα επηινγή δσήο. 

Η ζρέζε κεηαμχ αζχινπ – πξννξηζκνχ – θαη θνηλσληθψλ δηθηχσλ είλαη ίζσο έλα απφ ηα πην δσηηθήο 

ζεκαζίαο δεηήκαηα ζε ζρέζε κε ηελ αθγαληθή κεηαλάζηεπζε θαη έρεη θαηαγξαθεί θαη ζην παξειζφλ. Ο 

Koshravi ην πεξηγξάθεη αλαιπηηθά ζηελ απην-εζλνγξαθηθή ηνπ έξεπλα: «…νη πιεξνθνξίεο ή κάιινλ νη 

θήκεο γηα ηηο πνιηηηθέο αζχινπ ζε δηάθνξεο ρψξεο ήηαλ επίζεο έλαο θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα 

ηελ επηινγή ηεο ρψξαο πξννξηζκνχ» (2007:329) 

  

Απηφ επηβεβαηψζεθε θαη απφ ηνπο πιεξνθνξεηέο ζηελ παξνχζα κειέηε. ζνη ήζειαλ λα δεηήζνπλ 

άζπιν έηεηλαλ λα ζηξέθνληαη πξνο ηηο ρψξεο κε ηε ζρεηηθή πιεξνθφξεζε: 

«… λαη γλσξίδσ ζα κε ζηείινπλ ζε ζηξαηόπεδν θαη εθεί ζα κνπ δώζνπλ καζήκαηα γιώζζαο γηα 

ηξεηο κήλεο θαη εάλ γίλσ δεθηόο σο πξόζθπγαο ζα κε αθήζνπλ λα θύγσ θαη αλ όρη ζα κε 

απειάζνπλ πίζσ»(Samir, άλδξαο, 21 εηψλ –αλαθνξηθά ζηε Γεξκαλία) 

 

«Πξάγκαηη ν ζηόρνο καο, όηαλ θεύγνπκε από ηελ παηξίδα καο, είλαη λα ρηίζνπκε έλα κέιινλ. 

{..}. Αιιά νη άλζξσπνη, πνπ πεγαίλνπλ ζηε Γεξκαλία πξέπεη λα πεξηκέλνπλ έλα ή δύν ρξόληα 

γηα λα πάξνπλ άδεηα εξγαζίαο, όηαλ ζηε Σνπεδία ή ζε ρώξεο όπσο ε Απζηξία έρνπλ ηελ 

επθαηξία λα γίλνπλ δεθηνί λσξίηεξα. Γη’ απηό ζρεδηάδσ λα πάσ ζηε Σνπεδία γηα λα γίλσ δεθηόο’ 

(ε έκθαζε δηθή κνπ)» (Rahman, άλδξαο, 21 εηψλ) 

  

Αλ θαη ηειηθφ ζεκείν ηνπ ηαμηδηνχ είλαη ε Δπξψπε, ε ηειεπηαία θαιχπηεη έλα πνιχ δηαθνξεηηθφ 

γεσγξαθηθφ ρψξν απ‟ φ,ηη γλσξίδνπκε. Η Δπξψπε δελ αθνξά ζηε λφηηα Δπξψπε, είλαη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα πάληα ε θαλδηλαβία ή ε δπηηθή Δπξψπε μεθηλψληαο απφ ηελ Απζηξία θαη ηε 

Γεξκαλία θαη θζάλνληαο σο ηε Ννξβεγία. Διιάδα, Ιζπαλία θαη Μάιηα νχηε θαλ απνηεινχλ κέξνο 

απηνχ ηνπ «ρψξνπ αζχινπ», κηαο νξηνζεηεκέλεο πεξηνρήο, φπνπ ην «ζσζηφ» είδνο αζχινπ 

πξνζθέξεηαη. 

 

Η κπζνπιαζία γηα ηελ Δπξψπε είλαη ζηαδηαθή θαη ν θαζέλαο είρε κηα ηζηνξία λα κνηξαζηεί. πλνιηθά 

φκσο ε γλψζε ησλ πνιηηηθψλ αζχινπ ήηαλ ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε αζαθήο, κε ζπάληεο εμαηξέζεηο, 

φπνπ νη πιεξνθνξεηέο γλψξηδαλ ηελ δπλαηφηεηα απφξξηςεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο γηα ην άζπιν ζηηο 
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ρψξεο πξννξηζκνχ. Παξφια απηά ην άζπιν ηείλεη λα είλαη θνκβηθφ ζηνηρείν γηα ηελ επηινγή 

πξννξηζκψλ θαη ηείλεη λα δηακνξθψλεη ηε γεληθή ζπδήηεζε γηα ηελ Δπξψπε σο ελφο αζθαινχο θαη 

θηιφμελνπ ρψξνπ, πνπ πξνζθέξεη πξνζηαζία θαη ππνζηήξημε, εθφζνλ θάπνηνο θαηνξζψζεη λα 

δηαζρίζεη ηα ζχλνξα θαη λα μεπεξάζεη ηα πξψηα εκπφδηα, Βνπιγαξία θαη Διιάδα. Δπνκέλσο, νη 

πξννξηζκνί πνπ πξνζθέξνπλ κηα δέζκε κέηξσλ αζχινπ κε βνήζεηα, πξνζηαζία θαη δπλαηφηεηα 

καθξνπξφζεζκεο εγθαηάζηαζεο θαη έληαμεο είλαη πνιχ πην ειθπζηηθνί απφ ρψξεο, φπσο ε Διιάδα, 

φπνπ ε πξνζηαζία είλαη πξνζσξηλή θαη αβέβαηε. 



IRMA Case Study   

19 

 

 

4. ε επαθή κε ην ζύλνξν: παξαηππία θαη θίλδπλνη ηνπ ηαμηδηνύ 
 

Η ζπδήηεζε γχξσ απφ ηηο ζπλνξηαθέο πνιηηηθέο θαη ην πέξαζκα ησλ ζπλφξσλ είλαη νπζηαζηηθά κηα 

ζπδήηεζε γηα ηελ παξαηππία. Δίλαη ελδηαθέξνλ ην γεγνλφο φηη ν παξάηππνο ηξφπνο ηνπ ηαμηδηνχ δελ 

θαίλεηαη λα επεξεάδεη ηελ απφθαζε λα κεηαλαζηεχζνπλ, ή κάιινλ δελ θαίλεηαη λα εκπνδίδεη ή λα 

απνζαξξχλεη ηελ κεηαλάζηεπζε. Αληίζεηα, αληηκεησπίδεηαη ζαλ κηα δπζάξεζηε πξαγκαηηθφηεηα, έλα 

γεγνλφο ηεο ζχγρξνλεο θηλεηηθφηεηαο θαη ζε φιεο ηηο ζπλεληεχμεηο ζπάληα ζπδεηήζεθε. Η παξαηππία, 

φπσο θαη ν δηαθηλεηήο, θαίλεηαη λα είλαη κηα απνδεθηή, αιιά φρη θαινδερνχκελε αλαγθαηφηεηα. Έηζη, 

πξνζεγγίδεηαη σο «κηα πξαγκαηηθή πηπρή «ησλ παξάηππσλ αιινδαπψλ» (Coutin 2005:7), αθνχ ήηαλ 

έλα ραξαθηεξηζηηθφ ζηε δσή πνιιψλ πιεξνθνξεηψλ, εηδηθά εθείλσλ πνπ έδεζαλ θαηά ηελ ηειεπηαία 

δεθαεηία ζην Ιξάλ θαη ην Παθηζηάλ. Ωο εθ ηνχηνπ ππάξρεη επίγλσζε ηνπ ηη ζπλεπάγεηαη ε παξαηππία. 

Ο θίλδπλνο ηεο απέιαζεο, ε αδπλακία λα δηεθδηθήζνπλ κηζζνχο, πνπ ηνπο νθείινληαη, λα ζηείινπλ ηα 

παηδηά ζην ζρνιείν θαη λα αλαδεηήζνπλ ηαηξηθή βνήζεηα, φια απηά αληηθαηνπηξίδνληαη ζηηο αθεγήζεηο 

ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ,  

«… λαη θπζηθά ην λα είζαη παξάηππνο ζε κηα ρώξα έρεη πνιιά πξνβιήκαηα. Αλ παο ζε γηαηξό 

δελ κπνξεί λα ζε πεξηζάιςεη γηα πνιύ ρσξίο έγγξαθα» (Hadjat, άλδξαο, 27 εηψλ) 

 

Η παξαηππία απηή θαζαπηή, σζηφζν, είλαη έλα πξντφλ θξαηηθψλ πνιηηηθψλ θαη έρεη ζεκαληηθέο 

ζπλέπεηεο ζηε δηακφξθσζε ηνπ ίδηνπ ηνπ ηαμηδηνχ θαη ζπρλά είλαη ε αηηία γηα κεηαλάζηεπζε (π.ρ. ην λα 

είλαη θαλείο παξάηππνο ζην Ιξάλ).  

Δληνχηνηο ζα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ε παξαηππία δελ απέηξεςε ηνπο πιεξνθνξεηέο από ην λα 

απνθαζίζνπλ ην ηαμίδη. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ην παξάηππν ζηνηρείν ηεο κεηαλάζηεπζεο ήηαλ 

γλσζηφ απφ ηελ αξρή, δεδνκέλνπ φηη νη λνκηθέο δπλαηφηεηεο είλαη πεξηνξηζκέλεο θαη ν κεηαλάζηεο 

έρεη λα επηιέμεη κε πην παξάηππν ηξφπν ζα επηρεηξήζεη ην ηαμίδη αλάινγα κε ην θεθάιαην πνπ 

δηαζέηεη. Η βίδα θαη ηα παξαπνηεκέλα έγγξαθα γηα παξάδεηγκα έρνπλ πςειφηεξν θφζηνο. Η ηππηθή 

κέζνδνο είλαη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ην ηειεηνπξγηθφ ηεο δηέιεπζεο ησλ ζπλφξσλ κέζσ μεξάο θαη 

ζάιαζζαο ρσξίο έγγξαθα θαη θξπβφκελνη. Άιισζηε ην λα πεξάζεη θαλείο ηα ζχλνξα ζπλεπάγεηαη λα 

ππνδπζεί θαη «ξφινπο». Οη κεηαλάζηεο έρνπλ «ηα δηθά ηνπο ηειεηνπξγηθά – δηαβαηήξην, αίηεκα γηα 

βίδα, ειέγρνπο αζθάιεηαο θαη ηεο «παξάζηαζεο» λα πεξάζνπλ απφ ζπγθεθξηκέλνπο ηφπνπο θαη 

ρψξνπο ζπλνξηαθψλ ειέγρσλ θαη ηεισλείσλ» (Khosravi, 2011). πγρξφλσο ε απαγφξεπζε λα 

θζάζνπλ ζηνλ πξννξηζκφ ηνπο, δηακνξθψλεη ηηο παξάηππεο δηαδξνκέο αλαγθάδνληαο ηνπο 

κεηαλάζηεο λα επηδηψθνπλ ηελ αθάλεηα πξηλ αθφκα θζάζνπλ ζηε ρψξα  (Coutin, 2005). Τπ‟ απηήλ ηελ 

έλλνηα ε παξαηππία αξρίδεη απφ ηε ζηηγκή πνπ θάπνηνο απνθαζίδεη λα κεηαλαζηεχζεη θαη νη 

πιεξνθνξεηέο είραλ πιήξε επίγλσζε απηνχ, δεδνκέλνπ φηη έπξεπε λα κεξηκλήζνπλ γηα ην παξάηππν 

ηαμίδη ηνπο. 

 

Οη θαθνπρίεο ηνπ ηαμηδηνχ εληζρχνληαη απφ ηνπο ειέγρνπο ζηα ζχλνξα θαη ηα εκπφδηα, πνπ πξέπεη 

θαλείο λα μεπεξάζεη, αιιά θαη ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο, ηδηαίηεξα ζηα νξεηλά πεξάζκαηα κεηαμχ ηνπ Ιξάλ 

θαη ηεο Σνπξθίαο. Η γλψζε ηνπ ηη λα πεξηκέλνπλ θαζ‟ νδφλ, ε θαηαλφεζε ηεο θχζεο ηνπ ηαμηδηνχ θαη ε 

γλψζε ησλ ζπλνξηαθψλ πνιηηηθψλ ειέγρνπ θαη ησλ θηλδχλσλ, είλαη έλα αθφκε δήηεκα.  

Οη δηαθηλεηέο θαίλεηαη λα είλαη ε θχξηα πεγή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ην ηαμίδη, αλ θαη φρη απαξαίηεηα 

νη πην εηιηθξηλείο θαη αθξηβείο πεγέο. Κάπνηνη είραλ επίγλσζε φηη νη πιεξνθνξίεο ζα είλαη ςεπδείο θαη 

φηη νη δηαθηλεηέο θαη κπνξνχλ θαη ιέλε ςέκαηα  
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«.. βέβαηα ε απόθαζε {λα κεηαλαζηεύζσ} είλαη δηθή κνπ, εγώ απνθαζίδσ. Αιιά πξέπεη λα 

αθνύο ηνλ δηαθηλεηή γηαηί απηνί γλσξίδνπλ ηνλ ηξόπν. Ψεύδνληαη πνιύ θαη ην μέξνπκε αιιά δελ 

έρνπκε θαη άιιε επθαηξία, Δ; ΄Δηζη είλαη γηα καο, πξέπεη λα aθνύκε ηνλ δηαθηλεηή. Πξέπεη λα ηνπο 

αθνινπζείο» (Tamim, άλδξαο, 19 εηψλ) 

 

Ωζηφζν δελ είραλ ελεκεξσζεί φινη νη ζπλεληεπμηαδφκελνη. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ζρεδφλ νη κηζνί 

εμήγεζαλ φηη δελ είραλ γλψζε ηνπ ηη επξφθεηην λα ζπκβεί, πνηα ζχλνξα ζα πεξάζνπλ θαη πσο. 

Φαίλεηαη πσο νη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδξνκή, ζρεηηθά κε ηα εκπφδηα θαη ηνπο θηλδχλνπο ζηελ 

πνξεία, δελ απνθηνχλ ππφζηαζε παξά ηε ζηηγκή πνπ ηα ζπλαληνχλ. Η ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ ηη 

πξφθεηηαη λα αθνινπζήζεη είλαη ζηαδηαθή, κηα βήκα πξνο βήκα δηαδηθαζία πνπ θαηά θάπνην ηξφπν 

ηνπο πξνθπιάζζεη απφ ηελ αλεζπρία (θαη ελδερνκέλσο λ‟ αιιάμνπλ άπνςε) ζρεηηθά κε ην ηαμίδη. Η 

άκεζε αλεζπρία είλαη ην επφκελν βήκα, φρη απηφ πνπ ην αθνινπζεί. Καη απηφ αληηθαηνπηξίδεηαη 

επίζεο ζηε δηαδηθαζία ιήςεο ησλ απνθάζεψλ ηνπο ζρεηηθά κε ην κεηαλαζηεπηηθφ ζρέδην, εηδηθά φηαλ 

ζπδεηνχλ ηελ εμέιημή ηνπ. Δίλαη πξννδεπηηθή θαη εμαξηάηαη απφ ην επφκελν βήκα. 

 

Σν πξψην ζπλνξηαθφ πέξαζκα πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην Αθγαληζηάλ ζην Ιξάλ, ζπλήζσο κέζσ 

Παθηζηάλ. ινη, εθηφο ελφο, απφ απηνχο πνπ κεηαλάζηεπζαλ απφ ην Αθγαληζηάλ, επέιεμαλ λα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ απηφ ην πέξαζκα παξάλνκα παξά ηελ δπλαηφηεηα λα ηαμηδεχζνπλ κε ζεψξεζε 

(βίδα). Απηφ κπνξεί λα απνηειεί ζε κεγάιν βαζκφ κέξνο ηεο ηζηνξίαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπλφξνπ, 

ελφο αξθεηά αλνηρηνχ σο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία. 

Σν δεχηεξν ζπλνξηαθφ πέξαζκα, θαη ην πην επηθίλδπλν ζχκθσλα κε φινπο ηνπο ζπλεληεπμηαδφκελνπο, 

είλαη ην Ιξαλνηνπξθηθφ ζχλνξν. 

« Ηξάλ –Τνπξθία είλαη ην ζθιεξόηεξν δηόηη απειαύλνπλ ζην Αθγαληζηάλ. Μαο ζπλέιαβαλ κηα 

θνξά ζηα ζύλνξα κε ην Ηξάλ θαη καο απέιαζαλ {..} ην ζθιεξόηεξν ζύλνξν. Τν ηνπξθηθό-

ειιεληθό ζύλνξν έρεη λεξό, αιιά είλαη ην επθνιόηεξν. Σην Ηξάλ κπνξεί λα ζε ζθνηώζνπλ» (Sum 

& Reza, γπλαίθα & άλδξαο, 27 & 37 εηψλ) 

 

Μηα πνιχ ηδηαίηεξε βηνκεραλία κεηαλάζηεπζεο έρεη αλαπηπρζεί πέξημ ησλ ηξαληθφ-ηνπξθηθψλ ζπλφξσλ 

κε επίθεληξν ην ιαζξεκπφξην, πξσηίζησο ειεγρφκελν απφ ηνπο Κνχξδνπο. 

«Οη Κνύξδνη εξγάδνληαη θαη ζηηο δύν πιεπξέο ησλ ζπλόξσλ» (Murfat, άλδξαο, 26 εηψλ) 

 

ρεδφλ φινη είραλ δήζεη ηελ εκπεηξία ηνπ Ιξαλνηνπξθηθνχ ζπλφξνπ, ην νπνίν νξηζκέλνη ην 

εμηζηνξνχζαλ σο αλππέξβιεην. Οη πιεξνθνξίεο απνθηψληαη θαηά ηε θάζε αλακνλήο, φληαο ζην Ιξάλ, 

θαη θπξίσο ζηελ Σνπξθία. 

 

Ιδηαίηεξα ελδηαθέξνλ ήηαλ ην επίπεδν γλψζεο, πνπ είραλ νη πιεξνθνξεηέο, γηα ηηο ειιεληθέο (θαη ηηο 

ΔΔ) πνιηηηθέο ζπλνξηαθψλ ειέγρσλ. Απηφ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ιακβάλνληαο ππφςε ηηο αιιαγέο 

ζην Διιεληθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηεο κεηαλάζηεπζεο ηα ηειεπηαία ρξφληα. Σν 2012, έλαο θξάθηεο 

12,5 ρηιηνκέηξσλ, αλαγέξζεθε θαηά κήθνο ησλ Διιελνηνπξθηθψλ ζπλφξσλ ζηνλ πνηακφ Έβξν, ελφο 

ζεκείνπ εηζφδνπ γηα ηνπο κεηαλάζηεο, πνπ εηζέξρνληαη ζηελ Διιάδα. Ο θξάρηεο εληζρχζεθε απφ ηελ 

επηρείξεζε «ΑΠΙΓΑ», νπφηε κεηαθέξζεθαλ 1800 ζπλνξηνθχιαθεο θαηά κήθνο ησλ ρεξζαίσλ 

ζπλφξσλ, ππεχζπλνη θπξίσο γηα ηνλ εληνπηζκφ, ηνλ έιεγρν θαη ηε θχιαμε ηνπο. Απηφ, κεηαηφπηζε ηελ 

πιεηνςεθία ησλ ξνψλ πξνο ηα ζαιάζζηα ζχλνξα. Καηά ηνλ ρξφλν εθπφλεζεο ηεο κειέηεο ηα 

πξναλαθεξζέληα κέηξα ήηαλ ήδε ζε ηζρχ. κσο είλαη ελδηαθέξνλ φηη θαλέλαο απφ ηνπο 

πιεξνθνξεηέο δελ αλαθέξζεθε ζ‟ απηά. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηζρπξίζηεθαλ φηη δελ είραλ θακία 
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γλψζε ησλ πνιηηηθψλ ζηα ζχλνξα θαη ε πιεηνςεθία δελ είρε θακία πξνεγνχκελε γλψζε ησλ ελ ηζρχ 

πνιηηηθψλ κεηαλάζηεπζεο θαη αζχινπ, έσο φηνπ έθηαζαλ είηε ζηε Σνπξθία ή ζηελ ίδηα ηελ Διιάδα. 

« Γελ μέξσ ηίπνηα γηα ηελ Διιάδα, ν θξάθηεο… ηίπνηα {…} Καλείο δελ κνπ είπε θάηη, δελ μέξακε 

ηίπνηα» (Sayad, άλδξαο, 27 εηψλ) 

  

Μάιινλ, θαίλεηαη λα είραλ αζαθείο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ζπιιήςεηο θαη ηελ θξάηεζε (θπξίσο  

ζηε Σνπξθία) θαη πάιη φκσο θπξίσο απφ δηαθηλεηέο θαη ζπρλά αλαθξηβείο (νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο 

δηαδηθαζίεο πνπ πεξηέγξαςαλ ήηαλ ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο
12

).  

 

Ο ζάλαηνο ζηα ζχλνξα ήηαλ έλα επαλαιακβαλφκελν ζέκα ζηηο ζπδεηήζεηο καο κε ηνπο 

πιεξνθνξεηέο, θπξίσο κε απηνχο ζηελ Σνπξθία, αιιά θαη κε πιεξνθνξεηέο ζηελ Διιάδα, νη νπνίνη 

είραλ πξφζθαηα θζάζεη (ιηγφηεξν απφ 1 έηνο).  

 

«όινη μέξνπκε όηη είλαη δύζθνιν θαη επηθίλδπλν. Γηαηί αλ παο πξνο Διιάδα ε Διιεληθή 

αζηπλνκία ζα ζε ππξνβνιήζεη όηαλ είζαη κέζα ζηε βάξθα αιιά αλ δνθηκάζεηο από εδώ 

[Τνπξθία] απεπζείαο ζηελ Ηηαιία, ππάξρεη πάληα ν θίλδπλνο λα βπζηζηεί ην πινίν θαζνδόλ. 

Κάπνηνη θίινη κνπ ην δνθίκαζαλ, ήηαλ 4-5 κέξεο κέζα ζην πινίν θαη βπζίζηεθαλ όηαλ έθηαζαλ 

θνληά ζηελ Ηηαιία» (Nahil, άλδξαο, 45 εηψλ) 

 

Οη ζάλαηνη ζηα ζχλνξα απνηεινχλ ηε ζαθέζηεξε έθθξαζε ησλ πνιηηηθψλ ειέγρνπ ησλ ζπλφξσλ. Σν 

2014 ήηαλ ε πην ζαλαηεθφξα ρξνληά ζηε Μεζφγεην Θάιαζζα θαη κηα απφ ηηο πιένλ ζαλαηεθφξεο ζην 

Αηγαίν Πέιαγνο. Ο ΓΟΜ ζην έξγν ηνπ «Missing Migrants Project» θαηέγξαςε απφ ην 2013 σο ην 

2014, εθαηφλ δεθαηξείο (113) ζαλάηνπο θαη αγλννχκελνπο κε βάζε ηα θαηαγεγξακκέλα πεξηζηαηηθά 

ησλ επηρεηξήζεσλ έξεπλαο θαη δηάζσζεο. Η Όπαηε Αξκνζηεία έρεη επηθξίλεη θξαηηθέο πνιηηηθέο, πνπ 

νδεγνχλ ηνπο «αλζξψπνπο ησλ πινηαξίσλ» λα «παξεκπνδίδνληαη, λα επηζηξέθνληαη, λα αγλννχληαη 

απφ δηεξρφκελα πινία ή λα ηνπο αξλνχληαη ηελ επηβίβαζε
13

». Παξά φκσο ηα ζθιεξά κέηξα, πνπ 

απνζθνπνχλ ζην λα παξεκπνδίζνπλ ηελ είζνδν, νη πιεξνθνξεηέο δελ θαίλεηαη λα απνζαξξχλνληαη 

απφ ηνλ παληαρνχ παξφληα θίλδπλν. Σν επηθίλδπλν πέξαζκα έξρεηαη ζε δεχηεξε ζεκαζία ζε ζρέζε 

κε ηελ πξνζδνθία, πνπ ηνπο παξαθηλεί λα επηδηψμνπλ έλα θαιχηεξν κέιινλ. Τπφ απηή ηελ έλλνηα, νη 

Αθγαλνί εκθαλίδνπλ αμηνζεκείσηε απνθαζηζηηθφηεηα παξαθηλνχκελνη θαη ππνζηεξηδφκελνη θπξίσο 

απφ ηελ επηζπκία θαη ηελ ειπίδα γηα κηα θαιχηεξε δσή, φπσο θαη πνιινί απφ ηνπο ινηπνχο 

παξάηππνπο, πνπ θηάλνπλ ζηελ Διιάδα. 

Απηή ε απνθαζηζηηθφηεηα απνηππψλεηαη θαηά θαηξνχο ζε επαλεηιεκκέλεο πξνζπάζεηεο λα 

δηαζρίζνπλ ηα ζχλνξα. 

«Σπλέρηδαλ λα κε ζηέιλνπλ πίζσ. Κάζε θνξά πίζσ ζηελ Τνπξθία. Πνιινί από ηνπο θίινπο κνπ 

πέζαλαλ ζηε ζάιαζζα, αιιά εγώ πξνζπάζεζα 6 θνξέο λα πεξάζσ έσο όηνπ ηέιεησζαλ ηα 

ρξήκαηά κνπ, ηόηε όκσο, έλαο θαιόο κνπ θίινο πνπ εξγάδεηαη θαη έρεη έγγξαθα κνπ είπε όηη ζα 

κνπ δώζεη 12.000 δνιάξηα, ώζηε ζα κπνξνύζα λα πεξάζσ όρη κε θνπζθσηό ζθάθνο, αιιά κε 

θαλνληθό πινίν. Καη έηζη πέξαζα ζηε Μπηηιήλε ηε λύρηα» (Atal, άλδξαο, 28 εηψλ)  

     

                                                           

12
 Απηφ ηζρχεη ηδηαηηέξσο ζε ζρέζε κε ηελ θξάηεζε, πνπ ζα εμεηαζζεί παξαθάησ. 

13
 Erika Feller, Assistant High Commissioner for Protection, speaking to the UNHCR‟s Executive Committee, 6 October 2010 

quoted in Grant 2011:141 
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Δλ ηνχηνηο ε επηηπρεκέλε δηέιεπζε ηνπ δελ είλαη κφλν απνηέιεζκα επηκνλήο, ζε κεγάιν βαζκφ 

θαζνξίζηεθε απφ ην θεθάιαην πνπ εμαζθάιηζε, επγεληθή πξνζθνξά ηνπ θίινπ ηνπ, πνπ ηνπ επέηξεςε 

λα πεξάζεη κε «έλα ζσζηό πινίν». Απνπζία ηνπ ελ ιφγσ θεθαιαίνπ, ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε 

κηα δηαξθή δηέιεπζε.  

 

Σξεηο πιεξνθνξεηέο πεξηέγξαςαλ ηελ εκπεηξία επαλαπξνψζεζήο ηνπο ζε ηνπξθηθά ρσξηθά χδαηα θαη 

έλαο πιεξνθνξεηήο, ν Rasat, πνπ είρε πξνζπαζήζεη λα πεξάζεη ζε Διιάδα θαη Βνπιγαξία 3 θνξέο, 

απσζνχληαλ ή απειαχλνληαλ ζηα ζχλνξα θάζε θνξά. ηαλ ξσηήζεθε, αλ εμαθνινπζεί λα ζρεδηάδεη 

λα πξνζπαζήζεη λα δηαζρίζεη ηα ζχλνξα, καο θνίηαμε κε έθπιεμε. 

 «..λαη θπζηθά {…} πξνζπαζώ αθόκε λα ζπγθεληξώζσ νξηζκέλα, πεξηζζόηεξα, ρξήκαηα, έλαο 

θίινο κνπ είπε ζα κε βνεζήζεη επίζεο θαη κεηά ζα θύγσ» (Rasat, άλδξαο, 26 εηψλ)  

  

Απηφ, είλαη ηδηαίηεξα θξίζηκν ζε ζρέζε κε ηηο ππάξρνπζεο πνιηηηθέο. Η απνηξνπή, κε ηε κνξθή 

ζπλνξηαθψλ ειέγρσλ, νη πεξηθξάμεηο θαη ε απμεκέλε αζηπλφκεπζε δελ θαίλεηαη λα απνζαξξχλνπλ 

ηφζν, φζν λα σζνχλ ζε ελαιιαθηηθά ζεκεία εηζφδνπ θαη αχμεζε ζε απψιεηεο δσψλ. Απνθαζηζκέλνη 

λα δηαζρίζνπλ, θαη ζπρλά κε ιίγεο ελαιιαθηηθέο επηινγέο, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ κεηαλαζηψλ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Αθγαλψλ, πνπ επηζπκνχλ λα εηζέιζνπλ ζηελ Δπξψπε, δηαζρίδνπλ ηελ 

Σνπξθία κεηαηξέπνληαο ηε ρψξα ζε κηα θξίζηκε δηαδξνκή, αιιά θαη ζε θφκβν, φπνπ ην 

κεηαλαζηεπηηθφ ζρέδην κπνξεί ζε νξηζκέλεο θνξέο λα αιιάμεη ζρήκα. 

Η Σνπξθία είλαη έλα θξίζηκν ζηάδην θαηά ηε δηαδξνκή πξνο ηελ Δπξψπε θαη γηα ηνπο Αθγαλνχο ν 

πξψηνο πξννξηζκφο, φπνπ αλαδεηθλχεηαη ε δπλαηφηεηα εγθαηάζηαζεο. 
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5. Καζ’ νδόλ πξνο ηελ Δπξώπε: Ο ξόινο ηεο Σνπξθίαο ζην 

κεηαλαζηεπηηθό ζρέδην 
 

Αλεμάξηεηα απφ ηνπο ηειηθνχο πξννξηζκνχο, νη δηαδξνκέο θαη ηα κέζα κεηαθνξάο ηείλνπλ λα είλαη ηα 

ίδηα θαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, νη κεηαλάζηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Αθγαλψλ, ηείλνπλ λα 

ζπγθιίλνπλ ζε νξηζκέλεο πφιεηο θαη θφκβνπο (π.ρ. Σερεξάλε, Κσλζηαληηλνχπνιε) θαη ζπλνξηαθέο 

δηαβάζεηο θαη ηνπνζεζίεο (φπσο Zahedan, Zabol, Van-γηα ηηο δηαδξνκέο ησλ Αθγαλψλ βι. Παξάξηεκα 

Ι). 

  

Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ παξάηππσλ κεηαλαζηψλ εηζέξρεηαη ζηελ Σνπξθία κέζσ ησλ αλαηνιηθψλ 

ζπλφξσλ ηεο. Φζάλνπλ απφ ηελ μεξά (κε θνξηεγά, ιεσθνξεία ή αθφκε θαη κε ηα πφδηα), κέζσ 

Οχξβαο, δίπια απφ ηα ζχλνξα κε ηε πξία ή κέζσ ησλ πφιεσλ ηνπ Βαλ, δίπια ζηα Ιξαληθά ζχλνξα 

(βι. Triantafyllidou & Maroukis 2012). Απφ εθεί νη κεηαλάζηεο δηαλέκνληαη αλάινγα κε ηα ρξήκαηα 

πνπ έρνπλ δψζεη, ην ηαμίδη πνπ έρεη επηιέμεη ν δηαθηλεηήο θαη ηαμηδεχνπλ ζηελ Άγθπξα, ηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε, αιιά θαη ηε κχξλε, ηελ Αηηάιεηα, ην Σζαλάθαιε θαη ηελ Αιηθαξλαζζφ. Δθεί 

πεξηκέλνπλ, απφ κεξηθέο εκέξεο έσο θαη κήλεο, κέρξηο φηνπ θαηνξζψζνπλ λα θζάζνπλ ζε κηα 

επξσπατθή ρψξα. Γηα εθείλνπο, πνπ κπνξνχλ λ‟ αληέμνπλ νηθνλνκηθά, ππάξρεη κηα εχθνιε θαη απ‟ 

επζείαο δηαδξνκή πξνο ηελ Σνπξθία, κέζσ αεξνπνξηθψλ πηήζεσλ. Η Σνπξθία ππέγξαςε ζπκθσλίεο 

απειεπζέξσζεο ηεο βίδαο κε έλα ζεκαληηθφ αξηζκφ ρσξψλ (60 ζπλνιηθά εζληθφηεηεο) ζηνλ Καχθαζν 

θαη ηε Μέζε Αλαηνιή, γηα παξάδεηγκα κε ηε πξία (2009), ηε Ληβχε (2009), ην Σαηδηθηζηάλ (2009), 

δίλνληαο έηζη ηε δπλαηφηεηα λνκίκνπ πεξάζκαηνο πξνο ηελ Σνπξθία, πνπ ζα κπνξνχζε λα 

ρξεζηκνπνηεζεί σο έλα βήκα δηέιεπζεο πξνο ηελ ΔΔ. Σν Αθγαληζηάλ είλαη κία απφ ηηο ρψξεο απηέο, 

φπνπ επηπιένλ ε Σνπξθηθή θπβέξλεζε ρξεκαηνδνηεί θαη‟ έηνο έλα πνζνζηφ ζπνπδαζηψλ γηα λα 

θνηηήζνπλ ζε ηνπξθηθά παλεπηζηήκηα. Έηζη είλαη δπλαηφλ θάπνηνο λα θηάζεη λφκηκα θαη λα πεξάζεη 

ζηελ Διιάδα «παξάλνκα». ηελ πξαγκαηηθφηεηα ε Σνπξθία δηαδξακαηίδεη έλα θξίζηκν ξφιν ζηελ 

αθγαληθή πεξίπησζε, ηφζν σο ρψξα δηέιεπζεο, γηα ηελ είζνδν ζηελ ΔΔ, αιιά θαη σο έλα κέξνο, 

φπνπ νη κεηαλάζηεο επαλεμεηάδνπλ ηηο πξνζδνθίεο ηνπο θαη ην κεηαλαζηεπηηθφ ηνπο ζρέδην. 

 

5.1 Οη Αθγαλνί ηεο Σνπξθίαο 
 

Οη Αθγαλνί είλαη κηα ζεκαληηθή θνηλφηεηα ζηελ Σνπξθία. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο επηηφπηαο έξεπλαο ζηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε ζπλαληήζακε δηάθνξεο ΜΚΟ θαη Οξγαληζκνχο
14

, πνπ έπαημαλ θαζνξηζηηθφ ξφιν 

ζην λα θαηαλνήζνπκε ην κέγεζνο, αιιά θαη δεηήκαηα ηνπ Αθγαληθνχ πιεζπζκνχ ζηελ Σνπξθία. 

χκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο πνπ καο δφζεθαλ ππήξραλ πεξίπνπ 15.000 θαηαγεγξακκέλνη, 4.000 

πξφζθπγεο θαη 5.500 αηηνχληεο άζπιν
15

. Έηζη πεξίπνπ 25.000 πξφζθπγεο θαη αηηνχληεο άζπιν, είραλ 

κε ηνλ έλα ή ηνλ άιιν ηξφπν θαηαγξαθεί, πξσηίζησο Ιξαθηλνί (40% ηνπ ζπλφινπ ησλ αηηεκάησλ), 

Ιξαλνί, Αθγαλνί θαη νκαινί. 

                                                           

14
 Καηφπηλ αηηήκαηνο ζα παξακείλνπλ αλψλπκνη, αιιά ζπλνιηθά πξνζεγγίζζεθαλ ηξεηο ΜΚΟ πνπ αζρνινχληαη κε κεηαλάζηεο 

θαη κία ζξεζθεπηηθή νξγάλσζε, πνπ νηθεηνζειψο ζπδήηεζαλ καδί καο ην ζέκα ησλ κεηαλαζηψλ. Δίκαη επγλψκσλ γηα ηε 

ζπλεξγαζία θαη ηελ πξνζπκία λα καο παξέρνπλ πιεξνθνξίεο.  
15

 Σα λνχκεξα ζηξνγγπινπνηήζεθαλ θαη αθνξνχλ ζηα ηειεπηαία ζηαηηζηηθά δεδνκέλα ηνπ Ννεκβξίνπ 2013. 
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Οη αθίμεηο απφ ην Αθγαληζηάλ απμήζεθαλ μαθληθά ην 2011- 2012 κε ηνπο αξηζκνχο λα θνξπθψλνληαη 

κε 14.000 λέεο αθίμεηο
16

 (ζε ζχγθξηζε κε ην κέζν φξν ησλ θαηαρσξήζεσλ 2.000 ζε εηήζηα βάζε). Η 

απφηνκε αχμεζε νθείιεηαη θπξίσο ζηελ αιιαγή ησλ πνιηηηθψλ ζην Ιξάλ. ε αληίζεζε κε ην παξειζφλ 

ε Ιξαληθή θπβέξλεζε απαγφξεπζε ηελ πξφζβαζε ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ζηα παηδηά ησλ 

Αθγαλψλ, ζηακάηεζε ηελ νηθνλνκηθή ζηήξημε θαη απέζπξε ην θαζεζηψο ηνπ prima facie πξφζθπγα, 

απαηηψληαο απφ ηνπο Αθγαλνχο λα δειψλνληαη θαη λα ππνβάινπλ αίηεζε γηα άδεηεο (πνπ ζπρλά 

απνξξίπηνληαλ). Ο θνηλσληθφο απνθιεηζκφο, πνπ αθνινχζεζε θαη νη θφβνη ησλ απειάζεσλ, 

έζπξσμαλ ηνπο Αθγαλνχο ζε κηα δεχηεξε κεηαθίλεζε ζηελ Σνπξθία, πνπ είλαη ην πιεζηέζηεξν 

ζχλνξν (ζπλέληεπμε κε εθπξφζσπν ΜΚΟ, Κσλζηαληηλνχπνιε, 2014). 

 

Η Σνπξθία έρεη ζέζεη γεσγξαθηθνχο πεξηνξηζκνχο ζηε χκβαζε ηνπ 1951 γηα ηνπο πξφζθπγεο. 

Μφλνλ επξσπαίνη πνιίηεο κπνξνχλ λα δεηήζνπλ άζπιν, ελψ φιεο νη άιιεο εζληθφηεηεο, έσο 

πξφζθαηα, ζα έπξεπε λα θαηαγξαθνχλ ζηελ Όπαηε Αξκνζηεία θαη αλ ην αίηεκά ηνπο γηλφηαλ δεθηφ 

ζα παξέκελαλ ζηελ Σνπξθία αλακέλνληαο επαλεγθαηάζηαζε. ηελ πξάμε, απηφ ζα κπνξνχζε λα 

δηαξθέζεη απφ κήλεο έσο ρξφληα αλάινγα κε ηελ εζληθφηεηα. Απφ ην Μάην ηνπ 2013 ε Όπαηε 

Αξκνζηεία αλαθνίλσζε γηα ηνπο Αθγαλνχο «πξφγξακκα αλαζηνιήο», ζχκθσλα κε ην νπνίν νη 

Αθγαλνί ζα ήηαλ επηιέμηκνη κφλν γηα πξνεγγξαθή, δειαδή ηα ζηνηρεία ηνπο ζα θαηαγξάθνληαλ, αιιά 

φρη θαη ην αίηεκά ηνπο. Σν ζχζηεκα απηφ ηνπο επηηξέπεη έλα επίπεδν πξνζηαζίαο απφ ηελ απέιαζε 

θαη ηελ θξάηεζε, αιιά ηνπο απνθιείεη απφ ηε δηαδηθαζία επαλεγθαηάζηαζεο, ηε κφλε κέρξη ηφηε 

δηαζέζηκε επηινγή γη‟ απηνχο ζηελ Σνπξθία.  

 

χκθσλα κε ηηο ΜΚΟ, πνπ ξσηήζεθαλ ζην πιαίζην ηεο έξεπλαο, απηφο είλαη έλαο θξίζηκνο 

παξάγνληαο γηα ηε κείσζε ηνπ αθγαληθνχ πιεζπζκνχ, πνπ επηδηψθνπλ ηψξα λα πεξάζνπλ ζηελ 

Δπξψπε πεξηζζφηεξν απφ πξηλ. Η αιιαγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ ζε απάληεζε ηεο ηαρείαο 

αχμεζεο ηνπ Αθγαληθνχ πιεζπζκνχ, πνπ ζε θάζε πεξίπησζε φκσο, είρε ιηγνζηέο πξννπηηθέο 

επαλεγθαηάζηαζεο. Οη Αθγαλνί σζηφζν έρνπλ ιηγνζηέο πξννπηηθέο επαλεγθαηάζηαζεο. Μφλν ην 

0,8% ηνπ ζπλφινπ ησλ πξνζθχγσλ, πνπ έγηλε δεθηφ ζηηο ΗΠΑ ην 2011, πξνεξρφηαλ απφ ην 

Αθγαληζηάλ (Fine, 2014). Δπηπιένλ, φηαλ πξνθχπηεη ζέκα επαλεγθαηάζηαζεο, ε επηινγή γίλεηαη 

ζπλήζσο απφ ηελ νκάδα ησλ ππνςεθίσλ, πνπ βξίζθνληαη ζην Αθγαληζηάλ ή ζην Ιξάλ. 

 

Ο λένο λφκνο γηα ηνπο Αιινδαπνύο θαη ηε Γηεζλή Πξνζηαζία πνπ ηέζεθε ζε ηζρχ ηνλ Απξίιην ηνπ 

2014 θηινδνμεί λ‟ αλακνξθψζεη πιήξσο θαη λα κεηαξξπζκίζεη ην ζχζηεκα Αζχινπ ηεο Σνπξθίαο, πνπ 

κε ηε ζεηξά ηνπ ζα πξνζθέξεη κεγαιχηεξε πξνζηαζία ζηνπο Αθγαλνχο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

πξφζβαζεο ζηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε (αθφκε θαη ζηε δηάξθεηα ηεο πξνεγγξαθήο). Καηά θάπνην 

ηξφπν, ζχκθσλα κε ηηο ΜΚΟ, απηή είλαη κηα δνθηκή γηα ηελ έληαμε. ε αληίζεζε κε άιιεο εζληθφηεηεο, 

νη Αθγαλνί έρνπλ ηελ ηάζε λα ελζσκαηψλνληαη αξθεηά θαιά ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα, φπσο ε 

Κσλζηαληηλνχπνιε. Αλ ν λφκνο επεθηαζεί γηα λα πξνζθέξεη άδεηα παξακνλήο θαη εξγαζίαο κε 

πξφζβαζε ζηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, ζα δψζεη κηα βηψζηκε ιχζε γηα ηνπο Αθγαλνχο, νη νπνίνη 

πηζαλφηαηα ζα πξνηηκνχζαλ λα παξακείλνπλ. 

 

Πξάγκαηη, νξηζκέλνη πιεξνθνξεηέο εμήγεζαλ φηη ζα παξέκελαλ ζηελ Σνπξθία, αλ ηνπο δηλφηαλ ε 

επθαηξία λα εξγαζηνχλ θαη λα δηακέλνπλ λφκηκα κε άδεηα παξακνλήο θαη εξγαζίαο. Έηζη, ε παξαηππία 

                                                           

16
 Οη αθίμεηο κεηξψληαη κε βάζε ηηο θαηαρσξήζεηο. Δπνκέλσο, ηα λνχκεξα είλαη επίζεκα, αιιά αθνξνχλ κφλνλ 

θαηαγεγξακκέλνπο ή πξνεγνπκέλσο εγγεγξακκέλνπο Αθγαλνχο. ΄Οζνη δελ δήηεζαλ βνήζεηα απφ ηελ Όπαηε Αξκνζηεία ή 

απφ ΜΚΟ είλαη εληειψο αδήισηνη θαη θαη‟ επέθηαζε δελ πξνζκεηξνχληαη.  
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επεξέαζε ηελ απφθαζή ηνπο λα είλαη ζε δηέιεπζε. Η κεηαβαηηθή κεηαθίλεζε απφ ηελ Σνπξθία θαίλεηαη 

λα είλαη αξθεηά θνηλή, κε ηελ Διιάδα λα παξακέλεη ν θπξίαξρνο πξννξηζκφο, αλ θαη κηα λέα δηαδξνκή 

απφ ηελ Βνπιγαξία ζηε εξβία θαη ηελ Οπγγαξία εκθαλίζηεθε ην 2013. Οη ΜΚΟ, ηηο νπνίεο 

επηζθεθζήθακε ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, εμήγεζαλ φηη νη κεηαλάζηεο ζπρλά δήηεζαλ πιεξνθνξίεο γηα 

ηηο δηαδξνκέο θαη νη ΜΚΟ πξνζπάζεζαλ λα ηνπο ελεκεξψζνπλ γηα ηνπο θηλδχλνπο ηνπ παξάηππνπ 

ηαμηδηνχ. Παξ‟ φια απηά επηβεβαίσζαλ, επίζεο, φηη ε Διιάδα ζεσξνχληαλ εμ αξρήο σο ζεκείν 

δηέιεπζεο, κηα πχιε γηα λα εηζέιζνπλ ζηελ Δπξψπε. 

 

Δθηφο απφ ηε δηέιεπζε θαη ηελ πεξαηηέξσ κεηαλάζηεπζε, ν Düvel επηζεκαίλεη επίζεο φηη «ζχκθσλα 

κε ηηο ad hoc παξαηεξήζεηο, νη παξάηππνη κεηαλάζηεο θαη νη πξφζθπγεο επηζηξέθνπλ ηψξα ζηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε ζε κηθξνχο αξηζκνχο. Απηφ νθείιεηαη ζηελ επηδείλσζε ηεο θαηάζηαζεο ζηελ 

Διιάδα ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ απνθιεηζκφ ησλ δηαδξνκψλ» (Düvel, 2013). Ωζηφζν ζην παξφλ δείγκα 

κφλν κηα πεξίπησζε θαηαγξάθεθε νηθηνζεινχο επηζηξνθήο ζηελ Σνπξθία, σο απνηέιεζκα ηεο 

θαηάζηαζεο ζηελ Διιάδα θαη θπξίσο ηεο αλεξγίαο. Γλσξίδνληαο φηη ζα κπνξνχζε λα εξγαζηεί ζηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε, ν ίδηνο επέιεμε λα επηζηξέςεη ζηελ Σνπξθία. 

 

5.2  Δλ αλακνλή 
 

Η παξακνλή ζηελ Σνπξθία είλαη έλα δηάζηεκα αλακνλήο, ρξφλνο πνπ δαπαλάηαη γηα ηε δηέιεπζε θαη 

αλακνλή γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε δηέιεπζε. Η αλακνλή, ζχκθσλα κε ηνλ Hage (2009) δείρλεη φηη 

έρνπκε εκπιαθεί ζηε δσή, θαη έρνπκε πξνζδνθίεο απφ απηή. ηελ πξαγκαηηθφηεηα εμππεξεηεί 

πνιιαπινχο ζηφρνπο. Γηα θάπνηνπο, ε αλακνλή έρεη πξαθηηθφ ζθνπφ, λα ζπγθεληξψζνπλ ην 

ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ απαηηείηαη γηα ην επφκελν ζηάδην ηνπ ηαμηδηνχ. Γηα άιινπο ε αλακνλή εμππεξεηεί 

έλαλ δηαθνξεηηθφ ζθνπφ, ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ, ηελ απφθηεζε γλψζεσλ θαη ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο- επαλεμέηαζε ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ ζρεδίνπ. Γηα φινπο, ην ζηάδην αλακνλήο είλαη θαη ε 

ελδηάκεζε θαηάζηαζε κεηαμχ ηεο επηζπκίαο γηα δηέιεπζε θαη ηεο δπλαηφηεηαο λα ην πξάμνπλ. Σν 

ζηάδην αλακνλήο επηηξέπεη ζε θάπνηνπο λα κεηαθηλεζνχλ απφ ηελ επηζπκία ζηε δπλαηφηεηα, ζε 

άιινπο λα επαλεμεηάζνπλ θαη ζε πνιινχο πεξηζζφηεξνπο λα παξακέλνπλ ζε αλακνλή, ζε δηέιεπζε, 

κέρξη ηε ζηηγκή πνπ ε επηζπκία θαη ε δπλαηφηεηα ζα ζπλαληεζνχλ. 

ινη νη πιεξνθνξεηέο εξγάδνληαλ ζηελ Σνπξθία. ηελ πξαγκαηηθφηεηα νη επθαηξίεο εξγαζηαθήο 

απαζρφιεζεο είλαη απηφ, πνπ δηαθνξνπνηεί δξαζηηθά ηελ εκπεηξία αλακνλήο ζηελ Κσλ/πνιε ζε 

ζχγθξηζε κε ηελ αλακνλή ζηελ Αζήλα, αθνχ  

«ε δηαθνξά είλαη όηη εδώ δελ ρξεηάδεηαη λα ςάρλεηο γηα ηξνθή ζηα ζθνππίδηα. Δδώ κπνξείο λα 

βξεηο δνπιεηά, λα εμνηθνλνκήζεηο κεξηθά ρξήκαηα» (Ali, άλδξαο, 40 εηψλ)  

 

Η επηηφπηα έξεπλα ζηελ Σνπξθία επηβεβαίσζε φηη ε πιεηνςεθία ησλ Αθγαλψλ βξίζθνπλ εξγαζία θαη 

ηείλνπλ λα εξγάδνληαη ζηελ θισζηνυθαληνπξγία (ιεχθαλζε ησλ ηδηλ ή θνπή θισζηνυθαληνπξγηθψλ 

πξντφλησλ). Η αθζνλία ζε ππφγεηνπο ρψξνπο, εξγαζηήξηα ζθιεξψλ ζπλζεθψλ, ηα ιεγφκελα 

sweatshops, πνπ ζηε ζπλέρεηα πσινχλ ηα πξντφληα ζε κεγάιεο εηαηξείεο, ζεκαίλεη φηη θάπνηνο 

κπνξεί λα βξεη δνπιεηά αλαζθάιηζηνο. Σν θφζηνο είλαη επίζεο εμαηξεηηθά ρακειφ γηα ηνπο εξγνδφηεο, 

δεδνκέλνπ φηη πιεξψλνπλ 350 ηνπξθηθέο ιίξεο θαηά κέζν φξν (ελψ ν θαηψηαηνο κηζζφο γηα ηνπο 

Σνχξθνπο πνιίηεο είλαη 900 ιίξεο
17

). ινη νη πιεξνθνξεηέο, πνπ ζπλαληήζακε ζηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε, εξγάδνληαλ ζηνλ ηνκέα ηεο θισζηνυθαληνπξγίαο θαη κεξηθνί απφ ηνπο 

                                                           

17
TRY350=EUR126, TRY900=EUR323  
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εξσηεζέληεο ζηελ Διιάδα είραλ επίζεο δειψζεη πξνεγνχκελε εξγαζία, είηε ζε πθάζκαηα ή ζε 

θαηαζθεπέο, ελψ δνχζαλ ζηελ Σνπξθία. 

 « Σρεδηάδσ λα πξνρσξήζσ ζηελ Δπξώπε γη’ απηό ήξζα εδώ, αιιά ην πξόβιεκα είλαη ηα 

ρξήκαηα, δελ έρσ ηόζα πνιιά έηζη είκαη αθόκε εδώ» (Gulma, άλδξαο 30 εηψλ) 

  

Τπάξρεη ε αληίιεςε φηη ηα ρξήκαηα, πνπ ζπγθεληξψζεθαλ, ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ην ηαμίδη ζηελ 

Διιάδα, ηε Βνπιγαξία ή / θαη ηελ Ιηαιία. Παξ 'φια απηά, θαλέλαο απφ ηνπο πιεξνθνξεηέο ζηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε δελ είρε θαηαθέξεη λα απνηακηεχζεη ην απαηηνχκελν πνζφ, θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο 

πεξηπηψζεηο αξθεηέο ρηιηάδεο δνιάξηα ηνπο ρψξηδαλ απφ ην ζηφρν ηνπο. Έηζη, αλαδεηθλχεηαη φηη ε 

ζπδήηεζε γχξσ απφ ην ηαμίδη πξαγκαηνπνηείηαη εθηφο ηνπ πιαηζίνπ ηνπ ρξφλνπ, δεδνκέλνπ φηη ν 

ηειεπηαίνο είλαη έλα άγλσζην ζηνηρείν. Γελ μέξνπλ πφηε ζα ζπγθεληξψζνπλ ην αλακελφκελν πνζφ ή 

πφηε ν δηαθηλεηήο  ζα ηνπο επηηξέςεη λα θχγνπλ. Καη πάιη ν δηαθηλεηήο εκθαλίδεηαη ζηελ αθήγεζε, 

ζηελ πεξίπησζε ηεο Σνπξθίαο, θπξίσο σο απηφο πνπ πεξηκέλεη καδί κε ηνπο κεηαλάζηεο, κφλνλ πνπ ε 

αλακνλή είλαη δηαθνξεηηθή. Ο δηαθηλεηήο πεξηκέλεη λα ιάβεη ηελ πιεξσκή ηνπ.  

 

Η Κσλζηαληηλνχπνιε είλαη έλα θνκβηθφ ζεκείν πιεξνθφξεζεο. Σν γεγνλφο φηη κεηαλάζηεο βξίζθνληαη 

ζε παξφκνηεο ζπλζήθεο, κε παξφκνηεο αλάγθεο, δεκηνπξγεί έλα ρψξν γηα ηελ αληαιιαγή, πνπ 

εληζρχεηαη θαηά ηε θάζε αλακνλήο. Αθεγήζεηο γηα ηζηνξίεο επηηπρίαο ηείλνπλ λα αλαπαξάγνληαη θαηά 

ηε θάζε ηεο δηέιεπζεο θαη κέζα ζε απηέο ηηο ηζηνξίεο θάπνηα θαληαζίσζε θαηαζθεπάδεηαη ηνπ ηη 

κπνξεί λα αλακέλεηαη. Οη πιεξνθνξίεο αθνξνχλ ζε δηάθνξεο πηπρέο ηνπ ηαμηδηνχ, αιιά απηφ πνπ σο 

επί ην πιείζηνλ ζπδεηείηαη, ελψ βξίζθνληαη ζηελ Σνπξθία, είλαη ε δηαδξνκή θαη φ, ηη αθνινπζεί ην 

πέξαζκα ησλ ζπλφξσλ. 

 

Η δηαδξνκή γηα ηε δηέιεπζε είλαη έλα θξίζηκν δήηεκα θαη έγηλε έλα θαπηφ ζέκα ζπδήηεζεο θαηά ηελ 

επίζθεςή καο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. Οη πιεξνθνξεηέο ήζειαλ λα μέξνπλ, αλ νη θήκεο ζρεηηθά κε 

ηηο πνιηηηθέο θξάηεζεο θαη απέιαζεο ζηελ Διιάδα ήηαλ αιεζείο, θαη πνηφο ήηαλ ν αζθαιέζηεξνο 

ηξφπνο λα πάλε: Διιάδα ή Βνπιγαξία; Οη δηαδξνκέο αμηνινγνχληαη κε βάζε ηηο πιεξνθνξίεο, πνπ 

απνθηψληαη απφ ηνπο δηαθηλεηέο:  

 «Βνπιγαξία; Ναη ν δξόκνο είλαη θιεηζηόο.. Ναη, νη δηαθηλεηέο καο είπαλ όηη είλαη θιεηζηόο. Αλ 

κέλεηο εδώ γηα έλαλ ρξόλν ζπλαληάο πνιινύο δηαθηλεηέο, ώζηε λα κπνξείο πάληα λα επηιέμεηο, 

κε βάζε θαη ηα ρξήκαηα πώο λα θύγεηο. Πξαγκαηηθά δελ λνηάδνληαη, εθόζνλ παίξλνπλ ηα 

ρξήκαηά ηνπο θαη ζνπ πξνηείλνπλ δηαθνξεηηθέο δηαδξνκέο κε δηαθνξεηηθά θόζηε. Έηζη ήζεια 

Ηηαιία γηαηί λνκίδσ όηη είλαη ιηγόηεξν επηθίλδπλε»  (Samir, άλδξαο, 21 εηψλ) 

 

Οη δηαδξνκέο επηιέγνληαη επίζεο κε βάζε ηα θνηλσληθά δίθηπα, θαη εηδηθά ζε ζρέζε κε εθείλνπο πνπ 

έρνπλ ήδε πξαγκαηνπνηήζεη ην πέξαζκα. Η επηηπρήο άθημε είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, κηα ζχζηαζε 

πξνο ηνπο κειινληηθνχο κεηαλάζηεο λα επηρεηξήζνπλ παξφκνηα δηαδξνκή. ε πνιχ ιίγεο 

πεξηπηψζεηο, νη πιεξνθνξεηέο εκθαλίζηεθαλ ακθηηαιαληεπφκελνη γηα ην ηη ήζειαλ λα επηηχρνπλ. Η 

επηζπκία λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηηο πξνζδνθίεο ηνπο ζπγθξνχνληαλ κε ηελ πεξηνξηζκέλε δπλαηφηεηα 

λα ην πξάμνπλ θαη ε επηζηξνθή, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, εμεηάζηεθε σο ελαιιαθηηθή ιχζε. 

« Πξάγκαηη, λαη έρσ ζρέδην. Σην ηέινο απηνύ ηνπ ρξόλνπ πξέπεη λα είκαη ζηελ Δπξώπε. Αλ δελ 

ηα θαηαθέξσ ζα επηζηξέςσ ζην Αθγαληζηάλ {…} Γελ ζέισ λα κείλσ ζηελ Τνπξθία ή ζα πάσ 

ζηελ Δπξώπε ή ζα γπξίζσ πίζσ» (Tamim, άλδξαο, 19 εηψλ) 

Ωζηφζν, φπσο ν δηεξκελέαο πξνεηδνπνίεζε κεηά ηηο ζπλεληεχμεηο, ε επηζηξνθή ζπδεηείηαη ζπρλά 

αθαηξεηηθά, νχηε κε ζπγθεθξηκέλα ζρέδηα νχηε κε ζπγθεθξηκέλε επηζπκία λα επηδησρζεί. Δίλαη έλαο 

κεραληζκφο άκπλαο γηα εθείλνπο πνπ κέλνπλ πίζσ. 
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6. Άθημε ζηελ Διιάδα: δηέιεπζε ζηελ ΔΔ 
 

Γηα φζνπο επηηπγράλνπλ ηε δηέιεπζε, ε εκπεηξία ηεο Διιάδαο, είλαη ίζσο ε πην θξίζηκε πηπρή ηνπ 

ηαμηδηνχ, δεδνκέλνπ φηη είλαη ζηελ Διιάδα, φπνπ νη Αθγαλνί αληηκεησπίδνπλ ηε ζθιεξή 

πξαγκαηηθφηεηα ηεο επξσπατθήο δηαρείξηζεο ηεο κεηαλάζηεπζεο θαη φπνπ ε επηζηξνθή μαλακπαίλεη 

ζηελ αθήγεζε. 

 

6.1. Αθγαληθή κεηαλάζηεπζε ζηελ Διιάδα  
 

Ο αθξηβήο αξηζκφο ησλ Αθγαλψλ ζηελ Διιάδα είλαη άγλσζηνο. Σν 2012 ε Πξεζβεία ηνπ Αθγαληζηάλ 

ζηε Βνπιγαξία ζεκείσζε φηη νη λφκηκνη κεηαλάζηεο (θπξίσο νη θάηνρνη ξνδ θάξηαο) εθηηκήζεθαλ ζε 

πεξίπνπ 2.900. Ο Πξφεδξνο ηεο Κνηλφηεηαο Αθγαλψλ ζηελ Διιάδα εθηηκά φηη ν πιεζπζκφο αλέξρεηαη 

ζε πεξίπνπ 10.000, εθ ησλ νπνίσλ λφκηκνη πηζηεχεηαη φηη είλαη πεξίπνπ 1.500 (πεξηιακβάλνληαη φζνη 

έρνπλ ξνδ θάξηα, αλαγλσξηζκέλνη πξφζθπγεο, κε αλζξσπηζηηθή ή επηθνπξηθή πξνζηαζία). ε 

επηθνηλσλία καο, ζηηο αξρέο Ιαλνπαξίνπ 2014, ν Πξφεδξνο ηνπ Διιεληθνχ Φφξνπκ γηα ηνπο 

Πξφζθπγεο ζεκείσζε φηη ηα ζηνηρεία παξέκελαλ ιίγν σο πνιχ ηα ίδηα. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί, 

σζηφζν, φηη νη αξηζκνί ησλ ζπλνιηθψλ αθίμεσλ έρνπλ κεησζεί ζεκαληηθά ζε ζχγθξηζε κε ην παξειζφλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή: Σηνηρεία από ηελ Διιεληθή Αζηπλνκία. Γηα ην 2014 ηα ζηνηρεία αθνξνύλ ζε 11 κήλεο. 
Γηα ην 2008 θαη 2010 κόλνλ ζπγθεληξσηηθά είλαη δηαζέζηκα 

 

29 απφ ηνπο πιεξνθνξεηέο εηζήιζαλ ζηελ Διιάδα  κέζσ ησλ ζαιαζζίσλ ζπλφξσλ ηελ ηειεπηαία 

ηξηεηία, επηβεβαηψλνληαο ηα ζηνηρεία ζπιιήςεσλ πνπ δείρλνπλ ηε κεηαζηξνθή απφ ηα ρεξζαία ζηα 

ζαιάζζηα ζχλνξα. Μφλν 10 εηζήιζαλ απφ ηε πεξηνρή ηνπ Έβξνπ θαη ε πιεηνςεθία απηψλ πξηλ ην 

2012, δειαδή πξηλ ηελ αλχςσζε ηνπ θξάρηε. Η απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ θξάρηε ζηελ αλάζρεζε ησλ 

ξνψλ ζηα ρεξζαία ζχλνξα είλαη αδηακθηζβήηεηε θαη επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηα επίζεκα ζηνηρεία. 

Παξφια απηά, ην ζπλνιηθφ απνηέιεζκα είλαη ακθηιεγφκελν, θαζψο πνιινί πεξηζζφηεξνη ηψξα 

εηζέξρνληαη απφ ηα ζαιάζζηα ζχλνξα, κε θίλδπλν ηεο δσήο ηνπο.  
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Η κείσζε θαη αχμεζε ησλ ξνψλ νθείινληαη ζε δηάθνξνπο παξάγνληεο. Πξέπεη επίζεο λα ιεθζεί 

ππφςε  ε ζεκαζία ηεο παχζεο ησλ επηζηξνθψλ (ην 2010) ζηελ Διιάδα ζην πιαίζην ηνπ Γνπβιίλνπ ΙΙ. 

Η πξνζσξηλή αλαζηνιή ησλ επηζηξνθψλ (ε νπνία είλαη ζε ηζρχ έσο ζήκεξα) ζήκαηλε φηη αλ 

ζπιιεθζεί ν κεηαλάζηεο ζε άιιε ρψξα ήηαλ απίζαλν λα επηζηξαθεί ζηελ Διιάδα. Αληίζεηα, 

ζχκθσλα κε ηνλ Πξφεδξν ηεο Κνηλφηεηαο Αθγαλψλ ζηελ Διιάδα, ε αλαζηνιή ησλ επηζηξνθψλ 

πηζαλφ λα δηεπθνιχλεη ην πέξαζκα ησλ Αθγαλψλ ζε άιιεο ρψξεο 

«Ζ θύξηα νδόο εμαθνινπζεί λα είλαη ε Διιάδα, κόλνλ ηώξα, επεηδή είλαη ε κόλε ρώξα, όπνπ 

επηζηξνθέο ζύκθσλα κε ην Γνπβιίλν ΗΗ, έρνπλ ζηακαηήζεη. Οη αθηρζέληεο κπνξνύλ λα δώζνπλ 

δαθηπιηθά απνηππώκαηα, αιιά αλ ζπιιεθζνύλ ζε έλα άιιν θξάηνο κέινο δελ αληηκεησπίδνπλ 

ηνλ θίλδπλν ηεο επηζηξνθήο». 

 

Η γλψζε φηη νη επηζηξνθέο ζχκθσλα κε ην Γνπβιίλν ΙΙ έπαςαλ, θπθινθνξεί ζηα αθγαληθά δίθηπα θαη 

ζε κεγάιν βαζκφ ζε απηφ νθείιεηαη ε αχμεζε απφ ην 2011 θαη κεηά. Η πξφζθαηε ζχζηαζε ηεο 

Όπαηεο Αξκνζηείαο ζηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ λα ζπλερίζνπλ ηελ αλαζηνιή ησλ επηζηξνθψλ ζηελ 

Διιάδα, θαηά πάζα πηζαλφηεηα ζα ηξνθνδνηήζεη επίζεο ηα δίθηπα ζην εγγχο κέιινλ
18

. 

 

6.2  Η εκπεηξία ηεο Διιάδαο 
 

ηνπο πιεξνθνξεηέο ζπλήζσο είραλ δνζεί ειάρηζηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ηη ζα ζπκβεί απφ ηε 

ζηηγκή, πνπ ζα πεξάζνπλ ζηελ Διιάδα, θαη πάιη ε θχξηα πεγή πιεξνθνξηψλ ήηαλ νη δηαθηλεηέο, πνπ 

ζπρλά ηνπο θαζνδεγνχλ γηα ην ηη πξέπεη λα θάλνπλ απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα πεξάζνπλ ζηε ρψξα. ε 

θάπνηνπο είπαλ φηη ζα ζπιιεθζνχλ γηα ιίγν θαη ζηε ζπλέρεηα ζα αθεζνχλ ειεχζεξνη κε έλα έγγξαθν, 

πνπ ζα ηνπο επηηξέςεη λα ηαμηδέςνπλ ζηελ Αζήλα. Απηφο ν ηχπνο ηεο (παξα-) πιεξνθφξεζεο ήηαλ 

πνιχ ζπρλφο. Έηζη, ζρεδφλ θαλείο δελ ήμεξε ηνλ πξαγκαηηθφ ζθνπφ ηνπ εγγξάθνπ, κηα δηνηθεηηθή 

απφθαζε απέιαζεο, πνπ απαηηεί απφ ηνλ θάηνρν λα εγθαηαιείςεη νηθεηνζειψο ηελ ρψξα ζε 30 

εκέξεο. 

«Έθζαζα ζηε Μπηηιήλε κε δύν θίινπο, πήγακε καδί ζηελ αζηπλνκία. Μαο θξάηεζαλ γηα 7 κέξεο 

θαη κεηά καο έδσζαλ έλα ραξηί ελόο κελόο. Πήγακε ζηελ Αζήλα θαη αθνύζακε από άιινπο 

Αθγαλνύο όηη ην ραξηί πνπ καο έδσζαλ ήηαλ άρξεζην, δελ κπνξείο λα θάλεηο ηίπνηε κε απηό. 

Έηζη, όηαλ ηέιεησζε ν κήλαο δήηεζα από ηνλ παηέξα θαη ηε κεηέξα κνπ 3000 επξώ γηα λα πάσ 

ζηελ Ηηαιία δηόηη εδώ {ζηελ Διιάδα} δελ είλαη θαιά θαη ζέισ λα πάσ θάπνπ αιινύ. Αιιά δελ 

είραλ ρξήκαηα λα κνπ ζηείινπλ. Έηζη έκεηλα λα καδέςσ ηα ρξήκαηα, αιιά δελ ην έρσ θαηαθέξεη 

αθόκε» (Helmat, άλδξαο, 21 εηψλ) 

 

Δίλαη ελδηαθέξνλ λα ζεκεησζεί φηη, ζεσξεηηθά, ην ζχζηεκα έρεη αιιάμεη. Με βάζε ην λέν ζχζηεκα, ν 

έιεγρνο ιακβάλεη ρψξα ζηα θέληξα ππνδνρήο, θαη αλάινγα κε ηελ εζληθφηεηα θαη ηελ πξνζσπηθή 

θαηάζηαζε, ην άηνκν κεηαθέξεηαη ζε εγθαηάζηαζε θξάηεζεο/πξναλαρσξεζηαθφ θέληξν ή 

απειεπζεξψλεηαη. ηελ πξάμε, αξθεηνί απφ ηνπο πιεξνθνξεηέο, πνπ ζπλειήθζεζαλ / δηαζψζεθαλ 

θαηά ηελ είζνδν, έκεηλαλ γηα κηα-δπν εκέξεο έσο κηα εβδνκάδα ζην θέληξν ειέγρνπ θαη ζηε ζπλέρεηα 

αθέζεθαλ ειεχζεξνη κε έλα ραξηί δηνηθεηηθήο απέιαζεο. 
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Άιινη, επαθίνληαη ζηελ θαινζχλε ησλ μέλσλ θαηά ηελ είζνδν. 

«..ήξζακε κε έλα πινίν, πξαγκαηηθά κηθξό, 30 άλζξσπνη. Νύρηα, θζάζακε ζε κηα πεξηνρή ζαλ 

δνύγθια θαη καο έβαιαλ ζε κηα βάξθα. Φζάζακε ζηελ Διιάδα θαη ην πξσί πξνζεγγίζακε κηα 

πεξηνρή κε ζπίηηα, πεηλνύζακε ηόζν πνιύ θαη κηα γπλαίθα καο έδσζε ιίγν ηπξί θαη ςσκί θαη καο 

είπε όηη ζα θαιέζεη ηελ αζηπλνκία. Τελ επραξηζηήζακε δηόηη καο βνήζεζε θαη δελ μέξακε πνύ λα 

πάκε έηζη ζέιακε λα έξζεη ε αζηπλνκία. Καη ε αζηπλνκία ήξζε θαη καο πήγαλ ζε κηα άιιε 

ηνπνζεζία, δελ μέξσ πώο ιέγεηαη θαη κεηά κείλακε εθεί γηα κηα εβδνκάδα» (Arat, άλδξαο, 26 

εηψλ) 

 

Η ηζηνξία ηνπ Arat είλαη έλα απφ ηα ιίγα παξαδείγκαηα επηηπρνχο δηέιεπζεο ζηελ παξνχζα έξεπλα, 

αιιά θαη κηα δηπιή εκπεηξία ζπλφξσλ, αθνχ αξγφηεξα πέξαζε κε επηηπρία ζηελ Ιηαιία. 

 

6.3  ε δηέιεπζε  
 

Η Διιάδα δελ είλαη πξννξηζκφο γηα ηνπο Αθγαλνχο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, δελ ππήξμε γηα αξθεηφ 

θαηξφ. πσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ζηελ πξψηε ελφηεηα, ε επηινγή πξννξηζκνχ ηνπο θαζνξίδεηαη ζε 

κεγάιν βαζκφ απφ ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηνπο «κχζνπο», πνπ δηαησλίδνληαη κέζσ ησλ δηθηχσλ, θπξίσο 

ε επηδίσμε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο αζχινπ (πνπ ελζσκαηψλεη ηελ έληαμε θαη ηελ παξνρή 

βνήζεηαο). Αλ ηα θνηλσληθά δίθηπα, νη πξνζδνθίεο θαη νη δηαθηλεηέο επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ην ηαμίδη 

έσο ηελ άθημε ζηελ Διιάδα, νη πνιηηηθέο ηεο ρψξαο θαζνξίδνπλ ην απνηέιεζκα. Έηζη, ε 

αιιειεπίδξαζε κεηαμχ δνκήο θαη ηνπ αηφκνπ, αιιά θαη ε δπλαηφηεηα, ζπλερίδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο δηέιεπζεο. 

 

Η ηδέα ηεο Διιάδαο σο ρψξαο δηέιεπζεο αληηθαηνπηξίδεηαη ζην ιφγν ηνπ πιεξνθνξεηή: 

 « Σην Αθγαληζηάλ είρα αθνύζεη όηη ππάξρεη κηα ρώξα πνπ ιέγεηαη Διιάδα θαη είλαη ζαλ κηα 

πόξηα, πεξλάο κέζα από απηήλ γηα λα θζάζεηο ζηελ Δπξώπε»  (Dabar, άλδξαο, 25 εηψλ) 

 

Πνιχ ιίγνη πιεξνθνξεηέο ζηελ παξνχζα έξεπλα αλέθεξαλ ηελ Διιάδα σο ηειηθφ πξννξηζκφ
19

. 

Παξέκελαλ, εληνχηνηο, εμαηηίαο κηαο πνηθηιίαο παξαγφλησλ: εξγαζηαθήο απαζρφιεζεο, εγθαηάζηαζεο 

θαη έληαμεο (ηδηαίηεξα εθείλνη πνπ βξίζθνληαη εθηφο Αζελψλ), πεξηνξηζκέλεο ή αλππαξμίαο 

ρξεκαηνδφηεζεο, θφβνπ κήπσο ζπιιεθζνχλ θαη επηζηξαθνχλ ή φληαο ήδε ζε θξάηεζε. Ωζηφζν, γηα 

ηελ πιεηνςεθία, ε δηέιεπζε ήηαλ θαη παξέκελε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλεληεχμεσλ, ν αξρηθφο ζηφρνο 

θαη ε ειπίδα γηα ην κέιινλ.  

 

Δίλαη ζε απηφ ην ζηάδην, φπνπ ε πξνζδνθία / δπλαηφηεηα θαη ε δνκή / άηνκν ζπλαληηνχληαη, κε ηα 

«δηαξζξσηηθά» εκπφδηα λα επεξεάδνπλ ηελ ηθαλφηεηα θαη λα δηακνξθψλνπλ ηελ αηνκηθφηεηα ηνπ 

κεηαλάζηε. Σν θαζεζηψο ζε δηέιεπζε θαηαζθεπάδεηαη θαη γίλεηαη αληηιεπηφ ππνθεηκεληθά θαη 

αληηθεηκεληθά. Σν θχξην αληηθεηκεληθφ ζηνηρείν, είλαη ηα δνκηθά εκπφδηα, πνπ ξπζκίδνπλ ην ηαμίδη, κε ηε 

κνξθή ησλ πνιηηηθψλ ειέγρνπ ησλ ζπλφξσλ (De Genova, 2002), κε ηηο επθαηξίεο εξγαζηαθήο 
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απαζρφιεζεο, ην θφζηνο απφ ηελ έλαξμε ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ ηαμηδηνχ θαζψο θαη κέρξη ην ηέινο ηνπ, 

φπσο θαη ε χπαξμε ή / θαη αλάπηπμε ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ (βι. van Hear, 2004). Η απνπζία 

επαξθνχο ρξεκαηνδφηεζεο είλαη ν θχξηνο ιφγνο, πνπ νη Αθγαλνί θαηαιήγνπλ ζε δηέιεπζε. 

 

Οη Αθγαλνί κεηαλάζηεο ζηελ Διιάδα κπνξεί λα είλαη ζε δηέιεπζε, δηαλνεηηθά, θαη λα πεξηκέλνπλ ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο επηζπκίαο ηνπο λα θχγνπλ. πσο θαη πξηλ ην ηαμίδη, ε δηέιεπζε είλαη κηα πξάμε 

εμηζνξξφπεζεο κεηαμχ ηεο επηζπκίαο λα είλαη ελ θηλήζεη θαη ηεο επηηπρνχο κεηαθίλεζεο, φπνπ ε 

επηηπρία εμαξηάηαη απφ ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δηαξζξσηηθψλ εκπνδίσλ (θαη ηελ ηθαλφηεηα λα ην 

πξάμνπλ) θαη ηεο επηζπκίαο ηνπ αηφκνπ λα θχγεη. Κάπνηνο κπνξεί λα είλαη ζε δηέιεπζε γηα πνιιά 

ρξφληα, δηαηεξψληαο ηελ ειπίδα φηη ηα αλαγθαία ρξήκαηα ζα ζπγθεληξσζνχλ ή φηη ε θαηάιιειε 

επθαηξία ζα πξνθχςεη ή φηη νη έιεγρνη αζθαιείαο ζα παξαθακθζνχλ. Ωζηφζν, κπνξεί θαλείο πνιχ 

θαιά λα πεηχρεη δηέιεπζε ζε άιιν πξννξηζκφ, κεηά απφ δηακνλή κεξηθψλ κελψλ ή αθφκε θαη εηψλ ζε 

κηα ρψξα. Έηζη, ε παξνδηθή κεηαθίλεζε είλαη ηαπηφρξνλα κέζα θαη πέξα απφ ηνλ έιεγρν ηνπ θξάηνπο. 

 

Η άθημε είλαη κηα δηθνξνχκελε έλλνηα, γηαηί φπσο ε Agustin (2003) επηζεκαίλεη, πνιινί κεηαλάζηεο 

πνηέ δελ εγθαζίζηαληαη, πνηέ ςπρηθά ή ζσκαηηθά δελ εγθαηαιείπνπλ έλα ζπίηη, ρσξηφ ή πφιε ή -ζα 

πξνζέζεηα- ηελ ηδέα ηνπ ηη πεξηκέλνπλ θαη επηζπκνχλ λα βξεζεί ζηνλ πξννξηζκφ ηνπο. Τπφ απηή ηελ 

έλλνηα, παξακέλνπλ ζε δηέιεπζε - δηαλνεηηθά επηδηψθνληαο λα είλαη ελ θηλήζεη θαη θπζηθά 

πεξηνξηζκέλνη απφ εκπφδηα. Σν ειιεληθφ πιαίζην εληζρχεη απηή ηελ θαηάζηαζε ηνπ «αλάκεζα» γηα 

ηνπο Αθγαλνχο, ζε κεγάιν βαζκφ ιφγσ ηνπ ζπζηήκαηνο αζχινπ. 

 

Σν άζπιν ζηελ Διιάδα ήηαλ, έσο ηηο αξρέο ηνπ 2013, κηα εμαηξεηηθά γξαθεηνθξαηηθή θαη 

ζπγθεληξσηηθή δηαδηθαζία. Γηα έλα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα (2008-2012) νη αηηήζεηο ζα κπνξνχζαλ 

λα ππνβάιινληαη κφλν ζηελ έδξα ηεο Αζηπλνκηθήο Γηεχζπλζεο Αιινδαπψλ ζηελ Αζήλα (Πέηξνπ 

Ράιιε). Η «επηινγή» ήηαλ απζαίξεηε, θαη ιφγσ ηεο κηθξήο ζηειέρσζεο αξρηθά κφλν 300 αηηήζεηο 

κπνξνχζαλ λα ππνβάιινληαη αλά εβδνκάδα. Ο αξηζκφο απηφο ηειηθά έθζαζε ηηο 20-30 έσο ην 2011 

(UNHCR, 2011). Η Human Rights Watch ήδε απφ ην 2008, πεξηέγξαςε ηε δηαδηθαζία σο καδηθή 

(“cattle call”, 2008: 90), πνπ πξνζέβαιε ηνπο αηηνχληεο άζπιν θαη απέηξεπε πνιινχο λα ππνβάινπλ 

αίηεκα. Οη θαζπζηεξήζεηο ζε δεχηεξν βαζκφ ησλ απνθάζεσλ (δηαδηθαζία πξνζθπγήο) ζα κπνξνχζαλ 

λα δηαξθέζνπλ έσο θαη έμη ρξφληα, ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο κηα δεθαεηία. Απηφ ήηαλ έλα απφ ηα 

παξάδνμα ηνπ ζπζηήκαηνο. Απεπζπλφηαλ ζε εθείλνπο, πνπ ήζειαλ λα παξακείλνπλ ζηελ Διιάδα θαη 

δελ είραλ άιιε επηινγή γηα λνκηκνπνίεζε ηεο παξακνλήο ηνπο, ελψ απνζάξξπλε εθείλνπο πνπ 

ήζειαλ λα ππνβάινπλ αίηεζε γηα πξνζηαζία, επεηδή θνβνχληαλ φηη ην αίηεκά ηνπο ζα πάξεη πνιχ 

ρξφλν, έσο φηνπ επεμεξγαζηεί. Απηή ε «θαηάρξεζε» ηνπ ζπζηήκαηνο αζχινπ, είλαη εκθαλήο έσο 

ζήκεξα, κε πάλσ απφ 45.000 πξνζθπγέο δεπηέξνπ βαζκνχ λα εθθξεκνχλ γηα εμέηαζε. Η επηβάξπλζε 

ηεο δηαδηθαζίαο αζχινπ ήηαλ έλαο απφ ηνπο πνιινχο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ην άζπιν ζηελ Διιάδα 

δελ ήηαλ ειθπζηηθφ γηα ηνπο Αθγαλνχο, καδί κε ηελ απνπζία ησλ θνηλσληθψλ παξνρψλ, ηε ζηήξημε ηεο 

εξγαζηαθήο απαζρφιεζεο γηα έληαμε θαη καθξνπξφζεζκεο πξννπηηθέο λνκηκνπνίεζεο. 

« Ξέξσ όηη δελ δίλεηε άζπιν, ην άθνπζα από άιινπο Αθγαλνύο όηη εδώ δελ ππάξρεη άζπιν, θαη 

έλαο άιινο είλαη εδώ γηα δέθα ρξόληα θαη δελ έρεη ηίπνηα, κόλνλ ξνδ θάξηα γηα λα ηε δείρλεη! Οη 

Έιιελεο πεηλάλε πώο εγώ ζα επηβηώζσ;» (Samjur, άλδξαο, 21 εηψλ)  

 

Η επηζπκία λα θχγνπλ εληζρχεηαη θαη απφ ηηο πιεξνθνξίεο, πνπ δηαδίδνληαη φηη ην άζπιν είλαη 

δχζθνιν λα απνθηεζεί. Απηφ έρεη ζρέζε κε ην πψο αληηιακβάλνληαη ην άζπιν, φρη σο κηα πξνζσξηλή 

ή επηθνπξηθή πξνζηαζία, αιιά σο πξνζθπγηθφ θαζεζηψο, ην νπνίν αθφκε θαη ζην πιαίζην ηνπ λένπ 

ζπζηήκαηνο πξνζθέξεηαη ζπληεξεηηθά ζε ζπγθεθξηκέλεο αηνκηθέο πεξηπηψζεηο. Δπηπξνζζέησο, ην 

λέν ζχζηεκα αζχινπ ζα πξέπεη λα μεπεξάζεη ηα πξνεγνχκελα ρξφληα θαθνδηαρείξηζεο, αιιά θαη ηελ 

«εζσηεξίθεπζε» ησλ ειέγρσλ ζηα ζχλνξα, δειαδή «Δπηρείξεζε Ξέληνο Γίαο». Η πνιηηηθή «δείμε κνπ 
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ηα ραξηηά ζνπ», γλσζηή σο «ζθνχπα», ζπλίζηαην απφ αζηπλνκηθέο πεξηπνιίεο ζηα αζηηθά θέληξα κε 

ζηφρν ηνπο ελ δπλάκεη κεηαλάζηεο. Αλ θαη ε επηρείξεζε ήηαλ ζε κεγάιν βαζκφ αλαπνηειεζκαηηθή (βι 

Angeli, Triandafyllidou 2014), ζην επίπεδν ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ, θαηάθεξε λα επεξεάδεη ηελ 

αθγαληθή θηλεηηθφηεηα. 

«Πξηλ ήηαλ ΟΚ λα είζαη ρσξίο ραξηηά αιιά ηώξα αλ ελ έρεηο έγγξαθα ζε ζηέιλνπλ πίζσ. Πξηλ 

ηξείο κήλεο ζπλέιαβαλ θαη έζηεηιαλ ζηελ Αζήλα 45 αλζξώπνπο- Αιβαλνύο, Αθγαλνύο θαη 

Παθηζηαλνύο- όινη επεζηξάθεζαλ. Δίλαη πίζσ ζην Αθγαληζηάλ!» (Alaskar, άλδξαο, 23 εηψλ) 

 

Η πηζαλφηεηα ζχιιεςεο, θξάηεζεο θαη επηζηξνθήο πξνθαιεί αθηλεζία, απνηξέπνληαο ηελ 

θηλεηηθφηεηα απφ θφβν κήπσο ζπιιεθζνχλ. Δλψ δεκηνπξγεί θφβν, επηηξέπεη επίζεο λα αλαδπζνχλ 

ζηξαηεγηθέο επηβίσζεο. Γηα παξάδεηγκα, κηα θνηλή παξαδνρή ήηαλ φηη εθείλνη, νη νπνίνη 

ζπλειήθζεζαλ θαηά ηελ είζνδν θαη έδσζαλ δαθηπιηθά απνηππψκαηα ζε ραξηί, δελ ζα έπξεπε λα 

επηζηξέθνληαη ζχκθσλα κε ην Γνπβιίλν ΙΙ, επεηδή ην ζχζηεκα δελ θαηέγξαςε ηα ζηνηρεία ηνπο 

«Όρη, βιέπεηο ηα απνηππώκαηα είλαη κόλνλ ζε ραξηί. Γελ ηα έρνπλ πνπζελά αιινύ. Αιιά ζηελ 

Καηεράθε ηα παίξλνπλ κε ιέηδεξ {βηνκεηξηθά}. Τν ραξηί δελ ην βιέπεηο. Τν ιέηδεξ όκσο ην 

βιέπεηο» (Sayd, άλδξαο, 27 εηψλ) 

 

Ο Sayd θάλεη δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ δαθηπιηθψλ απνηππσκάησλ ζε ραξηί θαη ησλ βηνκεηξηθψλ 

δεδνκέλσλ. Σν πξψην είλαη αβιαβέο, δεδνκέλνπ φηη δελ θαηαγξάθνληαη ζε νζφλε. Η ρξήζε 

βηνκεηξηθψλ ζηνηρείσλ, σζηφζν, είλαη αληρλεχζηκε. Γλσξίδνληαο φηη, εάλ ε  αίηεζή ηνπ θαηαγξαθεί 

απφ ηε λέα ππεξεζία αζχινπ θαη απνξξηθζεί, ν ίδηνο δελ ζα είλαη ζε ζέζε λα ηαμηδέςεη ζε άιιν 

θξάηνο κέινο ηεο ΔΔ, πξνηηκά ηελ παξαηππία. 

 

ηξαηεγηθέο αλαδεηθλχνληαη σο απάληεζε ζην θφζηνο δηέιεπζεο, -πνπ ζπρλά θζάλεη έσο θαη 4000 

δνιάξηα γηα ηελ Ιηαιία-, θαη ηνπο θηλδχλνπο. Μηα ηάζε έρεη πξνθχςεη ηα ηειεπηαία δχν ρξφληα, 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη νηθνγέλεηεο ζπιιέγνπλ ην απαηηνχκελν πνζφ θαη ζηέιλνπλ ηε γπλαίθα ζηνλ 

ηειηθφ πξννξηζκφ γηα λα ππνβάιεη αίηεζε γηα άζπιν. Αλάινγα κε ην πφζν πνπ κπνξνχλ λα 

ζπιιέμνπλ, ε ζχδπγνο ζπλνδεχεηαη απφ ην παηδί / ηα παηδηά ή ηαμηδεχεη κφλε ηεο, ελψ ν ζχδπγνο 

παξακέλεη ζηελ Διιάδα. Καηά ηελ άθημε ζε ρψξεο, φπσο ε νπεδία, δεηνχλ άζπιν. Αλ ην ιάβνπλ, ην 

ρξεζηκνπνηνχλ σο αίηεκα γηα ηελ νηθνγελεηαθή επαλέλσζε κε ηνπο ζπδχγνπο ηνπο. Έηζη, ε 

νηθνγελεηαθή κνλάδα πξνζαξκφδεη ηελ ηθαλφηεηά ηεο λα κεηαλαζηεχεη ζην πιαίζην, πνπ θαζνδεγεί ηελ 

θηλεηηθφηεηά ηνπο. Έλα άηνκν ζα δηειαχλεη, κε ηελ ειπίδα ηεο επηηπρίαο. 

 

Γηα ηνπο κεηαλάζηεο ην λα δνπλ παξάηππα ζηελ Διιάδα, θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ Ξέληνπ Γία, είλαη 

ζπρλά έλα αλππέξβιεην εκπφδην θαη κηα ηδηαίηεξα δχζθνιε εκπεηξία γηα φζνπο έρνπλ νηθνγέλεηα, 

δεδνκέλνπ φηη θξάηεζε ζεκαίλεη επίζεο δηαρσξηζκφ ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο. Ωζηφζν, νη 

πιεξνθνξεηέο ζπδήηεζαλ γηα ην πψο ε αζηπλνκία ζπάληα ζηακάηεζε εθείλνπο πνπ ζπλνδεχνληαλ 

απφ παηδηά. Σέινο, ν γάκνο σο έλαο ηξφπνο λνκηκνπνίεζεο ηεο παξακνλήο ελφο αηφκνπ ζηε ρψξα 

επίζεο ζπδεηήζεθε. Έλαο πιεξνθνξεηήο είρε εκπλεπζηεί απφ ηνπο θίινπο, πνπ είραλ θαηαθέξεη λα 

παληξεπηνχλ θαη λα απνθηήζνπλ έγγξαθα (ηφζν ν γάκνο φζν θαη ην πηζηνπνηεηηθφ ήηαλ πιαζηά, κε 

θφζηνο 10.000 δνιάξηα). 

 

Απφ ηα βαζηθά δνκηθά ζηνηρεία, σζηφζν, πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηηπρή δηέιεπζε, είλαη ε θξάηεζε. Ο 

θφβνο ή ε εκπεηξία ηεο θξάηεζεο αλαδχζεθε ζε θάζε ζπδήηεζε, πνπ έγηλε κε ηνπο πιεξνθνξεηέο, 

είηε ζηελ Διιάδα ή ηελ Σνπξθία. Οη ζπλζήθεο, ε δηαδηθαζία θαη ε αδηθία (φπσο εηζπξάηηεηαη) ηεο 

θξάηεζεο θπθινθνξεί αλάκεζα ζηα αθγαληθά δίθηπα θαη ρξσκαηίδεη ηφζν ην ηαμίδη φζν θαη ηηο 
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δηαδξνκέο (βι. ηελ παξαπάλσ ελφηεηα γηα ηελ Σνπξθία), αιιά θαη ηελ επηζηξνθή. ην ηειεπηαίν κέξνο 

ηεο αλάιπζεο, ζα αλαθεξζνχκε ζηελ Διιάδα θαη ηδηαίηεξα ζε ζρέζε κε ηελ επηζηξνθή. 

 

6.4  Κξάηεζε θαη επηζηξνθή 
 

Γεθαηξείο (13) πιεξνθνξεηέο ηνπ δείγκαηνο ήηαλ ππφ θξάηεζε. Απφ απηνχο, ελλέα (9) είραλ 

θαηαρσξεζεί σο «εζεινληηθέο» επηζηξνθέο κε ην πξφγξακκα ηνπ ΓΟΜ. Δπηζηξνθή θαη θξάηεζε, 

κνηάδνπλ αληηθαηηθέο έλλνηεο, αιιά, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, νη δχν πνιηηηθέο είλαη εγγελψο 

ζπλδεδεκέλεο ζε κηα πξνζπάζεηα λα γίλεη δηαρείξηζε ησλ παξάηππσλ κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ. 

 

Η επηζηξνθή είλαη κηα ζχλζεηε έλλνηα, εηδηθά φηαλ αλαιχεηαη ζην πιαίζην ηεο αθγαληθήο 

κεηαλάζηεπζεο. Πξψηνλ, φπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, ε δπζθνιία ηεο δηάθξηζεο ησλ 

κεηαλαζηψλ απφ ηνπο πξφζθπγεο θαη ε δπζθνιία ζαθνχο δηαρσξηζκνχ ζε πνηα νκάδα αλήθνπλ νη 

Αθγαλνί, έρεη επηπηψζεηο ζηε δηαδηθαζία επηζηξνθήο. Δάλ δελ είλαη νχηε πξφζθπγεο νχηε κεηαλάζηεο, 

πνηα κέζα κπνξνχλ λα ηνπο αθνξνχλ, λα ηνπο πξνζηαηεχζνπλ θαη κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ γηα ηελ 

επηζηξνθή ηνπο; Γεχηεξνλ, ε επηζηξνθή δελ είλαη έλα λέν ζέκα γηα ηνπο Αθγαλνχο κεηαλάζηεο. 

Αληίζεηα, είλαη ελζσκαησκέλε ζην επξχηεξν ζρέδην ηεο θηλεηηθφηεηαο ηνπ. Σξίηνλ, δελ ππάξρεη έλα θαη 

κφλνλ είδνο επηζηξνθήο. Τπάξρνπλ ηξεηο ηχπνη πξνγξακκάησλ επηζηξνθήο πνπ βαζίδνληαη ζηε 

ζπκκεηνρή ηνπ ΓΟΜ ή / θαη ηηο εζληθέο αξρέο: 

1.  «εζεινληηθή ρσξίο εμαλαγθαζκφ», φηαλ νη κεηαλάζηεο απνθαζίδνπλ αλά πάζα ζηηγκή θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπο, λα επηζηξέςνπλ ζηελ παηξίδα ηνπο κε δηθή ηνπο βνχιεζε 

θαη θφζηνο. 

2. «Δθνχζηα ππφ εμαλαγθαζκφ», φηαλ ηα άηνκα βξίζθνληαη ζην ηέινο ηνπ θαζεζηψηνο 

πξνζσξηλήο πξνζηαζίαο, απνξξίθζεθαλ γηα άζπιν, ή δελ είλαη ζε ζέζε λα κείλνπλ, θαη 

επηιέγνπλ λα επηζηξέςνπλ κε δηθή ηνπο βνχιεζε θαη 

3. «Αθνχζηα», σο απνηέιεζκα ηεο δηαηαγήο απέιαζεο ησλ αξρψλ ηνπ θξάηνπο ππνδνρήο (ΙΟΜ 

2012, ζε Koch 2014: 911). 

 
Οη δχν πξψηεο επηινγέο εκπίπηνπλ θάησ απφ ηελ νκπξέια ηεο Τπνβνεζνχκελεο Δθνχζηαο 

Δπηζηξνθήο θαη Δπαλέληαμεο, κε ηελ επαλέληαμε λα είλαη εθηθηή γηα επηιεγκέλα άηνκα, πνπ πιεξνχλ 

ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο. Ιζρχνπλ γηα ηνπο ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ, νη νπνίνη δελ πιεξνχλ ηηο 

πξνυπνζέζεηο εηζφδνπ θαη παξακνλήο ζηε ρψξα, ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ ησλ νπνίσλ ε αίηεζε 

αζχινπ εμαθνινπζεί λα εθθξεκεί ή έρεη απνξξηθζεί θαη ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ, νη νπνίνη 

απνιακβάλνπλ δηεζλνχο πξνζηαζίαο, αιιά παξ 'φια απηά επηζπκνχλ λα επηζηξέςνπλ ζηελ ρψξεο 

ηνπο. ηελ Διιάδα, ηελ επηζηξνθή, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εζεινληηθήο επηζηξνθήο- δελ 

δηαρεηξίδεηαη απνθιεηζηηθά ν ΓΟΜ. Αληηζέησο, ε Διιεληθή Αζηπλνκία αλαιακβάλεη ηηο απειάζεηο, αιιά 

απφ ην 2009 είλαη φιν θαη πην ελεξγή ζηηο εζεινληηθέο επηζηξνθέο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ΓΟΜ ή κε 

λαπισκέλεο πηήζεηο. 

 

Γηα παξάδεηγκα, απφ ην 2009 έσο ην 2013 ζπλνιηθά 1.578 άηνκα επέζηξεςαλ κέζσ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο νηθεηνζεινχο επαλαπαηξηζκνχ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο
20

. Καηά ηελ ίδηα πεξίνδν, ε 

Διιεληθή Αζηπλνκία θαηέγξαςε 3.603 επηζηξνθέο Αθγαλψλ, πνπ αλαιήθζεθαλ ηφζν απφ ηελ 

Αζηπλνκία θαη ην ΓΟΜ θαη πεξηιάκβαλαλ ηφζν εθνχζηεο φζν θαη αλαγθαζηηθέο επηζηξνθέο
21

. Έηζη, 

ζπλνιηθά, 5.181 Αθγαλνί έρνπλ επηζηξαθεί απφ ην 2009 έσο ην 2013. Η εηθφλα, ζε ζχγθξηζε κε ηνπο 

                                                           

20 Σα ζηνηρεία παξαρσξήζεθαλ, θαηφπηλ αηηήκαηνο, απφ ηε Γηεχζπλζε Αιινδαπψλ ζηηο 23 Ινπιίνπ 2014. 

21 Πξφθεηηαη γηα δηαθνξεηηθά πξνγξάκκαηα επηζηξνθήο θαη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο δελ πεξηιακβάλεηαη ζε φζνπο επεζηξάθεζαλ 

εζεινληηθά απφ ηελ Διιεληθή Αζηπλνκία. 
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αξηζκνχο επηζηξνθήο ησλ Παθηζηαλψλ θαη ησλ Μπαλγθιαληεζηαλψλ, είλαη εμαηξεηηθά ρακειή θαη κε 

ηελ εμαίξεζε ηνπ 2012 (νπφηε ζεκεηψζεθε κηα αμηνζεκείσηε αχμεζε ζηηο επηζηξνθέο) φια ηα άιια 

ρξφληα νη επηζηξνθέο είλαη θάησ απφ 800 εηεζίσο. 

 

Σα θίλεηξα γηα ηελ επηζηξνθή, φπσο θαη ηα πξνγξάκκαηα πνπ ηελ δηαρεηξίδνληαη, πνηθίιινπλ. Οη λέεο 

«παηξίδεο» είλαη ζπρλά πξνζσξηλέο, θαη αθηιφμελεο. Οη Αθγαλνί, νη νπνίνη δελ επηηπγράλνπλ λα 

εμαζθαιίζνπλ έλα λνκηθφ θαζεζηψο, παξακέλνπλ ζηελ αθάλεηα θαη ρσξίο έγγξαθα. ε απηέο ηηο 

πεξηπηψζεηο, ε επηζηξνθή κπνξεί πνιχ θαιά λα είλαη κηα βηψζηκε επηινγή. Μεηαμχ ησλ Αθγαλψλ 

ππάξρεη επίζεο ν κχζνο ηεο παηξίδαο, ην πξνπνιεκηθφ Αθγαληζηάλ θαη «ην φλεηξν λα επηζηξέςνπλ 

κπνξεί λα είλαη κηα ιαρηάξα γηα επηζηξνθή ζε έλα Αθγαληζηάλ εμηδαληθεπκέλσλ αλακλήζεσλ» 

(Braakman θαη Schlenkhoff, 2007: 10). Τπάξρνπλ θαη εθείλνη ησλ νπνίσλ νη αηηήζεηο έρνπλ 

απνξξηθζεί ή εθθξεκνχλ γηα καθξά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη εθείλνη πνπ απνκαθξχλνληαη αθνχζηα απφ 

ην θξάηνο. Τπάξρεη επίζεο κηα άιιε επηινγή, κηα γθξίδα δψλε, ε εζεινληηθή επηζηξνθή απφ ηελ 

θξάηεζε, φπνπ ηα φξηα κεηαμχ ηνπ λα ζέινπλ λα επηζηξαθνχλ θαη λα επηζηξέθνπλ γηα λα μεθχγνπλ 

απφ ην ηηκσξεηηθφ ρέξη ηνπ θξάηνπο είλαη αζαθή. 

 

Καηά ηε δηάξθεηα επίζθεςεο ζηα γξαθεία ηνπ ΓΟΜ ζηελ Αζήλα
22

, ζπλαληήζακε κηα ζηαζεξή ξνή 

εηζεξρφκελσλ κεηαλαζηψλ δηαθφξσλ εζληθνηήησλ, Παθηζηαλνχο, Γεσξγηαλνχο, Μπαλγθιαληεζηαλνχο. 

Η απνπζία ησλ Αθγαλψλ ήηαλ κηα έληνλε αληίζεζε, αιιά, φπσο εμήγεζε έλα κέινο ηνπ πξνζσπηθνχ, 

ζπλνιηθά ε ζπκκεηνρή ησλ Αθγαλψλ ζηε εζεινχζηα επηζηξνθή είλαη πεξηνξηζκέλε. πλνιηθά, 

θαηαθέξακε λα πξαγκαηνπνηήζνπκε κφλν δχν ζπλεληεχμεηο κε ηνπο Αθγαλνχο, νη νπνίνη εμέηαδαλ ην 

ελδερφκελν λα πξνζεγγίζνπλ ή είραλ πξνζεγγίζεη ηνλ ΓΟΜ γηα λα επηζηξέςνπλ ζην Αθγαληζηάλ. Η 

πξψηε ήηαλ κε ηνλ Zahid, ν νπνίνο ήξζε απφ ην Αθγαληζηάλ ζε ειηθία 21 εηψλ. Ο θίινο ηνπ, ν νπνίνο 

δνχζε ζηελ Διιάδα γηα κηα δεθαεηία, ηνπ είρε πεη φηη ζα κπνξνχζε λα βξεη κηα δνπιεηά, θαη έγγξαθα 

(ξνδ θάξηα). Σνλ ζπλαληήζακε έμσ απφ ηα γξαθεία ηνπ ΓΟΜ θαηά ηελ ηειεπηαία επίζθεςή ηνπ, πξηλ 

επηζηξέςεη ζην Αθγαληζηάλ. Ο ίδηνο επέιεμε λα επηζηξέςεη, επεηδή λνζηαιγνχζε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ 

θαη ήζειε λα δεη ηα παηδηά ηνπ θαη πάιη φκσο εμήγεζε φηη ήηαλ επηπρήο ζηελ Διιάδα. Δίλαη ην 

θαιχηεξν παξάδεηγκα εζεινληηθήο επηζηξνθήο. Αζθεί ην πξνζσπηθφ ηνπ δηθαίσκα επηιέγνληαο λα 

επηζηξέςεη ζηελ παηξίδα ηνπ, νχηε ππφ πίεζε, νχηε σο απνηέιεζκα ησλ εμσηεξηθψλ πεξηνξηζκψλ. 

 

Ο Murfat ήηαλ κηα πηζαλή εζεινληηθή επηζηξνθή. Δίρε θάπνην καθξηλφ ζπγγελή πνπ δνχζε ζηελ 

Αζήλα, ν νπνίνο αξλήζεθε λα ηνλ ζπλαληήζεη, εθηφο αλ λνκηκνπνηνχζε ηελ παξακνλή ηνπ ζηε ρψξα 

(ζπλήζσο κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο αζχινπ). Ωζηφζν, ν Murfat είρε αθνχζεη φηη νη Αθγαλνί, πνπ 

ππέβαιαλ αίηεζε γηα άζπιν, εζηάιεζαλ ζε θξάηεζε θαη επεζηξάθεζαλ ζην Αθγαληζηάλ. Αθνχ δελ 

είρε πφξνπο γηα λα βξίζθεηαη ζε δηέιεπζε θαη δελ κπφξεζε λα βξεη κηα δνπιεηά, ζθεπηφηαλ, φηαλ ηνλ 

ζπλαληήζακε, λα επηζηξέςεη ζηελ παηξίδα ηνπ. Η αηηία γηα ηελ επηζηξνθή, είλαη ν θφβνο ηεο 

ζχιιεςεο απφ ηελ αζηπλνκία θαη ε θξάηεζε θαη ε έιιεηςε επθαηξηψλ απαζρφιεζεο. 

 

Με εμαίξεζε απηέο ηηο δχν πεξηπηψζεηο, φινη νη άιινη επηζηξεθφκελνη, πνπ ζπλαληήζακε, βξίζθνληαλ 

ζην θέληξν θξάηεζεο ηεο Ακπγδαιέδαο. Η ζπζηεκαηηθή ρξήζε ηεο θξάηεζεο φιν θαη πεξηζζφηεξν 

ζεσξείηαη σο ην πην απνηειεζκαηηθφ κέζν γηα λα εμαζθαιίζεη ηελ επηζηξνθή ησλ ζπιιεθζέλησλ 

κεηαλαζηψλ ζηε ρψξα θαηαγσγήο ηνπο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, κέρξη ηα ηέιε ηνπ 2014, ε θξάηεζε 

ήηαλ εκβιεκαηηθή πνιηηηθή ηεο Διιάδαο, φζνλ αθνξά ζηε δηαρείξηζε ηεο παξάηππεο κεηαλάζηεπζεο. 

 

Η επηζηξνθή
23

, θαη ηδηαίηεξα ε εθνχζηα επηζηξνθή, παξνπζηάδεηαη σο θαινπξναίξεηε επηινγή, 

ηνπιάρηζηνλ ζην πιαίζην ηεο ΔΔ, γηα φζνπο έρνπλ ήδε ζεσξεζεί φηη είλαη αλεπηζχκεηνη ζην έδαθνο 

ηνπ θξάηνπο κέινπο. Η Οδεγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 2008/115 / ΔΚ (νδεγία γηα ηελ επηζηξνθή)
24

 

                                                           

22 Ο ΓΟΜ Αζήλαο καο παξαρψξεζε επγεληθά άδεηα λα πξνζεγγίζνπκε ππνςήθηνπο επηζηξεθφκελνπο θαη ηνπο δήηεζε λα 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα. Η δηαδηθαζία ήηαλ εζεινληηθή θαη ρσξίο αλάκεημε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ΓΟΜ.  

23 http://assembly.coe.int/ASP/Doc/XrefViewHTML.asp?FileID=12461&Language=en 

24 Directive 2008/115/EC of 16 December 2008. 

http://assembly.coe.int/ASP/Doc/XrefViewHTML.asp?FileID=12461&Language=en
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νξίδεη έλα αξθεηά πεξηνξηζηηθφ πιαίζην, φηαλ πξφθεηηαη γηα ηε ρξήζε ηεο θξάηεζεο γηα ηνπο 

παξάηππνπο κεηαλάζηεο θαη ηνπο αηηνχληεο άζπιν. Ωζηφζν, παξά ηνλ εμαληιεηηθφ θαηάινγν πνπ 

πεξηνξίδεη ηνπο ιφγνπο θξάηεζεο, επηηξέπεη ζηνπο αηηνχληεο άζπιν λα θξαηεζνχλ πξνθεηκέλνπ λα 

θαζνξηζηεί ε εζληθφηεηα ή ε ηαπηφηεηά ηνπο ή / θαη ν αηηψλ λα θάλεη ρξήζε ηνπ δηθαηψκαηφο ηνπ λα 

εηζέιζεη ζην έδαθνο θαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρεη θίλδπλνο θπγνδηθίαο. ιεο νη πεξηπηψζεηο είλαη 

αλνηθηέο ζε εξκελεία θαη ζπζηεκαηηθή εθαξκνγή, δεδνκέλνπ φηη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα νη πεξηζζφηεξνη 

αηηνχληεο άζπιν θζάλνπλ ρσξίο ραξηηά θαη είλαη σο εθ ηνχηνπ «επηιέμηκνη» γηα λα θξαηεζνχλ κέρξηο 

φηνπ ε ηαπηφηεηά ηνπο επαιεζεπηεί. Η νδεγία ζέηεη εμάιινπ έλα φξην ζηε δηάξθεηα ηεο θξάηεζεο, ε 

νπνία δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνπο 18 κήλεο. 

 

Απφ ηηο επηζθέςεηο ζηελ Ακπγδαιέδα
25

, κηα εηθφλα πνπ πξνέθπςε είλαη φηη ε εθνχζηα επηζηξνθή είλαη 

έλαο ηξφπνο απφδξαζεο απφ ην ηηκσξεηηθφ ρέξη ηνπ θξάηνπο, κηα «δηέμνδνο» απφ ηνλ εγθιεηζκφ, 

αιιά φρη θαη 'αλάγθε κηα θαιή επηινγή. Οη κεηαλάζηεο ρσξίο έγγξαθα, πνπ δελ είραλ πξηλ απφ ηελ 

ζχιιεςή ηνπο ππνβάιεη αίηεκα αζχινπ, είραλ κεηαθεξζεί ζηελ Ακπγδαιέδα, απφ ηηο δηάθνξεο 

εγθαηαζηάζεηο θξάηεζεο, φπνπ αξρηθά θξαηνχληαλ, κφιηο ν έιεγρνο νινθιεξψζεθε. Η αξρηθή βάζε 

γηα ηε κεηαθνξά είλαη ε εζληθφηεηα. Αλ ν ππήθννο ηξίηεο ρψξαο ζπιιεθζεί θαη ζεσξεζεί επηιέμηκνο 

γηα επηζηξνθή (δειαδή, δελ εκπίπηεη ζηελ θαηεγνξία ησλ εζληθνηήησλ πνπ δελ απειαχλνληαη, φπσο 

είλαη νη χξνη, νκαινί, Ιξαθηλνί), απηφο / απηή ζα  κεηαθεξζνχλ ζπλήζσο απφ έλα θέληξν θξάηεζεο 

(φπνπ είραλ αξρηθά θξαηεζεί) ζε έλα πξναλαρσξεζηαθφ θέληξν είηε γηα λα απειαζνχλ ή γηα εθνχζηα 

επηζηξνθή. 

 

Οη ζπλεληεπμηαδφκελνη αλέθεξαλ πςειά επίπεδα ζχγρπζεο θαη έιιεηςεο πιεξνθνξηψλ, καδί κε ην 

θφβν ηνπ ρξφλνπ πνπ δαπαλάηαη θαη ' νπζίαλ ζην θελφ. ε έλα θιίκα αβεβαηφηεηαο, ε εθνχζηα 

επηζηξνθή παξνπζηάδεηαη σο εμέρνπζα επηινγή, φηαλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, αλ θαλείο εμεηάζεη ηελ 

επηινγή πξνζεθηηθά, δελ είλαη ηφζν πνιχ κηα επηινγή, φζν έλα πξνθαζνξηζκέλν ηειηθφ απνηέιεζκα. 

Με ηνλ έλα ή ηνλ άιιν ηξφπν, ν κεηαλάζηεο ζα πξέπεη λα επηζηξαθεί. Δίλαη ην «πψο» πνπ είλαη πξνο 

ζπδήηεζε. 

«..θνίηα κε εδώ, δελ είκαη εγθιεκαηίαο θαη θνίηα πνπ κε θξαηάλε! ΟΚ, είκαη παξάηππνο, δελ έρσ 

ραξηηά αιιά δελ είκαη εγθιεκαηίαο. Μπξνζηά είλαη θαιύηεξα. ΟΚ είκαη παξάηππνο, αιιά εδώ 

θαζεηί είλαη θιεηζηό. Αλνίγνπλ ηηο πόξηεο δύν θνξέο ηελ εκέξα. Γελ είλαη έηζη εθεί {Δπξώπε}.. 

εθεί ηνπιάρηζηνλ κπνξείο λα πεξπαηήζεηο έμσ» (Muham, άλδξαο, 18 εηψλ) 

  

Ο Muham αλαγλσξίδεη ηελ «παξάηππε» ηδηφηεηά ηνπ, φπσο νξίδεηαη απφ ην θξάηνο, αιιά φρη ην 

«πνηληθφ» θαζεζηψο ηνπ, δεδνκέλνπ φηη δελ είρε δηαπξάμεη έλα έγθιεκα. Αληηπαξαζέηεη ζε φ, ηη 

ζπκβαίλεη ζηελ ειιεληθή θξάηεζε κε φ, ηη μέξεη (ή λνκίδεη φηη μέξεη) γηα άιιεο ρψξεο –«κπξνζηά είλαη 

θαιύηεξα». ηελ πξαγκαηηθφηεηα, απηφ πνπ βξίζθεηαη πέξα απφ ηελ Διιάδα είλαη έλα θνηλφ ζέκα ζηηο 

ζπδεηήζεηο κε ηνπο θξαηνχκελνπο. 

 

Καηά ηελ άθημε ζηελ εγθαηάζηαζε, νη κεηαλάζηεο, ηνπιάρηζηνλ ζεσξεηηθά, ελεκεξψλνληαη γηα ηε 

δηάξθεηα ηεο θξάηεζήο ηνπο, ηε δπλαηφηεηα λα ππνβάινπλ αίηεζε γηα άζπιν θαη ηη ζπκβαίλεη ζε ζρέζε 

κε ηελ θξάηεζή ηνπο, απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δηαδίδνληαη. Ωζηφζν, νη πιεξνθνξίεο είλαη αζαθείο. 

«ζνπ ιέλε ζα ζε αθήζνπλ ειεύζεξν αύξην, ηελ επνκέλε.. πέληε κήλεο έρνπλ πεξάζεη έηζη» 

(Rah, άλδξαο, 19 εηψλ) 

 

                                                           

25 Σκήκαηα απηήο ηεο ελφηεηαο έρνπλ ήδε δεκνζηεπζεί ππφ ηνλ ηίηιν “Involuntary mobility: between a rock and a hard place” at 

http://bordercriminologies.law.ox.ac.uk/involuntary-mobility/ 

http://bordercriminologies.law.ox.ac.uk/involuntary-mobility/
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ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε αθξίβεηα θαη ην επίπεδν ησλ πιεξνθνξηψλ εμαξηάηαη απφ ην πνηνο ηα 

πξνζθέξεη (π.ρ. ν θχιαθαο, ν ππάιιεινο γηα ην άζπιν, ν δηεξκελέαο) θαη αλ πξάγκαηη 

πξνζθέξνληαη. Οη πεγέο είλαη κπεξδεκέλεο θαη ην ίδην θαη ηα δεδνκέλα, εηδηθά ζε ζρέζε κε ην άζπιν. 

ηαλ κηιήζακε κε ηνπο Αθγαλνχο πνπ είραλ εγγξαθεί γηα ην πξφγξακκα εζεινληηθήο επηζηξνθήο, 

ηφληζαλ ην γεγνλφο φηη είραλ ελεκεξσζεί απφ δηάθνξεο πεγέο (θξαηνπκέλνπο, θίινπο, θχιαθεο) φηη, 

εθφζνλ ππνβάινπλ αίηεζε αζχινπ, ν ρξφλνο θξάηεζήο ηνπο ζα μεθηλήζεη απφ ην κεδέλ θαη ζα 

θαηέιεγαλ λα πεξάζνπλ ηνπιάρηζηνλ 18 κήλεο ζηελ εγθαηάζηαζε. Απηφ ηνπο απέηξεςε απφ ην λα 

δεηήζνπλ πξνζηαζία, γεγνλφο πνπ έρεη δηάθνξεο ζπλέπεηεο, φρη κφλν ζε ζρέζε κε ην άζπιν, αιιά θαη 

γηα ηελ επηζηξνθή. Γειαδή, αλ δελ θαηεγνξηνπνηνχληαη σο αηηνχληεο άζπιν, αληηκεησπίδνληαη σο 

επηιέμηκνη γηα επαλαπαηξηζκφ, θαη εθ παξαδξνκήο σζνχληαη πην θνληά πξνο ηε ιχζε ηεο εζεινχζηαο 

επηζηξνθήο. 

«Εήηεζα λα επηζηξαθώ {…} ηξεηο κήλεο… κνπ είπαλ όηη κπνξνύζα λα ππνβάιισ γηα άζπιν, 

αιιά ήμεξα όηη ζα κε απέξξηπηαλ. Απηό παίξλεη πεξηζζόηεξν από έλαλ ρξόλν. Σ’ απηό ην 

δηάζηεκα ζα γπξίζσ πίζσ θαη ζα θαηαηαγώ ζην ζηξαηό, ζα θεξδίζσ κεξηθά ρξήκαηα θαη ζα 

επηζηξέςσ.  

Δ.: Θα επηζηξέςεηο πνύ; 

Μ.: Θα πάσ κέζσ Βνπιγαξίαο ή Οπθξαλίαο
26

 ή εδώ αλ ρξεηαζηεί.. {…} Ζ Γαιιία είλαη πάληα ν 

ηειηθόο κνπ πξννξηζκόο» (Jul, άλδξαο, 26 εηψλ) 

 

Απηφο ν ηχπνο επηζηξνθήο ζέηεη επίζεο ην δήηεκα ηεο βησζηκφηεηαο. Πφζνη απφ απηνχο πνπ 

επηζηξέθνληαη, ζα παξακείλνπλ ζην Αθγαληζηάλ; Μεξηθνί απφ ηνπο πιεξνθνξεηέο είραλ ήδε 

πξνδηάζεζε γηα εθ λένπ κεηαλάζηεπζε. 

 

«[…] Θα πάσ πίζσ κόλνλ γηα λα δσ ηνλ αδειθό κνπ, λα βεβαησζώ όηη είλαη ΟΚ θαη θπζηθά ζα 

θύγσ πάιη, αιιά ζα ηνλ πάξσ καδί κνπ απηή ηε θνξά. Γελ κπνξνύκε λα κείλνπκε εθεί. Θα 

πξνζπαζήζνπκε γηα Καλαδά ή Γεξκαλία, αιιά κάιινλ γηα Καλαδά». (Jad, άλδξαο, 25 εηψλ) 

 

Γηα εθείλνπο, πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ επηζηξνθή γηα λα πεηχρνπλ θάηη ζπγθεθξηκέλν, φπσο ν 

πιεξνθνξεηήο πνπ ήζειε λα δεη ηνλ αδειθφ ηνπ, ε επηζηξνθή ζεσξείηαη σο πξνζσξηλή θαη 

ιεηηνπξγηθή, εμππεξεηεί έλα ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ. Γηα εθείλνπο, πνπ επηζηξέθνπλ, επεηδή δελ ηνπο 

επηηξέπεηαη ή δελ κπνξνχλ λα πεξηκέλνπλ δηέμνδν απφ ην ζχζηεκα, ε παξακνλή ηνπο ζην 

Αθγαληζηάλ θαίλεηαη λα εμαξηάηαη απφ ην επξχηεξν θνηλσληθννηθνλνκηθφ θαη πνιηηηθφ πιαίζην. 

 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ην θαηλφκελν ηεο ρηνλνζηηβάδαο ιακβάλεη ρψξα, φπνπ ε θξάηεζε, αζαθήο σο 

πξνο ηε δηάξθεηα θαη ην απνηέιεζκα, επεξεάδεη ηφζν ηνπο αηηνχληεο άζπιν φζν θαη ηνπο παξάηππνπο 

κεηαλάζηεο, κε ηνπο πξψηνπο, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, λα απέρνπλ απφ ην αίηεκα ρνξήγεζεο 

αζχινπ, ελψ ε αίηεζή ηνπο είλαη ππφ επεμεξγαζία θαη νη ηειεπηαίνη νπδέπνηε λα ππνβάιινπλ αίηεκα 

ρνξήγεζεο. Αληί λα θηλνχληαη πξνο ηνπο αξρηθνχο ηνπο πξννξηζκνχο, πνπ ζηε ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία είλαη έλα θξάηνο κέινο ηεο ΔΔ, φπσο ε νπεδία, ε Γεξκαλία θαη ε Απζηξία, ε θίλεζή ηνπο 

είλαη ηψξα πξνο ηα πίζσ, πξνο ηε ρψξα πξνέιεπζεο. Οη Αθγαλνί αλαθέξνπλ ηελ πξννπηηθή ηεο 

επηζηξνθήο σο αθνχζηα, πνπ είλαη ζε κηα έληνλε αληίζεζε κε ηελ αξρηθή κεηαλαζηεπηηθή θίλεζή ηνπο. 

Σελ επηιέγνπλ, αιιά δελ είλαη κηα πξαγκαηηθή επηινγή. Ίζσο αθφκα κε πην θξηηηθφ πλεχκα, ηελ 

                                                           

26 Η αλαθνξά ζηελ Οπθξαλία είλαη ελδηαθέξνπζα γηαηί είλαη κηα απφ ηηο παιαηέο δηαδξνκέο ησλ Αθγαλψλ πξνο ηελ Δπξψπε.  
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επηιέγνπλ, επεηδή θαηαιαβαίλνπλ φηη είλαη έλαο γξήγνξνο ηξφπνο εμφδνπ, ζεσξψληαο φηη απφ ηε 

ζηηγκή πνπ ππνγξάθνπλ γηα ηελ επηζηξνθή, απηφ ζα ζπκβεί κέζα ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

 

Ωζηφζν, ζηελ ηειεπηαία καο επίζθεςε ζηελ Ακπγδαιέδα, ζπλαληήζακε Αθγαλνχο πνπ πεξίκελαλ γηα 

πεξηζζφηεξν απφ ηξεηο κήλεο γηα επηζηξνθή θαη πνπ ήηαλ πξνβιεκαηηζκέλνη σο πξνο ην γηαηί δελ 

είραλ ζηαιεί πίζσ ζηελ παηξίδα, δεδνκέλνπ κάιηζηα φηη δελ είραλ ην δηθαίσκα λα παξακείλνπλ ζηελ 

Διιάδα. Δλήκεξνη φηη είλαη «αλεπηζχκεηνη», ζεσξνχλ ηε ζπλερηδφκελε θξάηεζή ηνπο, παξά ην 

γεγνλφο φηη δέρηεθαλ λα επηζηξαθνχλ, απιά σο πεξαηηέξσ ηηκσξία. ρεδφλ φινη νη πιεξνθνξεηέο 

καο δήηεζαλ λα παξέκβνπκε, ψζηε ν ΓΟΜ λα επηζπεχζεη ηελ επηζηξνθή ηνπο. Οη ζπλζήθεο 

θξάηεζεο, αιιά θπξίσο ε ίδηα ε θξάηεζε, ε απψιεηα ηεο ειεπζεξίαο θαη ε αθνχζηα αθηλεζία, ζηελ 

νπνία σζήζεθαλ, ζήκαηλε γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο φηη ε επηζηξνθή ήηαλ ε θαιχηεξε επηινγή. 
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7.  πκπεξάζκαηα: θνξείο, πνιηηηθέο θαη παξάγνληεο πνπ 
δηακνξθώλνπλ ηελ αθγαληθή κεηαλάζηεπζε 

 

Η αθγαληθή κεηαλάζηεπζε ζηελ Διιάδα είλαη έλα θαιφ παξάδεηγκα γηα λα θαηαλνήζνπκε ηελ 

πνιππινθφηεηα ηεο αλζξψπηλεο θηλεηηθφηεηαο θαη λα απνπεηξαζνχκε λα ηελ θαηεγνξηνπνηήζνπκε θαη 

αλάινγα λα ηελ αληηκεησπίζνπκε. Αλ θαη δελ είλαη κνλαδηθφ θαηλφκελν, απφ ηελ άπνςε ηνπ πψο 

ππνθηλείηαη ή πξαγκαηψλεηαη ε κεηαλάζηεπζε, είλαη έλα αληηπξνζσπεπηηθφ παξάδεηγκα ησλ κεηθηψλ 

κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ θαη ηνπ πψο απηέο δηακνξθψλνπλ ηε κεηαλάζηεπζή ηνπο. Γελ ππάξρνπλ 

επαξθείο φξνη γηα λα ραξαθηεξίζνπλ ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ Αθγαλψλ, θαζψο δελ είλαη φινη πξφζθπγεο 

νχηε νηθνλνκηθνί κεηαλάζηεο, φπσο έρεη επηζεκαλζεί θαη ζην παξειζφλ (Scalettaris, 2009). Σν ίδην 

ηζρχεη θαη γηα ηηο πνιπθαηεπζπλφκελεο θαη  θπθιηθέο κνξθέο κεηαλάζηεπζεο, πνπ ηα δηαθξαηηθά 

θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά δίθηπα έρνπλ αλαπηχμεη, θαη είλαη ελζσκαησκέλα ζηελ αθγαληθή ζηξαηεγηθή 

ηνπ δελ (Monsutti, 2005). 

 

Η αθγαληθή κεηαλάζηεπζε δελ απνδίδεηαη ζε έλα κνλαδηθφ ιφγν, αιιά ζε έλα ζχλζεην πιέγκα 

θνηλσληθννηθνλνκηθψλ, πνιηηηθψλ θαη πξνζσπηθψλ παξαγφλησλ, πνπ επεξεάδνπλ δηαθνξεηηθά θάζε 

άηνκν. Απηφ επηβεβαηψζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπδεηήζεσλ κε ηνπο πιεξνθνξεηέο, φπνπ ηα 

θίλεηξα πνίθηιαλ θαη ηεξαξρνχληαλ. Η αλάγθε γηα αζθάιεηα (είηε απφ νηθνγελεηαθέο / πξνζσπηθέο 

βεληέηεο ή ζχγθξνπζε) πξνβαιιφηαλ σο πξσηαξρηθφο παξάγνληαο θαη ε εθπαίδεπζε θαη ε 

απαζρφιεζε σο δεπηεξεχνληεο παξάγνληεο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, απηέο νη ηξεηο πηπρέο ελψλνληαη 

θάησ απφ έλα θαζεζηψο, απηφ ηνπ πξφζθπγα. Σν άζπιν θαη ζπγθεθξηκέλα ε καθξνρξφληα 

πξνζηαζία, ε νπνία είλαη ην θαζεζηψο ηνπ πξφζθπγα, πεξηιακβάλνπλ γηα ηνπο Αθγαλνχο, φρη κφλν 

πξνζηαζία απφ ηελ επηζηξνθή / απέιαζε, αιιά πξφζβαζε ζηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή αζθάιεηα θαη 

ηελ επεκεξία, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε. Σν άζπιν, θαη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν, απνηειεί νιηζηηθή 

πξνζηαζία θαη ην πξψην βήκα πξνο κηα λέα δσή. Απηφ δελ αλαηξεί ηελ αλάγθε ηνπο γηα αζθάιεηα, 

αιιά ζεκαίλεη φηη επηδεηθλχνπλ πξσηνβνπιία γηα ηελ επηδίσμε ησλ ζηφρσλ ηνπο. ε αληίζεζε, ε 

δηέιεπζή ηνπο απφ ηελ Διιάδα ζπδεηείηαη σο αλαγθαηφηεηα ζε ζρέζε κε ηελ αδπλακία ηνπ θξάηνπο (ή 

απξνζπκία) λα πξνζθέξεη φ,ηη θάλνπλ ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ, κηα νινθιεξσκέλε πξνζηαζία. 

 

Αλ ην άζπιν είλαη ην θεληξηθφ ζεκείν, ην θεθάιαην, φπσο ζε φια ηα κεηαλαζηεπηηθά ζρέδηα, 

παξακέλεη ν θχξηνο θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο ηεο δπλαηφηεηαο λα είλαη ελ θηλήζεη. Υσξίο απηφ, νη 

Αθγαλνί παξακέλνπλ ζηε ρψξα θαηαγσγήο ή / θαη ζηε ρψξα δηέιεπζεο γηα απξνζδηφξηζην ρξνληθφ 

δηάζηεκα. Σν νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ θεθάιαην είλαη θξίζηκα ζηε θάζε ηεο θηλεηηθφηεηαο, θαη 

παξάγνληαη θπξίσο απφ ηελ νηθνγέλεηα (άκεζε θαη επξχηεξε), σζηφζν ν πξσηαγσληζηήο είλαη ν 

δηαθηλεηήο. Η δηαθίλεζε αληηκεησπίδεηαη σο κηα επηρεηξεκαηηθή ζπλαιιαγή θαη κηα αλαγθαηφηεηα. Ο 

δηαθηλεηήο θαζνδεγεί ην ηαμίδη, ηνπο βνεζά λα μεπεξάζνπλ ηνπο ειέγρνπο ζηα ζχλνξα θαη κεξηθέο 

θνξέο κάιηζηα πεξηγξάθεθε σο πεγή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ άθημή ηνπο ζηελ Διιάδα. 

Οηθνγέλεηα θαη θίινη παξέρνπλ γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ρψξεο πξννξηζκνχ θαη ηηο πξνζσπηθέο 

ηζηνξίεο επηηπρίαο, αιιά νη πιεξνθνξεηέο ζπάληα παξνπζίαζαλ αθξηβείο θαη ζπγθεθξηκέλεο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ πξννξηζκφ ηνπο. Αλ θαη νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο πιεξνθνξεηέο είραλ 

ιάβεη πεξηνξηζκέλα ή αλαθξηβή ζηνηρεία, ηφληζαλ ηελ αλάγθε ηνπ δηαθηλεηή γηα ην πέξαζκα. 

 

ην πιαίζην απηφ, είλαη ελδηαθέξνλ λα ζεκεησζεί φηη ε «παξαηππία», πνπ απνδίδεηαη ζην ηαμίδη θαη ε 

πνηληθνπνίεζε (Aas, 2011), πνπ νη κεηαλάζηεο πθίζηαληαη απφ ηε ζηηγκή ηεο αλαρψξεζεο ρσξίο 

άδεηα, είλαη γλσζηή, αιιά παξαθάκπηεηαη. Έηζη, νη πνιηηηθέο πνπ παξάγνπλ παξαηππία, θπξίσο νη 

ζπλνξηαθνί έιεγρνη θαη ε αζθαιεηνπνίεζε (securitization) ηεο κεηαλάζηεπζεο, πξνζεγγίδνληαη κε 

πξνζνρή αιιά δελ αθπξψλνπλ ην ηαμίδη. Έρνληαο επίγλσζε ησλ θηλδχλσλ θαη ηεο απψιεηαο ηεο 
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δσήο, κπνξεί λα δηαξθέζεη πεξηζζφηεξν ρξφλν ε πξνεηνηκαζία ή ε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ ζε 

θφκβνπο, -φπσο ε Κσλζηαληηλνχπνιε-, ή ε ζπιινγή ρξεκάησλ γηα λα δηαζρίζνπλ κε δηαθνξεηηθή 

κέζνδν ή δηαδξνκή. Ωζηφζν, νη πνιηηηθέο δελ θαίλεηαη λα απνζαξξχλνπλ, κφλν γηα λα 

αλαθαηεπζχλνπλ ή λα επεθηείλνπλ ην ζηάδην δηέιεπζεο θάπνηνπ. Απηή είλαη επίζεο ε πεξίπησζε ηεο 

πνιηηηθήο ηεο θξάηεζεο. 

 

Η θξάηεζε πξνζεγγίδεηαη ηφζν σο απάλζξσπε (ιφγσ ηεο έθηαζήο ηεο) θαη άδηθε (ιφγσ απνπζίαο 

ησλ εγγξάθσλ γίλεηαη αληηιεπηή σο παξαλνκία, αιιά φρη αθ‟ εαπηνχ έλα έγθιεκα), αιιά θαη σο 

θξίζηκε απψιεηα ρξφλνπ ζηε δσή ηνπ κεηαλάζηε. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θξάηεζεο ην άηνκν δελ είλαη 

ζε ζέζε λα εξγαζηεί θαη λα ζηείιεη εκβάζκαηα, λα έρεη πξφζβαζε ζηελ νηθνγέλεηα θαη ηνπο θίινπο θαη 

λα ζπλερίζεη ζηνλ ηειηθφ πξννξηζκφ. Τπφ απηή ηελ έλλνηα, ε επέλδπζε ζην ηαμίδη ράλεηαη. 

 

ζνη ήηαλ ζηελ Διιάδα, αιιά είραλ απνθχγεη ηε ζχιιεςε, αλαδήηεζαλ ηξφπνπο θαη κέζα γηα λα 

ζπλερίζνπλ λα απνθεχγνπλ επηδξνκέο ηεο αζηπλνκίαο ζηα αζηηθά θαη αγξνηηθά θέληξα. Δθεί, φπνπ ε 

θξάηεζε απνδείρζεθε απνηειεζκαηηθή, ήηαλ ζε ζρέζε κε ην άζπιν. Έρεη απνζαξξχλεη ηφζν ηνπο 

κεηαλάζηεο, πνπ βξίζθνληαη ππφ θξάηεζε, αιιά θαη εθηφο ησλ εγθαηαζηάζεσλ, απφ ην λα 

πξνζθχγνπλ ζηε δηαδηθαζία αζχινπ: ηνπο πξψηνπο ιφγσ θφβνπ παξάηαζεο ηεο δηακνλήο ηνπο ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο θαη ηνπο δεχηεξνπο ιφγσ θφβνπ ζχιιεςεο θαη κεηαθνξάο ζε θαζεζηψο θξάηεζεο. 

Έηζη, ρσξίο λα απνηξέπεη ηελ είζνδν, ε θξάηεζε έρεη επεξεάζεη δηαδξνκέο, ψζεζε κεηαλάζηεο ζην λα 

παξακέλνπλ θξπκκέλνη, πεξηφξηζε ηελ πξφζβαζε ζηε δηαδηθαζία αζχινπ θαη επέβαιε πνηλή 

θπιάθηζεο γηα έλαλ πιεζπζκφ πνπ δηέπξαμε έλα «δηνηθεηηθφ», αιιά φρη πνηληθφ αδίθεκα. Μηα 

ηηκσξεηηθή ιχζε εθαξκφζζεθε ζε έλα ζέκα πνιηηηθήο, ελψ ηαπηφρξνλα αλέδεημε θαη ην δήηεκα ηεο 

βησζηκφηεηαο. Ση ζα ζπκβεί ζε εθείλνπο, πνπ επηζηξέθνπλ απφ ηελ θξάηεζε, πξνθεηκέλνπ λα 

απνθεπρζνχλ νη ίδηεο νη ζπλζήθεο θπιάθηζεο; Θα παξακείλνπλ ζηε ρψξα επηζηξνθήο ηνπο, ή ζα 

αλαρσξήζνπλ γηα κηα αθφκε θνξά γηα ηελ Δπξψπε; 

 

Η εζεινληηθή επηζηξνθή είλαη αλακθίβνια έλα αλζξσπηζηηθφ θαη απαξαίηεην εξγαιείν δηαρείξηζεο ηεο 

κεηαλάζηεπζεο, ζρεδηαζκέλε γηα λα βνεζήζεη φζνπο επηζπκνχλ λα επηζηξέςνπλ. Ωζηφζν, ε 

δηαδηθαζία απνθηά έλα δηαθνξεηηθφ λφεκα, φηαλ ζπκβαίλεη ππφ θξάηεζε. Γίλεηαη πεξηζζφηεξν κηα 

άζθεζε ηεο εμνπζίαο ζηνπο κεηαλάζηεο, έλαο ηξφπνο επαλαθνξάο ηνπ ειέγρνπ ηνπ θξάηνπο ζηνπο 

θξαηνχκελνπο σζψληαο ηνπο ζε αθνχζηα θηλεηηθφηεηα. Τπάξρεη πάλησο ην ζηνηρείν ηεο αηνκηθφηεηαο 

εθ κέξνπο ησλ θξαηνπκέλσλ, φπσο θαη ζε φιεο ζρεδφλ ηηο πηπρέο ηεο κεηαλάζηεπζεο θαη ηεο 

επηζηξνθήο, φκσο ε αηνκηθφηεηα δηακνξθψλεηαη ιηγφηεξν ιφγσ ζεηηθψλ επηζπκηψλ θαη πξνζδνθηψλ 

θαη πεξηζζφηεξν ιφγσ ησλ δηαξζξσηηθψλ δεζκεχζεσλ θαη ησλ αξλεηηθψλ εκπεηξηψλ.  

 

Παξ 'φια απηά, γηα ηνπο Αθγαλνχο ζηελ Διιάδα ε επηζηξνθή δελ θαίλεηαη λα είλαη ηφζν έλα πξντφλ 

επηδίσμεο επηζηξνθήο ζηελ παηξίδα, φζν απφδξαζεο απφ ηελ «πνηληθνπνίεζε», πνπ επηβιήζεθε 

απφ ην θξάηνο εμίζνπ ζηνπο αηηνχληεο άζπιν θαη ζηνπο κεηαλάζηεο. ην ηέινο, ε θξάηεζε έρεη σο 

ζηφρν λα πξνεηνηκάζεη ην έδαθνο γηα ηελ πξφζθνξε θαη «εζεινληηθή» επηζηξνθή, πνπ ζεσξείηαη φηη 

είλαη γηα ηηο θπβεξλήζεηο «ιηγφηεξν δαπαλεξή θαη πνιηηηθά ιηγφηεξν επψδπλε απφ φ,ηη ε αλαγθαζηηθή 

απνκάθξπλζε» (van Houte, 2014: 99). Η επηηπρία ηεο κέλεη λα απνδεηρζεί απαηηψληαο πεξαηηέξσ 

έξεπλα ζρεηηθά κε ηε βησζηκφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ επηζηξνθήο απφ ηα θέληξα θξάηεζεο. 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ζπγγξαθήο ηεο παξνχζεο κειέηεο ζηελ Διιάδα πξαγκαηνπνηήζεθαλ εζληθέο 

εθινγέο. Η πξνηεξαηφηεηα ηεο λέαο θπβέξλεζεο είλαη ε πηζηή εθαξκνγή ηνπ επξσπατθνχ ζεζκηθνχ 

πιαηζίνπ θαη εηδηθφηεξα ηεο Οδεγίαο Δπηζηξνθψλ, πνπ ππαγνξεχεη ηελ θξάηεζε κφλνλ ζε εμαηξεηηθέο 

πεξηπηψζεηο. Ωο απνηέιεζκα, ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2015 ηα πξναλαρσξεζηαθά θέληξα, φπσο ε 
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Ακπγδαιέδα, φπνπ θξαηνχληαλ έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο Αθγαλψλ, άλνημαλ ηηο πφξηεο ηνπο θαη 

επεηξάπε ε απειεπζέξσζε ησλ θξαηνπκέλσλ, πνπ είραλ ζπκπιεξψζεη ην 18κελν ή αλήθαλ ζε 

επάισηεο νκάδεο ή/θαη είραλ θάλεη αίηεζε γηα άζπιν θαη δελ είραλ θαηαδηθαζηεί γηα πνηληθφ αδίθεκα. 

Οη εηθφλεο ησλ κεηαλαζηψλ πνπ απειεπζεξψλνληαλ θαη κεηαθέξνληαλ ζηελ Πιαηεία Οκνλνίαο κε 

έγγξαθα δηνηθεηηθήο απνρψξεζεο θπξηάξρεζαλ γηα εκέξεο ζηα ΜΜΔ. Μέλεη λα θαλεί θαηά πφζνλ ε 

λέα πνιηηηθή ζα επηδξάζεη θαηά θάπνηνλ ηξφπν ζηηο κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο θαη δηαδξνκέο, αλ θαη 

αληιψληαο απφ παξαδείγκαηα ηνπ παξειζφληνο ε πηζαλφηεηα είλαη φηη δελ ζα αιιάμεη ηα 

κεηαλαζηεπηηθά ζρέδηα. Μπνξεί λα επεξεάζεη ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ή/θαη δηέιεπζεο απφ ηελ 

Διιάδα, αιιά ε ρψξα ην πηζαλφηεξν είλαη φηη ζα παξακείλεη βαζηθφ ζεκείν εηζφδνπ θαη εμφδνπ ζηα 

εμσηεξηθά ζχλνξα ηεο Δπξσπατθήο ΄Δλσζεο.  

 

Πέξα απφ ζαθείο ηαμηλνκήζεηο θαη θαηεγνξηνπνηήζεηο, ε αθγαληθή θηλεηηθφηεηα αληηθαηνπηξίδεη ην 

κεηαβαιιφκελν ηνπίν ηεο κεηαλάζηεπζεο θαη ηεο θηλεηηθφηεηαο, κε ηελ αλαγθαζηηθή θαη παξάηππε 

κεηαλάζηεπζε λα ελαιιάζζνληαη θαη ζπρλά λα εθαξκφδνληαη ηαπηφρξνλα ζε νκάδεο θαη άηνκα. Θέηεη 

παξάιιεια εξσηήκαηα απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ πνιηηηθψλ, πνπ εθαξκφζηεθαλ σο ζήκεξα. Η 

δηαξθήο δηάθξηζε κεηαμχ ησλ κεηαλαζηψλ θαη ησλ πξνζθχγσλ, θαζψο θαη ε πξνζπάζεηα γηα ηελ 

πινπνίεζε  ηζνδχλακσλ πνιηηηθψλ, ηνπιάρηζηνλ ζηελ πεξίπησζε ησλ Αθγαλψλ, ππνιείπεηαη ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο γηα έλαλ πιεζπζκφ, πνπ γηα δεθαεηίεο βξίζθεηαη ελ θηλήζεη, θαη γηα ηνπο νπνίνπο ε 

κεηαλάζηεπζε ζπλερίδεη λα είλαη κηα ζηξαηεγηθή γηα ηα πξνο ην δελ, αιιά θαη κηα αλαδήηεζε γηα λέεο 

παηξίδεο θαη «θηιφμελνπο» ηφπνπο. 
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1.  Πξεζβεία Αθγαληζηάλ 

ζηε Βνπιγαξία 

Γξαπηή επηθνηλσλία 11 & 12 

/02/2013 

2.  ΜΚΟ Αθγαληζηάλ  πλέληεπμε κέζσ Skype 13/03/2013 

3.  Κνηλφηεηα Μεηαλαζηψλ 

& Πξνζθχγσλ ζηελ 

Διιάδα 

πλέληεπμε 15/01/2014 

4.  Διιεληθή Αζηπλνκία, 

Γηεχζπλζε Αιινδαπψλ 

πλέληεπμε 

ηαηηζηηθά δεδνκέλα 

05/04/2013 

Καζ‟ φιε ηε 

δηάξθεηα  

2012-2014 

5.  Θξεζθεπηηθή νξγάλσζε 

(Κσλ/πνιε) 

πλέληεπμε 26/03/2014 

6.  ΜΚΟ (Κσλ/πνιε) πλέληεπμε 23/03/2014 

7.  ΜΚΟ (Κσλ/πνιε) πλέληεπμε 21/03/2014 

8.  Θξεζθεπηηθή νξγάλσζε 

(Κσλ/πνιε) 

πλέληεπμε 20/03/2014 
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10. Παξάξηεκα ΙI- Υάξηεο Γηαδξνκώλ 



IRMA Case Study   
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