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Αντί Προλόγου
Όλη η Ευρώπη συγκλονίστηκε στις αρχές του Σεπτέµβρη του 2015 µε την εικόνα του τρίχρονου Alan
Kurdi, που πνίγηκε µαζί µε τον πεντάχρονο αδελφό του και τη µητέρα τους, στην προσπάθειά τους
να περάσουν από το Μπόντρουµ της Τουρκίας στην Κω: οι κυβερνήσεις, τα θεσµικά όργανα της
Ε.Ε. και οι διεθνείς θεσµοί ξαφνικά κλήθηκαν να αντιµετωπίσουν µια κρίσιµη κατάσταση, η οποία,
ωστόσο, εξελίσσεται ήδη εδώ και κάποια χρόνια. Μπορεί η Ελλάδα να δέχτηκε µόνο τους πρώτους
εφτά µήνες του 2015 πάνω από 150.000 πρόσφυγες, αλλά η Ιταλία είχε ήδη βρεθεί αντιµέτωπη µε
πολυάριθµες αφίξεις ατόµων, τόσο από την υποσαχάρια Αφρική όσο και από τη Μέση Ανατολή. Τον
Απρίλιο του 2015 η απώλεια περισσότερων από χιλίων ανθρώπων στην προσπάθειά τους να
διασχίσουν τη Μεσόγειο είχε στρέψει ξανά την προσοχή των µέσων ενηµέρωσης και των πολιτικών
στις προκλήσεις που αντιµετωπίζει η Ε.Ε. όσον αφορά τη διαχείριση της παράτυπης µετανάστευσης
και του ασύλου. Παρ’ όλα τα επαναλαµβανόµενα δραµατικά συµβάντα, η γνώση µας σχετικά µε το
φαινόµενο παραµένει εξαιρετικά ελλιπής: αυτό το οποίο φαίνεται να απουσιάζει ακόµη (από τους
εµπειρογνώµονες και τους αρµόδιους φορείς) είναι η κατανόηση των λόγων που οδηγούν τους
ανθρώπους να θέτουν τη ζωή τους σε κίνδυνο, αναζητώντας ένα καλύτερο µέλλον: Ποια είναι τα
κίνητρα των µεταναστών, τι πληροφορίες έχουν, πώς οργανώνουν το ταξίδι, πόσα ξέρουν και πόσο
ελέγχουν την ίδια τους τη µοίρα; Πώς µπορεί να εξηγήσει κανείς και να αντιµετωπίσει αυτή την
κρίση, που φαίνεται να αλλάζει δραµατικά όσα θεωρούσαµε ότι γνωρίζουµε σχετικά µε τη διεθνή
µετανάστευση και το άσυλο;
Το ερευνητικό πρόγραµµα ΙRΜΑ (Η διακυβέρνηση της µη νόµιµης µετανάστευσης: κράτη, δρώντες
και µεσάζοντες την εποχή της παγκοσµιοποίησης) ξεκίνησε τον Σεπτέµβριο του 2012, εστιαζόµενο
ακριβώς σε αυτά τα ερωτήµατα και θεωρώντας την (παράτυπη) µετανάστευση ως µια περίπλοκη
κοινωνική διαδικασία. Ο Bruno Latour (1999: 182) υποστηρίζει ότι δεν πρόκειται για ένα αεροπλάνο
µόνο του ή τον πιλότο που πετάει: «Η πτήση αφορά ένα ολόκληρο σύνολο από οντότητες, που
περιλαµβάνει αεροδρόµια και αεροπλάνα, σηµεία εκκίνησης και εκδοτήρια εισιτηρίων».
Αντίστοιχα, και η µετανάστευση δεν αφορά µονάχα πολιτικές µετανάστευσης ή µεµονωµένους
ανθρώπους που µετακινούνται, αλλά τόσο µετανάστες όσο και µη µετανάστες, δρώντες ανθρώπους,
καθώς και θεσµούς, τη βιοµηχανία της µετανάστευσης και υποδοµές (Xiang and Lindquist 2014). Το
πρόγραµµα, λοιπόν, που ολοκληρώθηκε τον Σεπτέµβριο του 2015, είχε εξαρχής στόχο να
διερευνήσει τις δυναµικές της διαχείρισης της παράτυπης µετανάστευσης, δίνοντας έµφαση όχι στις
πολιτικές, όπως η µέχρι τώρα σχετική βιβλιογραφία, αλλά στους ίδιους τους µετανάστες: αυτοί
εξετάζονται ως κεντρικοί δρώντες µέσα από συγκεκριµένες δοµικές συνθήκες (που ορίζουν ένα
αρχικό σύνολο οικονοµικών, κοινωνικών και πολιτικών πόρων) και σε αλληλεπίδραση µε έναν
αριθµό ενδιάµεσων παραγόντων (που συµπεριλαµβάνουν και άλλους κοινωνικούς δρώντες, όπως
τους εργοδότες, τους διακινητές, τις ΜΚΟ και διεθνείς οργανισµούς, καθώς επίσης και εθνικές
πολιτικές και αρχές, οι οποίες ορίζουν τα σχέδια και τις δράσεις των µεταναστών). Η έρευνα
εξέτασε πώς οι µετανάστες µαθαίνουν για τις πολιτικές, πώς παίρνουν αποφάσεις σε κάθε στάδιο
της µεταναστευτικής διαδροµής τους και εκτελούν τα σχέδιά τους και πώς, εν τέλει, υιοθετούν
κάποιες στρατηγικές µετακίνησης και βρίσκουν διεξόδους. Με λίγα λόγια, το πρόγραµµα µελέτησε
πώς οι ίδιοι οι µετανάστες αντιλαµβάνονται τις ίδιες τους τις ανάγκες, τις επιθυµίες και την
κινητικότητα, νόµιµη ή µη νόµιµη.
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Πιο συγκεκριµένα, η εµπειρική έρευνα επικεντρώθηκε στην Ελλάδα, εξετάζοντας πέντε
µεταναστευτικές οµάδες µε έντονη παρουσία στο πλαίσιο της παράτυπης µετανάστευσης και της
αναζήτησης ασύλου στη χώρα· συγκεκριµένα οµάδες από την Αλβανία, τη Γεωργία, την Ουκρανία,
το Αφγανιστάν και το Πακιστάν. Το πρόγραµµα λοιπόν αναπτύχθηκε µε βάση πέντε παράλληλες
περιπτώσεις, που επιλέχθηκαν από πέντε διαφορετικές χώρες καταγωγής µεταναστών στην
Ελλάδα· Η ανά χείρας έκθεση παρουσιάζει τα αποτελέσµατα αυτής της τρίχρονης έρευνας, που
τώρα καθίσταται εξαιρετικά επίκαιρη. Το πρώτο κεφάλαιο έχει θέση εισαγωγής στη συγκεκριµένη
µελέτη της παράτυπης µετανάστευσης: µετά από µια συνολική βιβλιογραφική επισκόπηση του
θέµατος, εξετάζουµε το συγκεκριµένο πλαίσιο της Ελλάδας αναφορικά µε τις πολιτικές αναζήτησης
ασύλου και διακυβέρνησης της µη νόµιµης µετανάστευσης. Τα επόµενα πέντε κεφάλαια
εστιάζονται, µε τη σειρά, στα µεταναστευτικά ρεύµατα από τις υπό εξέταση πέντε χώρες,
ανασυστήνοντας το ταξίδι που ακολουθούν οι µετανάστες, από το τι συµβαίνει πριν ξεκινήσει το
ταξίδι, πώς τα σχέδια γίνονται πράξη, την πρώτη άφιξη και την απόφαση για εκ νέου µετακίνηση ή
επιστροφή. Το έβδοµο και τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζει συγκριτικά τα ευρήµατα των
διαφορετικών περιπτώσεων µελέτης, υπογραµµίζοντας τις οµοιότητες και τις διαφορές ανάµεσα
στις πέντε διαφορετικές οµάδες/χώρες καταγωγής σε σχέση µε τα παραπάνω σηµεία.
Η ανάλυσή µας, τόσο συνολικά όσο και στα επιµέρους κεφάλαια, είναι ανθρωποκεντρική, στον
βαθµό που προσπαθεί να εξετάσει το θέµα της διακυβέρνησης της παράτυπης µετανάστευσης µε
σηµείο εκκίνησης όχι τις πολιτικές και τους κυβερνητικούς φορείς, αλλά τον µετανάστη ως δρώντα
που παίρνει την απόφαση να µετακινηθεί. Γι’ αυτό τον λόγο, προσπερνάµε την κλασική διχοτόµηση
µεταξύ νόµιµης και µη νόµιµης µετανάστευσης και επικεντρωνόµαστε στην ουσία της
κινητικότητας, δηλαδή στην επιθυµία και την ανάγκη των ατόµων να µετακινούνται, µια απόφαση
που τους οδηγεί στην εξερεύνηση ενός περίπλοκου περιβάλλοντος και µε ανεπαρκή πληροφόρηση.
Αυτή η προσέγγιση, που εστιάζεται στο άτοµο και στην πολυπλοκότητα παραγόντων µε τους
οποίους βρίσκεται σε αλληλεπίδραση σε διαφορετικούς χώρους και χρόνους, βοηθάει να
αντιληφθούµε τους τρόπους µε τους οποίους ο µεταναστευτικός έλεγχος και οι πολιτικές
διαχείρισης της µετανάστευσης επηρεάζουν την παράτυπη µετανάστευση. Μια τέτοια µατιά
ελπίζουµε να συµβάλει στην κατανόηση ενός κρίσιµου φαινοµένου, που το τελευταίο διάστηµα
µοιάζει να καταρρίπτει δραµατικά πολλές από τις βεβαιότητες της Ευρώπης σχετικά µε τον εαυτό
της και τον «άλλο».
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Α.ΤΟ ΑΙΝΙΓΜΑ ΤΗΣ ΜΗ ΝΟΜΙΜΗΣ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

Άννα Τριανταφυλλίδου

1. Εισαγωγή
Η διεθνής µετανάστευση έχει ενταθεί τις τελευταίες δύο δεκαετίες, τόσο ως προς την κινητικότητα
από την Ανατολή προς τη ∆ύση όσο και από τον Νότο προς τον Βορρά: η Ευρώπη προσελκύει
ολοένα και µεγαλύτερους αριθµούς µεταναστών από αναπτυσσόµενες χώρες της Αφρικής, της
Ασίας και της Λατινικής Αµερικής. Ένα µέρος αυτής της µετακίνησης ανθρώπων σε διεθνές επίπεδο
δεν γίνεται µε τον προβλεπόµενο τρόπο, δηλαδή συµπεριλαµβάνει είτε παράνοµη διέλευση
συνόρων είτε παράνοµη παραµονή σε µια χώρα (µε ή χωρίς βίζα). Ιδιαίτερα εκτεθειµένες στην
παράτυπη µετανάστευση και στην αναζήτηση ασύλου από την Ασία, την Αφρική και τη Λατινική
Αµερική είναι οι ευρωπαϊκές χώρες που βρίσκονται στα νότια και ανατολικά σύνορα της Ε.Ε. Ακόµα
κι αν οι παράτυποι µετανάστες δεν αποτελούν παρά ένα µικρό κοµµάτι του συνολικού
µεταναστευτικού πληθυσµού, συχνά η κοινή γνώµη αντιλαµβάνεται το φαινόµενο ως απειλή, την
οποία οι εθνικές κυβερνήσεις δεν λαµβάνουν τα απαραίτητα µέτρα για να την αναχαιτίσουν. Τα
φώτα της δηµοσιότητας δίνουν έµφαση, ως επί το πλείστον, στους συνοριακούς ελέγχους και στη µη
νόµιµη διέλευση, ακόµα κι αν πολλές έρευνες δείχνουν ότι οι περισσότεροι παράτυποι µετανάστες
εισέρχονται στις ευρωπαϊκές χώρες µε νόµιµους τρόπους (µε τουριστική ή φοιτητική βίζα, µε
πλαστά διαβατήρια κ.ά.).
Ο συνολικός µεταναστευτικός πληθυσµός στην Ε.Ε. των 28 κρατών-µελών ήταν, την 1η Ιανουαρίου
2013, 34,1 εκατοµµύρια αλλοδαποί (6,7% του συνολικού µόνιµου πληθυσµού των 505,7
εκατοµµυρίων ανθρώπων). Από αυτούς, γύρω στα δύο τρίτα, δηλαδή 20,4 εκατοµµύρια είναι
κάτοικοι τρίτων χωρών, ενώ τα υπόλοιπα 13,7 εκατοµµύρια είναι Ευρωπαίοι πολίτες που κατοικούν
σε άλλο κράτος-µέλος της Ε.Ε. Κοντά στα τρίτα τέταρτα (77%) όλων των µεταναστών ζουν σε ένα
από τα 5 µεγαλύτερα κράτη της Ε.Ε., δηλαδή στη Γερµανία (7,7 εκατ.), την Ισπανία (5,1 εκατ.), το
Ηνωµένο Βασίλειο (4,9 εκατ.), την Ιταλία (4,4 εκατ.) και τη Γαλλία (4,1 εκατ.). Εκτός αυτών, αρκετά
µικρότερα κράτη φιλοξενούν σηµαντικούς αριθµούς αλλοδαπών, όπως η Αυστρία (µε ποσοστό
10,5% επί του συνολικού της πληθυσµού), το Βέλγιο, αλλά και η Ελλάδα που έχει περίπου 8,5%
αλλοδαπό πληθυσµό.
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Ο αριθµός παράτυπων µεταναστών στην Ε.Ε. είχε εκτιµηθεί ότι κυµαινόταν, το 2008, µεταξύ 1,93,8 εκατοµµυρίων (Jandl et al., 2009), αντιπροσωπεύοντας ένα ποσοστό αρκετά µικρότερο από το
1% του συνολικού πληθυσµού των κρατών-µελών και περίπου 10-20% των µη Ευρωπαίων
µεταναστών που κατοικούν στην Ε.Ε. Σε αυτό το σηµείο, αξίζει να σηµειωθεί ότι το Pew Hispanic
Centre Study (Pew, 2013) υπολόγισε, µε βάση την απογραφή του 2011, ότι οι µετανάστες χωρίς
χαρτιά στις ΗΠΑ είναι γύρω στα 11,1 εκατοµµύρια. Λίγα χρόνια νωρίτερα ο Khalid Koser (2007: 5759) υποστήριζε ότι το ποσοστό του παράτυπου πληθυσµού που κινείται στην Ασία και τη Λατινική
Αµερική είναι πιθανό να ξεπερνάει και το 50% όσων µετακινούνται γενικά στις περιοχές αυτές. Αν
κάτι δείχνουν οι παραπάνω εκτιµήσεις είναι ότι η µη νόµιµη µετανάστευση αποτελεί µεν ένα
σηµαντικό θέµα, το βάρος όµως που του αποδίδεται πολιτικά είναι αναντίστοιχο µε την
πραγµατικότητα, αν λάβει κανείς υπόψη του τους αριθµούς των παράτυπων µεταναστών σε σχέση
µε τον συνολικό µόνιµο πληθυσµό των ευρωπαϊκών χωρών.
Τόσο η παράτυπη µετανάστευση όσο και η αναζήτηση ασύλου αποτελούν παγκόσµιες προκλήσεις
γιατί είναι διεθνή φαινόµενα ως προς τον χαρακτήρα τους (αφού συµπεριλαµβάνουν τουλάχιστον
δύο χώρες, τη χώρα καταγωγής και τη χώρα προορισµού) και διακρατικά ως προς τις επιπτώσεις
τους (οι παράγοντες «απώθησης-προσέλκυσης» που δηµιουργούν τις ροές επηρεάζονται από
διακρατικά δίκτυα και θεσµούς ή δρώντες, τα οποία και καθιστούν τη µετανάστευση εφικτή, ενώ
παράλληλα οι κανόνες ασύλου είναι διακρατικοί· επιπλέον, η διαχείριση της µετανάστευσης απαιτεί
διακρατικές συνεργασίες ανάµεσα στα εµπλεκόµενα κράτη).
Η σχετική βιβλιογραφία αποδίδει το φαινόµενο της διεθνούς µετανάστευσης σε αιτίες που
σχετίζονται µε την παγκόσµια κοινωνικοοικονοµική ανισότητα, τις εθνοτικές συγκρούσεις, τις
πολιτειακές αναταραχές και την πολιτική αστάθεια, τους περιβαλλοντικούς κινδύνους ή την ακραία
φτώχεια, που οδηγούν τα άτοµα να εγκαταλείπουν τη χώρα καταγωγής τους, αναζητώντας
καλύτερες συνθήκες εργασίας και διαβίωσης (µετανάστες) ή προστασία (πρόσφυγες) σε άλλες
χώρες. Σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι εύκολο να ξεχωρίσει κανείς τις ροές της παράτυπης
µετανάστευσης από τις ροές της αναζήτησης ασύλου. Τα άτοµα είναι ενήµερα ότι υπάρχουν
καλύτερες προοπτικές στις ανεπτυγµένες χώρες, καθώς η πληροφορία ταξιδεύει γρηγορότερα απ’
ό,τι στο παρελθόν, ενώ οι τρόποι που διαθέτει κανείς για να συνδεθεί µε άλλους µέσω της
τεχνολογίας και των µέσων µεταφοράς είναι, κατά κανόνα, φτηνότεροι και γρηγορότεροι. Εξίσου
σηµαντικό είναι και το γεγονός ότι η διάβρωση των εθνικών συνόρων αφήνει χώρο και δηµιουργεί
πλαίσιο σε τοπικούς και διεθνείς δρώντες να εµπλακούν στο φαινόµενο της παράτυπης
µετανάστευσης, είτε µε τη µορφή τοπικών ή διεθνών εγκληµατικών δικτύων που σχετίζονται µε τη
διακίνηση µεταναστών, είτε τοπικών ΜΚΟ και διεθνών οργανισµών. Ζούµε, για να επαναλάβουµε
τον εύστοχο τίτλο του βιβλίου των Castles and Miller (2009) «στην εποχή της µετανάστευσης».
Οι χώρες του ευρωπαϊκού Νότου προσελκύουν µεγάλους αριθµούς παράτυπων µεταναστών, όχι
µόνο λόγω της γεωγραφικής τους θέσης στα εξωτερικά σύνορα της Ε.Ε. (αν και αυτός είναι ένας
ισχυρός παράγοντας), αλλά και για µια σειρά άλλους λόγους: εξαιτίας των ανεπαρκών πολιτικών και
της γραφειοκρατικής διαχείρισης του φαινοµένου, καθώς και της αγοράς εργασίας στις χώρες
αυτές, που εµφανίζει υψηλή ζήτηση για φτηνό και ευέλικτο εργατικό δυναµικό, µαζί µε
εκτεταµένους τοµείς της οικονοµίας που είναι άτυποι (Sassen, 2000· King, 2000· Baldwin-Edwards,
2008· Triandafyllidou and Maroukis, 2008· Triandafyllidou and Ambrosini, 2011· Maroukis et al.,
2011).
Συγκεκριµένα, όσον αφορά τον τρόπο µε τον οποίο η Ελλάδα έκανε την εµφάνισή της στον χάρτη
της µετανάστευσης στις αρχές της δεκαετίας του 1990, οι βασικές ροές µετανάστευσης τότε
υπήρξαν παράτυπες και προέρχονταν κυρίως από τις γειτονικές βαλκανικές χώρες. Αυτή η «χωρίς
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χαρτιά» µετανάστευση οφειλόταν, κατά κύριο λόγο, στην έλλειψη πολιτικής διαχείρισης της
οικονοµικής µετανάστευσης και στην απροθυµία των ελληνικών αρχών να αναγνωρίσουν ότι
επρόκειτο για µια µακροπρόθεσµη τάση, και όχι για ένα συγκυριακό αποτέλεσµα του 1989 και της
πτώσης των καθεστώτων της Ανατολικής Ευρώπης. Και πράγµατι, η Ελλάδα µετατράπηκε de facto
σε µια χώρα προορισµού, ενώ παράλληλα νοµιµοποίησε, µέσω τριών προγραµµάτων «αµνηστίας»
(1998, 2001 και 2005) εκατοντάδες χιλιάδες εργάτες µετανάστες (µαζί µε τις οικογένειές τους) που
ήδη απασχολούνταν στη γεωργία, τις κατασκευές, τον τουρισµό, τις µικρές βιοµηχανίες, τις
υπηρεσίες καθαριότητας και την οικιακή εργασία. Κι ενώ τα κανάλια και οι µεταναστευτικές
διαδροµές συνεχώς αλλάζουν και οι πρακτικές των διακινητών προσαρµόζονται στις διαφορετικές
πολιτικές, η Ελλάδα παραµένει σταθερά, από τα µέσα της δεκαετίας του 2000, πόλος έλξης
αυξανόµενων ροών, τόσο από τα θαλάσσια σύνορα όσο και από τα χερσαία σύνορα µε την Τουρκία.
Τα τελευταία πέντε χρόνια, η βία και οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και στις ευρύτερες
περιοχές της Αφρικής και της Ασίας έχουν οδηγήσει στην αύξηση των µεταναστευτικών ροών και
όσων αναζητούν άσυλο στην Ευρώπη, και στην Ελλάδα πιο συγκεκριµένα.
Το πρόγραµµα ΙRΜΑ εξετάζει τις δυναµικές της µη νόµιµης µετανάστευσης και αναζήτησης
ασύλου, καθώς και τους τρόπους µε τους οποίους διαφορετικοί δρώντες και παράγοντες
επηρεάζουν τον χαρακτήρα και την κατεύθυνση των ροών µέσα σε ένα περιοριστικό ευρωπαϊκό και
εθνικό (ελληνικό) καθεστώς διαχείρισης της µετανάστευσης. Το πρώτο κεφάλαιο της µελέτης, που
συνοψίζει τις αφετηρίες της έρευνας, ξεκινάει µε µια κριτική αποτίµηση της µη νόµιµης
µετανάστευσης, επισκοπώντας τη σχετική ακαδηµαϊκή βιβλιογραφία και την ανάδειξη του
αναλυτικού πλαισίου µέσα στο οποίο έλαβε χώρα η έρευνα του ΙRΜΑ. Το τρίτο µέρος του
κεφαλαίου επικεντρώνεται στην περίπτωση της Ελλάδας και στις βασικές πολιτικές της χώρας
σχετικά µε την παράτυπη µετανάστευση και την αναζήτηση ασύλου, που ουσιαστικά αποτελούν το
πλαίσιο της ανάλυσης που ακολουθεί. Το τελευταίο µέρος παρουσιάζει τον σχεδιασµό της έρευνας
των κεφαλαίων που ακολουθούν και εστιάζονται, µε τη σειρά, στα µεταναστευτικά συστήµατα της
Αλβανίας, της Ουκρανίας, της Γεωργίας, του Πακιστάν και του Αφγανιστάν.

2. Η διεθνής (µη νόµιµη) µετανάστευση στον 21ο αιώνα
Οι µεταναστευτικές κινήσεις σήµερα επηρεάζουν κάθε µέρος του πλανήτη· οι Castles and Miller
(2009) ονόµασαν το φαινόµενο αυτό «παγκοσµιοποίηση της µετανάστευσης». Η γεωγραφική
έκταση των παγκόσµιων µεταναστευτικών ροών εξελίσσεται σε έναν ολοένα και πιο περίπλοκο
χάρτη, όπου τα προηγούµενα µεταναστευτικά πρότυπα, τα οποία περιγράφουν οι όροι
«εποικισµός», «αποικιακή µετανάστευση» ή «φιλοξενούµενοι εργάτες», αντικαθίστανται από νέες
µορφές νόµιµης και παράτυπης µετανάστευσης, διεθνικές µετακινήσεις και παγκόσµιες διασπορές,
καθώς και φαινόµενα όπως η «θηλυκοποίηση» της µετανάστευσης (Triandafyllidou and Gropas,
2013). Παρατηρούµε, σήµερα, µια πολλαπλότητα των τύπων και των µορφών της µετανάστευσης,
καθώς και µια ποικιλότητα των µεταναστευτικών διαύλων και διαδροµών, κάτι το οποίο, εν µέρει,
είναι αποτέλεσµα της εξέλιξης και του κατακερµατισµού των µεταναστευτικών πολιτικών.
Επιπλέον, η «µεταναστευτική µετάβαση» δεν ακολουθεί πλέον ρητά γραµµικά πρότυπα όπως
παλαιότερα, και έτσι πολλές χώρες ή ολόκληρες περιοχές εµφανίζονται ταυτόχρονα ως χώρες
αποστολής, υποδοχής και διέλευσης προς κάπου αλλού. Επίσης, σε όλες τις βασικές περιοχές
µετανάστευσης παρατηρείται µια επιτάχυνση των ροών. Κατά τον τελευταίο µισό αιώνα, ο αριθµός
των διεθνών µεταναστών έχει σηµειώσει αύξηση: από 77 εκατ. περίπου το 1960 σε 155,5 το 2000,
195,2 το 2005 και περίπου 214 το 2010 (UNDP 2009). Η ποσοστιαία αύξηση, ωστόσο, δεν υπήρξε
εξίσου θεαµατική: από το 2,6% του 1960 µέχρι το 3% του 2010, οι µετανάστες εξακολουθούν να
αποτελούν ένα πολύ µικρό ποσοστό του παγκόσµιου πληθυσµού.
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Ενώ, µε αφηρηµένους όρους, τα βαθύτερα αίτια της µετανάστευσης παραµένουν ουσιαστικά
αµετάβλητα –οικονοµική ανάγκη, αναζήτηση ασφάλειας και καλύτερων προοπτικών ζωής (για τους
ίδιους τους µετανάστες ή τα παιδιά τους)–, οι παράγοντες οι οποίοι την τροφοδοτούν σε παγκόσµια
κλίµακα διαφοροποιούνται όλο και περισσότερο, ενώ τα µεταξύ τους όρια εµφανίζονται θολά και
επικαλυπτόµενα. Οι παλιότερες θεωρίες περί µετανάστευσης έδιναν υπερβολική έµφαση σε
στατικούς παράγοντες απώθησης και προσέλκυσης (push-pull), ενώ τα νεοκλασικά οικονοµικά
επικεντρώθηκαν στις διαφορές µισθών και άλλες αναπτυξιακές διαφοροποιήσεις. Και οι δύο αυτές
θεωρήσεις διατηρούν, εν πολλοίς, την εγκυρότητά τους. Ωστόσο, απορρίπτοντας τη νεοκλασική
υπόθεση των ορθολογικά σκεπτόµενων ατόµων που βασίζουν τις αποφάσεις τους σε ατοµικούς
υπολογισµούς κόστους-ωφέλειας, τα νέα οικονοµικά της µετανάστευσης (new economics of labour
migration) µετατόπισαν το επίπεδο της ανάλυσης προς το µικρο- και µέσο επίπεδο, τονίζοντας τη
σηµασία των οικογενειακών δικτύων στις αποφάσεις που αφορούν τη µετανάστευση και τη
µεταναστευτική διαδικασία εν γένει (Stark, 1991).
Η ένταση της διεθνούς µετανάστευσης κατά τις τελευταίες δεκαετίες συνδέεται µε την αύξηση των
παγκόσµιων ανισοτήτων, αλλά και µε τις αυξανόµενες αλληλεξαρτήσεις και διασυνδέσεις,
οικονοµικές ή άλλες, που προκαλούν οι διαδικασίες της παγκοσµιοποίησης (King, 1995· Stalker,
2000· Solimano, 2010). Αυτές ανάγονται, βεβαίως, στις πολύπλοκες οικονοµικές βάσεις της
σύγχρονης µετανάστευσης, για παράδειγµα, στη σχέση της µε τη διαρκή διόγκωση και
απελευθέρωση του διεθνούς εµπορίου (βλ. π.χ. Solimano, 2010, κεφ. 3.2) ή στη στενά συνυφασµένη
µε την κινητικότητα του κεφαλαίου κινητικότητα της εργασίας, συνήθως προς αντίθετες
κατευθύνσεις (Sassen, 1990). Οι άνθρωποι, όµως, δεν παίρνουν την απόφαση να µεταναστεύσουν
χωρίς κάποια πρωθύστερη διεργασία, ούτε ανταποκρίνονται µηχανιστικά στις µεταβαλλόµενες
οικονοµικοκοινωνικές συνθήκες στη χώρα τους ή στις µεταβολές της ζήτησης στις χώρες
προορισµού. Η δραµατική αύξηση των παγκόσµιων ανισοτήτων συντελείται σε µια εποχή που
ενισχύονται οι διασυνοριακοί δεσµοί και βελτιώνονται οι υποδοµές κινητικότητας και διάδοσης της
πληροφορίας.
Ακόµα και εάν η πληροφορία µπορεί συχνά να µεταφέρεται διαστρεβλωµένη, οι άνθρωποι έχουν
όλο και µεγαλύτερη επίγνωση των δυνητικά καλύτερων προοπτικών που υπάρχουν σε άλλες χώρες,
µέσα από τις εικόνες που µεταδίδουν τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης και το διαδίκτυο, αλλά και από
εκείνους που έχουν ήδη αναχωρήσει, από τις ιστορίες τους και τα ορατά οφέλη για τους συγγενείς
που άφησαν πίσω τους (π.χ. εµβάσµατα και δυτικού τύπου κατανάλωση). Ο οµογενοποιούµενος
τρόπος ζωής και οι καταναλωτικές συνήθειες διαχέουν περισσότερο από ποτέ µια αίσθηση σχετικής
φτώχειας σε σύγκριση µε το βιοτικό επίπεδο της «∆ύσης» και τις δυνατότητες προσωπικής
ανάπτυξης στις χώρες του Βορρά (Koser, 2007· Castles and Miller, 2009), καθιστώντας έτσι τη
χωρική κινητικότητα γενικευµένο µέσο για την επίτευξη κοινωνικής κινητικότητας (Bommes and
Sciortino, 2011b: 214). Οι φτηνές τηλεφωνικές κάρτες προπληρωµένου χρόνου, το Skype και άλλα
τεχνολογικά εργαλεία βοηθούν τους ανθρώπους να διατηρήσουν επαφή ενώ βρίσκονται στο
εξωτερικό, µεταβάλλοντας ουσιαστικά την εικόνα του µετανάστη: ο «ξεριζωµένος» άνθρωπος
µετατρέπεται, τώρα, σε «συνδεδεµένο» (Diminescu, 2008). Τα εγκαθιδρυµένα διεθνικά κοινωνικά
δίκτυα και οι κοινότητες της διασποράς όχι µόνο επηρεάζουν τις αποφάσεις της µετανάστευσης,
αλλά συχνά προσφέρουν πρακτική βοήθεια στη διαδικασία µετακίνησης και εγκατάστασης,
παρέχοντας υποστήριξη ή εργασία στον τόπο προορισµού (Cohen, 2008· Vertovec, 2009).
Επιπλέον, η πρόοδος στις µεταφορές έχει κάνει τα ταξίδια πιο προσιτά, φέρνοντας µακρινές χώρες
κοντύτερα σε όλο και περισσότερους ανθρώπους. Η ένταση των παγκόσµιων µετακινήσεων
συνοδεύεται από την εµφάνιση µιας ολόκληρης «βιοµηχανίας» της µετανάστευσης, στην οποία
συµµετέχουν ιδιώτες, θεσµικά όργανα, ανθρωπιστικές οργανώσεις, νόµιµες ιδιωτικές εταιρείες και
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διεθνή εγκληµατικά δίκτυα. Το ευρύ αυτό φάσµα των ενδιάµεσων φορέων συµπεριλαµβάνει
«εργοδότες, δικηγόρους που ειδικεύονται σε θέµατα µετανάστευσης, ταξιδιωτικούς πράκτορες,
µεσίτες, ιδιοκτήτες ακινήτων, εταιρείες µεταφοράς χρηµάτων, τελωνειακούς και υπαλλήλους στις
υπηρεσίες µετανάστευσης, οργανισµούς όπως ο ∆ιεθνής Οργανισµός Μετανάστευσης (∆ΟΜ) και µη
κυβερνητικές οργανώσεις που παρέχουν βοήθεια και καταφύγιο στους µετανάστες και πρόσφυγες»
(Koser, 2007: 38). Η εµπορική πλευρά αυτής της βιοµηχανίας συνιστά «ένα σύστηµα από
θεσµοθετηµένα δίκτυα µε πολύπλοκα ισοζύγια κερδών-ζηµιών» (Salt and Stein, 1997: 467), µε τη
διακίνηση µεταναστών και την εµπορία ανθρώπων να αποτελεί την προφανή παράνοµη πλευρά της
(Koser, 2010: 189).
Στη συνέχεια, θα προβούµε σε µια επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας, µε σκοπό να
πλαισιώσουµε τα ερευνητικά ερωτήµατα που διατρέχουν αυτή την έρευνα. Πρώτον, εξετάζουµε την
έννοια των ανάµεικτων ροών (των παράτυπων µεταναστών και όσων αναζητούν άσυλο) και
υποστηρίζουµε ότι τα κίνητρα είναι αυτά που πρέπει να γίνονται αντιληπτά ως ανάµεικτα, και όχι οι
ροές. ∆εύτερον, εξηγούµε για ποιους λόγους θεωρούµε κεντρικό άξονα στην όλη διαδικασία τους
µετανάστες ως δρώντες. Τρίτον, εξετάζουµε την αλληλεπίδραση µεταξύ των πολιτικών ελέγχου της
µετανάστευσης και των δικτύων διακίνησης. Όπως έχουν υποστηρίξει πολλές έρευνες, δεν είναι τα
δίκτυα εκείνα που δηµιουργούν την παράτυπη µετανάστευση, αλλά οι πολιτικές ελέγχου, οι οποίες
δηµιουργούν τον χώρο όπου και δρουν επαγγελµατικά οι διακινητές. Τέταρτον, επισηµαίνουµε ότι η
παράτυπη µετανάστευση έχει συχνά λειτουργικό χαρακτήρα για τις αγορές εργασίας των χωρών
προορισµού, ενώ οι πολιτικές ελέγχου της µετανάστευσης εµµέσως δηµιουργούν το υπάκουο και
φτηνό εργατικό δυναµικό που ορισµένες αγορές εργασίας έχουν ανάγκη, αντί να περιορίζουν το
φαινόµενο της παράτυπης µετανάστευσης.

2.1 Μεικτές ροές ή µεικτά κίνητρα;
Οι νοµικές κατηγορίες για τον χαρακτηρισµό των µεταναστών στις χώρες προορισµού τείνουν να
παρουσιάζουν την παρατυπία ως µια συνθήκη «on-off» (Bommes and Sciortino, 2011b: 219).
Ωστόσο, η άποψη αυτή συσκοτίζει τον πολύπλοκο και ρευστό χαρακτήρα της παρατυπίας που
εµπεριέχεται στο φαινόµενο της µετανάστευσης και συνεπάγεται ένα ολόκληρο φάσµα κατηγοριών,
το οποίο περιλαµβάνει διάφορους συνδυασµούς καθεστώτων διαµονής, εργασίας και συµµόρφωσης
µε τις εθνικές νοµοθεσίες. Ο δυναµικός χαρακτήρας του καθεστώτος νοµιµότητας εξηγείται
καλύτερα από τον όρο «αναγκαία παρανοµία», που χρησιµοποιείται για να περιγράψει καταστάσεις
όπως αυτές που παρατηρούνται στη νότια Ευρώπη: µετανάστες που εισέρχονται στη χώρα χωρίς
έγγραφα καταφέρνουν αργότερα να διευθετήσουν το καθεστώς τους, αλλά πάντα υπάρχει το
ενδεχόµενο να επιστρέψουν στην παρατυπία, καθώς αντιµετωπίζουν δυσκολίες στην ανανέωση των
αδειών τους, π.χ. εξαιτίας της αδυναµίας να αποδείξουν επίσηµα ότι εργάζονται (Triandafyllidou,
2010: 8). Η ρευστότητα του νοµικού καθεστώτος, συνεπώς, δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τις
ατοµικές συνθήκες ή στρατηγικές ούτε από τις προϋποθέσεις εισόδου, αλλά σε µεγάλο βαθµό από
τις αλλαγές στη µεταναστευτική πολιτική και τη δυναµική της αγοράς εργασίας. Σε περιόδους
οικονοµικής κρίσης, για παράδειγµα, ενώ οι θέσεις εργασίας λιγοστεύουν και η ανεργία αυξάνεται,
οι άτυπες, υποαµειβόµενες και ανασφάλιστες θέσεις εργασίας µπορεί να πολλαπλασιάζονται. Αυτό
µπορεί να σηµαίνει ότι οι µετανάστες είναι ακόµη σε θέση να εργαστούν, µολονότι χάνουν το
καθεστώς νόµιµης διαµονής, καθώς δεν είναι σε θέση να αποδείξουν ότι απασχολούνται.
Η παρατυπία αποτελεί µια νοµική και πολιτική κατασκευή που απορρέει περισσότερο από τη
µεταναστευτική νοµοθεσία, παρά από αυτή καθεαυτή την πράξη της διέλευσης των συνόρων χωρίς
έγγραφα ή άδεια. Παρ’ όλα αυτά, η παρατυπία, τόσο ως παράνοµη είσοδος όσο και ως διαµονή
χωρίς χαρτιά, θεωρείται «προσβολή της εθνικής κυριαρχίας, διότι αποτελεί απόδειξη ότι ένα έθνος
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δεν έχει τον έλεγχο των συνόρων του» (Dauvergne, 2004: 598). Ως εκ τούτου, η πάταξη της
παράτυπης µετανάστευσης µετατρέπεται, µεταξύ άλλων, σε θέµα νοµιµoποίησης του κρατικού
µηχανισµού: «Μπροστά στη µειωµένη δυνατότητα άσκησης πολιτικής σε θέµατα οικονοµίας και
εµπορίου, στα στρατιωτικά θέµατα και την εταιρική διαχείριση, η πάταξη της παράτυπης
µετανάστευσης αντιπροσωπεύει µια ισχυρή επιβεβαίωση του κυριαρχικού ελέγχου» (Dauvergne,
2004: 600).
Οι διαδροµές της παράτυπης µετανάστευσης και οι δραστηριότητες των διακινητών κάνουν
δυσδιάκριτες τις διάφορες κατηγορίες ανθρώπων που διασχίζουν τα διεθνή σύνορα. Στην
προσπάθειά τους να αποκτήσουν πρόσβαση στην ασφάλεια, είναι πιθανό οι πρόσφυγες να
προσφύγουν στις υπηρεσίες των διακινητών, ενώ µετανάστες µε κυρίως οικονοµικά κίνητρα στην
οδό του ασύλου, µε την ελπίδα απόκτησης άδειας παραµονής (Koser, 2010: 183· βλ. επίσης Van
Hear et al., 2009). Ο Van Hear (2009: 10) επισηµαίνει ότι η «µεικτή µετανάστευση» συνδέεται
κυρίως µε την πολιτική ατζέντα στις (δυτικές) χώρες προορισµού, αντικατοπτρίζοντας τις ανησυχίες
για την παράτυπη µετανάστευση και τα αβάσιµα αιτήµατα ασύλου, την επιστροφή των
απορριφθέντων αιτούντων άσυλο και µεταναστών χωρίς χαρτιά, στις χώρες καταγωγής. Εκτός από
περιπτώσεις στις οποίες «πρόσφυγες και µετανάστες µετακινούνται µαζί, κάνοντας χρήση των ίδιων
διαδροµών και µέσων µεταφοράς, αξιοποιώντας τις υπηρεσίες των ίδιων διακινητών», που έχουν
στενούς δεσµούς στις χώρες διέλευσης και στις χώρες προορισµού, ο όρος «µεικτή µετανάστευση»
µπορεί επίσης να αναφέρεται στον µεταβαλλόµενο χαρακτήρα της µετακίνησης κατά µήκος της
διαδροµής (Van Hear et al., 2009: 9-10, 12).
Ο Koser (2008) περιγράφει την ανάµειξη των παράτυπων µεταναστευτικών διαδροµών και της
λαθραίας διακίνησης Αφγανών και Πακιστανών προς τη ∆ύση: οι πρώτοι γενικά καταφέρνουν να
πάρουν άσυλο στην Ε.Ε., ενώ οι δεύτεροι θεωρείται ότι έχουν οικονοµικά κίνητρα. Παροµοίως, οι
Van Hear et al. (2009), για να αναδείξουν το πώς οι πρόσφυγες συχνά χρησιµοποιούν τις
καθιερωµένες διαδροµές µετανάστευσης και εµπορίου, παρουσιάζουν το παράδειγµα των Αφγανών
που συνήθως ξεκινούν το ταξίδι τους προς την Ευρώπη από τα στρατόπεδα προσφύγων του
Πακιστάν, ενώ πολλοί από αυτούς βρίσκουν καταφύγιο στο Ιράν και γίνονται οικονοµικοί
µετανάστες. Αυτή η δυναµική παρουσιάζεται, επίσης, στις µελέτες περιπτώσεων που ακολουθούν
(βλ. ιδιαίτερα της ∆ηµητριάδη (2015) για τους Αφγανούς και της Maroufof (2015) για τους
Γεωργιανούς).
Επιπλέον, δεν είναι πάντα σαφές αν τα βαθύτερα αίτια της µετακίνησης ή τα πρωταρχικά κίνητρα
του µετανάστη εντάσσονται στην κατηγορία της «εκούσιας» ή «εξ ανάγκης» µετανάστευσης (βλ.,
επίσης, Ottonelli and Torresi, 2013). Τα κίνητρα της διεθνούς µετακίνησης είναι µεικτά και
καθορίζονται από µια ποικιλία παραγόντων, συµπεριλαµβανοµένης της προσπάθειας για βελτίωση
της οικονοµικής κατάστασης και των βιοτικών συνθηκών, καθώς και της αναζήτησης προστασίας
από πολέµους, ανασφάλεια και διώξεις. Ανταποκρίνεται καλύτερα στην πραγµατικότητα να
µιλήσουµε για µια συνεχή κατηγορία, αντί για δύο σαφώς διακριτές κατηγορίες, των µεταναστών
και των αιτούντων άσυλο (Schuster, 2015). Ακόµα και οι πρόσφυγες οι οποίοι εγκαταλείπουν την
πατρίδα τους, προκειµένου να ξεφύγουν από διώξεις, διατηρούν έναν ορισµένο βαθµό εµπρόθετης
δράσης (agency), ένα ορισµένο επίπεδο ελέγχου πάνω στις ζωές τους, τον οποίο ασκούν κατά τη
λήψη της απόφασης για µετεγκατάσταση. Κάτι τέτοιο, βέβαια, δεν σηµαίνει και ότι η µετανάστευσή
τους είναι εθελοντική. Η Schuster (2011, 2015) χρησιµοποιεί το παράδειγµα των Αφγανών
µεταναστών και προσφύγων για να δείξει ότι στην πραγµατικότητα υπάρχουν ανάµεικτα κίνητρα
και θολές καταστάσεις, οι οποίες είναι δύσκολο να κωδικοποιηθούν και να τεθούν στα
τακτοποιηµένα κουτιά των πολιτικών µετανάστευσης και ασύλου που χαράσσονται στην Ευρώπη
και τη Βόρεια Αµερική.
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2.2 Οι µετανάστες ως δρώντες
Οι µετανάστες, φυσικά, δεν «ανταποκρίνονται» µε λειτουργικό τρόπο στις αναπτυξιακές πιέσεις ή
τις ανισότητες που τους «σπρώχνουν» µακριά από τις χώρες τους, ούτε και κατευθύνονται προς τις
κοινωνίες υποδοχής προκειµένου να «ικανοποιήσουν» την εργασιακή ζήτηση. Οι δοµικές συνθήκες
στο µακροεπίπεδο µπορεί να θέτουν τις βάσεις για τη µετανάστευση, αλλά το υποκειµενικό ποιος,
πότε, γιατί και πώς της µετανάστευσης παραµένει θέµα του ατόµου και της οικογένειας, όπως αυτά
ενσωµατώνονται στο κοινωνικό, οικονοµικό και πολιτικό τους περιβάλλον. Η µελέτη της παράτυπης
µετανάστευσης επαναπροσδιορίζει ένα από τα παλαιότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι
κοινωνικές επιστήµες: τη σχέση µεταξύ ανθρώπινης δράσης και κοινωνικής δοµής. Ο τρόπος µε τον
οποίο η δοµή πραγµατώνεται µε τη µεσολάβηση του ατόµου δεν είναι απλώς ένα ζήτηµα στάθµισης
των ευκαιριών και των περιορισµών, αλλά µια σύνθετη αλληλεπίδραση δυναµικών πρακτικών,
στρατηγικών επιβίωσης, ατοµικών ταυτοτήτων, καθώς και πολλαπλών τρόπων κινητοποίησης του
κοινωνικού, υλικού και πολιτισµικού κεφαλαίου.
Ο ρόλος του κεφαλαίου στη µετανάστευση είναι ιδιαίτερα σηµαντικός και, όπως θα υποστηρίξουµε
αργότερα, οι µετανάστες καταφέρνουν όχι µόνο να κινητοποιήσουν, αλλά και να µετατρέψουν τη
µια µορφή κεφαλαίου σε άλλη (βλ. επίσης Van Hear, 2014), χρησιµοποιώντας, για παράδειγµα, τα
κοινωνικά τους δίκτυα, προκειµένου να εξασφαλίσουν δωρεάν πέρασµα µε τους διακινητές, ή
κινητοποιώντας το συγγενικό τους δίκτυο, προκειµένου να συλλέξουν χρήµατα για την πληρωµή του
ταξιδιού τους και την εξεύρεση εργασίας. Στην πραγµατικότητα, αυτό που µετράει είναι το συνολικό
κεφάλαιο που συσσωρεύει και καταφέρνει να κινητοποιήσει ο µετανάστης. Το κεφάλαιο δεν πρέπει
να εκληφθεί ως περιορισµένο και συγκεκριµένο: ο µετανάστης σε κίνηση µπορεί ακόµα και να
δηµιουργήσει νέο κεφάλαιο, όχι µόνο δουλεύοντας και κερδίζοντας χρήµατα, αλλά και
οικοδοµώντας νέους συσχετισµούς, αποκτώντας και δίνοντας (ή αποκρύπτοντας) πληροφορίες,
φέρνοντας ανθρώπους σε επαφή, ακόµα και αποκτώντας νέες δεξιότητες.
Η δράση των µεταναστών ασκείται σε πρώτη φάση µε τη συµµετοχή τους στη χωρική κινητικότητα
ως µέσο κοινωνικής κινητικότητας (Bommes and Sciortino, 2011), και αυτό συχνά αποτελεί,
εξαρχής, µια συλλογική οικογενειακή απόφαση (Stark, 1991). Πώς όµως εµπλέκονται οι άνθρωποι
σε καταστάσεις που τους αφήνουν µετέωρους, συχνά για µεγάλο χρονικό διάστηµα και µε
αµφιλεγόµενα αποτελέσµατα; Πώς παίρνουν αποφάσεις οι οποίες συνεπάγονται τεράστιο κόστος
και κινδύνους που ξεφεύγουν από τον έλεγχό τους; Πώς κάνουν το βήµα να γίνουν «παράνοµοι» και
πώς διαπραγµατεύονται κάτι τέτοιο;
∆εν υπάρχουν απλές απαντήσεις στα ερωτήµατα αυτά. Φυσικά, µπορεί να πει κανείς ότι «οι
άνθρωποι ρισκάρουν, επειδή προσπαθούν απελπισµένα να ξεφύγουν από τη φτώχεια και την
καταπίεση, επειδή οι πολιτικές αλλαγές τους αφήνουν ελάχιστες επιλογές, ή επειδή έχουν ενεργά
στρατολογηθεί από τη “βιοµηχανία της µετανάστευσης”» (Koser, 2010: 189). Επιπλέον, το ζήτηµα
των πληροφοριών παίζει κοµβικό ρόλο στην όλη διαδικασία: σχετικά µε το κόστος και τους
κινδύνους που συνεπάγονται τα παράτυπα ταξίδια, σχετικά µε τους κινδύνους της παράτυπης
διάσχισης των συνόρων ή σχετικά µε τις συνθήκες στις χώρες προορισµού. Ωστόσο, όπως
επισηµαίνει ο Koser (2010), τίποτα από τα παραπάνω δεν εξηγεί το γιατί και πώς κάποιος
αποφασίζει να µεταναστεύσει µε παράτυπο τρόπο.
Και όµως, στις περισσότερες περιπτώσεις, οι µετανάστες δεν υποτάσσουν παθητικά τον εαυτό τους
στην εκµετάλλευση αδίστακτων διακινητών. Αυτό δεν σηµαίνει ότι πρέπει να αγνοήσει κανείς την
πραγµατικότητα των πολυάριθµων ανθρώπινων τραγωδιών που εµπλέκονται στον κόσµο της
λαθραίας διακίνησης ανθρώπων, του trafficking, των παράτυπων συνοριακών διελεύσεων, αλλά να
έχει υπόψη του ότι, ταυτόχρονα, οι µετανάστες είναι –σε µεταβαλλόµενο βαθµό– αυτόνοµοι και
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αλληλεπιδρούν µε τους διακινητές µε διάφορους τρόπους, χωρίς να αποκλείονται ακόµα και οι
σχέσεις εµπιστοσύνης µεταξύ τους (Van Liempt, 2007· Khosravi, 2007· Koser, 2008, 2010·
Triandafyllidou and Maroukis, 2012).
Οι παράτυποι µετανάστες αναπτύσσουν διάφορες στρατηγικές επιβίωσης, προκειµένου να
αποκρύψουν το νοµικό καθεστώς τους, ή ακόµα και για να το χρησιµοποιήσουν προς όφελός τους. Ο
Engbersen (2001) περιγράφει µια σειρά τέτοιων στρατηγικών: από το να λειτουργούν στρατηγικά
στον δηµόσιο χώρο και να αντιστέκονται στο βλέµµα του κράτους, µέχρι να γίνονται αόρατοι, να
παντρεύονται πολίτες ή νόµιµα διαµένοντες, τις περισσότερες φορές µέσα από τις εγκατεστηµένες
εθνοτικές κοινότητες, να διαχειρίζονται την ταυτότητα και την εθνικότητά τους, π.χ. µε την αγορά,
ενοικίαση και πώληση διαβατηρίων και άλλων (πλαστών ή πραγµατικών) εγγράφων (βλ. Vasta,
2008). Είναι πιθανό, ακόµα και στην περίπτωση της αγοράς εργασίας, οι µετανάστες, εκτός του ότι
περιορίζονται από το καθεστώς τους, να το διαχειρίζονται (Anderson, 2008).

2.3 Πολιτικές ελέγχου της µετανάστευσης και δίκτυα διακίνησης
Η παρούσα έρευνα βασίζεται σε δύο διακρίσεις σε σχέση µε τις πολιτικές ελέγχου της
µετανάστευσης (βλ. επίσης Vogel, 2000· Triandafyllidou and Ambrosini, 2011). Πρώτον, πρέπει να
κάνουµε τη διάκριση µεταξύ των εξωτερικών και των εσωτερικών πολιτικών για τη µετανάστευση:
εξωτερικές µεταναστευτικές πολιτικές είναι εκείνες που απευθύνονται σε δυνητικούς µετανάστες,
έξω από τα σύνορα ενός κράτους, ενώ οι εσωτερικές µεταναστευτικές πολιτικές αφορούν τους
µετανάστες που βρίσκονται ήδη εντός των συνόρων της χώρας. ∆εύτερον, οι πολιτικές ελέγχου της
παράτυπης µετανάστευσης µπορούν να διακριθούν µε βάση το κατά πόσο ακολουθούν τη
στρατηγική της «περίφραξης» ή της «φύλαξης»: οι στρατηγικές φύλαξης αποσκοπούν στον
περιορισµό της νόµιµης πρόσβασης σε ένα κράτος και τους θεσµούς του, ενώ τα µέτρα περίφραξης
στοχεύουν ενεργά στη σύλληψη και απέλαση παράτυπων µεταναστών. Συνήθως, η φύλαξη
περιλαµβάνει ελέγχους των εγγράφων των ανθρώπων που επιδιώκουν να εισέλθουν σε µια χώρα ή
που εισέρχονται οικειοθελώς, ενώ η περίφραξη περιλαµβάνει την ανίχνευση προσώπων που
κρύβονται και την προσπάθεια αποτροπής εκείνων που επιδιώκουν να εισέλθουν χωρίς τα
απαιτούµενα έγγραφα.
Οι πολιτικές ελέγχου της µετανάστευσης παράγουν µια σειρά ανεπιθύµητα αποτελέσµατα και
απρόβλεπτες συνέπειες. Από την πλευρά των µεταναστών, οι συνέπειες περιλαµβάνουν αυξηµένα
ρίσκα και κινδύνους, αλλά και κόστη, αυξηµένες πιθανότητες παραβίασης ανθρωπίνων
δικαιωµάτων και εκµετάλλευσης, προσφυγή σε άτυπα και µερικές φορές εγκληµατικά δίκτυα, αλλά
και µεγαλύτερη τάση µόνιµης εγκατάστασης, καθώς και βοήθεια και στήριξη από εθνοτικές
κοινότητες. Ως προς τα δίκτυα λαθραίας διακίνησης, µπορεί κανείς να παρατηρήσει ότι όλο και
περισσότερο επαγγελµατοποιούνται και γίνονται αντικείµενο εµπορευµατοποίησης, µε µεγαλύτερη
εµπλοκή του οργανωµένου εγκλήµατος. Από την πλευρά των κρατών, οι συνέπειες αφορούν το
αυξανόµενο κόστος των συνοριακών ελέγχων και την ένταση του ηθικού πανικού σε σχέση µε τη
µετανάστευση, κάτι που έχει απρόβλεπτα αποτελέσµατα σε µια εποχή γενικευµένης κρίσης (Duvell,
2006).
Έρευνες στο θέµα της διακίνησης ανθρώπων «έχουν τεκµηριώσει τη δηµιουργικότητα των
παράτυπων υποδοµών µετανάστευσης και τη σχέση τους µε τα ευρύτερα µεταναστευτικά
συστήµατα» (Bommes and Sciortino, 2011b: 221), η οποία πλέον γίνεται αποδεκτή ως µια νέα
«ενδιάµεση δοµή» (Van Liempt, 2007), διαλύοντας τον µύθο της εγκληµατικότητας που ελέγχεται
από τη µαφία και ταυτίζει τη διακίνηση µε την εµπορία ανθρώπων (Triandafyllidou and Maroukis,
2012). Επιπλέον, µια σειρά έρευνες, σε αντίθεση µε παλαιότερες εγκληµατολογικές µελέτες που
θεωρούσαν ότι οι διακινητές είναι οι µοναδικοί ενεργοί φορείς σε αυτήν τη διαδικασία (Ruggiero,
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1997), αλλά και µε πρωτότυπες αναφορές για τη διακίνηση ως επιχείρηση (Salt and Stein, 1997),
έχουν εδραιώσει µια νέα αντίληψη για τους µετανάστες: τους αντιµετωπίζουν ως δρώντες που
αναπτύσσουν πολλαπλές αλληλεπιδράσεις µε εκείνους που παρέχουν τις υπηρεσίες, ενώ τονίζουν
ότι η εµπιστοσύνη µεταξύ των µεταναστών και των διακινητών, αλλά και εντός του συστήµατος της
λαθραίας διακίνησης είναι υψίστης σηµασίας (Triandafyllidou and Maroukis, 2012· Van Liempt,
2007).
Οι Doomernik and Kyle (2004) εξηγούν την αύξηση της λαθραίας διακίνησης ανθρώπων ως
αποτέλεσµα, πρώτον, των αυξανόµενων δυσκολιών στα συνοριακά σηµεία διέλευσης και εισόδου
στις χώρες προορισµού και διέλευσης, και, δεύτερον, της επιβολής ελέγχων των συνόρων και της
µετανάστευσης. Υπ’ αυτή την έννοια, η διακίνηση είναι προϊόν των κρατικών πολιτικών. Η αύξηση
των επενδύσεων για την καταπολέµηση της διακίνησης, σε συνδυασµό µε την ποινικοποίηση της
παράτυπης µετανάστευσης και των µεταναστών χωρίς χαρτιά, έχει οδηγήσει στην «ενθάρρυνση της
παράτυπης µετανάστευσης» και στην αυξανόµενη εµπλοκή του οργανωµένου εγκλήµατος
(Doomernik and Kyle, 2004: 270, 271). Ο Van Liempt (2007: 14), ενώ συµφωνεί ότι η αύξηση της
διακίνησης ανθρώπων είναι αποτέλεσµα της ενίσχυσης των ελέγχων, αµφισβητεί τις συµβατικές
παραδοχές που συνδέουν τη διακίνηση µε την αύξηση του ρυθµού µετανάστευσης. Η διακίνηση,
αντί να δηµιουργεί αυτή καθεαυτή την παράτυπη µετανάστευση, κάνει ουσιαστικά δυσδιάκριτες τις
διάφορες κατηγορίες µεταναστών και αιτούντων άσυλο. Οι µετανάστες, από την πλευρά τους,
καταφεύγοντας σε αυτού του είδους τις παράνοµες υπηρεσίες, συχνά δεν αντιλαµβάνονται τον
εγκληµατικό χαρακτήρα αυτής της µορφής ταξιδιού, «παρόλο που γνωρίζουν πολύ καλά ότι η
διαδικασία δεν είναι νόµιµη» (Doomernik and Kyle, 2004: 268).

2.4 Μη νόµιµη µετανάστευση και ένταξη στην αγορά εργασίας
Βασική για την ένταξη των µεταναστών στην κοινωνία υποδοχής είναι η αγορά εργασίας· ωστόσο,
χωρίς τα απαραίτητα έγγραφα, οι παράτυποι µετανάστες στις περισσότερες περιπτώσεις
αποδέχονται οποιαδήποτε εργασία µε οποιονδήποτε µισθό, χωρίς ασφάλεια και συνδικαλιστική
εκπροσώπηση. Ο Portes είχε υποστηρίξει πριν από τέσσερις σχεδόν δεκαετίες σχετικά µε την
περίπτωση των Μεξικανών µεταναστών στις ΗΠΑ, ότι η µη νόµιµη µετανάστευση δεν πρέπει να
αντιµετωπίζεται ως πρόβληµα, αλλά µάλλον ως λύση σε ένα πρόβληµα (1978: 470), και
συγκεκριµένα στην αναντιστοιχία µεταξύ της οικονοµικής ζήτησης και της µεταναστευτικής
πολιτικής. Ο Baldwin-Edwards (2008) επιβεβαίωσε ότι το ίδιο ισχύει και σήµερα, σε όλο τον
αναπτυγµένο κόσµο, και σε µεγάλο βαθµό στην Ευρώπη. Αυτό δεν υποδηλώνει, απαραιτήτως, ότι
υπάρχει συγκεκριµένα ζήτηση για παράτυπους µετανάστες, αλλά για εργάτες πρόθυµους να
εργαστούν υπό τις συγκεκριµένες συνθήκες και µε τους παρεχόµενους µισθούς (Anderson and
Ruhs, 2012: 24). Σε περιόδους οικονοµικής άνθησης µάλιστα, αυτό εµµέσως µπορεί να είναι και
εγγενές χαρακτηριστικό των περιοριστικών πολιτικών για τη µετανάστευση, ακόµη και αν δεν
γίνεται ρητά παραδεκτό µέχρι να εφαρµοστεί κάποιο πρόγραµµα αµνήστευσης ή νοµιµοποίησης.
Αναλογιζόµενος την περίπτωση του Ηνωµένου Βασιλείου, ο Anderson (2007) υπογραµµίζει την
αντίφαση µεταξύ του αυστηρού ελέγχου που ασκείται στους µετανάστες εργάτες και της υπερευέλικτης εργασίας που αυτοί παρέχουν, και διερωτάται κατά πόσον ο έλεγχος της µετανάστευσης
είναι στην πραγµατικότητα µια βάνα που ρυθµίζει την είσοδο ή, ακριβέστερα, ένα καλούπι που
κατασκευάζει ορισµένους τύπους εργατών. Εποµένως, η εξάρτηση από την εργασία των
µεταναστών µπορεί να αποτελεί πολιτική επιλογή που εξυπηρετεί την εγχώρια ζήτηση στην αγορά
εργασίας και τα συµφέροντα των εργοδοτών (Anderson and Ruhs, 2012). Η καταπολέµηση της
παράτυπης µετανάστευσης, µε στόχο την εξάλειψή της, δεν φαίνεται να αξίζει το κόστος σε υλικούς
και ανθρώπινους πόρους ή ακόµα και σε ό,τι αφορά τις πολιτικές ελευθερίες (Martin, 2003).
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Συνεπώς, η ανοχή της παράτυπης µετανάστευσης δεν αντανακλά ούτε την ανικανότητα ενός
κράτους να ελέγξει πλήρως τις µετακινήσεις ούτε την αναποτελεσµατική ρύθµιση της αγοράς
εργασίας, αλλά το γεγονός ότι «οι επίσηµα εκπεφρασµένες πολιτικές µπορεί να διαφέρουν από τις
πραγµατικές προθέσεις» (Pécoud and Guchteneire, 2005: 5). Οι προθέσεις αυτές µπορεί να
βασίζονται ακόµη και σε συνειδητές εκτιµήσεις κόστους-οφέλους, υποθέτοντας, για παράδειγµα, ότι
οι κεφαλαιοκράτες και οι ειδικευµένοι εργάτες έχουν περισσότερα να κερδίσουν από ό,τι έχουν να
χάσουν οι ανειδίκευτοι εργάτες (π.χ. από την άποψη της µείωσης των µισθών), ή λαµβάνοντας
υπόψη τις θετικές επιπτώσεις της άτυπης εργασίας, όπως η αύξηση της παραγωγικότητας, η
επιβίωση των µικρών επιχειρήσεων, η αύξηση της απασχόλησης κλπ. (Jahn and Straubhaar, 1998:
28). Επειδή τις τελευταίες δεκαετίες τα επίσηµα προγράµµατα µετανάστευσης στις αναπτυγµένες
χώρες έχουν στόχο, κατά κύριο λόγο, να προσελκύσουν ειδικευµένους (και συνήθως υψηλής
ειδίκευσης) µετανάστες, αναγνωρίζοντας επισήµως αυτή την πλευρά της ζήτησης, το τµήµα της
ζήτησης που αφορά την ανειδίκευτη ή χαµηλής ειδίκευσης εργασία παραµένει παραµεληµένο, και
ικανοποιείται στο περιθώριο του συστήµατος µέσω της ανοχής της παράτυπης µετανάστευσης.
Οι παράτυποι µετανάστες συνήθως απαντώνται σε περιοχές, κλάδους ή επιχειρήσεις που
χαρακτηρίζονται τόσο από τη ζήτηση για φτηνή και ευέλικτη εργασία όσο και από την τάση να
διαφεύγουν από τους κανονισµούς και τους ελέγχους: σε πολυ-εθνοτικές πόλεις και αγροτικές
περιοχές, στον κατασκευαστικό κλάδο, στον τουρισµό και την παροχή προσωπικών υπηρεσιών, στις
µικρές επιχειρήσεις και στα νοικοκυριά (Duvell, 2006). Στις χώρες της Νότιας Ευρώπης, που εν
πολλοίς εξαρτώνται από εποχιακές δραστηριότητες (οικοδοµή, τουρισµός, γεωργία), η εκτεταµένη
µαύρη οικονοµία έχει αποτελέσει πόλο έλξης για τις παράτυπες µεταναστευτικές µετακινήσεις των
τελευταίων δύο δεκαετιών (Reyneri, 2003).
Στην Ευρώπη, η παράτυπη µετανάστευση αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι του συστήµατος
κοινωνικής πρόνοιας (Bommes and Sciortino, 2011a: 16), όχι µόνο επειδή το κράτος πρόνοιας
µπορεί να αποτελεί, διεθνώς, µαγνήτη για τους µετανάστες, αλλά κυρίως επειδή η εργασία των
µεταναστών, και ιδίως των µεταναστριών, ανταποκρίνεται στη ζήτηση εργασίας που εµφανίζεται
στον τοµέα της πρόνοιας. Συγκεκριµένα, η γήρανση του ευρωπαϊκού πληθυσµού έχει κοινωνικές και
δηµοσιονοµικές επιπτώσεις, ενώ η ενσωµάτωση των γυναικών στο εργατικό δυναµικό που συνέβη
τις προηγούµενες δεκαετίες και οι επακόλουθες αλλαγές στις σχέσεις των δύο φύλων και τον
οικογενειακό καταµερισµό των εργασιών δηµιουργούν ένα κενό, το οποίο προηγουµένως κάλυπτε η
µη αµειβόµενη εργασία των γυναικών, στην οικιακή σφαίρα. Σε συνδυασµό µε τις περικοπές του
προϋπολογισµού στο πλαίσιο των πολιτικών λιτότητας τα τελευταία χρόνια, τέτοιοι
µετασχηµατισµοί οδηγούν σε σοβαρά ελλείµµατα κοινωνικής πρόνοιας, τα οποία µε τη σειρά τους
δηµιουργούν ζήτηση για εργαζοµένους σε µη παραγωγικές δραστηριότητες, όπως αυτές που
αφορούν µια µεγάλη γκάµα οικιακών εργασιών και εργασιών φροντίδας. Καθώς είναι εξ ορισµού
δύσκολο να ρυθµιστούν επίσηµα, αυτές οι δραστηριότητες συχνά δεν εµπίπτουν στο πεδίο
εφαρµογής των επίσηµων οικονοµικών ρυθµίσεων (Ambrosini, 2013).
Ο Piore (1979) έχει παρατηρήσει ότι ο κατακερµατισµός της αγοράς εργασίας στις προηγµένες
οικονοµίες αποτελεί τη βασική µεταβλητή για να καταλάβει κανείς τη διατήρηση της απασχόλησης
των µεταναστών, παρά τα υψηλά και αυξανόµενα ποσοστά ανεργίας. Τριάντα πέντε χρόνια
αργότερα, τόσο η παράτυπη µετανάστευση όσο και η άτυπη εργασία σχετίζονται µε τον
κατακερµατισµό των παγκόσµιων αγορών εργασίας (Solimano, 2010). Σύµφωνα µε τον BaldwinEdwards (2008: 1452), «οι µετανάστες καλύπτουν σήµερα τα περιθώρια σε έντονα
κατακερµατισµένες αγορές εργασίας», ενώ η οικονοµική περιθωριοποίηση είναι αυτή ακριβώς που
οδηγεί «στην κοινωνικοπολιτική αντίληψη ότι οι µετανάστες δεν είναι πλέον απαραίτητοι – παρά
την επίµονη ζήτηση για τις υπηρεσίες τους».
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Αφού παρουσιάσαµε το αναλυτικό πλαίσιο που αποτελεί τη βάση της παρούσας µελέτης, στην
επόµενη ενότητα θα προχωρήσουµε σε µια επισκόπηση του ελληνικού πλαισίου, του µεγέθους και
των χαρακτηριστικών της παράτυπης µετανάστευσης και του ασύλου, των αριθµών και των ροών,
καθώς και του ισχύοντος πολιτικού πλαισίου εντός του οποίου τοποθετούνται οι µελέτες
περιπτώσεων.

3. Η περίπτωση της Ελλάδας: Μη νόµιµη µετανάστευση και άσυλο
Περίπου το 8,5% του συνολικού πληθυσµού της Ελλάδας είναι αλλοδαποί. Σύµφωνα µε τα στοιχεία
της απογραφής του 2011, στην Ελλάδα ζούσαν 713.000 υπήκοοι τρίτων χωρών και 199.000 πολίτες
της Ε.Ε. (µη Έλληνες), αντιπροσωπεύοντας αντίστοιχα 6,5% και 1,8% του συνολικού
εγκατεστηµένου πληθυσµού. Οι πολυπληθέστερες εθνικότητες (συµπεριλαµβανοµένων και πολιτών
της Ε.Ε.) ήταν οι Αλβανοί (480.000), οι Βούλγαροι (75.000), οι Ρουµάνοι (46.000), οι Πακιστανοί
(34.000), οι Γεωργιανοί (27.000), οι Ουκρανοί (17.000) και οι Πολωνοί (14.000).

Πίνακας 1: Πληθυσµός αλλοδαπών σύµφωνα µε στοιχεία της Γενικής Απογραφής,
Ελλάδα, 2011

Συνολικός πληθυσµός
υπηκόων τρίτων χωρών
Συνολικός πληθυσµός Ε.Ε. (µη
Έλληνες)
Συνολικός µεταναστευτικός
πληθυσµός
Συνολικός πληθυσµός της
χώρας

Μέγεθος αλλοδαπού
πληθυσµού
713.000

% επί του συνολικού
πληθυσµού
6,59

199.000

1,84

912.000

8,43

10.815,197

100,00

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία (ΕΛΣΤΑΤ), Γενική Απογραφή Πληθυσµού-Κατοικιών 2011, στοιχεία δηµοσιευµένα
τον Σεπτέµβριο του 2013.

Η Ελλάδα χαρακτηρίζεται από σχετικά υψηλά ποσοστά αριθµών και ροών παράτυπων
µεταναστευτικών πληθυσµών στη διάρκεια των τελευταίων 25 χρόνων. Η εξέλιξη των εκτιµώµενων
εισροών παράτυπων µεταναστών (όπως έχει καταγραφεί µέσω των συλλήψεων σε παραµεθόριες
περιοχές) παρουσιάζει διακυµάνσεις (βλ. Πίνακα 2). Η πιο αξιοσηµείωτη µείωση συναντάται στα
ελληνοαλβανικά σύνορα από το 2011 και µετά, και ιδιαίτερα το συγκεκριµένο έτος – γεγονός που
συνδέεται στενά µε την απαλλαγή των Αλβανών υπηκόων οι οποίοι εισέρχονται στην Ε.Ε. για
διάστηµα µικρότερο των 90 ηµερών από την υποχρέωση απόκτησης βίζας (από τον ∆εκέµβριο του
2010). Οι συλλήψεις Αλβανών αυξήθηκαν και πάλι κατά τη διάρκεια του 2014 και στις αρχές του
2015, αλλά σχεδόν όλοι επέστρεψαν αµέσως στην Αλβανία.
Όσον αφορά τα «καυτά» ελληνικά/εξωτερικά σύνορα της Ε.Ε., και ιδίως µε την Τουρκία, οι τάσεις
δείχνουν ότι τα ελληνοτουρκικά χερσαία και θαλάσσια σύνορα ακολουθούν τη µηχανική των
ρευστών: όταν αυξάνονται οι εισροές στα χερσαία σύνορα µειώνονται στα θαλάσσια, και
αντιστρόφως· όταν οι διελεύσεις των χερσαίων συνόρων εγκαταλείπονται (προς το τέλος του 2010
και από το 2011), οι εισροές στα νησιά αυξάνονται. Σίγουρα, αυτές οι τάσεις επηρεάζονται έντονα
από τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή µετά την Αραβική Άνοιξη το 2011, και ιδιαίτερα την
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κατάρρευση του καθεστώτος της Λιβύης, τον πόλεµο στη Συρία, καθώς και τη συνολική αστάθεια
και σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, οι οποίες έχουν µετασχηµατίσει τις διαδροµές της παράτυπης
µετανάστευσης και του ασύλου σε όλη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μεσόγειο. Έτσι, ενώ το
2012-2013 η Ιταλία έφερε το βάρος των εξελίξεων αυτών (δεδοµένου ότι η κατάρρευση του κράτους
και η ανοµία στη Λιβύη διευκόλυνε τη λειτουργία των δικτύων των διακινητών που µετέφεραν
µετανάστες από τη Λιβύη προς την Ιταλία και τη Μάλτα), κατά τη διάρκεια του 2014 και τους
πρώτους µήνες του 2015 τη σκυτάλη παίρνει η Ελλάδα: οι αριθµοί των αφίξεων στα νησιά του
Αιγαίου έχουν αυξηθεί δραµατικά. Από 2.500 το 2013 ξεπέρασαν τις 42.000 το 2014, και τις
430.000 από τις αρχές του 2015 έως τον Οκτώβριο (µε βάση τα στοιχεία της UNHCR). Μια
τετραπλάσια περαιτέρω αύξηση καταγράφεται αν συγκρίνουµε τους πρώτους τρεις µήνες του 2014
µε τους πρώτους τρεις µήνες του 2015 (12.643 συλλήψεις στα ελληνοτουρκικά θαλάσσια σύνορα
µεταξύ Ιανουαρίου και Μαρτίου 2015, σε σύγκριση µε 3.324 συλλήψεις κατά τη διάρκεια της ίδιας
περιόδου το 2015).
Πίνακας 2: Συλλήψεις παράτυπων µεταναστών, ανά σύνορο (2007-2014)
Συλλήψεις
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014*
Ελληνοαλβανικά
42.897
39.267
38.164
33.979
11.743 10.927 10.413
9.290
σύνορα
Σύνορα Ελλάδας2.887
3.459
2.355
1.589
1.003
1.168
1.041
1.216
ΠΓ∆Μ
Ελληνοβουλγαρικά
966
1.795
1.258
983
636
365
505
780
σύνορα
Χερσαία
16.789
14,461
8.787 47.088 54.974 30.433
1.122
1.914
ελληνοτουρκικά
σύνορα
Υδάτινα
16.781
30.149 27,685
6.204
814
3.610
2.525 42.651
ελληνοτουρκικά
σύνορα
Κρήτη
2.245
2.961
2.859
2.444
1.640
2.834
2.557
3.093
Υπόλοιπη χώρα
29.799
54.245 45.037
40.237 29.372
31.151 16.253 18.219
ΣΥΝΟΛΟ
112.364 146.337 126.145 132.524 99.368 76.878 34.416 77.163
Σηµείωση: τα στοιχεία αφορούν συλλήψεις, κι όχι ανθρώπους, και άρα εάν το ίδιο άτοµο έχει συλληφθεί δύο φορές
µετράει ως δύο.
Πηγή: Στοιχεία Ελληνικής Αστυνοµίας,
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=%27..%27&perform=view&id=50610&Itemid=1240&l
ang=

Εξετάζοντας πιο προσεκτικά τις εθνικότητες των µεταναστών που συλλαµβάνονται στην Ελλάδα
επειδή δεν έχουν νοµιµοποιητικά έγγραφα, παρατηρούµε ότι οι Σύροι (που εισέρχονται για πρώτη
φορά στις πρώτες πέντε θέσεις το 2012, ανεβαίνοντας στη δεύτερη θέση το 2013), αποτελούν τη
µεγαλύτερη οµάδα το 2014, και αντιπροσωπεύουν το 3/4 του συνόλου των συλλήψεων στα
ελληνοτουρκικά θαλάσσια σύνορα (32.000 από 42.000). Οι Αφγανοί παραµένουν µια σηµαντική
οµάδα, αν και µε πολύ λιγότερες συλλήψεις σε σχέση µε την περίοδο 2009-2012, οι οποίες
αυξάνονται και πάλι (σε 12.901) το 2014. Τα στοιχεία αυτά υποδεικνύουν ότι έχει ανακοπεί ο
αριθµός αφίξεων Αφγανών, ενώ και µέρος όσων είχαν ήδη έρθει έχουν µετακινηθεί σε κάποια άλλη
ευρωπαϊκή χώρα. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι Πακιστανοί έχουν επίσης µειωθεί σε
απόλυτους αριθµούς (από σχεδόν 20.000 το 2011 σε περίπου 2.000 το 2014), παρόλο που
παραµένουν εντός των πέντε πρώτων εθνικοτήτων όσον αφορά στις συλλήψεις.

24

∆ΡΩΝΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗ ΝΟΜΙΜΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ:
ΣΥΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΥΠΩΝ ΡΟΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

Πίνακας 3: Συλλήψεις παράτυπων µεταναστών στην Ελλάδα (στα σύνορα και στο
εσωτερικό της χώρας, σε σχέση µε τις πέντε κύριες εθνικότητες, 2009-2014)
2009

2010

2011

2012

2013

2014

ΑΛΒΑΝΙΑ

63.563

ΑΛΒΑΝΙΑ

50.175

ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ

28.528

ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ

16.584

ΑΛΒΑΝΙΑ

15.389

ΣΥΡΙΑ

32.520

ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ

17.828

ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ

28.299

ΠΑΚΙΣΤΑΝ

19.975

ΠΑΚΙΣΤΑΝ

11.136

ΣΥΡΙΑ

8.517

ΑΛΒΑΝΙΑ

16.751

ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

10.763

ΠΑΚΙΣΤΑΝ

8.830

ΑΛΒΑΝΙΑ

11.333

ΑΛΒΑΝΙΑ

10.602

ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ

6.412

ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ

12.901

ΣΟΜΑΛΙΑ

7.710

ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

7.561

ΜΠΑΝΓΚΛΑΝΤΕΣ

5.416

ΣΥΡΙΑ

7.927

ΠΑΚΙΣΤΑΝ

3.982

ΠΑΚΙΣΤΑΝ

3.621

ΙΡΑΚ

7.662

ΑΛΓΕΡΙΑ

7.336

ΑΛΓΕΡΙΑ

5.398

ΜΠΑΝΓΚΛΑΝΤΕΣ

7.863

ΜΠΑΝΓΚΛΑΝΤΕΣ

1.524

ΣΟΜΑΛΙΑ

1.876

Πηγή: Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη (goo.gl/iqDf7b).

Από το 2009, η Ελλάδα έχει γίνει δυστυχώς γνωστή στην Ευρώπη για την αποτυχία του συστήµατος
ασύλου, το οποίο χαρακτηρίζεται από ανεπαρκείς διαδικασίες επεξεργασίας των αιτήσεων, καθώς
και έλλειψη πολιτικής βούλησης για να βελτιωθούν τα πράγµατα: αδυναµία πρόσβασης στις
απαραίτητες υπηρεσίες για την υποβολή αίτησης, έλλειψη πληροφόρησης στις παραµεθόριες
περιοχές, την ώρα της σύλληψης ή µετά την κατάθεση της αίτησης, λήψη αποφάσεων κυρίως µε
βάση την –ασφαλή ή µη ασφαλή– χώρα καταγωγής, ανυπαρξία ουσιαστικών συνεντεύξεων ασύλου,
κακοδιαχείριση της συνολικής διαδικασίας από τους αστυνοµικούς που δεν λαµβάνουν καµία
εκπαίδευση για το άσυλο. Επιπλέον, σηµαντική ανησυχία προκαλούν οι απάνθρωπες και
εξευτελιστικές συνθήκες κράτησης των αιτούντων άσυλο των οποίων οι αιτήσεις εκκρεµούν, καθώς
και το γεγονός ότι όταν απελευθερώνονται λαµβάνοντας τη «ροζ κάρτα» (προσωρινή άδεια, που
τους επιτρέπει να παραµείνουν στην Ελλάδα όσο διάστηµα γίνεται η επεξεργασία της αίτησής τους,
και ανανεώνεται κάθε έξι µήνες) δεν τους παρέχεται καµία βοήθεια.1
Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, που ήρθε στην εξουσία τον Νοέµβριο του 2009, επανεξέτασε την
διαδικασία για τα εκκρεµή από το προηγούµενο σύστηµα αιτήµατα ασύλου και εισήγαγε τον Νόµο
3907/2011, δηµιουργώντας τη Νέα Υπηρεσία Ασύλου, την Επιτροπή Προσφυγών και την Υπηρεσία
Πρώτης Υποδοχής. Στο προηγούµενο σύστηµα εκκρεµούσαν, µέχρι το καλοκαίρι του 2013, 45.000
αιτήσεις. Αρχικά οι εκκρεµείς υποθέσεις µειώθηκαν σε 5.000 µέχρι τον Ιανουάριο του 2014 και
είναι πιθανό να έχουν εξαλειφθεί όλες τη στιγµή της συγγραφής του παρόντος κειµένου (Ιούνιος
2015), παρόλο που υπήρξαν σηµαντικές δυσκολίες στην επεξεργασία των εκκρεµών αιτήσεων,
συµπεριλαµβανοµένων πρακτικών προβληµάτων σχετικά µε την έγκαιρη ενηµέρωση των
αιτούντων. Η Ύπατη Αρµοστεία του ΟΗΕ στην Ελλάδα2 έχει επιστήσει την προσοχή στον κίνδυνο
να µην έχουν γίνει σεβαστά τα δικαιώµατα των αιτούντων των εκκρεµών υποθέσεων.

1

Η Ελλάδα είχε βρεθεί στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος λόγω της συνεχιζόµενης αδυναµίας της να παράσχει
αποτελεσµατική προστασία στους αιτούντες άσυλο που φτάνουν στη χώρα, και πρέπει να εξεταστούν εντός της
ελληνικής επικράτειας, σύµφωνα µε τον Κανονισµό ∆ουβλίνο ΙΙ. Ήδη στις 31 Ιανουαρίου 2009, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή είχε ξεκινήσει διαδικασία επί παραβάσει εναντίον της Ελλάδας, λόγω της αποτυχίας της να εφαρµόσει τον
Κανονισµό ∆ουβλίνο ΙΙ, παραπέµποντας τη χώρα στο ∆ικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παράβαση αφορούσε
κυρίως το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν διέθετε νοµικές εγγυήσεις για την ουσιαστική εξέταση των αιτηµάτων ασύλου.
Στις 21 Ιανουαρίου 2011 το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων (Ε∆Α∆) διαπίστωσε ότι, λόγω του
διαλυµένου συστήµατος ασύλου στην Ελλάδα και των άθλιων συνθηκών κράτησης, η επιστροφή από το Βέλγιο στην
Ελλάδα (σύµφωνα µε τον Κανονισµό ∆ουβλίνο ΙΙ), το 2009, ενός Αφγανού αιτούντος άσυλο είχε παραβιάσει την αρχή
της απαγόρευσης της απάνθρωπης µεταχείρισης, και του στέρησε αποτελεσµατικά ένδικα µέσα (Triandafyllidou and
Dimitriadi, 2011).
2
Για περισσότερες λεπτοµέρειες και αξιολόγηση της λειτουργίας του νέου συστήµατος, καθώς και της επεξεργασίας των
εκκρεµών από το παλιό σύστηµα υποθέσεων βλ. goo.gl/wqMKkO, 27.4.2015.
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Πίνακας 4: Ποσοστά απόδοσης καθεστώτος ασύλου στους αιτούντες, εξέταση πρώτου
βαθµού, 2ο εξάµηνο 2013
Εξέταση πρώτου βαθµού – Ποσοστά αναγνώρισης
(εξέταση αιτήµατος επί της ουσίας)
Ιούνιος 2013-∆εκέµβριος 2013
Προσφυγικό Καθεστώς
229
Επικουρική Προστασία
92
Απορριπτικές
1.757
Σύνολο
2.078

11%
4,4%
84,6%
100%

Σηµείωση: Τα στοιχεία παρείχε η Υπηρεσία Ασύλου κατόπιν αίτησης (Αύγουστος 2014).

Πίνακας 5: Ποσοστά απόδοσης καθεστώτος ασύλου στους αιτούντες, εξέταση πρώτου
βαθµού, Ιανουάριος-Αύγουστος 2014
Εξέταση πρώτου βαθµού – Ποσοστά αναγνώρισης
(εξέταση αιτήµατος επί της ουσίας)
Ιανουάριος-Ιούνιος 2014
Προσφυγικό Καθεστώς
531
Επικουρική Προστασία
232
Απορριπτικές
2.294
Σύνολο
3.057

17,4%
7,6%
75,0%
100%

Σηµείωση: Τα στοιχεία παρείχε η Υπηρεσία Ασύλου κατόπιν αίτησης (Αύγουστος 2014).

Η αλλαγή της πολιτικής ασύλου στην Ελλάδα έχει οδηγήσει σε σηµαντική αύξηση των ποσοστών
αναγνώρισης αιτήσεων ασύλου, τόσο του παλιού όσο και του νέου συστήµατος: από σχεδόν
µηδενικό ή 1% έχει ανέλθει µεταξύ 15% και 25% επί του συνόλου των αιτούντων. Η νέα Υπηρεσία
Ασύλου (το πρώτο γραφείο ασύλου άρχισε να λειτουργεί, µε καθυστέρηση δυόµισι χρόνων, τον
Ιούνιο του 2013) είναι αυτοτελής και αποκεντρωµένη, µε πολλά περιφερειακά γραφεία. Τα πρώτα
κέντρα υποδοχής δηµιουργήθηκαν σε επιλεγµένα µέρη. Όπου υπάρχει αξιοσηµείωτη εισροή
µεταναστών αναπτύσσονται κινητές µονάδες (το πρώτο από αυτά τα κέντρα άρχισε να λειτουργεί
τον Μάρτιο του 2013 στα βορειοανατολικά χερσαία σύνορα της Ελλάδας, κοντά στον ποταµό
Έβρο). Τα κέντρα πρώτης υποδοχής δέχονται παράτυπους µετανάστες κατά την άφιξή τους και
παραπέµπουν τους αιτούντες άσυλο στα περιφερειακά γραφεία ασύλου που (θα έπρεπε να)
λειτουργούν µέσα στο τοπικό κέντρο υποδοχής. Τα περιφερειακά γραφεία ασύλου, καθώς και οι
µονάδες παροχής ασύλου (που λειτουργούν εντός των προαναχωρησιακών κέντρων κράτησης και
των κέντρων πρώτης υποδοχής), είναι υπεύθυνα για την παραλαβή και επεξεργασία των αιτήσεων,
τη διεξαγωγή συνεντεύξεων και την έκδοση αποφάσεων σε πρώτο βαθµό, εντός προθεσµίας 30
ηµερών.
Ο Νόµος 3907/2011 προβλέπει, επίσης, δύο είδη νέων αδειών για τους παράτυπους µετανάστες και
τους αιτούντες άσυλο: ένα επίσηµο καθεστώς ανοχής για τους ανθρώπους για τους οποίους έχει
εκδοθεί απόφαση επιστροφής, αλλά δεν είναι δυνατό να επιστρέψουν στη χώρα καταγωγής τους,
και έναν νέο τύπο άδειας που δίνεται για εξαιρετικούς λόγους σε παράτυπους µετανάστες που έχουν
ζήσει στην Ελλάδα τουλάχιστον δώδεκα χρόνια, και συγκεκριµένα δέκα συνεχόµενα χρόνια πριν
αιτηθούν για µια τέτοια άδεια. Ο νόµος ανοίγει, ακόµη, τον δρόµο για εθελούσιες επιστροφές
παράτυπων µεταναστών. Όταν ο µετανάστης δηλώσει τη θέλησή του και εκδίδεται απόφαση
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εθελούσιας επιστροφής, ο νέος νόµος επιτρέπει στον µετανάστη να παραµείνει στη χώρα για
διάστηµα µέχρι ενός έτους, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η επιστροφή του.
Παράλληλα µε τη βελτίωση της πολιτικής ασύλου και της διαχείρισης της παράτυπης
µετανάστευσης, η Ελλάδα βελτίωσε τους συνοριακούς ελέγχους και εντατικοποίησε τους
εσωτερικούς ελέγχους. Πράγµατι, η αύξηση των συλλήψεων υποδεικνύει όχι µόνο τις πιέσεις της
παράτυπης µετανάστευσης ή των αιτούντων άσυλο στα σύνορα της Ελλάδας (ή την παρουσία
παράτυπων µεταναστών στο εσωτερικό της χώρας), αλλά και τις προσπάθειες επιβολής των αρχών.
Η Ελλάδα ενέτεινε τους συνοριακούς ελέγχους, προσθέτοντας 200 καινούριους υπαλλήλους στο
Αιγαίο το φθινόπωρο του 2012. Επιπλέον, η Frontex, που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το
2006, ενέτεινε την παρουσία της τα τελευταία δύο χρόνια. Η κοινή επιχείρηση Poseidon αποτελεί,
πλέον, τη µεγαλύτερη επιχείρηση της Frontex στη Μεσόγειο. Στo πλαίσιό της αναπτύχθηκε για
πρώτη φορά η οµάδα ταχείας επέµβασης στα σύνορα (RABIT) της Frontex (175 αξιωµατικοί
στάλθηκαν στα ελληνοτουρκικά χερσαία σύνορα στα τέλη Οκτωβρίου και στις αρχές Νοεµβρίου του
2010, και παρέµειναν εκεί µέχρι τον Μάρτιο του 2011), το Πρόγραµµα Attica, το οποίο ασχολείται
µε τις εθελούσιες επιστροφές, και διαθέτει έξι µόνιµους κοµβικούς σταθµούς.
Το 2012, ως απάντηση στις πιέσεις της Ε.Ε. αλλά και στις συνεχείς αφίξεις παράτυπων µεταναστών,
η Ελλάδα επέβαλε ακόµη αυστηρότερους ελέγχους στα σύνορά της, µε την επιχείρηση Ασπίδα και
την αποστολή 1.800 συνοριοφυλάκων στην περιοχή του Έβρου, την ολοκλήρωση της ανέγερσης του
φράχτη µήκους 12,5 χιλιοµέτρων στον Έβρο, την εντατικοποίηση των ελέγχων διαβατηρίων και την
τεχνολογική αναβάθµιση των λιµανιών της Πάτρας και της Ηγουµενίτσας – κύριων σηµείων εξόδου
προς την Ιταλία (καταφεύγοντας έτσι στη βελτίωση των µέτρων «περίφραξης»).
Η επιχείρηση Ξένιος ∆ίας ξεκίνησε σχεδόν ταυτόχρονα µε την επιχείρηση Ασπίδα, για να ασκήσει
ένα ανάλογο είδος ελέγχου στο εσωτερικό της Ελλάδα. Στις 16 Ιουλίου 2014, εντάχθηκε στις τυπικές
αστυνοµικές διαδικασίες και περιπολίες και µετονοµάστηκε σε επιχείρηση Θησέας. Η επιχείρηση,
που πήρε το αρχικό της όνοµα από τον θεό-προστάτη των ταξιδιωτών στην αρχαία Ελλάδα,
συνάντησε µικρή αποδοχή στην κοινή γνώµη. Συνίστατο σε µια σειρά τακτικών «επιχειρήσεωνσκούπα», σε περιοχές µε υψηλή συγκέντρωση παράτυπων µεταναστών, συµπεριλαµβανοµένων
ερευνών στον δρόµο και σε σπίτια. Ήταν µια εντυπωσιακά µεγάλη επιχείρηση, τόσο από πλευράς
γεωγραφικής κάλυψης όσο και έντασης, συµπεριλαµβανοµένων των µεγάλων αστικών κέντρων σε
σχεδόν καθηµερινή βάση. Οι έλεγχοι είχαν σαρωτικό χαρακτήρα: κάθε µετανάστης που τύχαινε να
βρεθεί στην περιοχή της επιχειρησιακής δραστηριότητας υποβαλλόταν σε έλεγχο των
νοµιµοποιητικών του εγγράφων, διαδικασία που µπορούσε να διαρκέσει αρκετές ώρες και συχνά
λάµβανε χώρα σε δηµόσιο χώρο. Οι αιτούντες άσυλο και οι µετανάστες µε χαρτιά δεν εξαιρούνταν.
Στο πλαίσιο του Ξένιου ∆ία, από την αρχή της επιχείρησης τον Αύγουστο του 2012 και µέχρι τις 24
∆εκεµβρίου του ίδιου έτους, υπέστησαν έλεγχο 65.000 άτοµα, από τα οποία µόνο 4.128
συνελήφθησαν για παράνοµη παραµονή στη χώρα. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο για τους Πρόσφυγες
και τους Εξόριστους επέκρινε έντονα την επιχείρηση, εξαιτίας των κινδύνων που συνεπαγόταν για
τους αιτούντες άσυλο.3 Στην περιοχή της Αττικής µόνο, για τις ανάγκες του Ξένιου ∆ία,
κινητοποιήθηκαν 2.000 υπάλληλοι, όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί.4 Καθώς ο έλεγχος των
παράτυπων µεταναστών αποτελεί µέρος των καθηκόντων των αστυνοµικών υπαλλήλων, το κόστος

3
4

Βλ. το εβδοµαδιαίο δελτίο ECRE, 7 Σεπτεµβρίου 2012 (www.ecre.org).
Βλ. Ελληνική Αστυνοµία, ∆ελτίο Τύπου 4ης Αυγούστου 2012 (goo.gl/8dD29B).
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απορροφήθηκε από τη µισθοδοσία τους, ενώ το επιχειρησιακό κόστος καλύφθηκε από την Ελληνική
Αστυνοµία.5
Είτε συλλαµβάνονταν στα σύνορα είτε στο εσωτερικό της χώρας, οι µετανάστες χωρίς χαρτιά και οι
αιτούντες άσυλο συστηµατικά υπόκειντο σε κράτηση, για µικρότερο ή µεγαλύτερο χρονικό
διάστηµα. Η κράτηση υπήρξε και εξακολουθεί να είναι ένα πολυσυζητηµένο θέµα στην Ελλάδα. Η
χώρα έχει επικριθεί έντονα για τις εγκαταστάσεις κράτησης στα νησιά,6 και ιδιαίτερα τη Λέσβο.
Έχει επίσης επικριθεί για την κράτηση των αιτούντων άσυλο,7 πρακτική η οποία το 2012 όχι µόνο
συνεχίστηκε, αλλά και ενισχύθηκε, µέσω της τροποποίησης του Προεδρικού ∆ιατάγµατος 114/2010,
που επέτρεψε την κράτηση των αιτούντων άσυλο για 12 µήνες (αντί 3 και, σε ειδικές περιστάσεις,
για 6 µήνες, όπως ίσχυε µέχρι τότε).
Στις 24 Φεβρουαρίου 2014 το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους δηµοσίευσε τη Συµβουλευτική
Γνωµοδότηση 44/2014, µε την οποία έκρινε ότι η κράτηση παράτυπων µεταναστών πέραν των
δεκαοκτώ µηνών –το µέγιστο επιτρεπόµενο χρονικό διάστηµα προσωρινής κράτησης σύµφωνα µε
το ελληνικό δίκαιο– ήταν νόµιµη, καθώς και η παράταση της κράτησής τους επ’ αόριστον, µέχρι
αυτοί να συµφωνήσουν να επιστρέψουν στις πατρίδες τους. Η γνωµοδότηση απαντούσε σε αίτηµα
της Αστυνοµίας σχετικά µε την τύχη 300 µεταναστών (σε σύνολο 7.500), οι οποίοι επρόκειτο να
απελευθερωθούν, καθώς η επιστροφή τους δεν είχε πραγµατοποιηθεί έγκαιρα. Σύµφωνα µε το
Συµβούλιο, το εν λόγω µέτρο αιτιολογείται από την ανάγκη να αποφευχθεί «η ταχεία αύξηση του
αριθµού των παράτυπων µεταναστών στη χώρα και οι ανεπιθύµητες συνέπειές της για τη δηµόσια
τάξη και ασφάλεια», τις οποίες «µετά βεβαιότητας» θα επέφερε η απελευθέρωση των 300
µεταναστών, καθώς και κάθε µελλοντική απελευθέρωση. Η συνέχιση της κράτησης, σύµφωνα πάντα
µε τη γνωµοδότηση, θα υπηρετούσε στο βέλτιστο και τα συµφέροντα των παράτυπων µεταναστών,
«οι οποίοι είναι ευάλωτοι άνθρωποι» και άποροι, και µπορούν να απολαύσουν µια αξιοπρεπή
διαβίωση µέσα στο κέντρο κράτησης (sic).8 Παρόλο που οι γνωµοδοτήσεις δεν έχουν δεσµευτικό
χαρακτήρα, οι αστυνοµικές αρχές αποδέχθηκαν ανεπιφύλακτα τη συγκεκριµένη. Την ίδια στιγµή, η
Ελλάδα προχωρούσε σε µια σηµαντική οικονοµική επένδυση σε κέντρα κράτησης (για περισσότερα,
βλ. Angeli and Triandafyllidou, 2014). Το σκεπτικό που αιτιολογούσε αυτή την πολιτική ήταν
σχετικά απλό: αντιµέτωποι µε την προοπτική της επ’ αόριστον παραµονής τους µέσα στα ελληνικά
κέντρα κράτησης –συχνά κάτω από απαράδεκτες συνθήκες– οι παράτυποι µετανάστες θα επέλεγαν
να επιστρέψουν στις πατρίδες τους. Εκεί, πλέον, θα ενηµέρωναν και θα προειδοποιούσαν τους
συµπολίτες τους, αποθαρρύνοντας νέες αφίξεις. Έτσι, το µέγεθος του πληθυσµού των µεταναστών
σταδιακά θα συρρικνωνόταν και η πολιτική αυτή θα βοηθούσε την Ελλάδα να µειώσει τις
παράτυπες αφίξεις, τόσο των αιτούντων άσυλο όσο και των παράτυπων µεταναστών, οι οποίοι θα
επέλεγαν άλλα σηµεία εισόδου στην Ε.Ε. ή, απλώς, διαφορετικές στρατηγικές µετανάστευσης.
Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι η σύλληψη και προσωρινή κράτηση δεν οδηγούν απαραιτήτως
στην αποτελεσµατική απέλαση/επιστροφή των µεταναστών από την Ασία και την Αφρική, παρόλο

5

Βλ. Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Κοινοβουλευτική Απάντηση, 20ή Σεπτεµβρίου 2013 (goo.gl/5WORie). Βλ.
επίσης Κοινοβουλευτική Συζήτηση, 22η Οκτωβρίου 2012, σ. 2934, κατά την οποία, ο τότε Υπουργός Προστασίας του
Πολίτη ανέφερε ότι η Επιχείρηση Ξένιος ∆ίας συγχρηµατοδοτούνταν από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Προσφύγων
(goo.gl/wfm5oO).
6
Για τις συνθήκες στα ελληνικά κέντρα κράτησης, βλ. ProAsyl (2007), Human Rights Watch (2008), Frontex
(September 2011).
7
UNHCR «Η κράτηση των αιτούντων άσυλο δεν πρέπει να αποτελεί γενικευµένη πρακτική αλλά εξαιρετικό µέτρο»,
18.10. 2012 (goo.gl/2Foiug).
8
Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους, Συµβουλευτική Γνωµοδότηση No 44/2014, όπως δηµοσιεύτηκε στις 24 Φεβρουαρίου
2014, σ. 22-23.
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που έχουν γίνει σηµαντικά βήµατα για να εξασφαλιστούν οι επιστροφές (∆ηµητριάδη, 2013· Yousef,
2013). Οι επιστροφές εµπίπτουν σε τρεις κατηγορίες: αναγκαστικές απελάσεις (µερικές φορές µε
αστυνοµική συνοδεία), εθελούσιες επιστροφές, υποστηριζόµενες επιστροφές µέσω της Αστυνοµίας.
Οι Αλβανοί πολίτες που συλλαµβάνονται από τις ελληνικές αρχές εκδιώκονται αµέσως από τη χώρα.
Ωστόσο, τα πράγµατα είναι πιο δύσκολα µε τους υπηκόους χωρών της Ασίας και της Αφρικής, οι
οποίοι πρέπει πρώτα να ταυτοποιηθούν, να λάβουν ταξιδιωτικά έγγραφα (αυτό, κατ’ επέκταση,
απαιτεί συνεργασία µε τις αντίστοιχες πρεσβείες), ενώ συχνά υποβάλλουν αίτηση ασύλου –
σύµφωνα µε τα στοιχεία της Αστυνοµίας– ως µέσο καθυστέρησης της διαταγής απέλασης. Τα
στοιχεία της Αστυνοµίας για το 2014, λ.χ., δείχνουν ότι, ενώ συνελήφθησαν 16.000 Αλβανοί για
παράνοµη είσοδο στην Ελλάδα, περίπου 10.000 απελάθηκαν στην Αλβανία. Αντίστοιχα, οι 3.600
Πακιστανοί που συνελήφθησαν απελάθηκαν σχεδόν στο σύνολό τους (3.563). Αντίθετα, για πολίτες
που προέρχονται από εµπόλεµες χώρες, όπως η Συρία, η Σοµαλία, η Ερυθραία και το Ιράκ, δεν
υπήρξε –ευτυχώς– σχεδόν καµία απέλαση.
Καταγράφονται επίσης µερικές επιστροφές Αφγανών µετά τη σύλληψή τους. Μεταξύ του 2009 και
του 2013, συνολικά 5.181 Αφγανοί επέστρεψαν, είτε µέσω της Αστυνοµίας και εθελούσιων
προγραµµάτων του ∆ιεθνούς Οργανισµού Μετανάστευσης (∆ΟΜ)9 είτε µέσω αναγκαστικών
επιστροφών από την Αστυνοµία.10 Οι αριθµοί, σε σύγκριση µε τον αριθµό επιστροφών των
Πακιστανών (βλ. Πίνακα 6), που ανέρχεται σε µερικές χιλιάδες ανά έτος µετά το 2011, είναι αρκετά
χαµηλοί και, µε εξαίρεση το έτος 2012, παραµένουν σταθερά κάτω από τις 800 επιστροφές ετησίως.
Πίνακας 6: Συλλήψεις και απελάσεις Πακιστανών (2009-2014)
2009
Συλλήψεις
Απελάσεις από την Αστυνοµία, αναγκαστικές
ή εθελούσιες (κατόπιν σύλληψης

2010

2011

2012

2013

2014

4.854

8.830

19.975

11.136

3.982

3.269

245

405

1.293

5.135

4.833

3.287

Πηγή: Μαρουφώφ (2015), στοιχεία από την Ελληνική Αστυνοµία.

Η νέα ελληνική κυβέρνηση, που ανέλαβε καθήκοντα στα τέλη Ιανουαρίου του 2015, έχει σαφώς
σηµατοδοτήσει τη βούλησή της να σταµατήσει την αδιάκριτη κράτηση και έχει απελευθερώσει
αιτούντες άσυλο και παράτυπους µετανάστες που κρατούνταν για µεγάλα χρονικά διαστήµατα. Η
κυβέρνηση δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην αύξηση των ανοικτών υποδοµών υποδοχής, ενώ
βρίσκεται αντιµέτωπη µε την κατάσταση έκτακτης ανάγκης, λόγω του µεγάλου αριθµού των
αφίξεων στα νησιά.
Οι µελέτες περιπτώσεων, λοιπόν, πρέπει να αναλυθούν, ακριβώς, σε σχέση µε αυτό το
µεταβαλλόµενο γεωπολιτικό πλαίσιο των αυστηρών συνοριακών ελέγχων, του αρχικά µη
λειτουργικού συστήµατος παροχής ασύλου, που έχει βελτιωθεί τα τελευταία δύο χρόνια, και της
πολιτικής κράτησης και απέλασης. Πράγµατι, οι παράτυποι µετανάστες και οι αιτούντες άσυλο που
φτάνουν στην Ελλάδα έχουν βρεθεί αντιµέτωποι µε ένα περίπλοκο και αντιφατικό περιβάλλον. Ένα
περιβάλλον που συνθέτουν αφενός η ανοχή της αδήλωτης εργασίας, και αφετέρου οι εντατικοί
έλεγχοι του καθεστώτος διαµονής και η προσπάθεια αποτροπής των παράτυπων µεταναστών και

9

Πρόκειται για ξεχωριστά προγράµµατα επιστροφών, ενώ ο συνολικός αριθµός δεν περιλαµβάνει όσους επιστρέφουν
εθελοντικά από την Ελληνική Αστυνοµία.
10
Τα στοιχεία παραχώρησε, κατόπιν αιτήµατος, η ∆ιεύθυνση Αλλοδαπών, 23 Ιουλίου 2014.
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αιτούντων άσυλο µέσω συχνών ελέγχων και απελάσεων. Αυτό το πολιτικό τοπίο συνυφαίνεται µε τα
ισχυρά δίκτυα των διακινητών, ιδιαίτερα στην Τουρκία, και µε την κατακερµατισµένη σε µεγάλο
βαθµό αγορά εργασίας, όπου ορισµένες θέσεις εργασίας έχουν σχεδόν εξανεµισθεί (κυρίως η
οικοδοµή ή οι µεταφορές), ενώ άλλες (όπως η οικιακή φροντίδα και η καθαριότητα) έχουν επιβιώσει
της οικονοµικής κρίσης.
Στην ενότητα που ακολουθεί παρουσιάζεται ο συνολικός σχεδιασµός της έρευνας, µε σκοπό να
εξηγηθεί το σκεπτικό της συγκριτικής µας ανάλυσης, που ακολουθεί στην πέµπτη ενότητα.

4. Σχεδιασµός έρευνας
Η εµπειρική έρευνα, στο πλαίσιο αυτού του προγράµµατος, επικεντρώνεται σε πέντε µελέτες
περιπτώσεων που αντιστοιχούν στα πέντε κεφάλαια που ακολουθούν και µπορούν να ταξινοµηθούν
σε σχέση µε τρία µεταναστευτικά συστήµατα, εντός των οποίων η παράτυπη µετανάστευση
αποτελεί σηµαντικό συστατικό των ροών: α) το σύστηµα από τα Βαλκάνια στην Ε.Ε., και ειδικότερα
από την Αλβανία στην Ελλάδα· β) το σύστηµα από την Ανατολική Ευρώπη στην Ε.Ε., και στη
συγκεκριµένη περίπτωση η παράτυπη µετανάστευση από τη Γεωργία και την Ουκρανία στην
Ελλάδα, γ) το σύστηµα από τη Νοτιοανατολική Ασία στη Νότια Ευρώπη, δηλαδή κυρίως η
παράτυπη µετανάστευση Πακιστανών και Αφγανών προς την Ελλάδα.
Επιλέξαµε τις πέντε αυτές χώρες προέλευσης, επειδή συγκαταλέγονται στις πιο σηµαντικές χώρες
προέλευσης της νόµιµης αλλά κυρίως της παράτυπης µετανάστευσης προς την Ελλάδα. Η Αλβανία
αποτελεί παραδειγµατική περίπτωση, κατά την οποία οι αρχές των χωρών προέλευσης και
προορισµού συνεργάζονται για τη διαχείριση της παράτυπης µετανάστευσης. Παράλληλα, και παρά
την εγκατάσταση µεγάλου πληθυσµού Αλβανών νόµιµων µεταναστών στην Ελλάδα, παρατηρείται
µεγάλος αριθµός συλλήψεων παράτυπων µεταναστών στο ελληνοαλβανικό σύνορο, όπως εξηγήθηκε
στην προηγούµενη ενότητα. Πρόσφατες µελέτες, σε συνδυασµό µε την επιτόπια έρευνα του IRMA
(Gemi 2015), έδειξαν, επίσης, ότι υπάρχει ακόµα σηµαντικός αριθµός Αλβανών εργατών που
εργάζονται χωρίς την κατάλληλη άδεια στην Ελλάδα, σε προσωρινές ή εποχιακές εργασίες
(Maroukis and Gemi, 2011). Έτσι, οι Αλβανοί παράτυποι µετανάστες είναι εξ ορισµού µια σηµαντική
οµάδα προς µελέτη στην Ελλάδα.
To Πακιστάν και το Αφγανιστάν έχουν επιλεγεί, επειδή πολίτες αυτών των χωρών συγκαταλέγονται
µεταξύ των πιο ορατών παράτυπων µεταναστών, και βρέθηκαν στο επίκεντρο της λεγόµενης
µεταναστευτικής «κρίσης» στην Ελλάδα κατά την περίοδο 2010-2012. Οι δύο αυτές χώρες είναι
ιδιαίτερα σηµαντικές για τη µελέτη της δυναµικής της παγκοσµιοποίησης και του πώς διακρατικοί
παράγοντες παρεµβαίνουν στα σχέδια των µεταναστών και στις κρατικές πολιτικές, επιδρώντας
στην παράτυπη µετανάστευση και καθιστώντας τις κρατικές πολιτικές επιτυχηµένες ή όχι. Το
Πακιστάν και το Αφγανιστάν δεν είχαν προηγούµενους ιστορικούς, πολιτικούς, πολιτισµικούς ή
οικονοµικούς δεσµούς µε την Ελλάδα, παρόλο που εδώ και περίπου 30 χρόνια υπάρχει στην Ελλάδα
µια µικρή πακιστανική κοινότητα µε στενούς δεσµούς στο εσωτερικό της (Tonchev, 2007·
Triandafyllidou and Maroukis, 2011· Lazarescu and Broersma, 2010). Η µετανάστευση Πακιστανών
και Αφγανών στην Ελλάδα προσφέρει ένα καλό παράδειγµα της παγκοσµιοποίησης των
µεταναστευτικών διαδρόµων και της ανάδειξης νέων µεταναστευτικών προορισµών (βλ. επίσης
Yousef, 2013· ∆ηµητριάδη, 2013).
Έχουµε επίσης επιλέξει τη Γεωργία και την Ουκρανία, για να µελετήσουµε τη δυναµική της
παράτυπης µετανάστευσης και τον ρόλο που παίζουν οι πολιτικές στο µεταναστευτικό σύστηµα από
την Ανατολική Ευρώπη προς την Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι ένας από τους κορυφαίους προορισµούς
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για τους Γεωργιανούς (βλ. επίσης Maroufof, 2013). Η παράτυπη µετανάστευση Γεωργιανών
συνεχίστηκε µε αµείωτο ρυθµό τα τελευταία χρόνια, ενώ έχει επίσης δοκιµαστεί και η οδός της
αναζήτησης ασύλου, µε στόχο την επίτευξη, έστω και προσωρινά, κάποιου είδους καθεστώτος
νοµιµότητας (µέσω των προσωρινών «ροζ καρτών» που λαµβάνουν οι αιτούντες άσυλο). Αντίθετα, η
Ελλάδα αποτελεί δευτερεύοντα προορισµό για τους Ουκρανούς και, στην πραγµατικότητα, η
ουκρανική κοινότητα της Ελλάδας µειώνεται τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, ο πόλεµος στην
ανατολική Ουκρανία κατά τη διάρκεια του 2014 και η ρωσική παρέµβαση οδήγησε στη διακοπή των
επιστροφών των παράτυπων Ουκρανών στην Ουκρανία, και άνοιξε, επιπλέον, τον δρόµο στους
Ουκρανούς να κάνουν αίτηση ασύλου σε χώρες προορισµού της Ε.Ε.
Οι µελέτες περιπτώσεων αναπτύχθηκαν παράλληλα, ξεκινώντας µε µια περίοδο βιβλιογραφικής
έρευνας και έρευνας πεδίου στην Ελλάδα, συνεντεύξεων µε φορείς (κρατικές αρχές, φορείς της
κοινωνίας των πολιτών, εµπειρογνώµονες) και συλλογής των σχετικών εγγράφων. Σε µια δεύτερη
φάση, η ερευνήτρια-υπεύθυνη για την κάθε µελέτη περίπτωσης διεξήγαγε ηµιδοµηµένες ποιοτικές
συνεντεύξεις µε παράτυπους µετανάστες στην Ελλάδα, ενώ το τρίτο στάδιο περιελάµβανε
συνεντεύξεις µε επιστραφέντες παράτυπους µετανάστες ή µε άτοµα που σκέφτονταν να φύγουν,
αλλά δεν αναχώρησαν. Στην περίπτωση του Πακιστάν και του Αφγανιστάν, οι συνεντεύξεις
πραγµατοποιήθηκαν µέσω Skype µε ανθρώπους στις χώρες προέλευσης, αλλά και στην
Κωνσταντινούπολη, όπου πολλοί Πακιστανοί και Αφγανοί µετανάστες και αιτούντες άσυλο
περιµένουν να περάσουν µε τους διακινητές στην Ελλάδα. Στην περίπτωση της Ουκρανίας, όπου
ξέσπασε ο πόλεµος κατά τη διάρκεια του σχεδιασµού της επιτόπιας έρευνας, το ταξίδι τελικά
ακυρώθηκε, αλλά οι επαφές επιτεύχθηκαν µέσω των τοπικών οργανώσεων της κοινωνίας των
πολιτών που διεξήγαγαν συνεντεύξεις και διευκόλυναν την επαφή µέσω Skype. Σε όλες τις
περιπτώσεις, διεξήχθησαν περαιτέρω συνεντεύξεις µε ανθρώπους υπό κράτηση ή σε διαδικασία
εθελούσιας επιστροφής µε τον ∆ΟΜ (για περισσότερες λεπτοµέρειες σχετικά µε τη µεθοδολογία βλ.
τις εκθέσεις των µελετών περιπτώσεων: ∆ηµητριάδη, 2015· Gemi, 2015· Maroufof, 2015a, 2015b·
Nikolova, 2015).
Τα κεφάλαια που ακολουθούν βασίζονται τόσο στην ανάλυση του υλικού των συνεντεύξεων
(συνολικά 61 συνεντεύξεις µε εµπλεκόµενους φορείς στην Ελλάδα, 175 ερωτηθέντες µετανάστες
στην Ελλάδα και 95 στη χώρα καταγωγής ή στην Κωνσταντινούπολη, όπου, όπως αναφέρθηκε,
πολλοί Αφγανοί και Πακιστανοί περιµένουν να περάσουν στην Ελλάδα) και της σχετικής
βιβλιογραφίας,
όσο
και
στις
σχετικές
εκθέσεις
των
ερευνητών
του
IRMA
(irma.eliamep.gr/publications/case-studies).
Πίνακας 7: Συνεντεύξεις µε µετανάστες και αρµόδιους φορείς
Μελέτη
περίπτωσης/
αριθµός
συνεντεύξεων
Αλβανία
Γεωργία
Ουκρανία
Αφγανιστάν
Πακιστάν
Σύνολο

Μετανάστες
ερωτηθέντες
στη χώρα
καταγωγής
30
19
13
23
10
95

Φορείς
ερωτηθέντες
στη χώρα
καταγωγής

Μετανάστες
ερωτηθέντες
στην Ελλάδα
4
6
3
3
16

31

57
30
28
30
30
175

Stakeholders
ερωτηθέντες
στην Ελλάδα
8
11
6
9
11
45

Σύνολο

99
66
50
65
51
331
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Β. Η ΑΤΕΛΗΣ ΤΡΟΧΙΑ ΤΗΣ
ΑΛΒΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΑ∆Α

Έντα Γκέµη
1. Εισαγωγή
Η τρίτη δεκαετία της παρουσίας των Αλβανών στην Ελλάδα έχει σηµατοδοτήσει την αλλαγή της
µεταναστευτικής ανθρωπογεωγραφίας της πολυπληθέστερης µεταναστευτικής οµάδας στη χώρα. Οι
επιπτώσεις της εν εξελίξει οικονοµικής κρίσης, σε συνδυασµό µε την απελευθέρωση του καθεστώτος
θεωρήσεων εισόδου για τους Αλβανούς πολίτες, έχει προσδώσει µια νέα δυναµική στα
χαρακτηριστικά της παράτυπης αλβανικής µετανάστευσης. Οι προσωρινές/κυκλικές µετακινήσεις
για εποχιακή άτυπη απασχόληση σε ειδικούς κλάδους της οικονοµίας (π.χ. τη γεωργία και τον
τουρισµό) αποτελούν πλέον τις πιο σηµαντικές µορφές αναπαραγωγής της µη νόµιµης
µετανάστευσης των Αλβανών στην Ελλάδα (για περαιτέρω ανάλυση, βλ. Gemi, 2013). Σε θεωρητικό
επίπεδο, η συζήτηση αναφορικά µε τη διαχείριση της παράτυπης µετανάστευσης δίνει ιδιαίτερη
έµφαση στα δοµικά χαρακτηριστικά της εθνικής οικονοµίας µιας χώρας, καθώς και στο ευρύτερο
µεταναστευτικό σύστηµα στο οποίο υπάγεται. Συγκεκριµένα, η σχετική συζήτηση εστιάζεται σε δύο
βασικά ζητήµατα. Το πρώτο σκιαγραφεί την ασαφή φύση του «κρυφού» αυτού φαινοµένου, που εν
πολλοίς εµποδίζει την κατανόηση της πραγµατικής του διάστασης, αφήνοντας συνεπώς ανοιχτά τα
περιθώρια για ατυχείς και παραπλανητικές ερµηνείες. Το δεύτερο ανάγεται στη σφαίρα της
πολιτικής διαχείρισης τόσο της µετανάστευσης όσο και της εγχώριας αγοράς εργασίας, η οποία
επιδίδεται στη χρήση του άτυπου –και εποµένως φτηνού– διαθέσιµου και ευέλικτου εργατικού
δυναµικού.
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Το πραγµατικό πρόβληµα, ωστόσο, έγκειται στο ότι οι διαµορφωτές πολιτικών στην Ελλάδα
καταπιάνονται µε το δεύτερο ζήτηµα, υιοθετώντας εν πολλοίς νοµοθετικά µέτρα µε στόχο την
αναχαίτιση της παράτυπης µετανάστευσης µέσω κατασταλτικών πολιτικών ελέγχου. Η αυξανόµενη
πολυπλοκότητα και η δυναµική της παράτυπης αγοράς εργασίας, όµως, καθιστά αναγκαία την
περαιτέρω κατανόηση των µεταναστευτικών συστηµάτων µέσα από τον φακό της επιστηµονικής
έρευνας και µιας σε βάθος ανάλυσης των εµπειρικών ευρηµάτων. Μια τέτοια προσέγγιση,
αναδεικνύοντας τα θεµελιώδη χαρακτηριστικά του µεταναστευτικού συστήµατος Βαλκάνια προς
Ε.Ε. (Αλβανία προς Ελλάδα), τους δρώντες και τα µεταναστευτικά δίκτυα, καθώς και τους δοµικούς
και θεσµικούς παράγοντες που σχετίζονται (έµµεσα ή άµεσα) µε την αναπαραγωγή της παράτυπης
µετανάστευσης, µπορεί να συµβάλει στη σφαιρική χαρτογράφηση του φαινοµένου και, κατ’
επέκταση, στην αναδιατύπωση και εφαρµογή αποτελεσµατικών πολιτικών για τη διαχείρισή του.
Ερευνητικά ερωτήµατα
Στο πλαίσιο αυτής της προβληµατικής, η παρούσα ερευνητική έκθεση, που αποτελεί και το δεύτερο
κεφάλαιο αυτής της µελέτης, πραγµατεύεται το µεταναστευτικό σύστηµα 1: Βαλκάνια προς Ε.Ε. –
Αλβανία προς Ελλάδα. Συγκεκριµένα, αναλύει τα κύρια ευρήµατα της εµπειρικής έρευνας µε
Αλβανούς µετανάστες και τη δυναµική της παράτυπης µετανάστευσης από την Αλβανία προς την
Ελλάδα, τους παράγοντες και τους δρώντες που την επηρεάζουν, καθώς και την επιτυχία ή αποτυχία
των σχετικών πολιτικών ελέγχου. Το ενδιαφέρον της επιστηµονικής αυτής ανάλυσης επικεντρώνεται
στην επιδίωξη να απαντήσει στα βασικά ερωτήµατα της έρευνας:
α) Πώς διαµορφώνουν ή αλλάζουν οι Αλβανοί µετανάστες τα σχέδια και τις στρατηγικές τους,
αντιδρώντας στις πολιτικές που περιορίζουν τη µετακίνησή τους προς την Ελλάδα;
β) Ποιοι φορείς, κρατικοί ή µη, τοπικοί, εθνικοί και διεθνείς, επιδρούν στη λήψη των αποφάσεών
τους και στις ενέργειές τους;
γ) Πώς επιδρούν αυτοί οι δρώντες στις αποφάσεις και ενέργειες των εν δυνάµει µεταναστών;
(δ) Γιατί κάποιοι δρώντες είναι πιο αποτελεσµατικοί από άλλους, και ειδικά από τις κρατικές
πολιτικές, όσον αφορά τη διαµόρφωση των σχεδίων και των αποφάσεων των µεταναστών;
Το προφίλ της οµάδας στόχου
Είναι γνωστό, πλέον, ότι η Ελλάδα αποτελεί βασική πύλη εισόδου παράτυπων µεταναστών στην Ε.Ε.
Ωστόσο, σύµφωνα µε τα στοιχεία του ΟΟΣΑ (OECD 2014) ο αριθµός των παράτυπων µεταναστών
µειώθηκε σε 43.000 το 2013 από 99.000 (συλληφθέντες) το 2011, µε τους Αλβανούς να
κατατάσσονται στις πρώτες πέντε θέσεις (OECD 2014: 258).
Τα ελληνοαλβανικά σύνορα αποτελούσαν µέχρι πρότινος το βασικότερο σηµείο εισόδου των
παράτυπων µεταναστών στη χώρα. Ωστόσο, σύµφωνα µε τη Frontex (2012), ο αριθµός όσων
διέρχονται παράτυπα από τα σύνορα αυτά µειώθηκε κατά 85% (5.269) το 2011 σε σύγκριση µε το
2009 (40.250). Η πολύ µεγάλη αυτή µείωση των παράτυπων διελεύσεων δείχνει την καθοριστική
σηµασία που είχε η απελευθέρωση της θεώρησης εισόδου για τους Αλβανούς πολίτες που
εισέρχονται στην Ε.Ε., στη διαµόρφωση των παράτυπων ροών. Προς επιβεβαίωση αυτού, τα
στοιχεία της Ελληνικής Αστυνοµίας (2014β) αναφέρουν ότι οι συλλήψεις Αλβανών για παράνοµη
είσοδο και παραµονή στην Ελλάδα, από τον Ιανουάριο µέχρι τον Νοέµβριο του 2014 αποτελούν το
21,53% (15.635) του συνόλου των συλληφθέντων αλλοδαπών (72.632). Ταυτόχρονα, τα στατιστικά
στοιχεία απελαθέντων για το ίδιο ενδεκάµηνο του 2014 κάνουν λόγο για 8.754 (47,39%) Αλβανούς
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σε σύνολο 18.474 απελαθέντων, ενώ, την ίδια περίοδο, οι «επαναπροωθηθέντες» Αλβανοί
αποτελούν το 27,82% (7.123 σε σύνολο 25.602). (Υ∆ΤΠΠ, 2014β).
Από την άλλη, ωστόσο, η Frontex (2014) κάνει λόγο για αύξηση (60%) των παράτυπων Αλβανών που
εντοπίστηκαν (detected) στα ελληνοαλβανικά σύνορα το 2013, σε σύγκριση µε τα δύο προηγούµενα
έτη (περίπου 5.000 για τα έτη 2011 και 2012) (Frontex, 2014a: 30). Η εξέλιξη αυτή είναι πιθανόν να
σχετίζεται µε τις περιπτώσεις παραβίασης των όρων παραµονής (90 ηµέρες) στην Ελλάδα που
επιβάλει η απόφαση απελευθέρωσης της θεώρησης εισόδου (Νόµος 15957/2010· βλ. goo.gl/sn5M6f)
και τις ποινές που αυτή επισύρει. Έτσι, αν και το 2013 ο αριθµός Αλβανών µε πλαστά έγγραφα
µειώθηκε κατά το ήµισυ, σε επίπεδο Ε.Ε., παραµένουν στη δεύτερη θέση του σχετικού πίνακα, µε τα
περισσότερα κρούσµατα να εντοπίζονται στα ελληνοαλβανικά σύνορα (Frontex, 2014a: 29).
Λόγω της διευρυµένης δυνατότητας νόµιµης εισόδου στην Ελλάδα, το φαινόµενο της παράτυπης
διέλευσης των συνόρων έχει περιοριστεί σηµαντικά. Η παράτυπη κυκλική κινητικότητα, ωστόσο,
εξακολουθεί να αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της αλβανικής µετανάστευσης, χαρακτηριστικό το
οποίο σχετίζεται όχι τόσο µε την παράτυπη διέλευση των συνόρων όσο µε την παράτυπη εποχιακή
εργασία και την παραβίαση των όρων που θέτει το καθεστώς απελευθέρωσης της θεώρησης
εισόδου. Το 2013 η Frontex (2014b) καταγράφει αύξηση της παράτυπης κυκλικής µετανάστευσης
της τάξεως του 59% (8.700) σε σύγκριση µε το προηγούµενο έτος (∆ιάγραµµα 1). Παρά ταύτα, η
αύξηση αυτή παραµένει χαµηλή σε σύγκριση µε το διάστηµα 2009-2010 (40.000 και 35.300
αντίστοιχα), την περίοδο δηλαδή πριν από την έναρξη εφαρµογής της απόφασης για απελευθέρωση
της θεώρησης εισόδου (Frontex, 2014a: 38).
∆ιάγραµµα 1. Παράτυπη διέλευση των συνόρων σε κυκλικές διαδροµές

Πηγή: FRONTEX, 2014b.

Συγχρόνως, ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο που έρχεται στο φως από τη νεοσυσταθείσα Υπηρεσία
Ασύλου αναφέρεται σε 1.077 Αλβανούς πολίτες (σε σύνολο 6.245 ατόµων) που το διάστηµα από τον
Ιανουάριο έως τον Αύγουστο του 2014 υπέβαλαν αίτηση για χορήγηση ασύλου, σηµειώνοντας έτσι
αύξηση κατά 17,25% σε σύγκριση µε το 2013 (8,7%) (Υ∆ΤΠΠ 2014α· 2013). Το φαινόµενο αυτό
πιθανόν να αφορά τις περιπτώσεις αναζήτησης τρόπων επαναφοράς στη νοµιµότητα ορισµένων
κοινωνικών οµάδων (π.χ. Ροµά), οι οποίες, λόγω της οικονοµικής κρίσης και της επακόλουθης
ανεργίας, είχαν βρεθεί σε καθεστώς παρατυπίας.
Στην πραγµατικότητα, η παρατυπία των Αλβανών αποτελεί ενδηµικό στοιχείο του Μεταναστευτικού
Συστήµατος 1: Βαλκάνια προς Ε.Ε. – Αλβανία προς Ελλάδα, το οποίο καθ’ όλη τη δεκαετία του 1990
ήταν συνυφασµένο µε τη µαζικότερη έξοδο Αλβανών υπηκόων στη σύγχρονη ιστορία της Αλβανίας.
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Εν τέλει, η µαζική µετανάστευση αποτέλεσε µια κοσµογονική εξέλιξη που ακολούθησε την
κατάρρευση του κοµµουνιστικού καθεστώτος και τη διάλυση του κοινωνικοοικονοµικού ιστού της
χώρας.
Στην Ελλάδα, η σταδιακή αναθεώρηση της νοµοθεσίας και των πολιτικών διαχείρισης του
φαινοµένου, κυρίως στα τέλη της δεκαετίας του 1990, σηµατοδότησε τη µεταστροφή της
εµπεδωµένης παράτυπης εικόνας, µε έναν σηµαντικό αριθµό Αλβανών µεταναστών να
νοµιµοποιείται, έστω και υπό προσωρινό καθεστώς και µε ηµιτελείς τίτλους διαµονής (όπως π.χ. οι
προσωρινές βεβαιώσεις). Την ίδια στιγµή, ωστόσο, η «δεξαµενή» ανθρώπων χωρίς χαρτιά
εξακολουθεί να ανατροφοδοτείται, τόσο µε νέους ή κυκλικά εισερχόµενους οικονοµικούς
µετανάστες όσο και µε άλλους που εκπίπτουν της νοµιµότητας για λόγους που σχετίζονται κυρίως µε
την απώλεια της εργασίας ή τους όρους της, καθώς και µε τα ανυπέρβλητα γραφειοκρατικά
εµπόδια.
Στην ελληνική βιβλιογραφία, η παράτυπη µετανάστευση των Αλβανών έχει εν πολλοίς διερευνηθεί
σε σχέση µε την εκτίµηση του µεγέθους της (Lianos et al., 2008), δοµικές ανεπάρκειες που αφορούν
τη διάρθρωση της αγοράς εργασίας και την εκτεταµένη παραοικονοµία (Ζωγραφάκης κ.ά., 2007),
τα ηµιτελή προγράµµατα νοµιµοποίησης (Cavounidis, 2002· Fakiolas, 2003), τα εθνοτικά και
διεθνικά δίκτυα (Ιωσηφίδης, 2007).
Όσον αφορά τη συνολικότερη εικόνα, η παρούσα συγκυρία της οικονοµικής και πολιτικής κρίσης
στην Ελλάδα αποτελεί µια ιστορική καµπή στην τροχιά τής –περίπου εικοσιπενταετούς– αλβανικής
µετανάστευσης. Η κρίση έχει προκαλέσει την αύξηση της ανεργίας και τη µετατόπιση ενός
σηµαντικού αριθµού Αλβανών που εργάζονταν κυρίως στον τοµέα των οικοδοµοτεχνικών έργων.
Έτσι, τα στοιχεία του ΙΚΑ, του µεγαλύτερου ασφαλιστικού φορέα στην Ελλάδα, για τον Μάιο του
2014 αναφέρουν ότι το 51,37% του συνόλου των αλλοδαπών ασφαλισµένων είχαν αλβανική
υπηκοότητα (Πίνακας 1). Οι ασφαλισµένοι αλβανικής υπηκοότητας στη συντριπτική τους
πλειοψηφία (45,27%) απασχολούνται ως «ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και
µικροεπαγγελµατίες», ενώ το 29,95% απασχολούνται στην «παροχή υπηρεσιών και ως πωλητές σε
καταστήµατα και υπαίθριες αγορές», και µόνο το 8,32% ως «ειδικευµένοι τεχνίτες».
Πίνακας 1. Απασχόληση Αλβανών υπηκόων σε κοινές επιχειρήσεις και οικοδοµοτεχνικά
έργα
Τύπος Απασχόλησης

Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

%

Κοινές Επιχειρήσεις

49.851

39.069

88.920

5,09

Οικοδοµοτεχνικά Έργα

12.213

96

12.309

34,73

Σύνολο Ασφαλισµένων

62.064

39.165

101.229

5,68

Πηγή: ΙΚΑ, Μάιος 2014.

Σε σύγκριση µε τα προηγούµενα έτη, ο αριθµός των ασφαλισµένων Αλβανών σηµείωσε σταδιακή
συρρίκνωση, κυρίως την περίοδο 2009-2013 (από 7,3% του συνόλου των ασφαλισµένων το 2009 σε
5,38% τον Μάιο του 2013), ενώ τα στοιχεία για τον Μάιο του 2014 καταγράφουν µια περαιτέρω,
σχετικά µικρή, µείωση της τάξεως του 5,09%.
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∆εδοµένης της κατάστασης στην Ελλάδα, εκτιµάται ότι ένας σηµαντικός αριθµός Αλβανών έχει
επιστρέψει στην Αλβανία. Η απογραφή του 2011 στην Αλβανία έδειξε ότι περίπου 140.000 Αλβανοί
έχουν επιστρέψει κατά την περίοδο 2001-2011, εκ των οποίων η πλειοψηφία ήταν άνδρες
προερχόµενοι από την Ελλάδα (IOM and INSTAT, 2013: 9). Επίσης, η έρευνα που διεξήχθη από τον
∆ιεθνή Οργανισµό Μετανάστευσης (∆ΟΜ) στην Αλβανία το 2013 κατέγραψε 133.544 επιστροφές
µόνο κατά την περίοδο 2009-2013. Στην πλειονότητά τους, οι επιστροφές ήταν εθελοντικής φύσης
και αφορούσαν Αλβανούς µετανάστες που διέµεναν προηγουµένως στην Ελλάδα (70,8%), µε την
Ιταλία να ακολουθεί µε µεγάλη διαφορά (23,7%).
Εκτιµάται ότι η τάση επιστροφής στην Αλβανία οφείλεται κυρίως στις επιπτώσεις της οικονοµικής
κρίσης στην ελληνική αγορά εργασίας (IOM and INSTAT, 2013: 9). ∆εν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι
για πρώτη φορά στα χρονικά της αλβανικής µετανάστευσης, το ποσοστό (επί του πληθυσµού των
Αλβανών που ζουν εκτός Αλβανίας) των Αλβανών που διαµένουν στην Ιταλία (47%) ξεπέρασε αυτό
της Ελλάδας (43%) (IOM and INSTAT, 2013: 11).
Συγχρόνως, οι επιπτώσεις της κρίσης, σε συνδυασµό µε την απελευθέρωση της θεώρησης εισόδου,
έχουν διαφοροποιήσει τους µεταναστευτικούς προορισµούς, µε τους Αλβανούς µετανάστες να
µετακινούνται προς άλλες βιοµηχανικές χώρες, σε αναζήτηση ευκαιριών εργασίας. Αυτό
αποδεικνύεται και από τα στοιχεία της Frontex (2012), τα οποία αναφέρονται σε έναν σηµαντικό
αριθµό παράτυπων Αλβανών µεταναστών που βρίσκονται σε χώρες της ∆υτικής Ευρώπης (2012:
19).
Στην περίπτωση της νόµιµης µετανάστευσης, τα πρόσφατα στοιχεία για τις χορηγηθείσες άδειες
διαµονής από το Υπουργείο Εσωτερικών (ΥΠΕΣ, 2014), ανεβάζουν σε 329.756 (69%) τους νόµιµα
διαµένοντες Αλβανούς, σε ένα σύνολο 480.084 νόµιµων µεταναστών στην Ελλάδα (∆ιάγραµµα 2).
∆ιάγραµµα 2. Το ποσοστό των Αλβανών επί του νόµιµου µεταναστευτικού πληθυσµού
(%)

31%

Αλβανοί
Άλλες Εθνικότητες

69%

Πηγή: ΥΠΕΣ, ∆εκέµβριος 2014.

Όπως απεικονίζεται στο ∆ιάγραµµα 3, παρά τη µεγάλη ανεργία και την παρατηρούµενη τάση
επιστροφής, οι Αλβανοί άνδρες εξακολουθούν να υπερεκπροσωπούνται (56%) σε σχέση µε τις
γυναίκες (44%).
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∆ιάγραµµα 3. Η κατανοµή των νόµιµων διαµενόντων Αλβανών ανά φύλο (%)

Πηγή: ΥΠΕΣ, ∆εκέµβριος 2014.

Στο σηµείο αυτό, έχει ενδιαφέρον να σηµειωθεί ότι, σε σύγκριση µε το 2012 (300.839), ο αριθµός
των νόµιµων Αλβανών µεταναστών έχει αυξηθεί το 2014 κατά 29.000. Αυτό πιθανόν να οφείλεται
στην εφαρµογή των µεταβατικών διατάξεων του νέου Κώδικα Μετανάστευσης (Νόµος 4251/2014,
που τέθηκε σε εφαρµογή την 1.6.2014), ο οποίος έδωσε σε άνεργους µετανάστες τη δυνατότητα να
επανέλθουν στη νοµιµότητα και θεσµοθέτησε την άδεια διαµονής δεύτερης γενιάς.
Η τάση αυτή επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία του ΥΠΕΣ (2014) σε σχέση µε τους λόγους
διαµονής (∆ιάγραµµα 4). Έτσι, καταγράφεται σηµαντική µείωση των αδειών διαµονής που έχουν
εκδοθεί για «απασχόληση», καθώς και για «οικογενειακή επανένωση», ενώ αύξηση παρατηρείται
στην κατηγορία «λοιπά», στην οποία εντάσσεται το σύνολο των επιµέρους αδειών διαµονής που
αφορούν είτε την επί µακρόν διαµονή είτε τους προσωρινούς τίτλους διαµονής.
∆ιάγραµµα 4. Άδειες διαµονής Αλβανών ανά κατηγορία

Πηγή: ΥΠΕΣ, ∆εκέµβριος 2014.

Παρατηρείται, επίσης, αύξηση του αριθµού των πολιτογραφήσεων µε 56.274 (85%) Αλβανούς
υπηκόους επί του συνόλου των πολιτογραφηµένων αλλοδαπών, να έχουν αποκτήσει την ελληνική
ιθαγένεια κατά το διάστηµα 2010-2014 (∆ιάγραµµα 5).
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∆ιάγραµµα 5. Πολιτογραφήσεις Αλβανών επί του συνόλου των πολιτογραφηµένων
αλλοδαπών, 2010-2014 (%)

Πηγή: ΥΠΕΣ, Νοέµβριος 2014.

Το παρόν κεφάλαιο διαρθρώνεται σε τρία µέρη. Το πρώτο προσδιορίζει τις βασικές συντεταγµένες
της έρευνας, οριοθετεί το εθνικό πλαίσιο εξέλιξης του φαινοµένου, θέτει τις ερευνητικές ερωτήσεις
και περιγράφει τα µεθοδολογικά εργαλεία διεξαγωγής της εµπειρικής έρευνας. Το δεύτερο µέρος
αναλύει τα βασικά ευρήµατα της επιτόπιας εθνογραφικής έρευνας µε Αλβανούς τόσο στην Ελλάδα
όσο και στην Αλβανία. Το ερµηνευτικό πλαίσιο ανάλυσης των ευρηµάτων ακολουθεί τη λογική της
εξέλιξης του φαινόµενου, όπως αυτή προκύπτει από την αφήγηση των δρώντων υποκειµένων σε
συνάρτηση µε θεωρητικές νοηµατοδοτήσεις διαφόρων φάσεων του µεταναστευτικού κύκλου (π.χ.,
διεθνική, κυκλική και επιστροφή). Το τρίτο µέρος, τέλος, ανάγει τα ευρήµατα της έρευνας στην
πολιτική σφαίρα ανάλυσης του φαινοµένου, σε µια προσπάθεια να απαντήσει στα δύο κεντρικά
ερωτήµατα του ερευνητικού προγράµµατος IRMA: το πώς επηρεάζουν οι πολιτικές ελέγχου της
µετανάστευσης τα σχέδια και τις πράξεις των (δυνητικά ή ήδη) παράτυπων µεταναστών και γιατί
κάποιες πολιτικές είναι πιο επιτυχείς από άλλες.

1.1 Μεθοδολογία
Το πρώτο κεφάλαιο, όπως και συνολικά η παρούσα µελέτη, υιοθετεί µια σφαιρική οπτική µε την
ανάλυση του φαινοµένου να αναπτύσσεται σε τρία επίπεδα: µικρο-, µεσο- και µακροεπίπεδο. To
µικροεπίπεδο προσεγγίζει το άτοµο/µετανάστη ως αυτόνοµο δρώντα. Το µεσοεπίπεδο διερευνά τις
σχεσιακές δοµές και τα δίκτυα που αναπτύσσει το άτοµο/µετανάστης, ενώ το µακροεπίπεδο
εξετάζει το ευρύτερο εθνικό πλαίσιο εντός του οποίου εξελίσσεται η δυναµική της παράτυπης
µετανάστευσης.
Η µεθοδολογική προσέγγιση εδράζεται στην πολυεστιακή εθνογραφική έρευνα πεδίου. Συνολικά,
πραγµατοποιήθηκαν 87 συνεντεύξεις µε παράτυπους µετανάστες, µέλη των οικογενειών τους,
εκπροσώπους συλλόγων µεταναστών και διακινητές, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Αλβανία.
Η δειγµατοληψία που ακολουθήθηκε ήταν σκόπιµη και ποιοτική. Αρχικά εφαρµόστηκε η τεχνική της
χιονοστιβάδας και κατόπιν ακολούθησε η σκόπιµη δειγµατοληψία διαθέσιµου δείγµατος.
Πραγµατοποιήθηκαν επισκέψεις σε µέρη (π.χ. πλατείες, καφετέριες κ.ά.) όπου συχνάζουν οι
Αλβανοί παράτυποι µετανάστες, καθώς και στα γραφεία της Συνοµοσπονδίας Αλβανικών Ενώσεων,
του Συλλόγου Φοιτητών Studenti και της ιστοσελίδας www.albanians.gr.
Η αναζήτηση του δείγµατος σε περιοχές εκτός Αττικής έγινε µε τη βοήθεια και την καθοδήγηση
προσώπων και φορέων/συλλόγων που δραστηριοποιούνται στον χώρο της µετανάστευσης, όπως το
Συµβούλιο Ένταξης Μεταναστών του ∆ήµου Ρόδου, η ΑΡΣΙΣ και ο σύλλογος Μητέρα Τερέζα στη
Θεσσαλονίκη. Ακόµη, κατόπιν ειδικής άδειας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη,
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πραγµατοποιήθηκαν επισκέψεις στα κρατητήρια του Τµήµατος Αλλοδαπών Αθηνών επί της οδού
Πέτρου Ράλλη, όπου διεξήχθησαν 13 συνεντεύξεις µε παράτυπους Αλβανούς µετανάστες υπό
καθεστώς κράτησης.
Ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε στην ποικιλοµορφία και τη γεωγραφική διασπορά του δείγµατος. Ο
στόχος ήταν να εµπλουτιστεί µε µια ευρεία γκάµα µεταναστευτικών βιογραφιών και διαδροµών και
µε ανθρώπους διαφορετικού φύλου, ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης, εκπαιδευτικού
επιπέδου και κλάδου απασχόλησης.
Αξίζει, στο σηµείο αυτό, να σηµειωθεί ότι, παρά τις εγγενείς δυσκολίες, πραγµατοποιήθηκαν δύο
συνεντεύξεις µε διακινητές και από τις δύο πλευρές των συνόρων. Αυτό µας έδωσε τη δυνατότητα να
εντρυφήσουµε βαθύτερα και να εντοπίσουµε τις διαδροµές, καθώς και τους άτυπους µηχανισµούς
και µεσάζοντες που διευκολύνουν τη διαιώνιση του φαινοµένου. Ακόµη, οι συνεντεύξεις µε
υπαλλήλους και ιδιοκτήτες λεωφορειακών γραµµών Αθήνα-Τίρανα-Αθήνα προσέθεσαν σηµαντικές
πληροφορίες σε σχέση µε τους τρόπους, τα αίτια και το προφίλ των παράτυπων µεταναστών.
Κατά το διάστηµα από τον Αύγουστο έως τον ∆εκέµβριο του 2013 διεξήχθησαν 57 ποιοτικές
ηµιδοµηµένες συνεντεύξεις µε παράτυπους µετανάστες, που ήρθαν από την Αλβανία στην Ελλάδα.
Μεσολάβησε η καταγραφή του πεδίου, ο εντοπισµός των βασικών τοποθεσιών και των µεσαζόντων,
µέσω των οποίων εξασφαλίστηκε η καλύτερη δυνατή πρόσβαση στην οµάδα-στόχο.
Η δεύτερη φάση της έρευνας επικεντρώθηκε στη χώρα προέλευσης, την Αλβανία. Αναλυτικότερα,
κατά το διάστηµα από τον ∆εκέµβριο του 2013 έως τον Μάρτιο του 2014 πραγµατοποιήθηκαν δύο
ταξίδια στην Αλβανία, όπου η ερευνήτρια επισκέφθηκε διάφορες περιοχές της χώρας. Προηγήθηκαν
επαφές µε φορείς και άτοµα, τόσο στην Αλβανία όσο και στην Ελλάδα, µε τη βοήθεια των οποίων
κατέστη δυνατή η διεξαγωγή των συνεντεύξεων.
Στον Πίνακα που ακολουθεί περιγράφονται οι περιοχές και ο αριθµός συνεντεύξεων ανά περιοχή
και χώρα.
Πίνακας 2. Αριθµός συνεντεύξεων ανά χώρα και περιοχή
Περιοχή στην Ελλάδα
Αθήνα

Αριθµός
Συνεντεύξεων
18

Κορυδαλλός
Κρατητήρια Π. Ράλλη

2
13

Θεσσαλονίκη
Αλεποχώρι Βοιωτίας
Γύθειο
Ρόδος
Σύνολο ανά χώρα
Γενικό σύνολο

7
2
2
13
57

Περιοχή στην
Αλβανία
Τίρανα
Σκόδρα
Άγ. Σαράντα
Αυλώνας
Φούσε Κρούγε
Λατς
∆υρράχιο

Αριθµός
Συνεντεύξεων
8
6
3
3
3
5
2
30

87

Πηγή: ∆εδοµένα έρευνας πεδίου.

Οι συνεντεύξεις ακολούθησαν τη χρονολογική πορεία της µεταναστευτικής εµπειρίας, µε στόχο να
διερευνηθούν η διαδικασία λήψης της απόφασης µετανάστευσης, οι ενδιάµεσες φάσεις, οι
παράγοντες και οι δρώντες που διαδραµάτισαν ρόλο, η ανταλλαγή των σχετικών πληροφοριών, οι
προσδοκίες του µετανάστη και η υλοποίησή τους (ή µη). Με την ολοκλήρωση των συνεντεύξεων,
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συµπληρώθηκαν τα τελικά πρωτόκολλα συνεντεύξεων και η σχετική θεµατική κωδικοποίηση. Η
ανάλυση των δεδοµένων πραγµατοποιήθηκε µε το πρόγραµµα επεξεργασίας MaxQDA (software).
Παράλληλα, για τις ανάγκες αποτύπωσης των µετακινήσεων των Αλβανών του δείγµατος,
επιλέχθηκε η οπτικοποίηση των κυριότερων µεταναστευτικών διαδροµών τους (βλ. Παράρτηµα Ι:
Μεικτές ροές Αλβανών στην Ελλάδα). Αναλυτικότερα, στην περίπτωση των µεταναστευτικών ροών
από την Αλβανία οι χερσαίες διαδροµές ακολουθούν το υφιστάµενο οδικό δίκτυο και περνάνε
ακριβώς από τα σηµεία εισόδου στην Ελλάδα. Όσον αφορά τις θαλάσσιες µετακινήσεις, τα τµήµατα
των διαδροµών που αποτελούν υφιστάµενες ακτοπλοϊκές συνδέσεις (π.χ. Πειραιάς-Ρόδος)
αποδόθηκαν όπως ακριβώς φαίνονται στους ακτοπλοϊκούς χάρτες, ενώ οι παράτυπες διαδροµές
αποδόθηκαν προσεγγιστικά. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι έγινε µια ποιοτική διαβάθµιση του
µεγέθους του κάθε τµήµατος της εκάστοτε διαδροµής, η οποία αντιστοιχεί στο πόσο διαδεδοµένη
είναι. Έτσι, πολλές επιµέρους διαδροµές συγκλίνουν σε τµήµατα τα οποία, µε αυτό τον τρόπο,
δηµιουργούν τις κύριες µεταναστευτικές διαδροµές.
Τέλος, στην περίπτωση των µεταναστευτικών ροών από την Αλβανία, όπου αφενός οι εναλλακτικές
µετακίνησης από και προς κάθε κόµβο είναι περισσότερες και αφετέρου διέπονται από διαφορετικό
καθεστώς (πχ. µπορούν να γίνουν και µε λεωφορεία) ή σε καθεστώς νοµιµότητας, στο σύνολό τους ή
τµηµατικά, επιλέχθηκε να χαρτογραφηθεί το σύνολο του δείγµατος που συγκεντρώθηκε στο πλαίσιο
της έρευνας· οι κύριες διαδροµές προέκυψαν από τα τµήµατα στα οποία συγκλίνουν οι διαδροµές
που χαρτογραφήθηκαν.

2. Η ανάλυση των ευρηµάτων της έρευνας πεδίου
Συζητώντας για το συγκεκριµένο µεταναστευτικό σύστηµα, δεν θα µπορούσαν να µη ληφθούν
υπόψη οι ιδιαιτερότητες που το χαρακτηρίζουν και η δυναµική πίσω από το δίπτυχο: µετανάστευση
– παρατυπία. Τα διαθέσιµα στοιχεία απεικονίζουν µια ποικιλία αλληλένδετων διαδροµών,
παραγόντων, δικτύων και στρατηγικών, τα οποία συνθέτουν την πολύπλευρη και ιδιαίτερη φύση της
παράτυπης αλβανικής µετανάστευσης.
Προκειµένου να στοιχειοθετήσουµε µε όσο το δυνατόν µεγαλύτερη ακρίβεια την πολυπλοκότητα
του φαινοµένου και τις επιµέρους εκφάνσεις του, προσδιορίζουµε την έννοια του (Αλβανού)
παράτυπου µετανάστη11 ως του προσώπου που εµπίπτει σε µία, τουλάχιστον, από τις εξής
κατηγορίες:
-

δεν διαθέτει θεώρηση εισόδου
παραβιάζει τις προϋποθέσεις και τους όρους εισόδου ή/και παραµονής στη χώρα
στερείται νοµικού καθεστώτος
έχει εκδοθεί εις βάρος του απόφαση απέλασης.

Ο ορισµός αυτός καλύπτει και την περίπτωση προσώπων που είτε έχουν εκπέσει της νοµιµότητας
είτε βρίσκονται σε ηµινόµιµο (ή ηµιπαράτυπο) καθεστώς.12 Εφόσον η παράτυπη εργασία ανάγεται

11

Στο άρθρο 3 της Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Επιστροφές (2008/115/ΕΚ), η «παράνοµη παραµονή»
ορίζεται ως «η παρουσία στο έδαφος ενός κράτους-µέλους υπηκόου τρίτης χώρας που δεν πληροί, ή δεν πληροί πλέον,
τις προϋποθέσεις εισόδου, όπως ορίζονται στο άρθρο 5 του Κώδικα Συνόρων του Σένγκεν ή τις λοιπές προϋποθέσεις
εισόδου, παραµονής ή διαµονής στο εν λόγω κράτος-µέλος».
12
Η κατηγορία αυτή αφορά τις περιπτώσεις κατόχων µιας προσωρινής βεβαίωσης διαµονής και άδειας διαµονής για
εξαιρετικούς/ανθρωπιστικούς λόγους.
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στους εκατέρωθεν δοµικούς παράγοντες της ανατροφοδότησης της παράτυπης µετανάστευσης των
Αλβανών στην Ελλάδα, τα όρια µεταξύ νοµιµότητας και παρατυπίας εµφανίζονται συχνά
δυσδιάκριτα, κυρίως όταν πρόκειται για νόµιµα εισερχόµενους ή διαµένοντες µετανάστες οι οποίοι
εργάζονται σε άτυπες µορφές απασχόλησης. Εποµένως, στην παρούσα µελέτη, ο όρος «παράτυπος
µετανάστης» περιλαµβάνει και τους νόµιµα εισελθόντες ή προσωρινά διαµένοντες σε ελληνικό
έδαφος, οι οποίοι όµως, τυπικά, δεν απολαµβάνουν το δικαίωµα πρόσβασης στην αγορά εργασίας
(Gemi, 2013· Gregou, 2014: 510). Ως εκ τούτου, η παράτυπη εργασία τους αντιβαίνει τους νόµους
και τους κανόνες που ρυθµίζουν το πλαίσιο απασχόλησης των αλλοδαπών, την κοινωνική ασφάλιση,
τη φορολογία και γενικότερα τη λειτουργία της αγοράς εργασίας (Jandl et al., 2009: 12).
Εν τω µεταξύ, οι συνέπειες της οικονοµικής κρίσης και τα αυστηρά δηµοσιοοικονοµικά µέτρα
λιτότητας έχουν µεταβάλει δραµατικά τις κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες και τους όρους
λειτουργίας της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα, µε την ανεργία να βρίσκεται σε πολύ υψηλά
επίπεδα. Υπό το φως αυτών των εξελίξεων, ένα αξιοπρόσεκτο ερώτηµα είναι πώς διαγράφονται οι
νέες παράτυπες πρακτικές των Αλβανών στην Ελλάδα, ποιοι παράγοντες (θεσµικοί και µη) και
δρώντες τις επηρεάζουν και σε ποιο βαθµό. Στην προσπάθεια να διαφωτιστεί η παράτυπη πλευρά
της αλβανικής µετανάστευσης στην Ελλάδα υπό τις νέες συνθήκες της κρίσης, η ενότητα αυτή
εστιάζεται στην ανάλυση των ευρηµάτων της έρευνας πεδίου.

2.1 Η δηµογραφική σύνθεση και τα χαρακτηριστικά του δείγµατος
Στη διαµόρφωση των παράτυπων µεταναστευτικών ροών, σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζει το
δηµογραφικό δυναµικό, καθώς και τα µορφολογικά χαρακτηριστικά των εµπλεκόµενων δρώντων.
Στην περίπτωση της παρούσας έρευνας, το 60% του συνολικού δείγµατος είναι άντρες, οι οποίοι, ως
επί το πλείστον, ανήκουν στην πρώτη γενιά µεταναστών (∆ιάγραµµα 6).
∆ιάγραµµα 6. Κατανοµή του δείγµατος ανά φύλο

Πηγή: ∆εδοµένα έρευνας πεδίου.

Πράγµατι, όπως έχει επισηµανθεί και στην εισαγωγική έκθεση (Γκέµη, 2013) το µεγαλύτερο µέρος
των µεταναστών που εµπλέκονται στην παράτυπη µετανάστευση είναι άνδρες, που εργάζονται στον
κλάδο των κατασκευών και του τουρισµού, και δευτερευόντως γυναίκες που απασχολούνται κυρίως
ως οικιακές βοηθοί (Γκέµη, 2013: 30).
Η πλειονότητα του δείγµατος ανήκει στην ηλικιακή κατηγορία 26-35 ετών, ενώ ακολουθεί αµέσως
µετά η κατηγορία 36-45 ετών (∆ιάγραµµα 7). Τα στοιχεία αυτά καταδεικνύουν την εξαιρετική
δηµογραφική δυναµική των δρώντων που εµπλέκονται σε παράτυπες (επί το πλείστον κυκλικές)
διαδροµές, για να εργαστούν εποχιακά στην Ελλάδα.
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∆ιάγραµµα 7. Κατανοµή του δείγµατος ανά ηλικία
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Πηγή: ∆εδοµένα έρευνας πεδίου.

Όσον αφορά στο εκπαιδευτικό επίπεδο, το δείγµα αποτελείται, επί το πλείστον, από απόφοιτους
δευτεροβάθµιας και δηµοτικής εκπαίδευσης (∆ιάγραµµα 8), επιβεβαιώνοντας έτσι την εκτίµηση ότι
οι παράτυποι µετανάστες είναι χαµηλού εκπαιδευτικού επιπέδου, οι οποίοι εργάζονται ως
ανειδίκευτοι ή ηµιειδικευµένοι εργάτες (Γκέµη, 2013: 27). Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι απόφοιτοι ΑΕΙ
και ΙΕΚ ανήκουν στην οµάδα της δεύτερης και/ή της «µιάµισης γενιάς» οι οποίοι είναι φοιτητές ή
έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους στην Ελλάδα.
∆ιάγραµµα 8. Κατανοµή του δείγµατος ανά εκπαιδευτικό επίπεδο

Πηγή: ∆εδοµένα έρευνας πεδίου (Γκέµη, 2013).

Σε σχέση µε την κατάσταση απασχόλησης, το 15% των ερωτηθέντων δήλωσαν άνεργοι την εποχή
διεξαγωγής της έρευνας (∆ιάγραµµα 9). Η εν λόγω κατηγορία αφορά κυρίως τους εγκατεστηµένους
στην Αλβανία, οι οποίοι είτε εργάζονται εποχιακά στην Ελλάδα (το καλοκαίρι και το φθινόπωρο)
είτε συντηρούνται από µέλη της οικογένειάς τους που βρίσκονται ή µετακινούνται παράτυπα στην
Ελλάδα.
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∆ιάγραµµα 9. Κατάσταση απασχόλησης του δείγµατος

Πηγή: ∆εδοµένα έρευνας πεδίου (Γκέµη, 2013).

Όπως απεικονίζεται στο ∆ιάγραµµα 9, η πλειονότητα των ανδρών εργάζονται στην οικοδοµή και σε
αγροτικές εργασίες, υπό καθεστώς εποχιακής ή µερικής άτυπης απασχόλησης. Όσον αφορά την
οικογενειακή κατάσταση, η πλειονότητα του δείγµατος είναι έγγαµοι (32%), µε τους άγαµους (25%)
να ακολουθούν µε µια σχετικά µικρή διαφορά.
Η ανθρωπογεωγραφία του δείγµατος, σε συνάρτηση µε την τυπολογία της παράτυπης ιδιότητάς
του, διαφοροποιείται ανάλογα µε τη χώρα διεξαγωγής της έρευνας, καθώς και το νοµικό και
κοινωνικοοικονοµικό καθεστώς των εµπλεκοµένων. Έτσι, στην περίπτωση της Ελλάδας, το
µεγαλύτερο ποσοστό παρατυπίας εντοπίζεται στην κατηγορία εκείνων που εξέπεσαν της
νοµιµότητας (54%) λόγω της ανεργίας και κατ’ επέκταση της αδυναµίας ανανέωσης της άδειας
διαµονής (∆ιάγραµµα 10).
∆ιάγραµµα 10. Τυπολογία της παρατυπίας του δείγµατος στην Ελλάδα (%)

Πηγή: ∆εδοµένα έρευνας πεδίου.

Στην περίπτωση της έρευνας πεδίου στην Αλβανία (∆ιάγραµµα 11), το µεγαλύτερο ποσοστό του
δείγµατος εµπίπτει στις κατηγορίες της κυκλικής παράτυπης µετανάστευσης (30%) και των
επιστροφών (30%), ενώ το ποσοστό των εν δυνάµει παράτυπων µεταναστών που σχεδίαζαν να
µεταναστεύουν στο άµεσο µέλλον στην Ελλάδα περιορίζεται στο περίπου 17%.
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∆ιάγραµµα 11. Τυπολογία της παρατυπίας Αλβανών του δείγµατος στην Αλβανία (%)

Πηγή: ∆εδοµένα έρευνας πεδίου.

Τα στοιχεία αυτά σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι το 22% του δείγµατος έχει διαµείνει στην Ελλάδα
από 16 έως 20 χρόνια και το 17% από 6 έως 10 χρόνια, αποτελούν ένδειξη ότι στις παράτυπες ροές
δεν εµπλέκονται σε σηµαντικό βαθµό «νέοι» µετανάστες, αλλά, αντιθέτως, «ανακυκλώνονται»
εκείνοι που ενδεχοµένως γνωρίζουν, έστω και στοιχειωδώς, το ελληνικό περιβάλλον και διατηρούν
επαφές µε τα µεταναστευτικά δίκτυα (εθνοτικά, οικογενειακά ή/και µε Έλληνες εργοδότες) στην
Ελλάδα.
Θα πρέπει να σηµειωθεί, ωστόσο, ότι στην περίπτωση των πληροφοριοδοτών στην Αλβανία, καθώς
και ορισµένων στην Ελλάδα, η διαµονή τους ακολούθησε διάφορα στάδια και επεισόδια κυκλικών
µετακινήσεων, επιστροφής στην Αλβανία, απόπειρας µετανάστευσης προς άλλες χώρες της Ε.Ε. και
εκ νέου επιστροφής στην Ελλάδα.
Η δυναµική αυτών των πολλαπλών µεταναστευτικών διαδροµών έχει διαµορφωθεί ανάλογα µε:
•
•
•
•
•
•
•

Τις επιπτώσεις της κρίσης στις ευκαιρίες απασχόλησης στην Ελλάδα
Το νοµικό καθεστώς, ιδίως εκείνων που κινδύνευαν µε απονοµιµοποίηση
Τον βαθµό επιρροής και διευκόλυνσης που παρείχαν τα µεταναστευτικά δίκτυα
Τις (χαλαρές ή αυστηρές) πολιτικές ελέγχου και ένταξης στην Ελλάδα,
Την απελευθέρωση των θεωρήσεων εισόδου για τους Αλβανούς πολίτες που τέθηκε σε
εφαρµογή τον ∆εκέµβριο του 2010
Τις διµερείς (συγκρουσιακές ή οµαλές) σχέσεις µεταξύ Αλβανίας και Ελλάδας
Την ασταθή πολιτική και κοινωνικοοικονοµική κατάσταση στην Αλβανία.

2.2 Η Ελλάδα ως πόλος έλξης της παράτυπης µετανάστευσης
Είναι γνωστό ότι η παράτυπη µετανάστευση των Αλβανών στην Ελλάδα συνδέεται, ως επί το
πλείστον, µε την παράτυπη εργασία. Στην πραγµατικότητα, η παράτυπη κινητικότητα ενισχύεται
και από τις νέες, ακόµα πιο ευέλικτες και επισφαλείς µορφές εργασιακών σχέσεων εξαιτίας της
πίεσης που ασκεί η οικονοµική κρίση στην τυπική αγορά εργασίας.
Συγχρόνως, η δύσκολη οικονοµική κατάσταση στην Αλβανία σε συνδυασµό µε το «άνοιγµα των
συνόρων», δηλαδή τη δυνατότητα εισόδου στην Ελλάδα µε βιοµετρικά διαβατήρια, µείωσε την
παράτυπη διέλευση των συνόρων. Παρά ταύτα, κάποιοι επιλέγουν να µπαίνουν στη χώρα
παράτυπα. Αυτοί συνήθως είναι νέοι άντρες που εισέρχονται για εποχιακές εργασίες. Όπως
χαρακτηριστικά σηµειώνει ένας από τους διακινητές:
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«Τώρα έρχονται πιο νέοι που δουλεύουν στα χωράφια ή οικοδοµή εποχιακά. Εγώ µεταφέρω πιο
πολλούς την άνοιξη και το φθινόπωρο» (∆ιακινητής, 55 ετών, Αθήνα).
Ένας άλλος συνεντευξιαζόµενος δίνει περαιτέρω πληροφορίες για το προφίλ και τις περιοχές που
τροφοδοτούν την παράτυπη µετανάστευση:
«Μια άλλη κατηγορία είναι οι νέοι άντρες που έρχονται από την κεντρική και βόρεια Αλβανία.
Είναι λίγοι αυτοί από Αργυρόκαστρο και Αγίους Σαράντα. Από Κορυτσά είναι λίγο πιο πολλοί»
(Fredi, 47 ετών, Αθήνα).
Πράγµατι, οι παρακάτω περιπτώσεις έρχονται να επιβεβαιώσουν τις πρόσφατες τάσεις παράτυπης
διέλευσης των συνόρων καθώς και των κινήτρων πίσω από αυτές:
«Το έχω κάνει πάνω από έξι φορές µε τα πόδια... Μια φορά µου έβαλαν ένα πρόστιµο 1.200 ευρώ
γιατί είχα ξεπεράσει το χρόνο παραµονής στην Ελλάδα. ∆εν πλήρωσα. Και τώρα περνάω τα
σύνορα έτσι µε τα πόδια. Όταν δεν έχει δουλειά φεύγω, αλλά συνήθως έχει. Πολλοί Αλβανοί
έρχονται έτσι. Έρχονται γιατί µπορεί να θέλουν να δουλέψουν πέντε µήνες, και το διαβατήριο
τους επιτρέπει µόνο τρεις» (Ylli, 34 ετών, Ρόδος).
Παρά τις εξελίξεις στη νοµοθεσία και τις νέες δυνατότητες νόµιµης διέλευσης των συνόρων, λοιπόν,
ορισµένες κατηγορίες αντρών ακολουθούν τις «παραδοσιακές» διαδροµές που συνέθεταν το
µοντέλο της παράτυπης µετανάστευσης κατά τη δεκαετία του 1990. Ο λόγος που συνήθως επιλέγουν
την παράτυπη διέλευση είναι είτε κάποια εκκρεµότητα µε την ελληνική δικαιοσύνη είτε το ότι έχουν
παραβιάσει κατά το παρελθόν τους όρους εισόδου και διαµονής στην Ελλάδα.
«Πολλές φορές µε έχουν γυρίσει πίσω, έχω βάλει και δικηγόρο πολλές φορές. Και απέλαση έχω
φάει. Μας κρατούσαν µια-δυο βδοµάδες στα κρατητήρια της περιοχής όπου µας έπιαναν. Πήγα
στην Αλβανία και ξαναγύρισα. Με έπιασε η Αστυνοµία και πήγα µε απέλαση. Γύρισα στο σπίτι,
έκατσα µια βδοµάδα και ήρθα πάλι στην Ελλάδα. Από τον ίδιο δρόµο, µε άλλα άτοµα. Έχω µάθει
το δρόµο απέξω. Ήρθα πάλι στην Αθήνα πριν από τέσσερις µέρες. Πάλι στο ίδιο µέρος και στην
ίδια δουλειά» (Leonard, 27 ετών, Αθήνα).
Από την άλλη, οι αυστηρότερες πολιτικές ελέγχου των συνόρων και αναχαίτισης της παράτυπης
µετανάστευσης των Αλβανών στην Ιταλία, σε συνδυασµό µε το ρίσκο που συνεπάγεται η θαλάσσια
περιπέτεια προς τις ιταλικές ακτές, οδήγησαν στη µετατόπιση των παράτυπων διαδροµών προς την
Ελλάδα. Ένας από τους διακινητές τοποθετεί το ζήτηµα ως εξής:
«Το 2002 µειώθηκαν οι άνθρωποι που ήθελαν να φύγουν για Ιταλία. Ο λόγος ήταν ο φόβος.
Επίσης, τα πράγµατα στην [ελληνική] πρεσβεία είχαν γίνει πιο εύκολα. Έβγαζαν βίζες µε µίζα
4.000 ευρώ, κι έτσι προτιµούσαν να πάνε εκεί και να έχουν βίζα για έξι µήνες ή ένα χρόνο, παρά
να πάνε στην Ιταλία γιατί ήταν ρίσκο το να ταξιδεύεις στη θάλασσα. Ο κόσµος φοβόταν από τις
τραγωδίες που είχαν γίνει […]. Από το 2011 φεύγουν µε διαβατήρια και, επειδή δεν µπορούν να
κάτσουν µόνο τρεις µήνες, στέλνουν το διαβατήριο στα σύνορα για να σφραγιστεί» (∆ιακινητής,
48 ετών, Αυλώνας).
Όπως χαρακτηριστικά αποτυπώνεται στην αφήγηση του διακινητή, το θέµα της παράτυπης
µετανάστευσης ανατροφοδοτεί και ανατροφοδοτείται διαχρονικά από ένα αλυσιδωτό σύστηµα
διαφθοράς και παράνοµου πλουτισµού που διαπερνά οριζοντίως ποικίλους µηχανισµούς: από τον
κρατικό υπάλληλο έως το δίκτυο των διακινητών. Αυτό προκύπτει και από τη µαρτυρία ενός
συνεντευξιαζόµενου για τον αδελφό του:
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«Ο αδερφός µου µένει στην Ιθάκη και στέλνει το διαβατήριό του µαζί µε λεφτά, για να το
σφραγίσουν στα σύνορα» (Landi, 29 ετών, Αθήνα).
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, µια άλλη κατηγορία παράτυπων µεταναστών περιλαµβάνει ανθρώπους
που είτε έχουν προβλήµατα µε τη δικαιοσύνη ή/και έχει εκδοθεί σε βάρος τους απόφαση απέλασης
είτε ασχολούνται µε παράνοµες δραστηριότητες. Αυτοί συνήθως χρησιµοποιούν παράνοµα µέσα
µεταφοράς ή διασχίζουν τα σύνορα µε τα πόδια:
«Τώρα πάνε πλέον παράνοµα αυτοί που έχουν πρόβληµα, έχουν απέλαση ή έχουν πιαστεί για
ναρκωτικά και έχουν κάνει φυλακή στην Ελλάδα για εννιά µήνες µε ενάµιση χρόνο» (∆ιακινητής,
48 ετών, Αυλώνας).
Ένας άλλος συνεντευξιαζόµενος, υπάλληλος σε πρακτορείο λεωφορείων στην Αθήνα, το οποίο
πραγµατοποιεί δροµολόγια από και προς την Αλβανία, σκιαγραφεί το προφίλ των παράτυπων
µεταναστών ως εξής:
«Έρχονται για δουλειές που κρατάνε µια σεζόν και δεν θέλουν σφραγίδα στο διαβατήριο. Είναι
και εκείνοι που έχουν πάρει απέλαση. Χωρίς χαρτιά είναι και οι γυναίκες που τις χρησιµοποιούν
για πορνεία. Νόµιµα δεν µπορούν να δουλέψουν αυτές, µόνο παράνοµα» (Fredi, 47 ετών, Αθήνα).
Η ανθρωπογεωγραφία των παράτυπων Αλβανών χαρακτηρίζεται από έντονη ποικιλοµορφία
περιπτώσεων, όπου διαπλέκονται ταυτόχρονα διαγενεακές, προσωπικές ή οικογενειακές ιστορίες µε
την αποτυχία των σχετικών πολιτικών, οι οποίες αντιλαµβάνονται την κοινωνική ενσωµάτωση µε
κατασταλτικούς όρους. Η παρακάτω αφήγηση από τα κρατητήρια της Π. Ράλλη αποτελεί
χαρακτηριστικό παράδειγµα αυτής της θολής εικόνας:
«Ήρθα στην Ελλάδα το ’98 µε τη µητέρα µου µε βίζα. Ήµουν 12 χρονών. Εγκατασταθήκαµε στον
Πειραιά, είχα τις δυο θείες εκεί. Πήγα σχολείο µέχρι την τρίτη γυµνασίου. Ξεκίνησα δουλειά σα
σερβιτόρος. Το 2004 µε έπιασαν γιατί δεν είχα χαρτιά. Είχα ενηλικιωθεί και δεν είχα ένσηµα να
κάνω µόνος µου τα χαρτιά. Με απέλασαν. Γύρισα πάλι πίσω µε τα πόδια και έκανα τα χαρτιά. Για
ένα χρόνο την πρώτη φορά και τη δεύτερη για δύο. Μέχρι το 2009 ήµουν νόµιµος. Μετά η
δουλειά µου σταµάτησε και δεν είχα χρήµατα να πάρω τα ένσηµα και να συνεχίσω τα χαρτιά.
Από το 2009 έχω ζήσει περισσότερο στην Αλβανία απ’ ό,τι στην Ελλάδα. Με έπιαναν και πήγαινα
πίσω για τρεις-τέσσερις µήνες […] Έχω τέσσερις απελάσεις από το 2010 µέχρι τώρα, και µια το
2004» (Goni, 28 ετών, Κρατητήρια Πέτρου Ράλλη, Αθήνα).
Από την άλλη, οι «νέοι» παράτυποι διαγράφουν µια διαφορετική τροχιά κινητικότητας στην
Ελλάδα. Το προφίλ τους το περιγράφει ένας από τους διακινητές:
«Είναι νέοι, 22-30 χρονών. Κατάγονται από χωριά. Ζητάνε να πάνε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για
να βγάλουν καθαρά λεφτά µε τον ιδρώτα τους, ενώ Καλαµάτα για να βγάλουν βρώµικα λεφτά και
χωρίς πολύ κόπο» (∆ιακινητής, 55 ετών, Αθήνα).
Όπως αφήνει να εννοηθεί ο διακινητής, η πρώτη κατηγορία αφορά εκείνους που ξεκινάνε το ταξίδι
προς την Ελλάδα για να εργαστούν εποχιακά, ενώ στη δεύτερη εµπλέκονται άτοµα που επιδίδονται
σε κατεξοχήν παράνοµες δραστηριότητες όπως η διακίνηση ναρκωτικών.
Μια ιδιαίτερη κατηγορία, που δεν εµπίπτει στην «κλασική» περίπτωση της παράτυπης
µετανάστευσης είναι οι γυναίκες που εισέρχονται και διαµένουν στην Ελλάδα για λόγους
οικογενειακής επανένωσης, χωρίς όµως νοµιµοποιητικά έγγραφα.
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«Η γυναίκα µου είναι χωρίς χαρτιά από το 2002 που ήρθε στην Ελλάδα και πάντα κυκλοφορεί
στα κρυφά. ∆εν είχα τρόπο να φέρω τη γυναίκα µου µε χαρτιά. Πλήρωσα και την έφεραν µε ένα
ταξί µέχρι τα Μέγαρα» (Xhimi, 29 ετών, Αλεποχώρι).
Ένα ενδιαφέρον στοιχείο, που διαφοροποιεί την κατηγορία αυτή σε σχέση µε τις προηγούµενες,
είναι ότι οι γυναίκες αυτές βρίσκονται υπό την «προστασία» του οικογενειακού περιβάλλοντος,
έχουν γεννήσει τα παιδιά τους στην Ελλάδα και εργάζονται συνήθως ως οικιακές βοηθοί. Οι σύζυγοι
και τα παιδιά έχουν συνήθως νόµιµα έγγραφα διαµονής.
«Έχει πρόβληµα µε τα χαρτιά η γυναίκα µου. Για να κάνω οικογενειακή συνένωση πρέπει να έχω
κάποιο εισόδηµα, και δεν έχω. ∆εν έχω πρόβληµα όµως, δεν µας έχει ενοχλήσει κανείς εδώ και
τέσσερα-πέντε χρόνια» (Νεκτάριος, 37 ετών, Ρόδος).
Η συγκλονιστική µαρτυρία µιας γυναίκας, η οποία έπειτα από πολλαπλές προσπάθειες κατάφερε το
2006 να περάσει τα σύνορα µε τα πόδια ώστε να βρει τον άντρα της, αναδεικνύει µε παραστατικό
τρόπο το ανθρώπινο δράµα που διαδραµατίζεται στα ελληνοαλβανικά σύνορα:
«Μας έπιασαν µια φορά. Ήταν τροµακτική εµπειρία. Ήµασταν γυναίκες, η µια µε παιδιά και η
άλλη έγκυος. ∆εν µας φέρθηκαν άσχηµα, απλά µας άφησαν στο βουνό. Οι άλλες ήταν
παντρεµένες και πήγαιναν στους άντρες τους. Η µια είχε ένα παιδί πέντε χρονών, η άλλη ήταν
έγκυος και µια άλλη ήταν αρραβωνιασµένη όπως εγώ. Μας κράτησαν τρεις µέρες µέσα σε κάτι
δωµάτια κρατητήρια. Αυτή που ήταν έγκυος την έπιασαν οι πόνοι και αργότερα ήρθε ο άντρας
της. Εκείνη µετά την άφησαν ελεύθερη, γιατί ο άντρας της είχε χαρτιά. Εµένα και µια άλλη
κοπέλα δεν µας άφησαν, γιατί νόµιζαν πως είχαµε έρθει για πορνεία. Αργότερα µε άφησαν και
έφυγα πίσω Αλβανία» (Shpresa, 29 ετών, Κορυδαλλός).
2.2.1 Οι διαδροµές, οι µεσάζοντες και το κόστος της παράτυπης διέλευσης
Η διέλευση των ελληνοαλβανικών συνόρων κατά τη δεκαετία του 1990 έχει καταγραφεί στη
συλλογική µνήµη ως η επιτοµή της ιστορικά µαζικότερης παράτυπης µετακίνησης των Αλβανών
προς την Ελλάδα.
Η χαρτογράφηση των µετακινήσεων περιλαµβάνει µια σειρά από παράγοντες, όπως τα σηµεία
εισόδου, τη νόµιµη ή παράτυπη µορφή διέλευσής τους, καθώς και τους εµπλεκόµενους δρώντες και
µεσάζοντες, οι οποίοι διαµορφώνουν την ανθρωπογεωγραφία των διαδροµών.
Ένας από τους διακινητές περιγράφει την «αγορά» της παράτυπης διέλευσης ως εξής:
«Το Φιέρι έχει το µονοπώλιο για την Ελλάδα, 100-300 ευρώ το πολύ µε τα πόδια µέχρι να σε
περάσουν στην ελληνική πλευρά. Υπάρχουν και ταξιτζήδες που σε πάνε µέχρι ένα σηµείο µε 350
ευρώ… Υπάρχουν άνθρωποι από το Αργυρόκαστρο και το Λαζαράτι που κάνουν διακίνηση
µεταναστών µε 100-200 ευρώ ανά κεφάλι» (∆ιακινητής, 48 ετών, Αυλώνας).
Ερωτηθείς για το κόστος και τον τρόπο διακίνησης των παράτυπων µεταναστών, ένας από τους
διακινητές αναφέρει:
«Μεταφέρω περίπου 50 άτοµα το µήνα. Μπορώ να πάρω δύο άτοµα ή µία οικογένεια […].
Υπάρχει µια συγκεκριµένη “πλατεία” κοντά στα σύνορα. Εκεί γίνεται το παζάρι της τιµής. Αν
υπάρχει προσφορά, ανεβάζω την τιµή. Αυτοί που µε ξέρουν µε παίρνουν τηλέφωνο και
κανονίζουµε τα σχετικά» (∆ιακινητής, 55 ετών, Αθήνα).
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Πηγαίνοντας ένα βήµα παραπέρα, ο διακινητής δίνει πληροφορίες για το τίµηµα που χρειάζεται να
καταβληθεί, και στις δύο πλευρές των συνόρων, ώστε να διεκπεραιώσει την αποστολή του:
«Θέλω 100 ευρώ για την ελληνική πλευρά και 50 ευρώ για την αλβανική» (∆ιακινητής, 55 ετών,
Αθήνα).
Επιπλέον, τα δίκτυα των διακινητών εµφανίζονται να έχουν χαρτογραφήσει επιµελώς τα αδύνατα
και τρωτά σηµεία στον έλεγχο των συνόρων, και αναλόγως προσαρµόζουν κάθε φορά τη στρατηγική
τους και το κόστος διέλευσης:
«Μπορεί να πάρουν 700 ευρώ, µπορεί και 800 ευρώ. Ένας φίλος µου που κάνει αυτή τη δουλειά
παίρνει 700 ευρώ, άλλοι δουλεύουν µε 1.000 και άλλοι µε 600. Η ταρίφα για τους αστυνοµικούς
εδώ ανά κεφάλι κυµαίνεται από 50 µέχρι 150 ευρώ. Αν µπει στη βάρδια ένας αστυνόµος Έλληνας
που δεν τον ξέρω µπορεί να πάρει 150 ευρώ και να έχεις έτσι απόλυτη ασφάλεια, για να µη
χαλάσει η δουλειά» (Fredi, 47 ετών, Αθήνα).
Στη συνέχεια ο συνεντευξιαζόµενος περιγράφει τον βαθµό δυσκολίας που αντιµετωπίζουν οι
διακινητές στα δύο βασικά σηµεία τελωνειακού ελέγχου στα ελληνοαλβανικά σύνορα:
«Aυτή την εποχή, αν θες να περάσεις κάποιον και από τα δύο τελωνεία, είναι πιο δύσκολο από
την Καπστίκα. Οι πιθανότητες να περάσει κάποιον ο οδηγός από εκεί µπορεί να είναι 10%, ενώ
από την Κακαβιά µπορεί να είναι 60%. Στην Καπστίκα έχει περισσότερο έλεγχο και είναι πιο
σκληροί οι αστυνοµικοί» (Fredi, 47 ετών, Αθήνα).
Ένας άλλος νεαρός συνεντευξιαζόµενος, που πέρασε τα σύνορα παράτυπα για πρώτη φορά το 2010,
περιγράφει τη διαδροµή και τα χρήµατα που χρειάστηκε να πληρώσει στον διακινητή:
«Με τα πόδια από το βουνό. Ήταν πολύ δύσκολο. Είχα ακούσει πολλούς που το είχαν κάνει, αλλά
δεν µπορούσα να το φανταστώ. Μπορεί να ήµασταν 300-400 Αλβανοί που ερχόµασταν στην
Ελλάδα. Ήταν σε οµάδες των πενήντα ατόµων. Περπατούσαµε πέντε µέρες για να φτάσουµε σε
ένα χωριό της Ηγουµενίτσας. Είχα γεµίσει πληγές στα πόδια. Εκεί, µετά από έξι ώρες ήρθε και µε
πήρε ένα αυτοκίνητο και µε έφερε στην Αθήνα. Όταν φτάσαµε η αδελφή µου πλήρωσε 1.000
ευρώ, ενώ αρχικά η συµφωνία ήταν για 800 ευρώ» (Landi, 29 ετών, Αθήνα).
Ωστόσο, ορισµένοι δηλώνουν ότι δεν χρειάστηκε να πληρώσουν διότι είχαν µάθει απέξω τη
διαδροµή:
«∆εν έχω πληρώσει ποτέ. Πάντα µε φίλους από το βουνό, που ήξεραν το δρόµο. Το είχαν κάνει
πολλές φορές. Τους είχε πιάσει κάποιες φορές η Αστυνοµία και αργότερα έµαθαν το δρόµο
απέξω» (Leonard, 27 ετών, Αθήνα).
Από την άλλη, οι προσπάθειες νοµιµοποίησης δεν αποδείχθηκαν εύκολη υπόθεση για µια κατηγορία
µεταναστών οι οποίοι βρέθηκαν εγκλωβισµένοι µεταξύ της δυσλειτουργίας των θεσµών και των
εναλλακτικών που τους προσέφεραν οι µεσάζοντες.
«Πήρα ένα δικηγόρο µήπως και µου έκανε τα χαρτιά τότε που γινόντουσαν τα χαρτιά, αλλά µου
ζητούσε πολλά λεφτά και εγώ δεν είχα και δεν ήθελα να τα δώσω. Αφού µια χαρά περνούσα. ∆εν
µε ενοχλούσε κανείς. Γιατί να έµπαινα σε όλο αυτό;» (Guri, 27 ετών, Ρόδος).
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2.3 Η οικονοµική κρίση και η απώλεια της νοµιµότητας
Η εισαγωγική έκθεση (Gemi, 2013) που προηγήθηκε της παρούσας µελέτης επεξεργάστηκε την
τυπολογία της παράτυπης µετανάστευσης των Αλβανών στην Ελλάδα, η οποία αναπτύχθηκε στη
βάση τριών τύπων (Gemi, 2013: 27). Ο δεύτερος τύπος, συγκεκριµένα, περιλαµβάνει την κατηγορία
των µεταναστών που έχουν εκπέσει της νοµιµότητας λόγω της αδυναµίας να εξασφαλίσουν τις
απαιτούµενες προϋποθέσεις για την ανανέωση της άδειας διαµονής (Gemi, 2013: 28). Όπως
αναφέρει ένας συνεντευξιαζόµενος:
«Μέχρι πριν από δύο µήνες είχα διετίας, πήγα να την ανανεώσω, αλλά δεν είχα τα ένσηµα που
ζητούσαν. Οπότε µου έδωσαν µια προσωρινή βεβαίωση, αλλά µου είπαν ότι θα απορριφθεί η
άδεια» (Zybi, 45 ετών, Ρόδος).
Πράγµατι, οι Αλβανοί µετανάστες που έχουν στην κατοχή τους προσωρινές άδειες διαµονής
αντιµετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες για την ανανέωσή τους, λόγω της ανεργίας και της έλλειψης
ενσήµων.
«Η εταιρία έκλεισε. ∆εν πήρα καθόλου χρήµατα για τα δεκαπέντε χρόνια που δούλεψα στην
εταιρία. 4.500 ευρώ ήταν οι αποζηµιώσεις και τα δώρα που δεν µου έδωσαν. Το χειρότερο όµως
είναι τα ένσηµα. ∆εν έχω βιβλιάριο υγείας, έχασα και τα χαρτιά και είµαι 54 ετών» (Luarasi, 54
ετών, Αθήνα).
Στις συνθήκες της υψηλής ανεργίας και της δραµατικής µείωσης του εισοδήµατος, σε συνδυασµό µε
το ανελαστικό και γραφειοκρατικό πνεύµα του νοµοθετικού πλαισίου (το οποίο ίσχυε κατά την
περίοδο διεξαγωγής των συνεντεύξεων), µια σηµαντική µερίδα του αλβανικού πληθυσµού έχει
οδηγηθεί στην παρατυπία ή, στην καλύτερη των περιπτώσεων, σε ένα µετέωρο καθεστώς
ηµινοµιµότητας. Ακόµα και στις περιπτώσεις προσφυγής κατά της απορριπτικής απόφασης, η
προσωρινή βεβαίωση δεν δίνει δικαίωµα πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Όπως αφηγείται ένας
µετανάστης:
«Μέχρι το 2011 είχα κάρτα. Από το 2011 δεν ξαναέκανα χαρτιά γιατί δεν είχα ένσηµα […]. Πήγα
δικαστικά, πήρα το χαρτί που µου έδωσαν µετά από ένα µήνα, αλλά δεν µπορώ να δουλέψω»
(Cimi, 53 ετών, Ρόδος).
Η µελέτη κατέγραψε ακόµα και ακραίες περιπτώσεις στις οποίες, λόγω έλλειψης ελάχιστων
ενσήµων, κάποιος εγκατεστηµένος χρόνια στην Ελλάδα θα µπορούσε να βρεθεί από τη µία µέρα
στην άλλη παράτυπος:
«Τα έχασα πέρσι. ∆εν είχα δύο ένσηµα και δεν µου τα έβαλαν. Έχω τρία µικρά παιδιά, που έχουν
γεννηθεί στην Ελλάδα. Τα είχα καταθέσει τον Οκτώβρη και έντεκα µήνες µετά, το Σεπτέµβρη
φέτος, µου είπαν ότι τα χαρτιά µου δεν γίνονται γιατί δεν έχω δύο ένσηµα. Μετά πήρα δικηγόρο
και πήγα στα δικαστήρια και µου έδωσαν µετά µια ειδική βεβαίωση, µέχρι να γίνει η δίκη» (Sadi,
40 ετών, Ρόδος).
Ακόµη και στις περιπτώσεις που κάποιος βρει εργασία, η έλλειψη έγκυρων νοµιµοποιητικών
εγγράφων, σε συνδυασµό µε την έλλειψη πρόβλεψης για επαναφορά στη νοµιµότητα όταν κάποιος
µπορεί να εργαστεί νόµιµα, ανατροφοδοτεί τον φαύλο κύκλο της παρατυπίας:
«Έχασα τα χαρτιά πριν δύο χρόνια. Έµεινα χωρίς ασφάλιση. Το καλοκαίρι δουλεύω έξι-εφτά
µήνες, όµως είναι πιο χαµηλοί οι µισθοί και ακριβή η ζωή. Το χειµώνα είναι πολύ δύσκολα. Έχω
βρει τώρα δουλειά µε ένσηµα σε µια κατασκευαστική εταιρεία και δεν µπορούν να µε
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προσλάβουν γιατί δεν έχω άδεια. Αυτοί δεν µε παίρνουν στη δουλειά παράνοµα, και έτσι έχω
σοβαρό πρόβληµα. Και πού δεν έχω πάει, αλλά τίποτα. Και στο ΙΚΑ πήγα για να εξαγοράσω τα
ένσηµα, αλλά δεν δέχονται» (Mondi, 36 ετών, Αθήνα).
Μέρος της εικόνας αυτής είναι και οι γυναίκες, αν και το ποσοστό ανεργίας των ανδρών βρίσκεται
σαφώς σε υψηλότερα επίπεδα. Και αυτό διότι οι επιπτώσεις της κρίσης στον κατασκευαστικό τοµέα
είναι βαθύτερες, µε αποτέλεσµα οι περισσότεροι άντρες να έχουν χάσει τη δουλειά τους από την
έναρξη της κρίσης και για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα σε σχέση µε τις γυναίκες. Από την άλλη, οι
γυναίκες –που επί το πλείστον εργάζονται ως οικιακές βοηθοί και διαµένουν στην Ελλάδα µε το
καθεστώς της οικογενειακής επανένωσης– εκπίπτουν της νοµιµότητας από τη στιγµή που οι σύζυγοί
τους είναι άνεργοι και δεν έχουν το απαιτούµενο εισόδηµα, ώστε να δικαιούνται ανανέωση της
άδειας διαµονής. Όπως πολύ χαρακτηριστικά αναφέρεται σε µια συνέντευξη:
«Ο άντρας µου είναι δύο χρόνια άνεργος. Έχει λήξει η άδεια διαµονής µου από πέρσι, και εµένα.
Πήγε για ανανέωση αλλά δεν είχε ένσηµα αλλά ούτε εισόδηµα, για να πάρω εγώ άδεια διαµονής.
Μας είπαν να πάρουµε δικηγόρο, αλλά δεν είχαµε χρήµατα και το αφήσαµε. Ούτε εγώ µπορώ να
κάνω κάτι, γιατί τώρα δεν είναι όπως παλιά που έβαζες ό,τι ένσηµα ήθελες και τα πλήρωνες εσύ,
τώρα πρέπει να πάει ο εργοδότης σου στην τράπεζα να δηλώσει τις ώρες που δουλεύεις και να
σου τα κολλήσει αυτός» (Xhilda, 46 ετών, Νέα Ιωνία).
Σε άλλες περιπτώσεις, η διοίκηση εµφανίζεται να εξαντλεί την αυστηρότητά της ακόµα και σε
περιπτώσεις όπου ο µετανάστης, παρά το γεγονός ότι έχει ακολουθήσει τις νόµιµες διαδικασίες και
έχει καταβάλει τις απαιτούµενες εισφορές, χάνει το δικαίωµα παραµονής εξαιτίας ενός τυχαίου
λάθους του εργοδότη. Η παρακάτω περίπτωση είναι χαρακτηριστική:
«Είχα κάρτα µέχρι το 2011 για οικογενειακή συνένωση µε τον άντρα και τα παιδιά µου. Το 2010
φύγαµε από τη Θεσσαλονίκη γιατί δεν υπήρχε πια δουλειά µε ένσηµα και πήγαµε στο ∆οµοκό. Ο
άντρας µου βγήκε από το ΙΚΑ και βρήκε ένσηµα του ΟΓΑ, που τα πλήρωνε ο εργοδότης. Μετά
από ένα χρόνο ήρθε αρνητική απάντηση από τον ΟΓΑ, δηλαδή ότι δεν αναγνώριζε την ασφάλεια,
γιατί ο εργοδότης είχε γράψει κατά λάθος παραπάνω µέρες δουλειάς. Βάλαµε δικηγόρο για να
καταθέσει τα χαρτιά µας αλλά τα απόρριψαν λόγω του ΟΓΑ και ότι στο ∆οµοκό δεν είχαµε
συµβόλαιο σπιτιού, γιατί µας φιλοξενούσε ο εργοδότης. Ήρθε ένα χαρτί που έλεγε ότι µέσα σε
τριάντα µέρες πρέπει να φύγουµε από την Ελλάδα. Πώς να φύγουµε; Τα παιδιά γεννήθηκαν εδώ
και πάνε σχολείο. Με το χαρτί από το σχολείο των παιδιών ο δικηγόρος έκανε ένσταση κατά της
απόφασης και κατέθεσε στην Αθήνα, στο Υπουργείο Εσωτερικών, αίτηση για άδεια για
εξαιρετικούς λόγους, η οποία µου είπαν ότι θα καθυστερήσει µέχρι ενάµιση χρόνο» (Mira, 31
ετών, Θεσσαλονίκη).
Ακόµα και τα παιδιά της δεύτερης γενιάς αντιµετωπίζονται µε τους ίδιους όρους που ισχύουν για την
πρώτη γενιά. Τα παιδιά αυτά, προκειµένου να έχουν το δικαίωµα αυτοτελούς άδειας διαµονής,
πρέπει να αποδεικνύουν ότι εργάζονται ή σπουδάζουν, δεδοµένου ότι µετά την ενηλικίωσή τους δεν
θεωρούνται πια προστατευόµενα µέλη της οικογένειας. Συγκεκριµένα:
«∆εν έχω χαρτιά. Γεννήθηκα στην Ελλάδα. Μέχρι τα 18 µε στήριζε η µητέρα µου στα χαρτιά.
Ήµουν προστατευόµενο µέλος, και τώρα που έκλεισα τα 18 έπρεπε να κάνω αυτόνοµα χαρτιά.
Κατέθεσα, αλλά επειδή δεν είχα τα δικαιολογητικά που ήθελαν (ένσηµα, εργοδότη ή σπουδές)
δεν εγκρίθηκε και τώρα είµαι παράνοµος εδώ» (Andi, 19 ετών, Αθήνα).
Ακόµα και σε περιπτώσεις που κάποιος σπουδάζει στα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά
ιδρύµατα της χώρας, το µετέπειτα καθεστώς διαµονής του είναι αβέβαιο:
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«Έχω έρθει από οχτώ χρονών στην Ελλάδα. Όταν πέρασα στο πανεπιστήµιο έκανα τα χαρτιά µου
ως φοιτητής. Πήρα άδεια διαµονής ενός έτους και την ανανεώνω κάθε χρόνο… δεν είχα άλλη
επιλογή. Προτίµησα να πάρω άδεια ως φοιτητής, παρά να τρέχω µε ένσηµα κλπ. Ξέρω ότι όταν
τελειώσουν οι σπουδές θα έχω πρόβληµα να µείνω στην Ελλάδα. ∆ηλαδή θα είµαι ένας ξένος που
ήρθε µόνο για τις σπουδές και πρέπει να φύγει. Αλλά µέχρι τότε ποιος ξέρει; Μπορεί να έχουν
αλλάξει οι νόµοι» (David, 24 ετών, Αθήνα).
Σε µια προσπάθεια σύνθεσης των µέχρι τώρα ευρηµάτων, µπορούµε να στοιχειοθετήσουµε την
εικόνα ενός µετανάστη-δρώντα σχετικά καλά ενηµερωµένου για το καθεστώς της παράτυπης
µετανάστευσης στην Ελλάδα. Ο βασικός στόχος του είναι να επωφεληθεί από τις ευκαιρίες εργασίας
και τις σχετικά καλές αποδοχές στην Ελλάδα (σε σύγκριση πάντα µε την Αλβανία) µε το µικρότερο
δυνατό κόστος, επιλέγοντας πολλές φορές µε ορθολογικούς, τρόπον τινά, όρους τον προορισµό και
τα µέσα που χρησιµοποιεί. Εµφανίζεται, συγχρόνως, να γνωρίζει επαρκώς τα όρια µεταξύ της
νόµιµης και παράτυπης διέλευσης των συνόρων, καθώς και τους κανόνες που διέπουν τη
διασυνοριακή µετακίνηση και την απασχόληση στην Ελλάδα. Επιπλέον, διαδραµατίζει ενεργό ρόλο
στη διαµόρφωση αφενός της «διαδροµής» και αφετέρου της σχέσης κόστους-αποτελεσµατικότητας
των µέσων που χρησιµοποιεί για να επιτύχει τον στόχο του. Αυτό συνεπάγεται ότι αντλεί µια σειρά
άτυπες πληροφορίες που εξυπηρετούν βραχυπρόθεσµα τον στόχο του, τις οποίες, µάλιστα,
διασταυρώνει, αξιοποιώντας τα άτυπα (εθνοτικά) δίκτυα και τους µεσάζοντες που βρίσκονται
κυρίως στην Ελλάδα. Καθοριστικό ρόλο, στη διαδικασία αυτή, παίζει αναµφισβήτητα η γνώση της
ελληνικής γλώσσας, σε συνδυασµό µε τη µακρόχρονη συνδιαλλαγή µε το ελληνικό περιβάλλον.
Η τυπική πληροφόρηση περιορίζεται στα βασικά εµπειρικά γνωρίσµατα των θεσµικών κανόνων που
επηρεάζουν άµεσα το µεταναστευτικό σχέδιο, όπως η απόφαση απελευθέρωσης της θεώρησης
εισόδου. Συγχρόνως, οι επαφές καθώς και το επίπεδο συνδιαλλαγής µε τους επίσηµους φορείς του
ελληνικού κράτους αλλά και µε τους φορείς τις κοινωνίας των πολιτών είναι πάρα πολύ
περιορισµένες και διακρίνονται από έντονη, εκατέρωθεν, καχυποψία.
Από την άλλη, ο ρόλος των θεσµικών ή µη παραγόντων όπως η Αστυνοµία, οι προξενικές αρχές και
τα δίκτυα διακίνησης ναι µεν φαίνεται να διευκολύνει την πραγµάτωση του παράτυπου
µεταναστευτικού σχεδίου, αλλά δεν διαµορφώνει, εν τέλει, τη δυναµική του.
Θα πρέπει να τονίσουµε, εν τω µεταξύ, ότι η εικόνα αυτή δεν είναι αντιπροσωπευτική για την
κατηγορία των µεταναστών οι οποίοι, για διάφορους λόγους, έχουν εκπέσει της νοµιµότητας. Από
τις µαρτυρίες συνάγεται ότι δοµικοί και θεσµικοί παράγοντες, όπως η οικονοµική κρίση, η ανεργία
και η υπερβάλλουσα αυστηρότητα του συστήµατος νοµιµοποίησης, έχουν προκαλέσει ένα κύµα
απονοµιµοποιήσεων, ανατρέποντας έτσι την ενταξιακή δυναµική των Αλβανών πρώτης και
δεύτερης γενιάς. Ας σηµειωθεί, ωστόσο, ότι από την περίοδο διεξαγωγής της έρευνας πεδίου µέχρι
σήµερα έχει µεσολαβήσει η εφαρµογή του Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης (Νόµος
4251/2014), ο οποίος ενδεχοµένως να ανατρέψει την τροχιά της απονοµιµοποίησης.
Καλύπτοντας το µικροεπίπεδο της ανάλυσης, που είχε στο επίκεντρο τον µετανάστη ως αυτόνοµο
δρώντα, έχει ενδιαφέρον, στο σηµείο αυτό, να εξετάσουµε τον ρόλο του µεσοεπιπέδου, δηλαδή των
µεταναστευτικών δικτύων στη διαµόρφωση της δυναµικής της παράτυπης µετανάστευσης των
Αλβανών στην Ελλάδα.

2.4 Τα µεταναστευτικά δίκτυα
Μια άλλη διάσταση που πραγµατεύεται το παρόν κεφάλαιο είναι τα µεταναστευτικά δίκτυα
(migration networks). Η συγκεκριµένη προσέγγιση θεωρείται εξαιρετικά σηµαντική στη µελέτη της
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παράτυπης µετανάστευσης, διότι εστιάζεται όχι µόνο στα πρόσωπα αλλά κυρίως στην κοινωνικά
εµπεδωµένη φύση της, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα ότι οι µετανάστες ξεκινάνε το ταξίδι είτε µε τις
οικογένειες ή/και φίλους τους, είτε ακολουθούν τους συγγενείς ή/και φίλους που έχουν
εγκατασταθεί στο εξωτερικό σε µια προηγούµενη φάση (Massey et al., 1998· Portes, 1995). Όπως
αναφέρει ένας συνεντευξιαζόµενος:
«Ένας από τους φίλους που περάσαµε τα σύνορα είχε συγγενείς στη Ρόδο και µας είπε ότι
µπορούµε να βρούµε εύκολα δουλειά» (Albi, 29 ετών, Ρόδος).
Από την έρευνα πεδίου προέκυψε ότι η ύπαρξη συγγενικών δικτύων (και όχι τόσο φίλων)
διαδραµατίζει σηµαντικότερο ρόλο στην απόφαση µετανάστευσης στην Ελλάδα σε σύγκριση µε τα
φιλικά, δι-οµαδικά ή διεθνικά δίκτυα.
«Μου είπε η αδερφή µου να έρθω εδώ […]. Ήρθα στην Ελλάδα, επειδή εδώ ήταν η αδερφή µου
και ο άντρας της µου βρήκε δουλειά» (Nori, 26 ετών, Αθήνα).
«Επέλεξα την Ελλάδα, γιατί εδώ ήρθαν οι µεγαλύτεροι πρώτα. Εδώ ήρθαν οι γιοι της θείας µου, ο
µεγάλος µου αδερφός, και ακολούθησα µετά εγώ. Ήρθαµε ο ένας µετά τον άλλον» (Edi, 28 ετών,
Γύθειο).
Όπως έχουν δείξει και άλλες έρευνες (Ιωσηφίδης, 2007), ο βασικότερος λόγος πίσω από τις στενές
σχέσεις µε τους συγγενείς συνδέεται µε τον τύπο της οικογενειακής µετανάστευσης που
χαρακτηρίζει τη συγκεκριµένη οµάδα.
Υπό µια ευρύτερη οπτική, τα µεταναστευτικά δίκτυα προσδιορίζονται ως ένα σύµπλεγµα
διαπροσωπικών δεσµών και σχέσεων που αλληλοσυνδέουν τους νυν µετανάστες, τους πρώην
µετανάστες και τους µη µετανάστες µέσω συγγενικών και φιλικών σχέσεων, καθώς και κοινής
εθνοτικής και κοινοτικής καταγωγής, τόσο στη χώρα καταγωγής όσο και στη χώρα υποδοχής
(Massey, 1988). Τα δίκτυα, συγκεκριµένα, συµβάλλουν στην ανάπτυξη σχέσεων εµπιστοσύνης και
στην προαγωγή ατοµικών ή συλλογικών συµφερόντων, ενισχύοντας το κοινωνικό κεφάλαιο.
Συνεπώς, στη βάση αυτού του κοινωνικού κεφαλαίου οι δρώντες µπορούν να αντλήσουν βοήθεια και
να εξασφαλίσουν πρόσβαση στην εργασία, τη στέγαση και την κοινωνική προστασία (Jandletal,
2009: 20).
Στην περίπτωσή µας η πρόσβαση στην παράτυπη εργασία πραγµατοποιείται συνήθως µε τη
µεσολάβηση άτυπων µεταναστευτικών δικτύων οµοεθνών και Ελλήνων εργοδοτών:
«Ξεκινάνε όλα από γνωριµίες προσωπικές. Εγώ ξέρω τον τάδε εργοδότη, ο οποίος ζητά εργάτες
για µια συγκεκριµένη δουλειά, κι εγώ προτείνω τους δικούς µου. Έτσι πάει...» (∆ιακινητής, 55
ετών, Αθήνα).
Ένας άλλος συνεντευξιαζόµενος προσθέτει:
«Είναι ένας τόπος που µπορείς να δουλέψεις παντού: οικοδοµή, ταβέρνες, ξενοδοχεία… έχει
καλλιέργειες σε χωράφια. Εδώ υπάρχουν δουλειές µε 15 και 20 ευρώ. Εγώ δεν τις κάνω, αλλά αν
κάποιος ζει στην Αλβανία τον συµφέρει να δουλέψει εδώ, γιατί θα πάρει 450 το µήνα, ενώ στην
Αλβανία 150.000 λεκ [100 ευρώ]. Έτσι, αρκετοί έρχονται να δουλέψουν για µια σεζόν, τρεις
µήνες. Οι νέοι έρχονται περισσότερο για δουλειές σεζόν. Γνωρίζουν ήδη τον εργοδότη και µπορεί
να δουλέψουν για τρεις µήνες χωρίς ένσηµα και ασφάλιση, και οι εργοδότες λαδώνουν συνήθως
το ΙΚΑ» (Zybi, 45 ετών, Ρόδος).
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Η ζήτηση για εποχιακά, φτηνά και ευέλικτα εργατικά χέρια, σε συνδυασµό µε τον µειωµένο κίνδυνο
που µπορεί να διατρέχει κάποιος περνώντας τα ελληνοαλβανικά σύνορα, ενίσχυσαν διαχρονικά την
παράτυπη µετακίνηση. Ένας συνεντευξιαζόµενος, ερωτηθείς για τον λόγο που αποφάσισε να έρθει
στην Ελλάδα, απάντησε:
«Η Ελλάδα είναι πολύ κοντά. Όλοι µου έλεγαν ότι έχει πολλή δουλειά. Όταν ήρθα βρήκα αµέσως
δουλειά. Και αν δεν είχα δουλειά µπορούσα να γυρίσω πίσω όποτε ήθελα, χωρίς να χρειαστεί να
πληρώσω ή να βάλω σε κίνδυνο τη ζωή µου» (Tedi, 35 ετών, Ρόδος).
Η τάση αυτή διευκολύνθηκε περαιτέρω από την απελευθέρωση της θεώρησης εισόδου για του
Αλβανούς στις χώρες της Ε.Ε:
«Βγήκαν οι τρίµηνες βίζες και ήρθα για να δω πώς είναι και να δουλέψω µε την κουνιάδα µου στο
νησί» (Teuta, 19 ετών, Αθήνα, Κρατητήρια Πέτρου Ράλλη).
Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η τάση ανάπτυξης διεθνικών µεταναστευτικών δικτύων ως µια
στρατηγική διεξόδου από τις συνέπειες της οικονοµικής κρίσης στην Ελλάδα:
«Ο αδελφός µου είχε ένα κοµµωτήριο και το έκλεισε. Τώρα είναι στον αέρα. Περιµένει κάποια
ευκαιρία να φύγει στη Νορβηγία. Εκεί έχει µεγαλύτερες δυνατότητες για δουλειά. Έχει κάποιους
φίλους από την Αλβανία που έχουν φύγει τώρα τελευταία και έχουν ελληνικά χαρτιά. ∆εν µπορείς
να πας σε ένα µέρος που δεν έχεις καµία σύνδεση µ’ αυτό» (Morina, 23 ετών, Αθήνα).
Ωστόσο, η εµπλοκή στη διαδικασία αυτή εµφανίζεται άνιση µεταξύ διαφόρων οµάδων Αλβανών
µεταναστών, παρά τα χρόνια παραµονής και τον βαθµό ένταξής τους στην ελληνική κοινωνία. Έτσι,
οι κάτοχοι έγκυρων νοµιµοποιητικών εγγράφων έχουν µια σχετική ελευθερία µετακίνησης εντός της
Ε.Ε., σε αντίθεση µε τους παράτυπους ή ηµινόµιµους Αλβανούς, οι οποίοι βρίσκονται θεσµικά
εγκλωβισµένοι. Ωστόσο, ακόµα και σε περίπτωση επιστροφής στην Αλβανία, ο ρόλος των
µεταναστευτικών δικτύων στην επανένταξη θεωρείται καθοριστικός:
«Το άλλο είναι ότι και στην Αλβανία πρέπει να ξέρεις και να πας σε ένα σίγουρο µέρος για να
βρεις µια δουλειά. Πρέπει να βρίσκεσαι σε συνεχή επικοινωνία µε τους δικούς σου ανθρώπους
εκεί και για τις άλλες χώρες της Ευρώπης» (Klajd, 23 ετών, Αθήνα).

2.5 Η διάσταση της διεθνικότητας
Μια από τις σηµαντικές διαστάσεις της αλβανικής µετανάστευσης είναι η διεθνικότητα. Η έννοια
αυτή χρησιµοποιείται συνήθως για την οριοθέτηση εκείνης της µορφής του κοινωνικού σχηµατισµού
που διαπερνά και εκτείνεται πέρα από τα σύνορα, ο οποίος ενεργοποιείται µέσα από τα διεθνικά
µεταναστευτικά δίκτυα (Bauböck and Faist, 2010: 9).
Σε πρακτικό επίπεδο, η διεθνικότητα προσδιορίζεται από τους διασυνοριακούς κοινωνικούς και
συµβολικούς δεσµούς και πρακτικές, που διατηρούνται τόσο από τα πρόσωπα όσο και από τα
νοικοκυριά (Fauser et al., 2012: 4). Μ’ αυτή την έννοια, η διεθνικότητα αναφέρεται σε ένα πλέγµα
πολλαπλών σχέσεων (οικογενειακές, οικονοµικές, κοινωνικές, θρησκευτικές, πολιτικές), οι οποίες
διαπερνούν τα συµβατικά σύνορα των κρατών και συνδέουν τις κοινωνίες καταγωγής και
εγκατάστασης (King et al., 2013: 127). Οι σχέσεις αυτές προσλαµβάνονται ως βασικές µονάδες
(µικροεπιπέδου), πάνω στις οποίες οικοδοµούνται άλλες µορφές διεθνικής συµπεριφοράς και
θεσµών (Itzigsohn and Giorguli-Saucedo, 2002).
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Μεταξύ άλλων προσεγγίσεων, ορισµένοι (Faist, 2010) τοποθετούν το ζήτηµα της διεθνικής
κινητικότητας των µεταναστών στο πλαίσιο του κοινωνικοοικονοµικού αποκλεισµού, που µπορεί να
οδηγήσει στην αναπαραγωγή των διεθνικών πρακτικών:
«Πάω στην Αλβανία για κάποιες δουλειές και ξαναγυρνάω. Έχω εστιατόριο, έχω και σπίτι στα
Τίρανα. Τα αγόρασα το 2007. Ήθελα από καιρό να πάρω κάτι εκεί. Έχω κερδίσει λεφτά από το
εστιατόριο, αλλά όχι από το σπίτι. Τα χρήµατα από το εστιατόριο τα τρώω στην Ελλάδα, τώρα
που δεν έχουµε δουλειές» (Zybi, 45 ετών, Ρόδος).
Στην περίπτωση αυτή, η διεθνικότητα µπορεί να εµπλέκεται στη δηµιουργία ή/και αναπαραγωγή
των κοινωνικών ανισοτήτων, οι οποίες προσδιορίζονται σε σχέση µε την ανισότητα ευκαιριών
διαφόρων µορφών κεφαλαίου (οικονοµικού, πολιτισµικού και κοινωνικού), και όχι τόσο µε βάση το
αποτέλεσµα (Faist, 2011). Στο πλαίσιο αυτής της προσέγγισης, η οικονοµική, πολιτική και η
κοινωνική συµµετοχή των Αλβανών µεταναστών σε διεθνικές δραστηριότητες θεωρείται µια
εναλλακτική στρατηγική αντιµετώπισης του κινδύνου αποκλεισµού, ενώ ταυτόχρονα εγγράφεται
στην προσπάθεια δηµιουργίας ενός προστατευτικού περιβάλλοντος απέναντι στην περιθωριοποίηση
που υφίστανται στην Ελλάδα:
«Για πολλά χρόνια, δουλεύαµε σε χωράφια µε καπνό στην Κατερίνη. Επειδή µείναµε άνεργοι,
ανοίξαµε µια επιχείρηση παραγωγής καπνού στην Κόρτσα [Κορυτσά]. Αλλά δεν καταφέραµε να
πουλήσουµε τον καπνό, η επιχείρηση έπεσε έξω. Χάσαµε όλες τις οικονοµίες µας. Πήγαµε ξανά
στη Θεσσαλονίκη για να βρούµε δουλειά. Αλλά αυτήν τη φορά έχουµε µείνει χωρίς δουλειά και
χωρίς χαρτιά» (Mokra, 32 ετών, Θεσσαλονίκη).
Η τελευταία εκδοχή, που έχει ονοµαστεί «αντιδραστική διεθνικότητα», υποδηλώνει ότι όσο πιο
µεγάλη είναι η έκθεση στην περιθωριοποίηση τόσο µεγαλύτερη είναι η συµµετοχή σε διεθνικές
δραστηριότητες οι οποίες δεν οδηγούν κατ’ ανάγκη σε καλύτερα αποτελέσµατα (Itzigsohn and
Giorguli-Saucedo, 2005: 904).
Στο πλαίσιο της διερεύνησης των βασικών παραγόντων πίσω από το δίπτυχο «παράτυπη
µετανάστευση και διεθνικές πρακτικές», δεν µπορεί να µη ληφθεί υπόψη η δυναµική τής
οικογένειας. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, τα οικογενειακά δίκτυα αποτελούν τον βασικό µηχανισµό
στήριξης και τη δοµή αλληλεγγύης µέσω των οποίων αναπτύχθηκε το φαινόµενο της µετανάστευσης
των Αλβανών στην Ελλάδα. Επιπλέον, οι περισσότεροι Αλβανοί µετανάστες ταυτίζονται µε τη στενή
ή/και τη διευρυµένη έννοια της οικογενειακής δοµής (Mai and Paladini, 2013: 60).
«∆υο χρόνια πριν είχα µείνει χωρίς δουλειά και χωρίς χαρτιά. Ο πατέρας µου ήθελε να ανοίξουµε
ένα µαγαζί µε ηλεκτρικά για να βοηθήσω την οικογένεια εκεί. ∆εν µπορούσα να του πω όχι.
Έβαλα όλα τα λεφτά που είχα µαζέψει στην Ελλάδα. Το µαγαζί όµως δεν πήγε καλά και το
κλείσαµε. Έτσι χάσαµε και τα λεφτά και τη δουλειά» (Nori, 26 ετών, Αθήνα).
Όπως αναφέρεται και σε άλλες έρευνες (Michail, 2013) οι διεθνικές πρακτικές των Αλβανών
αποτελούν µια εναλλακτική απάντηση τόσο στην οικονοµική και πολιτική αστάθεια στην Αλβανία
όσο και στο προβληµατικό µεταναστευτικό περιβάλλον στην Ελλάδα (Michail, 2013: 266).
«∆εν συνέφερε άλλο να µείνω µόνιµα στην Ελλάδα όταν δεν έχεις δουλειά και λεφτά. Πήρα µε
την αδελφή µου ένα µικρό µαγαζί στη Βλόρα [Αυλώνα]. Εκείνη κλείνει τις παραγγελίες για
γάµους και βαφτίσια, και εγώ πηγαίνω για να κάνω τη διακόσµηση» (Dori, 24 ετών, Γύθειο).
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Φυσικά, σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των διεθνικών πρακτικών παίζει και η γεωγραφική
εγγύτητα µεταξύ των δύο χωρών, η οποία διευκολύνει τόσο τις µετακινήσεις όσο και τη φυσική
παρουσία.
Ωστόσο, µε τη διεθνικότητα να επαναπροσδιορίζεται υπό την πίεση της οικονοµικής κρίσης και το
αίσθηµα του ανήκειν να τίθεται υπό αµφισβήτηση, οι διεθνικές πρακτικές έχουν µεταβληθεί ριζικά.
Έτσι, ορισµένες δεν µπορούν να πραγµατοποιηθούν µε την ίδια ένταση και έκταση όπως πριν, άλλες
έχουν αναγκαστικά ακυρωθεί (π.χ. η συχνότητα και το ύψος των εµβασµάτων), ενώ άλλες
λαµβάνουν χώρα µεταξύ διαφορετικών γεωγραφικών διαστάσεων:
«Πέρσι πήγα στη Βιέννη και στην Μπρατισλάβα µε διαβατήριο και ξαναγύρισα. Έκατσα ενάµιση
µήνα. ∆εν ήξερα ούτε τη γλώσσα και δεν µπόρεσα να βρω καµία δουλειά. Εάν είχα χαρτιά θα
ήταν ίσως διαφορετικά. Πήγε ένας φίλος µου στην Αγγλία πρόσφατα, πλήρωσε 8.000 ευρώ και
ακόµα δεν έχει δουλειά» (Albi, 29 ετών, Ρόδος).
Παρά τις προσπάθειες, οι περισσότεροι δεν καταφέρνουν να πετύχουν τον στόχο τους, δηλαδή να
εγκατασταθούν σε άλλη χώρα. Και αυτό διότι η έλλειψη νόµιµων εγγράφων ανατρέπει τα σχέδια
εγκατάστασης σε άλλες χώρες όπου το εθνικό πλαίσιο δεν αφήνει περιθώρια για παράτυπη
απασχόληση. Επιπλέον, τα αδύναµα εθνοτικά δίκτυα δεν διαθέτουν επαρκές υπόβαθρο ώστε να
παρέχουν στήριξη στους οµοεθνείς τους:
«Πήγα πέρσι στη Στοκχόλµη µε κάποιους φίλους. Κάποιοι άλλοι φίλοι µας είχαν πάει νωρίτερα
και µας υποσχέθηκαν ότι θα µας βοηθήσουν. ∆εν βρήκαµε δουλειά, τα λεφτά τα φάγαµε και
γυρίσαµε πίσω στην Ελλάδα. ∆εν µπορούσαµε να πληρώσουµε το ξενοδοχείο. Σπίτι δεν
µπορούσαµε να νοικιάσουµε, γιατί δεν είχαµε χαρτιά και ΑΦΜ. Εκεί, εάν δεν είχες χαρτιά,
πέθανες. Και η ζωή ήταν πανάκριβη» (Στέφανος, 27 ετών, Αθήνα).
Η έλλειψη γλωσσικών δεξιοτήτων, σε συνδυασµό µε τη δυσλειτουργία των µεταναστευτικών
δικτύων, συντελεί στην ακύρωση του διεθνικού σχεδίου:
«Ήµουν ένα µήνα στην Ιταλία, στην Μπρέσια, και από εκεί ήρθα εδώ. Προσπάθησα να βρω
δουλειά στην Ιταλία αλλά δεν είχα χαρτιά, τη γλώσσα δεν την ήξερα και οι φίλοι δεν µε
βοήθησαν» (Ylli, 34 ετών, Ρόδος).
Εν κατακλείδι, η διεθνική διάσταση της παράτυπης µετανάστευσης των Αλβανών προσδιορίζεται ως
µια διαδικασία ατοµικής/οικογενειακής αντίδρασης απέναντι τόσο στον θεσµικό και κοινωνικό
αποκλεισµό (απώλεια νοµιµότητας) όσο και στις διακρίσεις που υφίστανται στη δηµόσια σφαίρα.
Επιπλέον, και στην περίπτωση που οι διεθνικοί δεσµοί και τα δίκτυα πίσω στην Αλβανία ή σε άλλες
χώρες ενεργοποιηθούν επαρκώς, αυτά µπορεί να παρέχουν µια µικρή ανακούφιση ή πρόσβαση σε
ελάχιστους πόρους, σε σχέση µε το όνειρο για µια καλύτερη και ασφαλή διαβίωση.

2.6 Η κυκλική κινητικότητα
Όπως αναδείχθηκε στην προηγούµενη ενότητα, οι πρόσφατες κοινωνικοοικονοµικές εξελίξεις έχουν
προκαλέσει µεγαλύτερη διεθνική και κυκλική κινητικότητα. Επιπλέον, το ασταθές νοµικό καθεστώς
έχει επαναφέρει στο προσκήνιο τις παράτυπες και ευέλικτες µετακινήσεις που χαρακτήρισαν τη
δεκαετία του 1990 µε τη διαφορά, ωστόσο, να έγκειται στο θεσµικό πλαίσιο που επιτρέπει τη
διέλευση των συνόρων:
«Έχουν φτιάξει βιοµετρικά διαβατήρια. Έχουν αφήσει απλήρωτα τα χαρτιά τους, καθώς δεν
είχαν την οικονοµική δυνατότητα να πληρώσουν, και µιας και απελευθερώθηκαν οι βίζες
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προχώρησαν µε τη λογική πως, αντί να πληρώνουµε 200-300 ευρώ τα χαρτιά µας, τρεις µήνες
πηγαίνουµε δουλεύουµε και τρεις µήνες καθόµαστε, ή µένουµε εκεί, ακόµη και χωρίς χαρτιά»
(Tefta, 37 ετών, Τίρανα).
Η κυκλική διάσταση, ειδικότερα, περιλαµβάνει τους παράτυπους µετανάστες που µετακινούνται
µεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας σε επαναλαµβανόµενη κυκλική βάση. Όπως αναφέρει η εκπρόσωπος
ενός ταξιδιωτικού γραφείου στα Τίρανα:
«Οι ηλικίες είναι από 40 και άνω, που σηµαίνει ότι έχουν 20 χρόνια στην Ελλάδα. Τώρα που δεν
έχουν πλέον τη δυνατότητα να πληρώνουν για να συνεχίσουν τα χαρτιά τους, έρχονται, µένουν
τρεις µήνες στην Αλβανία και ξαναγυρίζουν στην Ελλάδα για άλλους τρεις µήνες. ∆ουλεύουν στις
σεζόν. Οι κυριότερες περιοχές στις οποίες πηγαίνουν είναι Κόρινθος, Τρίπολη, Σπάρτη και
Καλαµάτα, όπου έχει ελαιώνες. Το Νοέµβρη όταν γίνεται το µάζεµα των ελιών πηγαίνουν πάρα
πολλοί. Την άνοιξη επίσης, Μάρτιο-Απρίλη-Μάη, πηγαίνουν Λαµία και Λάρισα, γιατί υπάρχουν
τα χωράφια που τα σπέρνουν» (Tefta, 37 ετών, Tίρανα).
Εν τέλει, η δυναµική των οικονοµικών εξελίξεων, σε συνδυασµό µε τις εθνικές πολιτικές ελέγχου
(π.χ. κατάργηση της θεώρησης εισόδου, περιορισµοί στον χρόνο παραµονής) και το πρότυπο της
κυκλικότητας συνδέονται άµεσα µε την παράτυπη µετανάστευση για εργασία στην Ελλάδα:
«Επέστρεψα στην Αλβανία το ∆εκέµβρη του 2012. Στην Ελλάδα πάω όταν δεν έχω δουλειά εδώ.
Τώρα θα φύγω στις 26 Μαΐου. Όταν ήµουν στην Ελλάδα, ήµουν υποχρεωµένος να µείνω εκεί,
γιατί από τη µία είχα µόνο τη βεβαίωση και την άλλη έπρεπε να βρω ένσηµα για να ανανεώσω
την άδεια παραµονής. Τώρα ταξιδεύω µε το διαβατήριο, δουλεύω, παίρνω τα λεφτά µου, και όταν
τελειώσει η δουλειά επιστρέφω Αλβανία» (Dede, 53 ετών, Σκόδρα).
Αναφορικά µε τα κοινωνικά χαρακτηριστικά του δείγµατος, σηµαντικός αριθµός εµπλεκοµένων
είναι χαµηλής ειδίκευσης ή ανειδίκευτοι εργάτες που απασχολούνται στην άτυπη οικονοµία,
κάνοντας δουλειές χαµηλού κύρους, τις λεγόµενες 3D jobs (dirty, dangerous, demeaning):
«Ο άντρας µου κάνει κανένα µεροκάµατο στην οικοδοµή µε τ’ αδέλφια του. Έχουν και κάτι
χωράφια στην Πούκε, όπου καλλιεργούν µήλα. Το καλοκαίρι πηγαίνει στην Κεφαλονιά, στην
αδελφή µου, και δουλεύει µε το γαµπρό µου, βάφουν ξενοδοχεία, φτιάχνουν τα υδραυλικά στις
πισίνες και τέτοια. […] µε το διαβατήριο, όπως όλοι. Καµιά φορά περνάει και από τα βουνά.
Εξαρτάται από την περίπτωση και τη δουλειά που έχει εκεί» (Vefi, 32 ετών, Τίρανα).
Επιπλέον, διακρίνονται δύο κατηγορίες παράτυπων µεταναστών που εµπίπτουν στον ορισµό της
κυκλικής µετανάστευσης, οι οποίες διαφέρουν όσον αφορά την ηλικία, τη διάρκεια παραµονής, τον
τρόπο εισόδου στην Ελλάδα και τον κλάδο απασχόλησης. Η πρώτη κατηγορία αφορά άνεργους
νέους και ανειδίκευτους, οι οποίοι προέρχονται συνήθως από ορεινές υποβαθµισµένες περιοχές της
βόρειας και νότιας Αλβανίας:
«Το άνοιγµα των συνόρων [2011] µείωσε την ηλικία των παράνοµων Αλβανών µεταναστών στην
Ελλάδα. Τώρα έρχονται πιο νέοι, που δουλεύουν στα χωράφια ή οικοδοµή εποχιακά»
(∆ιακινητής, 55 ετών, Αθήνα).
Όπως εξηγεί ένας συνεντευξιαζόµενος:
«Η ανεργία είναι µεγάλη στην Αλβανία, και εδώ έχει µεγαλύτερη ζήτηση για Αλβανούς εργάτες»
(Fredi, 47 ετών, Αθήνα).
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Η δεύτερη κατηγορία περιλαµβάνει άντρες µεγαλύτερης ηλικίας, οι οποίοι ακολουθούν για χρόνια
κυκλικές διαδροµές. Σε κάποιες περιπτώσεις εισέρχονται νόµιµα στην Ελλάδα, ενώ σε άλλες
παράτυπα, διότι µπορεί να εκκρεµεί ή να έχει εκδοθεί σε βάρος τους απόφαση απέλασης και τα
ονόµατά τους να βρίσκονται στη «λίστα των ανεπιθύµητων»:
«Ο γιος µου πηγαίνει συχνά, γιατί ο γαµπρός µου είναι εργολάβος. Όταν παίρνει καµιά µεγάλη
δουλειά, του στέλνει σήµα και ο µικρός φεύγει για δουλειά. Μετά τον έπιασε η Αστυνοµία και τον
έφεραν πίσω. Από τότε πηγαινοέρχεται, καµιά φορά µε τα πόδια, άλλες φορές µε λεωφορείο,
κρυφά» (Naile, 58 ετών, Τίρανα).
Σε άλλες περιπτώσεις, ωστόσο, οι µετανάστες διακρίνονται από επιχειρηµατικό πνεύµα και είναι
εξαιρετικά αυτάρκεις, µε δεξιότητες πάνω από τον µέσο όρο:
«∆εν έχω φύγει εντελώς από την Ελλάδα. Πηγαίνω κάθε σεζόν όταν ανοίγει η δουλειά και
φτιάχνω βιτρίνες στο Attika και στο Golden Hall. Στην Αλβανία έχω ξεκινήσει την επιχείρησή µου
µε είδη δώρων και εσωτερική διακόσµηση. Όταν πάω στην Ελλάδα µένω σ’ έναν ειδικό χώρο που
έχει η εταιρεία στο Κολωνάκι (Violeta, 41 ετών, Αυλώνας).
Από την έναρξη της εφαρµογής της απελευθέρωσης της βίζας (∆εκέµβριος 2010) για τις
µετακινήσεις στην Ε.Ε., η παράτυπη διέλευση των συνόρων από κυκλικούς µετανάστες έχει µειωθεί
σηµαντικά:
«Στην Ελλάδα πάω δύο φορές το χρόνο. Μια φορά τον Απρίλιο και µένω εκεί δυο-τρεις µήνες, και
άλλη µια φορά το φθινόπωρο, τον Οκτώβρη. Όχι, δεν µε καλούν. Γνωρίζω ότι εκείνη την περίοδο
έχει δουλειά. Το φθινόπωρο δουλεύω και στις ελιές, επειδή στο Αγρίνιο έχει ελιές. Μετά γυρίζω
Αλβανία και δουλεύω όπου βρω. […] Περνάω µε το διαβατήριο. ∆εν ξεπερνώ τους τρεις µήνες.
Αφήνω πέντε ηµέρες. Πριν το 2010 πέρναγα µε τα πόδια, ενώ µετά τη βίζα [ενν.: την
απελευθέρωσή της] περνάω µε το διαβατήριο» (Dede, 42 ετών, Σκόδρα).
Ένα ενδιαφέρον εύρηµα σε σχέση µε την κυκλικότητα των νέων Αλβανών είναι η παρακάτω
µαρτυρία της εκπροσώπου ενός ταξιδιωτικού γραφείου στα Τίρανα:
«Οι νέοι που πηγαίνουν είναι εκείνοι που έχουν τις διασυνδέσεις τους, δουλεύουν και
ξαναπηγαίνουν για τη σεζόν. Ορισµένοι, όµως, χρησιµοποιούν τη διαδροµή αυτή ως αφετηρία για
να πάνε σε άλλες χώρες. […] είναι δύσκολο να φύγουν µε καράβι από το Ντούρες [∆υρράχιο] για
Ιταλία, και έτσι πηγαίνουν από Ηγουµενίτσα ή από Πάτρα. […] Η Ιταλία και η Γερµανία είναι οι
πιο περιζήτητοι προορισµοί» (Tefta, 37 ετών, Τίρανα).
Η παράτυπη κυκλική µετανάστευση µεταξύ Αλβανίας και Ελλάδας ήταν, για περίπου είκοσι χρόνια,
η πιο διαδεδοµένη πρακτική για την παράτυπη διέλευση των συνόρων. Μια από τις βασικότερες
αιτίες ήταν η έντονη ζήτηση για εποχιακή εργασία σε αγροτικές και οικοδοµοτεχνικές επιχειρήσεις.
Σήµερα, παρατηρείται σηµαντική µείωση της παράτυπης κυκλικότητας, όχι µόνο λόγω της
οικονοµικής κρίσης αλλά και της δυνατότητας νόµιµης εισόδου στην Ελλάδα, που ακολούθησε την
απόφαση απελευθέρωσης της βίζας για τους Αλβανούς πολίτες που εισέρχονται στην Ε.Ε. για ένα
τρίµηνο. Έτσι, η κατάργηση των θεωρήσεων εισόδου διαµόρφωσε µια νέα τροχιά για την παράτυπη
µετανάστευση από την Αλβανία, την έκανε δηλαδή πιο σύντοµη, έντονα κυκλική και παράτυπη. Εν
ολίγοις, δηµιούργησε τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη ενός ιδιότυπου µοντέλου κυκλικής
κινητικότητας.
Τέλος, οι διατάξεις του νόµου για την εποχιακή απασχόληση και τη µετάκληση εποχιακών εργατών
παραµένουν ανενεργές από τη στιγµή που οι εκατέρωθεν πλευρές «διευκολύνονται» από την
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ευελιξία της παράτυπης εργασίας και ταυτόχρονα αυτοαπαλλάσσονται από τη σχετική
γραφειοκρατία και τις υποχρεώσεις που αυτή συνεπάγεται για τους εργοδότες.

2.7 Η επιστροφή
Πριν το 2009, η επιστροφή στην Αλβανία θεωρούνταν µια πράξη απελπισίας και αποτυχίας. Έτσι,
επέστρεφαν εκείνοι που είχαν αποτύχει να ενταχθούν στην Ελλάδα ή είχαν απελαθεί από την
Αστυνοµία. Η αντίληψη αυτή έχει σταδιακά αλλάξει, καθώς οι κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες και
τα αίτια επιστροφής έχουν µεταβληθεί ριζικά. Η επιστροφή θεωρείται πλέον µια στρατηγική
αντιµετώπισης των αρνητικών επιπτώσεων της οικονοµικής κρίσης, της ανεργίας και της απώλειας
της νοµιµότητας.
Ένας σηµαντικός αριθµός συνεντευξιαζόµενων αισθάνονται εγκλωβισµένοι και µιλάνε ανοιχτά για
την αβεβαιότητα που προκαλεί η τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα. Εµφανίζονται, παράλληλα,
χωρίς ελπίδα και προοπτική για το µέλλον, γεγονός που τους αναγκάζει να εξετάσουν σοβαρά την
προοπτική της επιστροφής στην Αλβανία ως τη µόνη άµεσα ορατή διέξοδο από την επικείµενη
απώλεια της νοµιµότητας. Ακόµα και για τους νεότερους, το σενάριο της επιστροφής
αντιµετωπίζεται ως µια έσχατη κίνηση απεγκλωβισµού από τον φαύλο κύκλο της ανασφάλειας:
«Ίσως είναι καλύτερα τώρα που θα γυρίσω εκεί από το να κάτσω εδώ χωρίς δουλειά, χωρίς
χαρτιά, µε το φόβο της Αστυνοµίας και µε λογαριασµούς απλήρωτους. Εκεί θα µπορώ
τουλάχιστον να µείνω στο σπίτι µου και να περπατάω µε ασφάλεια και ελεύθερα, χωρίς να
φοβάµαι για την Αστυνοµία όπως εδώ» (Teuta, 19 ετών, Αθήνα, Κρατητήρια Πέτρου Ράλλη).
Η έρευνα πεδίου έδειξε µια έντονη τάση επιστροφής, µε τους εµπλεκόµενους να είναι άνω των 40
ετών, µε περισσότερα από δέκα χρόνια παραµονής στην Ελλάδα και να επιδιώκουν την
εγκατάστασή τους σε µεγάλα αστικά κέντρα:
«Πολλοί είναι αυτοί που γυρνάνε κάθε µέρα. Ο λόγος είναι η ανεργία, µπορεί να έχουν χάσει τα
χαρτιά τους ή και τα δύο. Συνήθως έχουν επενδύσει σε κανένα σπίτι εκεί, και έτσι είναι πιο
εύκολο να γυρίσουν πίσω, γιατί ξέρουν ότι δεν θα πληρώσουν νοίκι» (Fredi, 47 ετών, Αθήνα).
Η επιθυµία της επιστροφής είναι πιο έντονη όταν υπάρχει επένδυση σε κατοικία ή κατάστηµα στην
Αλβανία (κυρίως στην ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας):
«Θα πάµε Τίρανα. Έχουµε αγοράσει ένα µικρό διαµέρισµα πριν από δύο χρόνια. ∆υστυχώς
πήραµε µόνο σπίτι εκεί. Εάν είχαµε πάρει κάποιο µαγαζί µπορεί να είχαµε φύγει νωρίτερα»
(Στέφανος, 27 ετών, Αθήνα).
Τα ευρήµατα της έρευνας πεδίου του IRMA, σε συνδυασµό µε τα στοιχεία των Γραφείων
Μετανάστευσης (Sportelete Migracionit) στην Αλβανία (INSTAT and IOM, 2013: 9), έδειξαν ότι
όσοι επιστρέφουν έχουν την τάση να εγκαθίστανται σε περιοχές µε υψηλότερη κοινωνικοοικονοµική
ανάπτυξη, µε τα Τίρανα να αποτελούν την πλέον προτιµώµενη περιοχή. Η συνεντευξιαζόµενη, που
µιλάει στη συνέχεια, είναι από το Τεπελένι και στα δεκατέσσερά της εγκαταστάθηκε στην Αθήνα:
«Πριν από τρεις µήνες αγοράσαµε ένα διαµέρισµα στα Τίρανα σε πολύ καλή τιµή. Ό,τι λεφτά
είχαν µαζέψει οι γονείς µου και εγώ τα δώσαµε για να έχουµε µια σιγουριά. Αν πάνε άσχηµα τα
πράγµατα εδώ, να γυρίσω εκεί. Θα περιµένουµε µέχρι Απρίλη και αν παραµένει η κατάσταση
όπως έχει θα φύγουµε» (Alda, 26 ετών, Αθήνα).
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Από την άλλη, ορισµένοι συνεντευξιαζόµενοι εµφανίζονται απογοητευµένοι από την κατάσταση που
επικρατεί στην Αλβανία, η οποία κατά τη γνώµη τους είναι χειρότερη σε σχέση µε την Ελλάδα.
Μπροστά σε τέτοια διλήµµατα, και καθώς δεν είναι έτοιµοι να αξιολογήσουν ορθολογικά τα θετικά
και τα αρνητικά της κάθε χώρας, η κρίση τους θολώνει. Επιπλέον, όπως µερικοί παραδέχονται, δεν
είναι σε θέση να ξαναζήσουν την εµπειρία της µετανάστευσης και της ένταξης, ακόµα και όταν
πρόκειται για τη χώρα καταγωγής τους. Έτσι, παρά το γεγονός ότι η πλειοψηφία των ερωτηθέντων
εκφράζει την πρόθεση επιστροφής στην Αλβανία, το πότε εξαρτάται από τη σύνθεση της
οικογένειας (π.χ. ηλικία των παιδιών), τη διάρκεια και το βάθος της κρίσης, και τη δυναµική
ελκτικών παραγόντων (pull factors), όπως τα µεταναστευτικά δίκτυα.
Για εκείνους που έχουν επιστρέψει, η εικόνα προβάλλει διαφορετική. Αισθάνονται εγκλωβισµένοι
στην αλβανική πραγµατικότητα και δροµολογούν την εκ νέου επιστροφή στην Ελλάδα, αλλά αυτή τη
φορά σε κυκλική βάση.
«Σκέφτονται να έρθουν εδώ για να χτίσουν ένα µέλλον, δεν τα καταφέρνουν. Εδώ µε έναν µισθό
200.000-300.000 λεκ δεν µπορούν να τα βγάλουν εις πέρας. Έτσι, αφήνουν εδώ τις οικογένειές
τους και οι ίδιοι φεύγουν και πάλι στην Ελλάδα. ∆οκιµάζουν και εκεί να δουλέψουν στις σεζόν,
βγάζουν κάποια χρήµατα, έρχονται εδώ, η ζωή τους τέλος πάντων είναι συνεχώς εν κινήσει,
κυρίως των οικογενειαρχών. Έχουν επιστρέψει πολλοί µετανάστες, οι οποίοι όµως
ξαναεπέστρεψαν στην Ελλάδα» (Zybi, 45 ετών, Ρόδος).
Η επιστροφή στην Ελλάδα, όµως, διαβρώνει το γνώριµο οικογενειακό πρότυπο που χαρακτηρίζει
την αλβανική µετανάστευση. Εκτός των άλλων, αυτό συνδέεται και µε την ανασφάλεια της
παραµονής και την αδυναµία συντήρησης της οικογένειας. Έτσι, αυτοί που αποφασίζουν να
επιστρέψουν στην Ελλάδα αφήνουν την οικογένειά τους πίσω στην Αλβανία:
«Ήµουν ένα χρόνο στην Αλβανία και γύρισα πάλι. Πήγα στο Φιέρι, στο σπίτι µου. Έφερα και τη
γυναίκα µου µε τα δύο µικρά παιδιά. Αγόρασα και ένα φορτηγό, άνοιξα και ένα κρεοπωλείο στα
Τίρανα, αλλά έκλεισε. Έχω δικά µου ζώα στο χωριό. Είχα χαρτιά, γιατί νοίκιαζα το µαγαζί και δεν
είχα πρόβληµα. Αλλά δεν είχα δουλειά. Το ενοίκιο ήταν ψηλό, και οι φόροι πολλοί. Στην Ελλάδα
έπαιρνα περισσότερα λεφτά από εκεί. Και έτσι γύρισα πίσω στη Ρόδο. Τη γυναίκα και τα παιδιά
τα άφησα µε τους γονείς µου» (Ylli, 34 ετών, Ρόδος).
Εκτιµάται, παράλληλα, ότι εκείνοι που επέστρεψαν πιο πρόσφατα στην Αλβανία είναι πιο πιθανόν
να µεταναστεύσουν εκ νέου στο άµεσο µέλλον, καθώς η έλλειψη ευκαιριών στην Αλβανία
µετατρέπεται σε παράγοντα που τους ωθεί προς νέους προορισµούς. Το κοινωνικό κεφάλαιο που
έχουν αποκτήσει βοηθά επίσης να µεταναστεύσουν ξανά, εφόσον διαπιστώσουν ότι οι συνθήκες
διαβίωσης στην Αλβανία δεν είναι πλέον ικανοποιητικές γι’ αυτούς:
«Στην Ελλάδα ο άντρας δούλευε αλουµινάς. Τα δύο τελευταία χρόνια έµεινε άνεργος και χωρίς
χαρτιά, που σηµαίνει ότι και η οικογένεια δεν µπορούσε να τα φέρει εις πέρας. Έρχονται στην
Αλβανία µε το σκεπτικό να βρουν δουλειά. Ο άντρας βρήκε δουλειά. Ο µισθός όµως εδώ στην
Αλβανία είναι το πολύ 400.000 λεκ και επειδή δεν είχαν σπίτι πλήρωναν και ενοίκιο. Έµειναν
εφτά µήνες και τώρα ετοιµάζονται να φύγουν στη Γερµανία για να ψάξουν για δουλειά και ίσως
ζητήσουν και άσυλο» (Tefta, 37 ετών, Τίρανα).
Πίσω στην Ελλάδα, οι νεότεροι ηλικιακά, αντί να επιστρέψουν στην Αλβανία, σχεδιάζουν να
µεταναστεύσουν σε άλλες χώρες όπως το Ηνωµένο Βασίλειο, οι ΗΠΑ, ο Καναδάς και η Αυστραλία:
«Άλλοι θέλουν µόνο να φύγουν σε άλλες χώρες. Οι περισσότεροι είναι νέοι. Για παράδειγµα, αν
κάποιος θέλει να πάει στην Αγγλία του χρειάζονται 4.000 ευρώ, τα πληρώνει και φεύγει. Αν θέλει
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να πάει στον Καναδά, η ταρίφα είναι µεγαλύτερη. ∆εν φεύγουν κατευθείαν από την Ελλάδα,
µερικές φορές κάνουν και στάσεις σε άλλες χώρες» (Fredi, 47 ετών, Αθήνα).
Τη στιγµή που η πρώτη γενιά διαπραγµατεύεται τη νέα κατάσταση της απώλειας της νοµιµότητας, η
δεύτερη γενιά αγωνίζεται για την οριοθέτηση της ταυτότητάς της. Η αντίφαση έγκειται στο ότι ενώ
τυπικά εµφανίζονται να είναι Αλβανοί, στην πραγµατικότητα το σηµείο αναφοράς τους είναι η
Ελλάδα, στην οποία µεγάλωσαν, σπούδασαν και κοινωνικοποιήθηκαν. Έτσι, όταν ένας µετανάστης
βρίσκεται στην Ελλάδα µαζί µε την οικογένειά του, τα µεγαλύτερα παιδιά είναι συνήθως απρόθυµα
να ακολουθήσουν τους γονείς, κάτι που συµβαίνει ορισµένες φορές και σε ηλικιακά µεγαλύτερους:
«Για κακή µας τύχη, τον άντρα µου τον πιάσανε οι αστυνοµικοί και τον απέλασαν στην Αλβανία,
επειδή η βεβαίωση είχε λήξει και δεν είχε κάνει αίτηµα για επανεξέταση. Έτσι αναγκαστικά
έπρεπε να φύγω και εγώ. Πήρα το µικρό µαζί µου και ήρθαµε εδώ. Ο µεγάλος γιος αρνήθηκε να
έρθει µαζί µας στην Αλβανία. Μένει µε την αδελφή µου στην Αθήνα. Του έκανα τα χαρτιά για
εξαιρετικούς λόγους» (Drita, 47 ετών, Τίρανα).
Συγχρόνως, ορισµένοι, αντιστεκόµενοι στο σενάριο της επιστροφής, δροµολογούν διαδικασίες
µετεγκατάστασης σε άλλες χώρες, κυρίως για λόγους σπουδών.
«Στη δεύτερη γενιά δεν πιστεύω ότι συµβαίνει αυτό. Εγώ πιστεύω πως εµείς στην Αλβανία θα
είµαστε ξένοι. Θέλουν να µείνουν στην Ελλάδα. Οπότε η δεύτερη γενιά, πιστεύω επειδή έχουν
µεγαλώσει εδώ, δεν θέλουν να γυρίσουν στην Αλβανία. Ίσως κάποιοι φύγουν στο εξωτερικό για
µεταπτυχιακά ή για κάποια δουλειά» (Klajd, 23 ετών, Αθήνα).
Υπάρχει, όµως, και µια µικρή κατηγορία υψηλά ειδικευόµενων δεύτερης γενιάς που τρέφουν ελπίδες
ότι µε την επιστροφή τους στην Αλβανία θα µπορούν να απορροφηθούν επαγγελµατικά από
ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη χώρα:
«Επειδή στην Αλβανία υπάρχουν πολλές ελληνικές επιχειρήσεις και πολλοί από µας έχουν
σπουδάσει στην Ελλάδα θα προσπαθήσουν να κάνουν την πρώτη κίνηση, δηλαδή να ζητήσουν
δουλειά σε αυτές» (Klajd, 23 ετών, Αθήνα).
Έντονη εµφανίζεται και η έµφυλη διάσταση όσον αφορά την απόφαση της επιστροφής. Οι γυναίκες,
παρά τις δύσκολες συνθήκες που αντιµετωπίζουν, προτιµούν να µείνουν στην Ελλάδα, ακόµα και σε
παράτυπο καθεστώς. Οι λόγοι που ενδεχοµένως αιτιολογούν την αντίσταση αυτή σχετίζονται,
πρώτον, µε το γεγονός ότι συνεχίζουν να εργάζονται αν και µε δυσµενέστερους όρους και, δεύτερον,
µε το πρόβληµα προσαρµογής των παιδιών τους στην αλβανική πραγµατικότητα.
Τέλος, αξίζει να αναφερθεί, αν και εκφεύγει των ορίων της παρούσας έρευνας, ότι ένα σηµαντικό
ζήτηµα που προέκυψε κατά τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων στην Αλβανία είναι η µη αναγνώριση
των συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων για όσους εργάστηκαν νόµιµα στην Ελλάδα και στη συνέχεια
εξέπεσαν της νοµιµότητας.

3. Αποτιµώντας
πολιτικής

την

αποτελεσµατικότητα

της

µεταναστευτικής

Αναλύοντας το φαινόµενο της παράτυπης µετανάστευσης των Αλβανών, θα µπορούσαµε να το
συνοψίσουµε χρησιµοποιώντας τον όρο «ατελής µεταναστευτικός κύκλος» (incomplete migration),

61

µε σκοπό να ερµηνεύσουµε το µεταναστευτικό καθεστώς των Αλβανών σε συνάρτηση µε την
αποτελεσµατικότατα (ή µη) της µεταναστευτικής πολιτικής. Υιοθετώντας τον εν λόγω όρο, µε
κάποιες προσαρµογές όσον αφορά την αλβανική περίπτωση, µπορούµε να ξεκινήσουµε
διαγράφοντας τη χρονική τροχιά της µετανάστευσης από την Αλβανία ως εξής:

13

Η πρώτη φάση αφορά την περίοδο 1991-1998. Σηµατοδοτείται από την κατάρρευση του
συστήµατος της συγκεντρωτικής οικονοµίας της πρώην κοµµουνιστικής χώρας, η οποία
οδήγησε σε µια διαρκή παράτυπη εκροή ανειδίκευτων, ως επί το πλείστον, µεταναστών.
Είχαµε, τότε, τη µαζική διαφυγή Αλβανών πολιτών προς τις γειτονικές χώρες, µε την Ελλάδα
να αποτελεί την πιο εύκολα προσβάσιµη (µε τα πόδια) χώρα προορισµού. Το ελλιπές
ελληνικό νοµοθετικό πλαίσιο και η επίµονη πολιτική εθελοτυφλία έναντι του γεγονότος ότι η
χώρα είχε εκ των πραγµάτων µετατραπεί σε πόλο έλξης µεταναστών οδήγησε στη
µακρόχρονη παράτυπη διαµονή και εργασία των Αλβανών, µε την παράτυπη διέλευση των
συνόρων να αποτελεί τον κανόνα εισόδου στην Ελλάδα.
Η δεύτερη φάση, 1999–2009, χαρακτηρίζεται από τη µόνιµη και νόµιµη εγκατάσταση των
Αλβανών πολιτών, η οποία ακολουθεί ένα οικογενειακό πρότυπο. Παράλληλα, δροµολογείται
η διαδικασία κοινωνικής ένταξης, ενώ το ζήτηµα της δεύτερης γενιάς αρχίζει σταδιακά να
κάνει την εµφάνισή του, κυρίως σε σχέση µε τα κοινωνικοπολιτικά δικαιώµατα και την
ιθαγένεια. Στην εξέλιξη αυτή, καθοριστικό ρόλο έπαιξαν οι αλλεπάλληλες νοµοθετικές
παρεµβάσεις (Ν. 2910/2001 και Ν. 3386/2005), οι οποίες συντέλεσαν στον περιορισµό της
παρατυπίας και στη σηµαντική αύξηση της νόµιµης εγκατάστασης και εργασίας.
Η τρίτη φάση, 2010-2015, συµπίπτει µε µια σειρά ανατρεπτικές δοµικές και θεσµικές
εξελίξεις, όπως η απελευθέρωση των θεωρήσεων εισόδου για τους Αλβανούς πολίτες που
εισέρχονται στην Ε.Ε., η οικονοµική κρίση και η έντονη τάση απώλειας της νοµιµότητας
(ακόµα και για µετανάστες που ζούσαν χρόνια στην Ελλάδα) που ακολούθησε, καθώς και το
µετέωρο καθεστώς της δεύτερης γενιάς. Τα αλυσιδωτά αυτά φαινόµενα δροµολόγησαν
εξελίξεις όπως η επιστροφή στην Αλβανία, η αύξηση των κυκλικών µετακινήσεων
ανειδίκευτων εργατών και η αναζήτηση άλλων µεταναστευτικών προορισµών. Οι
νοµοθετικές παρεµβάσεις συνέβαλαν µεν στον περιορισµό της παράτυπης µετακίνησης,
έδωσαν ωστόσο ώθηση σε άλλες µορφές παρατυπίας, όπως η άτυπη απασχόληση. Επιπλέον,
η κατάργηση των σχετικών άρθρων του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (Ν. 3838/2010)
προκάλεσε τη θεσµική «θυµατοποίηση» της δεύτερης γενιάς. Το αποτέλεσµα των εν λόγω
εξελίξεων είναι η δηµιουργία µιας ιδιότυπης κατηγορίας µεταναστών που ουσιαστικά
παραµένει κοινωνικά αποκλεισµένη εκατέρωθεν (Jaźwińska and Okolski 2001, στο
Brinkmeier, 2011: 47). Θα πρέπει να σηµειώσουµε, ωστόσο, ότι η εφαρµογή του Κώδικα
Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης (Ν. 4251/2014) αναµένεται να συµβάλει θετικά,
δίνοντας τη δυνατότητα επαναφοράς στη νοµιµότητα όσων την έχασαν, εισάγοντας την
άδεια διαµονής δεύτερης γενιάς και καθιερώνοντας την άδεια του επί µακρόν διαµένοντος.
Σε συνέχεια του ατελούς µεταναστευτικού κύκλου των Αλβανών, ενδιαφέρον έχει η απάντηση στην
ερώτηση σχετικά µε το πώς οι Αλβανοί µετανάστες διαµορφώνουν ή αλλάζουν τα σχέδια και τις
στρατηγικές τους αντιδρώντας προς τις πολιτικές που περιορίζουν τη µετακίνησή τους προς την
Ελλάδα. Όπως δείχνει η παρούσα έρευνα, η διευρυµένη δυνατότητα νόµιµης εισόδου στην Ελλάδα
είχε ως άµεσο αποτέλεσµα τον σηµαντικό περιορισµό της παράτυπης διέλευσης των συνόρων. Η
παράτυπη κυκλική κινητικότητα για εποχιακή απασχόληση, ωστόσο, παραµένει. Κι αυτό διότι
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Ο εν λόγω ορισµός έχει αναπτυχθεί από τον Okólski (2001) ως ερµηνευτικό πλαίσιο για τη µετανάστευση των
Πολωνών και άλλων Ανατολικοευρωπαίων στη ∆ύση µετά το 1990 (Black, R. et.al, 2010: 12· Brinkmeier, 2011: 47).
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σηµαντικός αριθµός Αλβανών, αξιοποιώντας τη δυνατότητα νόµιµης εισόδου στην Ελλάδα,
εισέρχεται στη χώρα µε στόχο την παράτυπη εργασία, παραβιάζοντας εποµένως τους όρους που
θέτει το σχετικό καθεστώς απελευθέρωσης της θεώρησης εισόδου. Από την άλλη, η αυξηµένη
κυκλικότητα ως απόρροια της νόµιµης διέλευσης των συνόρων διευκολύνει την κινητικότητα του –
επί το πλείστον ανειδίκευτου– αλβανικού εργατικού δυναµικού µεταξύ των δύο χωρών και την
αναπροσαρµογή του στις νέες, ακόµα πιο ευέλικτες και επισφαλείς µορφές εργασιακών σχέσεων,
εξαιτίας της πίεσης που ασκεί η οικονοµική κρίση στην αγορά εργασίας τόσο στην Ελλάδα όσο και
στην Αλβανία. Συγχρόνως, ένα ενδιαφέρον στοιχείο που αναδεικνύει την «ευελιξία» των Αλβανών
και την προσαρµογή τους στα νέα δεδοµένα είναι οι αυξηµένες αιτήσεις ασύλου (2014) που έχουν
υποβληθεί στη νεοσυσταθείσα Υπηρεσία Ασύλου. Η εν λόγω τάση, ακριβώς διότι οι Αλβανοί δεν
εµπίπτουν στην κατηγορία αυτή, µπορεί να ερµηνεύεται ως µια µορφή αναζήτησης χρόνου και
τρόπου επαναφοράς στη νοµιµότητα για όσους έχουν εκπέσει λόγω της οικονοµικής κρίσης και της
ανεργίας. Αναδεικνύει, ταυτόχρονα, ότι οι Αλβανοί είναι ενηµερωµένοι για τις νέες πολιτικές
εξελίξεις και τον τρόπο που µπορούν να τις αξιοποιήσουν. Ακόµη, τα νέα µέτρα που εισήγαγε ο νέος
Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης, σε σχέση µε την επαναφορά στη νοµιµότητα και
τη θεσµοθέτηση της άδειας διαµονής δεύτερης γενιάς, έδωσαν τη δυνατότητα (πιθανόν
προσωρινής) επιστροφής στην Ελλάδα σε ορισµένες οικογένειες, οι οποίες, µην µπορώντας να
αντεπεξέλθουν στις επιπτώσεις τις κρίσης, είχαν επιστρέψει στην Αλβανία.
Στην προσπάθεια κατανόησης του το ποιοι φορείς (κρατικοί ή µη, τοπικοί, εθνικοί και διεθνείς)
εµπλέκονται περισσότερο και πώς αυτοί επιδρούν στη λήψη των αποφάσεων των Αλβανών και στις
ενέργειές τους, προκύπτει ότι η δυναµική της έλξης που ασκεί η ζήτηση για εποχιακή εργασία σε
τοµείς της οικονοµίας όπως ο τουρισµός και η γεωργία επιδρά καταλυτικά στη διαµόρφωση της
παράτυπης µεταναστευτικής συνθήκης. Στο µεσοεπίπεδο, η ύπαρξη συγγενικών δικτύων
διαδραµατίζει εξίσου σηµαντικό ρόλο στην εµπλοκή των Αλβανών στην παράτυπη εργασία, σε
σύγκριση µε τα δι-οµαδικά ή διεθνικά δίκτυα. Επιπλέον, η πρόσβαση στην παράτυπη εργασία
πραγµατοποιείται συνήθως µε τη µεσολάβηση άτυπων µεταναστευτικών δικτύων οµοεθνών και
Ελλήνων εργοδοτών. Ακόµα και στο σενάριο επιστροφής ο ρόλος των µεταναστευτικών δικτύων (σε
συγγενική και φιλική βάση) στην επανένταξη θεωρείται καθοριστικός. Τα στοιχεία της παρούσας
µελέτης δείχνουν ότι στις παράτυπες ροές δεν εµπλέκονται σε σηµαντικό βαθµό «νέοι» µετανάστες·
διαπιστώνεται, αντίθετα, κυρίως η εµπλοκή εκείνων που γνωρίζουν, έστω και στοιχειωδώς, το
ελληνικό περιβάλλον και διατηρούν επαφές µε τα µεταναστευτικά δίκτυα (εθνοτικά, οικογενειακά
ή/και µε Έλληνες εργοδότες) στην Ελλάδα. Επίσης, οι επιπτώσεις της κρίσης, σε συνδυασµό µε την
απελευθέρωση της θεώρησης εισόδου και την ανάπτυξη εθνοτικών δικτύων εκτός Ελλάδας έχουν
διαφοροποιήσει τους µεταναστευτικούς προορισµούς, µε τους Αλβανούς να µετακινούνται προς
άλλες βιοµηχανικές χώρες µε στόχο την εξεύρεση ευκαιριών εργασίας.
Όσον αφορά τους λόγους για τους οποίους κάποιοι δρώντες είναι πιο αποτελεσµατικοί από άλλους
(και ειδικά από τις κρατικές πολιτικές) στη διαµόρφωση των σχεδίων και των αποφάσεων των
µεταναστών, η απάντηση πρέπει να αναζητηθεί στην εξ ορισµού «κρυφή» φύση του φαινοµένου και
του ενδηµικού παράτυπου στοιχείου που αυτό εµπεριέχει. Εν τέλει, τα σχέδια και οι αποφάσεις των
Αλβανών διαµορφώνονται σε συνάρτηση µε µια σειρά παράγοντες: τις επιπτώσεις της κρίσης στις
ευκαιρίες απασχόλησης στην Ελλάδα, το νοµικό καθεστώς, τον βαθµό επιρροής και διευκόλυνσης
που παρείχαν τα µεταναστευτικά δίκτυα, τις –χαλαρές ή αυστηρές– πολιτικές ελέγχου και ένταξης
στην Ελλάδα, την απελευθέρωση των θεωρήσεων εισόδου για τους Αλβανούς πολίτες (που τέθηκε
σε εφαρµογή τον ∆εκέµβριο του 2010), τις διµερείς σχέσεις µεταξύ Αλβανίας και Ελλάδας, την
ασταθή πολιτική και κοινωνικοοικονοµική κατάσταση στην Αλβανία.
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4. Παράρτηµα: Χάρτης µεικτών ροών Αλβανών στην Ελλάδα

Πηγή: Επεξεργασία πρωτογενών δεδοµένων.
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Γ. Η ΠΑΡΑΤΥΠΗ ΓΕΩΡΓΙΑΝΗ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α: Ο
ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ

Μικαέλα Μαρούφωφ

1. Εισαγωγή
Το κεφάλαιο αυτό, το δεύτερο που αφορά συγκεκριµένη περίπτωση µελέτης, εστιάζεται στην
περίπτωση των Γεωργιανών µεταναστών. Οι Γεωργιανοί αποτελούν µια από τις µεγαλύτερες οµάδες
µεταναστών στην Ελλάδα και, αντιστρόφως, η Ελλάδα αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους
προορισµούς για τους Γεωργιανούς µετανάστες. Ωστόσο, λίγες µελέτες έχουν αφιερωθεί στη
συγκεκριµένη οµάδα, που συνήθως εξετάζεται σε συνδυασµό µε άλλες, στο πλαίσιο ευρύτερων
µελετών.
Σύµφωνα µε τους Hatziprokopiou and Triandafyllidou (2013) τα αίτια της παράτυπης
µετανάστευσης µπορούν, σε γενικές γραµµές, να αναζητηθούν στις διασταυρώσεις ανάµεσα στην
ατοµική αναζήτηση για καλύτερες προοπτικές ζωής, τη ζήτηση στην αγορά εργασίας και τις
περιοριστικές πολιτικές ελέγχου της µετανάστευσης. Παρόµοιες προσεγγίσεις έχουν ακολουθήσει
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και άλλοι συγγραφείς (όπως ο Düvell, 2009). Η παρούσα έκθεση έχει στόχο να εξετάσει τον τρόπο
µε τον οποίο οι τρεις αυτές δυνάµεις (ατοµική δραστηριότητα, αγορά εργασίας και πολιτικές)
διασταυρώνονται στην περίπτωση της παράτυπης µετανάστευσης από τη Γεωργία στην Ελλάδα,
θέτοντας τα ακόλουθα ερωτήµατα:

•

Πώς επηρεάζουν οι ελληνικές πολιτικές διαχείρισης της µετανάστευσης και του ασύλου,
καθώς και οι αντίστοιχες ελέγχου της µετανάστευσης, τα σχέδια και τις ενέργειες των
Γεωργιανών παράτυπων µεταναστών;

•

Ποιοι άλλοι παράγοντες είναι καθοριστικοί στη διαµόρφωση των σχεδίων των µεταναστών;

Σε γενικές γραµµές, οι περισσότεροι µελετητές διαχωρίζουν τις τάσεις της γεωργιανής
µετανάστευσης σε τρεις περιόδους, οι οποίες, σε µεγάλο βαθµό, συµπίπτουν µε τις περιόδους της
κοινωνικοπολιτικής και οικονοµικής ανάπτυξης της χώρας. Κατά την πρώτη περίοδο, έως το 1995, οι
µεταναστευτικές εκροές προκαλούνται κυρίως από εθνοτικά κίνητρα, και αυτοί που µεταναστεύουν
για οικονοµικούς λόγους είναι λιγότεροι. Το δεύτερο κύµα, µεταξύ 1996 και 2004, είναι µικρότερο
σε µέγεθος και τα κίνητρά του είναι κυρίως οικονοµικά. Όσον αφορά την τρέχουσα φάση, που
ξεκινά το 2004, παρά τη βελτίωση της οικονοµικής και πολιτικής κατάστασης της χώρας, η φτώχεια
εξακολουθεί να αποτελεί σηµαντικό παράγοντα ώθησης, ενισχύοντας τα κίνητρα για µετανάστευση.
Η Ελλάδα έγινε προσφιλής προορισµός για τους Γεωργιανούς µετανάστες για αρκετούς λόγους,
όπως: η ζήτηση εργατικού δυναµικού στην αγορά εργασίας της, η οικονοµική της ελκυστικότητα, οι
αναπτυγµένες µεταφορικές υποδοµές µεταξύ των δύο χωρών, οι πολιτισµικές οµοιότητες και οι
εµφανισιακές οµοιότητες των δύο λαών, καθώς η παρουσία αναπτυγµένων κοινωνικών δικτύων.
Η οικονοµική µετανάστευση από τη Γεωργία στην Ελλάδα ακολούθησε τον επαναπατρισµό των
Γεωργιανών παλιννοστούντων οµογενών στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Η οικονοµική
ελκυστικότητα της Ελλάδας έγκειται αφενός στο ότι η µετανάστευση προς τη χώρα αυτή κοστίζει
πολύ λιγότερο σε σχέση µε τη µετανάστευση σε άλλους προορισµούς και αφετέρου στο ότι
προσφέρει θέσεις εργασίας για εσωτερικές οικιακές βοηθούς, γεγονός που επιτρέπει στις
µετανάστριες να ελαχιστοποιήσουν τις δαπάνες τους, εξασφαλίζοντας έτσι περισσότερα χρήµατα
για τις οικογένειές τους που παραµένουν στη Γεωργία. Επιπλέον, η γεωγραφική εγγύτητα, σε
σύγκριση µε τη Βόρεια Ευρώπη και τις ΗΠΑ, καθώς και το γεγονός ότι οι µεταφορικές υποδοµές
µεταξύ των δύο χωρών έχουν βελτιωθεί µέσα από την ανάπτυξη επιχειρήσεων, όπως ταξιδιωτικά
γραφεία και εταιρείες λεωφορείων, διευκολύνουν τη µετανάστευση στην Ελλάδα.
Η µετανάστευση από τη Γεωργία στην Ελλάδα µπορεί να χωριστεί σε τρεις φάσεις, µε βάση τις
αλλαγές στο ελληνικό πλαίσιο µεταναστευτικής πολιτικής. Η πρώτη φάση ξεκινά µε την έναρξη των
µεταναστευτικών εισροών, στις αρχές της δεκαετίας του 1990, και χαρακτηρίζεται κυρίως από
παρατυπία όσον αφορά το καθεστώς παραµονής. Η περίοδος αυτή λήγει µε την εφαρµογή του
πρώτου προγράµµατος νοµιµοποίησης το 1998, που σηµατοδοτεί την έναρξη της δεύτερης φάσης.
Μετά το 1998 οι Γεωργιανοί, όπως και οι µετανάστες κάθε άλλης εθνικότητας, είχαν τη δυνατότητα
να ρυθµίσουν το καθεστώς παραµονής τους και έτσι η ποιότητα ζωής και οι συνθήκες εργασίας τους
βελτιώθηκαν σηµαντικά. Η µείωση των εν ισχύι αδειών παραµονής για λόγους εργασίας και το
γεγονός ότι το τελευταίο πρόγραµµα νοµιµοποίησης έγινε το 2007 και αφορούσε µόνο όσους είχαν
φτάσει στη χώρα µέχρι το 2005 έχει οδηγήσει τους Γεωργιανούς µετανάστες να αναζητούν και να
χρησιµοποιούν εναλλακτικές στρατηγικές, προκειµένου να διευθετήσουν το καθεστώς παραµονής
τους. Ως εκ τούτου, θα µπορούσαµε να κάνουµε λόγο για µια τρίτη φάση που χαρακτηρίζεται από
«επιστροφή στην παρατυπία» και «ψευδή και προσωρινή νοµιµότητα».
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Είναι δύσκολο να εκτιµηθεί ο αριθµός των Γεωργιανών µεταναστών, αλλά είναι σαφές ότι υπάρχει
µια ισχυρή παρουσία Γεωργιανών που διαµένουν παράτυπα στην Ελλάδα, χρησιµοποιώντας
διαφορετικές στρατηγικές για να µην εντοπιστούν από τις αρχές ή να ρυθµίσουν το καθεστώς
παραµονής τους, ώστε να αποφύγουν την κράτηση και την απέλαση.
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται µια µείωση του γεωργιανού πληθυσµού στην Ελλάδα, η οποία
σχετίζεται τόσο µε τη µείωση των αφίξεων, οι οποίες έχουν περιοριστεί σε άτοµα που έρχονται στη
χώρα ακολουθώντας συγγενείς πρώτου βαθµού, όσο και µε την τάση επιστροφής στη Γεωργία που
σηµειώνεται. Η µείωση αυτή οφείλεται, κυρίως, στον αντίκτυπο της κρίσης στην ελληνική αγορά
εργασίας (αύξηση των ποσοστών ανεργίας, µείωση των µισθών).
Η γεωργιανή µετανάστευση στην Ελλάδα έχει έντονα έµφυλα γνωρίσµατα· η πλειονότητα των
γυναικών µεταναστριών απασχολείται στον οικιακό τοµέα. Το χάσµα µεταξύ των δύο φύλων
φαίνεται να έχει ενταθεί τα τελευταία χρόνια, γεγονός που πιθανότατα συνδέεται µε τη θέση στην
αγορά εργασίας, αφού οι τοµείς στους οποίους εργάζονταν συνήθως οι Γεωργιανοί άνδρες, όπως η
µεταποίηση και οι κατασκευές, επηρεάστηκαν περισσότερο από την οικονοµική κρίση σε σχέση µε
τον οικιακό τοµέα στον οποίο απασχολείται η πλειονότητα των Γεωργιανών γυναικών. Η κατάσταση
αυτή έχει οδηγήσει σε ένα εξαιρετικά υψηλό ποσοστό ανεργίας για τους Γεωργιανούς άνδρες, ενώ
το αντίστοιχο ποσοστό για τις γυναίκες είναι σηµαντικά χαµηλότερο. Το γεγονός ότι πιθανότατα η
πλειοψηφία των Γεωργιανών πολιτών που διαµένουν στην Ελλάδα είναι χωρίς χαρτιά έχει
αντίκτυπο στην κατάσταση της απασχόλησής τους, καθώς τους κάνει πιο ευάλωτους. Αυτό
ενισχύεται στην περίπτωση της οικιακής εργασίας, η οποία, ούτως ή άλλως, είναι πολύ πιο δύσκολο
να ρυθµιστεί αφενός λόγω της ιδιωτικότητας του χώρου εργασίας και αφετέρου λόγω της
αποµόνωσης των εργαζοµένων που αποτελεί εµπόδιο για τη συλλογική τους δράση.
Το παρόν κεφάλαιο, λοιπόν, ακολουθεί την πορεία της µετανάστευσης από τη Γεωργία στην
Ελλάδα, από την απόφαση για µετανάστευση ως την ενδεχόµενη απόφαση επιστροφής. Έπειτα από
µια σύντοµη επισκόπηση της πολιτικής και οικονοµικής κατάστασης στη Γεωργία και των κύριων
µεταναστευτικών τάσεων σε αυτήν, θα εξετάσουµε τα σηµαντικότερα κίνητρα για µετανάστευση
και την επιλογή της Ελλάδας ως χώρας προορισµού αλλά και την οργάνωση του ταξιδιού προς την
Ελλάδα. Στη συνέχεια, θα εστιαστούµε στις ελληνικές πολιτικές ελέγχου και διαχείρισης της
µετανάστευσης, τις επιπτώσεις που έχουν στους Γεωργιανούς µετανάστες, καθώς και τις
στρατηγικές που ακολουθούν οι ίδιοι, προκειµένου να αποφύγουν τις τυχόν αρνητικές συνέπειες
και, επίσης, την αλληλεπίδραση µεταξύ του καθεστώτος παραµονής και της θέσης των Γεωργιανών
στην ελληνική αγορά εργασίας. Τέλος, θα εξετάσουµε την επιστροφή των Γεωργιανών µεταναστών
στη χώρα καταγωγής τους.

2. Μεθοδολογία
Η έρευνα που οδήγησε στην παρούσα έκθεση µπορεί να χωριστεί σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση1
επικεντρώθηκε στη συλλογή στοιχείων, την εξέταση της ήδη υπάρχουσας βιβλιογραφίας και τη
διεξαγωγή συνεντεύξεων µε φορείς στην Ελλάδα και τη Γεωργία, προκειµένου να συνοψιστεί η
υπάρχουσα γνώση σχετικά µε την παράτυπη µετανάστευση µεταξύ Γεωργίας και Ελλάδας. Στη
δεύτερη φάση πραγµατοποιήθηκαν συνεντεύξεις µε Γεωργιανούς µετανάστες, στην Ελλάδα και στη
Γεωργία.

1

Αυτή η φάση της έρευνας οδήγησε και στη συγγραφή της Εισαγωγικής Έκθεσης του προγράµµατος IRMA για την
περίπτωση της Γεωργίας (Μαρούφωφ, 2013).
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Η βιβλιογραφία σχετικά µε τη γεωργιανή µετανάστευση επικεντρώνεται κυρίως στην παράτυπη
µετανάστευση, σε ζητήµατα φύλου, στις επιπτώσεις της µετανάστευσης και των εµβασµάτων. Όσον
αφορά την έρευνα σχετικά µε τη µετανάστευση από τη Γεωργία στην Ελλάδα, οι πρώτες
δηµοσιεύσεις, τη δεκαετία του 1990 και τις αρχές της δεκαετίας του 2000, αναφέρονται στους
µετανάστες από την πρώην Σοβιετική Ένωση γενικά, συµπεριλαµβανοµένων των Γεωργιανών, αν
και οι έρευνες επικεντρώθηκαν κυρίως στους παλιννοστούντες οµογενείς, η πολυπληθέστερη οµάδα
των οποίων ήταν οι Γεωργιανοί.2 Επίσης, πληροφορίες σχετικά µε τους Γεωργιανούς µπορούν να
αντληθούν από τις µελέτες που επικεντρώνονται κυρίως στη γυναικεία µετανάστευση και στην
οικιακή εργασία (ΚΕΘΙ, 2007· Maroufof, 2013). Πρόσφατα, άρχισαν να εµφανίζονται ορισµένες
µελέτες και δηµοσιεύσεις αφιερωµένες ειδικά στη γεωργιανή µετανάστευση προς την Ελλάδα.3
Για τους σκοπούς της έρευνας, πραγµατοποιήθηκαν 11 συνεντεύξεις4 µε κρατικούς αξιωµατούχους
και άλλους εµπλεκόµενους φορείς, όπως εκπροσώπους µη κυβερνητικών οργανώσεων, διεθνών
οργανισµών και συλλόγων Γεωργιανών στην Ελλάδα, και 6 συνεντεύξεις5 µε αντίστοιχους φορείς
στη Γεωργία. Η πρωτογενής έρευνα πραγµατοποιήθηκε µεταξύ Φεβρουαρίου και Απριλίου του
2013. Σε γενικές γραµµές, τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Γεωργία, δεν αντιµετωπίστηκαν δυσκολίες
στον εντοπισµό και την προσέγγιση των φορέων.
Όσον αφορά τη δεύτερη φάση, αρχικά πραγµατοποιήθηκαν 30 συνεντεύξεις µε Γεωργιανούς
µετανάστες στην Ελλάδα. Η Τριανταφυλλίδου (2010) ορίζει τους παράτυπους µετανάστες ως
πολίτες τρίτων χωρών οι οποίοι, ανεξάρτητα από τον τρόπο εισόδου τους στη χώρα, δεν έχουν άδεια
παραµονής και κινδυνεύουν µε απέλαση εάν εντοπιστούν. Ωστόσο, στο πλαίσιο της συγκεκριµένης
έρευνας, θεωρήσαµε σκόπιµο, για την πλήρη κατανόηση του φαινοµένου, να συµπεριλάβουµε στο
δείγµα µας και άτοµα που δεν εµπίπτουν (ή τουλάχιστον δεν ενέπιπταν κατά τη στιγµή των
συνεντεύξεων) στην παραπάνω κατηγορία. Αποφασίσαµε να συµπεριλάβουµε τέσσερα άτοµα που
είχαν καταθέσει αίτηµα ασύλου και τέσσερα άτοµα που είχαν στην κατοχή τους άδεια παραµονής εν
ισχύι. Σχετικά µε τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά του δείγµατός µας, στην πλειονότητά του
αποτελείται από γυναίκες, ενώ καλύπτει ένα ευρύ φάσµα ηλικιών. Επίσης, έγινε προσπάθεια να
συµπεριληφθούν στο δείγµα άτοµα µε διαφορετικά διαστήµατα παραµονής στην Ελλάδα, ως εκ
τούτου το διάστηµα παραµονής στη χώρα κυµαίνεται από µερικούς µήνες έως και 15 χρόνια. Οι
συνεντεύξεις πραγµατοποιήθηκαν µεταξύ του Σεπτεµβρίου 2013 και του Φεβρουαρίου 2014, κυρίως
στην Αθήνα, σε δηµόσιους χώρους (γραφεία οργανώσεων Γεωργιανών µεταναστών και καφετέριες)
ή σπίτια. Για την επιλογή του δείγµατος επιλέχθηκε η µέθοδος της «χιονοστιβάδας», ενώ σε
ορισµένες µόνο περιπτώσεις κρίθηκε απαραίτητο να χρησιµοποιηθεί διερµηνέας.
Στη συνέχεια, τον Μάιο του 2014, πραγµατοποιήθηκαν 17 συνεντεύξεις µε Γεωργιανούς µετανάστες
που είχαν επιστρέψει στη χώρα καταγωγής τους και δύο συνεντεύξεις µε άτοµα που είχαν σκεφτεί
το ενδεχόµενο να µεταναστεύσουν στην Ελλάδα και τελικά δεν το έπραξαν. Στην περίπτωση των
τελευταίων δεν κρίθηκε σκόπιµο να αναζητηθούν περισσότερα άτοµα. Ο αρχικός σχεδιασµός της
έρευνας προέβλεπε και τη διεξαγωγή συνεντεύξεων µε συγγενείς µεταναστών στην Ελλάδα.6 Ένα

2

Σχεδόν τα 2/3 των παλιννοστούντων οµογενών από την πρώην Σοβιετική Ένωση προερχόταν από την Γεωργία
(Νικόλοβα και Μαρούφωφ, 2010).
3
Ενδεικτικά, βλ.: Νικόλοβα και Μαρούφωφ, 2010· People’s Harmonious Development Society and TASO Foundation,
2010· Human Rights Defence Centre, 2011· πρβλ. και Μαρούφωφ, 2013).
4
Βλ. 9.1. Παράρτηµα I: Συνεντεύξεις µε φορείς στην Ελλάδα.
5
Βλ. 9.2. Παράρτηµα II: Συνεντεύξεις µε φορείς στη Γεωργία.
6
Συγκεκριµένα, προβλεπόταν η πραγµατοποίηση συνεντεύξεων µε 10 Γεωργιανούς µετανάστες που είχαν επιστρέψει
στη χώρα καταγωγής τους, 10 συγγενείς παράτυπων µεταναστών στην Ελλάδα και 10 Γεωργιανούς που έχουν σκεφτεί
το ενδεχόµενο να µεταναστεύσουν στην Ελλάδα και τελικά δεν το έπραξαν.
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ενδιαφέρον στοιχείο, που αναδείχθηκε στην πορεία της έρευνας πεδίου στη Γεωργία, ήταν ότι οι
συνεντευξιαζόµενοι συχνά ανήκαν σε περισσότερες από µία από τις παραπάνω κατηγορίες, δηλαδή
είχαν επιστρέψει στη Γεωργία αλλά είτε εξέταζαν το ενδεχόµενο να µεταναστεύσουν εκ νέου στην
Ελλάδα είτε µέλη της οικογένειάς τους (σύζυγοι, γονείς, παιδιά ή αδέλφια) εξακολουθούσαν να
παραµένουν στη χώρα, και οι ίδιοι συχνά εξακολουθούσαν να είναι οικονοµικά εξαρτηµένοι από
αυτούς. Το δείγµα επιλέχθηκε και πάλι µε τη µέθοδο της «χιονοστιβάδας», ενώ η παρουσία
διερµηνέα σε αυτή τη σειρά συνεντεύξεων ήταν πιο συχνή. Οι συνεντεύξεις πραγµατοποιήθηκαν σε
δηµόσιους χώρους (καφετέριες και εστιατόρια) και κατοικίες στην Τιφλίδα, αλλά και µικρότερες
πόλεις και χωριά στις περιοχές Tιανέτι και Τσιατούρα. Ως προς το φύλο, το δείγµα µας σε αυτή την
περίπτωση αποτελείται από σχεδόν ίσο αριθµό ανδρών και γυναικών, ενώ και πάλι καλύπτει ένα
ευρύ φάσµα ηλικιών και διάρκειας παραµονής στην Ελλάδα.
Οι συνεντεύξεις πραγµατοποιήθηκαν µε τη χρήση ηµιδοµηµένου ερωτηµατολογίου, οι κύριες
θεµατικές του οποίου περιλαµβάνουν την απόφαση για µετανάστευση, την προετοιµασία και την
πραγµατοποίηση του ταξιδιού, την εγκατάσταση και απασχόληση στην Ελλάδα, τα ζητήµατα που
σχετίζονται µε τα νοµιµοποιητικά έγγραφα και τα µελλοντικά σχέδια.

3. Η Γεωργία ως χώρα αποστολής µεταναστών στην Ελλάδα
Στη συνέχεια, έπειτα από µια σύντοµη επισκόπηση της πολιτικής και οικονοµικής κατάστασης στη
Γεωργία και των κύριων µεταναστευτικών τάσεων της χώρας, θα εξετάσουµε τα κύρια κίνητρα για
µετανάστευση και την επιλογή της Ελλάδας ως χώρας προορισµού αλλά και την οργάνωση του
ταξιδιού προς την Ελλάδα.

3.1.

Ιστορική, πολιτική και
µεταναστευτικές τάσεις

οικονοµική

επισκόπηση

και

κύριες

Σύµφωνα µε τους Badurashvili and Nadareishvili (2012), µπορούµε να διακρίνουµε τρεις περιόδους
κοινωνικοοικονοµικής και πολιτικής ανάπτυξης στη Γεωργία. Η πρώτη, που ξεκινά µε την
ανεξαρτησία της Γεωργίας το 1991, χαρακτηρίζεται από απόλυτη πολιτική και οικονοµική
στασιµότητα. Η µετάβαση της Γεωργίας στη µετασοβιετική εποχή υπήρξε εξαιρετικά πολύπλοκη
λόγω εδαφικών διαφορών και πολιτικών αναταραχών. Τα αυτονοµιστικά κινήµατα που
εµφανίστηκαν στις περιοχές της Αµπχαζίας και της Νότιας Οσετίας, η οποία απολάµβανε ένα
αυτόνοµο καθεστώς κατά τη διάρκεια της σοβιετικής εποχής, ανάγκασαν την πλειοψηφία του
γεωργιανού πληθυσµού των περιοχών αυτών να τις εγκαταλείψουν. Επιπλέον, η αποµάκρυνση του
πρώτου δηµοκρατικά εκλεγµένου προέδρου, το 1992, οδήγησε σε εµφύλιο πόλεµο µεταξύ των
υποστηρικτών του και των αντιπάλων του. Οι συγκρούσεις οδήγησαν σε οικονοµική κατάρρευση. Η
περίοδος της πολιτικής και οικονοµικής σταθεροποίησης αρχίζει το 1995, όταν ο Eduard
Shevardnadze, πρώην υπουργός Εξωτερικών της ΕΣΣ∆, εξελέγη πρόεδρος και παρέµεινε στη θέση
αυτή µέχρι την «Επανάσταση των Ρόδων» το 2003. Η τρίτη περίοδος, αυτή της οικονοµικής
ανάπτυξης, ξεκινά το 2004, όταν εξελέγη ο Mikheil Saakashvili (Badurashvili and Nadareishvili,
2012). Κατά τη διάρκεια της τελευταίας περιόδου, η γεωργιανή κυβέρνηση έθεσε σε εφαρµογή
µακροοικονοµικές µεταρρυθµίσεις, οι οποίες έχουν επιταχύνει σοβαρά την οικονοµική ανάπτυξη. Οι
οικονοµικές µεταρρυθµίσεις επέτρεψαν στη χώρα να παρουσιάσει σταθερά υψηλούς ρυθµούς
οικονοµικής ανάπτυξης µε µέση αύξηση του πραγµατικού ΑΕΠ 9,6% µεταξύ του 2003 και του 2008.
Οδήγησαν, επίσης, σε υψηλές επιδόσεις όσον αφορά στις άµεσες ξένες επενδύσεις στη χώρα, έως το
2009 και το 2010, οπότε, λόγω του πολέµου µε τη Ρωσία και της παγκόσµιας οικονοµικής ύφεσης,
παρουσίασαν απότοµη µείωση. Βελτιώσεις στο σύστηµα συλλογής φόρων οδήγησαν σε σηµαντική
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αύξηση των δηµοσίων εσόδων ενώ, τέλος, πραγµατοποιήθηκαν µεταρρυθµίσεις για τη µείωση της
διαφθοράς. Ωστόσο, οι θετικές επιδόσεις συνοδεύτηκαν από δύο αρνητικές: το αρκετά µεγάλο και
αυξανόµενο εµπορικό έλλειµµα, και τα υψηλά ποσοστά πληθωρισµού (ETF, 2010: 7). Όσον αφορά
στο πρόσφατο πόλεµο στη Νότια Οσετία µεταξύ Γεωργίας και Ρωσίας τον Αύγουστο του 2008, έχει
υποστηριχθεί ότι ο Πρόεδρος της χώρας επιδίωκε να θέσει τη Γεωργία στο διεθνές προσκήνιο
προκειµένου να ελέγξει κατά πόσο η ∆ύση θα συναινούσε στην κυριαρχία της Ρωσίας στην περιοχή.
Ωστόσο, κανένα από τα εµπλεκόµενα µέρη, δηλαδή, η Γεωργία, η Ρωσία και η ∆ύση, δεν
αναδείχθηκε νικητής (Antonenko, 2008).
Σε γενικές γραµµές, οι περισσότεροι µελετητές διαχωρίζουν τις τάσεις της γεωργιανής
µετανάστευσης σε τρεις περιόδους, οι οποίες, λίγο-πολύ, συµπίπτουν µε τις περιόδους της
κοινωνικοπολιτικής και οικονοµικής ανάπτυξης της χώρας που περιγράφηκε παραπάνω . Η έκθεση
του CRRC/ISET (2010) διακρίνει τρία κύµατα διεθνούς µετανάστευσης. Το πρώτο συµπίπτει µε την
περίοδο της Κατάρρευσης και Σύγκρουσης (1990-1995), το δεύτερο µε την περίοδο της Οικονοµικής
Πάλης (1996-2004), και το τρίτο της Πιθανής Ανάκαµψης (2004 και µετά).
Πίνακας 1: Καθαρή µετανάστευση στη Γεωργία (2000-2013)
Έτος

Καθαρή Μετανάστευση (σε χιλιάδες)

2000

-35,2

2001

-32,6

2002

-27,8

2003

-27,5

2004

5,5

2005

76,3

2006

-12,1

2007

-20,7

2008

-10,2

2009
2010

34,2
18,1

2011

20,2

2012

-21,5

2013

-2,6

Πηγή: National Statistics Office of Georgia.7

Κατά την πρώτη περίοδο, έως το 1994-5, οι µεταναστευτικές εκροές προκαλούνται κυρίως από
εθνοτικά κίνητρα και αυτοί που µεταναστεύουν για οικονοµικούς λόγους είναι λιγότεροι (Asalania,
2006). Έτσι, αυτό το πρώτο κύµα µεταναστών αποτελούνταν κυρίως από πρόσφυγες πολέµου και
εθνοτικές µειονότητες που παλιννόστησαν, όπως οι Έλληνες και οι Εβραίοι. Το δεύτερο κύµα,
µεταξύ 1996 και 2004, είναι µικρότερο σε µέγεθος και τα κίνητρά του είναι κυρίως οικονοµικά
(CRRC/ISET, 2010: 8). Όσον αφορά την τρέχουσα φάση, που ξεκινά το 2004, παρά τη βελτίωση της
οικονοµικής και πολιτικής κατάστασης της χώρας, η φτώχεια εξακολουθεί να αποτελεί σηµαντικό
παράγοντα ώθησης, και έτσι τα κίνητρα για µετανάστευση παραµένουν ισχυρά. Σύµφωνα µε τα
επίσηµα στατιστικά στοιχεία της Γεωργίας σχετικά µε τη µετανάστευση, πολύ υψηλή εκροή
µεταναστών υπήρξε µεταξύ του 1992 και του 1996. Aκολούθησε µια περίοδος χαµηλότερης

7

∆ιαθέσιµο από: http://geostat.ge/index.php?action=page&p_id=173&lang=eng
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σταθερής εκροής, που δεν υπερέβαινε τα 30.000 άτοµα ετησίως µέχρι το 2003, ενώ µετά το 2004
παρατηρείται µια έντονη τάση επιστροφής (Badurashvili, 2012). Η τάση αυτή ωστόσο δεν φαίνεται
να διαρκεί πολύ. Σύµφωνα µε την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Γεωργίας, κατά τα έτη 2012 και
2013, για τα οποία έχουµε στη διάθεσή µας πιο λεπτοµερή στοιχεία, το ισοζύγιο µεταξύ εκροών και
εισροών Γεωργιανών πολιτών είναι αρνητικό, µε τις εκροές να ξεπερνούν τις εισροές κατά 31.000
και 20.000 άτοµα, αντίστοιχα (διαθέσιµο στο goo.gl/9KVcPH).
Ο συνολικός αριθµός των Γεωργιανών µεταναστών είναι αναµφισβήτητα υψηλός και διαθέτουµε
διάφορες εκτιµήσεις για το µέγεθός του, ενώ φαίνεται ότι υπάρχει έλλειψη αξιόπιστων δεδοµένων.
Με βάση ορισµένες εκτιµήσεις οι απόδηµοι Γεωργιανοί ξεπερνούν το 20% του πληθυσµού της
χώρας, όµως το Danish Refugee Council µας κατεύθυνε προς µια πιο συντηρητική εκτίµηση της
τάξεως των 350.000 ατόµων, που αποτελούν περίπου το 8% του πληθυσµού της χώρας (Συνέντευξη
17).

3.2. Η απόφαση για µετανάστευση και η επιλογή της Ελλάδας ως χώρας
προορισµού
Σύµφωνα µε έκθεση των People’s Harmonious Development Society and TASO Foundation (2010),
η Ελλάδα έγινε προσφιλής προορισµός για τους Γεωργιανούς µετανάστες για αρκετούς λόγους,
όπως: η ζήτηση εργατικού δυναµικού στην αγορά εργασίας της, η οικονοµική της ελκυστικότητα, οι
αναπτυγµένες µεταφορικές υποδοµές µεταξύ των δύο χωρών, οι πολιτισµικές οµοιότητες και οι
φυσιογνωµικές οµοιότητες των δύο λαών, καθώς η παρουσία αναπτυγµένων κοινωνικών δικτύων.
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η Ελλάδα αποτελεί πόλο έλξης, αφενός λόγω του ότι το ταξίδι προς
αυτήν κοστίζει πολύ λιγότερο σε σχέση µε άλλους προορισµούς και αφετέρου επειδή προσφέρει
θέσεις εργασίας σε εσωτερικές οικιακές βοηθούς – κάτι που επιτρέπει στις µετανάστριες να
ελαχιστοποιήσουν τις δαπάνες τους, εξοικονοµώντας έτσι περισσότερα χρήµατα για τις οικογένειές
τους που παραµένουν στη Γεωργία. Επιπλέον, θετικά συντελεί το γεγονός ότι η µετακίνηση µεταξύ
των δύο χωρών έχει βελτιωθεί µέσα από την ανάπτυξη επιχειρήσεων, όπως ταξιδιωτικά γραφεία και
εταιρείες λεωφορείων (People’s Harmonious Development Society and TASO Foundation, 2010: 13,
33).
Τα κοινά πολιτισµικά και θρησκευτικά στοιχεία ανάµεσα σε Έλληνες και Γεωργιανούς, καθώς και η
µακρόχρονη παρουσία Ελλήνων οµογενών στη Γεωργία αναφέρονται συχνά στις συνεντεύξεις µε
άτοµα που συµµετέχουν ενεργά σε γεωργιανούς συλλόγους στην Ελλάδα αλλά και σε συνεντεύξεις
µε µετανάστες, ως κύριοι παράγοντες που προσελκύουν Γεωργιανούς µετανάστες στη χώρα.
Ωστόσο, ο σηµαντικότερος παράγοντας φαίνεται πως είναι η παρουσία αναπτυγµένων κοινωνικών
δικτύων. Σύµφωνα µε την Badurashvili (2004) τα µεταναστευτικά δίκτυα αποτελούν έναν από τους
σηµαντικότερους παράγοντες όσον αφορά την κατεύθυνση της µετανάστευσης, καθώς µειώνουν
σηµαντικά το κόστος της µετανάστευσης, παρέχοντας πληροφορίες και υποστήριξη και κατά
συνέπεια ελαχιστοποιούν το ρίσκο. Η ίδια τονίζει ότι, καθώς τα δίκτυα διευρύνονται, µπορεί να
εξελιχθούν σε έναν ανεξάρτητο παράγοντα των διεθνών κινήσεων. Στην περίπτωση της
µετανάστευσης των Γεωργιανών στην Ελλάδα, η µεγάλης κλίµακας παλιννόστηση Γεωργιανών
ελληνικής καταγωγής, που έλαβε χώρα κυρίως µέχρι τα µέσα της δεκαετίας του 1990, φαίνεται πως
έθεσε τις βάσεις για την ανάπτυξη δικτύων µεταξύ των δύο χωρών.
Όσον αφορά τα κίνητρα για µετανάστευση η έρευνα πεδίου συµφωνεί µε τα συµπεράσµατα
παλιότερης µελέτης του ΚΕΘΙ (2007) για τη γυναικεία µετανάστευση στην Ελλάδα. Σύµφωνα µε
αυτά, η πλειοψηφία των γυναικών από τη Γεωργία, όταν ερωτήθηκαν σχετικά µε τους λόγους που
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τις οδήγησαν στην απόφαση να µεταναστεύσουν, απάντησαν πως αυτοί ήταν οικονοµικοί: οι
χαµηλοί µισθοί, οι δυσκολίες στην εξεύρεση εργασίας, η φτώχεια και η ανάγκη να προσφέρουν
οικονοµική βοήθεια προς τις οικογένειές τους. Υπήρχε, ωστόσο, ένα σηµαντικό ποσοστό γυναικών
που δήλωσαν ότι µετανάστευσαν για προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους.
Η Ketevan περιγράφει τις συνθήκες που την οδήγησαν να µεταναστεύσει. Ο λόγος ήταν η υψηλή
ανεργία, αφού κανένα µέλος της οικογένειάς της δεν είχε δουλειά:
«Πολλή ανάγκη. ∆εν δουλεύει στο σπίτι κανείς, ούτε ο άντρας ούτε το αγόρι. Έχουµε δυο
εγγονούς, νύφη, αποφασίσαµε να πάω Ελλάδα (Ketevan, 51 ετών).
Το Danish Refugee Council (Συνέντευξη 17) τόνισε, ωστόσο, ότι τα κίνητρα για µετανάστευση δεν
συνδέονται τόσο µε την ανεργία όσο µε την αναντιστοιχία µεταξύ των µισθών και κόστους ζωής που
οδηγεί στη φτώχεια. Όπως λένε δύο από τις συνεντευξιαζόµενες:
«∆εν ήτανε τίποτα. 300 λάρι δεν είναι τίποτα. Και αυτό ήτανε. Ανάγκη ήτανε πολλή και πήγα»
(Natela, 58 ετών).
«200 δικά µας λάρι δεν είναι τίποτα, δεν µπορείς να ζεις» (Bedisa, 26 ετών).
Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το γεγονός πως ορισµένοι ιδιοκτήτες µικρών και µεσαίων
επιχειρήσεων αποδίδουν την απόφασή τους να µεταναστεύσουν στο ασταθές πολιτικό σκηνικό της
χώρας:
«Είχαµε κάποιες επιχειρήσεις και περάσαµε πολύ καλά, αλλά µετά, όταν άλλαξε η κυβέρνηση και
στο εργοστάσιο δηµιουργήθηκαν πάρα πολλά µεγάλα προβλήµατα, διώξανε κάποιους, και
έκλεισε η επιχείρησή µου. Προσπάθησα µετά να κάνω κάτι άλλο, ανοίξαµε ένα µεγάλο
εστιατόριο, που δεν υπήρχε στην πόλη µου τόσο µεγάλο, ας πούµε κλαµπ, για τους νέους, είχαµε
ζωντανή µουσική, κάναµε κάποιες εκδηλώσεις και πήγαµε πολύ καλά αλλά µετά από κάποιο
καιρό µας ζητάγανε λεφτά να πληρώσουµε κάθε µήνα. [...] Μίζα ήθελαν. [...] Από την κυβέρνηση.
Εµείς είπαµε όχι και γι’ αυτό µας κόψανε κάποια προστίµατα και τέτοια τεράστια, που εµείς δεν
µπορούσαµε να πληρώσουµε και το κλείσαµε. [...] Ναι, πήγαινε πολύ καλά. Ναι. Και κόσµος
ήτανε πολύ ευχαριστηµένοι, αλλά αυτά τα πράγµατα ξέρετε τι ήτανε; Στο προηγούµενο κράτος
όλοι ήτανε οι φίλοι µας, µετά, όταν άλλαξε το κράτος αυτούς όλους τους έπιασαν. Ή έφυγαν έξω ή
τους έπιασαν και τους έβαλαν φυλακή, και νόµισαν πως εµείς ήµασταν δικοί τους άνθρωποι και
έψαχναν λόγο για να... κατάλαβες; Τώρα έχει αλλάξει [η κατάσταση], τώρα.. Εγώ λέω για το
2003 που άλλαξε, τον Σαακασβίλι που ήρθε… Από το 2003 µέχρι 2012 ήταν αυτοί, και γι’ αυτό το
λόγο εµείς φύγαµε, οι περισσότεροι άνθρωποι φύγαµε γι’ αυτό το λόγο, γιατί µας κυνηγούσανε να
πούµε» (Levan, 46 ετών).
Παρόµοια είναι και η περίπτωση του Zurab που για ένα διάστηµα είχε ένα κατάστηµα που πουλούσε
πίτες το οποίο πήγαινε αρκετά καλά, ωστόσο, την ίδια περίοδο, το µαγαζί απαλλοτριώθηκε για να
χτιστεί κάτι άλλο και ο ίδιος δεν αποζηµιώθηκε ποτέ.
Η γυναίκα του Zurab, Denola, η οποία όταν έγινε η συνέντευξη ζούσε ήδη τέσσερα χρόνια στην
Ελλάδα αφηγείται πως το ζευγάρι δεν είχε σκεφτεί ποτέ τη µετανάστευση µέχρι να τους
παρουσιαστεί η ευκαιρία:
«Να σας πω την αλήθεια, ποτέ δεν θα σκεφτόµουνα ότι θα αφήσω ας πούµε την οικογένεια, θα
αφήσω τα παιδιά µου και θα πάω. Αλλά αυτό το πράγµα που έγινε, παντρεύτηκε η κουνιάδα µου,
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δηλαδή είχαµε σαν ευκαιρία να πάµε, λέω µήπως να µείνω δυο χρόνια εκεί και να γυρίσω;»
(Denola, 37 ετών).
Τα νέα οικονοµικά της µετανάστευσης8 συνδέουν τη µετανάστευση µε τη µεγιστοποίηση του
κέρδους στο σύνολο του εργασιακού βίου των µεταναστών, αλλά και µε την επίτευξη συγκεκριµένων
στόχων. Η προσέγγιση αυτή υποστηρίζει πως την απόφαση για µετανάστευση συχνά δεν την
παίρνει µόνο ο ίδιος ο µετανάστης αλλά συµµετέχει σε αυτή και η οικογένειά του. Η µετανάστευση,
λοιπόν, ενός ή περισσότερων µελών µιας οικογένειας αποτελεί µια τακτική επιµερισµού του
κινδύνου, καθώς τα εισοδήµατα που στέλνονται από τους µετανάστες υπό τη µορφή εµβασµάτων
εξασφαλίζουν ένα εισόδηµα στο νοικοκυριό στη χώρα καταγωγής ή το απαραίτητο κεφάλαιο που
µπορεί να αξιοποιηθεί σε άλλες οικονοµικές δραστηριότητες (Castles, De Haas and Miller, 2014: 38·
πρβλ., επίσης, Έµκε-Πουλοπούλου, 2007: 146-147).
Στην πλειονότητά τους οι συνεντευξιαζόµενοι ξεκίνησαν το εγχείρηµα της µετανάστευσης µε αυτό
το σκεπτικό, ωστόσο σε πολλές περιπτώσεις οι στόχοι τους αναπροσαρµόστηκαν, σε άλλες η
µετανάστευση περισσότερων µελών της οικογένειας κρίθηκε απαραίτητη για µια πιο γρήγορη
επίτευξη του οικογενειακού στόχου ή, αντίθετα, αποφασίστηκε η επιστροφή µελών της οικογένειας
καθώς δεν κατάφερναν να αποκοµίσουν τα αναµενόµενα κέρδη, ενώ τα έξοδα που απαιτούσε η
παρουσία τους στην Ελλάδα αποµάκρυναν την οικογένεια από τον στόχο.9

3.3. Η είσοδος στη χώρα
Η γυναικεία µετανάστευση από την Ανατολική Ευρώπη έχει αποτελέσει αναπόσπαστο µέρος των
διεθνών µεταναστευτικών ροών προς την Ε.Ε. και την Ελλάδα τα τελευταία είκοσι χρόνια. Η Ελλάδα
και άλλες χώρες της Νότιας Ευρώπης αποτέλεσαν ιδιαιτέρα ελκυστικούς προορισµούς, καθώς ήταν
πιο εύκολα προσβάσιµες σε σύγκριση µε τις χώρες της ∆υτικής Ευρώπης και παράλληλα πιο
ανεκτικές απέναντι σε άτυπες µορφές απασχόλησης, σε µια εποχή που οι πολιτικές ελέγχου της
µετανάστευσης στην Ε.Ε. γίνονταν όλο και πιο αυστηρές (Maroufof, 2013).
Από την επικύρωση της πρώτης ελληνικής νοµοθεσίας για τη µετανάστευση το 1991, ο µόνος τρόπος
να εισέλθει στη χώρα ένας υπήκοος τρίτης χώρας και να αποκτήσει άδεια διαµονής µε σκοπό την
απασχόληση είναι µέσω της διαδικασίας µετάκλησης. Ωστόσο, η διαδικασία αυτή υπήρξε
υπερβολικά περίπλοκη, για να ανταποκριθεί στις µεταβαλλόµενες ανάγκες της αγοράς εργασίας.
Επίσης, υπήρξε µη ρεαλιστική, αν λάβουµε υπόψη τους τοµείς της αγοράς εργασίας στους οποίους
απασχολούνται κατά κύριο λόγο οι µετανάστες. Το κενό αυτό καλύφθηκε σε µεγάλο βαθµό από µια
σειρά προγραµµάτων νοµιµοποίησης που έλαβαν χώρα από το 1998 έως το 2007 (Triandafyllidou
and Maroufof 2009).
Οι Γεωργιανοί µετανάστες εισέρχονται στη χώρα είτε µε θεώρηση εισόδου είτε περνώντας τα
σύνορα παράνοµα. Στην πρώτη περίπτωση, και δεδοµένου ότι το σύστηµα της µετάκλησης σπανίως
εφαρµόζεται στην πράξη, οι Γεωργιανοί που επιθυµούν να µεταναστεύσουν στην Ελλάδα το κάνουν

8

9

New Economics of Labor Migration (NELM): πρόκειται για προσέγγιση που συχνά αντιπαραβάλλεται µε τις
νεοκλασικές οικονοµικές προσεγγίσεις, οι οποίες αντιµετωπίζουν τη µετανάστευση και την επιστροφή ως αποφάσεις
που παίρνονται από τα άτοµα µε γνώµονα την εκτίµηση κόστους-οφέλους και στόχο τη µεγιστοποίηση του κέρδους
στο σύνολο του εργασιακού βίου.
Το τελευταίο είναι ιδιαιτέρα συχνό σε περιπτώσεις µετανάστευσης Γεωργιανών ζευγαριών. Σε πολλές περιπτώσεις, τα
τελευταία χρόνια, οι άνδρες δυσκολεύονταν να βρουν πλήρη εργασία, ενώ οι γυναίκες είχαν τη δυνατότητα να
εργαστούν ως εσωτερικές οικιακές εργάτριες. Έτσι, η επιστροφή µόνο του συζύγου θεωρείται συχνά η ενδεδειγµένη
λύση, καθώς έχαναν µεν το µικρό επιπλέον εισόδηµα που απέφερε η εργασία του στην Ελλάδα αλλά ταυτόχρονα
απέφευγαν τα έξοδα της διαβίωσή τους στη χώρα.
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χρησιµοποιώντας θεωρήσεις εισόδου είτε για τουρισµό είτε για να επισκεφθούν συγγενείς τους
έπειτα από πρόσκληση, και παραµένουν στη χώρα και µετά τη λήξη της ισχύος της θεώρησής τους.
Σύµφωνα µε στοιχεία του Ελληνικού Προξενείου στη Γεωργία τα ποσοστά των αιτηµάτων για
θεώρηση εισόδου µε θετική έκβαση είναι αρκετά υψηλά (Μαρούφωφ, 2013), ωστόσο σύµφωνα µε
πολλούς µετανάστες η πρόσβαση στο προξενείο έχει υπάρξει αρκετά προβληµατική, κι αυτό είχε ως
αποτέλεσµα οι επίδοξοι µετανάστες να στρέφονται σε µεσάζοντες προκειµένου να προµηθευτούν
µια βίζα για την Ελλάδα ή να ταξιδέψουν µε βίζα άλλης χώρας. Το φαινόµενο αυτό, ωστόσο, δείχνει
να έχει ατονήσει τα τελευταία χρόνια.
Περίπου οι µισοί συνεντευξιαζόµενοι ήρθαν στην Ελλάδα µε βίζα. Από αυτούς, σχεδόν οι µισοί
έβγαλαν βίζα στο Ελληνικό Προξενείο ακλουθώντας τη νόµιµη οδό, συχνά έπειτα από πρόσκληση
συγγενούς τους που ζούσε ήδη νόµιµα στην Ελλάδα, ενώ οι υπόλοιποι είτε ήρθαν στην Ελλάδα µε
βίζα κάποιας άλλης ευρωπαϊκής χώρας (συνήθως της Γερµανίας) είτε χρησιµοποίησαν κάποιο
«γραφείο» προκειµένου να εκδοθεί η θεώρηση εισόδου, µε κόστος που κυµαίνεται από 1.500 έως
4.000 ευρώ, ενώ κανονικά τα τέλη επεξεργασίας θεώρησης εισόδου για τους πολίτες της Γεωργίας
είναι 35 ευρώ.10
Είναι σαφές, πάντως, ότι ο τρόπος εισόδου δεν τους ήταν αδιάφορος, όχι µόνο εξαιτίας των
κινδύνων που συνδέονται µε την παράνοµη είσοδο στη χώρα αλλά και λόγω της σύνδεσης της
θεώρησης εισόδου µε τα προγράµµατα νοµιµοποίησης, γεγονός που αποτελεί ένδειξη για το εύρος
των πληροφοριών τις οποίες αντλούν οι µετανάστες κατά την οργάνωση του ταξιδιού τους από τα
δίκτυα συγγενών και φίλων. Παρ’ όλα αυτά δεν είναι λίγοι εκείνοι που µην καταφέρνοντας να
βγάλουν βίζα βρέθηκαν να περνούν τα σύνορα παράνοµα, ηθεληµένα ή µη. Η Dali, έπειτα από
πολλές αποτυχηµένες προσπάθειες έκδοσης θεώρησης εισόδου αποφάσισε να ταξιδέψει στην
Ελλάδα χωρίς τα απαραίτητα έγγραφα, ενώ η Manana θεώρησε ότι η συµφωνία που έκανε µε το
γραφείο που οργάνωσε τη µετακίνησή της στην Ελλάδα αφορούσε νόµιµη είσοδο στη χώρα, αλλά
καθ’ οδόν διαπίστωσε πως έκανε λάθος:
«Έψαχνα πολύ, αλλά ήτανε πολύ σκληροί οι δικοί µας, εκεί, πώς το λένε; [το προξενείο] Ναι, ναι.
∆εν έβγαλα βίζα, δεν έκανα αυτά που ήθελα, αλλά µετά αποφάσισα ότι θα έρθω έτσι» (Dali, 44
ετών).
«Όχι, εγώ µένω στην επαρχία, δεν είµαι από την Τιφλίδα, σπούδαζα εδώ. Και όταν αποφάσισα να
πάω στην Ελλάδα ήρθα εδώ για να φτιάξω τη βίζα µου και τα χαρτιά µου για να πάω στην
Ελλάδα νόµιµα. Όµως βγήκε έτσι, µε βάλαν στο λεωφορείο και µπήκα παράνοµα στη χώρα,
χωρίς να το ξέρουµε» (Manana, 36 ετών).
Οι µισοί λοιπόν από τους συνεντευξιαζόµενους απάντησαν πως ήρθαν στην Ελλάδα «κρυφά» ή
«όπως όλοι». Η αναζήτηση διακινητών δεν φαίνεται να είναι δύσκολη υπόθεση. Συνήθως ξεκινά
κανείς συζητώντας το σχέδιό του είτε µε το περιβάλλον του στη χώρα καταγωγής (φίλους, συγγενείς,
γείτονες) είτε µε όσους γνωρίζει και βρίσκονται ήδη στην Ελλάδα:
«Να σας πω, αλήθεια να σας πω, κι εγώ τώρα και άλλες και µπορεί και 10.000 να τους κάνεις
συνέντευξη και να σου πούνε διαφορετικά πράγµατα, έτσι; Υπάρχουν αυτά τα πράγµατα και
όποιος ήθελε να φύγει κάπου µπορούσε, ας πούµε, να το ακούσει αυτό, και στο δρόµο δηλαδή»
(Baia, 33 ετών).

10
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«Εδώ [στην Ελλάδα] ήταν ο άνθρωπος. Μου είπανε θα πας εκεί, µου έδωσαν νούµερο τηλεφώνου
και πήρα τηλέφωνο. Μου είπανε κατέβα στην Τουρκία να µιλήσουµε εδώ, πώς είναι, πόσα
είναι…» (Toma, 31 ετών).
Αρκετοί είναι εκείνοι που εισήλθαν στην Ελλάδα χωρίς θεώρηση εισόδου, µε τουριστικά λεωφορεία
που µετέφεραν οµοεθνείς τους, σε συνεννόηση πάντα µε κάποιο γραφείο. Σε αυτές τις περιπτώσεις
οι επίδοξοι µετανάστες είτε κρύβονταν σε κάποιο ειδικά διαµορφωµένο µέρος του οχήµατος είτε
παρέµεναν κανονικά στη θέση τους, καθώς είχε προηγηθεί συνεννόηση µεταξύ του γραφείου και
συγκεκριµένων υπαλλήλων. Αξίζει ωστόσο να σηµειωθεί ότι, όπως προκύπτει και από τη συνέντευξή
µας µε την Frontex, οι αρχές ελέγχου των συνόρων έχουν πλέον αποκτήσει εξοπλισµό που τους
επιτρέπει να εντοπίζουν τις περιπτώσεις αυτές, και έτσι η παράτυπη είσοδος µε λεωφορείο έχει
µειωθεί σηµαντικά (Συνέντευξη 10).
Άλλοι διέσχισαν τα ελληνοτουρκικά χερσαία σύνορα µε τα πόδια, µε τη βοήθεια κάποιου διακινητή,
εµπειρία συνήθως δυσάρεστη και αρκετά επικίνδυνη:
«∆ιερµηνέας: Κάθε διάστηµα αλλάζανε τους ανθρώπους που τους συνόδευαν, τους οδηγούσαν
στο δρόµο. Περίπου 18 άνθρωποι ήτανε αυτοί µέχρι την Ελλάδα… Λέει ότι στο δάσος που
περπατούσε, πατούσε πάνω σ’ αυτά, τα άγρια κοµµένα ξύλα. Και αυτές τις µέρες περπατώντας
τελικά πρήστηκε το πόδι της και µαύρισε. Και δεν ήξερε τι ήτανε, όµως ήταν σε κατάσταση που
νόµιζε ότι θα το χάσει» (Tamari, 47 ετών).
Το κόστος της εισόδου χωρίς βίζα είναι αντίστοιχο µε εκείνο της έκδοσης βίζας µέσω «γραφείου»,
κυµαίνεται δηλαδή µεταξύ 1.500 και 4.500 ευρώ. Το ποσό συνήθως πληρώνεται µετά την άφιξη
στην Ελλάδα, και µάλιστα σε πολλές περιπτώσεις καλύπτεται από συγγενείς που βρίσκονται ήδη στη
χώρα και αποπληρώνεται αργότερα από τον µετανάστη. Όπως αφηγείται η Anastasia που ήρθε στην
Ελλάδα σε ηλικία περίπου 40 ετών για να βοηθήσει οικονοµικά τις κόρες της:
«Εδώ [στην Ελλάδα] µε περίµενε η ξαδέλφη µου. Ήρθε [να µε συναντήσει], γιατί ήξερε ότι θα
έρθω, να πληρώσει. Αυτή είχε λεφτά, εγώ δεν είχα» (Anastasia, 46 ετών).
Τα δίκτυα παίζουν σηµαντικό ρόλο και στην αρχική εγκατάσταση και εύρεση εργασίας των
Γεωργιανών στην Ελλάδα. Καταρχάς, οι περισσότεροι συνεντευξιαζόµενοι ήρθαν στην Ελλάδα
ύστερα από συνεννόηση µε συγγενείς ή φίλους που βρίσκονταν ήδη στη χώρα. Συχνά φιλοξενούνται
από τα πρόσωπα αυτά (φίλους, συγγενείς, γείτονες) για µικρά διαστήµατα µέχρι να βρουν εργασία.
Όπως η Nutsha ήρθε στην Ελλάδα σε ηλικία 19 ετών και φιλοξενήθηκε από µία φίλη της αδελφής
της («ένα διάστηµα, δύο βδοµάδες περίπου ήτανε») ή η Natela που ήρθε στην Ελλάδα σε ηλικία 42
ετών:
«Τέσσερις µέρες έµεινα στην αδερφή µου. Μετά δουλειά. Σε σπίτι, ναι» (Natela, 58 ετών).
Φυσικά, σε περιπτώσεις µεταναστών και µεταναστριών που δεν εργάζονται εσωτερικά τα
διαστήµατα αυτά είναι σαφώς µεγαλύτερα, και είναι δυνατό να καλύπτουν και το σύνολο της
παραµονής τους στη χώρα. ∆εν λείπουν ωστόσο κι εκείνοι που ήρθαν στην Ελλάδα ακολουθώντας
ένα γενικότερο ρεύµα από το χωριό ή τη γειτονιά τους προς τη χώρα, χωρίς να έχουν κάποιο
συγκεκριµένο πρόσωπο στο οποίο να µπορούν να βασιστούν ή δεν βρήκαν την απαραίτητη στήριξη
από τα οικεία τους πρόσωπα. Τα άτοµα αυτά αναζήτησαν στήριξη για τις πρώτες ανάγκες τους στα
ίδια τα γραφεία εύρεσης εργασίας.
«Είχα µια φίλη, η οποία είχε πάει πρώτη εκεί [στην Ελλάδα], έχει δουλέψει και µου είπε: “Έλα να
πάµε, κάποια δουλειά να βρούµε κι αυτά”, αλλά µετά µου είπε ψέµατα. Έτσι είναι, έτσι είναι,
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ξέρεις πώς σου λένε, αλλά εκεί όταν πήγα µόνη µου έψαξα και δουλειά και όλα… Κάποιο γραφείο,
υπήρχε τότε ένα γραφείο γεωργιανό, και τώρα είναι ξέρεις πόσα; Τότε ήµασταν 20-40 άτοµα και
αρχίζαµε έτσι» (Natia, 52 ετών).
Παρόµοια ήταν και η εµπειρία της Shorena που ήρθε στην Ελλάδα πριν 14 χρόνια, σε ηλικία 21
ετών:
«Εδώ, στην Οµόνοια, ήµασταν πολλοί Γεωργιανοί, εκεί που είχε ένα γραφείο. Ζούσαµε όλοι µαζί,
και έβρισκες µετά [δουλειά], βοηθούσε ο ένας τον άλλο» (Shorena, 35 ετών).
Είναι σηµαντικό να τονίσουµε ότι όταν µιλάµε για δίκτυα µεταναστών δεν πρέπει να παραβλέπουµε
τους δρώντες των δικτύων αυτών, όπως οι εργοδότες και το περιβάλλον τους ή τα γραφεία εύρεσης
εργασίας, που δεν ανήκουν σε µία κοινότητα µε κοινή καταγωγή. Όσον αφορά, λ.χ., την εύρεση
εργασίας τόσο τα δίκτυα όσο και τα γραφεία εύρεσης εργασίας παίζουν κυρίαρχο ρόλο.
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Tamari που βρήκε την πρώτη της θέση εργασίας ως
εσωτερική οικιακή βοηθός µέσω γραφείου, πληρώνοντας 150 ευρώ, και έκτοτε αναζητά και βρίσκει
εργασία από το περιβάλλον των πρώτων εργοδοτών της. Τα δίκτυα που δηµιουργούνται µεταξύ των
µεταναστών και των Ελλήνων εργοδοτών τους δεν περιορίζονται όµως σε ζητήµατα αναζήτησης
εργασίας: η Denola κατέφυγε στη βοήθεια προηγούµενων εργοδοτών της προκειµένου να
επιχειρήσει να νοµιµοποιήσει το καθεστώς παραµονής της, ενώ η εικοσιεξάχρονη Endzela, που
επιθυµούσε να συνεχίσει τις σπουδές της, το κατάφερε, παρά το παράτυπο καθεστώς παραµονής
της, χάρη στην υποστήριξη και τις γνωριµίες της εργοδότριάς της.
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Χάρτης 1: Ελλάδα: Νόµιµη και παράτυπη είσοδος Γεωργιανών
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4.

Ζητήµατα καθεστώτος παραµονής και στρατηγικές επιβίωσης

Στο µέρος αυτό θα εξετάσουµε τις ελληνικές πολιτικές ελέγχου και διαχείρισης της µετανάστευσης
και τις επιπτώσεις που έχουν στους Γεωργιανούς µετανάστες, καθώς και τις στρατηγικές που οι ίδιοι
ακολουθούν, προκειµένου να αποφύγουν τις τυχόν αρνητικές συνέπειες, και, τέλος, την
αλληλεπίδραση µεταξύ του καθεστώτος παραµονής και της θέσης των Γεωργιανών στην ελληνική
αγορά εργασίας.

4.1 Πολιτικές ελέγχου
Τα τελευταία χρόνια έχει ληφθεί σειρά µέτρων που αποσκοπούν στον έλεγχο της παράτυπης
µετανάστευσης, τόσο στα σύνορα όσο και στο εσωτερικό της χώρας. Τα µέτρα αυτά περιλαµβάνουν
την αύξηση της αστυνοµικής παρουσίας σε παραµεθόριες περιοχές, την ενίσχυση των ελέγχων στα
σηµεία εξόδου των µεταναστών, την ενίσχυση των ελέγχων στο εσωτερικό της χώρας (επιχείρηση
Ξένιος ∆ίας και αργότερα Θησέας), καθώς επίσης τη δηµιουργία Προαναχωρησιακών Κέντρων
Κράτησης και την επέκταση του χρόνου κράτησης των µεταναστών χωρίς χαρτιά σε 18 µήνες
(Triandafyllidou et al., 2014).
Όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως, η βελτίωση του εξοπλισµού ελέγχου των συνόρων είναι
πιθανό να µετέβαλε τους τρόπους εισόδου τωνΓεωργιανών στην Ελλάδα, αν και αξίζει να τονίσουµε
ότι την εν λόγω περίοδο η είσοδος Γεωργιανών είχε ήδη ατονήσει. Όσον αφορά όµως τον έλεγχο στο
εσωτερικό της χώρας, παρά την εντατικοποίηση του ελέγχου, η κατάσταση δεν φαίνεται να έχει
αλλάξει για τους Γεωργιανούς. Όπως και σε προηγούµενες έρευνές µας το 2008-200911 και το
2010,12 οι Γεωργιανοί που ζουν χωρίς χαρτιά στην Ελλάδα απαντούν πως ναι µεν φοβούνται τον
έλεγχο κι αυτό περιορίζει τις κινήσεις τους, καθώς πολλοί προσπαθούν να κυκλοφορούν όσο το
δυνατό λιγότερο, ωστόσο στην πραγµατικότητα σπανίως ελέγχονται από τις αστυνοµικές αρχές,
γεγονός που σχετίζεται µε το παρουσιαστικό τους που δεν διαφέρει πολύ από αυτό των Ελλήνων.
«Το σκέφτηκα µωρέ [το ενδεχόµενο να µε σταµατήσει η Αστυνοµία για έλεγχο], δεν µε
σταµατήσανε, ξέρω ’γώ; [γελάει]. Εγώ δεν µοιάζω µε µαύρους… Εγώ µοιάζω λίγο µε τους
Έλληνες, Ρωσία...» (Kakha, 52 ετών).
«Να σας πω. Εγώ δεν είµαι πιτσιρίκα [γελάει], µε συγχωρείτε, να πω αυτό, αλλά ποτέ δεν είχα
κάποιο πρόβληµα. Ποτέ. Όχι, περπατάω έτσι ήσυχα, ποτέ δεν έχω πρόβληµα. Ποτέ. Πολλές
φορές και µαζί, δίπλα µου είναι η Αστυνοµία και κάτι κάνει, άµα δεν κάνω κάτι κακό, είµαι έτσι,
ποτέ δεν, ούτε δεν µε ρωτάνε καν. Μια φορά κάποιος [αστυνοµικός] κάτι ήθελε, εγώ απάντησα
και τίποτα. Για χαρτιά ποτέ δεν µου απαντήσανε. […] Αλλά φοβάµαι πάντα, αυτό αλήθεια είναι,
δεν έχεις χαρτιά και κάτι φοβάσαι. Είναι... κι εγώ καταλαβαίνω ότι δεν είναι το σωστό να είναι
κάποιος ξένος, και να είναι εδώ χωρίς χαρτιά. ∆εν µου αρέσει σίγουρα, είναι πολύ πρόβληµα για
µας. ∆εν είναι µόνο για µένα, για µας, όποιους δεν έχουµε χαρτιά. Αλήθεια είναι, πολύ δύσκολο
είναι, αλλά τέτοιο πρόβληµα σίγουρα δεν είχα ποτέ» (Eka, 50 ετών).

11
12

Συνεντεύξεις που πραγµατοποιήθηκαν στο πλαίσιο του προγράµµατος IDEA (βλ. Νικόλοβα και Μαρούφωφ, 2010).
Συνεντεύξεις µε εργαζόµενες στον οικιακό τοµέα, συµπεριλαµβανοµένων και Γεωργιανών στο πλαίσιο του
προγράµµατος FRIM (βλ. Maroufof, 2013).
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Πίνακας 2: Συλλήψεις και απελάσεις Γεωργιανών, 2006-201413
2009

2010

2011

2012

2013

2014

Συλλήψεις

2522

1456

879

793

568

732

Απελάσεις

267

333

154

236

497

1.087

Πηγή: Ελληνική Αστυνοµία.

Η συµφωνία επανεισδοχής µεταξύ της Γεωργίας και της Ε.Ε., που τέθηκε σε ισχύ τον Μάρτιο του
2011, επιτρέπει στις ελληνικές αρχές την απέλαση των Γεωργιανών υπηκόων που δεν διαθέτουν τα
απαραίτητα νοµιµοποιητικά έγγραφα χωρίς καµία δυσκολία, χάρη στην άριστη συνεργασία της
γεωργιανής πλευράς. Επιπλέον, πολλοί από τους συνεντευξιαζόµενους που θεωρούν την παρουσία
τους στην Ελλάδα προσωρινή αντιµετωπίζουν το ενδεχόµενο της απέλασης σαν µια µικρή
τροποποίηση του πλάνου τους:
«Αν θα µε κρατούσανε, θα µου λέγαν: Τι έχεις κάνει; Τίποτα δεν έχω κάνει. Θα φύγεις. Να µου
δώσουν ντεπόρτ, έτσι δεν είναι; Άλλο τίποτα δεν µπορούνε να κάνουν. Γι’ αυτό δεν φοβάµαι»
(Toma, 31 ετών).

4.2 Πολιτικές για τη διαχείριση της µετανάστευσης και του ασύλου
Για περισσότερα από είκοσι χρόνια, η ελληνική µεταναστευτική πολιτική χαρακτηρίζεται, σε µεγάλο
βαθµό, από µια αρνητική και άγονη προσέγγιση απέναντι στην παράτυπη µετανάστευση και την
άτυπη απασχόληση. Η µετάκληση, το σύστηµα πρόσκλησης αλλοδαπών µε σκοπό την εργασία, δεν
φαίνεται να ανταποκρίνεται στην ελληνική αγορά εργασίας, κυρίως λόγω των περίπλοκων και
χρονοβόρων διαδικασιών που προβλέπει. Τα κύρια νοµοθετικά µέτρα για την οµαλοποίηση της
κατάστασης, κατά τα τέλη της δεκαετίας του 1990 και ως τα µέσα της δεκαετίας του 2000, υπήρξαν
τα προγράµµατα νοµιµοποίησης14 (Triandafyllidou et al., 2014).
Οι Νικόλοβα και Μαρούφωφ (2010) διαχωρίζουν τη µετανάστευση από τη Γεωργία και την
Ουκρανία σε δύο φάσεις, µε βάση τις αλλαγές στο ελληνικό πλαίσιο µεταναστευτικής πολιτικής. Η
πρώτη φάση ξεκινά µε την έναρξη των µεταναστευτικών εισροών από τις χώρες αυτές στις αρχές
της δεκαετίας του 1990 και χαρακτηρίζεται κυρίως από παρατυπία όσον αφορά το καθεστώς
παραµονής. Η περίοδος αυτή λήγει µε την εφαρµογή του πρώτου προγράµµατος νοµιµοποίησης, το
1998. Μετά το έτος αυτό, οι Γεωργιανοί, όπως και οι µετανάστες κάθε άλλης εθνικότητας, είχαν τη
δυνατότητα να ρυθµίσουν το καθεστώς παραµονής τους, και έτσι η ποιότητα ζωής τους και οι
συνθήκες εργασίας τους βελτιώθηκαν σηµαντικά. Σύµφωνα µε τη Μαρούφωφ (2013) το γεγονός ότι
το τελευταίο πρόγραµµα νοµιµοποίησης πραγµατοποιήθηκε το 2007 και αφορούσε µόνο όσους
είχαν φτάσει στην Ελλάδα µέχρι το 2005 έχει οδηγήσει τους Γεωργιανούς µετανάστες να αναζητούν
και να χρησιµοποιούν εναλλακτικές στρατηγικές, προκειµένου να διευθετήσουν το καθεστώς
παραµονής τους. Ως εκ τούτου, θα µπορούσαµε πλέον να µιλάµε για µια νέα φάση, που
χαρακτηρίζεται από την «επιστροφή στην παρατυπία» και την «ψευδή και προσωρινή νοµιµότητα»,
ενώ πολλές από τις οργανώσεις µε τις οποίες µιλήσαµε προτείνουν ως λύση µια ανοιχτή, σταθερή
και διαρκή διαδικασία νοµιµοποίησης.

13

Επισηµαίνεται ότι στους ανωτέρω πίνακες συµπεριλαµβάνονται αλλοδαποί που αποµακρύνθηκαν µε αναγκαστικές
(πλην των επαναπροωθηθέντων) και εθελούσιες επιστροφές (µέσω ∆ΟΜ και Ελληνικής Αστυνοµίας).
14
Έχουν εφαρµοστεί τρία τέτοια προγράµµατα, το 1998, το 2001 και το 2005, ενώ το 2007 είχαµε ένα µικρότερο
πρόγραµµα νοµιµοποίησης που αφορούσε και πάλι όσους είχαν έρθει πριν το 2005.
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Εν µέσω της κρίσης, µε το άρθρο 42 του Ν. 3907/2011, που αναφέρεται στο σύστηµα ασύλου,
µπορούµε να πούµε ότι ανοίγει η πόρτα για µια διαρκή διαδικασία νοµιµοποίησης· βάσει του
άρθρου αυτού, πολίτες τρίτων χωρών που διαµένουν στην Ελλάδα και αποδεικνύουν ότι έχουν
αναπτύξει ισχυρούς δεσµούς µε τη χώρα αποκτούν πρόσβαση σε άδειες για εξαιρετικούς λόγους,
διάρκειας ενός έτους, οι οποίες, στη συνέχεια, µπορούν να ανανεωθούν ως άδειες άλλων τύπων. Οι
διατάξεις αυτές περιλαµβάνονται και διευκρινίζονται στο άρθρο 19 του Κώδικα Μετανάστευσης και
Κοινωνικής Ένταξης (Ν. 4251/14) και αφορούν κυρίως όσους υπήρξαν νόµιµοι στο παρελθόν, όσους
ζουν στη χώρα περισσότερα από 10 έτη, αλλά και τους µετανάστες δεύτερης γενιάς, καθώς η
φοίτηση σε ελληνικό σχολείο αποτελεί απόδειξη των ισχυρών δεσµών τους µε τη χώρα. Επίσης, τον
Σεπτέµβριο του 2013, µε Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των Υπουργείων Εσωτερικών και
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΚΥΑ 43574/2013), και για έξι µήνες από τη
δηµοσίευσή της, δόθηκε η δυνατότητα σε υπηκόους τρίτων χωρών, συνοδούς Ελλήνων πολιτών µε
τετραπληγία, παραπληγία, νοητική στέρηση ή αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 80%, να
νοµιµοποιήσουν το καθεστώς παραµονής και εργασίας τους. Η ΚΥΑ αφορούσε άτοµα που
εργάζονταν ως συνοδοί των συγκεκριµένων προσώπων τουλάχιστον ένα έτος πριν από τη
δηµοσίευσή της, ενώ τα άτοµα µε αναπηρία (ή οι δικαστικοί συµπαραστάτες τους) όφειλαν να
συνάψουν σύµβαση εργασίας µε τον πολίτη της τρίτης χώρας, τηρώντας τους όρους της εργατικής
νοµοθεσίας. Όπως θα δούµε σε επόµενες ενότητες, οι δύο αυτές πρωτοβουλίες δίνουν τη
δυνατότητα σε ορισµένους Γεωργιανούς µετανάστες, που πληρούν τα αντίστοιχα κριτήρια, να
νοµιµοποιήσουν το καθεστώς παραµονής τους στην Ελλάδα.
Όσον αφορά το σύστηµα ασύλου, ο Ν. 3907/2011, που ψηφίστηκε τον Ιανουάριο του 2011,
προέβλεπε τη δηµιουργία της νέας Υπηρεσίας Ασύλου, η οποία τελικά ξεκίνησε να λειτουργεί τον
Ιούνιο του 2013. Η σύσταση της νέας Υπηρεσίας Ασύλου ήρθε ως απάντηση στην πολύ µεγάλη
συσσώρευση αιτηµάτων υπό επεξεργασία του προηγούµενου συστήµατος. Η κατάθεση αιτήµατος
ασύλου αποτέλεσε για ένα σηµαντικό διάστηµα µια από τις κύριες στρατηγικές των Γεωργιανών
µεταναστών χωρίς χαρτιά, προκειµένου να νοµιµοποιήσουν, έστω προσωρινά, το καθεστώς
παραµονής τους.

4.3 Στρατηγικές επιβίωσης
Σε αυτό το τµήµα του κεφαλαίου θα παρουσιαστούν οι κυριότερες στρατηγικές που έχουν
χρησιµοποιηθεί από τους Γεωργιανούς µετανάστες προκειµένου να αποφύγουν τη σύλληψη, την
κράτηση και την απέλαση ή ακόµη και να νοµιµοποιήσουν το καθεστώς παραµονής τους. Θα δούµε
δηλαδή περιπτώσεις συνεντευξιαζόµενων οι οποίοι αποπειράθηκαν ή κατάφεραν να
νοµιµοποιήσουν το καθεστώς τους µε διάφορους τρόπους, περιπτώσεις που χρησιµοποίησαν το
σύστηµα ασύλου ως µέσον µιας (πρόσκαιρης συνήθως) µορφής νοµιµοποίησης, αλλά και τον τρόπο
που αντιµετωπίζουν την κατάστασή τους όσοι δεν έχουν καταφέρει να νοµιµοποιήσουν το καθεστώς
παραµονής τους.
4.3.1 Νοµιµοποίηση
Τα προγράµµατα νοµιµοποίησης της περιόδου 1998-2007 είναι γνωστά στους Γεωργιανούς
µετανάστες και, όπως αναφέρθηκε ήδη, έχουν επηρεάσει και τις προτιµήσεις τους για τον τρόπο
εισόδου στη χώρα, καθώς η είσοδος στη χώρα µε θεώρηση εισόδου από το Ελληνικό Προξενείο έδινε
πρόσβαση στα προγράµµατα αυτά. Οι Γεωργιανοί µετανάστες χωρίς χαρτιά βρίσκονται µονίµως σε
αναµονή ενός «νόµου», όπως λένε, δηλαδή ενός νέου προγράµµατος νοµιµοποίησης στα πρότυπα
των παλαιών, το οποίο ωστόσο δεν έρχεται ποτέ.
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«Τώρα δεν έχω χαρτιά [...] εντάξει, θα δούµε, άµα θα βγει νόµος ότι θα µπορέσω να φτιάξω τα
χαρτιά µου εντάξει, θα δούµε» (Eva, 28 ετών).
Σε αυτούς περιλαµβάνονται ωστόσο και άτοµα τα οποία, παρότι βρίσκονταν στην Ελλάδα σε
περιόδους προγραµµάτων νοµιµοποίησης, δεν κατάφεραν να νοµιµοποιήσουν το καθεστώς τους
λόγω του τρόπου εισόδου τους στη χώρα.
Αφηγείται η Manana, που ήρθε στην Ελλάδα το 2000 σε νεαρή ηλικία και επέστρεψε στη Γεωργία
το 2010 όταν συνειδητοποίησε πως ήταν µάλλον αδύνατο να νοµιµοποιήσει το καθεστώς της και οι
δυνατότητές της χωρίς χαρτιά, τόσο σε επαγγελµατικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο, παρέµεναν
πολύ περιορισµένες:
«Κάθισα στην Ελλάδα πολλά χρόνια περιµένοντας, συνέχεια λέγανε ότι θα φτιάξουν, θα βγει ο
νόµος, θα βγει ο νόµος. Το 2005 ήτανε, αν θυµάµαι, βγήκε ο νόµος, αλλά [...] ήθελαν ελληνική
βίζα, της Ελλάδας, οπότε δεν µπόρεσα να κάνω. Πάλι µετά άλλαξε η κυβέρνηση, αν θυµάµαι
καλά, και λέγανε συνέχεια στην τηλεόραση τώρα θα βγει ο νόµος, τώρα θα βγει ο νόµος,
περίµενα, περίµενα και έτσι χάθηκα. ∆εν µπορούσα να πάω πουθενά» (Manana, 36 ετών).
Ορισµένες από τις συνεντευξιαζόµενές µας, παρά τις προσπάθειες για νοµιµοποίηση του
καθεστώτος παραµονής τους µε άλλο τρόπο, κατέληξαν να αποκτήσουν άδεια παραµονής µέσω
γάµου µε Έλληνα πολίτη. 15 Όπως αφηγείται η Anastasia που ήρθε στην Ελλάδα το 2007:
«Όχι. Κάναµε την αίτηση […] όταν δεν είχαµε παντρευτεί, γιατί ήξερα ότι κάτι θα κάνανε, ας
πούµε νόµο. Πήγαµε και κάναµε αίτηση στο Υπουργείο Εσωτερικών, περιµέναµε ένα χρόνο
απάντηση, αλλά όχι, τίποτα. Μετά παντρευτήκαµε θρησκευτικά εδώ, στην εκκλησία και πήγαµε
στη Γεωργία µετά και εκεί υπογράψαµε. Φτιάξαµε έτσι όλα τα χαρτιά και ξαναήρθα, επέστρεψα
µε τη βίζα» (Anastasia, 46 ετών).
Ανάµεσα στους συνεντευξιαζόµενους υπήρξε ένας νεαρός άνδρας που έκανε αίτηση για άδεια
παραµονής για εξαιρετικούς λόγους, και µε αυτό τον τρόπο νοµιµοποίησε το καθεστώς του, καθώς
ήταν απόφοιτος ελληνικού λυκείου. Επίσης, τρεις από τις συνεντευξιαζόµενες16 έδειξαν ενδιαφέρον
για τη διαδικασία νοµιµοποίησης συνοδών ατόµων µε αναπηρία που προβλέπεται από τη σχετική
ΚΥΑ, και µάλιστα η µία είχε ήδη καταθέσει αίτηση όταν πραγµατοποιήθηκε η συνέντευξη.
Σε γενικές γραµµές, οι Γεωργιανοί µετανάστες φαίνονται σε µεγάλο βαθµό ενήµεροι για τις εξελίξεις
που αφορούν τις πολιτικές διαχείρισης της µετανάστευσης. Οι τρόποι µε τους οποίους
ενηµερώνονται για τα ζητήµατα αυτά είναι κυρίως τρεις: τα κοινωνικά τους δίκτυα που
απαρτίζονται από συµπατριώτες φίλους και συγγενείς και από Έλληνες εργοδότες, οι οργανώσεις
Γεωργιανών και οι δικηγόροι µε τους οποίους και πάλι έρχονται σε επαφή µέσω των δικτύων τους
και των οργανώσεων. Ορισµένοι από τους συνεντευξιαζόµενους αντιµετωπίζουν ή έχουν
αντιµετωπίσει στο παρελθόν δυσκολίες στην ενηµέρωση, λόγω απουσίας δικτύων ή λόγω
ανεπαρκούς ενηµέρωσης των δικτύων τους:

15

Συγκεκριµένα, άδεια παραµονής απέκτησαν µετά τον γάµο τους τρεις από τις συνεντευξιαζόµενες, ενώ µία άλλη
απέκτησε άδεια παραµονής µε τη γέννηση της κόρης της, αφού ο πατέρας του παιδιού ήταν Έλληνας πολίτης.
16
Συγκεκριµένα, µία από τις συνεντευξιαζόµενες είχε ήδη κάνει αίτηση όταν πραγµατοποιήθηκε η συνέντευξη, καθώς η
ηλικιωµένη κυρία την οποία φρόντιζε πληρούσε τις προϋποθέσεις, ενώ δύο άλλες ήταν ενήµερες για την ΚΥΑ και
βρίσκονταν σε συνεννόηση µε πρόσωπα του περιβάλλοντός τους που πληρούσαν τις προϋποθέσεις, αλλά κατά τη
διάρκεια της συνέντευξης δεν ήταν σαφές αν θα έκαναν τελικά αίτηση ή όχι.
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«Ο νόµος είχε βγει εκείνη τη χρονιά που ήρθα εγώ εδώ, δηλαδή το 2004. ∆εν θυµάµαι ακριβώς,
αλλά κάπου εκεί είχε βγει ο νόµος. Αλλά επειδή δεν ήξερα εγώ, δεν µε οδήγησε κανένας τι πρέπει
να κάνω. Ήταν ευκαιρία, έπρεπε να φτιάξω τα χαρτιά, αλλά δεν µου έδειξε κάποιος τον τρόπο…
Τέλος πάντων, έµεινα, και όλα αυτά τα χρόνια είµαι χωρίς χαρτιά. Βέβαια φτιάχνονται και τώρα,
αν πληρώσεις, αλλά δεν προσπάθησα ποτέ» (Makvala, 30 ετών).
Ανάµεσα στους συνεντευξιαζόµενους υπήρξαν και περιπτώσεις απώλειας της νοµιµότητας, είτε
επειδή οι ίδιοι σταµάτησαν να συγκεντρώνουν τα απαραίτητα ένσηµα είτε επειδή είχαν αποκτήσει
την άδεια ως προστατευόµενα µέλη και οι σύζυγοί τους επέστρεψαν στη Γεωργία είτε επειδή δεν
κατάφεραν να ανανεώσουν την δική τους άδεια.
4.3.2 Αιτήµατα ασύλου
Οι Γεωργιανοί µετανάστες χωρίς χαρτιά συχνά υποβάλλουν αίτηµα ασύλου. Μέχρι να ξεκινήσει η
λειτουργία της Νέας Υπηρεσίας Ασύλου, καθώς ο ρυθµός επεξεργασίας των αιτηµάτων ήταν αρκετά
αργός, η «ροζ κάρτα» τους προσέφερε τη δυνατότητα να παραµείνουν για σηµαντικό διάστηµα στη
χώρα, χωρίς κίνδυνο δίωξης ή απέλασης. Σύµφωνα µε το Τµήµα Ασύλου της Ελληνικής Αστυνοµίας,
την Ύπατη Αρµοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και το Ελληνικό Φόρουµ Μεταναστών οι
Γεωργιανοί είναι µια από τις κυριότερες εθνικότητες όσον αφορά τα αιτήµατα ασύλου, γεγονός που
επιβεβαιώνεται και από τα στατιστικά στοιχεία.
∆ιάγραµµα 1: Αιτήσεις ασύλου Γεωργιανών στην Ελλάδα (2003-2013)

Πηγή: Ύπατη Αρµοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, Γραφείο Ελλάδας.

Ορισµένοι από τους συνεντευξιαζόµενους προχώρησαν στην υποβολή αιτήµατος ασύλου έπειτα από
έλεγχο και κράτηση, προκειµένου να αποφύγουν την απέλαση. Άλλοι γνώριζαν τη διαδικασία µέσω
των δικτύων τους και προχώρησαν σε αυτή σύντοµα µετά την άφιξη τους. Όπως περιγράφει ο
Levan:17

17

Αντίστοιχες ήταν και οι εµπειρίες δύο ακόµη συνεντευξιαζόµενων.
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«Levan: Ήτανε και στη Θεσσαλονίκη [κάποιοι φίλοι], πήγα στην Αθήνα επειδή ήξερα ότι βγαίνει
νόµος, για να βγάλουµε χαρτιά νόµιµα. Και ήθελα να βγάλω χαρτιά, µετά να γυρίσω στη
Θεσσαλονίκη. Πιο πολύ ήθελα να µείνω στη Θεσσαλονίκη αλλά γι’ αυτό το λόγο µου είπανε έλα
εδώ, να κάνεις χαρτιά, να φτιάξεις, µετά πήγαινε όπου θέλεις.
Ερευνήτρια: Και φτιάξατε όντως χαρτιά µε το...
Levan: Όχι. Επειδή όπως βγήκε νόµος, ο νόµος έλεγε ότι φτιάχνει µόνο αυτός που έχει βίζα
ελληνική. Αυτό µέχρι το 2004. Αλλά εγώ πήγα 2005. ∆εν µου ’δωσαν. Μετά έβγαλα κόκκινη
κάρτα, κάτι τέτοιο» (Levan, 46 ετών).
Επίσης υπήρξαν και περιπτώσεις που οι εργοδότες επέµεναν ο εργαζόµενος να αποκτήσει νόµιµο
καθεστώς, µε αποτέλεσµα ο δεύτερος να καταφεύγει στην αίτηση ασύλου, απουσία άλλης λύσης,
όπως συνέβη µε την τριανταεξάχρονη Nino· επίσης, περιπτώσεις στις οποίες η ίδια η εταιρεία που
απασχολούσε τον συνεντευξιαζόµενο εξέδωσε, µέσω δικηγόρου, τη «ροζ κάρτα». Τέτοια ήταν η
περίπτωση του Tamaz, ο οποίος ωστόσο διατήρησε το καθεστώς νοµιµότητας για µικρό χρονικό
διάστηµα, καθώς από ένα σηµείο και έπειτα έπαψε να ανανεώνεται, µε αποτέλεσµα να παραµείνει 4
χρόνια χωρίς χαρτιά.
4.3.3 Παραµονή χωρίς χαρτιά
Ειδικά λοιπόν έως το 2013 το αίτηµα ασύλου αποτελούσε µια εύκολη λύση, κυρίως για τους άνδρες,
στην περίπτωση των οποίων η ύπαρξη εγγράφων ήταν πιο συχνά αναγκαία, προκειµένου να
εργαστούν. Πολλοί είναι ωστόσο οι συνεντευξιαζόµενοι που επισήµαναν πως, ενώ γνώριζαν τη
δυνατότητα αυτή, προτίµησαν να µην προχωρήσουν σε κάποια τέτοια κίνηση. Όπως περιγράφει η
Dali:
«Εγώ τίποτα. Χαρτιά δεν προσπάθησα να κάνω, γιατί, ξέρεις, άµα δεν έχεις εδώ τίποτα από
ψηλά, δεν µπορείς να κάνεις τίποτα. Θα δούµε. Τα ψεύτικα δεν θέλω να τα κάνω. Άµα είναι να
κάνω, να κάνω για αληθινά χαρτιά. Φτιάχνουνε εδώ, πληρώνουνε πολλά, αλλά µετά µπορούνε να
σε πιάσουνε και να πας εκεί από όπου ήρθες. Και γι’ αυτό δεν θέλω να κάνω, άµα κάνω θέλω να
είναι για αληθινά χαρτιά, για κανονικά χαρτιά θέλω να κάνω» (Dali, 40 ετών).
Ένας πολύ σηµαντικός αποτρεπτικός παράγοντας όσον αφορά τα αιτήµατα ασύλου Γεωργιανών
που ζουν στην Ελλάδα είναι το κόστος. Οι περισσότεροι από τους ερωτώµενους έχουν υποβάλει
αίτηµα ασύλου µέσω δικηγόρων, πληρώνοντας σηµαντικά χρηµατικά ποσά που κυµαίνονται από
500 έως και 1.500 ευρώ. Το κόστος αυτό είναι απαγορευτικό για κάποιους, ειδικά αν υπολογίσει
κανείς και τα δικαιώµατα που σου δίνει το συγκεκριµένο έγγραφο, που είναι λιγότερα σε σύγκριση
µε µια άδεια παραµονής: σου επιτρέπει µεν να κυκλοφορείς ελεύθερα στο εσωτερικό της χώρας,
ενδεχοµένως και να ασφαλιστείς, αλλά δεν σου επιτρέπει να επισκεφθείς την πατρίδα σου ούτε να
προσκαλέσεις την οικογένειά σου.
Ένας δεύτερος αποτρεπτικός παράγοντας είναι η συχνή εµφάνιση πλαστών «ροζ καρτών». Όπως
περιγράφεται από τις αστυνοµικές αρχές (Συνεντεύξεις 7 και 8), η «ροζ κάρτα» είναι ένα έγγραφο
χωρίς δικλίδες ασφαλείας και είναι αρκετά εύκολη η πλαστογράφησή τους, ενώ η Αστυνοµία έχει
αντιµετωπίσει µεγάλο αριθµό τέτοιων περιστατικών. Οργανώσεις µεταναστών (Συνέντευξη 3)
κάνουν λόγο για Γεωργιανούς που έχουν στην κατοχή τους πλαστά αιτήµατα ασύλου, νοµίζοντας
πως είναι αυθεντικά.
Την ίδια εικόνα παρουσιάζει και ο Toma:
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«Τι είναι αυτό [το αίτηµα ασύλου]; Κόκκινη κάρτα; [ενν. «ροζ κάρτα»]. Ναι, σκέφτηκα πολλές
φορές, αλλά ξέρετε τι; Φτιάχνουν εδώ πολλές, αλλά δεν είναι. Μπορεί να έχουν ψεύτικη και να
τους ζητήσανε λεφτά» (Toma, 31 ετών).
Αντίστοιχα, προβλήµατα έχουν αναφερθεί και από συνεντευξιαζόµενους που υπέβαλαν αίτηση
νοµιµοποίησης µε τη βοήθεια δικηγόρων. Συγκεκριµένα, συναντήσαµε περίπτωση Γεωργιανού
άνδρα που πλήρωσε 4.000 ευρώ σε δικηγόρο για την υποβολή αίτησης άδειας παραµονής και έλαβε
τη βεβαίωση, η οποία ωστόσο στη συνέχεια αποδείχθηκε πλαστή, αλλά και γυναίκας που κατά τη
διάρκεια του προγράµµατος νοµιµοποίησης του 2005 έδωσε 1.500 ευρώ σε δικηγόρο για να
υποβάλει εκ µέρους της την αίτηση και εκείνος εξαφανίστηκε µε τα χρήµατα, χωρίς να
πραγµατοποιήσει οποιαδήποτε ενέργεια. Τα παραπάνω έχουν αποθαρρύνει πολλούς
συνεντευξιαζόµενους από το να υποβάλουν αίτηµα ασύλου, καθώς θεωρούν ότι δεν µπορούν να
είναι βέβαιοι για την εγκυρότητά του.

4.4 Παράτυπο καθεστώς και εργασία
Το γεγονός ότι σηµαντικό µέρος των Γεωργιανών που διαµένουν στην Ελλάδα είναι χωρίς χαρτιά
έχει αντίκτυπο στην κατάσταση της απασχόλησής τους, καθώς τους κάνει πιο ευάλωτους. Αυτό
ενισχύεται στην περίπτωση της οικιακής εργασίας, η οποία, λόγω της φύσης της, είναι πολύ πιο
δύσκολο να ρυθµιστεί. Όπως περιγράφεται από τους εκπροσώπους του Γεωργιανού Προξενείου της
Αθήνας (Συνέντευξη 1) και του Πολιτιστικού Κέντρου Καύκασος (Συνέντευξη 2), τα δικαιώµατα των
Γεωργιανών εργαζοµένων δεν προστατεύονται στην πράξη, καθώς δουλεύουν µε βάση προφορικές
συµφωνίες που συχνά παραβιάζονται. Έχουν υπάρξει περιπτώσεις όπου οι εργοδότες αρνούνται να
καταβάλουν στους εργαζόµενους τα δεδουλευµένα, γνωρίζοντας ότι δεν θα είναι σε θέση να
διεκδικήσουν την πληρωµή τους µέσω νοµικών διαδικασιών, λόγω του παράτυπου καθεστώτος
παραµονής τους.
Επιπλέον, σύµφωνα µε την εκπρόσωπο της Ένωσης Γεωργιανών Γυναικών Ελλάδας (Συνέντευξη 4),
ακόµη και εκείνοι που διαθέτουν άδεια παραµονής που έχει εκδοθεί και ανανεωθεί κατά το
παρελθόν αντιµετωπίζουν το ενδεχόµενο να χάσουν την εργασία τους, καθώς οι εργοδότες δείχνουν
την προτίµησή τους σε όσους είναι πρόθυµοι να εργαστούν ανασφάλιστοι, και ως εκ τούτου
κοστίζουν λιγότερο.
Με βάση τη συνέντευξή µας µε το Πολιτιστικό Κέντρο Καύκασος (Συνέντευξη 2), τα υπερβολικά
απαιτητικά ωράρια των εργαζόµενων στον οικιακό τοµέα, ιδιαίτερα εκείνων που απασχολούνται
στη φροντίδα ηλικιωµένων, οι οποίοι πρέπει να έχουν διαρκή παρουσία, πιθανότατα συνδέονται µε
την απώλεια των εγγράφων, αφού σε πολλές περιπτώσεις οι εργαζόµενοι δεν έχουν τη χρονική
ευχέρεια να ασχοληθούν µε γραφειοκρατικά ζητήµατα. Το παραπάνω επιβεβαιώνεται και από την
έρευνα πεδίου.
Οι Ψηµένος και Σκαµνάκης (2008) έχουν υποστηρίξει πως η έλλειψη άδειας εργασίας οδηγεί τους
νεοαφιχθέντες µετανάστες στην παράτυπη ανασφάλιστη εργασία, η οποία µε τη σειρά της
δηµιουργεί εµπόδια στην απόκτηση και ανανέωση εγγράφων, δηµιουργώντας ένα φαύλο κύκλο
«προνοιακής περιθωριοποίησης». Επιπλέον, το γεγονός ότι, ακόµη και αν µια οικιακή βοηθός
πλήρους απασχόλησης και οι εργοδότες της ακολουθούν πιστά τους κανόνες ασφάλισης, αυτή δεν
απολαµβάνει τα ίδια προνόµια µε τους εργαζόµενους σε άλλους τοµείς εργασίας, είναι πιθανό να
την αποθαρρύνει από το να ασφαλιστεί και/ή να νοµιµοποιηθεί (Μaroufof, 2013).
Ωστόσο, πρέπει να τονίσουµε ότι κάποιοι µετανάστες έχουν πιο ισχυρά κίνητρα για να
νοµιµοποιηθούν από άλλους. Μετανάστες που ήρθαν στην Ελλάδα σε νεότερη ηλικία, χωρίς να
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έχουν αφήσει πίσω τις οικογένειές τους και δεν θεωρούν την παραµονή τους στη χώρα προσωρινή,
διαθέτουν ισχυρότερο κίνητρο να νοµιµοποιηθούν, καθώς κάτι τέτοιο θα επέτρεπε την περαιτέρω
εξέλιξή τους, τόσο σε επαγγελµατικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο. Από την άλλη, οι γυναίκες που
αντιµετωπίζουν τη µετανάστευσή τους ως «βραχυπρόθεσµη» συχνά θεωρούν την ασφάλιση
σπατάλη χρηµάτων, που χρησιµεύει µόνο για να αποκτήσουν ή να ανανεώσουν τις άδειές τους. Το
ίδιο ισχύει και για γυναίκες που ζουν στην Ελλάδα µε τους συζύγους τους και, ενώ οι ίδιες είναι
εργαζόµενες, επιλέγουν να µην ασφαλιστούν διαθέτοντας άδεια παραµονής οικογενειακής
επανένωσης. Τέτοιες ήταν οι περιπτώσεις της Natali και της Nana: στην περίπτωση της πρώτης το
γεγονός ότι ο σύζυγός της έµεινε άνεργος και κατά συνέπεια δεν µπόρεσε να ανανεώσει την άδεια
παραµονής του δηµιούργησε πρόβληµα και στους δύο, παρότι η ίδια εξακολουθούσε να εργάζεται,
ενώ στην περίπτωση της δεύτερης δηµιουργήθηκε το ίδιο πρόβληµα µε την επιστροφή του συζύγου
της.
Τα παραπάνω αποδεικνύουν ότι, πέρα από τις πολιτικές σχετικά µε τον έλεγχο και τη διαχείριση της
µετανάστευσης, οι πολιτικές σχετικά µε την εργασία και την ασφάλιση παίζουν σηµαντικό ρόλο στο
καθεστώς παραµονής των µεταναστών. Συνεπώς, παράλληλα µε τις ρυθµίσεις που ήδη έχουν τεθεί
σε εφαρµογή και δίνουν τη δυνατότητα σε ορισµένους µετανάστες να (επανα)νοµιµοποιηθούν, θα
ήταν σηµαντικό να δοθούν κίνητρα για την ανάπτυξη ασφαλιστικής συνείδησης, τόσο στους
εργαζόµενους όσο και στους εργοδότες.
Τέλος, αξίζει να αναφέρουµε πως πολλές εσωτερικά εργαζόµενες στον οικιακό τοµέα, κυρίως
νεότερες σε ηλικία, θεωρούν τον εαυτό τους εγκλωβισµένο στο συγκεκριµένο επάγγελµα, ακριβώς
λόγω του νοµικού καθεστώτος τους: θεωρούν ότι αφενός δεν θα µπορούσαν να βρουν εργασία σε
άλλο τοµέα, δεδοµένου ότι δεν έχουν τη δυνατότητα να ασφαλιστούν, και αφετέρου ότι το
περιβάλλον του σπιτιού τις προστατεύει από ενδεχόµενους ελέγχους.

5. Η επιστροφή στη Γεωργία και η βιωσιµότητά της
Σύµφωνα µε τον Cassarino (2004) η επιστροφή στη χώρα καταγωγής µπορεί να χωριστεί σε τρεις
ευρείες κατηγορίες, µε βάση τον βαθµό προπαρασκευής του µετανάστη που επιστρέφει: υψηλό
επίπεδο ετοιµότητας, χαµηλό επίπεδο ετοιµότητας και απουσία προπαρασκευής. Το ενδιαφέρον
στην περίπτωση των Γεωργιανών µεταναστών, αλλά πιθανότατα και των µεταναστών άλλων
εθνικοτήτων που επιστρέφουν από την Ελλάδα, είναι ότι τα χαρακτηριστικά τους πριν την
επιστροφή αλλά και οι συνθήκες µετά την επιστροφή δεν συµπίπτουν µε την τυπολογία του
Cassarino. Η εξήγηση µπορεί να αναζητηθεί στην ελληνική µεταναστευτική πολιτική των τελευταίων
δεκαετιών και την εφαρµογή της.
Έτσι, η πλειονότητα των συνεντευξιαζόµενων εµπίπτει στην κατηγορία των µεταναστών µε χαµηλή
προπαρασκευή για επιστροφή, παρότι το νοµικό τους καθεστώς είναι συχνά εκείνο του παράτυπου
µετανάστη ή του απορριφθέντος αιτούντα άσυλο, το οποίο κατά τον Cassarino παραπέµπει σε
απουσία προπαρασκευής, ενώ η διάρκεια της παραµονής τους στη χώρα ξεπερνά συχνά κατά πολύ
τα 3-4 έτη, στοιχείο που παραπέµπει, κατά τον µελετητή, σε υψηλό επίπεδο προπαρασκευής. Και
εδώ πρέπει να στραφούµε, όπως είπαµε, στην ελληνική µεταναστευτική πολιτική, καθώς αυτή
επέτρεψε σε άτοµα µε µακρά παρουσία στη χώρα να ζουν και να εργάζονται χωρίς χαρτιά ή υπό
επισφαλές νοµικό καθεστώς (όπως αυτό του αιτούντος άσυλο), χωρίς να αναζητηθεί κάποια πιο
ορθολογική λύση.
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5.1 Πολιτικές και προγράµµατα επιστροφής
Σε γενικές γραµµές, µια σειρά από κρατικούς φορείς, µη κυβερνητικές οργανώσεις και διεθνείς
οργανισµούς, όπως ο ∆ΟΜ και το Danish Refugee Council, έχουν εµπλακεί σε δραστηριότητες που
αφορούν την παλιννόστηση και την επανένταξη των επαναπατριζόµενων στη Γεωργία. Για
παράδειγµα, το Danish Refugee Council έχει δραστηριοποιηθεί στον τοµέα της επανένταξης από το
2007, βοηθώντας στην ανάπτυξη των δυνατοτήτων των µη κυβερνητικών οργανώσεων και στη
δηµιουργία των κατάλληλων συστηµάτων, ενώ ταυτόχρονα παρέχει άµεση βοήθεια σε µετανάστες
που επιστρέφουν (Συνέντευξη 16). Το κράτος της Γεωργίας, µέσω του Υπουργείου Εσωτερικά
Εκτοπισµένων Ατόµων από τις Κατεχόµενες Περιοχές, Προσφύγων και Στέγασης, παρέχει στους
επαναπατριζόµενους επιχορηγήσεις για µικρές επιχειρήσεις της τάξεως των 3.000 δολαρίων
περίπου, µετά την παρακολούθηση ενός σχετικού σεµιναρίου και τη σύνταξη ενός επιχειρηµατικού
σχεδίου (Συνέντευξη 14). Η Στοχευµένη Πρωτοβουλία (Targeted Initiative) για τη Γεωργία
προσφέρει στους παλιννοστούντες γενικές συµβουλές, βοήθεια στην αναζήτηση εργασίας µέσω
κέντρων συµβουλευτικής και εύρεσης εργασίας, πρόσθετη εκπαίδευση µέσω προγραµµάτων
επαγγελµατικής κατάρτισης ή µαθητείας, περιορισµένη ιατρική βοήθεια όταν κρίνεται αναγκαία για
την περαιτέρω επανένταξη, προσωρινή στέγαση και βοήθεια για τη δηµιουργία µικρών
επιχειρήσεων (Συνέντευξη 17).
Η Zurabishvili (2012), ωστόσο, τονίζει πως τα διαθέσιµα προγράµµατα δεν πετυχαίνουν να
δηµιουργήσουν ένα περιβάλλον µέσα στο οποίο όσοι επιστρέφουν θα µπορούσαν είτε να
δηµιουργήσουν επιχειρήσεις είτε να εφαρµόσουν τις δεξιότητες που απέκτησαν το διάστηµα της
µετανάστευσής τους στο εξωτερικό.
Κατά την περίοδο της πραγµατοποίησης της πρώτης φάσης της έρευνας πεδίου υπήρξε έντονη
συζήτηση σχετικά µε την επικείµενη έναρξη ενός, µεγαλύτερης κλίµακας, κρατικά
χρηµατοδοτούµενου προγράµµατος για την προώθηση της επιστροφής των Γεωργιανών
µεταναστών και την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας της Γεωργίας (Συνεντεύξεις 1, 2 και 4).
Ωστόσο, ορισµένοι από τους φορείς µε τους οποίους επικοινωνήσαµε εµφανίστηκαν πιο
επιφυλακτικοί, τονίζοντας πως ναι µεν από τη σκοπιά του γεωργιανού κράτους µια τέτοια κίνηση θα
τοποθετούσε τη χώρα πιο κοντά στην Ευρώπη, ωστόσο οικονοµικά η αξία των εµβασµάτων αποτελεί
το 8% του ΑΕΠ, ενώ είναι µεγάλος και ο αριθµός των οικογενειών που εξαρτώνται από τα χρήµατα
αυτά (Συνέντευξη 16).

5.2 Η απόφαση για επιστροφή
Για ορισµένους από τους ερωτώµενους η απόφαση να επιστρέψουν ήρθε οµαλά, καθώς εκπλήρωσαν
κάποιον περισσότερο ή λιγότερο σαφή στόχο όπως να αγοράσουν ένα σπίτι ή ένα κατάστηµα στην
πατρίδα τους ή να υποστηρίξουν τα παιδιά τους κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Σε αρκετές
από αυτές τις περιπτώσεις, δεν καταφέρνουν να εκπληρώσουν τον αρχικό στόχο, όσον αφορά τα
αναµενόµενα οφέλη, και συνεπώς µια βιώσιµη επιστροφή. Όπως φαίνεται από κάποιες
συνεντεύξεις, αυτό έχει ως αποτέλεσµα είτε την παράταση του διαστήµατος παραµονής στο
εξωτερικό είτε την επιλογή µιας δεύτερης µετανάστευσης:
«∆εν ξέρω πώς έγινε, δηλαδή δεν µπορώ να φύγω. Έφυγε ο άντρας µου και τώρα ετοιµάζοµαι
µήπως, µήπως και εγώ σε λίγο θα φύγω. Θέλαµε να φύγουµε µαζί, αλλά δεν τα καταφέραµε.
∆ηλαδή, µάλλον που έχουµε ανάγκη. ∆εν υπάρχει άλλος λόγος, ναι, είναι αυτό» (Denola, 37
ετών).
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«Γιατί µάζεψα ό,τι ήθελα, µάζεψα κάτι, αγόρασα το σπίτι εδώ. Και χρειαζόµουν κάτι για φαγητό,
να έχω κάποια δουλειά, αλλά τελείωσαν λεφτά και µετά τι να κάνω; Πάλι πήγα πίσω» (Natia, 52
ετών).
Πολλοί, ωστόσο, σκέφτονται την επιστροφή ή αποφασίζουν να επιστρέψουν από νοσταλγία για την
οικογένειά τους που δεν υπάρχει αλλιώς δυνατότητα να συναντήσουν λόγω του καθεστώτος
παραµονής τους, που δεν τους επιτρέπει να ταξιδέψουν. Μια τέτοια περίπτωση είναι αυτή της Nino,
η οποία σκέφτεται την επιστροφή, παρότι η οικογένειά της εξακολουθεί να έχει ανάγκη τα χρήµατα:
«Τώρα, επειδή τα παιδιά ήταν δύο χρονών, δεν έχω δει πώς µεγαλώσανε, τίποτα. Έχουνε περάσει
τέσσερα χρόνια, τώρα σκέφτοµαι να κάτσω λίγο και όχι, δεν θέλω στη συνέχεια να µείνω εδώ.
Λίγα χρόνια ακόµα, να ασφαλίσω λίγο τη ζωή για τα παιδιά µου, και µετά νοµίζω να γυρίσω»
(Nino, 36 ετών).
Ορισµένες ερωτώµενες, µάλιστα, αναφέρουν πως αν είχαν άδεια παραµονής, και κατά συνέπεια τη
δυνατότητα να ταξιδεύουν στη Γεωργία ώστε να επισκέπτονται τις οικογένειές τους, θα µπορούσαν
να σκεφτούν την παραµονή τους στην Ελλάδα πιο µακροπρόθεσµα. Στην περίπτωση ωστόσο
ατόµων που έχουν µεταναστεύσει στην Ελλάδα σε νεαρότερη ηλικία η απουσία εγγράφων παίζει
κεντρικό ρόλο στην απόφασή τους για επιστροφή, αλλά όχι για τον ίδιο λόγο. Το βασικότερό τους
πρόβληµα δεν είναι το γεγονός ότι δεν έχουν τη δυνατότητα να ταξιδεύουν στην πατρίδα τους, αλλά
το γεγονός ότι αισθάνονται –και πράγµατι είναι περιορισµένα– τόσο στην προσωπική όσο και στην
επαγγελµατική τους ζωή:
«Το έχω, ας πούµε, στο µυαλό, σε δύο χρόνια πρέπει να τα κάνω όλα αυτά, ό,τι έχω στο µυαλό
µου. Εντάξει, µπορεί και να µη γίνει σε αυτά τα δύο χρόνια, αλλά όσο σκέφτεσαι και παραπάνω,
και παραπάνω, το µεγαλώνεις, οπότε πρέπει να φύγω σε αυτά τα δύο χρόνια. Θα γίνει, δεν θα
γίνει, θα γίνει, δεν θα γίνει, αυτό το τι έχω στο µυαλό µου δεν έχει σηµασία. Καλύτερα να φύγω.
Αυτό, το να είσαι έτσι χωρίς χαρτιά, είναι πάρα πολύ δύσκολο» (Eliso, 27 ετών).
Πρέπει λοιπόν να τονιστεί ότι το καθεστώς µη νοµιµότητας και οι πολιτικές που αφορούν τον έλεγχο
και την είσοδο στη χώρα επηρεάζουν το µεταναστευτικό σχέδιο, τόσο σε µεσοπρόθεσµο όσο και σε
µακροπρόθεσµο επίπεδο. Σε µεσοπρόθεσµο επίπεδο οι Γεωργιανοί µετανάστες αντιµετωπίζουν την
παρατυπία και την παγίδευση εντός Ελλάδας. Σε µακροπρόθεσµο επίπεδο βλέπουµε συχνά να
οδηγούνται στην επιστροφή άτοµα που δεν έχουν εκπληρώσει τον µεταναστευτικό τους στόχο,
επειδή δεν έχουν άλλο τρόπο να επισκεφθούν την πατρίδα τους και την οικογένειά τους, καθώς και
άτοµα, κυρίως νεότερης ηλικίας, που θα επιθυµούσαν να παραµείνουν στη χώρα, ωστόσο το µη
νόµιµο καθεστώς τους δεν τους επιτρέπει να κάνουν σχέδια για το µέλλον. Επιπλέον, η έλλειψη
ελευθερίας κινήσεων δεν δίνει στους µετανάστες αυτούς τη δυνατότητα να επισκεφθούν τη Γεωργία
κατά τη διάρκεια της προετοιµασίας της επιστροφής τους, ώστε να κάνουν µια πιο ρεαλιστική
εκτίµηση των προοπτικών τους εκεί.

5.3 Η επιστροφή στην πράξη
Ο Cassarino (2004) µιλώντας για τον βαθµό προπαρασκευής (preparedness) των µεταναστών που
επιστρέφουν στη χώρα καταγωγής τους αναφέρεται στην προθυµία (willingness) και τηνετοιµότητά
τους (readiness) για επιστροφή. Για να επιτευχθεί λοιπόν ένα υψηλό επίπεδο προπαρασκευής, η
απόφαση πρέπει να είναι αποτέλεσµα ελεύθερης επιλογής που συνοδεύεται από επαρκείς πόρους
και πληροφορίες σχετικά µε τις συνθήκες στη χώρα καταγωγής. Η έλλειψη ελευθερίας κινήσεων,
που συνδέεται µε τις πολιτικές ελέγχου και θεωρήσεων εισόδου, συχνά δεν επιτρέπει κάτι τέτοιο. Οι
µετανάστες αποφασίζουν να επιστρέψουν υπό την ψυχολογική πίεση που βιώνουν λόγω της µεγάλης
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νοσταλγίας για το σπίτι και τα συγγενικά τους πρόσωπα, ενώ ταυτόχρονα δεν έχουν τη δυνατότητα
να ελέγξουν από πρώτο χέρι τις συνθήκες στην πατρίδα τους.
Όπως έχουµε ήδη αναφέρει, προγράµµατα παλιννόστησης και επανένταξης λαµβάνουν χώρα σε
Ελλάδα και Γεωργία. Αξίζει να τονίσουµε, ωστόσο, ότι κανένας από τους ερωτώµενους δεν
επηρεάστηκε από την ύπαρξη των εν λόγω προγραµµάτων στην απόφασή του να επιστρέψει στη
Γεωργία ούτε αξιοποίησε κάποιο από αυτά. Επιπλέον, ενώ οι µετανάστες στην Ελλάδα φαίνεται να
είναι ενήµεροι για τα προγράµµατα του ∆ΟΜ, δεν φαίνεται να ισχύει το ίδιο και για τους
ερωτώµενους στη Γεωργία, όσον αφορά τα προγράµµατα κατάρτισης και ενίσχυσης της
επιχειρηµατικότητας.
Πολλοί από τους µετανάστες που έχουν επιστρέψει στη Γεωργία εξέφρασαν την επιθυµία να
γυρίσουν στην Ελλάδα, καθώς οι οικονοµικές συνθήκες στην πατρίδα τους δεν είχαν βελτιωθεί
ουσιαστικά, ενώ τα χρήµατα που είχαν συγκεντρώσει ή οι επενδύσεις που έκαναν δεν ήταν σε θέση
να καλύψουν τις ανάγκες των ίδιων και των οικογενειών τους:
«Είχαµε 700 ευρώ µισθό, τώρα όχι, µόνο αγελάδες, αλλά από κει θα φας. Μόνο καλαµπόκι και
φασόλια. [...] Αν έχεις µόνο το διαµέρισµα όµως, τι να κάνεις; Αφού δεν µπορείς να ζεις και να
φας ψωµί. Είναι δύσκολη, είναι δύσκολη η κατάσταση» (Ketevan, 51 ετών).
Η κατάσταση φαίνεται πιο δύσκολη για τους µετανάστες µεγαλύτερης ηλικίας:
«Η θεία µου έχει φύγει, αλλά πάλι θέλει να γυρίσει. Το σκέφτεται. Λέει ας πούµε κάνα-δυο-τρία
χρόνια, µέχρι να βγω στη σύνταξη, µετά θα γυρίσω, ας πούµε, όταν θα έχει τη σύνταξη. Γιατί είναι
πάρα πολύ δύσκολο να βρεις δουλειά όταν θα γυρίσεις και σ’ αυτή την ηλικία, όταν είσαι µεγάλη»
(Eliso, 27 ετών).
Οι νεότεροι, από την άλλη, φαίνονται πιο αισιόδοξοι, χωρίς ωστόσο να εξιδανικεύουν την
κατάσταση στη Γεωργία:
«Το αποφάσισα [να γυρίσω] γιατί δεν είχα χαρτιά και έτσι περιµένοντας, περιµένοντας,
περάσανε πολλά χρόνια και δεν πήγαινα µπροστά. ∆εν µπορούσα… Είχα µια δουλειά, ήταν η
οικογένειά µου εκεί, αλλά δεν ήταν αυτό που µε γέµιζε και πάλι ήµουνα παράνοµα. Στην Ελλάδα
ήµουνα παράνοµα, και αυτό µε ενόχλησε πάρα πολύ και αποφάσισα να γυρίσω. ∆εν έχω
µετανιώσει, δεν έχω µετανιώσει. Παρόλο που ήµουν ένα χρόνο άνεργη και ήτανε λίγο δύσκολο
για µένα, δεν έχω σκεφτεί ποτέ να πάω πίσω στην Ελλάδα, εκτός αν πάω για διακοπές [γελάει].
Και σε καµία άλλη χώρα δεν θέλω. Γιατί όταν πηγαίνεις από δω, από κει, είναι δύσκολο να
προχωρήσεις τη ζωή σου, έτσι κατάλαβα. Πρέπει να µείνεις για να βολευτείς, να γνωρίσεις τον
κόσµο, να κάνεις φίλους…» (Manana, 36 ετών).
Τέλος, κατά τη διάρκεια της έρευνας πεδίου συναντήσαµε και περιπτώσεις που, παρότι είχαν
υπάρξει µετανάστες χωρίς χαρτιά ή αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα, σύµφωνα µε την τυπολογία του
Cassarino (2004), επέστρεψαν στη Γεωργία µε υψηλό βαθµό προπαρασκευής. Τα άτοµα αυτά
επέστρεψαν στη χώρα όταν διαφαινόταν η νίκη του «Γεωργιανού Ονείρου», πιστεύοντας ότι θα
µπορέσουν να παίξουν κάποιο ρόλο στις εξελίξεις και να µεταφέρουν εµπειρίες και τεχνογνωσία από
την Ελλάδα στη Γεωργία. ∆υστυχώς, όµως, διαψεύστηκαν:
«Εµείς νοµίσαµε ότι θα ξεκινήσουµε κάτι, αφού είχαµε ζήσει χρόνια στην Ελλάδα και είχαµε
µάθει πολλά πράγµατα. Και νοµίζαµε ότι αυτή η δύναµη θα µας χρειαστεί στη Γεωργία, και η
Γεωργία θα χρειαστεί τις δικές µας εµπειρίες. Αλλά όταν ήρθαµε εδώ, η κατάσταση δεν ήταν
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τόσο πολύ αυτή που περιµέναµε. Κανένας δεν ενδιαφέρεται καταρχήν τι ξέρεις, ποιος είσαι, δεν
ασχολείται, δεν υπάρχει πολιτική θέληση» (Levan, 46 ετών).

6. Συµπεράσµατα
Η γυναικεία µετανάστευση από την Ανατολική Ευρώπη έχει αποτελέσει αναπόσπαστο µέρος των
διεθνών µεταναστευτικών ροών προς την Ε.Ε. και την Ελλάδα τα τελευταία είκοσι χρόνια. Η Ελλάδα
και άλλες χώρες της Νότιας Ευρώπης έγιναν ιδιαιτέρα ελκυστικοί προορισµοί, καθώς ήταν πιο
εύκολα προσβάσιµες σε σύγκριση µε τις χώρες της ∆υτικής Ευρώπης και παράλληλα πιο ανεκτικές
απέναντι σε άτυπες µορφές απασχόλησης, σε µια εποχή που οι πολιτικές ελέγχου της
µετανάστευσης στην Ε.Ε. γίνονταν όλο και πιο αυστηρές.
Στην περίπτωση των Γεωργιανών µεταναστών, τα κοινωνικά δίκτυα που αποτελούνται από
οµοεθνείς τους καθώς και από άτοµα άλλων εθνικοτήτων, όπως οι Έλληνες εργοδότες τους, παίζουν
ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο σε πολλές αποφάσεις και διαδικασίες. Όχι µόνο στην αρχική απόφαση για
µετανάστευση και στην οργάνωση του ταξιδιού, αλλά και στην εύρεση εργασίας ή την προσπάθεια
να αποκτήσουν νόµιµο καθεστώς, καθώς και στην οργάνωση της επιστροφής τους στη Γεωργία. Οι
Γεωργιανοί µετανάστες εισέρχονται στην Ελλάδα είτε µε θεώρηση εισόδου είτε περνώντας τα
σύνορα παράνοµα. Είναι σαφές πως ο τρόπος εισόδου δεν τους είναι αδιάφορος, όχι µόνο εξαιτίας
των κινδύνων που συνδέονται µε την παράνοµη είσοδο στη χώρα, αλλά και λόγω της σύνδεσης της
θεώρησης εισόδου µε τα προγράµµατα νοµιµοποίησης – γεγονός που αποτελεί ένδειξη για το εύρος
των πληροφοριών που αντλούν οι µετανάστες κατά την οργάνωση του ταξιδιού τους από τα δίκτυα
συγγενών και φίλων. Τα δίκτυα παίζουν, επίσης, σηµαντικό ρόλο και στην αρχική εγκατάσταση και
εύρεση εργασίας των Γεωργιανών στην Ελλάδα.
Στην πλειονότητά τους οι συνεντευξιαζόµενοι ξεκίνησαν το εγχείρηµα της µετανάστευσης µε σκοπό
την επίτευξη συγκεκριµένων στόχων, θεωρώντας τη βραχυπρόθεσµη ή µεσοπρόθεσµη, ενώ στη
λήψη της απόφασης συχνά συµµετείχε ολόκληρη η οικογένεια. Έτσι, είναι µεν ενήµεροι για τις
δυσκολίες που πρόκειται να αντιµετωπίσουν όσον αφορά το καθεστώς παραµονής τους στη χώρα
αλλά το γεγονός αυτό δεν τους αποθαρρύνει. Ωστόσο, καθώς οι οικονοµικοί στόχοι µεταβάλλονται
και το διάστηµα παραµονής τους στη χώρα παρατείνεται, το ζήτηµα του καθεστώτος παραµονής
γίνεται όλο και πιο σηµαντικό.
Όπως αναφέρθηκε, όσον αφορά την επιστροφή, η έλλειψη ελευθερίας κινήσεων που συνδέεται µε
τις πολιτικές ελέγχου και θεωρήσεων εισόδου συχνά δεν επιτρέπει την επαρκή προετοιµασία των
µεταναστών, καθώς αποφασίζουν να επιστρέψουν υπό συνθήκες ψυχολογικής πίεσης λόγω της
έντονης νοσταλγίας για το σπίτι και τους οικείους, ενώ ταυτόχρονα δεν έχουν τη δυνατότητα να
ελέγξουν από πρώτο χέρι τις συνθήκες στην πατρίδα τους. Έτσι, πολλοί από τους µετανάστες που
έχουν επιστρέψει στη Γεωργία εκφράζουν την επιθυµία να γυρίσουν στην Ελλάδα, καθώς οι
οικονοµικές συνθήκες στην πατρίδα τους δεν είχαν βελτιωθεί ουσιαστικά και τα χρήµατα που είχαν
συγκεντρώσει ή οι επενδύσεις που έκαναν δεν ήταν σε θέση να καλύψουν τις ανάγκες των ίδιων και
των οικογενειών τους.
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7. Παραρτήµατα
7.1 Παράρτηµα I: Συνεντεύξεις µε φορείς στην Ελλάδα
Αριθµός
Συνέντευξης

Φορείς στην Ελλάδα

1
2
3

Γεωργιανό Προξενείο Αθήνας
Συνέντευξη
Πολιτιστικό Κέντρο Καύκασος
Συνέντευξη
Γεωργιανοί
Μετανάστες
για
µια Συνέντευξη
∆ηµοκρατική Γεωργία
Ένωση Γεωργιανών Γυναικών Ελλάδος
Τηλεφωνική
συνέντευξη
Ύπατη Αρµοστεία του ΟΗΕ για τους Συνέντευξη
Πρόσφυγες, Γραφείο Ελλάδας
Ελληνικό Συµβούλιο για τους Πρόσφυγες
Τηλεφωνική
συνέντευξη & email
Ελληνική
Αστυνοµία,
∆ιεύθυνση Συνέντευξη
Αλλοδαπών, Τµήµα Συντονισµού και
Επιχειρήσεων
Ελληνική
Αστυνοµία,
∆ιεύθυνση Συνέντευξη
Αλλοδαπών, Τµήµα Ασύλου
Greek Forum of Migrants
Συνέντευξη
FRONTEX
Συνέντευξη
Ελληνική
Αστυνοµία,
∆ιεύθυνση Συνέντευξη
Αλλοδαπών

4
5
6
7

8
9
10
11

Τύπος Επικοινωνίας

Ηµεροµηνία
13.03.2013
05.02.2013
08.03.2013
24.03.2013
08.02.2013
17.02.2013
11.02.2013

11.02.2013
15.02.2013
01.02.2013
05.04.2013

7.2 Παράρτηµα II: Συνεντεύξεις µε φορείς στη Γεωργία
Αριθµός
Συνέντευξης
13
14
15
16
17
18

Φορείς στη Γεωργία

Τύπος Επικοινωνίας

Ηµεροµηνία

Ελληνική Πρεσβεία Τιφλίδας
Αποστολή του ∆ΟΜ στη Γεωργία
Υπουργείο Επικρατείας, Γραφείο για
ζητήµατα ∆ιασποράς
People’s Harmonious Development
Society
Danish Refugee Council
Στοχευµένη Πρωτοβουλία της Ε.Ε. για
τη Γεωργία

Τηλεφωνική συνέντευξη
Συνέντευξη µέσω Skype
Τηλεφωνική συνέντευξη
& µέσω Skype
Γραπτή επικοινωνία

14.03.2013
19.02.2013
04.03.2013

Συνέντευξη µέσω Skype
Γραπτή επικοινωνία

27.03.2013
29.03.2013

90

20.02.2013

∆. Η ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΥΚΡΑΝΩΝ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α: ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ,
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Μαρίνα Νικόλοβα

1. Εισαγωγή
1.1 Σκοπός, µεθοδολογία και θεωρητικές προσεγγίσεις.
Όπως διαπιστώθηκε µέχρι τώρα στo πλαίσιo της παρούσας µελέτης, το ζήτηµα της παράτυπης
µετανάστευσης είναι πιο επίκαιρο από ποτέ και εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο της µελέτης των
επιπτώσεων της παγκοσµιοποίησης. Έχουν, όµως, επίγνωση οι µετανάστες για τους κανόνες που
ισχύουν στα κράτη στα οποία κατευθύνονται; Πώς διαµορφώνουν τα σχέδιά τους; Πιο
συγκεκριµένα, το ζήτηµα της διαχείρισης των µεταναστευτικών ροών αποτελεί προτεραιότητα τόσο
σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο, περιλαµβάνοντας το άσυλο, την παράτυπη µετανάστευση,
την οικονοµική µετανάστευση και τον έλεγχο των συνόρων. Οι συνθήκες οικονοµικής κρίσης στην
Ελλάδα µε όλα τα επακόλουθα (αύξηση της ανεργίας, κίνδυνος κοινωνικού αποκλεισµού κ.ά.) από
τη µία, και το ξέσπασµα της ένοπλης σύγκρουσης στην Ανατολική Ουκρανία το 2014 από την άλλη,
αναδεικνύουν ακόµα περισσότερο τη σηµασία διερεύνησης του θέµατος από διαφορετικές σκοπιές.
Το παρόν κεφάλαιο επικεντρώνεται στους Ουκρανούς µετανάστες που διαµένουν χωρίς έγγραφα
στην Ελλάδα, και προσπαθεί να απαντήσει στα ερωτήµατα πώς διαµορφώνουν τα σχέδιά τους και
κατά πόσον οι αποφάσεις και οι ενέργειές τους επηρεάζονται από διάφορες πολιτικές ή/και
δρώντες. Σκοπός της µελέτης είναι να εξετάσει τις πολιτικές που αφορούν τους µετανάστες – όχι
µόνο τις πολιτικές εισόδου και ελέγχου, αλλά και αυτές που αφορούν τα εργασιακά ζητήµατα και
την ασφάλιση, ως προς τη σηµασία που έχουν στις προσωπικές ιστορίες των Ουκρανών. Ο όρος
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«παράτυπος µετανάστης» χρησιµοποιείται µε την έννοια του ξένου που διαµένει χωρίς
νοµιµοποιητικά έγγραφα στη χώρα, ως αποτέλεσµα της νοµοθεσίας και των διατάξεων που ορίζουν
κάποιες µορφές κινητικότητας ως επιθυµητές και νόµιµες, ενώ άλλες ως παράνοµες και µη
επιθυµητές (Castles et al., 2012).
Την περίοδο που διεξήχθη η έρευνα σηµειώθηκαν σηµαντικές εξελίξεις τόσο στην Ελλάδα όσο και
στην Ανατολική Ουκρανία. Το νέο οικονοµικό, κοινωνικό και πολιτικό περιβάλλον της Ελλάδας µετά
το ξέσπασµα της κρίσης επέφερε, εκτός των άλλων, αλλαγές στη νοµοθεσία για τις εργασιακές
σχέσεις, αλλά και στη νοµοθεσία για τη µετανάστευση. Η σύγκρουση στην Ανατολική Ουκρανία,
παρόλο που διεξήχθη σε περιορισµένη έκταση, είχε αντίκτυπο και στην υπόλοιπη Ουκρανία, τόσο σε
επίπεδο καθηµερινής συναισθηµατικής έντασης όσο και φόβου για τις εξελίξεις, καθώς νεαροί
άνδρες από όλες τις περιοχές της χώρας επιστρατεύθηκαν, ενώ υπήρξε και εσωτερική µετακίνηση
Ουκρανών λόγω των συγκρούσεων.
Σχετικά µε την Ελλάδα, οι πιο πολυπληθείς ροές Ουκρανών οικονοµικών µεταναστών
χρονολογούνται από τη δεκαετία του 1990. Σε σχέση µε τους λόγους που τους ώθησαν στη
µετανάστευση, αλλά και σε σχέση µε τα χαρακτηριστικά ενσωµάτωσης στην αγορά εργασίας στις
µεσογειακές χώρες, συµπεριλαµβανοµένης και της Ελλάδας, οι Ουκρανοί ανήκουν σε ένα ευρύτερο
κύµα µετανάστευσης από τις χώρες που πρόσφατα είχαν απαλλαγεί από το µοντέλο του «υπαρκτού
σοσιαλισµού» και περνούσαν µεταβατική περίοδο προς την ελεύθερη αγορά και τον
εκδηµοκρατισµό των κρατικών µηχανισµών. Τη δεκαετία του 1990, η Ελλάδα από χώρα αποστολής
σταδιακά µετατράπηκε σε χώρα υποδοχής µεταναστών, µε τους πρώτους µετανάστες να έρχονται
κυρίως από την Αλβανία, τη Βουλγαρία, τη Ρουµανία, την Ουκρανία, τη Γεωργία. Η χώρα δεν
άργησε να υιοθετήσει και τις πρώτες νοµοθετικές ρυθµίσεις σχετικά µε τη νοµιµοποίηση των
µεταναστών την ίδια περίοδο, ενώ µια σειρά µέτρων υιοθετήθηκαν και την επόµενη δεκαετία, τα
οποία ήταν καθοριστικής σηµασίας για τους Ουκρανούς, η πλειοψηφία των οποίων ήρθαν εκείνη
την περίοδο στη χώρα. Το επόµενο διάστηµα, από το 2008-2009, αρχίζει η τάση επιστροφής προς
την χώρα καταγωγής.

1.2 Μεθοδολογική προσέγγιση
Στο πλαίσιο της κοινής µεθοδολογικής προσέγγισης που χαρακτηρίζει την παρούσα έρευνα, το
κεφάλαιο αυτό στηρίζεται σε 28 συνεντεύξεις, που πραγµατοποιήθηκαν στην Ελλάδα µε Ουκρανούς
µετανάστες, και άλλες 13 που πραγµατοποιήθηκαν στην Ουκρανία µε άτοµα που έχουν ήδη
επιστρέψει στη χώρα ή έχουν κάποιο συγγενή στην Ελλάδα. Οι συνεντεύξεις στην Ελλάδα
πραγµατοποιήθηκαν την περίοδο από τον Σεπτέµβριο του 2013 έως τον Φεβρουάριο του 2014, ενώ
οι συνεντεύξεις στην Ουκρανία πραγµατοποιήθηκαν το δεύτερο εξάµηνο του 2014. Από το σύνολο
των συνεντευξιαζόµενων στην Ελλάδα, 22 είναι γυναίκες ηλικίας 27-61 ετών και 6 είναι άνδρες
ηλικίας 21-47 ετών, µε διάστηµα παραµονής στη χώρα από 2,5 έως και 18 χρόνια. Στην Ουκρανία
πραγµατοποιήθηκαν συνεντεύξεις µε 11 γυναίκες, ηλικίας 23-71 ετών και µε 2 άνδρες, 18 και 22
ετών, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν µετανάστες στην Ελλάδα και επέστρεψαν ανάµεσα
στο 2004 και το 2013.
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Πίνακας 1. Αρχικός χρόνος παραµονής χωρίς χαρτιά, χρόνος νόµιµης παραµονής και
περίοδος απώλειας της νοµιµότητας των µεταναστών µε τους οποίους έγιναν
συνεντεύξεις στην Ελλάδα σε σχέση µε τη συνολική περίοδο της παραµονής τους1

Από τον Πίνακα προκύπτει ότι το 28% του δείγµατος δεν µπήκε σε διαδικασία νοµιµοποίησης, ενώ
πολλοί διέθεταν έγγραφα για πολύ µεγάλες περιόδους της συνολικής παραµονής τους, ενώ άλλοι
(7%) είχαν νοµιµοποιητικά έγγραφα για σχετικά σύντοµο χρονικό διάστηµα.
Κατά τη διάρκεια της έρευνας λήφθηκαν υπόψη και ακολουθήθηκαν οι οδηγίες σχετικά µε τα ηθικά
ζητήµατα στην έρευνα της παράτυπης µετανάστευσης (Düvell et al., 2008). Για την έρευνα πεδίου
χρησιµοποιήθηκαν µεικτές µέθοδοι για την προσέγγιση των συνεντευξιαζόµενων (Jandl et al., 2008·
Heckathorn, 1997, 2011). Πιο συγκεκριµένα, χρησιµοποιήθηκε η δειγµατοληψία µε τη µέθοδο της
χιονοστιβάδας (snowball sampling) (Biernacki and Waldorf, 1981) µε στοιχεία από τη
δειγµατοληπτική µέθοδο τόπου-χρόνου (time-location ή time-space sampling) (Semaan, 2010), όσον
αφορά την αρχική εθνογραφική χαρτογράφηση σχετικά µε τα µέρη όπου συχνάζει ο υπό µελέτη
πληθυσµός και τις συνεντεύξεις µε άτοµα από την κοινότητα. Η έρευνα πεδίου στην Ουκρανία έγινε
µε τη διαµεσολάβηση της οργάνωσης Zaporuka, που εδρεύει στην πόλη Λβοβ, και µε την πολύτιµη
βοήθεια της Iaryna Khomtsii.
Όπως στις υπόλοιπες µελέτες που παρουσιάζονται σε αυτή την έρευνα, η ανάλυση των
συνεντεύξεων ακολουθεί τη χρονολογική προσέγγιση της πορείας της ζωής (life course perspective·
βλ. Bengtson and Allen, 1993·Wingens et al., 2011· Giele and Elder, 1998· Mortimer and Shanahan,
2003) του ερωτώµενου, η οποία αντικατοπτρίζει τις αλλαγές µε το πέρασµα του χρόνου. Επιπλέον,
µέσα από αυτή την προσέγγιση µπορούν να διατυπωθούν περαιτέρω ερευνητικά ερωτήµατα και
θέµατα και να αιτιολογηθεί η επιλογή των µεταβλητών στην ανάλυση των δεδοµένων (Mortimer and
Shanahan, 2003). Η ανάλυση των δεδοµένων στηρίχθηκε σε κάποιες παραδοχές και θεωρητικές
προσεγγίσεις, που εκτίθενται εν συντοµία στη συνέχεια.

1

Ο οριζόντιος άξονας του Πίνακα δείχνει τον αριθµό της συνέντευξης, ενώ ο κάθετος άξονας αντιστοιχεί στην περίοδο
της συνολικής παραµονής στην χώρα, η οποία είναι διαφορετική για τον κάθε µετανάστη. Γι’ αυτό τον λόγο
επιλέχτηκε η ποσοστιαία απεικόνιση η οποία ουσιαστικά δείχνει πόσο χρόνο πέρασε ο καθένας ή η καθεµία από τους
συνεντευξιαζόµενους σε διαφορετικά νοµικά καθεστώτα παραµονής: έπειτα από τη νόµιµη, κατά κανόνα, είσοδο
ακολουθεί το στάδιο της παράτυπης παραµονής λόγω παράβασης της διάρκειας της θεώρησης εισόδου κλπ.
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Ως σηµεία καµπής ορίζονται οι κρίσιµες αλλαγές που αφορούν τις κοινωνίες, το σύστηµα, αλλά και
το περιβάλλον των ανθρώπων, αναλύονται οι αλληλεπιδράσεις που προκύπτουν και οι µηχανισµοί
της λήψης αποφάσεων. Αυτά τα σηµεία καµπής µπορούν να ερµηνευθούν ως σηµαντικά γεγονότα,
τα οποία ενδέχεται να γίνουν καθοριστικά και στη συνέχεια να λειτουργήσουν ως κινητήριες
δυνάµεις και σηµεία αναφοράς για κάποια απόφαση που παίρνουν οι µετανάστες. Σηµαντικά
γεγονότα µπορεί να είναι κάποιες αλλαγές στο κοινωνικοοικονοµικό περιβάλλον, µε άµεσο
αντίκτυπο στη ζωή του ανθρώπου, ή κάποια συστηµική/νοµοθετική ρύθµιση, που ανατρέπει τα
δεδοµένα και ενεργοποιεί τον µηχανισµό για αλλαγή.
Σύµφωνα µε τον Schuetz (1944), οι άνθρωποι τείνουν να γνωρίζουν τα πράγµατα που τους αφορούν,
να ακολουθούν καθηµερινές πρακτικές που δηµιουργούν έναν κοινό κώδικα µε τους άλλους που
ζούνε στην ίδια κοινωνία. Γνωρίζοντας και χρησιµοποιώντας τους ίδιους κώδικες, και συνεπώς
γνωρίζοντας τις «συνταγές» που αποφέρουν κάποιο επιθυµητό αποτέλεσµα, λειτουργούν σε ένα
δεδοµένο πλαίσιο µε ασφάλεια και προβλεψιµότητα, χωρίς να αναρωτιούνται πώς και γιατί
λειτουργεί έτσι η κοινωνία τους. Για τον ξένο, όλα φαίνονται διαφορετικά· αυτός έρχεται µε άλλες
«συνταγές» (κώδικες) που οδηγούν στο αποτέλεσµα που επιθυµεί, αποφεύγοντας έτσι ανεπιθύµητες
συνέπειες. Παρ’ όλα αυτά, οι δικοί του κώδικες δεν αποδίδουν λόγω διαφορετικών πολιτισµικών
προτύπων (cultural patterns). Η προσαρµογή του ξένου στους τρόπους της οµάδας/κοινωνίας, όπου
εισέρχεται, είναι µια συνεχής διαδικασία αναζήτησης και διερεύνησης των πολιτισµικών προτύπων,
των τρόπων της οµάδας που προσεγγίζει. Εάν επιτύχει σε αυτή του την αναζήτηση, τότε αυτοί οι
τρόποι γίνονται για εκείνον αυτονόητοι, αποτελούν καταφύγιο, του προσφέρουν ασφάλεια και δεν
του προκαλούν σύγχυση ή φόβο· γίνονται τρόπος ζωής (Schuetz, 1944).
Μιλώντας για παράτυπη µετανάστευση, τίθεται το εξής ζήτηµα: η παράτυπη κατάσταση στην οποία
βρίσκονται κάποιοι µετανάστες µπορεί να είναι προσωρινή και να υπάρχει εναλλαγή από τη
νοµιµότητα στην παρατυπία. Οι µετανάστες συχνά αλλάζουν νοµικό καθεστώς. Για παράδειγµα,
κάποιος µπαίνει νόµιµα στη χώρα µε θεώρηση εισόδου (βίζα) και στη συνέχεια παραβιάζει τη
διάρκειά της, παραµένοντας για ένα διάστηµα παράτυπα. Στη συνέχεια, µπορεί να νοµιµοποιηθεί
ξανά (Anderson and Ruhs, 2010), αλλά και να οδηγηθεί αργότερα ξανά στην παρατυπία, λόγω
έλλειψης ασφαλιστικών εισφορών ή οικονοµικών µέσων απαραίτητων για την ανανέωση της άδειας
παραµονής. Αυτή η κινητικότητα ανάµεσα σε διάφορα καθεστώτα µπορεί να είναι αποτέλεσµα
κάποιων πολιτικών ή και ατοµικών επιλογών, και µπορεί ακόµα να χρησιµοποιείται στρατηγικά από
τους µετανάστες µε στόχο να βελτιώσουν τη θέση τους (Anderson and Ruhs, 2010).
Στην εξέταση της ουκρανικής µετανάστευσης στην Ελλάδα, σηµαντικοί παράγοντες τους οποίους
πρέπει να εξετάσουµε, σε σχέση µε τη λήψη των αποφάσεων, είναι αφενός το φύλο και αφετέρου ο
χρόνος. Από τη µια πλευρά, δηλαδή, πώς λειτουργεί το άτοµο ή και τα άτοµα, στις διαφορετικές
περιόδους, στα διαφορετικά στάδια του φυσικού κύκλου της ζωής, και ταυτόχρονα ποιες διαφορές
εντοπίζονται ανάµεσα στο πώς λειτουργούν άτοµα από διαφορετικές γενιές σε αυτές τις φάσεις. Από
την άλλη πλευρά, ποιες είναι οι κρατικές πολιτικές σχετικά µε τη µετανάστευση, τον έλεγχό της, την
ένταξη, αλλά και άλλες πολιτικές, όπως οι σχετικές µε την εργασία και την ασφάλιση, καθώς και ο
ρόλος των κοινωνικών δικτύων. Η ανάλυση της αλληλεπίδρασης ανάµεσα σε αυτά τα δυο στοιχεία
–στον ενεργό ανθρώπινο παράγοντα και τη δοµή/το σύστηµα (agency and structure)– µπορεί να
απαντήσει στα βασικά ερωτήµατα σχετικά µε τα κοµβικά σηµεία και τους παράγοντες λήψης των
αποφάσεων, ερωτήµατα που τίθενται και στο πλαίσιο αυτής της έρευνας, που διεξήχθη ως µέρος του
προγράµµατος ΙRΜΑ. Ξεπερνώντας την οπτική του έθνους-κράτους και τον µεθοδολογικό
εθνικισµό (Beck, 2003· Glick Schiller, 2009), το πρόγραµµα προσδιορίζει τα δίκτυα δρώντων και
παραγόντων που διαµορφώνουν την παράτυπη µετανάστευση. ∆ιερευνά πώς οι κρατικές πολιτικές
αλληλεπιδρούν µε τα δίκτυα αυτά σε ορισµένα κοµβικά σηµεία, δηλαδή σε συγκεκριµένα σηµεία
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στον χρόνο και στον χώρο, όπου συγκεκριµένες πολιτικές αποκτούν σηµασία στις αποφάσεις των
µεταναστών.2
Η υπόθεση που κάνουµε συγκεκριµένα σε αυτό το κεφάλαιο είναι ότι σε ένα τέτοιο κοµβικό σηµείο
οι προθέσεις και ανάγκες των µεταναστών διαµορφώνονται αποφασιστικά από την απουσία ή την
παρουσία µιας δεδοµένης πολιτικής. Η απουσία ή παρουσία µιας συγκεκριµένης πολιτικής δεν
αναφέρεται µόνο στην ύπαρξη ή την απουσία του σχετικού µέτρου πολιτικής. Αναφέρεται, επίσης,
στον βαθµό στον οποίο οι µετανάστες έχουν επίγνωση αυτής της πολιτικής, καθώς και στους
τρόπους µε τους οποίους οι πρακτικές της διοίκησης καθιστούν την πολιτική αποτελεσµατική, ώστε
να επηρεάζει τους µετανάστες. Υιοθετούµε µια σύνθετη κατανόηση της πολιτικής διαδικασίας, η
οποία περιλαµβάνει τρία στοιχεία: α) την ύπαρξη ή απουσία µιας συγκεκριµένης πολιτικής/µέτρου,
β) την εφαρµογή αυτής της πολιτικής/µέτρου, και γ) τη γνώση του µετανάστη σχετικά µε τα σηµεία
α) και β).3
Σε αυτή τη βάση, θα κάνουµε λόγο για:
– ∆υνητικά κοµβικά σηµεία (όπου οι αποφάσεις και ενέργειες των µεταναστών θα µπορούσε ή θα
αναµενόταν να έχουν επηρεαστεί από µια συγκεκριµένη πολιτική έλεγχου της µετανάστευσης).
– Αναπάντητα κοµβικά σηµεία (όπου οι µετανάστες δεν είχαν γνώση της πολιτικής, συνεπώς δεν
επηρεάστηκαν)
– Αγνοηθέντα κοµβικά σηµεία (όπου οι µετανάστες γνώριζαν για την πολιτική, αλλά επέλεξαν να
την αγνοήσουν, διατηρώντας την αρχική απόφαση ή σχέδιο δράσης).
– Πραγµατικά κοµβικά σηµεία (όπου η πολιτική οδήγησε στη µεταβολή των σχεδίων και ενεργειών
τωνµεταναστών και των οικογενειών τους).4

2. Χαρακτηριστικά της µετανάστευσης των Ουκρανών προς την
Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα
Η µετανάστευση των Ουκρανών αρχίζει µε µετακινήσεις για µικρό χρονικό διάστηµα, για
µικρεµπόριο σε γειτονικές χώρες, ενώ µέσα σε µερικά χρόνια αναπτύσσεται για µεγαλύτερα χρονικά
διαστήµατα και σε ευρύτερους προορισµούς. Η Ελλάδα είναι µια από τις πρώτες χώρες υποδοχής
των Ουκρανών στα µέσα της δεκαετίας του 1990. Θεωρείται ότι οι οικονοµικές συνθήκες στην
Ουκρανία έσπρωξαν τα άτοµα των πιο παραγωγικών ηλικιών να αναζητήσουν εργασία στο
εξωτερικό, ενώ στους βασικούς παράγοντες ώθησης συγκαταλέγονται η ανεργία, τα χαµηλά
εισοδήµατα, οι καθυστερήσεις στις πληρωµές, αλλά και οι αλλαγές στο νοµοθετικό πλαίσιο, που
επέτρεψαν την ελεύθερη έξοδο των Ουκρανών, όπως η κατάργηση του συστήµατος έκδοσης
θεώρησης εξόδου το 1993 (Malynovska, 2004, στο Nikolova, 2013).
Εκείνη την περίοδο η Ουκρανία, από χώρα µε κατασταλτικές πολιτικές σχετικά µε την κινητικότητα
και τη µετανάστευση, µετατρέπεται ουσιαστικά σε χώρα η οποία, κατά την εκτίµησή µας, έγινε

2

Π. Χατζηπροκοπίου, Α. Τριανταφυλλίδου (2013), «H διακυβέρνηση της µη νόµιµης µετανάστευσης: Κράτη,
µετανάστες και µεσάζοντες στην επoχή της παγκοσµιοποίησης», Παραδοτέο 1.1.: Εννοιολογικό πλαίσιο, Πρόγραµµα
ΙRΜΑ «Η διακυβέρνηση της µη νόµιµης µετανάστευσης».
3
Στο ίδιο.
4
Στο ίδιο.
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ενθαρρυντική προς τη µετανάστευση των πολιτών της, σύµφωνα µε την τυπολογία για τις
µεταναστευτικές πολιτικές που έχουν αναπτύξει ο Heinde Haas και η Simona Vezzoli (2011).
Σύµφωνα µε τους παραπάνω ερευνητές, θεωρητικά κάτι τέτοιο συνεισφέρει γενικότερα στη µείωση
της ανεργίας, ενώ τα εµβάσµατα χρησιµεύουν ως µια επιπρόσθετη πηγή εσόδων για την οικονοµία
τη δεκαετία του 1990 και µέχρι τα µέσα της δεκαετίας του 2000.
Στο παρόν κείµενο θα γίνει εκτενής αναφορά στην αλληλεπίδραση µεταξύ των µεταναστών και των
πολιτικών ελέγχου της µετανάστευσης, µε στόχο να εξεταστεί κατά πόσο οι πολιτικές επηρεάζουν τις
αποφάσεις των µεταναστών. Τα αποτελέσµατα της έρευνας χωρίζονται σε τρεις ενότητες, στις
οποίες εξετάζονται:
1. Οι λόγοι για τους οποίους επιλέγεται η Ελλάδα ως χώρα προορισµού, οι αιτίες για τη
µετανάστευση και οι παράγοντες που λαµβάνονται υπόψη από τον µετανάστη για την τελική
απόφαση, όπως και η προετοιµασία και το κόστος του ταξιδιού.
2. Η παραµονή στην Ελλάδα, όπου συνεξετάζονται θέµατα σχετικά µε την εργασία, την ασφάλιση,
τη νοµιµοποίηση και την απώλεια της νοµιµότητας αλλά και οι απόπειρες επαναφοράς στο νόµιµο
καθεστώς.
3. Θέµατα σχετικά µε την επιστροφή, δηλαδή εάν υπάρχει ή όχι επιθυµία των µεταναστών που
µένουν στην Ελλάδα να επιστρέψουν στη χώρα τους και οι αιτίες, όπως και οι ιστορίες των
ανθρώπων που έχουν επιστρέψει.
Στην ανάλυση των πολιτικών ελήφθησαν υπόψη οι πολιτικές και των δύο χωρών (Ελλάδα και
Ουκρανία), τόσο σε σχέση µε τον στόχο τους όσο και σε σχέση µε την αποτελεσµατικότητά τους. Η
Ουκρανία εφαρµόζει πολιτικές σχετικά µε τη µετανάστευση των υπηκόων της (emigration policies),
που συνοψίζονται στα εξής:
•
Πολιτικές σε εθνικό επίπεδο. Αποσκοπούν στο να προστατεύουν τα δικαιώµατα των
Ουκρανών πολιτών στο εξωτερικό µέσα από τις διπλωµατικές αποστολές, να τους επιτρέψουν να
συµµετέχουν ενεργά στην κοινωνική και πολιτική ζωή της χώρας καταγωγής, να δηµιουργήσουν
συστήµατα κοινωνικών παροχών και τελωνειακών ελαφρύνσεων για τους επιστρέφοντες, να
σχεδιάσουν πολιτικές για την ένταξη των επιστρεφόντων κλπ.
•
Πολιτικές σε διεθνές επίπεδο. Αφορούν διµερείς συµφωνίες µε τα κράτη όπου υπάρχει
ουκρανική διασπορά για διάφορες παροχές και δικαιώµατα, όπως λ.χ. τη µεταφορά των
συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων και παροχών, των ετών ασφάλισης κλπ. Τέτοιες συµφωνίες έχουν
υπογραφεί µε την Ισπανία και την Πορτογαλία από τις νοτιοευρωπαϊκές χώρες (Jaroszewicz and
Kaźmierkiewicz, 2014).
Από την πλευρά της, η Ελλάδα εφαρµόζει πολιτικές σε δυο κατευθύνσεις: πριν την είσοδο (πολιτικές
θεώρησης εισόδου και συνοριακός έλεγχος) και πολιτικές διαχείρισης της µετανάστευσης στα
πλαίσια της εσωτερικής πολιτικής: πολιτικές σχετικά µε τις προϋποθέσεις, το καθεστώς και τη
διάρκεια της παραµονής, την ένταξη των νοµίµως διαµενόντων µεταναστών, αλλά και τον έλεγχο
της παράτυπης µετανάστευσης.
Η µετανάστευση από την Ουκρανία αποκτά πιο µαζικό χαρακτήρα την περίοδο 1994-1998, ενώ στις
αρχές της νέας χιλιετίας οι Ουκρανοί γίνονται «ορατοί» (δηλαδή νοµιµοποιούνται), ειδικότερα στις
χώρες της Νότιας Ευρώπης, όπως στην Πορτογαλία, την Ιταλία και την Ελλάδα, όπου
πραγµατοποιήθηκαν προγράµµατα νοµιµοποίησης (Nikolova, 2013). Η µετανάστευση από την
Ουκρανία προς τη ∆υτική Ευρώπη συνεχίζεται µετά το 2001, αλλά όχι µε τόσο έντονο ρυθµό όσο το
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διάστηµα 1994-1998 (Pribytkova, 2007). Σηµαντικός υπήρξε την περίοδο εκείνη ο ρόλος των
εταιρειών εύρεσης εργασίας, που λειτουργούν σε συνδυασµό µε ταξιδιωτικά πρακτορεία στην
Ουκρανία, και αποτελούν µέρος της βιοµηχανίας της µετανάστευσης. Η Ελλάδα υπήρξε µια από τις
πρώτες χώρες προς τις οποίες κατευθύνθηκαν οι Ουκρανοί µε τουριστική θεώρηση εισόδου, τη
διάρκεια ισχύος της οποίας στη συνέχεια παραβίαζαν, προκειµένου να εργαστούν στην άτυπη
αγορά εργασίας. Κατεξοχήν χαρακτηριστικό είναι ο γυναικείος χαρακτήρας της µετανάστευσης από
την αρχή µέχρι και σήµερα. Και, τέλος, ενώ έως και πριν από έξι χρόνια οι Ουκρανοί ήταν µια από
τις βασικές εθνικότητες µεταναστών στην Ελλάδα, ήδη από το 2007-2008 έχει ξεκινήσει η φάση
επιστροφής προς τη χώρα καταγωγής τους.
Χάρτης 1. ∆ιαδροµές µετανάστευσης από την Ουκρανία προς την Ελλάδα, αρχές της
δεκαετίας του 1990-2011

Σύµφωνα µε πιο πρόσφατα στοιχεία, οι Ουκρανοί µετανάστες είναι η πέµπτη σε µέγεθος οµάδα στις
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε πάνω από ένα εκατοµµύριο άτοµα να ζουν εκεί (Leontieva,
2014). Από αυτά, 17.000 άτοµα ζουν στην Ελλάδα, αποτελώντας το 1,7% των Ουκρανών που
κατοικούν στην Ε.Ε. (µε βάση τη Γενική Απογραφή του 2011). Είναι ενδιαφέρον να παρατηρήσουµε
ότι, σύµφωνα µε στοιχεία της Eurostat για το 2013, οι Ουκρανοί που πήραν άδεια παραµονής για
πρώτη φορά στην Ελλάδα είναι µόλις 885 άτοµα (ή 4,5% του συνόλου των αλλοδαπών που πήραν
έγγραφα εκείνη τη χρονιά)· οι περισσότερες άδειες δόθηκαν για οικογενειακή επανένωση, γεγονός
που επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον για µετανάστευση στην Ελλάδα. Η οικογενειακή επανένωση είναι ο
πιο διαδεδοµένος τρόπος νόµιµης µετανάστευσης, διότι η ελληνική νοµοθεσία που αφορά την
είσοδο για λόγους εργασίας είναι αρκετά περιοριστική, µε εξαίρεση τους υπηκόους τρίτων χωρών µε
υψηλή ειδίκευση (Ν. 4071/2012, άρθρο 22) ή άλλες ειδικές περιπτώσεις επαγγελµάτων, όπως είναι
οι αθλητές ή τα στελέχη εταιρειών.
Με βάση τα στοιχεία της Eurostat (2013) η Ελλάδα ήταν το 2013 η δεύτερη, κατά σειράν, χώρα που
εξέδωσε τις περισσότερες άδειες για λόγους οικογενειακής επανένωσης. Το χαµηλό ποσοστό αδειών
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που εκδόθηκαν για λόγους απασχόλησης στρέφει τις υποθέσεις µας σε δύο κατευθύνσεις: Πρώτον,
στην οικονοµική κρίση και το γεγονός ότι η χώρα δεν ελκύει µετανάστες που αναζητούν εργασία
και, δεύτερον, στο ότι η Ελλάδα είναι χώρα που εντάσσει τους µετανάστες, σχεδόν αποκλειστικά, σε
εργασίες χαµηλού κύρους και συχνά ανασφάλιστες.
Οι Ουκρανοί το 2013 παρέµειναν η τρίτη εθνικότητα όσον αφορά τον αριθµό αδειών παραµονής
που εκδόθηκαν στην Ελλάδα, αµέσως µετά τους Αλβανούς και τους Ρώσους.5 Συνεπώς, µπορούµε να
συµπεράνουµε ότι η οικογενειακή επανένωση είναι µια πολιτική σηµαντική για τους Ουκρανούς
µετανάστες, προκειµένου να έρθουν νόµιµα στην Ελλάδα, και να επανενωθούν µε ασφάλεια µε τις
οικογένειές τους. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το 2014, µετά το ξέσπασµα της ένοπλης σύγκρουσης στην
Ανατολική Ουκρανία, δεν παρατηρήθηκε αύξηση των αιτήσεων ασύλου ούτε αύξηση των αφίξεων.

3. Ανάλυση των ευρηµάτων της έρευνας πεδίου
Όπως προαναφέρθηκε, οι συνεντεύξεις στην Ελλάδα πραγµατοποιήθηκαν το διάστηµα από τον
Σεπτέµβριο του 2013 µέχρι τον Φεβρουάριο του 2014, ενώ οι συνεντεύξεις στην Ουκρανία
πραγµατοποιήθηκαν το δεύτερο εξάµηνο του 2014. Όσον αφορά το µορφωτικό τους επίπεδο, οι
συνεντευξιαζόµενοι είναι πτυχιούχοι πανεπιστηµιακών ή τεχνικών σχολών.
Την περίοδο που έγινε η έρευνα οι µισοί από όσους ερωτήθηκαν εργάζονταν, οι υπόλοιποι ήταν
άνεργοι σε αναζήτηση εργασίας, ενώ σχεδόν όλοι τους εργάζονταν πριν έρθουν στην Ελλάδα. Τη
δεκαετία του 1990, στα χρόνια αµέσως µετά την κατάρρευση του καθεστώτος στην Ουκρανία,
υπήρχαν καθυστερήσεις στις πληρωµές, ο µισθός ήταν 120-150 καρµποβάντσιβ (τα οποία λένε ότι
ήταν «καλά λεφτά τότε»), αλλά πολλοί δεν πληρώνονταν, ενώ κάποιοι άλλοι που δούλευαν στον
δηµόσιο τοµέα ή σε εργοστάσια έχασαν τη δουλειά τους. Μετανάστρια, η οποία πια έχει επιστρέψει
στην Ουκρανία, λέει χαρακτηριστικά:
«Γιατί πήγα στην Ελλάδα; Το 1990 ήταν δύσκολα τα πράγµατα στη χώρα µας. Πρώτα
πρώτα, δεν παίρναµε µισθούς. Εγώ εργαζόµουν σα δασκάλα και ο άντρας µου ήταν
µηχανικός. Μέναµε στο χωριό τότε, ο άνδρας µου εργαζόταν σε µια φάρµα από κοινού µε
άλλους – κολεκτίβα. Αυτή καταστράφηκε. Μετά, στις δουλειές που είχε, συχνά οι µισθοί
καθυστερούσαν. Μια φορά τον πλήρωσαν σε κεραµίδια. Τι να δώσουµε στα παιδιά να φάνε;
Έπρεπε να βρούµε φορτηγό, να πάρουµε τα κεραµίδια, να πάµε στη λαϊκή, να τα
πουλήσουµε και να πληρωθούµε σε χρήµα» (Γυναίκα, 46 ετών, Λβοβ).
∆ύο από τις συνεντευξιαζόµενες είχαν και προηγούµενη µεταναστευτική εµπειρία – και οι δύο στη
Ρωσία, ενώ η µια ήταν και στο Ισραήλ προηγουµένως. Κάποιοι από τους συνεντευξιαζόµενους είχαν
ιδιωτικές επιχειρήσεις πριν έρθουν στην Ελλάδα τη δεκαετία του 1990, αλλά οι δουλειές τους δεν
πήγαν καλά. ∆ύο από τους συνεντευξιαζόµενους είχαν τελειώσει µόλις το πανεπιστήµιο,
παντρεύτηκαν και ήρθαν στην Ελλάδα στη µητέρα της συζύγου, ενώ ένα από τα παιδιά, πριν έρθει,
έµενε σε ορφανοτροφείο.
Η πλειοψηφία των συνεντευξιαζόµενων προέρχονται από τις πόλεις Τερνοπίλ, Λβοβ, Τσερνιβτσί,
Κίεβο και µερικές άλλες πόλεις της ∆υτικής Ουκρανίας, ενώ ένα ποσοστό 14% από πόλεις της
Ανατολικής Ουκρανίας. Οι περισσότεροι ήρθαν στην Ελλάδα τουλάχιστον πριν από δέκα χρόνια,
ενώ οι πρόσφατες αφίξεις αφορούν µετανάστευση για λόγους οικογενειακής επανένωσης (παιδιά

5

ΥΠΕΣ, Στοιχεία για τις άδειες παραµονής που εκδόθηκαν, 2013.
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που ήρθαν για να µείνουν µε τις µητέρες τους, το 2005-2006). Υπάρχει, επίσης, και µια περίπτωση
γυναίκας µε ελληνική καταγωγή από τη Μαριούπολη, η οποία ήρθε το 2009 και είχε αρχική
πληροφόρηση ότι θα µπορούσε να καταθέσει τα χαρτιά της για ελληνική υπηκοότητα βάσει του
νόµου για τους παλιννοστούντες. Σε µια από τις περιπτώσεις φαίνεται ότι ο συνεντευξιαζόµενος είχε
στόχο να ανοίξει «τους ορίζοντές του» και να συνεχίσει να εργάζεται ως χορευτής, αλλά στην
Ελλάδα· έτσι, το 1991 βρέθηκε στην Αθήνα µαζί µε µια οµάδα χορευτών από την Ουκρανία και ήταν
ευτυχισµένος που θα µπορούσε να έχει µια διαφορετική ζωή και να µάθει νέα πράγµατα στην
εργασία του.

3.1 Η επιλογή της Ελλάδας ως χώρας προορισµού και προετοιµασία για τη
µετανάστευση
Όπως αναφέρθηκε και στο κεφάλαιο σχετικά µε τη µετανάστευση από την Αλβανία, η απόφαση
µετανάστευσης, όπως και η επιλογή της χώρας, ορίζονται από παράγοντες που λειτουργούν σε τρία
επίπεδα: µακροεπίπεδο, µεσοεπίπεδο και µικροεπίπεδο (∆ηµητριάδη, 2013). Συγκεκριµένα, στο
µακροεπίπεδο οι αιτίες της µετανάστευσης αναλύονται µέσα από την κλασική θεωρία για τους
παράγοντες απώθησης (από τη χώρα καταγωγής) και έλξης (προς τη χώρα υποδοχής) και
συζητιούνται οι επιδράσεις των πολιτικών, των κοινωνικών δοµών και των διεθνών εξελίξεων. Στο
µεσοεπίπεδο εξετάζουµε τους παράγοντες που σχετίζονται µε τον ρόλο των κοινωνικών δικτύων,
του κοινωνικού και του οικονοµικού κεφαλαίου, σε καθεµιά από τις φάσεις της µετανάστευσης:
προετοιµασία του ταξιδιού, επιλογή της χώρας µετανάστευσης, εγκατάσταση και εύρεση εργασίας.
Τέλος, στο µικροεπίπεδο αναλύονται οι ατοµικές προσδοκίες και οι ικανότητες για µετανάστευση σε
καθεµιά από τις διαφορετικές φάσεις της ουκρανικής µετανάστευσης στην Ελλάδα.
Ανάµεσα στους στόχους αυτής της ενότητας περιλαµβάνεται να εξετάσει ποιο είναι το αποτέλεσµα
που ασκούν οι πολιτικές, σε σχέση µε τους άλλους σηµαντικούς παράγοντες, στις αποφάσεις που
παίρνουν τελικά οι µετανάστες. H προσέγγιση που προτείνει ο De Haas (2011b) δίνει σηµασία στην
ικανότητα του µετανάστη να µεταναστεύσει και στις προσδοκίες του. Ακόµη, η διαλεκτική σχέση
µεταξύ των δρώντων (στην περίπτωση των µεταναστών µε τις δικές τους προσδοκίες και τα αίτια
της µετανάστευσης) και των κοινωνικών δοµών λειτουργεί σε δυναµική αλληλεπίδραση.
O De Haas (2011b) υποστηρίζει ότι πρέπει να δοθεί µεγαλύτερη έµφαση σε παράγοντες όπως η
κουλτούρα, η εκπαίδευση, η πρόσβαση και η έκθεση σε διαφορετικές πηγές πληροφοριών. Αυτοί οι
παράγοντες δεν είναι σταθεροί µε το πέρασµα του χρόνου, ωστόσο ασκούν τεράστια επίδραση,
πρώτον, στις αντιλήψεις των ανθρώπων σχετικά µε το τι είναι καλή ζωή καθώς και στις προσωπικές
προσδοκίες και, δεύτερον, στη γνώση για το τι είδους ευκαιρίες υπάρχουν αλλού (De Haas, 2011b).
Σύµφωνα µε αυτή την υπόθεση, ο De Haas θεωρεί ότι οι προσωπικές προσδοκίες για τη ζωή και η
ενηµέρωση για τις ευκαιρίες που υπάρχουν αλλού αυξάνονται µε τη βελτίωση του εκπαιδευτικού
επιπέδου και την πρόσβαση σε πληροφορίες.
Σηµαντικό στοιχείο στη µεταναστευτική διαδικασία αποτελεί η απόφαση για µετανάστευση και η
προετοιµασία του ταξιδιού. Το 21% των ερωτηθέντων στην Ελλάδα απάντησαν ότι πήραν µόνοι τους
την απόφαση να µεταναστεύσουν χωρίς να το συζητήσουν µε την οικογένεια, ενώ το 57%
απάντησαν ότι, µε τον έναν ή τον άλλον τρόπο, το θέµα της µετανάστευσης συζητήθηκε και
αποφασίστηκε από κοινού µε την οικογένεια. Υπάρχουν τρεις περιπτώσεις «οικογενειακού
συµβουλίου»:
1. Αυτοί που ήταν παντρεµένοι και συζήτησαν την απόφασή τους µε τον/τη σύζυγό τους.
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2. Ορισµένες γυναίκες µε µεγάλα παιδιά και εγγόνια, που συζήτησαν το θέµα µε τα παιδιά τους,
αφού, όπως προκύπτει από τις συνεντεύξεις, δεν έκαναν καµία αναφορά σε συνεννόηση µε
σύζυγο.
3. Περιπτώσεις κατά τις οποίες η µητέρα ήταν ήδη στην Ελλάδα και προσείλκυσε το παιδί της εκεί.
Μια ακόµη σηµαντική παρατήρηση, στο σηµείο αυτό. Οι µετανάστες χρειάζονται ένα ελάχιστο
επίπεδο ασφάλειας, που σχετίζεται µε τις συνθήκες στη χώρα προορισµού και τη δυνατότητα
νοµιµοποίησης και εύρεσης εργασίας. Από την άλλη πλευρά, το άτοµο νιώθει ακόµα µεγαλύτερη
ασφάλεια, αν υπάρχει µια διαβεβαίωση από την πλευρά της οικογένειας ότι, αν δεν µπορέσει να
εξασφαλίσει σταθερή εργασία και δεν τα καταφέρει γενικότερα, αρκεί µόνο να καταφέρει να
εξασφαλίσει το απαραίτητο ποσό για να πληρώσει τα εισιτήρια και να επιστρέψει στην πατρίδα.
Επίσης, είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι οι µετανάστες έχουν προσδοκίες σε σχέση µε τον µισθό,
και όχι µε την εργασία. Κάποιες φορές δεν είχαν ιδέα για το είδος της εργασίας που θα έκαναν:
«Φανταζόµουν την Ελλάδα διαφορετικά. Την κλασική Ελλάδα µε τις Ελληνίδες σε
παραδοσιακές φορεσιές. Το φανταζόµουν σαν γιορτή. Εάν κάποιος µου είχε πει ότι θα
έπρεπε να φροντίζω µια ηλικιωµένη γυναίκα, πιθανότατα δεν θα πήγαινα καθόλου. Εγώ
ήµουν δασκάλα, και µου ήταν πολύ δύσκολο να το δεχτώ» (Γυναίκα, 46 ετών, Λβοβ).
Ενδιαφέρουσα είναι και η περίπτωση ενός τριανταοχτάχρονου άνδρα από το Ντονέτσκ, ο οποίος ζει
στην Αθήνα µε την οικογένειά του. Ήρθε το 2000 µαζί µε τη γυναίκα του, νοµιµοποιήθηκαν, αλλά
επειδή τα τελευταία χρόνια δεν είχαν εργασία αποφάσισαν ότι δεν θα πληρώσουν 600 ευρώ για να
ανανεώσουν τις άδειες παραµονής για την τετραµελή οικογένεια και θα φύγουν. ∆εν ξέρουµε αν
τελικά έχουν πραγµατοποιήσει το σχέδιό τους ή έµειναν στην Ελλάδα, λόγω της ένοπλης
σύγκρουσης στην πόλη τους.
«Τελειώσαµε το Πανεπιστήµιο, παντρευτήκαµε και µέχρι να φύγουµε στην Ελλάδα δεν
είχαµε δουλέψει. Στην Ουκρανία ήταν πολύ δύσκολο να βρεις δουλειά, δεν πληρώνανε. Τότε
δεν είχαµε ίντερνετ, ό,τι µαθαίναµε ήταν από την πεθερά µου. Θέλαµε να έρθουµε για έναδύο χρόνια να µαζέψουµε χρήµα. Οι προσδοκίες ήτανε µεγάλες, που καθόλου δεν
πραγµατοποιήθηκαν. Όλοι οι φίλοι µας κατάφεραν να έχουν δουλειά, σπίτια στην Ουκρανία.
Ενώ εµείς εδώ µένουµε στα 28 τετραγωνικά µε τα παιδιά, µου χρωστάνε στη δουλειά. ∆εν
βρήκαµε τον εαυτό µας εδώ [...]. Αλλά αυτά τα χρόνια καταφέραµε και βοηθήσαµε τους
γονείς να πάρουνε ένα διαµέρισµα στην πόλη µου» (Άνδρας, 38 ετών, Αθήνα).
Η Όλια, 55 ετών, από την πόλη Κόρτσιν, όπου έγινε και η συνέντευξη, έζησε για εφτά χρόνια στην
Ελλάδα, από το 1997 έως το 2004. Προηγουµένως, εργαζόταν σε τµήµα τεχνολογικού ελέγχου
εµπορευµάτων στη γενέτειρα πόλη της. Ο µισθός της ήταν χαµηλός και συνεχώς αργούσαν να την
πληρώσουν, οπότε αποφάσισε να φύγει στο εξωτερικό, όπου θα έβγαζε περισσότερα χρήµατα. Η
νονά του παιδιού της ήταν ήδη τρία χρόνια στην Ελλάδα και είχε µιλήσει στην Όλια για τη ζωή στη
χώρα· επιπλέον, της είχε πει ότι θα τη βοηθούσε να βρει δουλειά και να µείνει κάπου.
«Έχοντας την ασφάλεια ότι θα µε βοηθήσουν και θα µε καθοδηγήσουν, δεν το
πολυσκέφτηκα», λέει η Όλια.
Η ύπαρξη ελάχιστης αίσθησης ασφάλειας στη χώρα υποδοχής ενθαρρύνει τον µετανάστη όχι µόνο
να πάρει την απόφαση αλλά και να την πραγµατοποιήσει.
Σχετική µε την ελάχιστη αίσθηση ασφάλειας, η οποία σχετίζεται µε τη διαµονή και την εύρεση
εργασίας, είναι και η αίσθηση του ελέγχου, που έχουν οι µετανάστες κατά τη διάρκεια της
προετοιµασίας: ότι µπορούν να αποφασίσουν να µεταναστεύσουν, να εργαστούν, αλλά και να
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αποφασίσουν να επιστρέψουν. Στην πρώτη φάση της µετανάστευσης, αυτήν της προετοιµασίας, οι
µετανάστες έχουν µια πιο δυνατή αίσθηση του ελέγχου, η οποία βλέπουµε ότι χάνεται στην Ελλάδα,
µε αποτέλεσµα να επηρεάζεται σε µεγάλο βαθµό και η σκέψη για επιστροφή, να κυριαρχεί η
αίσθηση του αποκλεισµού ή και ο φόβος κοινωνικού αποκλεισµού στη χώρα προέλευσης.
Η κατανόηση του πώς λαµβάνονται οι αποφάσεις για τη µετανάστευση µπορεί να συµβάλει στο να
σχεδιαστούν και πολιτικές που στοχεύουν στην επιστροφή. Στο συµπέρασµα αυτό καταλήγουν οι
Koser and McAuliffe (2013), θεωρώντας ότι έτσι µπορούν να σχεδιαστούν καλύτερα κάποιες
χρηµατοδοτήσεις για να ενθαρρύνουν το ξεκίνηµα µιας µικρής επιχείρησης ή και δυνατότητες
µετεκπαίδευσης/εξειδίκευσης, δηλαδή καλύτερα στοχευµένες παροχές, που να προσφέρονται στους
µετανάστες οι οποίοι επαναπατρίζονται, στο πλαίσιο των προγραµµάτων επιστροφής.
Οι συνεντευξιαζόµενοι στην Ελλάδα, που ήρθαν τη δεκαετία του 1990, και συγκεκριµένα την
περίοδο 1996-1998 (40% των ερωτηθέντων), µε θεώρηση εισόδου, ως επί το πλείστον πέρασαν µε
πούλµαν µέσω Μολδαβίας, Ρουµανίας και Βουλγαρίας. Μας έδωσαν, εκτός των άλλων, χρήσιµες
πληροφορίες για το κόστος του ταξιδιού. Το µέσο κόστος ήταν 500 δολάρια, στα οποία
περιλαµβάνονταν τα έξοδα της θεώρησης εισόδου και τα εισιτήρια για το ταξίδι· η τιµή κυµαίνεται
ανάµεσα σε 400 και 800 δολάρια, ενώ σε µια περίπτωση έφτασε σε 1.000 δολάρια.
Γυναίκα από το Λβοβ, ηλικίας 62 ετών, η οποία επέστρεψε στην πόλη της το 2005, µας ανέφερε ότι,
πριν την αναχώρηση, η εταιρεία που προετοίµασε το ταξίδι είχε οργανώσει κάποια σεµινάρια για
την εκµάθηση των βασικών εκφράσεων στα ελληνικά, ώστε να µπορούν να συνεννοηθούν, όταν
φτάσουν. Η ίδια ήξερε ότι η θεώρηση εισόδου είχε ισχύ δύο εβδοµάδων και στη συνέχεια θα έµενε
χωρίς χαρτιά. Εκείνη την περίοδο η τιµή του ταξιδιού διέφερε ανάλογα µε τον αριθµό των ατόµων,
που δήλωναν ότι επιθυµούσαν να µεταναστεύσουν. Όσο περισσότεροι συγκεντρώνονταν τόσο
µειωνόταν η τιµή. Υπήρξαν, βέβαια, κάποιες περιπτώσεις (άτοµα που ήρθαν το 1994, το 1997 και το
2000), οι οποίοι χρησιµοποίησαν θεώρηση Σένγκεν για µετάβαση σε άλλο κράτος-µέλος της Ε.Ε.
(Αυστρία ή Γερµανία λ.χ.) και στη συνέχεια πέρασαν στην Ιταλία, µε κατεύθυνση προς την Ελλάδα.
Σ’ αυτή την περίπτωση τα µέλη του τουριστικού γκρουπ µπορούσαν να επιλέξουν να µείνουν στην
Ιταλία ή να συνεχίσουν µε κατεύθυνση προς την Ισπανία, την Πορτογαλία ή την Ελλάδα.
Σε µια δεύτερη φάση, και ειδικότερα µετά το 2000, το κόστος του ταξιδιού αυξάνεται, αλλά η
διαδροµή, σε γενικές γραµµές, παραµένει η ίδια. Οι συνεντευξιαζόµενοι στην Ελλάδα, που ήρθαν
την περίοδο 2000-2003 (40% των ερωτηθέντων), αναφέρουν ότι πλήρωσαν από 700 έως και 1.300
δολάρια, µε µέσο όρο τα 1.200 δολάρια. Ένας από τους συνεντευξιαζόµενους αναφέρει ότι πέρασε
στην Ελλάδα όταν ήταν ακόµα ανήλικος (13 χρονών) και είναι ο µόνος που έφτασε χωρίς
διαβατήριο και θεώρηση εισόδου. Στο ταξίδι του, το 2006, ταξίδεψε στην Πολωνία ως τουρίστας και
από εκεί κρυµµένος σε φορτηγό, µαζί µε άλλα 3-4 άτοµα, πέρασε στην Ιταλία απ’ όπου πήραν
εισιτήριο για το πλοίο και έφτασαν στην Ελλάδα. Ο ίδιος δεν ήξερε λεπτοµέρειες σχετικά µε το
κόστος, επειδή το ταξίδι ήταν κανονισµένο από τη µητέρα του, που είχε ήδη µεταναστεύσει στην
Ελλάδα. Πριν έρθει, ο νεαρός έµενε σε ορφανοτροφείο, επειδή ο πατέρας του είχε πεθάνει και δεν
υπήρχε κάποιος να τον φροντίζει. Στο ταξίδι κρύωνε και φοβόταν και δεν θυµάται πόσο χρόνο
έµεινε κλεισµένος µέσα στο φορτηγό, κρυµµένος ανάµεσα στο φορτίο που αυτό µετέφερε.
Οι περισσότεροι Ουκρανοί µετανάστες, ασχέτως της χρονικής περιόδου που µετανάστευσαν,
συνήθως δανείζονταν χρήµατα, για να καλύψουν το κόστος του ταξιδιού, από γνωστούς ή συγγενείς.
Χαρακτηριστικά, µια από τις συνεντευξιαζόµενες διηγείται ότι ξεκίνησε το ταξίδι µε µια φίλη της, η
οποία κανόνισε τα χαρτιά και τα εισιτήρια, αλλά στα σύνορα µε τη Μολδαβία υπήρξε κάποιο
πρόβληµα και η φίλη της έπρεπε να κατεβεί από το λεωφορείο και να επιστρέψει πίσω:
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«∆εν την άφησαν να µπει και υποτίθεται ότι αυτή ήξερε πώς γίνεται. Ήµουν σε απελπισία,
αλλά δεν κατέβηκα από το λεωφορείο. Αυτοί που ήταν στο λεωφορείο µε πήραν και µε
βοήθησαν. Όλοι στο λεωφορείο ήταν στην ίδια κατάσταση – για δουλειά. ∆εν είχα λεφτά να
δώσω το χρέος. Σκέφτηκα: Πίσω δρόµος δεν υπάρχει, µόνο µπροστά. Η φίλη µου µού έλεγε
“Έλα µαζί µου, πού θα πας, δεν ξέρεις τίποτα!”, αλλά δεν κατέβηκα επειδή χρωστούσα, δεν
είχα δουλειά και δεν είχα επιλογή» (Γυναίκα, 43 ετών, Αθήνα).
Στην απόφαση επιλογής της Ελλάδας ως χώρας προορισµού συνήθως µεγάλο ρόλο παίζουν τα
κοινωνικά δίκτυα ως προς την προτροπή και την προσέλκυση, δηλαδή οι αρχικές πληροφορίες για
την Ελλάδα προέρχονται από γνωστούς ή συγγενείς. Σε µερικές περιπτώσεις, η επιλογή της χώρας
έγινε λόγω κάποιας φήµης ότι µπορούν να πάρουν θεώρηση εισόδου και στη συνέχεια θα είχαν
κάποια αρχική βοήθεια στη διαµονή και την εύρεση εργασίας από τους συγγενείς που ήδη
βρίσκονταν εκεί ή τα ζητήµατα αυτά θα είχαν κανονιστεί από την εταιρεία µε την οποία θα
ταξίδευαν.
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η ιστορία της Όλιας είναι χαρακτηριστική: η νονά του παιδιού της
ήταν ήδη στην Ελλάδα και της υποσχέθηκε ότι θα τη βοηθούσε να βρει στέγη και εργασία. Η
οικογένειά της, από την άλλη, τη στήριξε στην απόφασή της να φύγει, επειδή θεώρησαν ότι η νονά
είναι ένα άτοµο στο οποίο µπορούν να έχουν εµπιστοσύνη. Εν τω µεταξύ η µικρή κόρη της Όλιας
είχε περάσει σε ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυµα στο Κίεβο και έπρεπε να τη στηρίξουν
οικονοµικά (Γυναίκα, 55 ετών, Ραδεκίβ Ραϊόν).
Η ιστορία της εικοσιτριάχρονης Ιουλίας για τη µητέρα της, η οποία βρίσκεται σήµερα στην Ελλάδα,
είναι παρόµοια µε την ιστορία πολλών άλλων γυναικών στην πόλη Τερνοπίλ, όπου ζούσαν. Η
µητέρα της έδωσε τα χαρτιά σε µια εταιρεία για την οποία δεν είναι σίγουρη αν είχε επίσηµη άδεια
για τις υπηρεσίες που προσέφερε, αλλά «όλοι έκαναν έτσι, και η µαµά µου δεν αποτέλεσε
εξαίρεση», λέει η Ιουλία (Γυναίκα, 32 ετών, Τερνοπίλ).
Ειδικά τη δεκαετία του 1990, όταν δεν υπήρχε ακόµα πρόσβαση σε επίσηµες πηγές πληροφόρησης,
µέσω διαδικτύου ή/και µη κυβερνητικών οργανώσεων στην Ουκρανία, από όπου οι δυνητικοί
µετανάστες θα µπορούσαν να αντλήσουν πληροφόρηση σχετικά µε τις χώρες προορισµού, τα
κοινωνικά δίκτυα έπαιζαν µεγάλο ρόλο, ειδικά στις περιπτώσεις όπου τα άτοµα βρίσκονταν σε
έκτακτη ανάγκη και δεν είχαν πολλές επιλογές, οπότε στηρίζονταν σε τυχαίες πληροφορίες από
γνωστούς. Μας λέει χαρακτηριστικά µια από τις συνεντευξιαζόµενες:
«Σ’ έναν γάµο γνώρισα µια γυναίκα, δούλευε στην Ελλάδα, µου είπε πώς είναι τα πράγµατα
και έτσι το αποφάσισα. Ήµασταν έτοιµες για όλα» (Γυναίκα, 58 ετών, Αθήνα).
Εποµένως, αυτό που µπορούµε να συµπεράνουµε για εκείνη την περίοδο της µετανάστευσης είναι
ότι οι µετανάστες µάλλον δεν είχαν καλή γνώση ούτε για τις πολιτικές ούτε, πολύ περισσότερο, για
τις πρακτικές.
Στα µέσα της δεκαετίας του 2000 αρχίζουν να λειτουργούν στην Ουκρανία κάποια κέντρα που
έχουν στόχο την έγκυρη πληροφόρηση των δυνητικών µεταναστών σχετικά µε την εργασία, τις
σπουδές και τα ταξίδια στο εξωτερικό. Τα κέντρα αυτά αρχικά χρηµατοδοτούνταν από τον ∆ιεθνή
Οργανισµό Μετανάστευσης, αλλά στη συνέχεια, από το 2005, λειτουργεί µόνο ένα κέντρο στην
πόλη Τσερνοµπίλ, στη ∆υτική Ουκρανία, το οποίο διαχειρίζεται και τηλεφωνική γραµµή
πληροφόρησης σχετικά µε θέµατα µετανάστευσης για όλη την Ουκρανία. Από τα στοιχεία που µας
παραχώρησε το κέντρο, κατά τη διάρκεια του πρώτου κύκλου της έρευνας, φαίνεται ότι το
ενδιαφέρον για την Ελλάδα ως χώρα προορισµού έχει µειωθεί σηµαντικά. Στόχος των υπηρεσιών
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που παρέχει το κέντρο είναι η απόφαση που θα πάρει ο δυνητικός µετανάστης να βασίζεται σε
αξιόπιστες πληροφορίες, προκειµένου να ελαχιστοποιηθεί το ρίσκο που δηµιουργεί η επαφή µε µια
άγνωστη και διαφορετική κουλτούρα, η ζωή µακριά από την οικογένεια και τους φίλους, και η
άγνοια της νοµοθεσίας στο κράτος υποδοχής (Nikolova, 2013).
Σ’ αυτό το σηµείο πρέπει να τονίσουµε, ακόµη µια φορά, ότι η ουκρανική µετανάστευση στην
Ελλάδα περιορίζεται ήδη πριν από το ξέσπασµα της οικονοµικής κρίσης, οπότε φαίνεται µια τάση
επιστροφής προς τη χώρα καταγωγής. Από τις συνεντεύξεις µε παράτυπους µετανάστες στην
Ελλάδα προκύπτει ότι οι περισσότεροι βρίσκονται πάνω από δέκα χρόνια στη χώρα. Από αυτούς,
µόλις το 28% δεν µπήκε σε κάποια διαδικασία νοµιµοποίησης, συνεπώς οι υπόλοιποι 72% είχαν
χαρτιά και για διάφορους λόγους, που θα αναλυθούν παρακάτω, απώλεσαν το καθεστώς
νοµιµότητας.
Από τη συνέντευξη µε έναν νέο άνδρα 22 ετών, τον Ολέξι, ο οποίος είχε έρθει στην Ελλάδα για δυο
µήνες, καταλαβαίνουµε ότι ο ίδιος είναι καλά πληροφορηµένος σχετικά µε τις υποχρεώσεις του σε
σχέση µε την είσοδο και τη νόµιµη διάρκεια παραµονής. Ο Ολέξι ήρθε στην Ελλάδα το καλοκαίρι
του 2013 µε θεώρηση Σένγκεν από το Προξενείο της Πολωνίας στο Λβοβ, διάρκειας έξι µηνών, από
τους οποίους µπορούσε να µείνει δύο στο εξωτερικό. Ο ίδιος δεν ήθελε να υπερβεί τη διάρκεια της
θεώρησης και την 59η µέρα, ακριβώς πριν λήξει η διάρκεια της βίζας, έφυγε από την Ελλάδα. Στη
διάρκεια της παραµονής του εργάστηκε στον τουρισµό – είχε κοντινή συγγενή στην Ελλάδα,
παντρεµένη µε Έλληνα, η οποία τον φιλοξένησε και δούλεψε στην οικογενειακή τους επιχείρηση σε
νησί µε έντονη τουριστική κίνηση. Ο Ολέξι ξόδεψε 1.300 ευρώ για τα εισιτήρια και τη θεώρηση
εισόδου, πέρασε πολύ ωραία στην Ελλάδα και δεν σχεδίαζε να µείνει παραπάνω από το επιτρεπτό,
καθώς ήθελε να επιστρέψει στην Ουκρανία για να συνεχίσει τις σπουδές του (Άνδρας, 22 ετών,
Λβοβ).
Ένα από τα θέµατα που συνδέονται µε τη χώρα καταγωγής και τη νοµοθεσία της είναι το γεγονός
ότι η Ουκρανία, ήδη από το 2001, ξεκίνησε διµερείς διαπραγµατεύσεις σχετικά µε την
απελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων εισόδου για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει
υπογραφεί σχετική ∆ιµερής Συµφωνία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ουκρανίας για την
τροποποίηση της συµφωνίας µεταξύ της ΕΟΚ και της Ουκρανίας, σχετικά µε την απλούστευση της
έκδοσης θεωρήσεων, µε ηµεροµηνία έναρξης ισχύος την 1η Ιουλίου του 2013.
Σύµφωνα µε εκθέσεις της ουκρανικής οργάνωσης Europe Without Barriers, η οποία παρακολουθεί
τα προξενεία στην Ουκρανία, έχει µειωθεί το επίπεδο αρνήσεων έκδοσης θεωρήσεων εισόδου από
τα ελληνικά προξενεία στη χώρα. Η εκτίµησή της οργάνωσης είναι ότι η Ελλάδα ελκύει πάνω απ’
όλα «τουρίστες», «επιχειρηµατίες» και «στενούς συγγενείς», ενώ στο σύνολό τους οι Ουκρανοί
είναι καλά πληροφορηµένοι σχετικά µε την Ελλάδα ως χώρα υποδοχής χάρη στα «καλά
οργανωµένα κοινωνικά δίκτυα και τις οριζόντιες επικοινωνίες» (Nikolova, 2013).
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Πίνακας 2. Αριθµός θεωρήσεων εισόδου που εκδόθηκαν για Ουκρανούς από επτά
κράτη-µέλη της Ε.Ε., 2010-2013
Πολωνία

Γερµανία

2010

432.129

103. 003

2011

369.893

2012
2013

Ελλάδα

Τσεχία

Ιταλία

Ουγγαρία

Ισπανία

48. 712

113. 699

50. 367

103.178

27.892

99. 222

64. 821

103. 307

40.161

122.396

53.049

447.813

100. 390

128. 865

73. 927

44.604

136.257

78.135

517.418

104. 800

201. 858

78. 632

57.344

150.697

104.692

Πηγή: Migration and Home Affairs, Visa policy, EU.

Συµπερασµατικά, σύµφωνα µε τα στοιχεία και την έρευνα πεδίου, µπορούµε να πούµε ότι οι
Ουκρανοί είναι γενικά καλά πληροφορηµένοι για τις συνθήκες ζωής και τους τρόπους
µετανάστευσης προς την Ελλάδα. Με διασταύρωση των στατιστικών στοιχείων για τις θεωρήσεις
εισόδου που εκδόθηκαν, µε τις αφηγήσεις των Ουκρανών που διαµένουν στην Ελλάδα, τις τάσεις
στα µεταναστευτικά ρεύµατα και τις εκτιµήσεις για τους παράτυπους µετανάστες, προκύπτει ότι τα
τελευταία χρόνια δεν υπάρχουν άξιες λόγου παραβιάσεις της διάρκειας των θεωρήσεων εισόδου,
που οδηγούν σε παράτυπη παραµονή στη χώρα.
Επιπλέον, σύµφωνα µε την Oksana Pyatkovska, βασικά χαρακτηριστικά της αγοράς εργασίας στην
Ελλάδα, που µπορεί να αναστέλλουν την τάση για µετανάστευση, είναι: τα υψηλά επίπεδα ανεργίας
ανάµεσα στους µετανάστες (υψηλότερα από αυτά των Ελλήνων: το 2012-2013 έφταναν στο 33%)· η
αύξηση της µακροχρόνιας ανεργίας που έφτασε το 59% το 2012· η αναντιστοιχία ανάµεσα στο
επίπεδο εκπαίδευσης και την εργασία (µε το 26% των εργαζόµενων να έχει υψηλότερη εκπαίδευση
από αυτήν που απαιτούσε η εργασία)· και η αύξηση της ανεργίας ανάµεσα στους νέους. Εξίσου
ενδιαφέρον παρουσιάζει η διαπίστωση ότι, παρόλο που η Ελλάδα βρίσκεται στη δωδέκατη θέση ως
προς την παρουσία Ουκρανών µεταναστών ανάµεσα σε όλα τα κράτη-µέλη της Ε.Ε., καταλαµβάνει
τη δεύτερη θέση σχετικά µε το µέγεθος των εµβασµάτων που στέλνονται στην Ουκρανία. Σύµφωνα
µε την εκτίµηση για τη δυνητική µεταναστευτική κίνηση προς την Ελλάδα, βάσει των διαθέσιµων
στοιχείων και ερευνών στην Ουκρανία, η Pyatkovska επισηµάνει ότι θα µπορούσε να συµβεί για δυο
λόγους: οικογενειακούς και τουριστικούς.

3.2 Στρατηγικές επιβίωσης στην Ελλάδα
Από τους συνεντευξιαζόµενους, οι περισσότεροι µένουν µε τις οικογένειές τους σε ενοικιαζόµενα
σπίτια ή, σε κάποιες περιπτώσεις, στα σπίτια γνωστών επειδή είναι άνεργοι· ένας µικρότερος
αριθµός (και πρόκειται αποκλειστικά για γυναίκες) µένουν στα σπίτια όπου εργάζονται. Στατιστικά
σηµαντική είναι η µεταβλητή της ηλικίας και του φύλου – αυτές που µένουν στα σπίτια των
εργοδοτών είναι γυναίκες ηλικίας 50-65 ετών. Η απόφαση να µείνουν στο σπίτι του εργοδότη
συνδέεται πρωτίστως µε τη φύση της ίδιας της εργασίας, ενώ επίσης προτιµάται από τις γυναίκες,
επειδή έτσι απαλλάσσονται από το νοίκι και τα έξοδα του σπιτιού. Οι πιο νέες γυναίκες και οι
οικογένειες προτιµούν να νοικιάζουν σπίτι, για να έχουν την ανεξαρτησία τους και να µπορούν να
ρυθµίζουν τον χρόνο τους σύµφωνα µε το δικό τους πρόγραµµα και τις επιθυµίες. Λόγω της
επιδείνωσης της κατάστασης στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της οικονοµικής κρίσης, όσες δεν
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κατάφερναν να βρουν εξωτερική εργασία προτίµησαν να φύγουν από τη χώρα και να επιστρέψουν
στην Ουκρανία απ’ όπου στη συνέχεια έφευγαν για τη Ρωσία.
Σχετικά µε την κατάσταση εργασίας, το 30% από τους συνεντευξιαζόµενους στην Ελλάδα ήταν
άνεργοι, όταν έγινε η έρευνα, και έψαχναν για εργασία. Όλες οι συνεντευξιαζόµενες γυναίκες
εργάζονταν ως οικιακές βοηθοί ή καθαρίστριες, ενώ οι άνδρες σε διάφορες εργασίες στην οικοδοµή
(γυψοσανιδάδες, ηλεκτρολόγοι, βαφείς), µε την εξαίρεση ενός άνδρα, ο οποίος ήταν χορευτής, αλλά
άνεργος στη φάση που έγινε η συνέντευξη. Οι νέοι άνδρες (20-25 ετών) εργάζονται ως επί το
πλείστον σε διάφορες ευκαιριακές εργασίες. Πολλές από τις συνεντευξιαζόµενες δεν έχουν αλλάξει
εργοδότη ή οικογένεια στην οποία εργάζονται· οι υπόλοιπες έχουν αλλάξει το πολύ τρεις µε πέντε
διαφορετικές εργασίες. Στην αρχή, όταν πρωτοήρθαν, βρήκαν εργασία είτε µέσω γραφείου, στο
οποίο κατέβαλαν ένα ποσό για τη διαµεσολάβηση, είτε µέσω των συγγενών τους. Κάποιοι
αναφέρουν ότι κατέφυγαν σε γραφείο µόνο στην αρχή, ενώ µετέπειτα έβρισκαν εργασία µέσω
γνωστών. Μερικοί ήρθαν από την Ουκρανία µε τη συµφωνία ότι µόλις φτάσουν στην Ελλάδα θα
εργαστούν, πράγµα το οποίο συµπεριλαµβανόταν στο κόστος που πλήρωσαν εξαρχής για το ταξίδι
τους.
«Στην αρχή από το γραφείο µάς βρίσκανε δουλειά. Μετά γνωρίζαµε κόσµο, και βρίσκαµε
µόνοι µας» (Γυναίκα, 58 ετών, Αθήνα).
«Μια φίλη µου που ήταν εδώ έµαθε γι’ αυτή την οικογένεια ότι ψάχνει κάποιον και µε έστειλε
εµένα από την πρώτη µέρα» (Γυναίκα, 62 ετών, Αθήνα).
«Μέσω ίντερνετ, Χρυσής ευκαιρίας, µε µαµά και αδελφό βρίσκω τις περισσότερες δουλειές.
Αλλά ψάχνω από διάφορα µέρη» (Άνδρας, 21 ετών, Αθήνα).
Οι µετανάστριες που εργάζονται ως οικιακές βοηθοί αναφέρουν ότι πληρώνονται 400 µε 600 ευρώ.
Οι µισοί από τους συνεντευξιαζόµενους έχουν σταµατήσει να στέλνουν χρήµατα στους συγγενείς
τους στην Ουκρανία, και πολύ λίγοι αναφέρουν ότι ακόµα στέλνουν στα παιδιά τους. Το
συµπέρασµα που µπορεί να συναχθεί από τα παραπάνω είναι ότι οι τρόποι αναζήτησης εργασίας ή η
εύρεση εργασίας δεν σχετίζονται µε το καθεστώς παραµονής ούτε µε τα προσόντα που πιθανόν να
έχουν οι µετανάστες, αλλά µε τα κοινωνικά δίκτυα. Ακολουθούν έναν συγκεκριµένο δρόµο και τρόπο
και στηρίζονται σε γνωριµίες και διασυνδέσεις µέσα από την κοινότητα, καθώς και σε γραφεία
εργασίας, κάτι που ίσχυε και στη δεκαετία του 1990. Εξαίρεση, όπως είδαµε, αποτελεί ένας
συνεντευξιαζόµενος 21 ετών, ο οποίος αναφέρεται στην εφηµερίδα Χρυσή ευκαιρία και στο
διαδίκτυο ως τρόπους αναζήτησης εργασίας στην Αθήνα.
Ο Castles (στο De Haas, 2011b) αναφέρει ότι συνήθως στις βιοµηχανικές χώρες, επειδή δεν
υπάρχουν νόµιµοι τρόποι για την εισαγωγή ανειδίκευτων εργατών, ενώ υπάρχει ζήτηση για εργάτες
σε δουλειές χαµηλού κοινωνικού κύρους, συστηµατικά χρησιµοποιείται η προσφορά εργασίας των
παράτυπων µεταναστών, που είναι και πιο εύκολο να υποστούν εκµετάλλευση, διότι δεν µπορούν να
διεκδικήσουν τα δικαιώµατά τους. ∆εν υπάρχουν άλλες υπηρεσίες που να αναλαµβάνουν τη
φροντίδα των ανθρώπων που το έχουν ανάγκη, στην τιµή που πληρώνουν οι οικογένειες στις
οικιακές βοηθούς για την αποκλειστική φροντίδα. Στην περίπτωση που συζητάµε, ενώ το θέµα του
νοµικού καθεστώτος των µεταναστών τακτοποιήθηκε, σε µεγάλο βαθµό, µέσω των νοµιµοποιήσεων,
µε την οικονοµική κρίση ανέκυψε ξανά το θέµα της ασφάλισης και της αδήλωτης οικιακής εργασίας.
Η αναζήτηση εργασίας εξαρτάται, επίσης, από τις προσδοκίες σχετικά µε την εξέλιξη της
προσωπικής ζωής ή τον µισθό. Μια από τις γυναίκες, η οποία ήδη από το 2005 έχει επιστρέψει στην
Ουκρανία, ανέφερε ότι η εύρεση εργασίας στην Αθήνα είναι πιο εύκολη και συνδέεται µε την
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προσδοκία καλύτερων απολαβών, δεδοµένου ότι στην πρωτεύουσα µένουν περισσότεροι και πιο
εύποροι οικονοµικά άνθρωποι. Άλλη γυναίκα, η οποία έµεινε στην Ελλάδα µέχρι το 2009, ανέφερε:
«Τα κορίτσια, όταν φτάσαµε µε το λεωφορείο στην Οµόνοια, µας προειδοποίησαν να µην
πάµε έξω από την Αθήνα να αναζητήσουµε εργασία, επειδή µπορεί να βρούµε χειρότερη
εργασία µε λιγότερα λεφτά» (Γυναίκα, 46 ετών, Λβοβ).
Από την άλλη, ο εικοσιδυάχρονος Ολέξι, ο οποίος είχε έρθει να δουλέψει ένα καλοκαίρι στην
Ελλάδα, και συγκεκριµένα σε νησί µε ανεπτυγµένο τουρισµό, από την παραµονή του στην Ελλάδα
έβγαλε το συµπέρασµα ότι η εύρεση καλύτερα πληρωµένης εποχιακής εργασίας (π.χ. σερβιτόρος)
εξαρτάται και από τη γνώση των ελληνικών και των αγγλικών.
Η γνώση της γλώσσας σηµαίνει ότι οι µετανάστες µπορούν να διαπραγµατευθούν για τον µισθό
τους, να µάθουν καλύτερα τους όρους εργασίας και τις υποχρεώσεις τους, τόσο τις δικές τους όσο
και των εργοδοτών τους. Σε κάποιες περιπτώσεις οι εργοδότες έχουν σηµαντικό ρόλο στη ζωή των
µεταναστών ως προς τις θετικές αλλαγές και την ενσωµάτωση. Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες
έχουν δώσει βιβλία στις γυναίκες που εργάζονται στο σπίτι τους για να µάθουν τη γλώσσα και
στήριξαν, µε κάθε τρόπο, τις προσπάθειες εκµάθησης της γλώσσας. Επιπλέον, σε πολλές
περιπτώσεις, οι εργοδότες είναι αυτοί που ενθαρρύνουν και βοηθάνε τους µετανάστες στις πρώτες
νοµιµοποιήσεις στις αρχές του 2000, όπως φαίνεται από πολλές συνεντεύξεις. Τέλος, σε µια
περίπτωση, η εργοδότρια είναι αυτή που πείθει µε επιχειρήµατα τη γυναίκα η οποία εργάζεται στο
σπίτι της ότι έχει έρθει η κατάλληλη στιγµή για να επιστρέψει στην Ουκρανία. Τα επιχειρήµατα που
χρησιµοποίησε ήταν, πρώτον, ότι η µετανάστρια είχε τότε άδεια παραµονής και µπορούσε να
επανέλθει, αργότερα, αν ήθελε, στην Ελλάδα και, δεύτερον, ότι ο άντρας της µετανάστριας είχε βρει
εργασία σε καλή θέση και αρκετά υψηλή αµοιβή, στην Ουκρανία, ώστε να µπορεί να συντηρήσει τη
σύζυγό του, όταν αυτή θα επέστρεφε. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι εργοδότες στηρίζουν τους
µετανάστες σε αποφάσεις και εξελίξεις για τη ζωή τους, που και οι ίδιοι αξιολογούν ως θετικές.
Αυτές οι κινήσεις δίνουν στους µετανάστες την αίσθηση ότι ο έλεγχος της ζωής τους επιστρέφει στα
χέρια τους, ενώ, αντίθετα, η απώλεια ελέγχου δηµιουργεί το έδαφος για την εµφάνιση του
κοινωνικού αποκλεισµού.
Σύµφωνα µε εκτιµήσεις, ο αριθµός των Ουκρανών χωρίς χαρτιά στην Ελλάδα δεν είναι πάνω από 23.000 άτοµα, και ως επί το πλείστον θεωρείται ότι είναι γυναίκες που εργάζονται ως οικιακές
βοηθοί. Στα χρόνια της οικονοµικής κρίσης, φαίνεται ότι η ζήτηση για οικιακές βοηθούς συνεχίζει να
υπάρχει, αλλά οι αµοιβές τους έχουν µειωθεί. Επίσης, φαίνεται ότι οι εισφορές που πρέπει να
καταβάλουν οι εργοδότες (τις οποίες συχνά αφαιρούν από την αµοιβή των εργαζοµένων), δεν
συµφέρουν ούτε τη µια ούτε την άλλη πλευρά, και έτσι το νέο σύστηµα πληρωµής µέσω εργόσηµου
δεν λειτουργεί.
Το εργόσηµο ή αλλιώς αµοιβή, στην οποία προστίθεται και παρακράτηση ασφαλιστικών εισφορών,
εφαρµόσθηκε από την 1.1.2012 για τους περιστασιακά απασχολούµενους εργαζόµενους, σύµφωνα
µε τα άρθρα 20 και 21 του Ν. 3863/2010 και το άρθρο 76 του Ν. 3996/2011. Οι σχετικές διατάξεις
τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 74 του Ν. 4144/2013.6 Αυτά τα υψηλά ποσοστά κάνουν απρόθυµους

6

Βλ. goo.gl/2lNjPI. Το ποσό που παρακρατείται για την ασφάλιση και τα συνταξιοδοτικά δικαιώµατα ανέρχεται στο
35% της συνολικής αξίας του εργόσηµου. Τα ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών επιµερίζονται ανά κλάδο ασφάλισης,
ως εξής: 1) Κλάδος Κύριας Σύνταξης 14,45 %, 2) Κλάδος Ασθένειας σε είδος (ΕΟΠΥΥ) 4,65%, 3) Κλάδος Ασθένειας
και Μητρότητας σε χρήµα 0,86%, 4) Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) 4,32%, Κλάδος τ. ΟΕΚ (εισφορά
εργαζόµενου) 0,72%.

106

∆ΡΩΝΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗ ΝΟΜΙΜΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ:
ΣΥΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΥΠΩΝ ΡΟΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

τους εργοδότες να πληρώσουν το επιπλέον 35% επί της συµφωνηθείσας αµοιβής: στα 500 ευρώ (ο
µέσος µηνιαίος µισθός για τις οικιακές βοηθούς) το εργόσηµο που αντιστοιχεί είναι 175 ευρώ. Η
συνηθισµένη πρακτική είναι ένα µέρος από αυτά τα χρήµατα να καταβάλλονται «µαύρα» στις
εργαζόµενες, οι οποίες µένουν ανασφάλιστες. Οι περισσότερες είναι µεγάλες σε ηλικία και τα
χρήµατα για ασφαλιστική κάλυψη τα θεωρούν χαµένα, από τη στιγµή που δεν υπάρχει συµφωνία
µεταξύ Ελλάδας και Ουκρανίας για µεταφορά ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων:
«Οκτώ χρόνια είχα χαρτιά, τα τελευταία τέσσερα χρόνια δεν πληρώνω. Γιατί δεν θα µας
δώσουνε σύνταξη, δεν θέλω και δεν έχω λεφτά να πετάω» (Γυναίκα, 58 ετών, Αθήνα).
«Άρχισα πρώτη φορά το 2000, αν θυµάµαι καλά. Αλλά µετά [τα αφεντικά µου] δεν
πλήρωναν ΙΚΑ και η ασφάλισή µου σταµάτησε. ∆ούλευα πάντα µέσα, και οι αφεντικοί δεν
ήθελαν να πληρώνουν για ασφάλεια. Και αν θα τα πλήρωνα µόνη µου, θα µου έµεναν 400
ευρώ. Κι έτσι δεν το έκανα» (Γυναίκα, 65 ετών, Αθήνα).

3.3 Νοµιµοποίηση/Απώλεια νοµιµότητας
Το 40% των συνεντευξιαζόµενων µένουν στην Ελλάδα από τα µέσα της δεκαετίας του 1990 και από
τότε νοµιµοποιήθηκαν όλοι, είτε το 1998 µε τα προγράµµατα που προέβλεπαν τα Προεδρικά
∆ιατάγµατα 358/1997 και 359/1997, είτε µε τον Νόµο 2910/2001. Ωστόσο, ακόµα και το 2005, η
έκδοση αδειών παραµονής καθυστερούσε για πολλούς µήνες και πολλές φορές οι µετανάστες
λάµβαναν την άδεια αφού είχε ήδη λήξει, οπότε έπρεπε να καταθέτουν αίτηση για ανανέωση.
Παρατηρήθηκε, µάλιστα, ότι το 2005 οι αλλοδαποί έπρεπε να καταβάλουν ένα αρκετά υψηλό
παράβολο (145 ευρώ) για την έκδοση/ανανέωση της άδειας, χωρίς στην ουσία να τη λάβουν ποτέ
εγκαίρως, και να απολαύσουν τα προνόµια που τους έδινε (Triandafyllidou, 2005). Οι περισσότεροι
Ουκρανοί κατάφεραν, πριν από µερικά χρόνια, να αποκτήσουν και άδειες παραµονής δεκαετούς
διάρκειας. Οι συνεντευξιαζόµενοι, οι οποίοι είχαν έρθει τη δεκαετία του 1990, ως επί το πλείστον
παρέµειναν κατά µέσο όρο γύρω στα δέκα χρόνια µε χαρτιά. Αυτοί που ήρθαν στις αρχές του 2000,
πρόλαβαν να νοµιµοποιηθούν µε τον Νόµο 2910/2001, ενώ οι περισσότεροι που διέθεταν νόµιµα
χαρτιά είχαν έρθει µετά το 2001 και έχουν στην πλειοψηφία τους νοµιµοποιηθεί µέσω
οικογενειακής επανένωσης βάσει του Π∆ 131/2006, το οποίο συνιστά πράξη εναρµόνισης της
ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2003/86/ΕΚ.
Ένα από τα πολυσυζητηµένα ζητήµατα σχετικά µε τα προγράµµατα νοµιµοποίησης είναι εάν
προσελκύουν επιπλέον παράτυπους µετανάστες στη χώρα.7 Στην περίπτωση της ουκρανικής
µετανάστευσης στην Ελλάδα, φαίνεται ότι κάποιοι ήρθαν πριν από το 2001 (κατά τη διάρκεια του
δεύτερου προγράµµατος νοµιµοποίησης) και νοµιµοποιήθηκαν µέχρι το 2001. Αυτοί που
µετανάστευσαν µετά το 2001 ουσιαστικά δεν ήρθαν στην Ελλάδα λόγω κάποιου προγράµµατος
νοµιµοποίησης· ο παράγοντας που τους προσείλκυσε ήταν η ύπαρξη στενών συγγενών: συνήθως
πρόκειται για παιδιά που ήρθαν ακολουθώντας τις µητέρες. Γι’ αυτό χρησιµοποιήθηκε αργότερα ως
νόµιµη βάση για την απόκτηση χαρτιών το Προεδρικό ∆ιάταγµα για την οικογενειακή επανένωση·
µόνο µία συνεντευξιαζόµενη, η οποία ήρθε εκείνη την περίοδο, αναφέρει ότι είχε νοµιµοποιηθεί µε
τον νόµο που θεσπίστηκε το 2004. Το χαρακτηριστικό πάντως της δεκαετίας του 1990 είναι ότι οι
µετανάστες έρχονταν έχοντας αποσπασµατικές πληροφορίες, συνήθως από απλούς γνωστούς τους,
και πολύ λίγοι είχαν κάποιον µακρινό συγγενή στην Ελλάδα, που να τους προσφέρει στέγη στις
πρώτες µέρες της παραµονής τους. Συνεπώς, τα δίκτυα συνέχισαν να λειτουργούν, αλλά άλλαξαν οι

7

Resolution 1568 (2007)1, Regularisation programmes for irregular migrants, Parliamentary Assembly, Council of
Europe, Παράγραφος 7 (goo.gl/ymbVt4).
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βασικοί δρώντες, όπως και οι προτεραιότητες στους λόγους της µετανάστευσης. Αυτά που φαίνεται
να µην άλλαξαν, µέχρι τα τέλη του 2000, είναι το κόστος και ο τρόπος εισόδου: συνέχισαν, δηλαδή,
να έρχονται στην Ελλάδα µε βίζα και να παραµένουν στη χώρα και µετά τη λήξη της.
Σε πολλές περιπτώσεις υπήρξαν απελάσεις στην Ουκρανία, όταν η Αστυνοµία συνελάµβανε, σε
κάποιον έλεγχο, µετανάστες χωρίς χαρτιά. Μια από τις συνεντευξιαζόµενες (η οποία αποτελεί και
την εξαίρεση στο δείγµα, λόγω του νόµιµου καθεστώτος παραµονής της) ανέφερε ότι εκείνη την
εποχή είχε σχέση µε Έλληνα ο οποίος, µετά την απέλασή της, ταξίδεψε στην Ουκρανία,
παντρεύτηκαν, και έτσι έπειτα από δυο χρόνια επέστρεψε στην Ελλάδα ως σύζυγός του. Μέχρι τώρα
είναι παντρεµένοι και έχουν δυο παιδιά. Σχετικά µε τις απελάσεις, έγιναν συνεντεύξεις µε
Ουκρανούς που έχουν απόφαση απέλασης για διάφορους λόγους, στην Αστυνοµική ∆ιεύθυνση της
Πέτρου Ράλλη, τον Απρίλιο του 2014. Λόγω των γεγονότων και των συγκρούσεων στην Ουκρανία,
εκείνη την περίοδο, οι αστυνοµικοί είχαν ενηµερώσει όλους τους προς απέλαση Ουκρανούς
κρατούµενους πως µπορούσαν, αν ήθελαν, να υποβάλουν αιτήµατα για άσυλο, δεδοµένων των
συνθηκών. Η νέα αυτή εξέλιξη σχετικά µε το δικαίωµα ασύλου στηρίχτηκε σε έγγραφο που
εκδόθηκε από την Ύπατη Αρµοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στις αρχές Μαρτίου του 2014.8
Σύµφωνα µε τη µαρτυρία µιας συνεντευξιαζόµενης, ένα από τα προβλήµατα είναι τα χαµένα χαρτιά
και οι χαµένοι φάκελοι, καθώς δεν υπάρχει ενιαίο σύστηµα, το οποίο να καταγράφει τις υποθέσεις
του κάθε µετανάστη. Ένα άλλο ζήτηµα σχετίζεται µε µια πρόσφατη αλλαγή της νοµοθεσίας, την
οποία φαίνεται ότι οι µετανάστες δεν γνωρίζουν επαρκώς: ότι για να ανανεώσουν τα χαρτιά τους
χρειάζεται να έχουν εκδώσει βιβλιάριο υγείας9 ή να είναι ασφαλισµένοι σε ιδιωτικό φορέα, και δεν
αρκεί να πληρώνονται µέσω εργόσηµου (ΚΥΑ 30825/2014, Άρθρο 1, Ανανέωση άδειας παραµονής,
παράγραφος 4).
Σχετικά µε τις αλλαγές στη διαδικασία νοµιµοποίησης και τις πρακτικές για την πρώτη έκδοση των
αδειών παραµονής, οι συνεντευξιαζόµενοι αναφέρουν ότι ενηµερώθηκαν ως επί το πλείστον από τις
εφηµερίδες, ενώ πολλοί προσθέτουν ότι ενθαρρύνθηκαν ή και πήραν πληροφορίες από τους
εργοδότες τους. Οι αξιόπιστες πηγές πληροφόρησης αλλάζουν σύµφωνα µε την κρίση των
µεταναστών και ανάλογα µε το θέµα. ∆ηλαδή, στην Ουκρανία, προκειµένου να έρθουν στην Ελλάδα,
αντλούν την αρχική τους πληροφόρηση σχεδόν πάντα από τυχαίους ανθρώπους. Αντίθετα, όντας
πια στην Ελλάδα, αναζητούν πληροφορίες σχετικά µε τη νοµιµοποίησή τους είτε από τα ΜΜΕ
(τηλεόραση ή µεταναστευτικός τύπος, λ.χ. ρωσόφωνες εφηµερίδες, που υπήρχαν εκείνη την εποχή)
είτε από τους εργοδότες, και όχι τόσο συχνά από γνωστούς. Αυτό δείχνει ότι σηµασία είχε η
εγκυρότητα της πληροφορίας ως προς τη δυνατότητα να νοµιµοποιηθούν, και όχι αυτή καθαυτή η
πληροφορία, όπως συνέβαινε στην περίπτωση της µετανάστευσης στην Ελλάδα. Οι περισσότεροι
έκαναν, την πρώτη φορά, τα χαρτιά τους για νοµιµοποίηση µόνοι τους ή µε τη βοήθεια κάποιου
Έλληνα γνωστού ή του εργοδότη τους. Συχνά αναφέρεται ότι τις επόµενες φορές χρησιµοποίησαν,
για την ανανέωση των χαρτιών, δικηγόρο, επειδή αλλιώς θα έχαναν πολύ χρόνο και η διαδικασία
ήταν περίπλοκη:
«Εγώ τότε, όταν ήρθα, δεν ήξερα ότι θα υπάρχει νοµιµοποίηση, δεν το περίµενα. Αλλά όταν
έγινε, είπα να κάνω τα χαρτιά µου, να δοκιµάσω» (Γυναίκα, 42 ετών, Αθήνα).

8

UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), International Protection Considerations related to developments in
Ukraine, 5 March 2014 (goo.gl/P8lMlW).
9
Βλ. goo.gl/2Fzwi2
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Ερώτηση: Όταν δεν είχατε χαρτιά το 1996, ξέρατε, περιµένατε ότι θα βγει κάποιος νόµος
τότε;
– Ε, λογικά περιµέναµε, δεν µπορούσε να είµαστε τόσοι µετανάστες εδώ και να µην έχουµε
καµιά ασφάλεια, κάτι... Εµείς όλοι πιστεύαµε ότι κάποιος νόµος θα βγει.
Ερώτηση: Και πώς ενηµερωνόσασταν τότε, αν θα βγει νόµος, τι συµβαίνει γενικά;
– Από την τηλεόραση και τις εφηµερίδες, βέβαια.
Ερώτηση: Από δικηγόρους;
– Όχι, όχι, δεν υπήρχαν δικηγόροι τότε» (Γυναίκα, 49 ετών, Πάτρα).
«∆εν θυµάµαι ακριβώς… Από την τηλεόραση, από γνωστούς. Τότε στην τηλεόραση
ούρλιαζαν ότι θα βγει νόµος για τους παράνοµους µετανάστες (το ’96). Την πρώτη φορά
κατέθεσα χωρίς δικηγόρο, και µετά όλες τις επόµενες φορές ήταν πιο εύκολο να µην τρέχω ο
ίδιος και να πάρω δικηγόρο (δηλαδή το ’98-’99)» (Άνδρας, 45 ετών, Αθήνα).
Σχετικά µε τις προσδοκίες, που είχαν οι µετανάστες και την εµπειρία τους στην Ελλάδα (π.χ. τη ζωή,
την εργασία, το εισόδηµα και την ένταξη) οι νεότεροι σε ηλικία, µεταξύ 27 και 38 ετών, απαντούν
ότι είχαν προσδοκίες που δεν εκπληρώθηκαν. Οι µεγαλύτερες σε ηλικία γυναίκες, που ήρθαν πιο
νωρίς και έχουν ζήσει την οικονοµική κρίση στην Ουκρανία σε ηλικία στην οποία εργάζονταν και
ήδη είχαν οικογένειες, απαντάνε ότι δεν είχαν προσδοκίες και δεν περίµεναν να ζήσουν «σε
παλάτια». ∆εν είχαν µεγάλες απαιτήσεις, και ο σκοπός τους ήταν να έχουν εργασία και να µπορούν
να στέλνουν εµβάσµατα, προκειµένου να συντηρήσουν την οικογένειά τους, και συγκεκριµένα τα
παιδιά. Παιδιά, που ήρθαν έπειτα από την ενθάρρυνση της µητέρας τους και αυτή τη στιγµή είναι
ηλικίας 21 µε 38 ετών, έχουν τελειώσει είτε πανεπιστήµιο είτε τεχνικές σχολές στην Ουκρανία, είχαν
την προσδοκία ότι θα µπορούσαν να απασχοληθούν σε καλύτερες δουλειές και να ενταχθούν στην
κοινωνία. Προσδοκούσαν να έχουν την οικονοµική και συναισθηµατική στήριξη επιτόπου από τη
µητέρα, ενώ παράλληλα ήλπιζαν να αποταµιεύσουν αρκετά, ώστε να αγοράσουν σπίτι στη χώρα
καταγωγής τους:
«Ήµασταν σε απελπισία, άρα δεν σκεφτόµασταν παρά πού και δεν περιµέναµε ότι θα
µείνουµε στα παλάτια. Καλά είναι, µόνο που τώρα δεν έχω δουλειά» (Γυναίκα, 49 ετών,
Αθήνα).
Ερώτηση: Ποιες ήταν οι προσδοκίες σας για την κατάσταση στην Ελλάδα;
– Ούτε προσδοκίες ούτε τίποτε είχα. ∆εν ήξερα καν τι είναι αυτή η δουλειά» (Γυναίκα, 60
ετών, Αθήνα).
«Θέλαµε να έρθουµε για ένα-δυο χρόνια να µαζέψουµε χρήµα. Οι προσδοκίες ήτανε µεγάλες,
που καθόλου δεν πραγµατοποιήθηκαν. Μεγάλη απογοήτευση. Μετάνιωσα που ήρθαµε!»
(Γυναίκα, 36 ετών, Αθήνα).
Ερώτηση: Η κατάσταση στην Ελλάδα ανταποκρίνεται στις πληροφορίες που είχατε πριν το
ταξίδι;
– Όχι, γιατί δεν βρήκαµε τον εαυτό µας εδώ. Όλοι οι φίλοι µας κατάφεραν να έχουν δουλειά,
σπίτια στην Ουκρανία. Ενώ εµείς εδώ µένουµε στα 28 τετραγωνικά µε τα παιδιά, µου
χρωστάνε στη δουλειά» (Άνδρας, 38 ετών, Αθήνα).
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«Η κατάσταση στην Ελλάδα δεν ανταποκρίνεται στις πληροφορίες που είχα. ∆εν υπάρχει
δυνατότητα εξέλιξης εδώ. ∆εν µπορώ να κάνω αυτό που θέλω, που µου αρέσει. Πρέπει να
πιέζω τον εαυτό µου να κάνω δουλειές που δεν µου αρέσουνε. Οι προσδοκίες µου ήτανε
µεγαλύτερες από ό,τι είναι τα πράγµατα εδώ στην πραγµατικότητα» (Γυναίκα, 27 ετών,
Αθήνα).
«∆εν ήξερα πώς θα είναι τα πράγµατα ακριβώς, απλά πήγαινα να βγάλω λεφτά για την
οικογένειά µου» (Γυναίκα, 60 ετών, Αθήνα).
Οι περισσότεροι µετανάστες µε τους οποίους έγιναν συνεντεύξεις στην Ελλάδα έχουν τη στενή
οικογένειά τους στη χώρα υποδοχής. Οι ίδιοι όµως επισηµαίνουν ότι πλέον οι Ουκρανοί δεν
επιθυµούν να έρθουν στην Ελλάδα για εργασία, αλλά µόνο για τουρισµό. Αρκετοί επικοινωνούν
µέσω Skype µε τους συγγενείς τους και λένε ότι τους κρατάνε πλήρως ενήµερους για την κατάσταση
στην οποία βρίσκονται οι ίδιοι. Οι µετανάστες που ήρθαν τη δεκαετία του 1990 ήξεραν σχεδόν από
την αρχή του ταξιδιού ότι θα έµεναν χωρίς χαρτιά και υπήρχε ο φόβος να συλληφθούν, τι µπορεί να
τους συµβεί στη φυλακή και ποιες ήταν οι πιθανές συνέπειες για την οικογένεια.
Σύµφωνα µε τον Sen (1997) έχει σηµασία ποιες επιλογές υπάρχουν σχετικά µε το πώς θα
χρησιµοποιηθεί το ανθρώπινο κεφάλαιο (ικανότητες, γνώσεις, προσπάθεια). Ο Sen (1997) λέει ότι
για να καταλάβει κανείς τον ρόλο των ανθρώπινων ικανοτήτων (human capabilities) χρειάζεται να
αναλύσει το πώς σχετίζονται άµεσα µε την αντίληψη για την καλή ζωή και τις ελευθερίες, όπως και
να εξετάσει τον έµµεσο ρόλο τους στην οικονοµική παραγωγή και την κοινωνική αλλαγή. Είναι πολύ
ενδιαφέρον, από πολλές απόψεις, να εφαρµόσουµε αυτή την προσέγγιση στην περίπτωση της
ουκρανικής µετανάστευσης στην Ελλάδα.
Πρώτον, ας σταθούµε στον τρόπο µε τον οποίο γινόταν η µετανάστευση τη δεκαετία του 1990, µε
τον µετανάστη να έχει πλήρη γνώση ότι µετά τη λήξη της βίζας θα βρεθεί χωρίς χαρτιά, και όµως
αυτό δεν τον απέτρεπε από τον στόχο του να µεταναστεύσει. Είναι σηµαντικό ότι εκείνη την εποχή η
µεταναστευτική νοµοθεσία δεν ήταν τόσο εξελιγµένη σε εθνικό επίπεδο και ο νόµος σχεδόν
αδιαφορούσε για τους µετανάστες χωρίς χαρτιά, καθώς ο αριθµός τους ήταν µικρός και
αποτελούσαν νέο κοινωνικό φαινόµενο. Πέρασε κάποιο διάστηµα µέχρι να διευθετηθεί το ζήτηµα
νοµοθετικά, ωστόσο η ίδια η πράξη της νοµοθετικής τακτοποίησής τους (δηλαδή τα προγράµµατα
νοµιµοποίησης) δείχνει ότι υπήρξε κινητοποίηση και πρόθεση από την πλευρά της πολιτείας να
κάνει την αλλαγή και να τους εντάξει θεσµικά στην κοινωνία. Με άλλα λόγια, αυτή η
µεταναστευτική κίνηση, ανεξάρτητα από τους λόγους για τους οποίους προέκυψε, επέφερε αλλαγές
και στα δύο κράτη, οικονοµικές, αλλά και κοινωνικές, που αναγνώρισαν τη δυναµική φύση της
µετανάστευσης και αποτυπώθηκαν στη νοµοθεσία.
Επιπλέον, πρέπει να σηµειωθεί ότι σε µια πρώτη φάση της µετανάστευσης από τα τρία
χαρακτηριστικά του ανθρώπινου κεφαλαίου (α. τις ικανότητες για µετανάστευση, β. τις γνώσεις
γύρω από τη χώρα στην οποία κατευθύνονται, τη νοµοθεσία της και την εργασία στην οποία θα
απασχοληθεί ο µετανάστης, γ. την προσπάθεια που είχε καταβάλει ο καθένας από τους
συνεντευξιαζόµενους για να µεταναστεύσει), βαρύνουσα σηµασία είχαν οι ικανότητες και η
προσπάθεια. Επηρεασµένοι από τα κοινωνικά δίκτυα που αναπτύχτηκαν, καθώς και από τις
πολιτικές που εφαρµόστηκαν, οι µετανάστες που ήρθαν µετά το 2000 φαίνεται να διαθέτουν εξίσου
ικανότητες για µετανάστευση, αλλά και κάποια γνώση χάρη στους κοντινούς τους ανθρώπους που
είναι ήδη στην Ελλάδα.
Αυτοί που ήρθαν αργότερα φαίνεται ότι δεν χρειάζεται να καταβάλουν τόση προσπάθεια. Οι
διαδροµές είναι γνωστές και δοκιµασµένες, ενώ το κόστος του ταξιδιού µπορεί να το αναλάβει η
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µητέρα, που είναι ήδη στην Ελλάδα, οπότε δεν χρειάζεται να δανειστούν χρήµατα. Εδώ δεν
πρόκειται για τα παιδιά τα οποία ήρθαν ανήλικα, αλλά για ενήλικες που αποφασίζουν να
µεταναστεύσουν και επιλέγουν να έρθουν στην Ελλάδα, πρωτίστως επειδή η µητέρα τους είναι εδώ.
Όµως, αν και ήρθαν µε επιδιώξεις γενικά παρόµοιες µε εκείνες των πρώτων µεταναστών του 1990,
µάλλον είχαν µεγαλύτερες προσδοκίες ως προς την εργασία, αλλά και ως προς τους υλικούς
στόχους, όπως να καταφέρουν να αποταµιεύσουν για να αγοράσουν σπίτι στη γενέτειρα πόλη τους.
Φαίνεται όµως ότι τα πράγµατα αλλάζουν τα τελευταία χρόνια, και υπάρχουν κάποιοι νέοι σε ηλικία
Ουκρανοί, οι οποίοι πια έχουν διαφορετικά σχέδια και προσέγγιση ως προς τη µετανάστευση. Τα
σχέδιά τους είναι λιγότερο απαιτητικά οικονοµικά, καθώς δεν σχετίζονται µε την αγορά σπιτιού,
αλλά µε την ίδια την εµπειρία της ζωής και της προσωρινής εργασίας στο εξωτερικό (αν και αυτό το
στοιχείο υπήρχε και σε µετανάστες που ήρθαν σε προηγούµενες φάσεις). Έτσι, βλέπουν πιο χαλαρά
τις ανειδίκευτες εργασίες που κάνουν για λίγο καιρό, επιστρέφουν στην Ουκρανία και συνεχίζουν
να δουλεύουν για να πραγµατοποιήσουν κάποιον άλλο στόχο τους, που µπορεί να σχετίζεται µε την
επαγγελµατική πραγµάτωση στο πεδίο στο οποίο έχουν σπουδάσει ή και τη συνέχιση των σπουδών
τους µετά το πανεπιστήµιο.

3.4 Εφαρµογή και αποτελέσµατα των µεταναστευτικών πολιτικών
Σχετικά µε τις πολιτικές ελέγχου της µετανάστευσης, µπορούµε να σηµειώσουµε ότι υπάρχει η
διαφοροποίηση ανάµεσα στην αποτελεσµατικότητα και το αποτέλεσµα αυτών των πολιτικών
(effectiveness and effect) (De Haas and Vezzoli, 2011). Σχηµατικά παρουσιάζονται παρακάτω
κάποιες από τις κύριες πολιτικές ελέγχου που φαίνεται να επηρέασαν τους µετανάστες. Βάσει αυτής
της προσέγγισης, θα γίνει µια σύντοµη ανάλυση µερικών πολιτικών ελέγχου της παράτυπης
µετανάστευσης, που εφαρµόστηκαν στην Ελλάδα την περίοδο 2000-2013 και είχαν αντίκτυπο στην
ουκρανική µετανάστευση.
Πολιτική-Νόµος: Πολιτικές θεώρησης εισόδου
Εφαρµογή: Είναι µια πολιτική η οποία, σύµφωνα µε το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο «Περί εισόδου
και παραµονής αλλοδαπών στην Ελλάδα», αφορά 1) επισκέψεις βραχείας διαµονής, οπότε και
εφαρµόζονται οι σχετικές προβλέψεις της κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής για τις βίζες, 2) είσοδο στην
Ελλάδα µε σκοπό τη διαµονή µακράς διαρκείας (διέπεται από την εθνική νοµοθεσία).
Αποτελεσµατικότητα και πώς µετρήθηκε: Υπάρχουν στοιχεία στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης σχετικά µε τον αριθµό των θεωρήσεων εισόδου που έχουν εκδοθεί κατ’ έτος, τον τύπο της
θεώρησης εισόδου και τα προξενεία της κάθε ευρωπαϊκής χώρας. Επιπλέον, εκθέσεις τύπου
monitoring για τα προξενεία στην Ουκρανία, συµπεριλαµβανοµένου και του Ελληνικού Προξενείου,
δηµοσιοποιούνται από την ουκρανική οργάνωση Europe Without Barriers. Οι πρόσφατες εκθέσεις
δείχνουν ότι έχει αυξηθεί ο αριθµός των θεωρήσεων εισόδου που έχουν εκδοθεί το 2013, έχει
µειωθεί ο αριθµός των αρνήσεων και έχει µειωθεί ο αριθµός των δικαιολογητικών που απαιτούνται.
Αποτέλεσµα – Πώς επηρέασε τους µετανάστες: Τα τελευταία χρόνια δεν παρατηρείται να
υπάρχουν παραβιάσεις της διάρκειας ισχύος των θεωρήσεων εισόδου. Αυτή η πρακτική της
παραβίασης της διάρκειας της θεώρησης εισόδου ήταν πολύ διαδεδοµένη από τις αρχές της
δεκαετίας του 1990 έως και τα µέσα της δεκαετίας του 2000. Αυτό όµως έχει σχέση και µε τους
λόγους για τους οποίους επισκέπτονται πλέον οι Ουκρανοί την Ελλάδα (όπως π.χ. τουρισµός, νέες
εµπειρίες, οικογενειακή µετανάστευση).

111

∆ΡΩΝΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗ ΝΟΜΙΜΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ:
ΣΥΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΥΠΩΝ ΡΟΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

Πολιτική-Νόµος: Προγράµµατα νοµιµοποίησης 1998 και 2001
Εφαρµογή: Ήταν µια πολιτική που είχε στόχο τη νοµιµοποίηση των παράτυπα διαµενόντων,
εφαρµόστηκε ανά περιόδους (το 1998, το 2001, το 2005 και το 2007) και είχε περιορισµένη
διάρκεια. ∆εν είχε µακροπρόθεσµη ισχύ, αλλά είχε εν δυνάµει µακροπρόθεσµα αποτελέσµατα.
Αποτελεσµατικότητα και πώς µετρήθηκε: Στατιστικά στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών για
τις εθνικότητες και τον αριθµό των µεταναστών που νοµιµοποιήθηκαν.
Αποτέλεσµα – Πώς επηρέασε τους µετανάστες: Από τη µια πλευρά έχει εκπληρώσει τον
σκοπό της, ως πολιτική, και από την άλλη είχε θετική επίδραση σχετικά µε τη θεσµική ένταξη των
µεταναστών στη χώρα. Απέκτησαν άδειες παραµονής και εργασίας, τις οποίες µπορούσαν να
ανανεώνουν κάθε χρόνο και στη συνέχεια πολλοί απέκτησαν το δικαίωµα να πάρουν άδειες µακράς
διάρκειας. Έτσι, αποτελούν ένα είδος «stepping-stone».
Πολιτική-Νόµος: Προεδρικό ∆ιάταγµα για την οικογενειακή επανένωση 131/2006,
Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2003/86/ΕΚ
Εφαρµογή: Από τότε που τέθηκε σε ισχύ έχει ενταχτεί στη µεταναστευτική νοµοθεσία και έχει
µακροπρόθεσµη ισχύ και µακροπρόθεσµα αποτελέσµατα.
Αποτελεσµατικότητα και πώς µετρήθηκε: Στατιστικά του Υπουργείου Εσωτερικών.
Αποτέλεσµα – Πώς επηρέασε τους µετανάστες: Θετικά, επειδή µπορούν να παίρνουν
αποφάσεις για το µέλλον τους, όντας στον ίδιο τόπο µε την οικογένειά τους, µπορούν να καλέσουν
τα παιδιά χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή τους.
Πολιτική-Νόµος: Άδεια µακράς διαµονής – Προεδρικό ∆ιάταγµα 150/2006
Εφαρµογή: Καθυστέρησε να εφαρµοστεί το συγκεκριµένο µέτρο. Ουσιαστικά, ενεργοποιήθηκε µε
την ψήφιση του Μεταναστευτικού Κώδικα. Βασικές απαιτήσεις είναι η χρόνια νόµιµη παραµονή,
εισοδηµατικά κριτήρια και ασφαλιστικά δικαιώµατα.
Αποτελεσµατικότητα και πώς µετρήθηκε: Στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά µε τις
άδειες παραµονής. ∆εν υπάρχουν έρευνες για την επίδραση αυτής της πολιτικής.
Αποτέλεσµα – Πώς επηρέασε τους µετανάστες: Οι µετανάστες έχουν δικαίωµα να
µετακινηθούν και να εργαστούν νόµιµα σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. ∆ίνεται και στα παιδιά µε
γονείς που έχουν υπάρξει για χρόνια νόµιµοι στην Ελλάδα (τα παιδιά που αποτελούν τη «δεύτερη
γενιά» µεταναστών) και τα ίδια έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση σε ελληνικό
σχολείο.
Πολιτική-Νόµος: Χορήγηση άδειας διαµονής για εξαιρετικούς λόγους (Άρθρο 19,
Μεταναστευτικός Κώδικας)

Εφαρµογή: Σύµφωνα µε τον Νόµο, αυτή η άδεια χορηγείται κατ’ εξαίρεση, µε στόχο να
τακτοποιήσει και να νοµιµοποιήσει τους αλλοδαπούς που έχουν έρθει στην Ελλάδα µετά το 2005,
οπότε εφαρµόστηκε το τελευταίο πρόγραµµα νοµιµοποίησης. Προκειµένου να εξεταστεί το αίτηµα
του υποψηφίου για χορήγηση αυτού του τύπου άδειας, η οποία έχει ισχύ για ένα χρόνο, χρειάζεται
να προσκοµίσει κάποιο από τα παρακάτω έγγραφα: α) θεώρηση εισόδου, η οποία να έχει χορηγηθεί
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από ελληνική προξενική αρχή τουλάχιστον τρία έτη πριν την υποβολή της αίτησης ή άδεια διαµονής,
έστω και εάν αυτή έχει λήξει β) διαβατήριο σε ισχύ, γ) παράβολο ύψους 300 ευρώ, δ) έγγραφα που
στοιχειοθετούν ότι έχει αναπτύξει ιδιαίτερους δεσµούς µε τη χώρα, οι οποίοι καθιστούν αναγκαία
την παραµονή του εντός της ελληνικής επικράτειας.
Αποτελεσµατικότητα και πώς µετρήθηκε: Η ρύθµιση είναι πολύ πρόσφατη, οπότε δεν
υπάρχουν έγκυρα στοιχεία για την εκτίµηση της αποτελεσµατικότητας αυτής της πολιτικής.
Συνολικά 95 άτοµα από την Ουκρανία έχουν πάρει την άδεια για εξαιρετικούς λόγους και την άδεια
για ανθρωπιστικούς λόγους µέχρι τις 23 Ιανουαρίου 2015, σύµφωνα µε στοιχεία του Υπουργείου
Εσωτερικών.
Αποτέλεσµα – Πώς επηρέασε τους µετανάστες: ∆εν υπάρχουν στοιχεία λόγω του µικρού
χρονικού διαστήµατος από την ψήφιση του νόµου.
∆ιάγραµµα 1: Άδειες παραµονής ανά τύπο (2005-2014)

Πηγή: Υπουργείο Εσωτερικών της Ελλάδας.

Από τα στατιστικά στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών για τις άδειες παραµονής φαίνεται ότι έχει
µειωθεί δραστικά ο αριθµός των αδειών για απασχόληση, ενώ αυξήθηκε ο αριθµός των αδειών για
άλλους λόγους, στις οποίες περιλαµβάνονται και οι άδειες µακράς διαρκείας. Οι άδειες για
οικογενειακούς λόγους από το 2008 παραµένουν σταθερά σε υψηλό επίπεδο· είναι χαρακτηριστικό
ότι οι µισές σχεδόν από τις άδειες που εκδόθηκαν στην Ελλάδα χορηγήθηκαν σε πολίτες της
Ουκρανίας.

3.5 Επιστροφή στην Ουκρανία
Από το 2007 και µετά παρατηρείται µια τάση επιστροφής των µεταναστών προς την Ουκρανία και,
παράλληλα, µείωση των ροών. Η επιστροφή µπορεί να είναι εθελοντική, µε απόφαση του
µετανάστη, ή αναγκαστική, µε απέλαση από την Ελληνική Αστυνοµία. Οι βασικοί παράγοντες που
έπαιξαν ρόλο για την επιστροφή ήταν µια σχετική βελτίωση και σταθεροποίηση της οικονοµικής
κατάστασης στην Ουκρανία εκείνη την περίοδο και επίσης οι πρώτες ενδείξεις της οικονοµικής
κρίσης που ξέσπασε στην Ελλάδα, οι οποίες άρχισαν να επηρεάζουν κυρίως τους άνδρες
εργαζόµενους στον τοµέα της κατασκευής. Πρέπει να προσθέσουµε τη γενικότερη αλλαγή των
συνθηκών: οι Ουκρανοί είχαν πλέον καλύτερη πληροφόρηση σχετικά µε δυνατότητες εργασίας στις
ευρωπαϊκές χώρες, αλλά η βελτίωση της κατάστασης στην Ουκρανία, συγκριτικά µε τη δεκαετία του
1990, δηµιούργησε διαφορετικές προσδοκίες από µια ενδεχόµενη µετανάστευση.
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Οι βασικοί λόγοι για τους οποίους οι µετανάστες επέστρεψαν στην Ουκρανία, όπως προκύπτει από
την έρευνα της οργάνωσης La Strada το 2010, είναι: Σε ποσοστό 23% για τον καθέναν από τους
ακόλουθους τρεις λόγους: α) επειδή πέτυχαν τον στόχο τους, β) για οικογενειακούς λόγους γ) λόγω
της οικονοµικής κρίσης. Μικρότερο ποσοστό (19%) απάντησαν ότι γύρισαν πίσω λόγω υγείας, ενώ
8% αισθάνθηκαν νοσταλγία για τη χώρα τους και 4% βρήκαν καλύτερη θέση εργασίας.10 Φαίνεται
ότι οι περισσότεροι από αυτούς που επιστρέφουν έχουν άδεια παραµονής στην Ελλάδα.
Όσον αφορά τη µη εθελούσια επιστροφή, από τα στατιστικά στοιχεία της Ελληνικής Αστυνοµίας
προκύπτει ότι την περίοδο 2007-2012 για παράνοµη είσοδο και παραµονή στην Ελλάδα είχαν
συλληφθεί συνολικά 752 άτοµα από την Ουκρανία (0,1% του συνόλου των συλληφθέντων για αυτούς
τους λόγους). Οι απελάσεις Ουκρανών εξαιτίας παράνοµης διαµονής στη χώρα, την περίοδο 20072012, είναι 326 (0,3% του συνόλου των απελαθέντων αλλοδαπών), δηλαδή µπορούµε να
υποθέσουµε ότι οι µισοί από τους συλληφθέντες Ουκρανούς έχουν απελαθεί.
Από τα αποτελέσµατα της έρευνας πεδίου προκύπτει ότι υπάρχει γενικότερα η επιθυµία για
επιστροφή. Η επιθυµία αυτή όµως διαφοροποιείται ανάλογα µε το πώς αντιλαµβάνεται ο καθένας
το επείγον της επιστροφής, και συνεπώς πόσος χρόνος περνάει από την εµφάνιση της ιδέας για την
επιστροφή έως και την τελική της πραγµατοποίηση, και γενικότερα τον σχεδιασµό στο διάστηµα
που µεσολαβεί. Ενώ γινόταν η έρευνα στην Ελλάδα, ξεκίνησαν οι διαδηλώσεις του Μαϊντάν στο
Κίεβο και έπειτα ξέσπασε η ένοπλη σύγκρουση στην Ανατολική Ουκρανία.
Πολλοί από τους µετανάστες ζουν µε την οικογένειά τους στην Ελλάδα, και δεν έχουν κανέναν πίσω
στην πατρίδα τους. Υπάρχουν οι περιπτώσεις αγοριών χωρίς πατέρες, που δεν διατηρούν σχέση µε
συγγενείς, ζουν χρόνια στην Ελλάδα και δεν έχουν πού να επιστρέψουν. Χαρακτηριστική είναι η
περίπτωση ενός νεαρού είκοσι ενός ετών, µε τον οποίο έγινε συνέντευξη στα κρατητήρια της Πέτρου
Ράλλη. Ήρθε στην Ελλάδα το 2006 µε τη βοήθεια διακινητών, επειδή η µητέρα του δεν µπορούσε να
του στείλει πρόσκληση για να βγάλει βίζα και να έρθει νόµιµα – κατά πάσα πιθανότητα πριν την
ψήφιση του Προεδρικού ∆ιατάγµατος για την οικογενειακή επανένωση. Η Αστυνοµία τον είχε
συλλάβει το 2014 σε ίντερνετ καφέ. Ο ίδιος, όντας στην Ελλάδα από 13 ετών, ενώ προηγουµένως
ζούσε σε ορφανοτροφείο στην Ουκρανία, και δεν είχε κανέναν εκεί στον οποίο να επιστρέψει, ούτε
διέθετε σπίτι. Έκανε αίτηση για άσυλο, επειδή οι αστυνοµικοί στην Πέτρου Ράλλη µοίρασαν στους
κρατούµενους Ουκρανούς αιτήσεις σε περίπτωση που ήθελαν υποβάλουν σχετικό αίτηµα, λόγω της
κατάστασης στη χώρα τους, πράγµα το οποίο προσωρινά θα ρύθµιζε την κατάστασή του.
Υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων που έχουν ζήσει χρόνια στην Ελλάδα και διστάζουν να
επιστρέψουν λόγω του φόβου του κοινωνικού αποκλεισµού και της µη επιτυχηµένης επανένταξης
στην Ουκρανία. Οι ίδιοι εκτιµούν ότι δεν κατάφεραν αυτά που προσδοκούσαν, όχι σε οικονοµικό,
αλλά σε προσωπικό επίπεδο. Μια οικογένεια είχε κατορθώσει να αγοράσει διαµέρισµα για τους
γονείς του άνδρα, αλλά οι ίδιοι εκτιµούν ότι «δεν βρήκαν τον εαυτό τους στην Ελλάδα». Τη στιγµή
της συνέντευξης ήταν και οι δυο τους για πολύ καιρό άνεργοι µε µερικά µόνο µεροκάµατα τον µήνα
ο άνδρας, ενώ και οι δύο είναι ηλικίας 37-38 ετών µε ανώτατη τεχνική εκπαίδευση. Η σύγκριση µε
τους φίλους τους στην Ουκρανία, που τα έχουν καταφέρει καλύτερα, αφήνει ένα αίσθηµα
απογοήτευσης σχετικά µε την επιλογή τους να µεταναστεύσουν.

10

Παρουσίαση της Oksana Pyatkovska, ερευνήτριας από το Πολυτεχνικό Πανεπιστήµιο του Λβοβ, στην ηµερίδα
«Governing Irregular Migration: Balkans and Eastern Europe to EU System», στο πλαίσιο του προγράµµατος του
ΙRΜΑ «Η διακυβέρνηση της µη νόµιµης µετανάστευσης», η οποία διεξήχθη στις 30.5.2014, στο Πνευµατικό Κέντρο
του ∆ήµου Αθηναίων.
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Οι πιο νεαροί σε ηλικία συνεντευξιαζόµενοι σχεδιάζουν πιο γρήγορα την επιστροφή τους και
δηλώνουν ότι δεν θα πήγαιναν σε άλλη χώρα, αλλά θα επέστρεφαν στο σπίτι τους, στην Ουκρανία.
Οι γυναίκες, ηλικίας 58-62 ετών, οι οποίες εργάζονται ως οικιακές βοηθοί ως επί το πλείστον,
δηλώνουν ότι θα επιστρέψουν στο σπίτι τους, όταν νιώσουν ότι δεν µπορούν να εργαστούν άλλο.
Οι Ουκρανοί που ζουν στην Ελλάδα λένε, κατά κανόνα, ότι δεν θα συµβούλευαν κανέναν να έρθει
για εργασία στη χώρα. Οι γυναίκες που έχουν τα παιδιά τους στην Ουκρανία, επίσης, δεν θέλουν τα
παιδιά να τις ακολουθήσουν. Μόνο µία συνεντευξιαζόµενη ήθελε να φέρει το παιδί της στην
Ελλάδα· ωστόσο, δεν επρόκειτο για παιδί µικρής ηλικίας, αλλά για ενήλικα πια. Ως επί το πλείστον,
οι µητέρες που είχαν αφήσει τα ανήλικα παιδιά τους στην Ουκρανία κατάφεραν να τα φέρουν στην
Ελλάδα µετά το Προεδρικό ∆ιάταγµα για την οικογενειακή επανένωση το 2006.
Από τις συνεντεύξεις που έγιναν στην Ουκρανία, προέκυψε ότι οι µετανάστες που είχαν επιστρέψει
ήδη δεν είναι τόσο κάθετα αρνητικοί όσον αφορά στο τι θα συµβούλευαν κάποιον που θέλει να πάει
στην Ελλάδα. Όσον αφορά τα σχέδια που έχουν οι νέοι χωρίς οικογενειακές υποχρεώσεις οι οποίοι
έχουν επιστρέψει στην Ουκρανία έπειτα από µικρής διάρκειας παραµονή στην Ελλάδα, λένε ότι δεν
αποκλείουν να ξαναφύγουν στο εξωτερικό λόγω της κατάστασης στη χώρα τους, καθώς θεωρούν
καλύτερο το βιοτικό επίπεδο στο εξωτερικό (είπαν, για παράδειγµα, ότι θα πήγαιναν στην Αυστρία,
τη Γερµανία, τη Νορβηγία, αλλά και την Ελλάδα).
Έχει ενδιαφέρον να παρουσιαστεί η άποψη της κόρης µιας µετανάστριας, η οποία είναι 32 ετών και
µένει στην Ουκρανία, δεν έχει έρθει ποτέ στην Ελλάδα και ξέρει για τη χώρα από τις ιστορίες της
µητέρας της:
«Θα µε ρωτήσετε γιατί η µαµά µου δεν αφήνει αυτή τη σκληρή δουλειά και να επιστρέψει;
Είναι απλή η απάντηση. Στην Ελλάδα έχει κρίση και είναι πολύ δύσκολο να βρεις νέα
δουλειά. Πολλές Ουκρανές επέστρεψαν σπίτι γι’ αυτό το λόγο. Η µαµά µου συχνά µου τα λέει
αυτά όταν µιλάµε στο τηλέφωνο. Αλλά υπάρχει διαφορετική αντιµετώπιση της εργασίας
στην Ελλάδα. Οι Έλληνες, π.χ., δεν διστάζουν να σκουπίζουν τους δρόµους, ενώ οι Ουκρανοί
ντρέπονται να είναι καθαριστές. Στην Ελλάδα είναι πολύ σηµαντικό να έχεις δουλειά, και δεν
έχει σηµασία τι δουλειά κάνεις» (Γυναίκα, 32 ετών, Τερνοπίλ).
Η Αναστασία, 62 ετών, έχει επιστρέψει στην πόλη της, το Λβοβ έπειτα από δέκα χρόνια στην
Ελλάδα. Ήρθε στην Ελλάδα το 1995 για οικονοµικούς λόγους, ενώ ο άνδρας της έµεινε στην
Ουκρανία, καθώς δεν ήθελε να µεταναστεύσει. Η άποψή της είναι ότι πολλές γυναίκες θεώρησαν ότι
είναι ανώτερες από τους άνδρες, επειδή αυτές «έβγαζαν το ψωµί», έστελναν χρήµατα στις
οικογένειες επί χρόνια και κατέληξαν να χάσουν την ουσιαστική σχέση µε την οικογένεια, που τις
θεωρούσε σαν «σακίδια µε χρήµατα». Ο άνδρας της Αναστασίας ξεκίνησε να δουλεύει το 2002.
Προηγουµένως, τα χρόνια που ήταν άνεργος, η Αναστασία έπρεπε να στέλνει χρήµατα για τα έξοδα
του σπιτιού και τα δικά του. Το 2005 η εργοδότρια της Αναστασίας την παρότρυνε να επιστρέψει.
Της είπε ότι αυτή είναι η στιγµή να πάρει την απόφαση και να την πραγµατοποιήσει, εφόσον ο
άνδρας της µπορούσε πια να συντηρήσει οικονοµικά την οικογένεια και δεν χρειαζόταν η σύζυγός
του να µένει µακριά για λόγους οικονοµικούς.
«Η εργοδότριά µου επέµενε να επιστρέψω. Είχα χαρτιά και θα µπορούσα να συνεχίσω τη
δουλειά µου, αλλά µε συµβούλεψε να µην το κάνω. Το σκέφτηκα αυτό που µου είπε, και
πήρα την απόφασή µου» (Γυναίκα, 62 ετών, Λβοβ).
Από την άλλη, ο άνδρας της τής είπε ότι θα έκανε τα πάντα για να την έχει κοντά του. Για τη στήριξη
της απόφασης, πρέπει να υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες, ώστε ο µετανάστης να νιώσει
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δικαιωµένος µε την επιστροφή του για τα χρόνια που πέρασε στο εξωτερικό, µακριά από την
οικογένεια, στις περιπτώσεις των διεθνικών οικογενειών. Να φανεί και η προσπάθεια από την
απέναντι πλευρά για έναν κοινό στόχο – όπως να ξαναδηµιουργήσουν βιώσιµες συνθήκες για να
ζήσουν µαζί, συχνά αφού έχει υλοποιηθεί κάποια επιδίωξη, όπως η ολοκλήρωση των σπουδών των
παιδιών, που µπορούν πλέον να ανεξαρτητοποιηθούν.

4. Συµπεράσµατα
Όπως δείχνει η παρούσα µελέτη περίπτωσης, τα πρώτα χρόνια οι λόγοι της µετανάστευσης στην
Ελλάδα ήταν κυρίως οικονοµικοί, η αναζήτηση καλύτερων ευκαιριών εργασίας, ενώ αργότερα η
οικογενειακή επανένωση. Για την πλειοψηφία των Ουκρανών, η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα
µετανάστευσης και το ένα τρίτο από τους συνεντευξιαζόµενους (γυναίκες µεγαλύτερης ηλικίας
εργαζόµενες ως οικιακές βοηθοί) δεν είχαν ποτέ χαρτιά, επειδή θεώρησαν ότι δεν αξίζει να µπουν
στη διαδικασία νοµιµοποίησης από τη στιγµή που δεν θα έπαιρναν ποτέ σύνταξη.
Ορισµένοι από τους συνεντευξιαζόµενους είχαν συγγενείς στην Ελλάδα πριν ξεκινήσουν το ταξίδι,
αλλά στην πλειοψηφία τους έφυγαν χωρίς να γνωρίζουν κανέναν, συνήθως ωθούµενοι από την ιδέα
κάποιων φίλων/γνωστών που είχαν ζήσει στην Ελλάδα. Οι περισσότεροι δανείζονται τα χρήµατα για
το ταξίδι, συνήθως µεταξύ 600 και 1.500 ευρώ, που αντιστοιχούν στο κόστος για τα εισιτήρια του
λεωφορείου και τη βίζα. Περίπου το 90% των συνεντευξιαζόµενων ήρθαν στην Ελλάδα µε βίζα και
ακολούθησαν τη διαδροµή µέσω Μολδαβίας, Ρουµανίας και Βουλγαρίας.
Ως προς τη διαφοροποίηση σε σχέση µε το φύλο, προκύπτει ότι οι γυναίκες κάνουν το πρώτο βήµα
και παίρνουν την απόφαση να φύγουν, είτε συµβουλεύονται την οικογένειά τους είτε όχι. Οι άνδρες
φαίνεται ότι είτε ακολουθούν τις γυναίκες τους στη συνέχεια είτε είναι εξαρχής µαζί τους, ενώ στις
περιπτώσεις νέων ανδρών που έχουν έρθει ως ανήλικα αγόρια ισχύει η εφαρµογή του νόµου της
οικογενειακής επανένωσης. Η κατάσταση διαφέρει όσον αφορά την επιστροφή, όπου συµβαίνει το
αντίθετο σε σχέση µε το φύλο και τη λήψη της απόφασης: συνήθως ο άνδρας είναι αυτός που
παίρνει την πρωτοβουλία και αποφασίζει πώς θα πραγµατοποιηθεί η επιστροφή και τη σχεδιάζει µε
βιώσιµο τρόπο.
Επιπλέον, µια άλλη αντίθεση σχετικά µε την αρχική µετανάστευση και την επιστροφή φαίνεται να
υπάρχει αναφορικά µε τον χρόνο που µεσολαβεί ανάµεσα στην απόφαση και την πραγµατοποίηση
του σχεδίου. Ενώ, δηλαδή, η απόφαση και η πραγµατοποίηση της µετανάστευσης από την Ουκρανία
προς την Ελλάδα φαίνεται να είναι πολύ κοντά ως χρονικές στιγµές, δεν συµβαίνει το ίδιο µε την
επιστροφή: η σκέψη υπάρχει, αλλά χρειάζεται κάποιο σηµαντικό γεγονός που θα
προκαλέσει/ενεργοποιήσει την επιστροφή, η οποία πρέπει να σχεδιαστεί καλύτερα. Αυτό συµβαίνει
µάλλον επειδή η επιστροφή σχεδιάζεται µε στόχο να είναι µόνιµη, ενώ η µετανάστευση θεωρείται
προσωρινή και συγκεκριµένα µικρής διάρκειας. Συνήθως, οι σηµαντικοί παράγοντες που
επηρεάζουν την απόφαση για την επιστροφή σχετίζονται µε τις διαφορές από γενιά σε γενιά, µε το
φύλο, µε τα κοινωνικά δίκτυα, µε τη νοµιµότητα της παραµονής.
Με το πέρασµα του χρόνου φαίνεται ότι τα µεταναστευτικά σχέδια αλλάζουν και οι νέες γενιές
έχουν πιο «ελαφρά» µεταναστευτικά σχέδια: µικρότερη διάρκεια παραµονής τους στο εξωτερικό
και επιδίωξη άµεσου οικονοµικού κέρδους. Μέχρι πριν από δέκα χρόνια, οι µετανάστες έφευγαν µε
«βαριά» µεταναστευτικά σχέδια, που απαιτούσαν µακρά διάρκεια παραµονής στη χώρα
προορισµού για να πραγµατοποιηθούν. Για τους περισσότερους, στόχος ήταν να στέλνουν τακτικά
χρήµατα: είτε για τις καθηµερινές ανάγκες (χωρίς κάποια τελική ηµεροµηνία επιστροφής ή χωρίς
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όρους προς την οικογένεια) είτε για τις σπουδές κάποιου παιδιού το οποίο µπορεί να σπούδαζε σε
άλλη πόλη είτε για να αποταµιεύσουν ώστε να αγοράσουν κάποιο ακίνητο.
Σε πολλές περιπτώσεις, οι γυναίκες που εργάζονται για χρόνια στην Ελλάδα ως οικιακές βοηθοί,
στηρίζουν ακόµα τα παιδιά τους που έχουν παραµείνει στη χώρα καταγωγής. Τα τελευταία χρόνια,
οι νέοι που έρχονται στην Ελλάδα µπορεί να µείνουν µερικούς µήνες και έπειτα να επιστρέψουν.
Φαίνεται ότι στόχο τους αποτελεί να έχουν την ελευθερία να επιλέγουν και να είναι κοινωνικά
ενταγµένοι. Το έναυσµα για µακρότερη παραµονή στο εξωτερικό µπορεί να είναι η εύρεση καλής
εργασίας, οι σπουδές. Από την άλλη, εάν πρόκειται για εποχιακές ή/και εργασίες που δεν απαιτούν
τη γνώση της γλώσσας, τότε θεωρούν την παραµονή τους προσωρινή κατάσταση, και γρήγορα
επιστρέφουν χωρίς να παραβιάζουν τη διάρκεια της βίζας τους.
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Ε. «∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΤΑ ΛΕΦΤΑ.
ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΩΣ ΣΚΕΦΤΟΝΤΑΙ ΟΙ
ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΚΕΙ ΠΕΡΑ».
ΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ
ΠΑΚΙΣΤΑΝΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΠΡΟΣ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

Μικαέλα Μαρούφωφ

1. Εισαγωγή
Το κεφάλαιο αυτό επικεντρώνεται στη µετανάστευση από το Πακιστάν στην Ελλάδα. Η
µετανάστευση ως διαδικασία είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε το παρελθόν και το παρόν του
πακιστανικού κράτους. Περίπου τέσσερα εκατοµµύρια Πακιστανοί ζουν εκτός των συνόρων της
χώρας, οι µισοί εκ των οποίων βρίσκονται στην Ευρώπη: η πακιστανική διασπορά του Ηνωµένου
Βασιλείου, για παράδειγµα, θεωρείται η µεγαλύτερη σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ωστόσο, πέρα από
τα πολλαπλά µεταναστευτικά ρεύµατα τα οποία ξεκινάνε από το Πακιστάν για να καταλήξουν σε
άλλες χώρες, υπάρχουν και πολλά άλλα που καταλήγουν ή περνούν από αυτό – για παράδειγµα, η
χώρα φιλοξενεί 1,6 εκατοµµύρια Αφγανούς, που αποτελούν έναν από τους πιο πολυπληθείς
προσφυγικούς πληθυσµούς στον κόσµο. Με λίγα λόγια, η µετανάστευση, τόσο εκτός όσο και εντός
των συνόρων της χώρας, είναι µια εµπειρία κοινωνικά ενσωµατωµένη στο Πακιστάν, η οποία και
έχει διαµορφώσει, σε µεγάλο βαθµό, την πληθυσµιακή του σύσταση, καθώς και τον τρόπο
διαµόρφωσης και πρόσληψης της εθνικής κουλτούρας από την ηµεροµηνία ίδρυσης του κράτους
(1947). Ενδιαφέρον έχει επίσης να µελετήσει κανείς τη µετανάστευση από το Πακιστάν σε άλλες
χώρες: αυτή η διάσταση διαγράφει µε εύγλωττο τρόπο την πορεία της πακιστανικής µετανάστευσης,
η οποία, σύµφωνα µε τη σχετική βιβλιογραφία, αναπτύχθηκε σε δύο ξεχωριστές φάσεις κατά τη
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διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών: στις αρχές της δεκαετίας του 1950 πολλοί νέοι από αγροτικές
κοινότητες εγκαταστάθηκαν στο Ηνωµένο Βασίλειο, προκειµένου να δουλέψουν στον
κατασκευαστικό τοµέα, ενώ τις δεκαετίες που ακολούθησαν µορφωµένα κυρίως µέλη της µεσαίας
τάξης κατευθύνθηκαν και προς τη Νορβηγία και τη ∆ανία. Αυτή η κίνηση αποτελεί την πρώτη,
νόµιµη φάση µετανάστευσης προς την Ε.Ε. που οδήγησε στη διαµόρφωση σχετικά
οµογενοποιηµένων και µόνιµα εγκατεστηµένων µεταναστευτικών κοινοτήτων στις χώρες
προορισµού. Κατά τη διάρκεια της δεύτερης φάσης, που ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του
1990, άρχισαν να εµφανίζονται παράτυπα µεταναστευτικά ρεύµατα. Η αλλαγή οφείλεται στον
συνδυασµό διαφόρων παραγόντων που σχετίζονται µε τις µετακινήσεις στη Μέση Ανατολή και την
Ευρώπη, καθώς και τη µετανάστευση ανδρών από φτωχότερα στρώµατα που µετακινούνται µε τη
βοήθεια κυκλωµάτων λαθραίας διακίνησης (Youssef, 2013).
Υπό το πρίσµα των παραπάνω διαπιστώσεων, η περίπτωση της Ελλάδας αποκτάει ιδιαίτερο
ενδιαφέρον ως καθοριστικό πέρασµα µεταναστευτικών ροών προς χώρες της Ευρώπης, τα
τελευταία χρόνια. Η χώρα µετατράπηκε σε προορισµό για µια µεγάλη οµάδα µεταναστών από το
Πακιστάν, οι οποίοι άρχισαν να καταφθάνουν τη δεκαετία του 1970 για να εργαστούν στην ελληνική
ναυτιλία (Dermentzopoulos et al., 2009· Leghari, 2009), γεγονός που κατά τον Tonchev (2007)
εξηγείται από κάποιες διµερείς εµπορικές συµφωνίες, που αφορούσαν την εποχιακή εργασία
αλλοδαπών. Η εισροή µεταναστών αυξήθηκε σταδιακά και σταθερά κατά τα επόµενα χρόνια,
λαµβάνοντας κυρίως παράτυπες µορφές, είτε σε ό,τι αφορά τη διέλευση είτε την παραµονή τους στη
χώρα. Ο ακριβής αριθµός τους δεν είναι γνωστός: η Γενική Απογραφή του 2011 έδειξε ότι πάνω από
34.000 Πακιστανοί διαµένουν στην Ελλάδα, ενώ η Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού –η οποία, ενώ
είναι σε θέση να παρέχει µονάχα εκτιµήσεις, την ίδια στιγµή δείχνει τις επικρατέστερες τάσεις–
αποκαλύπτει ότι οι αριθµοί άρχισαν να αυξάνονται έντονα µετά το 2007 (Βλ. ∆ιάγραµµα 4.). Ο
συνδυασµός στοιχείων από απογραφές, συλλήψεις, καθώς και έγκυρες άδειες παραµονής1 µας
οδηγεί στο συµπέρασµα ότι σηµαντικός αριθµός µεταναστών από το Πακιστάν διαµένει στη χώρα
υπό καθεστώς παρατυπίας.
Το ερώτηµα που προκύπτει σήµερα, τόσο στο επίπεδο της ακαδηµαϊκής βιβλιογραφίας όσο και της
δηµόσιας συζήτησης, είναι πώς και γιατί οι άνθρωποι παίρνουν την απόφαση να µεταναστεύσουν
και να ξεκινήσουν µια διαδροµή παράτυπης µετακίνησης. Σε ποιο βαθµό οι πολιτικές ελέγχου της
µετανάστευσης επηρεάζουν αυτή τους την απόφαση; Αυτό είναι το βασικό ερώτηµα που διατρέχει
τόσο το ερευνητικό πρόγραµµα ΙRΜΑ και την παρούσα µελέτη όσο και το συγκεκριµένο κεφάλαιο:
ποιοι είναι οι παράγοντες, οι πολιτικές και οι δρώντες που επηρεάζουν τα σχέδια, τις δράσεις και τις
αποφάσεις των Πακιστανών, εν προκειµένω, µεταναστών, πριν αποφασίσουν να φύγουν, κατά τη
διάρκεια του ταξιδιού τους προς την Ελλάδα και αφού εισέρχονται στη χώρα; Στην προσπάθειά µας
να κατανοήσουµε καλύτερα τις διαδικασίες αυτές, ειδικά στο πλαίσιο της παρούσας µελέτης
περίπτωσης, αντιλαµβανόµαστε την παράτυπη µετανάστευση όχι ως µια εξαίρεση ή «παθολογία»,
αλλά ως ένα δοµικό στοιχείο, αν όχι εδραιωµένη κανονικότητα, των σύγχρονων κοινωνιών. Όπως
παρατηρούν οι Hatziprokopiou and Triandafyllidou (2013: 15):
«Από τη σκοπιά της πολιτικής, η παράτυπη µετανάστευση εµφανίζεται ως προϊόν των
µεταναστευτικών ελέγχων και του νοµικού πλαισίου στις χώρες προορισµού. Από τη σκοπιά

1

Για παράδειγµα, σύµφωνα µε τη Γενική Απογραφή του 2011, πάνω από 34.000 Πακιστανοί διέµεναν στην Ελλάδα, ενώ
ο αντίστοιχος αριθµός των έγκυρων αδειών παραµονής, την ίδια χρονική περίοδο, δεν ξεπερνούσε τις 17.000. Την ίδια
στιγµή, είναι αρκετά µεγάλος ο αριθµός των Πακιστανών πολιτών που έχουν συλληφθεί από τις αστυνοµικές αρχές της
χώρας, λόγω παράτυπης εισόδου ή παραµονής στην Ελλάδα (βλ. Πίνακα 1).
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της οικονοµίας, σχετίζεται µε τη διευρυµένη ζήτηση για συγκεκριµένους τύπους
απασχόλησης και για ευέλικτο, απροστάτευτο και χαµηλού κόστους εργατικό δυναµικό».
Στη βάση των δύο παραπάνω (πολιτικής και οικονοµίας), βρίσκονται οι δοµικές διαδικασίες και οι
πολιτικές εξελίξεις που προκαλούν τη µετανάστευση σε παγκόσµια κλίµακα, ενώ ανάµεσά τους
τοποθετείται η ανάπτυξη µιας τεράστιας µεταναστευτικής «υποδοµής», συµπεριλαµβανοµένων των
αγορών διακίνησης και εµπορίας ανθρώπων. Θεωρητικοποιώντας εκ νέου την παράτυπη
µετανάστευση ως ένα σύµπλοκο φαινόµενο που εκτυλίσσεται σε πολλαπλά επίπεδα και πλαίσια, η
παρούσα έκθεση και η µελέτη για τα ρεύµατα από το Πακιστάν εστιάζονται στους µετανάστες ως
δρώντες («agency») και στη σχέση που αναπτύσσουν µε το κράτος και τις πολιτικές µετανάστευσης.
Ο Düvell (2009) παρατηρεί ότι «υπάρχουν τρεις ισχυρές δυνάµεις στην παράτυπη µετανάστευση: ο
ανθρώπινος παράγοντας, οι οικονοµικές δυνάµεις και οι πολιτικές». Θα εξετάσουµε, στη συνέχεια,
την αλληλεπίδραση των τριών αυτών παραγόντων, εστιαζόµενοι στην περίπτωση των παράτυπων
Πακιστανών µεταναστών στην Ελλάδα και θέτοντας τα παρακάτω ερωτήµατα:
-

Πώς επηρεάζουν οι πολιτικές διαχείρισης της µετανάστευσης και του ασύλου τα σχέδια και
τις δράσεις των παράτυπων µεταναστών από το Πακιστάν;

-

Ποιοι άλλοι παράγοντες επηρεάζουν αυτά τα σχέδια; Είναι αυτοί πιο καθοριστικοί ως προς
τις αποφάσεις που λαµβάνουν οι µετανάστες;

Για να απαντήσουµε στα παραπάνω ερωτήµατα, θα ακολουθήσουµε τη διαδικασία µέσω της οποίας
οι Πακιστανοί µετανάστες λαµβάνουν την απόφαση να µεταναστεύσουν και θα ανασυστήσουµε
ολόκληρη την πορεία της παράτυπης µετανάστευσης, όπως οι ίδιοι τη βιώνουν. Στις σελίδες που
ακολουθούν, αφού παρουσιάσουµε τη µεθοδολογία της έρευνας, θα ακολουθήσουµε τη διαδικασία
αυτή χρονολογικά, και σύµφωνα µε τις διηγήσεις των ίδιων των µεταναστών. Ξεκινώντας από την
απόφασή τους να µετακινηθούν παράτυπα, θα εξετάσουµε την επιλογή της Ελλάδας ως προορισµού
ή ως περάσµατος προς άλλη χώρα. Στη συνέχεια θα µελετήσουµε τη διαδροµή προς τη χώρα και την
εγκατάσταση σε αυτή, καθώς και τις διάφορες µορφές εργασίας στις οποίες απασχολούνται οι
Πακιστανοί µετανάστες, ενώ παράλληλα θα λάβουµε υπόψη µας και τις πολιτικές ελέγχου στις
οποίες υπόκεινται. Τέλος, θα εξετάσουµε τα µελλοντικά τους σχέδια που αφορούν την απόφασή
τους να επιστρέψουν στη χώρα καταγωγής, να µετακινηθούν σε άλλη χώρα ή να παραµείνουν στην
Ελλάδα.

2. Μεθοδολογία
Η ακαδηµαϊκή βιβλιογραφία συνήθως αντιµετωπίζει τους µετανάστες είτε ως θύµατα είτε ως
αντικείµενα που υπόκεινται πλήρως στα µεταναστευτικά συστήµατα. Επιπλέον, οι µετανάστες
συχνά εξισώνονται µε εργάτες και, ως εκ τούτου, παράγοντες που δεν σχετίζονται µε την οικονοµική
διάσταση της µετανάστευσης τίθενται στο περιθώριο (Anderson and Ruhs, 2010· Papadopoulos et
al., 2008). Όσον αφορά συγκεκριµένα τη µετανάστευση προς την Ελλάδα, το θέµα των µεταναστών
από το Πακιστάν δεν είχε γίνει αντικείµενο µελέτης έως και πολύ πρόσφατα, καθώς η έµφαση
δινόταν κυρίως στα µεταναστευτικά ρεύµατα από τα Βαλκάνια, και όχι σε αυτά από την Ασία και
την Αφρική (∆ερµεντζόπουλος κ.ά., 2009). Εξαίρεση αποτελεί η έρευνα της ∆ηµητριάδη που
εξετάζει το θέµα της διέλευσης ως µεταναστευτικό φαινόµενο: συνδυάζοντας τη θεωρητική ανάλυση
µε εκτεταµένη εµπειρική έρευνα, το έργο αυτό εστιάζεται στα παράτυπα µεταναστευτικά ρεύµατα
από τη Νότια και τη Νοτιοανατολική Ασία προς την Ελλάδα –συµπεριλαµβανοµένων και των ροών
από το Πακιστάν– ενώ λαµβάνει υπόψη, κάθε φορά, το συγκεκριµένο πλαίσιο και τον ανθρώπινο
παράγοντα (∆ηµητριάδη, 2013).
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Το παρόν κεφάλαιο επιδιώκει να καλύψει τα παραπάνω κενά στη βιβλιογραφία και, στο
συνολικότερο πλαίσιο της µελέτης, να επαναπροσδιορίσει ουσιαστικά ένα από τα παλαιότερα
προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι κοινωνικές επιστήµες: τη σχέση µεταξύ ανθρώπινης δράσης και
κοινωνικής δοµής (Hatziprokopiou and Triandafyllidou, 2013: 20). Αυτή η αλληλεπίδραση
απασχολεί εξαιρετικά έντονα τις µελέτες που σχετίζονται µε θέµατα µετανάστευσης, οι οποίες
υιοθετούν διαφορετική προσέγγιση κάθε φορά και στρέφονται σε διαφορετικά επίπεδα ανάλυσης
(Bakewell, 2010· Massey, 1990). Στο πλαίσιο της έρευνας του ΙRΜΑ, η µετανάστευση γίνεται
αντιληπτή ως µια θετική επιλογή, κι όχι προϊόν άνωθεν επιβολής (Koser, 2009), ως εκ τούτου η
έµφαση δίνεται στην ατοµική θέληση και την υποκειµενικότητα του µετανάστη. Οι δοµικές
συνθήκες στο µακροεπίπεδο και οι πολιτικές ελέγχου της µετανάστευσης στο µεσοεπίπεδο
διαµορφώνουν το υπέδαφος της µεταναστευτικής διαδικασίας, ωστόσο η µετανάστευση παραµένει
το αποτέλεσµα αποφάσεων που παίρνουν τα ίδια τα άτοµα (µικροεπίπεδο). Αυτή η διαδικασία δεν
είναι παρά το προϊόν της σύνθετης αλληλεπίδρασης µεταξύ, από τη µία, των ατοµικών ταυτοτήτων
και επιθυµιών και, από την άλλη, των κοινωνικών δικτύων, νοικοκυριών, τοπικών παραδόσεων,
πολιτισµικών πρακτικών και στρατηγικών επιβίωσης.
Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η έρευνα για την παρούσα µελέτη εκτυλίχθηκε σε δύο
διαφορετικά στάδια. Στη διάρκεια της πρώτης φάσης εξετάστηκαν δευτερογενή δεδοµένα,
συµπεριλαµβανοµένης της ακαδηµαϊκής βιβλιογραφίας και διαφόρων στατιστικών στοιχείων, και
έγιναν συνεντεύξεις µε τις σχετικές αρχές και φορείς, προκειµένου να γίνει αντιληπτό το πλαίσιο
µέσα στο οποίο λαµβάνει χώρα η µετανάστευση από το Πακιστάν προς την Ελλάδα. Το δεύτερο και
πιο σηµαντικό στάδιο αφορά την έρευνα πεδίου και περιλαµβάνει µια σειρά συνεντεύξεων µε
µετανάστες από το Πακιστάν.
Στην πρώτη φάση της έρευνας, που διήρκεσε από τον Φεβρουάριο έως τον Απρίλιο του 2013,
πραγµατοποιήθηκαν δέκα συνεντεύξεις µε κυβερνητικά στελέχη και άλλους εµπλεκόµενους φορείς,
όπως εκπροσώπους ΜΚΟ και πακιστανικών συλλόγων στην Ελλάδα (βλ. Παράρτηµα Ι). Κατά τη
διάρκεια της δεύτερης φάσης, διεξήχθησαν τριάντα συνεντεύξεις µε παράτυπους µετανάστες από το
Πακιστάν: δέκα από αυτές έγιναν µε µετανάστες από το Πακιστάν που είχαν κάνει αίτηση να
συµµετάσχουν στο πρόγραµµα του ∆ΟΜ για Υποστηριζόµενη Εθελοντική Επιστροφή και πέντε
(µέσω Skype) µε Πακιστανούς που τη στιγµή της συνέντευξης διέµεναν στο Πακιστάν και ενώ είχαν
εξετάσει το ενδεχόµενο µετανάστευσης προς την Ελλάδα πήραν τελικά την απόφαση να µην
φύγουν. Οι Castles, De Haas and Miller (2014: 324) αντιµετωπίζουν τη µετανάστευση ως έναν
γενικό όρο-οµπρέλα, ο οποίος καλύπτει διάφορες κατηγορίες ανθρώπων, όπως αυτοί που
εισέρχονται νόµιµα σε µια χώρα, αλλά υπερβαίνουν το χρονικό περιθώριο που τους παρέχει η βίζα,
ή όσοι περνάνε τα σύνορα µε παράνοµο τρόπο και ζητάνε άσυλο χωρίς να θεωρούνται πρόσφυγες.
Σύµφωνα µε την ίδια λογική, στο πλαίσιο της παρούσας µελέτης πραγµατοποιήσαµε συνεντεύξεις µε
20 Πακιστανούς µετανάστες χωρίς χαρτιά, 7 αιτούντες άσυλο και 13 κρατούµενους. Ως προς τα
δηµογραφικά χαρακτηριστικά των συνεντευξιαζόµενων, σηµειώνουµε ότι ήταν όλοι νεαροί άντρες
µεταξύ 17 και 53 ετών, κάτι που αντανακλά τη σύσταση του πακιστανικού πληθυσµού στην Ελλάδα,
ο οποίος αποτελείται αποκλειστικά σχεδόν από άντρες. Το θέµα αυτό, που θα συζητηθεί παρακάτω,
σχετίζεται µε την υπάρχουσα «κουλτούρα µετανάστευσης» στη χώρα καταγωγής, αλλά και µε τα
εµπόδια που θέτει το ελληνικό κράτος σε οποιαδήποτε προσπάθεια οικογενειακής επανένωσης
(Lazarescu and Broersma, 2010). Τέλος, έγινε προσπάθεια να ενσωµατώσουµε στο δείγµα των
συνεντευξιαζόµενων άτοµα µε ποικίλες περιόδους διαµονής στη χώρα (από ένα έως και δέκα
χρόνια).
Οι συνεντεύξεις πραγµατοποιήθηκαν µεταξύ του Σεπτεµβρίου του 2013 και του Σεπτεµβρίου 2014
κυρίως στην Αθήνα, είτε σε δηµόσιους χώρους, όπως καφετέριες και πλατείες, είτε σε σπίτια, ενώ σε
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αρκετές περιπτώσεις χρειάστηκε η βοήθεια τριών Πακιστανών διερµηνέων, καθώς οι συζητήσεις
έγιναν στα ελληνικά και στα ουρντού. Η δειγµατοληψία ακολούθησε την τεχνική της
«χιονοστιβάδας» («snowball» technique), αν εξαιρέσουµε τις συνεντεύξεις που διεξήχθησαν κατά
τη διάρκεια των δύο επισκέψεών µας στο προαναχωρησιακό κέντρο της Αµυγδαλέζας και στα
γραφεία του ∆ΟΜ στην Αθήνα, όπου εξηγήσαµε στους συνεντευξιαζόµενους τον σκοπό της έρευνάς
µας και ότι η συµµετοχή τους σε αυτήν είναι εθελοντική. Τα ηµιδιαµορφωµένα ερωτηµατολόγια
περιελάµβαναν θεµατικές σχετικά µε την απόφαση, την προετοιµασία και την πραγµατοποίηση του
ταξιδιού προς την Ελλάδα, την εγκατάσταση και την απασχόληση των µεταναστών στη χώρα, καθώς
και ερωτήσεις σχετικά µε τα νοµικά έγγραφα και τα µελλοντικά σχέδιά τους.
Τέλος, είναι αναγκαίο να αναφερθούµε στα ηθικά ζητήµατα που εµπλέκονται σε µια έρευνα σχετική
µε την παράτυπη µετανάστευση. Κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων, δεν υπήρξε πάντα εύκολο για
την ερευνήτρια να κερδίσει την εµπιστοσύνη των υποκειµένων, κυρίως λόγω του καθεστώτος
παρατυπίας στο οποίο υπόκεινται και δεδοµένου ότι οι πολιτικές ελέγχου της µετανάστευσης που
εφαρµόζονται στη χώρα ολοένα και αυξάνονται. Γι’ αυτό τον λόγο, οι διερµηνείς συχνά έπαιξαν τον
ρόλο του µεσάζοντα µεταξύ της ερευνήτριας και των µεταναστών. Μια επιπλέον δυσκολία έγκειται
στο γεγονός ότι η έρευνα αυτή στοχεύει να αναδείξει ακριβώς τις πλευρές της µεταναστευτικής
διαδικασίας που οι µετανάστες επιθυµούν να αποκρύψουν, ενώ παράλληλα, σε πολλές περιπτώσεις,
οι συνεντευξιαζόµενοι περίµεναν την ερευνήτρια να τους βοηθήσει πρακτικά σε σχέση µε τις
δυσκολίες που αντιµετώπιζαν. Κατά τη διάρκεια τόσο της έρευνας πεδίου όσο και της παρουσίασης
και διάχυσης των αποτελεσµάτων λάβαµε υπόψη µας τις παραπάνω προκλήσεις, που είναι εγγενείς
στη µελέτη της παράτυπης µετανάστευσης (Düvell et al., 2008).

3. Η απόφαση για µετανάστευση και το ταξίδι προς την Ελλάδα
3.1 Η απόφαση για µετανάστευση και η επιλογή προορισµού
Μια πρώτη διαπίστωση που προκύπτει από την έρευνα πεδίου είναι πως, ενώ η Ελλάδα θεωρείται
για τους περισσότερους πληθυσµούς που φτάνουν από την Ασία και την Αφρική ως πέρασµα προς
την Ευρώπη (∆ηµητριάδη, 2013), για έναν µεγάλο αριθµό µεταναστών από το Πακιστάν αποτελεί
βασικό προορισµό. Σύµφωνα µε τον Leghari (2009), η Ελλάδα µετατράπηκε από πέρασµα σε νέα
χώρα προορισµού για λόγους που σχετίζονται µε τις όλο και πιο αυστηρές πολιτικές ελέγχου στη
Βορειοδυτική Ευρώπη, την κοµβική γεωγραφική της θέση στις µεταναστευτικές διαδροµές και την
οικονοµική της ανάπτυξη. Επίσης, σηµαντικό ρόλο έπαιξε η δυνατότητα που παρείχε στους
µετανάστες να αποκτήσουν άδεια παραµονής µέσω των προγραµµάτων νοµιµοποίησης µεταξύ 1998
και 2005, πληροφορία η οποία διαχύθηκε στο Πακιστάν µέσω των κοινωνικών δικτύων. Αν και οι
παραπάνω αιτιολογίες µοιάζουν πειστικές, ωστόσο δεν αρκούν για να εξηγήσουν πώς τα άτοµα
λαµβάνουν την απόφαση να µεταναστεύσουν στην Ελλάδα. Γι’ αυτό ακριβώς, θα προσπαθήσουµε
στη συνέχεια να ανασυστήσουµε τη διαδικασία λήψης της απόφασης που ακολουθούν στη χώρα
καταγωγής τους, λαµβάνοντας υπόψη µια πληθώρα διαφορετικών παραγόντων, πλαισίων και
δρώντων.
Ο πιο προφανής λόγος για τον οποίο τα άτοµα αποφασίζουν να έρθουν από το Πακιστάν στην
Ελλάδα είναι η αναζήτηση εργασίας, η οποία σχετίζεται µε τις οικονοµικές δυσκολίες που
επικρατούν στη χώρα καταγωγής. Σύµφωνα µε τη θεωρία «έλξης-απώθησης» (push-pull) του Lee
(1966), οι βασικοί λόγοι που ωθούν τα άτοµα να µεταναστεύσουν είναι η ανεργία και οι χαµηλοί
µισθοί, η έλλειψη αίσθησης ασφάλειας, καθώς και οι χαµηλού επιπέδου συνθήκες διαβίωσης στη
χώρα καταγωγής. Από την άλλη πλευρά, οι πιο σηµαντικοί λόγοι που έλκουν µετανάστες προς την
Ευρώπη γενικά και προς την Ελλάδα πιο συγκεκριµένα είναι η διαθεσιµότητα εργασίας, οι
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καλύτερες εργασιακές συνθήκες και το καλύτερο βιοτικό επίπεδο. Σύµφωνα µε την ίδια λογική (βλ.
και Farooqetal, 2014), οι νεοκλασικού τύπου οικονοµικές θεωρίες αντιµετωπίζουν τη µετανάστευση
και την επιστροφή ως µια απόφαση «κόστους-οφέλους» (cost-benefit), που έχει στόχο την
εξασφάλιση του µέγιστου αναµενόµενου διά βίου κέρδους. Η απόφαση, άρα, να επενδύσει κανείς
στη µετανάστευση µοιάζει µε την επένδυση στην εκπαίδευση, καθώς και οι δύο αναµένεται να
οδηγήσουν στην αύξηση των διά βίου κερδών (Castles, DeHaas and Miller, 2014: 29-30). Παρ’ όλα
αυτά, αν προσεγγίζει κανείς τη µετανάστευση από το Πακιστάν ως µια κατεξοχήν εργασιακού
τύπου µετανάστευση παραγνωρίζει παράγοντες που σχετίζονται µε το φυσικό περιβάλλον ή
συγκρούσεις που αφορούν παραδόσεις και τοπικές συνθήκες (∆ηµητριάδη, 2013). Εφτά από τους
συνεντευξιαζόµενους, για παράδειγµα, εγκατέλειψαν το Πακιστάν γιατί θεωρούσαν ότι εκεί η ζωή
τους βρισκόταν σε κίνδυνο. Οι περισσότεροι δεν ήταν πρόθυµοι να µπουν σε λεπτοµέρειες, ωστόσο
στις περισσότερες περιπτώσεις η απειλή φαίνεται να συνδέεται µε οικογενειακές βεντέτες:
«Έχω πρόβληµα, παντρεύτηκα, έκανα, πώς το λένε, love marriage, και γι’ αυτό το λόγο έχω
σοβαρό πρόβληµα. Σκοτώσανε τη γυναίκα µου και εγώ έφυγα από κει […], δεν σκέφτηκα
τίποτα. Σκέφτηκα ότι σκοτώσανε τη γυναίκα µου, µπορεί να σκοτώσουνε και εµένα και να
φύγω από δω. Να φύγω από δω και µετά βλέπω πού να πάω» (Hamza, 27 ετών).
Επίσης, ένας από τους ερωτηθέντες αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη χώρα για περιβαλλοντικούς
λόγους, καθώς έχασε τη δουλειά του και το σπίτι του από τις πληµµύρες του 2010.
Η σχετική βιβλιογραφία αποδίδει επίσης πρωτεύοντα ρόλο στην οικογένεια και το νοικοκυριό, που
συνήθως θεωρούνται οι πιο σηµαντικές κινητήριες δυνάµεις οι οποίες ωθούν πληθυσµούς από τον
αναπτυσσόµενο κόσµο προς τη µετανάστευση (Becker, 1976). Τα νέα οικονοµικά της
µετανάστευσης θεωρούν ότι οι µετανάστες, ως «εργαζόµενοι µε στοχοθεσία» (target earners),
εγκαταλείπουν τη χώρα υποδοχής µόλις εκπληρώσουν τους αρχικούς οικονοµικούς τους στόχους:
υπ’ αυτό το πρίσµα, οι αποφάσεις που λαµβάνουν σχετικά µε τη µετακίνησή τους δεν µπορεί παρά
να λαµβάνονται από τα νοικοκυριά στα οποία εντάσσονται. Η µετανάστευση, εποµένως, είναι µια
απόφαση που ενέχει κινδύνους, τους οποίους µοιράζονται από κοινού οι οικογένειες, εφόσον τα
εµβάσµατα που στέλνουν οι µετανάστες στη χώρα υποδοχής παρέχουν ένα ασφαλές εισόδηµα για
τις οικογένειές τους (Castles, De Haas and Miller, 2014: 38). Η µετανάστευση από το Πακιστάν και
τη Νότια Ασία προς την Ευρώπη γενικά, και το Ηνωµένο Βασίλειο συγκεκριµένα, χρησιµοποιείται
συχνά ως χαρακτηριστικό παράδειγµα του κεντρικού ρόλου που παίζει η οικογένεια και οι συγγενείς
στη λήψη αποφάσεων. Το γεγονός αυτό προκύπτει αναµφισβήτητα κι από την έρευνα πεδίου που
διεξήχθη για τους σκοπούς της παρούσας µελέτης: έντεκα από τους ερωτηθέντες δήλωσαν πως
πήραν την απόφαση να εγκαταλείψουν τη χώρα και να µεταναστεύσουν στην Ελλάδα έπειτα από
συζήτηση µε τις οικογένειές τους ή και παρότρυνσή τους. Η µετανάστευση, έτσι, αναδύεται ως µια
απόφαση περισσότερο συλλογική παρά ατοµική. Την ίδια στιγµή, κάνοντας λόγο για την
«οικογένεια», οι ερωτηθέντες αναφέρονται στους γονείς και τα αδέλφια τους που είχαν ανάγκη από
τη δική τους βοήθεια, ένα βάρος που επωµίζεται συνήθως ο µεγαλύτερος ή ο µοναδικός γιος.

3.2 H είσοδος στη χώρα
Από το 1991, οπότε ψηφίστηκε ο πρώτος νόµος για τη µετανάστευση στην Ελλάδα, η διαδικασία της
πρόσκλησης («µετάκληση») ήταν ο µόνος τρόπος µε τον οποίο µπορούσαν να εισέλθουν νόµιµα στη
χώρα αλλοδαποί εργάτες και να αποκτήσουν άδεια παραµονής µε βάση την εργασιακή απασχόληση.
Ωστόσο, η «µετάκληση», πέραν του ότι αποτελεί εξαιρετικά χρονοβόρα διαδικασία, είναι ιδιαίτερα
περίπλοκη σε σχέση µε τις διαφορετικές ανάγκες που προκύπτουν κάθε φορά από την αγορά
εργασίας. Αν λάβει µάλιστα κανείς υπόψη του τους εργασιακούς τοµείς στους οποίους
απασχολούνται οι µετανάστες (τον αγροτικό και κατασκευαστικό τοµέα, τις υπηρεσίες
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τροφοδοσίας, τις µικρές βιοµηχανίες, τη λιανική πώληση και την οικιακή εργασία), η «µετάκληση»
είναι ένα µέτρο που έχει ελάχιστη σχέση µε την πραγµατικότητα (Triandafyllidou and Maroufof,
2008). Επιπλέον, παρόλο που λειτουργούν ελληνικά προξενεία στο Πακιστάν, σε καµία περίπτωση
δεν αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων η περίπτωση εισόδου στη χώρα µε τουριστική
βίζα. Ως εκ τούτου, η µοναδική επιλογή που φαίνεται να διαθέτουν όσοι επιθυµούν να
µεταναστεύσουν στην Ελλάδα είναι να εισέλθουν στη χώρα παράτυπα µε τη βοήθεια διακινητών.
Σύµφωνα µε τις εξιστορήσεις των µεταναστών, στην Ελλάδα φτάνουν µέσω του Ιράν και της
Τουρκίας, ενώ έχουν ήδη κάνει τους σχετικούς διακανονισµούς πριν από την αναχώρησή τους, στο
Πακιστάν. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι ερωτηθέντες είχαν βίζα που τους επέτρεπε να εισέλθουν στο
Ιράν, όχι όµως στην Τουρκία και την Ελλάδα:
«∆ιερµηνέας: Ήταν ένας φίλος του που έκανε αυτή τη δουλειά, που φέρνει άτοµα στην
Ελλάδα. Μίλησε µαζί του και, όπως ήρθανε άλλοι, µπήκε στο Ιράν µε βίζα, και από κει στην
Τουρκία. Όλοι που έρχονται εδώ, µέχρι το Ιράν έχουνε βίζα. Και η Τουρκία δίνει βίζα, αλλά
στην Τουρκία για να πάρουνε βίζα θέλει πιο πολλά λεφτά κι έτσι δεν παίρνουνε βίζα, λαθραία
περνάνε» (Hasnat, 28 ετών).
Μόνο ένας από τους ερωτηθέντες µπήκε στην Τουρκία µε βίζα και συνέχισε από εκεί το ταξίδι του
µε παράτυπο τρόπο. Μάλιστα, τόσο οι µετανάστες όσο και οι αντιπρόσωποι των διαφόρων
οργανώσεων από τους οποίους πήραµε συνέντευξη, µας έδωσαν την πληροφορία ότι οι Πακιστανοί
που περνούν από την Τουρκία µε προορισµό την Ελλάδα, καθ’ όλη τη διάρκεια της διαµονής τους
στη χώρα, παραµένουν κλεισµένοι σε σπίτια που τους παρέχουν οι διακινητές, προκειµένου να µη
συλληφθούν από την τουρκική Αστυνοµία.
Μια άλλη πληροφορία που προέκυψε από τις συνεντεύξεις αφορά το κόστος του ταξιδιού, που
κυµαίνεται από 3.000-8.000 ευρώ. Η συµφωνία γίνεται πριν την αναχώρηση από το Πακιστάν, ενώ
τα άτοµα που πρόκειται να φύγουν δεν υποχρεούνται να καταβάλουν όλο το ποσό εφάπαξ, αλλά σε
διαφορετικές δόσεις, ανάλογα µε τη συνεννόηση, όπως διηγείται ο Ibrahim, που έφτασε στην
Ελλάδα το 2004:
«Όχι, αυτό το έχουµε αποφασίσει από την αρχή. Από όταν ξεκινάµε από το σπίτι το
αποφασίζουµε. ∆ίνουµε τόσα λεφτά µέχρι να φτάσουµε Αθήνα, δίνουµε από Τουρκία όταν
φτάνουµε, τα υπόλοιπα τα δίνουµε από εδώ όταν φτάνουµε» (Ibrahim, 28 ετών).
«Κάτι έδωσαν φίλοι, κάτι µπαµπάς. […] Μετά έδωσα κάτι σ’ αυτόν που µε έφερε εδώ, µετά
έδινα σιγά σιγά όταν δούλευα. Έτσι έκανα. ∆εν τα έδωσα κατευθείαν όλα» (Tanveer, 28
ετών).
Αρκετοί από τους µετανάστες συµφώνησαν να πληρώσουν ένα µέρος µόνο του ποσού, πριν φύγουν,
συνήθως το µισό, και το υπόλοιπο αποπληρώνεται είτε από την οικογένειά τους στο Πακιστάν µόλις
αυτοί φτάσουν στη χώρα προορισµού, είτε από τους ίδιους σε µικρά ποσά µόλις βρουν δουλειά στην
Ελλάδα – αλλά αυτό είναι πιο σπάνιο.
Όσοι επιθυµούν να µεταναστεύσουν καταφέρνουν να µαζέψουν το ποσό που απαιτούν οι διακινητές
είτε πουλώντας κοµµάτια της προσωπικής ή οικογενειακής τους περιουσίας (λ.χ., κτήµατα, µικρές
επιχειρήσεις, σπίτια, αυτοκίνητα, κοσµήµατα), είτε δανειζόµενοι χρήµατα από τα κοινωνικά τους
δίκτυα, από µέλη δηλαδή της ευρύτερης οικογένειάς τους, από φίλους ή συγγενείς (κυρίως αδέλφια),
οι οποίοι είναι σε θέση να χρηµατοδοτήσουν αυτό το ταξίδι:
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«Ε, πούλησα. Είχα ένα φορτηγό µικρό εκεί, πούλησα κι αυτό, είχα και µαγαζί, πούλησα και
το µαγαζί, αυτά µάζεψα και ήρθα» (Mazhar, 30 ετών).
«Εγώ δεν είχα τίποτα. Πούλησα ένα χωράφι κι αυτά που µου λείπανε τα πήρα δανεικά από
τους συγγενείς και πλήρωσα» (Naeem, 19 ετών).
Η ∆ηµητριάδη (2013) υποστηρίζει πως τα διαφορετικά στάδια στα οποία εκτυλίσσεται η διαδικασία
της µετανάστευσης εξαρτώνται από τα διαφορετικά είδη κεφαλαίου που διαθέτει το άτοµο. Οι
κυρίαρχες θεωρίες σχετικά µε το θέµα τονίζουν τον ρόλο του οικονοµικού κεφαλαίου ως κινητήριας
δύναµης της µετανάστευσης εργατικού δυναµικού, αφού αυτό καθορίζει τόσο την πορεία που
ακολουθούν οι µετανάστες όσο και την επιλογή της χώρας προορισµού. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και
για το κοινωνικό κεφάλαιο, αν και οι συνεντεύξεις µαρτυρούν πως δεν ανταποκρίνεται πάντα στις
προσδοκίες όσων το κατέχουν. Έτσι, σε πολλές περιπτώσεις τα κοινωνικά δίκτυα παρέχουν
πληροφορίες ανακριβείς ή και λανθασµένες, δηµιουργώντας ψευδείς εντυπώσεις σχετικά µε την
υποστήριξη που µπορεί να προσφερθεί στους µετανάστες στη χώρα προορισµού.
Από τις συνεντεύξεις προκύπτει επίσης πως, στην περίπτωση όσων παίρνουν την απόφαση να
µεταναστεύσουν από το Πακιστάν, το οικονοµικό και το κοινωνικό κεφάλαιο συνδυάζονται και
συχνά είναι αλληλένδετα· για παράδειγµα, υπό ορισµένες συνθήκες το κοινωνικό κεφάλαιο έχει την
ικανότητα να µετατρέπεται σε οικονοµικό, επιτρέποντας σε άτοµα από διαφορετικά οικονοµικά
στρώµατα να πετύχουν τον ίδιο στόχο. Αυτή είναι η περίπτωση του Tanveer, ο οποίος λόγω της
σχέσης εµπιστοσύνης που είχε αναπτύξει µε τον διακινητή κατάφερε να συµφωνήσει ότι θα
αποπλήρωνε το ποσό που του χρωστούσε µετά την άφιξή του στη χώρα προορισµού· ή, επίσης, η
περίπτωση του Naeem, ο οποίος έλαβε ένα δάνειο από τους συγγενείς του, που θα ξεχρέωνε κάποια
στιγµή στο µέλλον.
Σε αυτό το σηµείο πρέπει να σηµειώσουµε ότι τα τελευταία χρόνια η είσοδος στην Ελλάδα µε
παράτυπο τρόπο έχει γίνει εξαιρετικά δύσκολη, εξαιτίας της εντατικοποίησης των εσωτερικών και
εξωτερικών πολιτικών, όπως ο Ξένιος ∆ίας που στην πορεία αντικαταστάθηκε από τον Θησέα, που
είχαν σκοπό τη σύλληψη παράτυπων µεταναστών, τόσο στα χερσαία σύνορα και σε µεγάλα λιµάνια
της χώρας, όπως η Πάτρα και η Ηγουµενίτσα (βασικά σηµεία εξόδου από τη χώρα), όσο και στο
κέντρο µεγάλων πόλεων. Επιπρόσθετα, οι κρατικές αρχές οργάνωσαν την επιχείρηση Ασπίδα µε
σκοπό τη διασφάλιση των συνόρων µέσω της αύξησης του αριθµού των συνοριοφρουρών στην
περιοχή του Έβρου και της ανέγερσης, στην ίδια περιοχή, ενός φράχτη µήκους 12,5 χλµ.
(Triandafyllidou et al., 2014).
Ως προς τα αποτελέσµατα που είχαν αυτές οι πολιτικές στα παράτυπα µεταναστευτικά ρεύµατα,
σύµφωνα µε τα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνοµίας σχετικά µε συλλήψεις αλλοδαπών, η αύξηση των
ελέγχων στα ελληνοτουρκικά σύνορα, που έφτασε στο απόγειό της το 2010 και 2011 µε περίπου
50.000 συλλήψεις ετησίως, δεν αποθάρρυνε την εισροή µεταναστών, αλλά οδήγησε στην αλλαγή
των διαδροµών που αυτοί ακολουθούν για να εισέλθουν στη χώρα. Οι διαδροµές αυτές
µετακινήθηκαν από τις χερσαίες στις θαλάσσιες διόδους: ενώ το 2013 και το 2014 οι συλλήψεις στην
περιοχή του Έβρου δεν ξεπέρασαν τις 1.500 τον χρόνο, την ίδια στιγµή οι αντίστοιχες στα θαλάσσια
σύνορα εκτοξεύθηκαν, από περίπου 2.500 το 2013, στις 20.000 το 2014.
Συνοπτικά, µπορούµε να πούµε πως η εντατικοποίηση των συνοριακών ελέγχων και οι πιο αυστηρές
πολιτικές ελέγχου της µετανάστευσης προφανώς είχαν αντίκτυπο στην παράτυπη µετανάστευση,
συµπεριλαµβανοµένης και της περίπτωσης των Πακιστανών. Ωστόσο, όπως θα αναπτυχθεί
παρακάτω, οι λόγοι που εξηγούν τη µείωση των Πακιστανών µεταναστών, τα τελευταία χρόνια, στη

126

∆ΡΩΝΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗ ΝΟΜΙΜΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ:
ΣΥΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΥΠΩΝ ΡΟΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

χώρα σχετίζονται περισσότερο µε τις αλλαγές που έχουν σηµειωθεί στην αγορά εργασίας, καθώς και
µε την επιµήκυνση του χρόνου κράτησης των παράτυπων µεταναστών.

4. Οι Πακιστανοί µετανάστες στην Ελλάδα
Αν και η Ελλάδα είχε ήδη αρχίσει να δέχεται µικρούς αριθµούς µεταναστών από το Πακιστάν ήδη
από τη δεκαετία του 1970, οι οποίοι έρχονταν για να εργαστούν κυρίως στη ναυτιλιακή βιοµηχανία,
µετατράπηκε σε προορισµό µόλις κατά τη διάρκεια των δεκαετιών του 1990 και 2000 (Lazarescu
and Broersma, 2010). Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, σύµφωνα µε την απογραφή του 2011, πάνω
από 34.000 Πακιστανοί διέµεναν στην Ελλάδα τη χρονιά εκείνη, ενώ ο αριθµός είχε αρχίσει να
αυξάνεται σηµαντικά µετά το 2006. Από το 2012, ωστόσο, ο αριθµός έχει αρχίσει να µειώνεται,
καθώς παρατηρείται ξεκάθαρα µια τάση επιστροφής στο Πακιστάν, ενώ την ίδια περίοδο
µειώνονται σοβαρά και οι εισροές µεταναστών. Τα στοιχεία αυτά συµπίπτουν µε τα ευρήµατα της
έρευνας: οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες παρατήρησαν πως φίλοι και συγγενείς δεν ρωτάνε
πλέον σχετικά µε τη µετανάστευση στην Ελλάδα, καθώς πολλοί είναι αυτοί που επιστρέφουν,
µεταφέροντας την πληροφορία ότι στη χώρα δεν επικρατεί πια ευηµερία ούτε υπάρχουν θέσεις
εργασίας ή άλλου είδους ευκαιρίες. Η Ελλάδα δεν αποτελεί πόλο έλξης ούτε ως πέρασµα προς άλλες
ευρωπαϊκές χώρες, καθώς ο κίνδυνος σύλληψης και κράτησης είναι τόσο υψηλός που όσοι
µεταναστεύουν αναζητούν εναλλακτικές οδούς προς την Ευρώπη, όπως σηµειώνουν και οι
αντιπρόσωποι των πακιστανικών συλλόγων (Συνέντευξη 1 και 3).
∆ιάγραµµα 1: Πακιστανοί διαµένοντες στην Ελλάδα (2002-2014)
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Ως προς τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά όσων Πακιστανών διαµένουν στην Ελλάδα είναι
αξιοσηµείωτη η ανισότητα µεταξύ των φύλων, καθώς σύµφωνα µε την Απογραφή του 2011 96% των
µεταναστών από τη χώρα αυτή είναι άντρες. Αυτό οφείλεται σε έναν συνδυασµό παραγόντων:
αρχικά η κουλτούρα µετανάστευσης που επικρατεί στο Πακιστάν παραδοσιακά οδηγεί κατ’
αποκλειστικότητα σχεδόν τους άντρες να εγκαταλείπουν τη χώρα (Lazarescu and Broersma, 2010),
ενώ ταυτόχρονα η συµµετοχή των γυναικών στον εργασιακό τοµέα παραµένει ιδιαίτερα χαµηλή,2

2

Σύµφωνα µε την έκθεση του ∆ιεθνούς Οργανισµού Εργασίας (2013) σχετικά µε την αγορά εργασίας στο Πακιστάν, η
συµµετοχή γυναικών ήταν κάτω από 25%, ενώ των ανδρών ξεπερνούσε το 80%.
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γεγονός που σηµαίνει ότι είναι σχεδόν αποκλειστικά οικογενειακοί οι λόγοι που ωθούν µια γυναίκα
να µεταναστεύσει. Επιπρόσθετα, οι Πακιστανοί προτίθενται να φέρουν µέλη της οικογένειάς τους
στην Ελλάδα µονάχα αν αυτό µπορεί να γίνει µε νόµιµο τρόπο (Lazarescu and Broersma, 2010), κάτι
που προφανώς δεν αποτελεί επιλογή για όσους παραµένουν στη χώρα χωρίς χαρτιά ή µε εκκρεµές
αίτηµα ασύλου, ενώ την ίδια στιγµή η έκδοση βίζας για λόγους οικογενειακής επανένωσης αποτελεί
διαδικασία εξαιρετικά χρονοβόρα και ακριβή (Συνέντευξη 1, 2, και 3). Πέρα απ’ αυτό, η πλειοψηφία
των Πακιστανών που διαµένουν στην Ελλάδα δεν είναι παντρεµένοι (58%), και άρα δεν έχουν
οικογένεια να φέρουν στη χώρα.
Σύµφωνα και πάλι µε την απογραφή του 2011, οι περισσότεροι (75%) είναι µεταξύ 20 και 39 ετών,
και άρα ανήκουν στις πιο παραγωγικές ηλικιακές κατηγορίες. Επίσης, το µεγαλύτερο µέρος είναι
απόφοιτοι της στοιχειώδους και όχι της µέσης βαθµίδας, κάτι που εξηγείται αν λάβει κανείς υπόψη
τα πολύ χαµηλά ποσοστά εγγραφής και παρακολούθησης στα σχολεία της δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης στο Πακιστάν.3 Τα χαµηλά ποσοστά συµµετοχής στο εκπαιδευτικό σύστηµα οφείλονται
στο γεγονός ότι η εγγραφή σε δηµόσια σχολεία στοιχίζει ακριβά για κάθε οικογένεια, τη στιγµή που
η φοίτηση στο δηµοτικό δεν είναι υποχρεωτική. Αυτό δηµιουργεί βαθιές ανισότητες αφενός µεταξύ
των οικογενειών µε υψηλά εισοδήµατα που µπορούν να σπουδάζουν τα παιδιά τους και εκείνων που
δεν έχουν τα οικονοµικά µέσα να κάνουν το ίδιο, και αφετέρου µεταξύ των ίδιων των οικογενειών:
όχι µόνο σε σχέση µε τη διαφορετική αντιµετώπιση αγοριών και κοριτσιών, αλλά και επειδή η
ύπαρξη πολλών παιδιών σηµαίνει, αυτοµάτως, ότι λιγότερα θα έχουν δυνατότητα πρόσβασης στην
εκπαίδευση (Sathar and Lloyd, 1994· Sawada and Lokshin, 2001).

4.1 Εγκατάσταση και εργασιακή απασχόληση
Η εγκατάσταση στη νέα χώρα προορισµού θα ήταν αδύνατη χωρίς την ύπαρξη των κοινωνικών
δικτύων, όπως µαρτυρούν όλες οι συνεντεύξεις που επιβεβαιώνουν τον κυρίαρχο ρόλο του
κοινωνικού κεφαλαίου, ειδικά κατά την πρώτη περίοδο εγκατάστασης των µεταναστών στην
Ελλάδα. Τα κοινωνικά δίκτυα παρέχουν στα άτοµα πρόσβαση σε πολύτιµες πληροφορίες και
υποστήριξη στην εύρεση κατοικίας και απασχόλησης:
Ερευνήτρια: Στην Αθήνα, όταν έφτασες, είχες κάποιον εδώ, φίλο ή συγγενή;
∆ιερµηνέας: Είχε ένα φίλο εδώ πέρα.
Ερευνήτρια: Και το πρώτο διάστηµα σε βοήθησε ο φίλος σου; Έµεινες µαζί του;
∆ιερµηνέας: Ναι, λέει, µε βοήθησε ο φίλος µου για το σπίτι, για ρούχα, για φαγητό» (Sameer,
30 ετών).
Οι ελάχιστοι, ανάµεσα στους ερωτηθέντες, που δεν είχαν ήδη διαµορφωµένα δίκτυα στην Ελλάδα
αντιµετώπισαν σηµαντικές δυσκολίες µόλις έφτασαν στη χώρα. Γι’ αυτό τον λόγο προσπάθησαν να
δηµιουργήσουν αµέσως τέτοια δίκτυα µε συµπατριώτες τους που ήδη διέµεναν στη χώρα, καθώς
αυτοί θα ήταν και η µοναδική τους διέξοδος για επιβίωση. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του
Waqas:
Ερευνήτρια: Και έτσι, τι έκανες;
∆ιερµηνέας: Έµεινε στην πλατεία, δύο µέρες, τρεις. Μετά βρήκε ένα παιδί.
3

Σύµφωνα µε στατιστικά της UNICEF για το Πακιστάν, τα ποσοστά αυτά (εγγραφής και παρακολούθησης) κυµαίνονται
σε 39,7% και 34,6% αντίστοιχα, για τα αγόρια· βλ. goo.gl/VM7bJW
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Ερευνήτρια: Σε ποια πλατεία;
∆ιερµηνέας: Σταθµό Λαρίσης. Εκεί βρήκε ένα παιδί και πήγε µαζί του. Όχι γνωστός ούτε
φίλος.
Ερευνήτρια: Και σε βοήθησε καθόλου να ψάξεις για δουλειά;
∆ιερµηνέας: Λέει, δυο µήνες µε κράτησε σπίτι του και µου έδωσε φαΐ, κάρτες και τέτοια και
µετά βρήκαµε δουλειά. Μετά από δύο µήνες» (Waqas, 29 ετών).
Ωστόσο, το κοινωνικό κεφάλαιο δεν ανταποκρίνεται πάντα στις προσδοκίες των κατόχων του. Σε
πολλές περιπτώσεις οι µετανάστες µε τους οποίους µιλήσαµε είχαν πληροφορίες που είτε δεν ίσχυαν
πια είτε ήταν ψευδείς, ενώ συχνά η υποστήριξη που έλαβαν από τα δίκτυά τους δεν ήταν εκείνη που
προσδοκούσαν. Ακόµα, υπήρχαν και περιπτώσεις που κάποιοι έπεσαν θύµατα παραπλάνησης και
εκµετάλλευσης. Ο Farooq, για παράδειγµα, ενώ αρχικά είχε ξεκινήσει το ταξίδι του για το Ντουµπάι,
ώστε να βρει δουλειά εκεί και να βοηθήσει την οικογένειά του οικονοµικά, µεταπείσθηκε από έναν
φίλο, ο οποίος ήταν και διακινητής, ότι θα κέρδιζε πολύ περισσότερα χρήµατα αν πήγαινε στην
Ελλάδα. Στη συνέχεια πλήρωσε 4.000 ευρώ για το ταξίδι αυτό και µε το που έφτασε στη χώρα ναι
µεν τον περίµενε µια δουλειά, αλλά παρέµεινε απλήρωτος για τρεις µήνες µέχρι που παραιτήθηκε.
Και δεν ήταν ο µόνος. Αρκετοί από τους συνεντευξιαζόµενους βρέθηκαν να δουλεύουν υπό συνθήκες
σκλαβιάς σε εργασίες τις οποίες τους είχαν βρει οι διακινητές που είχαν κανονίσει το ταξίδι τους
στην Ελλάδα:
∆ιερµηνέας: Λέει ότι αυτός που τον έφερε, ο πράκτορας, έµενε µαζί µε τον αδελφό του [του
συνεντευξιαζόµενου], που τον έστειλε σε ένα χωριό να δουλέψει, να µαζέψει φρούτα. […]
Εκεί που δούλευα µου είπε ο προϊστάµενος, που ήταν εκεί πέρα, να πάρω 5 ευρώ να πάρω
τηλέφωνο την οικογένειά µου, να τους πω ότι είµαι καλά, έχω φτάσει ξέρω ’γώ. Και µου είπε,
δεν δίνουµε χρήµατα, δίνουµε φαγητό και να δουλεύεις µόνο. ∆εν υπάρχουν, δεν υπάρχουν
χρήµατα» (Tariq, 19 ετών).
Ακόµα και σε αυτές τις περιπτώσεις, ωστόσο, η µόνη διέξοδος που παρέχεται στους µετανάστες για
να αλλάξουν την τύχη τους παραµένει η δηµιουργία νέων κοινωνικών δικτύων στην Ελλάδα, που θα
τους διευκολύνουν στην εύρεση εργασίας και κατοικίας.
Η απογραφή του 2011 έδειξε ότι οι εργασιακοί τοµείς στους οποίους απασχολούνται οι Πακιστανοί
µετανάστες είναι ο αγροτικός και κατασκευαστικός, το χονδρικό και λιανικό εµπόριο, οι επισκευές
οχηµάτων και η οικοδοµή. Οι µετανάστες, δηλαδή, εργάζονται ως χειρώνακτες σε δουλειές που δεν
ενδιαφέρουν τον γηγενή πληθυσµό, λόγω των δύσκολων συνθηκών που τις χαρακτηρίζουν, καθώς
συµπεριλαµβάνουν πολλές ώρες εργασίας, χαµηλά εισοδήµατα, κοινωνική και ψυχολογική
αποµόνωση (Leghari 2009). Πρόσφατες έρευνες σηµειώνουν επίσης πως πολλοί από τους
νεοφερµένους µετανάστες εργάζονται και ως πλανόδιοι πωλητές στους κεντρικούς δρόµους της
Αθήνας (Yousef 2013).
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∆ιάγραµµα 2: Πακιστανοί διαµένοντες στην Ελλάδα ανά τοµέα απασχόλησης
Γεωργία
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Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή, Γενική Απογραφή 2011.

Πρόσφατες µελέτες, ωστόσο, µας βοηθάνε να κατανοήσουµε καλύτερα το ζήτηµα της απασχόλησης
των παράτυπων µεταναστών, µε την ακόλουθη παρατήρηση: αν και σε επίπεδο κρατικών πολιτικών
είναι δυνατό να ληφθούν µέτρα για την καταπολέµηση της παράτυπης µετανάστευσης, «αυτά θα
έχουν ελάχιστα αποτελέσµατα, όσο οι αγορές εργασίας θα δηµιουργούν την ανάγκη για µετανάστες
εργάτες» (Castles, De Haas and Miller 2014: 325). Η Ελλάδα, όπως και άλλες νοτιοευρωπαϊκές
χώρες, µετατράπηκαν σε ελκυστικό προορισµό για πληθυσµούς από την Ασία, την Αφρική και την
Ανατολική Ευρώπη, αφενός γιατί ήταν πιο εύκολα προσβάσιµες σε σχέση µε τις δυτικοευρωπαϊκές
χώρες, αφετέρου γιατί υπήρξαν πιο ανεκτικές σε σχέση µε άτυπες οικονοµικές δραστηριότητες –
την ίδια περίοδο που το µεταναστευτικό καθεστώς της Ε.Ε. είχε αρχίσει να γίνεται ολοένα και πιο
αυστηρό. Παρ’ όλα αυτά, η πρόσφατη οικονοµική κρίση άλλαξε τα δεδοµένα. Από τη µία πλευρά ο
εργασιακός τοµέας στην Ελλάδα συρρικνώνεται, ενώ, από την άλλη, τα µέτρα ελέγχου της
µετανάστευσης γίνονται όλο και πιο έντονα. Οι ευκαιρίες απασχόλησης έχουν µειωθεί σηµαντικά
για τους Πακιστανούς µετανάστες. Σύµφωνα µε την τελευταία Γενική Απογραφή, 30% από αυτούς
ήταν άνεργοι το 2011. Σε συγκλίνοντα αποτελέσµατα κατέληξε και η παρούσα έρευνα: η πλειοψηφία
των µεταναστών µε τους οποίους µιλήσαµε ήταν άνεργοι ή έκαναν λίγα µεροκάµατα τη στιγµή της
συνέντευξης,4 επιβιώνοντας µε δυσκολία. Για να εξασφαλίσουν τα προς το ζην, ακόµα κι αυτοί που
εργάζονταν, πουλούσαν ανά καιρούς CD ή άλλα αντικείµενα ως πλανόδιοι έµποροι (παρόλο που,
σύµφωνα µε τους ίδιους, ακόµα και αυτή η απασχόληση σταµάτησε να είναι προσοδοφόρα κατά τη

4

∆ηλαδή εργάζονταν έως και δέκα µέρες τον µήνα σε οποιαδήποτε εργασία έβρισκαν, είτε µέσω των δικτύων τους είτε
συχνάζοντας σε «πιάτσες» όπου εργοδότες βρίσκουν εργάτες µε τη µέρα.
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διάρκεια της κρίσης) ή συνέλεγαν και µεταπουλούσαν σίδερα, κάτι που τους εξασφάλιζε ένα
ελάχιστο εισόδηµα (περίπου 5 ευρώ τη µέρα).

4.2 Πολιτικές ελέγχου
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, το ελληνικό κράτος έχει λάβει
µια σειρά µέτρα µε στόχο τον έλεγχο της παράτυπης µετανάστευσης, τόσο στα σύνορα όσο και στο
εσωτερικό της χώρας. Τα µέτρα περιλαµβάνουν αυξηµένο αστυνοµικό έλεγχο στις συνοριακές
περιοχές, µεγαλύτερους ελέγχους στα σηµεία εξόδου από τη χώρα και σε διάφορα σηµεία µέσα στην
επικράτεια, καθώς και τη δηµιουργία προαναχωρησιακών κέντρων κράτησης και την επιµήκυνση
του ανώτατου χρονικού ορίου κράτησης µεταναστών χωρίς χαρτιά στους 18 µήνες, όριο που στην
πράξη παραβιαζόταν συστηµατικά από τις αρχές που παρέτειναν την κράτηση επ’ αόριστον
(Triandafyllidou et. al., 2014). Για παράδειγµα, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
πραγµατοποίησε δύο µεγάλης κλίµακας επιχειρήσεις (βλ. παραπάνω), τον Ξένιο ∆ία, που στη
συνέχεια εξελίχθηκε στον Θησέα, οι οποίες είχαν σκοπό τη σύλληψη µεταναστών χωρίς χαρτιά σε
δηµόσιους χώρους, όπως το κέντρο της Αθήνας και άλλων µεγάλων πόλεων, καθώς και σε
σηµαντικά λιµάνια, από τα οποία πραγµατοποιείται η είσοδος στη χώρα.
Πίνακας 1: Συλλήψεις και απελάσεις Πακιστανών (2009-2014)
2009

2010

2011

2012

2013

2014

Συλλήψεις

4.854

8.830

19.975

11.136

3.982

3.269

Απελάσεις5

245

405

1.293

5.135

4.833

3.287

Πηγή: Ελληνική Αστυνοµία.

Ωστόσο, οι εξακριβώσεις από αστυνοµικές αρχές ήταν καθηµερινό φαινόµενο για τους µετανάστες
αρκετό καιρό πριν τη λήψη όλων αυτών των νέων µέτρων ελέγχου της µετανάστευσης. Αν κάτι
άλλαξε επί της ουσίας, είναι ότι αυτοί οι έλεγχοι έχουν γίνει πια πολύ πιο συχνοί, ακόµα και σε
µικρές πόλεις ανά τη χώρα και, βέβαια, ότι οι επιπτώσεις που έχουν για τους µετανάστες είναι
διαφορετικές. Στο παρελθόν, ένας αλλοδαπός χωρίς χαρτιά θα απελευθερωνόταν λίγες µέρες ή και
ώρες µετά τη σύλληψή του. Η κατάσταση αυτή άλλαξε δραµατικά από τη στιγµή που το ανώτατο
όριο κράτησης αυξήθηκε στους 18 µήνες και έγινε κανόνας να κρατούνται όσοι θεωρούνται
απελάσιµοι σε προαναχωρησιακά κέντρα κράτησης:
«Με έχει πιάσει πολλές φορές η Αστυνοµία, µε αφήνανε […]. ∆υο-τρεις ώρες, µετά µας
αφήναν […]. Τώρα, άµα σε πιάσουνε, κάθεσαι 16 µήνες µέσα. Πριν ένα χρόνο µε πιάνανε
κάθε µέρα, και µε αφήνανε. Τώρα δεν µε έχουν πιάσει» (Bilal, 17 ετών).
Ο Bilal συµπλήρωσε ότι δεν έχει ακόµα συλληφθεί, γιατί είναι πολύ προσεκτικός από τότε που τα
µέτρα έγιναν πιο αυστηρά, όπως και οι περισσότεροι συµπατριώτες του που δεν κυκλοφορούν πια
σε µέρη όπου µπορεί να γίνει έλεγχος από την Αστυνοµία. Το ίδιο καταθέτει κι ο Ali, που δεν έχει
συλληφθεί ποτέ κατά τη διάρκεια των τεσσάρων χρόνων που ζει στη χώρα:
Ερευνήτρια: Με την Αστυνοµία, απ’ όταν πέρασες τα σύνορα µέχρι σήµερα, έχεις έρθεις σε
επαφή, σε έχουν ελέγξει ποτέ;

5

Επισηµαίνεται ότι στους ανωτέρω πίνακες συµπεριλαµβάνονται αλλοδαποί που αποµακρύνθηκαν µε αναγκαστικές
(πλην των επαναπροωθηθέντων) και εθελούσιες επιστροφές (µέσω ∆ΟΜ και Ελληνικής Αστυνοµίας).
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∆ιερµηνέας: ∆εν έχει, λέει, ποτέ, πουθενά. Όχι, δεν τον έχουν ελέγξει πουθενά.
Ερευνήτρια: Πώς τα κατάφερες;
Ali: ∆εν κάνω πολύ βόλτα εγώ, µόνο δουλειά.
∆ιερµηνέας: Εκεί που δουλεύει εκεί µένει, ξέρω ’γώ. Τώρα που έχει έρθει εδώ, ήρθε να πάρει
κάτι και θα πάει κατευθείαν πάλι σπίτι» (Ali, 25 ετών).

4.3 Η διαχείριση της µετανάστευσης και του ασύλου
Όπως έχει ήδη σηµειωθεί, από το 1991 και έπειτα ο µόνος τρόπος να εισέλθει νόµιµα στη χώρα ένας
αλλοδαπός εργάτης ήταν µέσω της «µετάκλησης» για εργασιακούς λόγους. Αυτό το µέτρο δεν
ανταποκρίνεται πια ούτε στον τρόπο µε τον οποίο έχει διαµορφωθεί η αγορά εργασίας ούτε στους
συγκεκριµένους τοµείς στους οποίους συνήθως απασχολούνται οι µετανάστες, καθώς είναι µια
διαδικασία αρκετά περίπλοκη και χρονοβόρα, που επιτρέπει σε µετανάστες να εργαστούν για έναν
συγκεκριµένο εργοδότη και σε µία, συγκεκριµένου τύπου, εργασία (Triandafyllidou et al., 2014). Η
«µετάκληση», εποµένως, δεν αποτελεί ρεαλιστική οδό µέσω της οποίας οι µετανάστες µπορούν να
αποκτήσουν νόµιµο καθεστώς στη χώρα.
∆ιάγραµµα 3: Άδειες παραµονής Πακιστανών ανά κατηγορία (2005-2013)6
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Πηγή: Υπουργείο Εσωτερικών.

Παράλληλα, από το 1998 έως και το 2005 το ελληνικό κράτος εφάρµοσε µια σειρά προγραµµάτων
νοµιµοποίησης, µέσω των οποίων µετανάστες χωρίς χαρτιά που εισέρχονταν στη χώρα, σε
συγκεκριµένες περιόδους, µπορούσαν να αποκτήσουν καθεστώς νοµιµότητας. Ορισµένοι ερευνητές
υποστηρίζουν πως τέτοιου είδους προγράµµατα λειτουργούν ως παράγοντας έλξης για
(παράτυπους) µετανάστες (Levinson, 2005· Leghari, 2009). Στην περίπτωση της έρευνάς µας,
ωστόσο, αυτό δεν ισχύει παρά για µια πολύ µικρή µερίδα όσων εισήλθαν στη χώρα τα χρόνια γύρω
στο 2005. Παράλληλα, πολλοί από τους µετανάστες µε τους οποίους µιλήσαµε έφτασαν µετά το
2005 και άρα δεν είχαν δικαίωµα να κάνουν αίτηση στα προγράµµατα αυτά, ενώ άλλοι, όπως ο

6

Ο αριθµός αυτός αναφέρεται σε άδειες εν ισχύι την 31η ∆εκεµβρίου κάθε έτους.
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Ibrahim που έφτασε στη χώρα το 2004, δεν κατάφεραν να συλλέξουν τα απαραίτητα έγγραφα ώστε
να καταθέσουν την αίτηση:
«Όταν ήρθα εγώ ήµουνα µικρός. Ήµουνα 18 χρονών και η πρεσβεία µου δεν µου έδινε
διαβατήριο, επειδή ήµουνα µικρός. Μου ζήταγε πάρα πολλά χαρτιά, που δεν µπορούσα να
τα βρω. Και µέχρι να ψάξω να τα βρω τέλειωσε ο νόµος και δεν µπορούσα να βγάλω χαρτιά.
Από κει και µετά δεν ήρθε ακόµα άλλος νόµος, από το 2005 µέχρι τώρα δεν έχει έρθει νόµος
για να βγάλουµε χαρτιά. Το µόνο αποτέλεσµα είναι ότι πιο πολλοί ξένοι δεν έχουνε χαρτιά.
Πρέπει να βγει ο νόµος, όλοι θέλουν να γίνουν νόµιµοι εδώ, αλλά δεν τους δίνουν χαρτιά. Το
κράτος δεν τους δίνει χαρτιά. ∆εν βγάζει νόµο» (Ibrahim, 28 ετών).
∆ιάγραµµα 4: Αιτήσεις ασύλου από Πακιστανούς στην Ελλάδα (2005-2014)7

Πηγή: UNHCR Population Statistics8 και Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.9

Οι περισσότεροι από τους συνεντευξιαζόµενους εισήλθαν στη χώρα µετά το 2005, και εποµένως δεν
είχαν πρόσβαση σε κάποιο πρόγραµµα νοµιµοποίησης. Σύµφωνα µε τις διηγήσεις τους, η βασική
τους στρατηγική για να αποκτήσουν κάποιο νόµιµο καθεστώς παραµονής στη χώρα, έστω και για
µικρό διάστηµα, ήταν να κάνουν αίτηση για άσυλο. Και όντως, όταν η Νέα Υπηρεσία Ασύλου άρχισε
να λειτουργεί, στα τέλη του 2013, ήδη εκκρεµούσαν πάνω από 14.000 αιτήσεις ασύλου που είχαν
καταθέσει Πακιστανοί πολίτες. Η κατάσταση που επικρατούσε, µέχρι τότε, είχε χαρακτηρισθεί από
διεθνείς οργανισµούς δικαιωµάτων εξαιρετικά προβληµατική και γραφειοκρατική (Human Rights
Watch 2012): η ∆ιεύθυνση Αλλοδαπών στην Αθήνα (γνωστή και ως «Πέτρου Ράλλη»), η οποία
λειτουργούσε µε ελάχιστο προσωπικό, αργούσε να επεξεργαστεί τις αιτήσεις και κατέληγε µε
καθυστέρηση σε επιλογές που τις περισσότερες περιπτώσεις ήταν αυθαίρετες και εξαιρετικά
περιορισµένες αριθµητικά, σε σχέση µε τις εξαιρετικά πολλές αιτήσεις που παρέµεναν, κάθε φορά,
σε εκκρεµότητα. Εκτός του ότι το γεγονός αυτό συνιστούσε καταπάτηση των δικαιωµάτων των

7

Τα στοιχεία για το 2014 αναφέρονται στην περίοδο µεταξύ 1.1.2014 και 31.8.2014 και είναι διαθέσιµα από την
ιστοσελίδα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
8
∆ιαθέσιµα στο popstats.unhcr.org
9
∆ιαθέσιµα στο goo.gl/YXqmVT
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αιτούντων άσυλο, την ίδια στιγµή υποχρέωνε και όσους επιθυµούσαν να αποκτήσουν νόµιµο
καθεστώς παραµονής να παραµένουν δέσµιοι µιας κατάστασης όπου, ενώ η αίτησή τους εκκρεµούσε
χωρίς να απορρίπτεται ούτε να γίνεται δεκτή, η παρατυπία τους παρατεινόταν. Για παράδειγµα ο
Zahoor, αφού περίµενε ατέλειωτες ώρες στις ουρές έξω από την Πέτρου Ράλλη, κατάφερε να κάνει
αίτηση για άσυλο το 2007, µε αποτέλεσµα να του δοθεί η «ροζ κάρτα» που έκτοτε είναι
υποχρεωµένος να την ανανεώνει, την ίδια στιγµή που η αίτησή του όµως ακόµα δεν έχει εξεταστεί.
«Τώρα µου είπανε [στην Πέτρου Ράλλη] να περιµένεις. Τι θα γίνει µαζί σου δεν ξέρουµε
εµείς, σε δύο µήνες, σε τρεις µήνες. Αλλά περάσανε τρεις µήνες και τίποτα. Ούτε µου είπαν
θα σε διώξουµε ούτε θα σε κρατήσουµε. ∆εν ξέρω, αυτοί ξέρουνε, δεν ξέρω εγώ» (Zahoor, 26
ετών).
Με λίγα λόγια, οι Πακιστανοί µετανάστες έχουν χρησιµοποιήσει στρατηγικά τη διαδικασία αίτησης
ασύλου, γνωστή και ως «ροζ κάρτα»: η αργή επεξεργασία των αιτήσεων σηµαίνει ότι οι
περισσότερες παραµένουν εκκρεµείς και η «ροζ κάρτα» καταλήγει να αποτελεί µια προσωρινή
λύση, που τους επιτρέπει να κυκλοφορούν ελεύθερα στη χώρα, µια πληροφορία που µαθαίνουν οι
µετανάστες αµέσως µετά την άφιξή τους στην Ελλάδα, µέσω των κοινωνικών τους δικτύων. Σε κάθε
περίπτωση, είναι γεγονός πως όλοι οι συνεντευξιαζόµενοι τόνισαν τις πολύ µεγάλες δυσκολίες που
συνάντησαν στην προσπάθειά τους να υποβάλουν αίτηση για άσυλο. Σε πολλές περιπτώσεις, παρά
τις επίµονες προσπάθειές τους και ενώ είχαν σωστή πληροφόρηση, δεν κατάφεραν να βγάλουν ούτε
καν τη «ροζ κάρτα»:
«Έχω πάει πολλές φορές, προσπάθησα να βγάλω χαρτιά αλλά τότε είχε πάρα πολύ κόσµο
και δεν µπορούσα να βγάλω. Κάθε µέρα παίρνανε 20 άτοµα, 40 άτοµα. Μαζεύονταν εκεί
χιλιάδες άτοµα, γι’ αυτό δεν µπορούσα να βγάλω. Και µετά δεν υπήρχε πια νόµος. ∆εν δίνανε,
και ακόµα δεν δίνουνε, ροζ κάρτα. Αυτοί που έχουνε πάρει εντάξει, κάθε 6 µήνες πάνε,
κάνουν ανανέωση, οι καινούριοι δεν παίρνουνε τώρα» (Sameer, 30 ετών).
Οι εµπειρίες όλων ανεξαιρέτως µαρτυρούν τον παραλογισµό του συστήµατος ασύλου, το οποίο
αναγκάζει τους µετανάστες να περιµένουν υπερβολικά πολλές ώρες στις ουρές έξω από την Πέτρου
Ράλλη µε κίνδυνο να χάσουν τις δουλειές τους, ενώ την ίδια στιγµή κανενός είδους βοήθεια δεν τους
προσφέρεται ως προς τα βήµατα που πρέπει να ακολουθήσουν. Επιπλέον, οι περισσότεροι κάνουν
λόγο για τον πρωταρχικό ρόλο που παίζουν οι δικηγόροι σε αυτήν τη διαδικασία, τόσο στην Πέτρου
Ράλλη όσο και στις συνδιαλλαγές τους µε τις αρχές γενικότερα. Για παράδειγµα, ο Tahir, που
συναντήσαµε µέσα σε ένα κέντρο κράτησης, ζούσε στην Ελλάδα για εννιά χρόνια. Μετά από
επανειληµµένες ανανεώσεις της «ροζ κάρτας» του, απέτυχε να το κάνει εκ νέου και, για να βρει µια
λύση στο πρόβληµα της παρατυπίας, κατέφυγε σε δικηγόρους:
«Για να µη χάσω τη δουλειά µου και για να µην πάω πίσω, γιατί άκουγα θα σε στείλουν µε το
ζόρι, το ένα, το άλλο, είχα βρει ένα δικηγόρο στην Κέρκυρα. Πήρε ένα χιλιάρικο, δεν έκανε
τίποτα. Μετά πήρα µια κοπέλα δικηγόρο, πήρε τεσσεράµισι κατοστάρικα, τίποτα. Μετά είχα
έρθει εδώ, στην Αµυγδαλέζα, µετά µίλησα µε ένα δικηγόρο, µου είχε πει τότε 1.200 ευρώ.
Είχαµε δώσει εφτά κατοστάρικα, και τελικά κι αυτός µας τα έφαγε, δεν έκανε τίποτα»
(Tahir, 27 ετών).
Αυτό που προκύπτει από τις συνεντεύξεις είναι ότι ορισµένοι δικηγόροι εκµεταλλεύονται τη
γραφειοκρατία που χαρακτηρίζει τη διαδικασία αίτησης ασύλου και τα προβλήµατα της όλης
διαδικασίας αντιµετώπισης των µεταναστών από το ελληνικό κράτος, καθώς και το γεγονός ότι οι
παράτυποι µετανάστες δεν µιλάνε ελληνικά και έτσι δεν µπορούν να έχουν πρόσβαση σε σχετικές
πληροφορίες. Την ίδια στιγµή, πολλοί από τους µετανάστες µε τους οποίους µιλήσαµε είπαν ότι οι
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δικηγόροι τους εξαπάτησαν και δεν µπόρεσαν µετά να πάρουν τα λεφτά τους πίσω, ώστε να
προχωρήσουν στην κατάθεση της αίτησης. Φαίνεται λοιπόν ότι, όπως προκύπτει από τις µαρτυρίες,
κάποιοι δικηγόροι έχουν δηµιουργήσει ένα δίκτυο στη χώρα, και συγκεκριµένα στο κέντρο της
Αθήνας, παρόµοιο µε αυτό των διακινητών στα σύνορα, το οποίο διευκολύνει τους µετανάστες να
αποκτήσουν πρόσβαση σε πληροφορίες και υπηρεσίες που δεν τους διατίθενται µέσω νόµιµων και
επίσηµων οδών. Και οι δύο αντιπρόσωποι των πακιστανικών συλλόγων αναφέρθηκαν στους
τρόπους µε τους οποίους κάποιοι δικηγόροι εκµεταλλεύονται οικονοµικά τους παράτυπους
µετανάστες, κάνοντας λόγο ουσιαστικά για ένα διεφθαρµένο δίκτυο που προσπαθεί να εξαπατήσει
άτοµα από το Πακιστάν (Συνέντευξη 1 και 3).

5. Η απόφαση για παραµονή, επιστροφή ή εκ νέου µετανάστευση
Στη συνέχεια, θα εξετάσουµε τα µελλοντικά σχέδια των µεταναστών, όπως µας τα εξέφρασαν ή ήδη
τα υλοποιούν και τα οποία εξαρτώνται από έναν συνδυασµό δοµικών παραγόντων, όπως οι κρατικές
πολιτικές για τη µετανάστευση, η αγορά εργασίας στη χώρα, οι πολιτισµικές παραδόσεις και η
ατοµική υποκειµενικότητα του καθενός. Τρεις επιλογές ανοίγονται στους µετανάστες από το
Πακιστάν: να επιστρέψουν στη χώρα καταγωγής τους, να µεταναστεύσουν προς άλλους
ευρωπαϊκούς προορισµούς, ή να παραµείνουν στην Ελλάδα, παρά τις δυσκολίες που συναντούν.

5.1 Επιστροφή
Σύµφωνα µε τον Cassarino (2004), η επιστροφή στη χώρα καταγωγής µπορεί να χωριστεί σε τρεις
κατηγορίες ανάλογα µε τον βαθµό ετοιµότητας του µετανάστη που παίρνει την απόφαση, ο οποίος
µπορεί να είναι υψηλός, χαµηλός ή ανύπαρκτος. Το επίπεδο ετοιµότητας εξαρτάται από τη θέληση
του κάθε ατόµου να επιστρέψει. Έτσι, υψηλό επίπεδο έχουµε όταν η απόφαση είναι προϊόν
ελεύθερης επιλογής και στηρίζεται από τους κατάλληλους πόρους και πληροφορίες σχετικά µε τη
χώρα καταγωγής (Cassarino, 2004). Ωστόσο, πολύ λίγοι ανάµεσα στους ερωτηθέντες ήταν αυτοί
που αποφάσισαν να γυρίσουν στο Πακιστάν αφού είχαν αποκτήσει τέτοιου είδους ετοιµότητα που
να τους εξασφαλίζει µια οµαλή επιστροφή. Οι περισσότεροι αντίθετα, εµφανίζονται αναγκασµένοι
να επιστρέψουν εξαιτίας είτε της ανεργίας που επικρατεί στην Ελλάδα είτε του µέτρου της
κράτησης, που πια τους απειλεί άµεσα.
Τα υψηλά επίπεδα ανεργίας, λοιπόν, που εµφανίζει τα τελευταία χρόνια η χώρα ανάγκασαν πολλούς
να επανεκτιµήσουν τις επιλογές τους και να στραφούν είτε προς τη µετακίνηση σε άλλες ευρωπαϊκές
χώρες είτε στην επιστροφή στο Πακιστάν. Ο βασικός ανασταλτικός παράγοντας παραµένει, και σε
αυτή την περίπτωση, οικονοµικός, αφού τα χρήµατα που χρειάζονται για µία εκ νέου µετακίνηση
είναι πολλά, όπως και αυτά που έχουν ήδη επενδυθεί στο ταξίδι µέχρι την Ελλάδα ώστε κάποιος να
αποφασίσει να γυρίσει πίσω. Αυτό υποστηρίζουν και ο Kashif και ο Shahid:
«Σκέφτοµαι να δω ένα χρόνο, να δω αν θα γίνει να βρω καµιά δουλειά να δουλέψω, αλλιώς
θα φύγω πίσω […]. Οι γονείς µου µού λένε ότι πρέπει να γυρίσω πίσω, αλλά σκέφτοµαι αυτά
που έχω πληρώσει. Τουλάχιστον να βγάλω κάτι απ’ αυτά που έχω πάρει, τουλάχιστον να
ξεπληρώσω το δάνειο» (Kashif, 20 ετών).
«Τώρα πιο πολύ σκέφτοµαι να φύγω από δω, και µετά θα δω τι θα κάνω εκεί πέρα [στο
Πακιστάν]. Αφού έφυγα επειδή δεν υπήρχανε δουλειές, και εδώ πιο χειρότερα τα βρήκα. Και
να πάω πίσω, να δω τι θα κάνω» (Shahid, 23 ετών).
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Εξαιτίας της ζοφερής κατάστασης, λοιπόν, που επικρατεί στον εργασιακό τοµέα στην Ελλάδα,
πολλοί είναι αυτοί που σκέφτονται να επιστρέψουν στο Πακιστάν. Παράλληλα, τα εµβάσµατα που
φτάνουν στο Πακιστάν είναι πολύ λιγότερα, αφού όσοι παραµένουν στην Ελλάδα αδυνατούν να
στηρίξουν οικονοµικά τις οικογένειές τους για µεγάλα χρονικά διαστήµατα. Με αυτό τον τρόπο
λοιπόν µεταδίδεται και η πληροφορία σε όσους είχαν σκοπό να µεταναστεύσουν ότι δεν υπάρχουν
πια ευκαιρίες για απασχόληση στη χώρα προορισµού. Ούτως ή άλλως, από τις συνεντεύξεις
προκύπτει ότι πια δεν είναι πολλοί εκείνοι που ρωτάνε να µάθουν για την Ελλάδα, καθώς έχει γίνει
γνωστό ότι τα πράγµατα δεν πάνε καλά, ενώ και οι παράτυποι µετανάστες, που ήδη βρίσκονται στη
χώρα, αποτρέπουν τους συµπατριώτες τους από µια τέτοια απόφαση.
Βασικός λόγος που οδηγεί τους µετανάστες να πάρουν την απόφαση επιστροφής στη χώρα
καταγωγής τους µοιάζει να είναι η χρονική επιµήκυνση της κράτησης των παράτυπων µεταναστών,
µέτρο που θεωρείται µέρος τόσο της εσωτερικής όσο και της εξωτερικής µεταναστευτικής πολιτικής
(Hatziprokopiou and Triandafyllidou, 2013). Σύµφωνα µε το Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για το Άσυλο και
τη ∆ιαχείριση των Μεταναστευτικών Ροών, αυτό το µέτρο έχει στόχο τόσο να ωθήσει τους
παράτυπους µετανάστες που βρίσκονται ήδη στη χώρα να την εγκαταλείψουν όσο και να αποτρέψει
άλλους να εισέλθουν παράτυπα σε αυτήν (Triandafyllidou and Angeli, 2014). Στην περίπτωση των
Πακιστανών, φαίνεται πως ο στόχος επιτεύχθηκε, χάρη στο µέτρο αυτό, σε συνδυασµό µε την
αύξηση των ελέγχων στα σύνορα της χώρας.10 Τέσσερις από τους ερωτηθέντες αποφάσισαν να
κάνουν αίτηση για επιστροφή µέσω των Υποβοηθούµενων Εθελούσιων Επιστροφών του ∆ΟΜ όσο
βρίσκονταν στο κέντρο κράτησης της Αµυγδαλέζας. Ο λόγος ήταν προφανής: όσο βρίσκονταν υπό
κράτηση (τουλάχιστον για 18 µήνες ή και παραπάνω), δεν είχαν τη δυνατότητα να εργαστούν, άρα
και να στέλνουν εµβάσµατα στις οικογένειές τους. Η επιστροφή παρουσιαζόταν, τελικά, έπειτα από
πολλή σκέψη, ως η µοναδική διέξοδος, όπως εξηγεί ο Sufian:
«Έχω κάνει αίτηση [για το πρόγραµµα του ∆ΟΜ], να µε στείλουνε πίσω. Αν µε αφήσουνε
ελεύθερο εδώ, έλεγα να µην πάω πίσω, λόγω οικονοµικών. ∆εν µπορώ να κάνω κάτι εκεί για
να βοηθήσω τη οικογένειά µου. […] Σκέφτηκα εδώ µέσα που είµαι δεν µπορώ να κάνω κάτι
για την οικογένειά µου, για τη γυναίκα µου, για τα παιδιά µου. Καλύτερα να φύγω από δω,
που θα µείνω εδώ 18 µήνες, 2 χρόνια, δεν ξέρω πόσο θα µε κρατήσουνε εδώ µέσα. Καλύτερα
να κάνω αίτηση να φύγω πίσω, να είµαι δίπλα στη γυναίκα µου, στα παιδιά µου, στην
οικογένειά µου» (Sufian, 30 ετών).
Ωστόσο, πρέπει να τονιστεί σε αυτό το σηµείο πως ακόµα κι αν στην περίπτωση των µεταναστών
από το Πακιστάν το µέτρο φαίνεται να πέτυχε τον στόχο του, αυτό δεν το µετατρέπει αναγκαστικά
σε επιτυχηµένη µεταναστευτική πολιτική. Οι Triandafyllidou, Angeli, and Dimitriadi (2014) έχουν
παρατηρήσει σχετικά πως το µέτρο της κράτησης, όπως υιοθετήθηκε και εφαρµόστηκε από το
ελληνικό κράτος τα τελευταία χρόνια, δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να θεωρηθεί αποτελεσµατικό
ή βιώσιµο, καθώς δεν στέκει νοµικά, και εποµένως µπορεί να επιφέρει νέες νοµικές κυρώσεις στην
Ελλάδα. Επιπλέον, είναι ένα µέτρο εξαιρετικά φορτισµένο πολιτικά, την ίδια στιγµή που οικονοµικά
είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικό, ενώ τα αποτελέσµατά του αβέβαια. Την στιγµή που συντάσσεται αυτή
η έρευνα, η Αµυγδαλέζα –το πιο κακόφηµο κέντρο κράτησης της χώρας– αρχίζει να εκκενώνεται,
κάτι που αντανακλά τη σταδιακή αλλαγή της µεταναστευτικής πολιτικής που εφαρµόζει η
νεοεκλεγµένη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.11

10

Ας συνυπολογοστεί επίσης ότι, πέραν αυτών, όπως ήδη αναφέρθηκε, η Ελλάδα πια δεν αποτελεί ελκυστικό προορισµό
για τους µετανάστες από το Πακιστάν.
11
Βλ. goo.gl/046W0m
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∆εν µπορεί, ωστόσο, να µιλήσει κανείς για παράτυπη µετανάστευση στην Ελλάδα χωρίς να
αναφερθεί στον ξενοφοβικό λόγο και την έξαρση της ρατσιστικής βίας που χαρακτηρίζουν την
καθηµερινότητα της χώρας τα τελευταία χρόνια. Όλες οι κατηγορίες αλλοδαπών πολιτών στην
χώρα, οι αιτούντες άσυλο, οι πρόσφυγες και οι µετανάστες, έχουν µετατραπεί σε θύµατα επιθέσεων
από µέλη ακροδεξιών οµάδων, συµπεριλαµβανοµένου και του νεοναζιστικού πολιτικού κόµµατος
της Χρυσής Αυγής που κατάφερε να αποκτήσει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση το 2012. Οι
αστυνοµικές, δικαστικές και γενικά κρατικές αρχές δεν αντιµετώπισαν κατάλληλα τη δραµατική
αύξηση των επιθέσεων κατά των µεταναστών, όπως καταγγέλλουν τοπικές και διεθνείς ΜΚΟ και
οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Είναι χαρακτηριστικό πως δεν έχει υπάρξει ποτέ καταδίκη
για έγκληµα µε ρατσιστικό κίνητρο στη χώρα (Triandafyllidou and Kouki, 2015).12 Επιπλέον, η
πλειοψηφία των θυµάτων ρατσιστικής βίας από επιλογή δεν αναφέρουν τις επιθέσεις στις αρχές, όχι
µόνο γιατί οι περισσότεροι είναι χωρίς χαρτιά και άρα φοβούνται τις επιπτώσεις, αλλά και γιατί οι
κρατικοί λειτουργοί είναι ανάµεσα σε αυτούς που καταγγέλλονται συχνότερα για ρατσιστική
συµπεριφορά σύµφωνα µε µαρτυρίες, ενώ παράλληλα υπάρχουν ενδείξεις συνεργασίας µεταξύ της
Χρυσής Αυγής και της Ελληνικής Αστυνοµίας (Human Rights Watch, 2012). Τα θύµατα, λοιπόν,
αποθαρρύνονται από αυτό το κλίµα ατιµωρησίας που συνοδεύει τα ρατσιστικά εγκλήµατα, από την
κανονικοποίηση της ξενοφοβίας και του ρατσισµού, καθώς και από το γεγονός ότι εν καιρώ κρίσης
οι µετανάστες έχουν µετατραπεί σε εξιλαστήρια θύµατα. Συγκεκριµένα, η πακιστανική κοινότητα
έχει κατ’ εξακολούθηση πέσει θύµα ρατσιστικών επιθέσεων και έχει προβεί σε µια σειρά ενέργειες
ως αντίδραση, συµµετέχοντας, για παράδειγµα, σε πορείες και αντιρατσιστικές πρωτοβουλίες
(Youssef, 2013).
Οι συνεντεύξεις, λοιπόν, µε παράτυπους µετανάστες έλαβαν χώρα τη στιγµή που η Ελλάδα γνώριζε
µια πρωτοφανή έξαρση ρατσισµού. Παρ’ όλα αυτά, σε καµία περίπτωση οι ίδιοι δεν αναφέρθηκαν
στο γεγονός αυτό ως παράγοντα που επηρέασε την απόφασή τους είτε να µετακινηθούν σε άλλη
χώρα είτε να επιστρέψουν πίσω στο Πακιστάν. Ωστόσο, η έρευνα πεδίου ξεκίνησε την εποχή
(Σεπτέµβριος 2013) που ο αντιφασίστας µουσικός Παύλος Φύσσας δολοφονήθηκε από ένα µέλος
της Χρυσής Αυγής και ήταν πολλοί αυτοί που µας δήλωσαν ότι χρειάστηκε να δολοφονηθεί ένας
Έλληνας για να αποφασίσουν η Αστυνοµία και η δικαιοσύνη να ασχοληθούν µε το θέµα της
ακροδεξιάς βίας. Η παρατήρηση αυτή σχετίζεται µε το γεγονός ότι, στην αρχή του ίδιου έτους, ο
νεαρός Πακιστανός Shehzad Luqman έπεσε θύµα δολοφονίας που είχε ρατσιστικό κίνητρο, κάτι το
οποίο δεν απασχόλησε µε τον ίδιο τρόπο τα µέσα ενηµέρωσης και την κοινή γνώµη ούτε τις αρχές
και τη δικαιοσύνη. Μονάδα ένας από τους ερωτηθέντες, ο Farid, µε τον οποίο επικοινωνήσαµε ξανά
ένα χρόνο µετά την αρχική µας συνοµιλία, µας είπε ότι γύρισε στο Πακιστάν τον Σεπτέµβριο του
2014 για οικονοµικούς λόγους, εφόσον είχε χάσει τη δουλειά του στην Ελλάδα, ωστόσο αυτό που
τον ώθησε να πάρει την απόφαση ήταν ένα περιστατικό ρατσιστικής βίας που του έτυχε ένα µήνα
πριν φύγει.

5.2 Κίνηση προς τα εµπρός
Λίγοι ανάµεσα στους ερωτηθέντες σκέφτονται να µεταναστεύσουν σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, ώστε
να έχουν περισσότερες πιθανότητες εύρεσης εργασίας:
«Αν θα βρω καλύτερη δουλειά θα δουλέψω εδώ, αλλιώς θα φύγω µπροστά […]. Αν δεν θα
βρω καλύτερη δουλειά, θα πάω Ιταλία, Γερµανία, προς τα κει, όχι πίσω» (Sameer, 30 ετών).

12

Τελικά, η πρώτη τέτοια περίπτωση, είναι η καταδίκη των δολοφόνων του Πακιστανού Shehzad Luqman, τον
Ιανουάριο του 2013, στους οποίους αναγνωρίστηκε ρατσιστικό κίνητρο. Η απόφαση δηµοσιεύτηκε τον Σεπτέµβριο του
2015· βλ. goo.gl/XooPBS
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Αν κάτι ωθεί τους µετανάστες να µετακινηθούν προς άλλη χώρα είναι η πεποίθησή τους ότι στην
περίπτωση αυτή θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν ένα καθεστώς νοµιµότητας που θα τους
επιτρέψει να κυκλοφορούν ελεύθερα και να εργάζονται νόµιµα εκεί, όπως για παράδειγµα στην
Ιταλία, την Ισπανία και τη Γερµανία. Και πάλι, όµως, οι πληροφορίες που έχουν είναι ελλιπείς,
παρωχηµένες ή και ψευδείς, όπως στην περίπτωση του Subhan, ο οποίος είναι σίγουρος πως εάν
καταφέρει να φτάσει στη Γερµανία θα είναι εύκολο να αναγνωρισθεί εκεί ως πρόσφυγας:
«Ερευνήτρια: Τι έχεις ακούσει για τη Γερµανία;
Subhan: Ένας φίλος µου είναι εκεί, στη Γερµανία. Έχω ακούσει ότι εκεί µπορώ να πάρω
εύκολα πολιτικό άσυλο, µπορώ να µείνω πιο καλά εκεί.
Ερευνήτρια: Θεωρείς ότι είναι όντως εύκολο να πάρεις άσυλο εκεί; Έχεις κάποιο λόγο;
Subhan: Από την Ελλάδα είναι πολύ πιο εύκολο να πάρεις εκεί πολιτικό άσυλο.
Ερευνήτρια: Έχεις κάποιο λόγο που µπορείς να πεις, γι’ αυτό το λόγο φοβάµαι να πάω πίσω
στο Πακιστάν;
Subhan: ∆εν έχω κανένα φόβο, απλά δεν θέλω να πάω πίσω. Θέλω να πάω στην Ευρώπη.
Ευρώπη, µπροστά. Γερµανία, Ιταλία» (Subhan, 23 ετών).
Εάν κάτι εµποδίζει τα άτοµα να προχωρήσουν προς αυτή την κατεύθυνση είναι, προφανώς, το
οικονοµικό κόστος που ανέρχεται στα 2.000 ευρώ, ποσό δυσβάσταχτο για κάποιον που ήδη έχει
ξοδέψει αρκετά χρήµατα για να φτάσει στην Ελλάδα και είναι ήδη κάποιο διάστηµα άνεργος. Ως
προς τα σηµεία εξόδου προς άλλες χώρες, η επικρατέστερη διαδροµή είναι ακόµα µέσω των
λιµανιών της Πάτρας και της Ηγουµενίτσας προς την Ιταλία.13 Σύµφωνα µε τις αναφορές της
Frontex (2014) αλλά και τις δηλώσεις κάποιων µεταναστών, ωστόσο, τελευταία αρχίζουν να
χρησιµοποιούνται ως εναλλακτικές οδοί και οι χώρες των δυτικών Βαλκανίων.

5.3 Παραµονή
Αν κάτι φαίνεται ενδιαφέρον, ωστόσο, είναι να καταλάβει κανείς όχι γιατί κάποιοι από τους
παράτυπους µετανάστες επιθυµούν να επιστρέψουν στο Πακιστάν, αλλά γιατί κάποιοι άλλοι
παίρνουν την απόφαση να παραµείνουν στην Ελλάδα, ακόµα κι αν βρίσκονται υπό κράτηση. Κι αυτό
συµβαίνει καθώς για ορισµένους η επιστροφή στη χώρα καταγωγής, απλούστατα, δεν επιλογή,
καθώς είτε θεωρούν πως απειλείται η ζωή τους εκεί είτε δεν έχουν καταφέρει ακόµα να µαζέψουν τα
χρήµατα που επένδυσαν για να πραγµατοποιήσουν το ταξίδι έως την Ελλάδα, ώστε να επιστρέψουν.
Ο Naeem, αφού είχε εργαστεί ήδη δύο χρόνια στο Πακιστάν, έφτασε στην Ελλάδα στα 17 του ώστε
να καλύψει τις οικονοµικές ανάγκες της οικογένειάς του, κερδίζοντας περισσότερα. Για να
συγκεντρώσει τα 6.000 ευρώ που απαιτούσε ο διακινητής, η οικογένειά του πούλησε ένα κτήµα και
δανείστηκε χρήµατα από συγγενείς. Ο Naeem συνελήφθη λίγο αφότου έφτασε στην Ελλάδα και,
όταν τον ρωτήσαµε εάν σκέφτεται να γυρίσει πίσω, απάντησε:
«Αφού πήρα δανεικά για να πληρώσω που ήρθα εδώ, πώς θα τα ξεπληρώσω αν θα πάω
πίσω; Πρέπει να βγω εδώ να δουλέψω, να πληρώσω τα χρέη που έχω και µετά» (Naeem, 19
ετών).

13

Σύµφωνα µε στοιχεία της Ελληνικής Αστυνοµίας, 293 Πακιστανοί συνελήφθηκαν στην προσπάθειά τους να
διασχίσουν τα ελληνοϊταλικά σύνορα το 2011 και 595 το 2012.
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Το ίδιο επιχείρηµα χρησιµοποιούν και όσοι δεν κρατούνται, αλλά υπήρξαν άνεργοι για µεγάλα
διαστήµατα. Πέρα από το τεράστιο οικονοµικό βάρος που θα επέφερε µια τέτοια απόφαση, αυτός ο
τρόπος σκέψης εξηγείται επίσης σε σχέση µε το ιστορικό, κοινωνικό, πολιτισµικό και πολιτικό
πλαίσιο του Πακιστάν, όπου και πάρθηκε η αρχική απόφαση για µετανάστευση. Η διαδικασία της
µετανάστευσης έχει ένα συγκεκριµένο οικονοµικό και κοινωνικό βάρος, ειδικά σε σχέση µε τους
νέους άντρες και το πέρασµά τους από την παιδική στην ενήλικη ζωή. Έτσι, ακόµα κι αν το να
γυρίσει κάποιος στην πατρίδα νωρίτερα απ’ ό,τι είχε σχεδιάσει θα ήταν, αντικειµενικά, η λογικότερη
λύση έναντι του ενδεχοµένου µιας µη διαχειρίσιµης διαµονής στην Ελλάδα ή µιας παρατεταµένης
κράτησης, µια τέτοια κίνηση δεν αποτελεί ουσιαστική επιλογή για τους Πακιστανούς µετανάστες,
ειδικά εάν πρόκειται για απέλαση ή επιστροφή µέσω κρατικών προγραµµάτων. Αφενός οι λόγοι που
αρχικά ώθησαν στη µετανάστευση (φόβος καταδίωξης, φτώχεια, ανασφάλεια ή ανεργία)
εξακολουθούν να ισχύουν, αφετέρου η επιστροφή συχνά εξισώνεται µε προσωπική αποτυχία και
πιθανώς να οδηγήσει σε στιγµατισµό του ατόµου, ειδικά στον βαθµό που συνδέεται µε
οικογενειακές δεσµεύσεις και χρέη (Schuster and Majidi, 2015).

6. Επίλογος
Η παρούσα έρευνα, στο σύνολό της, ξεκινάει από την παραδοχή ότι, ακόµα κι αν δεν δηλώνεται
ρητά, στις περισσότερες περιπτώσεις η ακαδηµαϊκή βιβλιογραφία αντιµετωπίζει τη µετανάστευση
ως προϊόν µιας σειράς ορθολογικών και συνειδητών στρατηγικών, που έχουν στόχο να
µεγιστοποιήσουν τα κέρδη του ατόµου και του νοικοκυριού στο οποίο ανήκει ο µετανάστης,
ελαχιστοποιώντας παράλληλα τους κινδύνους στους οποίους εκτίθεται ο ίδιος, λόγω αυτής της
απόφασης. Ερµηνείες που στηρίζονται σε επιχειρήµατα «ορθολογικής επιλογής» (rational choice
theory), για να εξηγήσουν τις αποφάσεις των µεταναστών, όπως η θεωρία «έλξης-απώθησης»
(“push-pull” theory), έχουν αµφισβητηθεί ήδη από τη δεκαετία του 1960 και τη θέση τους έχουν
πάρει άλλες αναλύσεις, πιο ευρείες και πολυεπίπεδες, όπως η θεωρία των «παγκόσµιων
συστηµάτων» (world systems theory) (Arango, 2000). Αντίστοιχα, δεν γίνεται πια άκριτα αποδεκτή
η κατανόηση της επιστροφής µεταναστών ως απόδειξη είτε επιτυχίας είτε αποτυχίας (De Haasetal,
2015). Σε κάθε περίπτωση, πάντως, ο οικονοµικός αναγωγισµός παραµένει ακόµα το αναπόφευκτο
πρίσµα µέσα από το οποίο γίνονται κατανοητά τα κίνητρα που οδηγούν στη µετανάστευση, τόσο σε
επίπεδο κοινωνικών αντιλήψεων όσο και ακαδηµαϊκής βιβλιογραφίας, ακόµα και στις περιπτώσεις
που λαµβάνονται υπόψη µια σειρά από κοινωνικοπολιτισµικοί παράγοντες (Ahmad, 2008: 129).
Αν εξετάσει κανείς τη µετανάστευση των Πακιστανών στην Ελλάδα υπό το πρίσµα µιας τέτοιας
οπτικής, όσες απαντήσεις παίρνει άλλα τόσα ερωτήµατα γεννιούνται – κι αυτό γιατί είναι περίπλοκο
να γίνει κατανοητό τι οδηγεί, τελικά, τα άτοµα να πάρουν την απόφαση να εγκαταλείψουν το
Πακιστάν και να ξεκινήσουν ένα τόσο δύσκολο ταξίδι µέχρι την Ελλάδα. Αρχικά, αυτό συνεπάγεται
ένα χρηµατικό ποσό όσο και το ετήσιο εισόδηµα ενός νοικοκυριού, ενώ την ίδια στιγµή οι
απαιτήσεις και ο ρόλος του διακινητή όχι µόνο δεν γίνονται αντικείµενο κριτικής, αλλά θεωρούνται
αυτονόητα. Το ίδιο αυτονόητη θεωρείται και η «παρατυπία» που ενυπάρχει στη διαδικασία της
µετανάστευσης και φέρνει τα άτοµα αντιµέτωπα µε µια σειρά κινδύνων, προκειµένου να φτάσουν
στον προορισµό τους έπειτα από µήνες ή ακόµα και χρόνια. Την ίδια στιγµή, απορία προκαλεί το
γεγονός ότι οι µετανάστες µε τους οποίους συνοµιλήσαµε δεν είχαν γνώση των παραπάνω
περιπλοκών, καθώς οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, δεν διέθεταν καµία πληροφόρηση σχετικά µε µια
σειρά ζητηµάτων. Ανάµεσά τους, για τους ελέγχους που γίνονται στα σύνορα και τις πολιτικές
ελέγχου στο εσωτερικό της χώρας, για τα πρόσφατα αυστηρότερα µέτρα ασφαλείας, για τα
προγράµµατα νοµιµοποίησης που κάποτε ίσχυαν και τώρα έχουν καταργηθεί, για τις συνθήκες που
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επικρατούν σχετικά µε το σύστηµα ασύλου και τις δυσκολίες να αποκτήσει και να ανανεώσει κανείς
τη «ροζ κάρτα», για τις εργασιακές ευκαιρίες στη χώρα.
Αυτό που προκύπτει είναι ότι, τελικά, οι πληροφορίες σχετικά µε το πώς εισέρχεται κανείς στην
Ελλάδα, πώς αποκτάει καθεστώς νοµιµότητας και σχετικά µε τη ζωή στη χώρα δεν είναι τόσο
σηµαντικές την ώρα που οι µετανάστες παίρνουν την απόφαση να εγκαταλείψουν το Πακιστάν για
να ταξιδέψουν προς την Ελλάδα. Κι ενώ οι περισσότεροι συνάντησαν δυσκολίες εξαιτίας (και) των
ανεπαρκών ή λάθος πληροφοριών που τους είχαν δώσει είτε τα κοινωνικά τους δίκτυα είτε οι
διακινητές, σε καµία περίπτωση το γεγονός αυτό δεν τους κάνει να µετανιώσουν που εµπιστεύθηκαν
τις παραπάνω πηγές για να αντλήσουν τις πληροφορίες. Οι περισσότεροι, λοιπόν, από τους
συνεντευξιαζόµενους βρέθηκαν αντιµέτωποι µε τεράστια εµπόδια στην προσπάθειά τους όχι µόνο
να στέλνουν στην πατρίδα επαρκή εµβάσµατα και να ζήσουν µια ζωή διαφορετική στην Ευρώπη,
αλλά ακόµα και να καταφέρουν να επιβιώσουν. Αρκετοί δεν µπορούν να γυρίσουν γιατί ακόµα
χρωστάνε χρήµατα. Ωστόσο, την ίδια στιγµή αρκετοί είναι αυτοί ανάµεσά τους που, παραδόξως, δεν
εκφράζουν καν την επιθυµία να εγκαταλείψουν την Ελλάδα. Με λίγα λόγια, εάν προσπαθούσαµε να
ερµηνεύσουµε τα παραπάνω σύµφωνα µε µια ανάλυση «έλξης-απώθησης» (push/pull) ή «κόστουςοφέλους» (cost/benefit), µε δυσκολία θα καταλήγαµε σε κάποια συγκεκριµένα αποτελέσµατα
σχετικά µε τους θανάσιµους κινδύνους τους οποίους αντιµετωπίζουν οι παράτυποι µετανάστες.
Αυτό, εκτός των άλλων, µπορεί να σχετίζεται µε τις προκαταλήψεις που καθορίζουν τον τρόπο µε
τον οποίο θέτουµε το ερώτηµα «γιατί» µεταναστεύει κάποιος από το Πακιστάν στην Ελλάδα, αφού
αυτό που υπονοείται πάντα είναι ότι η απόφαση που παίρνει κάποιος να εγκαταλείψει το σπίτι του
δεν µπορεί παρά να αποτελεί την ύστατη λύση σε άλυτα προβλήµατα. Αυτή η λογική συνάδει µε τις
επικρατούσες θεωρίες οικονοµικής ιστορίας που έχουν ως αντικείµενο έρευνας τις αναπτυσσόµενες
χώρες ή/και τις κοινότητες των φτωχών και το πώς αυτοί επιβιώνουν (Ahmad, 2008: 134). Όπως
είδαµε παραπάνω, τέτοιου τύπου ερµηνευτικά εργαλεία θεωρούν τις αποφάσεις που παίρνουν οι
µετανάστες ως µη ορθολογικές διαδικασίες, ενώ το αποτέλεσµα που ασκεί η δράση των ατόµων στη
δοµή παραµένει τελικά ασαφές ή ανύπαρκτο. Ωστόσο, τα κίνητρα που ωθούν τους µετανάστες να
µεταναστεύσουν διαµορφώνονται σε διάφορες εκφάνσεις της ζωής τους, που δεν σχετίζονται
µονάχα µε τις οικονοµικές ανάγκες της οικογένειάς τους, αλλά και µε τοπικές συνθήκες και το
κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσονται και το οποίο είναι αποτέλεσµα πολλαπλών παραγόντων,
οι οποίοι µπορεί να είναι εξίσου ορθολογικοί όσο και τυχαίοι.
Για παράδειγµα, οι πληροφορίες που διαθέτουν οι µετανάστες σχετικά µε τη χώρα προορισµού
συνήθως δεν είναι αυτές που η σχετική ακαδηµαϊκή βιβλιογραφία θα θεωρούσε σηµαντικές, αφού
δεν σχετίζονται µε τον έλεγχο των συνόρων, τις δυνατότητες νοµιµοποίησης ή τις εργασιακές
συνθήκες. Για τα άτοµα αυτά αρκεί το γεγονός πως η Ελλάδα φαντάζει ως µια χώρα που µπορεί, µε
κάποιον τρόπο, να ικανοποιήσει τις προσδοκίες τους. Με βάση αυτή την ασαφή εικόνα διατίθενται
τόσο αυτοί όσο και οι οικογένειές τους να πληρώσουν τεράστια ποσά στους διακινητές ώστε να
«αγοράσουν» το αγαθό της παράτυπης µετανάστευσης. Για να κατανοήσουµε αυτή την εµπειρία
µετανάστευσης θα ήταν χρήσιµο να µη µένουµε προσκολληµένοι σε µια λογική «κόστους-οφέλους».
Και, επίσης, να λάβουµε υπόψη αφενός ότι οι άντρες του Πακιστάν ενηλικιώνονται σε ένα
περιβάλλον όπου η µετανάστευση είναι µια κοινωνικά ενσωµατωµένη εµπειρία που αποτελεί µια
κανονικότητα για όλους (τους πατέρες, τα αδέλφια, τους φίλους και τους συγγενείς τους), που έχουν
ζήσει ή ακόµα ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό. Η µετανάστευση αποτελεί, για αρκετά
πολιτισµικά περιβάλλοντα, µια «ιεροτελεστία µετάβασης» (rite of passage) προς έναν πιο
ανεξάρτητο, οικονοµικά και κοινωνικά, τρόπο ζωής (Punch, 2007: 4): η Gardner υποστηρίζει ότι οι
νεαροί άντρες που φεύγουν από το Συλέτ του Μπανγκλαντές για να βρουν δουλειά σε ινδικά
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εστιατόρια στη Βρετανία το κάνουν, επίσης, γιατί «η µετανάστευση στο εξωτερικό σχετίζεται και µε
την κατασκευή µιας πιο δηµιουργικής, ενήλικης ανδρικής ταυτότητας» (2009).
Στην ίδια λογική, ο Punch (2007) τονίζει ότι οι νεαροί Βολιβιανοί πάνε στην Αργεντινή για δουλειά,
ώστε να αποκτήσουν το αυξηµένο κύρος που συνοδεύει την ταυτότητα ενός µετανάστη. Στην
περίπτωση των Αφγανών η µετανάστευση µπορεί επίσης να γίνει αντιληπτή ως µια αναγκαία φάση
στην πορεία της ζωής τους, µια «ιεροτελεστία µετάβασης προς την ενηλικίωση και ένα βήµα προς
τον ανδρισµό» (Monsutti, 2007). Αλλά και για τους Πακιστανούς αποτελεί ένα απαραίτητο στάδιο,
κατά τη διάρκεια του οποίου πρέπει να συγκεντρώσουν τα χρήµατα, την ελευθερία και το κύρος που
απαιτείται ώστε να επιστρέψουν, να παντρευτούν, και άρα να βιώσουν αυτό που συνεπάγεται η
ανδρική ταυτότητα στο πλαίσιο της χώρας τους (Ahmad, 2008). Άρα, η επιστροφή ή η απέλαση δεν
αποτελούν επιλογή, αν και φαινοµενικά µπορεί να µοιάζουν ως αναπόφευκτες λύσεις: εκτός από
τους λόγους εκείνους που αρχικά µπορεί να ώθησαν προς τη µετανάστευση και εξακολουθούν να
ισχύουν (φόβος καταδίωξης, φτώχεια, ανασφάλεια, ανεργία), ο γυρισµός µπορεί να εξισωθεί µε την
προσωπική αποτυχία και να στιγµατίσει το άτοµο. Με λίγα λόγια, θέµατα αυτονοµίας, φύλου και
ενηλικίωσης αλληλοσυνδέονται µε την οικονοµική ευηµερία του νοικοκυριού, την έλλειψη
δυνατότητας επιβίωσης στην πατρίδα και την ανάγκη για µετανάστευση: οι παράγοντες που
διαµορφώνουν την απόφαση για µετακίνηση είναι πολλαπλοί και αλληλοσυνδεόµενοι, ώστε να
µπορέσουν να κατηγοριοποιηθούν ως «οικονοµικοί» έναντι «πολιτισµικών», ή «συλλογικοί» έναντι
«ατοµικών».
Οι επικρατέστερες θεωρίες σχετικά µε τη µετανάστευση συχνά γίνονται αντικείµενο κριτικής, γιατί
υποτιµούν τους πολιτισµικούς παράγοντες, ανάγουν τις αποφάσεις των µεταναστών αποκλειστικά
σε οικονοµικά αίτια, ενώ παράλληλα θεωρούν ότι οι τοπικές κοινωνίες είναι οµοιογενείς, στατικές
και πάντα ελλιπείς σε σχέση µε τις χώρες προορισµού (Monsutti, 2007). Αυτού του τύπου οι
προκαταλήψεις σε σχέση µε τη λογική των µεταναστών δεν µας βοηθούν, ωστόσο, να καταλάβουµε
πώς λαµβάνονται οι αποφάσεις για µετακίνηση και ποιοι παράγοντες παίζουν ρόλο στη διαχείριση
της παράτυπης µετανάστευσης. Ως προς αυτό το σηµείο, η περίπτωση των µεταναστών από το
Πακιστάν είναι εξαιρετικά διαφωτιστική στην προσπάθεια τόσο των ερευνητών όσο και αυτών που
καθορίζουν τις πολιτικές να καταλάβουν και να διαχειριστούν το θέµα της παράτυπης
µετανάστευσης στη σύγχρονη Ελλάδα, η οποία βιώνει µια πολυεπίπεδη κρίση. Κατά τη διάρκεια των
συνεντεύξεων, η διάκριση µεταξύ νόµιµης και παράνοµης µετανάστευσης παρέµεινε ρευστή,
ευµετάβλητη και χωρίς καµία σηµασία εν τέλει για την απόφαση που λαµβάνουν τα άτοµα σχετικά
µε τη µετακίνησή τους. Η µετανάστευση δεν αφορά απλώς µετακινήσεις εργαζοµένων, ενώ η
αλληλεπίδραση µεταξύ ατόµου και δοµής δεν είναι προκαθορισµένη ή σαφής. Οι µετανάστες δεν
είναι µόνο θύµατα ή αντικείµενα της σύγχρονης κυριαρχίας και της παγκόσµιας ανισότητας, όπως
συχνά πιστεύεται.
Από την άλλη, στην προσπάθειά µας να ανακαλύψουµε την υποκειµενικότητα των µεταναστών είναι
εξίσου επικίνδυνο να θεωρήσουµε ότι είναι ικανοί να βγουν από το πλαίσιο στο οποίο εντάσσονται,
καθώς και από την ιστορία τους, και να πάρουν αποφάσεις µε ερµηνευτικά εργαλεία και δεξιότητες
που ανήκουν σε άλλα περιβάλλοντα, τα οποία δίνουν διαφορετική σηµασία και αξία στη διαδικασία
της µετανάστευσης. Η δράση των µεταναστών έχει τη δική της λογική που διαµορφώνεται στη βάση
των κοινωνικών σχέσεων, των ιστορικών παραδόσεων και του πολιτισµικο-πολιτικού περιβάλλοντος
που οι ίδιοι βιώνουν, καθώς και σε σχέση µε τους δοµικούς παράγοντες τους οποίους επιβάλλουν οι
παγκόσµιες και τοπικές συνθήκες. Υπό αυτό το πρίσµα, η «παρανοµία», η ποινικοποίηση, οι
κίνδυνοι για ζωή τους και η προοπτική κράτησης που σχετίζονται µε την παράτυπη µετανάστευση
δεν φαντάζουν ως παράγοντες που αποτρέπουν τους άντρες από το Πακιστάν να φτάσουν στην
Ελλάδα, απλώς τους κατευθύνουν σε διαφορικές µεταναστευτικές διαδροµές και στρατηγικές
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επιβίωσης. Ως εκ τούτου, οι αυξηµένες πολιτικές ελέγχου, όπως λ.χ. οι φράχτες και οι έλεγχοι στα
σύνορα και στο εσωτερικό της χώρας, αντί να διώχνουν τους µετανάστες, θέτουν τη ζωή τους σε
αυξηµένο κίνδυνο, ενώ η αδυναµία νοµιµοποίησης και το µέτρο της κράτησης λειτουργούν ως
εµπόδια που δεν τους αφήνουν να εργαστούν, την ίδια στιγµή που επιµηκύνουν την παραµονή τους
στη χώρα.
Με βάση τις παραπάνω διαπιστώσεις, καταλήγουµε στο συµπέρασµα πως, για να κατανοήσουµε
καλύτερα τους παράγοντες και τους δρώντες που εµπλέκονται στην παράτυπη µετανάστευση, τόσο
σε επίπεδο έρευνας όσο και πολιτικής, οφείλουµε να θέσουµε διαφορετικά ερωτήµατα και να
χειριστούµε την κάθε µεταναστευτική οµάδα µε διαφορετικό τρόπο.
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7. Παραρτήµατα
Παράρτηµα I: Συνεντεύξεις µε αρχές και φορείς στην Ελλάδα
Αριθµός
Συνέντευξης

Φορείς στην Ελλάδα

Επικοινωνία

Ηµεροµηνία

1

Πακιστανική Κοινότητα Ελλάδος
«Η Ενότητα»

Συνέντευξη

14.02.2013

2

Pak-Hellenic Cultural and Welfare
Society

Συνέντευξη

18.02.2013

3

Association of Shia Muslims
Pakistanis

Συνέντευξη

03.03.2013

4

Ελληνική Αστυνοµία, ∆ιεύθυνση
Μετανάστευσης

Συνέντευξη

05.04.2013

5

UNHCR

Συνέντευξη

08.02.2013

6

Ελληνικό Συµβούλιο για τους
Πρόσφυγες

Συνέντευξη
µέσω τηλεφώνου
και απάντηση
µέσω e-mail

17.02.2013

7

Ελληνική Αστυνοµία, ∆ιεύθυνση
Μετανάστευσης, Τµήµα
Επιχειρήσεων και Συντονισµού

Συνέντευξη

11.02.2013

8

Ελληνική Αστυνοµία, Τµήµα Ασύλου,
∆ιεύθυνση Μετανάστευσης

Συνέντευξη

11.02.2013

9

Ελληνικό Φόρουµ Μεταναστών

Συνέντευξη

15.02.2013

10

FRONTEX

Συνέντευξη

01.02.2013
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Παράρτηµα II: Χάρτης διαδροµών
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ΣΤ. «Η ΕΛΛΑ∆Α ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ ΜΙΑ
ΠΟΡΤΑ ΠΟΥ ΤΗΝ ΠΕΡΝΑΣ ΓΙΑ ΝΑ
ΦΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ».
ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΦΓΑΝΙΚΗ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

Αγγελική ∆ηµητριάδη

1. Εισαγωγή
Η Ελλάδα είναι ένα κρίσιµο µονοπάτι εισόδου για τους µετανάστες που διέρχονται από την Ασία και
την Αφρική. Το 2011, η χώρα κατέγραψε περίπου το 90% του συνόλου των συλλήψεων παράτυπων
µεταναστών στην Ευρώπη (FRA 2011). Τα ελληνoτουρκικά θαλάσσια σύνορα αρχικώς (2004-2009)
και στη συνέχεια τα χερσαία σύνορα (2009-2012) δέχθηκαν τον κύριο όγκο των αφίξεων. Οι κύριες
εθνικότητες, έως το 2004, ήταν οι Αλβανοί και οι Αφγανοί, ακολουθούµενοι από τους Πακιστανούς,
τους Κούρδους, τους Σοµαλούς και πρόσφατα τους Σύρους. Παρά τις πολιτικές αποτροπής, τη
φρούρηση των συνόρων και γενικότερα τη δυσκολία πρόσβασης στα εξωτερικά σύνορα της Ε.Ε., οι
ροές µειώθηκαν µόνον προσωρινά και αυξήθηκαν ξανά µετά το 2012, σε µεγάλο βαθµό λόγω των
εσωτερικών συγκρούσεων στη Συρία.
Από το 2012 τα θαλάσσια σύνορα βρέθηκαν ξανά στο επίκεντρο των αφίξεων. Η πλειοψηφία των
νεοαφιχθέντων είναι Σύροι, οι Αφγανοί όµως εξακολουθούν να έχουν σηµαντική παρουσία στα
πλοία που µεταφέρουν µετανάστες, όπως και οι Σοµαλοί και οι µετανάστες από την Ερυθραία. Αν
και οι αριθµοί, όπως θα δούµε παρακάτω, έχουν µειωθεί, εντούτοις οι Αφγανοί παραµένουν η τρίτη
145

∆ΡΩΝΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗ ΝΟΜΙΜΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ:
ΣΥΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΥΠΩΝ ΡΟΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

εθνικότητα, όσον αφορά στις συλλήψεις στην Ελλάδα.1 Οι διαδροµές τους µπορεί να
προσαρµόστηκαν στις συνοριακές πολιτικές, αλλά οι προορισµοί τους παραµένουν τα κράτη-µέλη
της Ε.Ε., καθιστώντας την κατανόηση των κινήτρων, τα µεταναστευτικά µονοπάτια και τη
διαδικασία λήψης των αποφάσεων κρίσιµα στοιχεία για τον σχεδιασµό των πολιτικών.
Πώς επηρεάζουν οι πολιτικές ελέγχου τα σχέδια και τις ενέργειες των µελλοντικών (και των
υπαρχόντων) µεταναστών; Και γιατί ορισµένες πολιτικές είναι πιο επιτυχηµένες από άλλες; Αυτά
είναι και τα κεντρικά ζητήµατα που εξετάζονται στο ερευνητικό πρόγραµµα ΙRΜΑ και στις
επιµέρους µελέτες της έκθεσης αυτής, ενώ η παρούσα µελέτη εστιάζεται στην περίπτωση των
Αφγανών παράτυπων µεταναστών: σκιαγραφώντας τους παράγοντες, τους φορείς και τις πολιτικές,
ευελπιστούµε να κατανοήσουµε καλύτερα την αλληλεπίδραση µεταξύ των πολιτικών και των
αποδεκτών τους.
Τα βασικά ζητήµατα στα οποία δίνει έµφαση η παρούσα ανάλυση2 αφορούν το άσυλο, ως κύριο
λόγο για τη µετανάστευση, και στη σηµασία του κεφαλαίου, ως κύρια παράµετρο για την επιτυχή
µετανάστευση. Ο διακινητής, όπως επισηµαίνεται σε όλες τις συνεντεύξεις, είναι ο βασικός δρων,
που κατέχει πολλαπλούς ρόλους: από παράγοντας διευκόλυνσης της κινητικότητας έως πηγή
πληροφοριών ή παράγοντας ανατροπής των µεταναστευτικών σχεδιασµών. Εξετάστηκαν, επίσης, η
επιλογή του προορισµού και οι περιορισµένες πληροφορίες, που έχουν στην πραγµατικότητα οι
µετανάστες, όπως επίσης ο ρόλος της Τουρκίας, τόσο ως κόµβου συλλογής πληροφοριών όσο,
κυρίως, συλλογής χρηµάτων, προκειµένου να συνεχίσουν το ταξίδι. Το πέρασµα των συνόρων, τόσο
κατά την είσοδο όσο και κατά την έξοδο, εξετάστηκαν σε σχέση µε τις πολιτικές στην Ελλάδα, και
ειδικότερα την περίφραξη των συνόρων και την ένταση της αποτροπής της εισόδου. Τέλος, το
κεφάλαιο αυτό αναδεικνύει το θέµα της κράτησης, ως βασικής πολιτικής κατά την περίοδο σύνταξης
του κειµένου, που φαίνεται να επηρέασε σε µεγάλο βαθµό τόσο τη µεταναστευτική διαδροµή, αλλά
και την απόφαση των Αφγανών να φύγουν από την Ελλάδα, είτε µέσω διέλευσης (όπου είναι
δυνατόν) προς άλλες χώρες ή και µέσω επιστροφής στο Αφγανιστάν.
Εποµένως, θα επιδιώξουµε να εξετάσουµε την αφγανική µετανάστευση στην Ελλάδα σύµφωνα µε
τους βασικούς άξονες του προγράµµατος IRMA, επιχειρώντας να αναλύσουµε τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων των Αφγανών µεταναστών, από την απόφασή τους να µεταναστεύσουν έως την επιλογή
του προορισµού, αλλά και το ίδιο το ταξίδι. Όπως και στα προηγούµενα κεφάλαια, η ανάλυση
ακολουθεί µια σχεδόν χρονολογική πορεία, ευθυγραµµισµένη µε τον λόγο του µετανάστη.

1.1 Μεθοδολογική προσέγγιση και ερευνητικό δείγµα
Η βιβλιογραφία για τη µετανάστευση, τις µεταναστευτικές διαδικασίες και τη βιοµηχανία της
µετανάστευσης είναι τεράστια (βλ., ενδεικτικά, Kritz et al., 1992· Richmond, 1988· Faist, 2000·
Massey et al., 1993· Singer and Massey, 1998· Castles and Miller, 2003· Bakewell, 2010). Σε αυτήν,
φαίνεται να υπάρχει η τάση να γίνεται διάκριση στο αντικείµενο της έρευνας ανάµεσα είτε σε

1

Οι Σύροι κατατάσσονταν πρώτοι το 2014, ακολουθούµενοι από τους Αλβανούς, ενώ οι Αφγανοί ήταν τρίτοι σε
συλλήψεις.
2
Το έργο και κατ’ επέκταση τα αποτελέσµατά του δεν θα είχαν επιτευχθεί χωρίς την προθυµία των µεταναστών να µου
εµπιστευθούν τις προσωπικές τους ιστορίες, χωρίς τους διερµηνείς που βοήθησαν στην επαφή µε τις κοινότητες, χωρίς
τους οργανισµούς που προσέφεραν ασφαλές περιβάλλον για τις συνεντεύξεις, καθώς επίσης και έναν πλούτο
πληροφοριών. Είµαι υπόχρεη σε όλους για τη συµµετοχή και τη βοήθειά τους. Τέλος, είναι σηµαντικό να αναγνωριστεί
η συνεχής βοήθεια της Ελληνικής Αστυνοµίας και της οµάδας του Τµήµατος Αλλοδαπών, που παραχώρησαν
επανειληµµένα άδεια να επισκεφθώ το προαναχωρησιακό κέντρο της Αµυγδαλέζας και µε προθυµία παρείχαν τα
στοιχεία που τους ζητήθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της έρευνας.
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«εκούσιους» και «εξ ανάγκης» µετανάστες, είτε ανάµεσα σε πρόσφυγες και οικονοµικούς
µετανάστες. Για εκείνους που αναγκάστηκαν να φύγουν λόγω παρατεταµένων συγκρούσεων ή
διώξεων η θεωρία της µετανάστευσης παραµερίζεται ή, όπως σηµειώνει ο Bakewell (2010: 1690),
«µπορεί να προσπαθούµε να διερευνήσουµε τους πολιτικούς, οικονοµικούς ή κοινωνικούς
παράγοντες που τους εξαναγκάζουν να µετακινηθούν, αλλά δεν χρειάζεται να εξηγήσουµε
την άφιξή τους σε σχέση µε τις προσωπικές τους επιθυµίες. Στην πραγµατικότητα, η εξήγηση
πέραν του δέοντος και η απόδοση προσωπικών κινήτρων σε αυτούς τους ανθρώπους
θεωρείται ότι υπονοµεύει τη διεκδίκησή τους ως προς το καθεστώς του πρόσφυγα».
Υπάρχουν πολλά θεωρητικά πλαίσια στα οποία µπορούµε να τοποθετήσουµε τη µετανάστευση, στην
προσπάθειά µας να την κατανοήσουµε. Οι περισσότερες προσεγγίσεις εστιάζονται είτε στην
κυριαρχία των διαρθρωτικών περιορισµών είτε στον ρόλο του ατόµου. Η µετα-στρουκτουραλιστική
προσέγγιση, κυρίαρχη έως σήµερα, που αξιοποιείται σε αυτή την έρευνα, επιδιώκει µια ισορροπία,
αναγνωρίζοντας ότι η µετανάστευση είναι µια δυναµική διαδικασία (Bakewell, 2010· Castles, De
Haas and Miller, 2014), κατά την οποία οι µετανάστες δεν είναι, απλώς, θύµατα των δοµών στις
οποίες είναι ενσωµατωµένοι, αλλά µερικοί έχουν την ευκαιρία να διατηρούν τον έλεγχο της
κινητικότητάς τους. Αξίζει να σηµειωθεί ότι, στην πραγµατικότητα, ένα σηµαντικό κοµµάτι του
παγκόσµιου πληθυσµού δεν έχει τη δυνατότητα να µετακινηθεί (Hyndman, 2012· Massey, 1993).
Έτσι προκύπτει µια αλληλεπίδραση ανάµεσα στις πολιτικές που διέπουν τη µετανάστευση, τις
δυνατότητες των µεταναστών και τις επιθυµίες που διαµορφώνουν και οικοδοµούν τα
µεταναστευτικά µονοπάτια, τις ροές και τις µεταναστευτικές κατηγορίες. Χαρακτηριστικό
παράδειγµα, οι µεικτές µεταναστευτικές ροές.
Οι µεικτές µεταναστευτικές ροές µας υπενθυµίζουν ότι η µετανάστευση δεν είναι ούτε γραµµική
ούτε ξεκάθαρη – κάτι που ισχύει και στην περίπτωση των Αφγανών. Τα κίνητρα είναι συχνά µεικτά.
Η µετανάστευση είναι µια ρευστή διαδικασία, σε µεγάλο βαθµό αποτέλεσµα των αλληλεπιδράσεων
µεταξύ πολλών στοιχείων, συµπεριλαµβανοµένου του µεµονωµένου ατόµου, αλλά και ενός συνόλου
διαδικασιών και δοµών. Αναγνωρίζοντάς το, στην ανάλυσή του για την αλληλεπίδραση δοµήςατόµου, ο Bakewell (2010) επισηµαίνει ένα κρίσιµο σηµείο: οι πολιτικές και τα νοµικά πλαίσια
επηρεάζουν τον τρόπο µε τον οποίο αντιµετωπίζουµε και ανταποκρινόµαστε στις κατηγορίες των
µεταναστών που κατασκευάζουµε. Το πώς ερµηνεύουµε και κατανοούµε τη µετανάστευση
διαµορφώνει, στη συνέχεια, και τον τρόπο µε τον οποίο ανταποκρινόµαστε στους µετανάστες.
Αυτοί, µε τη σειρά τους, ανταποκρίνονται στο πώς τους κατηγοριοποιούµε, και κατά συνέπεια στο
πώς τους προσεγγίζουµε.
Κατά τη διαµόρφωση και την πραγµάτωση των σχεδίων τους οι µετανάστες αλληλεπιδρούν µε
κρατικούς φορείς και πολιτικές (των χωρών προορισµού ή διέλευσης), καθώς και µε µη κρατικούς,
τοπικούς ή διακρατικούς φορείς (ΜΚΟ, διεθνείς οργανισµούς, δίκτυα διακινητών, εργοδότες). Ως εκ
τούτου, οι συνεντεύξεις που έγιναν σε σχέση µε την παρούσα µελέτη περίπτωσης προσπάθησαν να
ρίξουν φως στο πώς οι µετανάστες σχεδιάζουν, αλλά και αλλάζουν τα σχέδιά τους και τις
στρατηγικές τους για τη µετανάστευση σε χώρες προορισµού, καθώς και στο ποιοι φορείς και µε
ποιον τρόπο επηρέασαν τη λήψη των αποφάσεών τους και τις ενέργειές τους (ιδίως όσον αφορά την
ανταλλαγή πληροφοριών και την οργάνωση του ταξιδιού).
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Συνολικά, έγιναν 53 συνεντεύξεις στην Ελλάδα και την Τουρκία, οι περισσότερες από τις οποίες µε
τη βοήθεια διερµηνέα.3 Οι συνεντεύξεις στην Τουρκία πραγµατοποιήθηκαν κυρίως στα σπίτια των
συµµετεχόντων. Στην Ελλάδα η πρόσβαση ήταν δυσκολότερη και προβληµατική. Η επιχείρηση
Ξένιος ∆ίας4 και η συστηµατική σύλληψη και κράτηση των παράτυπων Αφγανών είχε προκαλέσει
φόβο σε όσους βρίσκονταν στα αστικά κέντρα. Όσοι είχαν καταφέρει να ξεφύγουν και να µην τους
εντοπίσει η Αστυνοµία φοβόντουσαν µήπως συλληφθούν και αρνούνταν να κυκλοφορήσουν
δηµόσια, κάτι που καθιστούσε ιδιαίτερα δύσκολη την προσέγγισή τους. Οι συνεντεύξεις στην Αθήνα
έλαβαν χώρα κυρίως σε γραφεία οργανώσεων, που ευγενικά µας φιλοξένησαν για να προσφέρουν
ένα πιο ασφαλές περιβάλλον στους συµµετέχοντες. Επιπλέον, ένας αριθµός συνεντεύξεων
πραγµατοποιήθηκε στο προαναχωρησιακό κέντρο κράτησης της Αµυγδαλέζας, όπου κρατούνταν
σηµαντικός αριθµός Αφγανών. Την άδεια, σε αυτή την περίπτωση, την έδινε η Ελληνική Αστυνοµία
και οι συνεντεύξεις διεξάγονταν πάντα µε τη βοήθεια διερµηνέα, ο οποίος δεν εργαζόταν, ούτε
συνεργαζόταν, µε την Αστυνοµία και το κέντρο κράτησης για την εξασφάλιση του απορρήτου των
δεδοµένων.
Συνολικά η οµάδα-στόχος αποτελούνταν από τρεις κατηγορίες:
1. Αυτούς που είχαν αφιχθεί πρόσφατα ή ζούσαν στην Ελλάδα παράτυπα. Συνολικά, έγιναν 30
συνεντεύξεις (25 στην Αθήνα και 5 στην Πάρο, όπου υπήρχε µια µικρή κοινότητα Αφγανών).
2. Όσους συµµετείχαν στο Πρόγραµµα Εθελοντικής Επιστροφής του ∆ΟΜ και ήταν έτοιµοι να
επιστραφούν στο Αφγανιστάν (11 συνολικά συνεντεύξεις, από τις οποίες µία διενεργήθηκε
στα γραφεία του ∆ΟΜ στην Αθήνα, ενώ οι υπόλοιπες στο Κέντρο Κράτησης της
Αµυγδαλέζας).
3. Μετανάστες σε διέλευση, που περίµεναν στην Τουρκία για να έρθουν στην Ελλάδα (12
ατοµικές συνεντεύξεις πραγµατοποιήθηκαν στα περίχωρα της Κωνσταντινούπολης).
Οι συµµετέχοντες διαφοροποιούνταν ως προς το φύλο, την ηλικία και τη χώρα προέλευσης. Η
συντριπτική πλειοψηφία ήταν άγαµοι άντρες. Περίπου 18 είτε ήταν παντρεµένοι µε παιδιά είτε
πρόσφατα χηρεύσαντες µε παιδιά. Μια αξιοσηµείωτη αλλαγή των τελευταίων τριών χρόνων, η
οποία επιβεβαιώθηκε από το δείγµα, είναι η αύξηση των αφίξεων οικογενειών, κατά κύριο λόγο από
το Αφγανιστάν και το Ιράν, καθώς και µελών της αφγανικής µεσαίας τάξης, που αναπτύχθηκε κατά
τη διάρκεια της παρουσίας ξένων στρατευµάτων στη χώρα. Οι συνθήκες διαβίωσης στο Αφγανιστάν,
η έλλειψη απασχόλησης και η αβεβαιότητα, αλλά και η αλλαγή στάσης απέναντι στους Αφγανούς
στις γειτονικές χώρες υποδοχής είχε αποτέλεσµα τη µετανάστευση επαγγελµατιών και οικογενειών
προς την Ευρώπη. Οι γυναίκες συνήθως δεν µεταναστεύουν µόνες τους, αν και έχουν καταγραφεί
περιπτώσεις γυναικών που διέρχονται από την Ελλάδα, συνοδευόµενες από τα παιδιά τους. Μόνον
πέντε γυναίκες έδωσαν συνεντεύξεις γι’ αυτή τη µελέτη. Από αυτές, δύο συνοδεύονταν από τους
συζύγους τους, µία ήταν µόνη και δύο ήταν χήρες. Ένας µόνον συνεντευξιαζόµενος ήταν
ασυνόδευτος ανήλικος ηλικίας 16 ετών.5 Η πλειοψηφία των συνεντευξιαζόµενων ανήκε στην

3

4

5

Έγινε αποµαγνητοφώνηση και επεξεργασία όλων των συνεντεύξεων, οι οποίες στη συνέχεια αναλύθηκαν µέσω του
λογισµικού MAXQDA. Για τους συνεντευξιαζόµενους χρησιµοποιήθηκαν ψευδώνυµα.
Η ίδια η επιχείρηση δεν κατέληξε σε µεγάλο αριθµό κρατήσεων Αφγανών παράτυπων µεταναστών. Για παράδειγµα
από τον Αύγουστο του 2012 έως τα µέσα Φεβρουαρίου του 2013 (15.2.2013) µόνον 252 Αφγανοί βρίσκονταν υπό
κράτηση στο πλαίσιο του Ξένιου ∆ία, σύµφωνα µε τα στοιχεία που παρείχε η Ελληνική Αστυνοµία.
Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι αποτελούν µια σηµαντική οµάδα, που δεν αντιπροσωπεύεται στο παρόν ερευνητικό δείγµα.
∆εν υπάρχει καταγεγραµµένος συνολικός αριθµός των ασυνόδευτων ανηλίκων στην Ελλάδα. Ο συνηθέστερος τρόπος
καταγραφής είναι µέσω των διαθέσιµων θέσεων στα κέντρα υποδοχής ανηλίκων και µέσω των αιτηµάτων διαµονής,
που κατατίθενται στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ). Μόνο το δεύτερο τρίµηνο του 2014
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ηλικιακή οµάδα 17-25 ετών, πράγµα που σηµαίνει ότι το δείγµα της παρούσας µελέτης αντιστοιχεί
σε έναν αρκετά νεανικό πληθυσµό.
Ελάχιστοι από τους συνεντευξιαζόµενους στην Ελλάδα ανέφεραν ότι απασχολούνταν εργασιακά.
Εκείνοι που βρίσκονταν σε εγκαταστάσεις κράτησης δεν µπορούσαν, ασφαλώς, να εργαστούν, ενώ
πολλοί δεν είχαν την ευκαιρία να εργαστούν και πριν τη σύλληψή τους. Σε αυτούς που ήταν
ελεύθεροι, και ιδιαίτερα σε όσους είχαν αφιχθεί πρόσφατα, η εργασία δεν ήταν επιλογή λόγω των
υψηλών ποσοστών ανεργίας, ακόµη και στην άτυπη αγορά, αλλά και λόγω του φόβου µήπως
ελεγχθούν τυχαία από την Αστυνοµία. Έτσι, η εργασιακή απασχόληση εξετάζεται ως κινητήριος
παράγοντας για τη µετανάστευση, αλλά σπάνια χαρακτηρίζει την εµπειρία της παραµονής στην
Ελλάδα.
Σχεδόν το 80% του δείγµατος είχε µεταναστεύσει απευθείας από το Αφγανιστάν, µε το υπόλοιπο
20% να έχει φτάσει από το Ιράν (µε δυο εξαιρέσεις από το Πακιστάν). Αυτό είναι ένα ενδιαφέρον
εύρηµα, ιδίως το υψηλό ποσοστό µεταναστών που έρχονται απευθείας από το Αφγανιστάν και
δευτερευόντως από το Ιράν. Η Ελλάδα αποτελούσε στο παρελθόν αποδέκτη Αφγανών από το
Πακιστάν και το Ιράν, είτε δεύτερης γενιάς προσφύγων είτε µεταναστών σε δεύτερη µετακίνηση
(για την ανάλυση της µετανάστευσης σ’ αυτές τις χώρες, βλ. ∆ηµητριάδη, 2013). Και οι δυο χώρες
µετέβαλαν σηµαντικά την πολιτική αντιµετώπισης των Αφγανών µεταναστών την τελευταία
δεκαετία, ωθώντας τους σε προγράµµατα επιστροφής συνοδευόµενα από πολιτικές αποκλεισµού.
Αδυνατώντας να κατέχουν περιουσία, να φοιτούν σε σχολεία, να βρουν εργασία, αντιµέτωποι µε την
απέλαση (συµπεριλαµβανοµένων των προσφύγων δεύτερης γενιάς), τη φτώχεια και τον κοινωνικό
αποκλεισµό, καθώς και τον ρατσισµό, ιδίως στο Ιράν, πολλοί Αφγανοί ξεκίνησαν το µεγάλο ταξίδι
αναζήτησης νέων πατρίδων. Ωστόσο, τα ευρήµατα της παρούσας έρευνας καταδεικνύουν ότι
υπάρχει ένα νέο ρεύµα µετανάστευσης απευθείας από το Αφγανιστάν προς την Ελλάδα και την
Ευρώπη.

2. Προσδοκίες για µετανάστευση
Το να µένει κανείς στάσιµος σε ένα µέρος ή να βρίσκεται εν κινήσει µπορεί να συµβεί είτε από
ανάγκη είτε από εξαναγκασµό ή/και από «επιλογή» (Ahmed, Cataneda et al., 2003) και εξαρτάται
από συγκεκριµένες δοµές εξουσίες που ενθαρρύνουν ή αποτρέπουν τη µετακίνηση (Cresswell,
1996).
Υπάρχει, ως εκ τούτου, µια θεµελιώδης διαφορά µεταξύ της προσδοκίας για µετανάστευση και της
ικανότητας πραγµάτωσής της (Appadurai, 2001· Carling, 2014), ενώ το µεταναστευτικό σχέδιο (De
Haas, 2011), όταν πραγµατοποιείται, προκύπτει µέσα από την αλληλεπίδραση δοµής και ατόµου.
Ακριβώς επειδή πρόκειται για µια δυναµική διαδικασία, η έκβασή της είναι επίσης απρόβλεπτη. Η
προσέγγιση αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιµη για την κατανόηση της αφγανικής µετανάστευσης, από το
σηµείο εκκίνησης µέχρι και την (πιθανή) επιστροφή στη χώρα προέλευσης. Οι Αφγανοί
επιδεικνύουν αξιοσηµείωτη πρωτοβουλία και προσαρµοστικότητα, ιδιαίτερα σηµαντικά
χαρακτηριστικά στο πλαίσιο της διέλευσης, που ουσιαστικά αφορά µια ακαθόριστη σε έκταση και
διάρκεια αλληλεπίδραση ανάµεσα στην κινητικότητα και την ακινησία.

καταγράφηκαν 271 Αφγανοί ασυνόδευτοι ανήλικοι, που προωθήθηκαν στο ΕΚΚΑ για προσωρινή εγκατάσταση, καθώς
και 65 µονογονεϊκές οικογένειες αφγανικής καταγωγής.
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Για τους Αφγανούς η απόφαση να µεταναστεύσουν αποτελεί άµεσο προϊόν της αλληλεπίδρασης
µεταξύ των διαρθρωτικών παραγόντων και των ατοµικών προσδοκιών. Η ικανότητα να το πράξουν,
όπως θα δούµε παρακάτω, είναι ένα διαφορετικό στοιχείο. Οι µετανάστες προτάσσουν, πρωτίστως,
ως κύριο λόγο αναχώρησης την ανασφάλεια, και δευτερευόντως διάφορους οικονοµικούς ή
κοινωνικούς λόγους. Αυτό δεν αποτελεί έκπληξη, δεδοµένου ότι η µετακίνηση των Αφγανών είναι
µέρος της πολιτιστικής τους παράδοσης, όπου «οι πολλαπλών κατευθύνσεων διασυνοριακές
µετακινήσεις και ο συνεχής, κυκλικός χαρακτήρας της µετανάστευσης καθιστούν ασαφή τα όρια
µεταξύ του “πρόσφυγα” και του “εκούσιου µετανάστη” (Monsutti, 2006: 7· Monsutti, 2007). Για να
καταλάβουµε την απόφαση, πρέπει να κατανοήσουµε το πλαίσιο εντός του οποίου λαµβάνει χώρα.
Από την εισβολή των σοβιετικών στρατευµάτων, έως τη δηµιουργία του Ισλαµικού Εµιράτου του
Αφγανιστάν από τους Ταλιµπάν, την παρέµβαση των Συµµαχικών ∆υνάµεων ως απάντηση στην 11η
Σεπτεµβρίου 2001, τη συµφωνία της Βόννης και την πρώτη εκλεγµένη κυβέρνηση, οι Αφγανοί
έπρεπε να προσαρµοστούν στις συνεχείς εσωτερικές συγκρούσεις και την οικονοµική και πολιτική
ανασφάλεια. Η µετανάστευση έχει διαµορφώσει τον οικονοµικό και κοινωνικό ιστό της χώρας, όπου
η κινητικότητα έγινε µια βασική βιοτική στρατηγική (Monsutti, 2008).
Μετανάστευση και προσφυγιά (refugeeism)6 δεν είναι νέες έννοιες για τους Αφγανούς. Για τριάντα
χρόνια είχαν φιλοξενηθεί κυρίως στο Ιράν και το Πακιστάν. Έως το 2001 αντιµετωπίστηκαν
αυτοµάτως ως πρόσφυγες (prima facie), γνωστοί ως mujaherin στο Ιράν (θρησκευτικοί µετανάστες)
ή στο πλαίσιο του κώδικα Pashtunwali στο Πακιστάν, που περιλαµβάνει την προσφορά ασύλου
στους Παστούν (Bialczyk, 2008· ∆ηµητριάδη, 2013). Για τριάντα χρόνια, απολάµβαναν ένα ανώτερο
καθεστώς στις χώρες υποδοχής, µε πρόσβαση στις παροχές και τη δυνατότητα εγκατάστασης, στο
πλαίσιο της αναγνώρισής τους ως «προσφύγων». Οι συνθήκες άλλαξαν µετά το 2001, όταν τόσο το
Ιράν όσο και το Πακιστάν µετέβαλαν ριζικά την πολιτική τους προς τους Αφγανούς.7 Η εµπειρία,
όµως, και η ανάµνηση του παρελθόντος φαίνεται ότι έχει διαµορφώσει την αντίληψη και την
κατανόησή τους για το άσυλο, καθώς και την απαίτησή τους για το καθεστώς του πρόσφυγα·
δηλαδή, λόγω του γεγονότος αυτού καθαυτού ότι είναι Αφγανοί, πολλοί θεωρούν τον εαυτό τους
επιλέξιµο για το καθεστώς του πρόσφυγα.8
Στην εποχή µετά τους Ταλιµπάν, η διεθνής κοινότητα ξεκίνησε ένα από τα µεγαλύτερα
προγράµµατα ανασυγκρότησης και το µεγαλύτερο πρόγραµµα επαναπατρισµού προσφύγων στην
ιστορία της Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, όταν πάνω από πέντε εκατοµµύρια
Αφγανοί πρόσφυγες επέστρεψαν στο Αφγανιστάν, ως επί το πλείστον από το Πακιστάν και το Ιράν
(Kronenfeld, 2008· Monsutti, 2008· ∆ηµητριάδη, 2013). Εκατοµµύρια πρόσφυγες που επέστρεψαν
το 2003-2004 το έπραξαν λόγω της υπόσχεσης για ανάπτυξη και αλλαγή. Εγκαταστάθηκαν κυρίως

6

7

8

Πρόκειται για έναν ευρύ όρο, που αναφέρεται τόσο στη διαδικασία όσο και στην εµπειρία των προσφύγων. Εδώ,
ειδικότερα, χρησιµοποιείται σε σχέση µε την «κατάσταση του πρόσφυγα»: µια προσέγγιση που προϋποθέτει ότι «οι
πρόσφυγες είναι κάτι παραπάνω από µια µεικτή κατηγορία ανθρώπων που µοιράζονται ένα συγκεκριµένο νοµικό
καθεστώς, γίνονται “µια κουλτούρα”, “µια ταυτότητα”, ένας “κοινωνικός κόσµος” ή “µια κοινότητα”» (Malkki, 1995:
11). Αν και η Malkki είναι ιδιαίτερα επικριτική απέναντι σε µια τέτοια προσέγγιση, που εφαρµόζεται ευρέως στους
προσφυγικούς πληθυσµούς, ωστόσο αυτή µπορεί να αποδειχθεί χρήσιµη σε σχέση µε τους Αφγανούς, στην κατανόηση
του τρόπου που ορίζουν οι ίδιοι το καθεστώς του πρόσφυγα, το οποίο φαίνεται να είναι ενσωµατωµένο στην ταυτότητα
της κινητικότητάς τους, ανεξάρτητα από την εγκυρότητα του ισχυρισµού τους (ο οποίος, πολύ συχνά, ανταποκρίνεται
στην πραγµατικότητα).
Human Rights Watch (2002), Closed Door Policy: Afghan Refugees in Pakistan and Iran, 14(2), βλ.
www.hrw.org/reports/2002/pakistan
Αυτό επιβεβαιώθηκε στις συνεντεύξεις που κάναµε και επαναφέρει το ζήτηµα του να είναι κανείς πρόσφυγας, βλ. και
την προπροηγούµενη σηµείωση.
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στην Καµπούλ, όπου σταδιακά ξεπήδησαν ανεπίσηµοι οικισµοί, οι οποίοι χτίστηκαν από τους πρώην
πρόσφυγες. Οι οικισµοί δεν πληρούσαν τις βασικές προϋποθέσεις, δεδοµένου ότι η κυβέρνηση δεν
επέτρεπε την παροχή διαρθρωµένης και µακροπρόθεσµης βοήθειας στα στρατόπεδα (π.χ. για την
κατασκευή µόνιµων κατοικιών), σε µια προσπάθεια να ενθαρρύνει τους επαναπατριζόµενους να
µετεγκατασταθούν στις επαρχίες από τις οποίες κατάγονταν (∆ηµητριάδη, 2013).
Παράλληλα, η απουσία ευκαιριών απασχόλησης και στέγασης, η κλιµάκωση των συγκρούσεων σε
περιοχές µε συνεχή παρουσία των πολεµάρχων, καθώς και η επιστροφή των Ταλιµπάν από το
Πακιστάν είχαν ως αποτέλεσµα την εκ νέου µετανάστευση πολλών επαναπατρισθέντων.
Παρ’ όλα αυτά, δηµιουργήθηκαν και διατηρήθηκαν στην περιοχή διεθνικά δίκτυα, τα οποία
ενθάρρυναν και διευκόλυναν την κινητικότητα και τη διασυνοριακή κυκλοφορία. Η µετανάστευση
είναι ενσωµατωµένη στον αφγανικό τρόπο ζωής και µπορεί να αποτελεί στρατηγική επιβίωσης για
την οικογένεια, ατοµική απόφαση για οικονοµικούς, πολιτικούς και κοινωνικούς λόγους ή ακόµα και
τρόπο για να εισέλθουν στην ενηλικίωση (βλ. Monsutti, 2008· Stigter and Monsutti, 2005· Monsutti,
2007).

2.1 Εγκαταλείποντας την πατρίδα
Το Αφγανιστάν ήταν το 2012 η πιο σηµαντική χώρα προέλευσης ατόµων που αναζητούσαν άσυλο
στις βιοµηχανικές χώρες (UNHCR, 2013)· το 2013, ωστόσο, τη θέση των Αφγανών πήραν οι Σύροι.
Οι Αφγανοί αναφέρουν διαφορετικούς και «συνήθως πολλαπλούς λόγους για την απόφασή τους να
µεταναστεύσουν» (Monsutti, 2005: 146), πράγµα που επιβεβαιώθηκε στην παρούσα µελέτη.
Σύµφωνα µε τον πρόεδρο της Κοινότητας Αφγανών Μεταναστών και Προσφύγων στην Ελλάδα,
υπάρχουν τρεις οµάδες, που βρίσκονται σήµερα σε κίνηση:
α) οι πολιτικοί πρόσφυγες
β) εκείνοι που φεύγουν για λόγους ασφαλείας από περιοχές όπως η Κανταχάρ και ανήκουν κυρίως
στη φυλή των Χαζάρα9
γ) όσοι φεύγουν αναζητώντας εργασία.
Στην παρούσα µελέτη σχεδόν όλοι οι συνεντευξιαζόµενοι αναφέρθηκαν κυρίως στο πολιτικό πλαίσιο
ως κύριο λόγο για την έξοδό τους, στοιχειοθετώντας έτσι αίτηµα για την απόδοση του καθεστώτος
του πρόσφυγα. Ο τρόπος µε τον οποίο µιλάνε για το πολιτικό πλαίσιο καλύπτει µια ευρεία γκάµα,
από πολύ γενικές µέχρι εξειδικευµένες αναφορές. Οι ροές, από το 2012 και µετά, ήταν αποτέλεσµα
εν µέρει της απόσυρσης των Συµµαχικών ∆υνάµεων, που άφησαν πίσω τους µια µεσαία τάξη που
είχε αναπτυχθεί σταδιακά τα προηγούµενα χρόνια και ένα σηµαντικό αριθµό Αφγανών οι οποίοι
συνεργάστηκαν µε τη διεθνή κοινότητα και διέτρεχαν, πλέον, τον κίνδυνο αντιποίνων από τους
Ταλιµπάν.
Ο ρόλος των Ταλιµπάν ήταν ένα κοινό θέµα στο οποίο αναφέρονται οι συνεντευξιαζόµενοι. Οι
αφηγήσεις τους παρουσιάζουν µια χώρα διαποτισµένη από τη διαφθορά και την ανασφάλεια, που
επικρατεί ιδιαίτερα σε αποµακρυσµένες περιοχές, µε τους πολέµαρχους και τους Ταλιµπάν στα
χωριά, καθώς και συνεχή δίωξη εκείνων που σχετίζονταν µε τις συµµαχικές δυνάµεις. Οι µετανάστες
επανειληµµένα αφηγούνταν ιστορίες αδελφών τους που βρέθηκαν στο στόχαστρο των Ταλιµπάν,
9

Οι Χαζάρα αποτελούν περισσότερο από το 19% του πληθυσµού της χώρας. Οι περισσότεροι είναι Σιίτες
Μουσουλµάνοι, αποτελώντας µια σηµαντική θρησκευτική κοινότητα ανάµεσα σε έναν κατεξοχήν σουνιτικό
µουσουλµανικό πληθυσµό, που καταδιώχθηκε σκληρά από τους Ταλιµπάν (Monsutti, 2005).
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είτε λόγω της σύνδεσής τους µε την τοπική αστυνοµία είτε επειδή συνεργάστηκαν µε τις Συµµαχικές
∆υνάµεις. Για όσους βρίσκονταν υπό απειλή, η απόφαση να µεταναστεύσουν λήφθηκε από την
οικογένεια. Στις περιπτώσεις αυτές, η ατοµική προσδοκία και η στρατηγική επιβίωσης συνήθως
συνδέονταν και η µετανάστευση ήταν καταρχάς µέθοδος επιβίωσης και, κατά δεύτερον, τρόπος για
την επίτευξη ενός συγκεκριµένου στόχου (µεγιστοποίηση εισοδήµατος, εκπαίδευση κλπ.).
Ένας επιπλέον παράγοντας για τις νέες µεταναστευτικές ροές ήταν οι προαναφερθείσες πολιτικές
στο Ιράν και το Πακιστάν. Η Sikeban είχε µεταναστεύσει δύο φορές, πρώτα από το Αφγανιστάν στο
Ιράν και, στη συνέχεια, από το Ιράν στην Ελλάδα.
«Είχαµε έγγραφα και τα παιδιά µπορούσαν να παρακολουθήσουν το σχολείο, αρχικά. Αλλά
τα πράγµατα έγιναν πολύ δύσκολα, τα παιδιά µεγάλωσαν και δεν είχαµε χρήµατα για το
Πανεπιστήµιο, έτσι σκεφτήκαµε να έρθουµε στην Ευρώπη» (Sikeban, γυναίκα, 38 ετών).
Έτσι, η απόφαση για τη µετανάστευση δεν µόνο αποτέλεσµα αποκλεισµού ή του φόβου της
απέλασης, αλλά και προσδοκιών για το µέλλον, και συγκεκριµένα της εκπαίδευσης των παιδιών ή
του ατόµου. Η εκπαίδευση είναι ένα επαναλαµβανόµενο θέµα στη συζήτηση µεταξύ των Αφγανών.
Συνήθως δεν είναι ο πρώτος, αλλά ο δεύτερος σε σηµασία λόγος για τη µετανάστευση. Και, επίσης,
δεν είναι αυθύπαρκτος στόχος, αλλά µια στρατηγική επιβίωσης, δεδοµένου ότι συνδέεται µε µια
βελτιωµένη οικονοµική και κοινωνική θέση:
«Φυσικά µε καλύτερη εκπαίδευση µπορείς να έχεις καλύτερο µισθό!» (Tamim, άνδρας, 19
ετών).
Το δεύτερο κοινό θέµα ήταν η εργασιακή απασχόληση, η οποία µε τη σειρά της δηµιουργεί
οικονοµικό κεφάλαιο. Η ευκαιρία για εργασία συνδέεται σε µεγάλο βαθµό, στη βιβλιογραφία, µε την
οικονοµική µετανάστευση και σε πολλές περιπτώσεις είναι πράγµατι µια διαδικασία για να αυξήσει
ένα άτοµο το εισόδηµά του και να βελτιώσει ανάλογα την οικονοµική του θέση. Ωστόσο, µε λίγες
αξιοσηµείωτες εξαιρέσεις, οι Αφγανοί δεν αναφέρθηκαν στις ευκαιρίες απασχόλησης, ως
πρωταρχικό παράγοντα µετανάστευσης. Αυτό δεν σηµαίνει ότι είχαν σταθερή εργασία ή ήταν
καλοπληρωµένοι (σε σύγκριση µε τα δυτικά πρότυπα). Αντιθέτως, οι περισσότεροι απασχολούνταν
σε χαµηλά αµειβόµενες θέσεις εργασίας και πολλοί ήταν άνεργοι για µήνες πριν από την
αναχώρησή τους. Ωστόσο, η ανεργία ή η χαµηλά αµειβόµενη εργασία αναφέρθηκαν ως αποτέλεσµα
της σύγκρουσης στην πατρίδα τους ή της νέας πολιτικής του Ιράν, που οδήγησαν σε περιορισµένη
πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Έτσι, για πολλούς, το πολιτικό πλαίσιο ήταν αυτό που επηρέασε
την πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας και, µε τη σειρά του, αυτό που τους παρακίνησε να
φύγουν. Ίσως, αυτή η σύνδεση µεταξύ πολιτικής κατάστασης και (του δικαιώµατος) πρόσβασης
στην αγορά εργασίας είναι ο παράγοντας που εξηγεί γιατί, για κάποιους συνεντευξιαζόµενους, η
απασχόληση ενσωµατωνόταν στη διαδικασία ασύλου. Όταν αναγνωριστεί κανείς ως πρόσφυγας,
αποκτά και πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Αυτό ήταν κάτι που πρόβαλλαν οι συνεντευξιαζόµενοι
από το Ιράν, αποτέλεσµα πιθανότατα της εµπειρίας του ασύλου στο Ιράν.10 H µετανάστευση
παρουσιάστηκε και ως συνέπεια της διαφθοράς ή/και κάποιας οικογενειακής βεντέτας, η οποία
επηρέασε την πρόσβασή τους στο εισόδηµα, και έτσι τους ώθησε να µεταναστεύσουν. Αρκετοί από

10

Σε σχέση µε την απασχόληση, οι αναγνωρισµένοι πρόσφυγες µπορούσαν να ζητήσουν άδεια εργασίας, που όµως
περιοριζόταν σε 17 κατηγορίες χειρωνακτικών επαγγελµάτων. Οι Αφγανοί, ωστόσο, είχαν πρόσβαση στην εκπαίδευση
και λάµβαναν επίδοµα για φυσικό αέριο, τροφή και υγειονοµική κάλυψη (Koepke, 2011), αλλά είχαν περιορισµούς στη
µετακίνησή τους. Στην περίοδο µετά το 2001, οι περιορισµοί στην απασχόληση και τη µετακίνηση σε ορισµένες
περιοχές/περιφέρειες του Ιράν έγιναν πιο έντονοι.
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τους ερωτηθέντες ανέφεραν προσωπικές έχθρες ή βεντέτες, ως κύριο λόγο για τη µετεγκατάστασή
τους.
Συνολικά, η µείξη αιτίων για µετανάστευση, από την ασφάλεια στην απασχόληση και την αναζήτηση
καλύτερης βιοτικής συνθήκης αποτελούν όχι µόνον τους διαρθρωτικούς, αλλά και τους
καθοριστικούς παράγοντες της µετανάστευσης. Οι Αφγανοί µετακινούνται εξαιτίας ενός
συνδυασµού παραγόντων: µια προσωπική βεντέτα που έπληξε και το οικονοµικό κεφάλαιο, φόβος
για την ασφάλεια, που εµποδίζει την πρόσβαση στην εκπαίδευση, περιορισµένα δικαιώµατα και
παράνοµο καθεστώς.
Στα παραπάνω πρέπει να περιλάβουµε τις ατοµικές προσδοκίες, που µπορεί να είναι ίδιες ή
διαφορετικές από τους λόγους που ώθησαν στη µετανάστευση και αφεαυτού παίζουν καθοριστικό
ρόλο στην κινητικότητα. Ο Carling προτείνει δυο τρόπους προσέγγισης των προσδοκιών σε σχέση
µε τη µετανάστευση: Πρώτον, τους σηµαντικούς παράγοντες, που επηρεάζουν τη µετανάστευση.
Προωθητικοί παράγοντες, έτσι, µπορεί να είναι η σύγκρουση, η επιθυµία για ευτυχία, η ασφάλεια ή
η παιδεία· πρόκειται για αυτά που προσδοκά το άτοµο να αποκτήσει και γι’ αυτό µεταναστεύει.
∆εύτερον, «οι προσδοκίες µετανάστευσης περιγράφουν την πεποίθηση ότι η µετανάστευση είναι
επιθυµητή» (Carling, 2014: 2), δηλαδή ο υποψήφιος µετανάστης επιθυµεί µε ενθουσιασµό να
µεταναστεύσει εντελώς εθελοντικά είτε η µετανάστευση θεωρείται ως η καλύτερη επιλογή για να
αντιµετωπίσει τις συγκρούσεις, την περιβαλλοντική καταστροφή, τη φτώχεια. Ο Carling (2014: 2)
χρησιµοποιεί τον όρο προσδοκία (aspiration), προκειµένου να «περιγράψει αυτή την προτίµηση για
µετανάστευση έναντι της παραµονής, ανεξάρτητα από τους λόγους». Αυτός είναι ένας
ενδεδειγµένος τρόπος προσέγγισης της αφγανικής µετανάστευσης, ακριβώς επειδή οι Αφγανοί
φιλοδοξούν να βρίσκονται εν κινήσει, τόσο ως µέρος µιας προσωπικής ή και οικογενειακής
στρατηγικής επιβίωσης, καλυτέρευσης των συνθηκών ζωής και επιδίωξης ενός διαφορετικού
τρόπου ζωής, που σε µεγάλο βαθµό συνδέεται µε την έννοια του πρόσφυγα. Η προσδοκία για
µετανάστευση δεν είναι ωστόσο επαρκής, χωρίς τη δυνατότητα (τα µέσα) που της επιτρέπει να
επιτευχθεί.

2.2 Ικανότητα για µετανάστευση
Η ικανότητα µετανάστευσης είναι ζωτικής σηµασίας σε όλα τα µεταναστευτικά σχέδια (Carling
2014). Για µεταναστευτικά ρεύµατα όπως οι Αφγανοί, η δυνατότητα µετακίνησης εκτείνεται πέραν
του σηµείου αναχώρησης και περιλαµβάνει τα στάδια διέλευσης στην Τουρκία και την Ελλάδα:
όντας σε διέλευση ενδέχεται να µετατοπίζονται από την εθελοντική κινητικότητα στην ακούσια
ακινησία, κάτι που συχνά οφείλεται στο αδιέξοδο µεταξύ της προσδοκίας να είναι εν κινήσει και της
αποτυχίας να το πράξουν.
Ως δυνατότητα σε αυτή την περίπτωση πρωτίστως θεωρείται το κοινωνικοοικονοµικό κεφάλαιο, που
διευκολύνει τη µετανάστευση. ∆εδοµένου ότι η µετανάστευση είναι µη γραµµική και συχνά µε
ενδιάµεσες στάσεις απροσδιόριστης διάρκειας (διέλευση), σε κάθε στάδιο της διαδροµής, η
ισορροπία µεταξύ του επιδιωκόµενου στόχου και της δυνατότητας αυτός να επιτευχθεί πρέπει να
επανεξετάζεται. Η απουσία ικανότητας να µετακινηθεί κάποιος οδηγεί σε ακινησία.
Το ταξίδι από το Αφγανιστάν στην Ευρώπη κοστίζει κατά µέσο όρο 3.000-4.000 δολάρια ανά
άτοµο. Οι τιµές κυµαίνονται για τα παιδιά και τις γυναίκες και εξαρτώνται, επίσης, από το σηµείο
αναχώρησης, την πολυπλοκότητα του ταξιδιού, καθώς και το πέρασµα συνόρων. Το 99% του
συνόλου των ερωτηθέντων πέρασαν στην Τουρκία και την Ελλάδα µε τη βοήθεια διακινητών,
πληρώνοντας, σε διάφορα στάδια, διαφορετικά ποσά (βλ. Triandafyllidou and Maroukis, 2012). Η
«ικανότητα» για µετανάστευση µπορεί, επίσης, να εξεταστεί και σε σχέση µε την έννοια του Hear
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σύµφωνα µε την οποία οι µορφές µετανάστευσης «διαφέρουν σε µεγάλο βαθµό ως προς το κόστος,
και ως εκ τούτου η πρόσβαση σε πόρους –κυρίως χρήµατα και κοινωνικό κεφάλαιο– διαµορφώνει
τις στρατηγικές µετανάστευσης που µπορούν να επιδιωχθούν» (2004: 28). Με άλλα λόγια, δεν είναι
οι φτωχότεροι των φτωχών εκείνοι που µεταναστεύουν (Van Hear, 2004), αλλά όσοι ανήκουν στη
µεσαία τάξη ή διαθέτουν κάποιο είδος κεφαλαίου (κοινωνικό ή οικονοµικό), και µπορούν έτσι να
χρηµατοδοτήσουν το ταξίδι, είτε είναι «οικονοµικοί» µετανάστες είτε πρόσφυγες. Εποµένως, όπως
και στα περισσότερα µεταναστευτικά σχέδια, και στην περίπτωση των Αφγανών, µόνον εκείνοι που
µπορούσαν να έχουν πρόσβαση σε κάποια µορφή κεφαλαίου επιχείρησαν το ταξίδι.
Για τους Αφγανούς συνεντευξιαζόµενους της παρούσας µελέτης, η κύρια πηγή κοινωνικού και
οικονοµικού κεφαλαίου ήταν η οικογένεια, από τους γονείς έως και την ευρύτερη οικογένεια (θείοι,
ξαδέλφια). Χονδρικά, από την έρευνα, προέκυψαν τρεις οµάδες:
α)

Αυτοί που τους υποστήριξε απευθείας η οικογένεια (συχνά µέσω της πώλησης αγαθών και,
σε ορισµένες περιπτώσεις, του σπιτιού ή του χωραφιού).11 Συνήθως η οικογένεια παρέχει το
σύνολο του ποσού που ζήτησε ο διακινητής, και κρατάει οποιοδήποτε επιπλέον ποσό για την
επιβίωσή της ή τη µετανάστευση κάποιου άλλου µέλους της οικογένειας.

β)

Εκείνοι που κάλυψαν επαρκώς το ταξίδι µέσω προσωπικών οικονοµικών.

γ)

Εκείνοι που δανείστηκαν από φίλους και ευρύτερα κοινωνικά δίκτυα.

Η συντριπτική πλειοψηφία πούλησαν τη γη τους, το σπίτι ή και τα έπιπλά τους, κοσµήµατα,
αυτοκίνητα κλπ., προκειµένου να συγκεντρώσουν το απαιτούµενο ποσό, που σε κάποιες σπάνιες
περιπτώσεις έφτασε ακόµα και τα 10.000 δολάρια ανά ενήλικα. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις ωστόσο,
φαίνεται ότι το ποσό κάλυψε εξολοκλήρου το ταξίδι, συµπεριλαµβανοµένης της µεταφοράς και της
παραµονής σε ενδιάµεσες στάσεις. Μπορούµε να πούµε ότι, όσον αφορά το δείγµα της έρευνας, οι
περισσότεροι µετανάστες τείνουν να προέρχονται από τη χαµηλή ή ανώτερη µεσαία τάξη, ενώ σε
αυτό υπήρχαν και ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, εκπροσωπώντας ενδεχοµένως τη µεσαία τάξη, που
προέκυψε µετά την πτώση των Ταλιµπάν, τα χρόνια µετά το 2002 στο Αφγανιστάν. Όπου υπήρχε
πλούτος, αναφέρθηκε ανοιχτά:
«….η οικογένεια µου, πλούσια. Έστειλαν χρήµατα στο θείο µου» (Arat, άνδρας, 26 ετών).
Σε ορισµένες περιπτώσεις η κοινωνική θέση της οικογένειας στο Αφγανιστάν τονίστηκε ως
καθοριστική σε σχέση µε την πρόσβαση σε οικονοµικό κεφάλαιο:
«Ο πατέρας µου ήταν πολιτικός, είχαµε χρήµατα […]: είχαµε τρακτέρ και αυτοκίνητο, η
µητέρα µου τα πούλησε και τα δύο και µου έστειλε τα χρήµατα» (Rah, άνδρας, 19 ετών).
Το οικονοµικό κεφάλαιο δεν αποτελεί αφεαυτού παράγοντα για µετανάστευση, αλλά είναι ουσιώδες
για την οργάνωση του ταξιδιού. Η εξεύρεση του σωστού διακινητή, που επίσης συνδέεται µε την
πρόσβαση στο κεφάλαιο, είναι ο άλλος παράγοντας. Ο διακινητής διαδραµατίζει κρίσιµο ρόλο σε
διάφορα στάδια του ταξιδιού και µπορεί να λειτουργήσει τόσο ως εµπνευστής όσο και συντελεστής
του µεταναστευτικού ταξιδιού. Ως εκ τούτου, αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα στην ικανότητα για
µετανάστευση.
Η κοινωνική και πολιτισµική ώσµωση µε τους διακινητές κατέστη εµφανής στην έρευνα πολύ νωρίς.
Οι µετανάστες αναφέρονται σε αυτούς ως «διακινητές», αλλά επί το πλείστον ως «πράκτορες» και
11

Όπως εξήγησε ένας συνεντευξιαζόµενος, είναι σπάνιο να δοθεί όλο το ποσό στον υποψήφιο µετανάστη.
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«διαµεσολαβητές». Ο διακινητής γίνεται αντιληπτός ως µια αναγκαιότητα, ως προϊόν των
συνοριακών ελέγχων και της αδυναµίας να ταξιδέψουν νόµιµα οι µετανάστες (Triandafyllidou and
Maroukis, 2012)· ως εκ τούτου, εκείνοι που προσφέρουν την ευκαιρία να φτάσει κανείς στον
επιθυµητό προορισµό παρέχουν µια «επιχειρηµατική υπηρεσία». Η εξεύρεση του σωστού διακινητή
είναι ζωτικής σηµασίας για την εξασφάλιση του περάσµατος στην Ευρώπη. Όπως οι περισσότερες
επιχειρήσεις, έτσι και η διακίνηση βασίζεται στη φήµη, αλλά και στη ζήτηση (Kyle and Koslowski,
2001). Οι Αφγανοί, για παράδειγµα, συνεχίζουν να πληρώνουν σχεδόν παρόµοια ποσά για τα σηµεία
διέλευσης προς το Ιράν και την Τουρκία. Τα νέα δροµολόγια, όµως, απευθείας από την Τουρκία
προς την Ιταλία µέσω της χρήσης «µητρικών σκαφών» (βλ. Dimitriadi, 2014) είναι σχετικά νέα και
οι τιµές συγκριτικά υψηλές· εκτιµώνται σε 7.000 δολάρια ανά άτοµο, λόγω της παρατεταµένης
ένοπλης σύρραξης στη Συρία.
Ωστόσο, η ανάγκη διακινητή είναι αδιαµφισβήτητη:
«Ναι, βέβαια, [πέρασα] µε διακινητή. ∆εν είναι εύκολο να έρθεις µόνος σου!» (Isam, άνδρας,
26 ετών).
Οι µετανάστες περιέγραψαν διαφορετικές εµπειρίες µε τους διακινητές, στην πλειοψηφία τους
αρνητικές, είτε γιατί δεν είχαν επιτύχει τον συµφωνηµένο προορισµό ή επειδή είχαν εξαπατηθεί:
«Οι διακινητές λένε ψέµατα. Έχω τόσους στην περιοχή µου και γνωρίζω ότι λένε ψέµατα, δεν
τους εµπιστεύοµαι» (Jamal, άνδρας, 16 ετών).
Οι πιο κρίσιµες, πάντως, ήταν οι περιπτώσεις στις οποίες τα άτοµα έπεσαν θύµατα εκµετάλλευσης
και ενίοτε εξαναγκασµού κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, από το δίκτυο διακίνησης. Αυτή φαίνεται
να είναι κατεξοχήν η περίπτωση του περάσµατος των συνόρων µεταξύ του Ιράν και της Τουρκίας
(Dimitriadi, 2013· Triandafyllidou and Maroukis, 2012). Οι µετανάστες εξήγησαν πως είτε κατά την
άφιξή τους στα σύνορα η τιµή αυξήθηκε και έτσι αδυνατούσαν να πληρώσουν, οπότε και
κρατήθηκαν από τους διακινητές έως ότου η οικογένειά τους καταβάλει τα χρήµατα, είτε
αναγκάστηκαν να εργαστούν για τον διακινητή (συνήθως βοηθώντας στη διαδικασία της
διακίνησης), έως ότου το χρέος αποπληρωθεί (δουλεία λόγω χρέους).
Στο άλλο άκρο, έχουµε αφηγήσεις στις οποίες οι διακινητές απεικονίζονται ως καλοπροαίρετοι ή και
πηγές πληροφοριών. Υπήρξαν περιπτώσεις στις οποίες οι µετανάστες έφτασαν στην Ελλάδα µε
µηδενικό κόστος (αν και αυτές αποτελούν σπάνιες εξαιρέσεις)· όταν τους ρωτήσαµε, αν έπρεπε να
εκτελέσουν άλλα καθήκοντα σε αντάλλαγµα, το αρνήθηκαν κατηγορηµατικά. Είναι αδιευκρίνιστο
εάν η σχέση διακινητή και µετανάστη µπορεί να στηρίζεται πραγµατικά σε µια δωρεάν παροχή (pro
bono). Η απουσία πληρωµής εγείρει ζήτηµα βιωσιµότητας, δεδοµένου ότι η διακίνηση είναι µια
επιχείρηση που βασίζεται στο κέρδος και σε µεγάλο βαθµό στην «από στόµα σε στόµα»
πληροφόρηση. Συγχρόνως, εγείρει ζήτηµα εµπιστοσύνης. Η χρηµατική συναλλαγή συνδέει και τους
δύο συναλλασσόµενους, προκειµένου να ολοκληρώσουν τη συµφωνία: o διακινητής να διευκολύνει
το πέρασµα και ο µετανάστης να πληρώσει.
Ο βαθµός στον οποίο η διέλευση γίνεται πραγµατικά δωρεάν ή, απλώς, το τίµηµα καταβάλλεται εν
ευθέτω χρόνο είναι κάτι που αξίζει περαιτέρω διερεύνηση, δεδοµένου ότι η χρηµατική συναλλαγή
είναι αυτή που «εγγυάται» την αλληλεπίδραση:
«Εµπιστεύοµαι τους διακινητές […]. Ναι, οι εγκληµατίες είναι ένα βήµα πιο µπροστά από την
Αστυνοµία, έτσι αν τους πληρώσεις ξέρουν και να σε µεταφέρουν» (Rahman, άνδρας, 22
ετών).
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∆εν αναφέρθηκαν περιπτώσεις κατά τις οποίες ο διακινητής πήρε την πρωτοβουλία για τη
µετανάστευση, δηλαδή ενέπνευσε ή στρατολόγησε τον µετανάστη για να φύγει. Και πάλι, αυτό το
εύρηµα απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση, αφού θέτει σε αµφισβήτηση τη βασική παραδοχή της
διαδικασίας διακίνησης, δηλαδή τη στρατολόγηση. Στην περίπτωση των Αφγανών, η
«στρατολόγηση» έγινε από την πλευρά των µεταναστών, που αναζήτησαν τον διακινητή, και όχι
αντίστροφα. Εντούτοις, όταν πάρθηκε η απόφαση, οι διακινητές συνέβαλαν στην ικανότητα των
ατόµων να πραγµατοποιήσουν το µεταναστευτικό σχέδιο φέρνοντάς τους εγγύτερα στον προορισµό
τους. Έτσι, οι διακινητές αποτελούν κρίσιµο µέρος της επιτυχούς υλοποίησης της µετανάστευσης,
που αποτελεί βασικό στοιχείο της εξίσωσης «προσδοκία-δυνατότητα».

3. Επιλέγοντας προορισµό
Η απόφαση να µεταναστεύσει κανείς είναι το πρώτο βήµα. Η επιλογή προορισµού είναι το δεύτερο,
και σ’ αυτό τα κοινωνικά δίκτυα και οι διαµεσολαβητές συµβάλλουν και πάλι, αυτή τη φορά
ενθαρρύνοντας την απόφαση για µετανάστευση και επηρεάζοντας την επιλογή του προορισµού.
Εντούτοις, ο προορισµός δεν είναι αποτέλεσµα µόνον πληροφόρησης, αλλά και των «κοινωνικά και
πολιτισµικά καθορισµένων αφηγήσεων και πρακτικών σχετικά µε τη µετανάστευση, τους
µετανάστες και τους προορισµούς εντός των χωρών καταγωγής και τις περιοχές από τις οποίες
διέρχονται» (Timmerman, Heyse and Van Mol, 2010: 6). Ο µετανάστης θα επιδιώξει να καταλήξει
σε συγκεκριµένο προορισµό ή σε µια ευρύτερη περιοχή ανάλογα µε τις προσδοκίες και το κεφάλαιο
που διαθέτει (οικονοµικό και κοινωνικό), όπως επίσης και σε σχέση µε την κυρίαρχη αφήγηση στη
χώρα προέλευσης ή και διέλευσης.
Όπως προκύπτει οι συνεντευξιαζόµενοι είχαν επιλέξει συνειδητά τους προορισµούς λόγω των
πολιτικών ασύλου που προσφέρουν, καθώς και της δυνατότητας να πραγµατοποιήσουν ορισµένες
προσδοκίες τους (εκπαίδευση, πρόνοια κλπ.). Την Ευρώπη περιβάλλει ένας µύθος, που σε µεγάλο
βαθµό συνδέεται µε το άσυλο, όπως θα δούµε παρακάτω.
Όλοι οι συνεντευξιαζόµενοι (στην Ελλάδα και την Τουρκία) κλήθηκαν να αναφέρουν τον αρχικό
τους προορισµό. Η Γερµανία και η Σουηδία ήταν οι δηµοφιλέστεροι προορισµοί, ακολουθούµενοι
από το Ηνωµένο Βασίλειο, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. Η Ελλάδα ήταν επιλογή
προορισµού µόνο για τέσσερις συνεντευξιαζόµενους, τρεις από τους οποίους είχαν παρατεταµένη
παραµονή στην Ελλάδα (τουλάχιστον για 3 χρόνια).
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Πίνακας 1: Χώρες προορισµού των συνεντευξιαζόµενων
ΧΩΡΑ/ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

ΑΡ. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΑΖΟΜΕΝΩΝ

Γερµανία

14

Σουηδία

10

Ηνωµ. Βασίλειο

6

Ευρώπη

4

Τουρκία-Ιράν

4

Ελλάδα

4

Γαλλία

3

Ιταλία

2

Αυστρία

1

Λουξεµβούργο

1

Ελβετία

1

Νορβηγία

1

Καναδάς

1

∆ανία

1

Πηγή: ∆εδοµένα έρευνας πεδίου.

Τρία ζητήµατα ξεχωρίζουν στην ανάλυση. Πρώτον, ο ρόλος των κοινωνικών δικτύων για τη διάχυση
πληροφοριών, αλλά και την προσέλκυση µεταναστών. ∆εύτερον, η σύνδεση µε τις διαδικασίες
ασύλου. Τρίτον, ο ευρύτερος µύθος που περιβάλλει την Ευρώπη, διαµορφωµένος σε µεγάλο βαθµό
από τις ιστορίες των µεταναστών που ζουν σε αυτήν.
Ο ρόλος των κοινωνικών δικτύων στη µετανάστευση έχει µελετηθεί εκτενώς από πολλούς ερευνητές
(βλ. Poros, 2008· Castles and Miller, 2003· Brettell and Hollifield, 2008· Favell, 2003). Τα
κοινωνικά δίκτυα είναι σηµαντικά γιατί µέσω αυτών οι µετανάστες αντλούν πληροφορίες, αποκτούν
προσωπικές και στενές σχέσεις µε όσους έχουν όµοιους στόχους, µοιράζονται κοινές αντιλήψεις και
αξίες. Ωστόσο, σηµασία έχει το είδος της κοινωνικής επαφής, αλλά και το είδος της αλληλεπίδρασης.
Αυτό ήταν εµφανές στις περιπτώσεις των συνεντευξιαζόµενων που είχαν σε µια χώρα ένα µέλος της
οικογένειας ή έναν στενό φίλο, οι οποίοι, µε τη σειρά τους, καθόρισαν και την επιλογή του
συγκεκριµένου προορισµού.
Τι γνώριζαν οι µετανάστες για τις χώρες που επέλεγαν; Κυρίως ότι ήταν τόποι όπου οι προσδοκίες
τους θα µπορούσαν να πραγµατοποιηθούν – από την πρόσβαση στην εκπαίδευση (κοινό θέµα όταν
γίνεται λόγος για τη Σουηδία) έως τις ευκαιρίες απασχόλησης και µια καλή ζωή (σε χώρες, λ.χ., όπως
η Γερµανία και το Ηνωµένο Βασίλειο). Με ελάχιστες εξαιρέσεις, όλες οι πληροφορίες ήταν σχετικά
αόριστες, µε µια γενική αναφορά σε µια καλύτερη ζωή και δυνατότητες, αλλά χωρίς σαφή και
συγκεκριµένη κατανόηση του πώς µπορούν να επιτευχθούν. Υπ’ αυτή την έννοια, είναι δύσκολο
κάποιος να ισχυριστεί ότι οι µετανάστες είναι καλά ενηµερωµένοι για το τι περιµένουν σε σχέση µε
αυτόν καθαυτό τον προορισµό.
Ο Βikh ήταν στην Ελλάδα ήδη ένα χρόνο, όταν συναντηθήκαµε. Τελικός προορισµός του ήταν το
Ηνωµένο Βασίλειο. Ο ίδιος χαρακτήρισε τον εαυτό του οικονοµικό µετανάστη, εξηγώντας ότι έφυγε
σε αναζήτηση ευκαιριών εργασίας. Οι φίλοι του είχαν φύγει πριν από πέντε χρόνια και
µετανάστευσαν στο Ηνωµένο Βασίλειο. Ήταν βέβαιος ότι, όταν θα έφτανε στον προορισµό του, θα
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έβρισκε δουλειά, θα τον βοηθούσαν «να µάθει αγγλικά και η ζωή θα ήταν καλή» (Βikh, άνδρας, 30
ετών). Έθιξα το ζήτηµα του χρόνου: οι φίλοι του είχαν µεταναστεύσει πριν πέντε χρόνια και από
τότε έχουν µεταβληθεί πολλά στη βρετανική πολιτική σκηνή, συµπεριλαµβανοµένου του σταθερού
κλεισίµατος των συνόρων. Ήταν ενδιαφέρον ότι ο χρόνος δεν είχε συνυπολογιστεί στην εικόνα που
είχε κατασκευάσει ο Βikh για τη ζωή στο Ηνωµένο Βασίλειο. Οι πληροφορίες του βασίζονταν σε ό,τι
είχε συµβεί σε εκείνους που είχαν πάει πριν από αυτόν και, αφού δεν γνώριζε κανέναν που να έχει
µεταναστεύσει έκτοτε, οι ιστορίες τους παρέµεναν η κυρίαρχη αφήγηση. Παρ’ όλα αυτά, το
αφήγηµά του «υποβοηθήθηκε» και από τις προσωπικές του εµπειρίες, αφού η περιοχή όπου ζούσε
στο Αφγανιστάν είχε φιλοξενήσει στρατεύµατα των ΗΠΑ, µε αποτέλεσµα τα αγγλικά να του είναι
µια γλώσσα οικεία. Έχει φίλους, επίσης, στη Γερµανία και την Αυστρία και θα εξέταζε και αυτές τις
χώρες ως πιθανούς προορισµούς (το Ηνωµένο Βασίλειο ήταν η πρώτη επιλογή του). Και οι τρεις
χώρες αναφέρθηκαν ως οργανωµένες, που προσφέρουν µια καλή ζωή και επαρκή φροντίδα σε
µετανάστες. Παρόµοια ήταν και τα ευρήµατα από προηγούµενη έρευνα µε παράτυπους µετανάστες
σε διέλευση (∆ηµητριάδη, 2013· Παπαδοπούλου, 2008). Οι προσδοκίες για τις χώρες που έχουν
επιλεγεί είναι υψηλές, προϊόν µιας ευρύτερης µυθολογίας γύρω από την Ευρώπη, αλλά και των
φιλοδοξιών των µεταναστών. Ωθούµενοι από συγκεκριµένες επιθυµίες, είναι αναµενόµενο ότι
κατασκευάζουν ένα είδος φαντασίωσης γύρω από τη ζωή που θα έχουν κατά την άφιξη (Hage,
1997).
Μια οικογένεια που συναντήσαµε να έχει «ξεµείνει» στην Ελλάδα κατευθυνόταν αρχικά στη
Γερµανία· µια επιλογή προφανής, δεδοµένου ότι υπήρχαν συγγενείς πρώτου βαθµού που είχαν
µεταναστεύσει εκεί ένα χρόνο νωρίτερα. Τα µέλη της οικογένειας που βρίσκονταν στη Γερµανία
παρείχαν τα χρήµατα για το ταξίδι στην Ευρώπη, αλλά δεν ήταν ούτε η κύρια πηγή πληροφοριών
για το ταξίδι ούτε προσέφεραν εκτενείς πληροφορίες για τη Γερµανία:
«Ο διακινητής ήταν εκείνος που µας είπε ότι τα πράγµατα είναι δύσκολα στην Ελλάδα, σε
αντίθεση µε άλλες χώρες, όπως η Γερµανία» (Sum και Reza, γυναίκα και άνδρας, 27 και 37
ετών).
Σε ορισµένες περιπτώσεις οι µετανάστες επέλεξαν έναν προορισµό µε βάση µια παλαιά αφήγηση,
ενώ σε άλλες βασίζονται στους διακινητές, ανάλογα µε τα χρήµατα που µπορούν να διαθέσουν και
µε τις διαδροµές που χρησιµοποιεί ο διακινητής.
Οι προορισµοί τείνουν να κατηγοριοποιούνται µε βάση το είδος του ασύλου που προσφέρουν. Αυτό
είναι µια διαδικασία που µπορεί να είναι από πολύ γενική έως εξειδικευµένη. ∆ηλαδή, συλλογικά οι
Αφγανοί µπορούν να αυτοπροσδιορίζονται ως πρόσφυγες, αλλά κάθε συµµετέχων στην έρευνα
προσάρµοσε την προσδοκία του στο τι θα του προσφερόταν στο πλαίσιο της αναγνώρισής του ως
πρόσφυγα, µε βάση αυτά που επεδίωκε ή ήλπιζε να πετύχει. Συνεπώς, το άσυλο αποτελεί κάτι
περισσότερο από προστασία στην καταδίωξη ή σε ενδεχόµενο κίνδυνο. Αποτελεί µια ευκαιρία
απόκτησης ενός συγκεκριµένου κοινωνικού καθεστώτος (status), το οποίο µε τη σειρά του συνδέεται
µε συγκεκριµένους προορισµούς στη βάση των πληροφοριών που είχαν δοθεί. Κατά συνέπεια το
άσυλο εξελίσσεται από µηχανισµός προστασίας σε επιλογή ζωής.
Η σχέση µεταξύ ασύλου, προορισµού και κοινωνικών δικτύων είναι ίσως ένα από τα πιο κοµβικά σε
σηµασία ζητήµατα σε σχέση µε την αφγανική µετανάστευση και έχει καταγραφεί και στο παρελθόν.
Ο Koshravi (2007: 329) το περιγράφει αναλυτικά στην αυτοεθνογραφική του έρευνα:
«Οι πληροφορίες ή µάλλον οι φήµες για τις πολιτικές ασύλου σε διάφορες χώρες ήταν, επίσης, ένας
καθοριστικός παράγοντας για την επιλογή της χώρας προορισµού».
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Αυτό επιβεβαιώθηκε και από τους συνεντευξιαζόµενους στην παρούσα µελέτη. Όσοι ήθελαν να
ζητήσουν άσυλο έτειναν να στρέφονται προς τις χώρες για τις οποίες είχαν κάποια πληροφόρηση:
«Ναι, γνωρίζω, θα µε στείλουν σε στρατόπεδο και εκεί θα µου δώσουν µαθήµατα γλώσσας
για τρεις µήνες. Και εάν γίνω δεκτός ως πρόσφυγας θα µε αφήσουν να φύγω, και αν όχι θα
µε απελάσουν πίσω» (Samir, άνδρας, 21 ετών – αναφορικά µε τη Γερµανία).
«Πράγµατι ο στόχος µας, όταν φεύγουµε από την πατρίδα µας, είναι να χτίσουµε ένα µέλλον.
[...] Αλλά οι άνθρωποι που πηγαίνουν στη Γερµανία πρέπει να περιµένουν ένα ή δύο χρόνια
για να πάρουν άδεια εργασίας, όταν στη Σουηδία ή σε χώρες όπως η Αυστρία έχουν την
ευκαιρία να γίνουν δεκτοί νωρίτερα. Γι’ αυτό σχεδιάζω να πάω στη Σουηδία, για να γίνω
δεκτός» [η έµφαση δική µου] (Rahman, άνδρας, 21 ετών).
Αν και τελικό σηµείο του ταξιδιού είναι η Ευρώπη, αυτή καλύπτει έναν πολύ διαφορετικό
γεωγραφικό χώρο από εκείνον που γνωρίζουµε. Η «Ευρώπη» δεν αφορά τη Νότια Ευρώπη· είναι,
στην πραγµατικότητα, πάντα, η Σκανδιναβία ή η ∆υτική Ευρώπη, ξεκινώντας από την Αυστρία και
τη Γερµανία και φτάνοντας ως τη Νορβηγία. Ελλάδα, Ισπανία και Μάλτα ούτε καν αποτελούν µέρος
αυτού του «χώρου ασύλου», µιας οριοθετηµένης περιοχής, όπου προσφέρεται το «σωστό» είδος
ασύλου.
Ο µύθος της Ευρώπης οικοδοµείται σταδιακά, και ο καθένας είχε µια ιστορία να µοιραστεί.
Συνολικά όµως η γνώση των πολιτικών ασύλου ήταν, στην καλύτερη περίπτωση, ασαφής, µε
σπάνιες εξαιρέσεις, όπου οι συνεντευξιαζόµενοι γνώριζαν την πιθανότητα απόρριψης και τις
διαδικασίες για το άσυλο στις χώρες προορισµού. Παρ’ όλα αυτά το άσυλο τείνει να αποτελέσει
κοµβικό στοιχείο για την επιλογή προορισµού, διαµορφώνοντας τη συνολική εικόνα της Ευρώπης
ως ενός ασφαλούς και φιλόξενου χώρου, που προσφέρει προστασία και υποστήριξη, εφόσον
κάποιος κατορθώσει να διασχίσει τα σύνορα και να ξεπεράσει τα πρώτα εµπόδια, Βουλγαρία και
Ελλάδα. Εποµένως, οι προορισµοί που προσφέρουν µια δέσµη µέτρων ασύλου µε βοήθεια,
προστασία και δυνατότητα µακροπρόθεσµης εγκατάστασης και ένταξης είναι πολύ πιο ελκυστικοί
από χώρες όπως η Ελλάδα, όπου η προστασία είναι προσωρινή και αβέβαιη.

4. Σε επαφή µε το σύνορο: παρατυπία και κίνδυνοι του ταξιδιού
Η συζήτηση γύρω από τις συνοριακές πολιτικές και το πέρασµα των συνόρων είναι ουσιαστικά µια
συζήτηση για την παρατυπία. Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι ο παράτυπος τρόπος του ταξιδιού δεν
φαίνεται να επηρεάζει την απόφαση να µεταναστεύσει κανείς, ή µάλλον δεν φαίνεται να εµποδίζει ή
να αποθαρρύνει τη µετανάστευση. Αντίθετα, αντιµετωπίζεται σαν µια δυσάρεστη πραγµατικότητα,
ένα γεγονός της σύγχρονης κινητικότητας, και σε όλες τις συνεντεύξεις σπάνια συζητήθηκε. Η
παρατυπία, όπως και ο διακινητής, φαίνεται να αποτελούν µια αποδεκτή, αλλά όχι καλοδεχούµενη
αναγκαιότητα. Έτσι, προσεγγίζεται ως «µια πτυχή της ίδιας της ύπαρξης “των παράτυπων
αλλοδαπών”» (Coutin, 2005: 7), αφού ήταν ένα χαρακτηριστικό της ζωής πολλών
συνεντευξιαζόµενων, ειδικά εκείνων που έζησαν την τελευταία δεκαετία στο Ιράν και το Πακιστάν.
Ως εκ τούτου, υπάρχει επίγνωση του τι συνεπάγεται η παρατυπία. Ο κίνδυνος της απέλασης, η
αδυναµία να διεκδικήσουν αµοιβές που τους οφείλονται, να στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο και
να αναζητήσουν ιατρική βοήθεια, όλα αυτά αντικατοπτρίζονται στις αφηγήσεις των
συνεντευξιαζόµενων:
«Ναι, φυσικά το να είσαι παράνοµος σε µια χώρα έχει πολλά προβλήµατα. Αν πας σε γιατρό
δεν µπορεί να σε περιθάλψει για πολύ χωρίς χαρτιά» (Hadjat, άνδρας, 27 ετών).
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Η παρατυπία αυτή καθαυτή, ωστόσο, είναι προϊόν κρατικών πολιτικών και έχει σηµαντικές
συνέπειες στη διαµόρφωση του ίδιου του ταξιδιού, ενώ συχνά αποτελεί αιτία για µετανάστευση (π.χ.
το να είναι κανείς παράτυπος στο Ιράν).
Εντούτοις, πρέπει να τονιστεί ότι η παρατυπία δεν απέτρεψε τους συνεντευξιαζόµενους από το να
αποφασίσουν το ταξίδι. Στην πραγµατικότητα, το παράτυπο στοιχείο της µετανάστευσης ήταν
γνωστό από την αρχή, δεδοµένου ότι οι νοµικές δυνατότητες είναι περιορισµένες και ο µετανάστης
έχει να επιλέξει µε ποιον παράτυπο τρόπο θα επιχειρήσει το ταξίδι ανάλογα µε το κεφάλαιο που
διαθέτει. Η βίζα και τα παραποιηµένα έγγραφα, λ.χ., έχουν υψηλότερο κόστος. Η τυπική µέθοδος
είναι να πραγµατοποιήσουν το «τελετουργικό» της διέλευσης των συνόρων από τη στεριά και τη
θάλασσα χωρίς έγγραφα και κρυµµένοι. Άλλωστε το να περάσει κανείς τα σύνορα συνεπάγεται να
υποδυθεί και «ρόλους». Οι µετανάστες έχουν «τα δικά τους τελετουργικά –διαβατήριο, αίτηµα για
βίζα, ελέγχους ασφάλειας– και την “παράσταση” να περάσουν από συγκεκριµένους τόπους και
χώρους συνοριακών ελέγχων και τελωνείων» (Khosravi, 2011). Συγχρόνως, η απαγόρευση να
φtάσουν στον προορισµό τους διαµορφώνει τις παράτυπες διαδροµές, αναγκάζοντας τους
µετανάστες να επιδιώκουν την αφάνεια πριν ακόµα φτάσουν στη χώρα (Coutin, 2005). Υπ’ αυτή την
έννοια η παρατυπία αρχίζει από τη στιγµή που κάποιος αποφασίζει να µεταναστεύσει· οι
συνεντευξιαζόµενοι είχαν πλήρη επίγνωση αυτού, δεδοµένου ότι έπρεπε να µεριµνήσουν για το
παράτυπο ταξίδι τους.
Οι κακουχίες του ταξιδιού ενισχύονται από τους ελέγχους στα σύνορα και τα εµπόδια, που πρέπει
κανείς να ξεπεράσει, αλλά και τις καιρικές συνθήκες, ιδιαίτερα στα ορεινά περάσµατα µεταξύ του
Ιράν και της Τουρκίας. Η γνώση του τι να περιµένουν καθ’ οδόν, η κατανόηση της φύσης του
ταξιδιού και η γνώση των συνοριακών πολιτικών ελέγχου και των κινδύνων είναι ένα ακόµη ζήτηµα.
Οι διακινητές φαίνεται να είναι η κύρια πηγή πληροφοριών σχετικά µε το ταξίδι, αν και όχι
απαραίτητα η πιο ειλικρινής και ακριβής. Κάποιοι είχαν επίγνωση ότι οι πληροφορίες θα είναι
ψευδείς και ότι οι διακινητές και µπορούν και λένε ψέµατα:
«Βέβαια, η απόφαση [να µεταναστεύσω] είναι δική µου, εγώ αποφασίζω. Αλλά πρέπει να
ακούς το διακινητή, γιατί αυτοί γνωρίζουν τον τρόπο. Ψεύδονται πολύ και το ξέρουµε, αλλά
δεν έχουµε και άλλη ευκαιρία. Ε, έτσι είναι για µας, πρέπει να ακούµε το διακινητή. Πρέπει
να τους ακολουθείς» (Tamim, άνδρας, 19 ετών).
Ωστόσο, δεν είχαν ενηµερωθεί όλοι οι συνεντευξιαζόµενοι. Στην πραγµατικότητα, σχεδόν οι µισοί
εξήγησαν ότι δεν είχαν γνώση του τι επρόκειτο να συµβεί, ποια σύνορα θα περάσουν και πώς.
Φαίνεται πως οι πληροφορίες σχετικά µε τη διαδροµή, τα εµπόδια και τους κινδύνους στην πορεία
δεν αποκτούν υπόσταση παρά τη στιγµή που τα συναντούν. Η συνειδητοποίηση του τι πρόκειται να
ακολουθήσει είναι σταδιακή, µια βήµα προς βήµα διαδικασία που κατά κάποιον τρόπο τους
προφυλάσσει από την ανησυχία (και ενδεχοµένως την πιθανότητα να αλλάξουν άποψη) σχετικά µε
το ταξίδι. Αυτό που τους απασχολεί είναι το αµέσως επόµενο βήµα, όχι εκείνα που θα
ακολουθήσουν. Και αυτό αντικατοπτρίζεται επίσης στη διαδικασία λήψης των αποφάσεών τους
σχετικά µε το µεταναστευτικό σχέδιο, ειδικά όταν συζητούν την εξέλιξή του. Είναι προοδευτική και
εξαρτάται από το επόµενο βήµα.
Το πρώτο πέρασµα των συνόρων πραγµατοποιείται από το Αφγανιστάν στο Ιράν, συνήθως µέσω
Πακιστάν. Όλοι, εκτός ενός, από τους συνοµιλητές µας που µετανάστευσαν από το Αφγανιστάν,
επέλεξαν να πραγµατοποιήσουν αυτό το πέρασµα παράνοµα, παρά τη δυνατότητα να ταξιδέψουν µε
βίζα. Αυτό µπορεί να αποτελεί, σε µεγάλο βαθµό, µέρος της ιστορίας του συγκεκριµένου συνόρου,
ενός συνόρου αρκετά ανοιχτού ως την τελευταία δεκαετία.
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Το δεύτερο συνοριακό πέρασµα, και το πιο
συνεντευξιαζόµενους, είναι το ιρανοτουρκικό σύνορο:

επικίνδυνο

σύµφωνα

µε

όλους

τους

«Ιράν-Τουρκία είναι το σκληρότερο, διότι απελαύνουν στο Αφγανιστάν. Μας συνέλαβαν µια
φορά στα σύνορα µε το Ιράν και µας απέλασαν […] το σκληρότερο σύνορο. Το τουρκικοελληνικό σύνορο έχει νερό, αλλά είναι το ευκολότερο. Στο Ιράν µπορεί να σε σκοτώσουν»
(Sum και Reza, γυναίκα και άνδρας, 27 και 37 ετών).
Μια πολύ ιδιαίτερη βιοµηχανία µετανάστευσης έχει αναπτυχθεί πέριξ των ιρανοτουρκικών συνόρων
µε επίκεντρο το λαθρεµπόριο, πρωτίστως ελεγχόµενο από τους Κούρδους:
«Οι Κούρδοι δουλεύουν και στις δύο πλευρές των συνόρων» (Murfat, άνδρας, 26 ετών).
Σχεδόν όλοι είχαν βιώσει την εµπειρία του ιρανοτουρκικού συνόρου, το οποίο ορισµένοι
εξιστορούσαν ως ανυπέρβλητο. Οι πληροφορίες αποκτώνται κατά τη φάση αναµονής, όταν
βρίσκονταν στο Ιράν, και κυρίως στην Τουρκία.
Ιδιαίτερα ενδιαφέρον ήταν το επίπεδο γνώσης που είχαν οι συνεντευξιαζόµενοι για τις πολιτικές
συνοριακών ελέγχων της Ελλάδας (και της Ε.Ε.). Αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό, αν λάβουµε υπόψη
τις αλλαγές στο ελληνικό σύστηµα διαχείρισης της µετανάστευσης τα τελευταία χρόνια. Το 2012,
ένας φράκτης 12,5 χιλιοµέτρων ανεγέρθηκε κατά µήκος των ελληνοτουρκικών συνόρων στον
ποταµό Έβρο, ενός σηµείου εισόδου για τους µετανάστες που εισέρχονται στην Ελλάδα. Ο φράχτης
ενισχύθηκε από την επιχείρηση Ασπίδα, στο πλαίσιο της οποίας µεταφέρθηκαν 1.800
συνοριοφύλακες κατά µήκος των χερσαίων συνόρων, υπεύθυνοι κυρίως για τον εντοπισµό, τον
έλεγχο και τη φύλαξή τους. Αυτό µετατόπισε την πλειοψηφία των ροών προς τα θαλάσσια σύνορα.
Κατά τον χρόνο εκπόνησης της µελέτης τα προαναφερθέντα µέτρα ήταν ήδη σε ισχύ. Είναι όµως
ενδιαφέρον ότι κανένας από τους συνεντευξιαζόµενους δεν αναφέρθηκε σ’ αυτά. Είπαν ότι δεν
είχαν καµία πληροφόρηση για τις πολιτικές στα σύνορα, ενώ η πλειοψηφία δεν είχε καµία
προηγούµενη γνώση των εν ισχύι πολιτικών µετανάστευσης και ασύλου, έως ότου έφτασαν είτε στην
Τουρκία είτε στην ίδια την Ελλάδα:
«∆εν ξέρω τίποτα για την Ελλάδα, ο φράκτης… τίποτα […]. Κανείς δεν µου είπε κάτι, δεν
ξέραµε τίποτα» (Sayad, άνδρας, 27 ετών).
Φαίνεται, µάλλον, ότι είχαν κάποιες ασαφείς πληροφορίες σχετικά µε τις συλλήψεις και την
κράτηση (κυρίως στην Τουρκία), και πάλι όµως κυρίως από διακινητές και συχνά ανακριβείς (οι
περισσότερες από τις διαδικασίες που περιέγραψαν ήταν τουλάχιστον ενός έτους). 12
Ο θάνατος στα σύνορα ήταν ένα επαναλαµβανόµενο θέµα στις συζητήσεις µας µε τους
συνεντευξιαζόµενους, κυρίως µε αυτούς στην Τουρκία, αλλά και µε συνεντευξιαζόµενους στην
Ελλάδα, οι οποίοι είχαν φτάσει πρόσφατα (λιγότερο από ένα έτος):
«Όλοι ξέρουµε ότι είναι δύσκολο και επικίνδυνο. Γιατί αν πας προς Ελλάδα η ελληνική
Αστυνοµία θα σε πυροβολήσει όταν είσαι µέσα στη βάρκα, αλλά αν δοκιµάσεις από εδώ
[Τουρκία] απευθείας στην Ιταλία υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να βυθιστεί το πλοίο καθ’ οδόν.
Κάποιοι φίλοι µου το δοκίµασαν, ήταν τέσσερις-πέντε µέρες µέσα στο πλοίο και βυθίστηκαν
όταν έφτασαν κοντά στην Ιταλία» (Nahil, άνδρας, 45 ετών).

12

Αυτό ισχύει ιδιαιτέρως σε σχέση µε την κράτηση, ζήτηµα που θα εξετάσουµε παρακάτω.
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Οι θάνατοι στα σύνορα αποτελούν τη σαφέστερη έκφραση των πολιτικών ελέγχου των συνόρων. Το
2014 ήταν η πιο θανατηφόρα χρονιά στη Μεσόγειο Θάλασσα και µια από τις πλέον θανατηφόρες
στο Αιγαίο Πέλαγος. Ο ∆ΟΜ στο Missing Migrants Project αναφέρει, από το 2013 ως το 2014, 113
νεκρούς και αγνοούµενους µε βάση τα καταγεγραµµένα περιστατικά των επιχειρήσεων έρευνας και
διάσωσης. Η Ύπατη Αρµοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες έχει επικρίνει κρατικές πολιτικές,
εξαιτίας των οποίων οι «άνθρωποι των πλοιαρίων» «παρεµποδίζονται, επιστρέφονται, αγνοούνται
από διερχόµενα πλοία ή τους αρνούνται την επιβίβαση».13 Παρά όµως τα σκληρά µέτρα, που
αποσκοπούν να παρεµποδίσουν την είσοδο, οι συνεντευξιαζόµενοι δεν φαίνεται να αποθαρρύνονται
από τον πανταχού παρόντα κίνδυνο. Το επικίνδυνο πέρασµα έρχεται σε δεύτερη σηµασία σε σχέση
µε την προσδοκία, που τους παρακινεί να επιδιώξουν ένα καλύτερο µέλλον. Υπ’ αυτή την έννοια, οι
Αφγανοί εµφανίζουν αξιοσηµείωτη αποφασιστικότητα, παρακινούµενοι και υποστηριζόµενοι
κυρίως από την επιθυµία και την ελπίδα για µια καλύτερη ζωή, όπως και πολλοί από τους λοιπούς
παράτυπους, που φτάνουν στην Ελλάδα.
Αυτή η αποφασιστικότητα αποτυπώνεται κατά καιρούς σε επανειληµµένες προσπάθειες να
διασχίσουν τα σύνορα:
«Συνέχιζαν να µε στέλνουν πίσω. Κάθε φορά πίσω στην Τουρκία. Πολλοί από τους φίλους
µου πέθαναν στη θάλασσα, αλλά εγώ προσπάθησα έξι φορές να περάσω, έως ότου τέλειωσαν
τα χρήµατά µου. Τότε όµως, ένας καλός µου φίλος, που δουλεύει και έχει έγγραφα, µου είπε
ότι θα µου δώσει 12.000 δολάρια, ώστε θα µπορούσα να περάσω όχι µε φουσκωτό, αλλά µε
ένα σωστό πλοίο. Και έτσι πέρασα στη Μυτιλήνη τη νύχτα» (Atal, άνδρας, 28 ετών).
Η επιτυχία του, βέβαια, δεν είναι µόνο αποτέλεσµα επιµονής, αλλά σε µεγάλο βαθµό καθορίστηκε
από το κεφάλαιο που εξασφάλισε, ευγενική προσφορά του φίλου του, το οποίο του επέτρεψε να
περάσει µε «ένα σωστό πλοίο». Αν έλειπε το εν λόγω κεφάλαιο, µπορεί να συνέχιζε για πολύ καιρό
τις προσπάθειές του για διέλευση.
Τρεις συνεντευξιαζόµενοι περιέγραψαν την εµπειρία επαναπροώθησής τους σε τουρκικά χωρικά
ύδατα και ένας από αυτούς, ο Rasat, που είχε προσπαθήσει να περάσει σε Ελλάδα και Βουλγαρία
τρεις φορές, απωθούνταν ή απελαύνονταν στα σύνορα κάθε φορά. Όταν ρωτήθηκε αν εξακολουθεί
να σχεδιάζει να προσπαθήσει να διασχίσει τα σύνορα, µας κοίταξε µε έκπληξη:
«Ναι, φυσικά […] προσπαθώ ακόµη να συγκεντρώσω ορισµένα, περισσότερα, χρήµατα,
ένας φίλος µου είπε θα µε βοηθήσει επίσης και µετά θα φύγω» (Rasat, άνδρας, 26 ετών).
Αυτό είναι ιδιαίτερα κρίσιµο σε σχέση µε τις υπάρχουσες πολιτικές. Η αποτροπή, µε τη µορφή
συνοριακών ελέγχων, οι περιφράξεις και η αυξηµένη αστυνόµευση δεν φαίνεται τόσο να
αποθαρρύνουν, όσο να ωθούν σε εναλλακτικά σηµεία εισόδου και σε αυξηµένες απώλειες ζωών.
Αποφασισµένοι να κάνουν το ταξίδι, και συχνά µε λίγες εναλλακτικές επιλογές, η συντριπτική
πλειοψηφία των µεταναστών, συµπεριλαµβανοµένων των Αφγανών, που επιθυµούν να εισέλθουν
στην Ευρώπη, διασχίζουν την Τουρκία, η οποία έτσι µετατρέπεται σε κρίσιµη διαδροµή, αλλά και σε
κόµβο, όπου το µεταναστευτικό σχέδιο µπορεί ορισµένες φορές να αλλάξει σχήµα.
Η Τουρκία αποτελεί ένα κρίσιµο στάδιο κατά τη διαδροµή προς την Ευρώπη, ενώ για τους
Αφγανούς είναι ένας πρώτος προορισµός στον οποίο ανακύπτει η πιθανότητα εγκατάστασης.

13

Erika Feller, Assistant High Commissioner for Protection, speaking to the UNHCR’s Executive Committee, 6 October
2010 (διαθέσιµο στο www.unhcr.org/4cac7f2f9.pdf).
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5. Καθ’ οδόν προς την Ευρώπη: Ο ρόλος της Τουρκίας στο
µεταναστευτικό σχέδιο
Ανεξάρτητα από τους τελικούς προορισµούς, οι διαδροµές και τα µέσα µεταφοράς τείνουν να είναι
τα ίδια, και στην πραγµατικότητα οι µετανάστες, συµπεριλαµβανοµένων των Αφγανών, τείνουν να
συγκλίνουν σε ορισµένες πόλεις και κόµβους (π.χ. Τεχεράνη, Κωνσταντινούπολη) και συνοριακές
διαβάσεις και τοποθεσίες (όπως Ζαεντάν, Ζαµπόλ, Βαν· για τις διαδροµές των Αφγανών, βλ.
Παράρτηµα Ι).
Το µεγαλύτερο ποσοστό των παράτυπων µεταναστών εισέρχεται στην Τουρκία µέσω των
ανατολικών συνόρων της. Φτάνουν από την ξηρά (µε φορτηγά, λεωφορεία ή ακόµη και µε τα
πόδια), µέσω Ούρβας, δίπλα από τα σύνορα µε τη Συρία ή µέσω των πόλεων του Βαν, δίπλα στα
ιρανικά σύνορα (βλ. Triantafyllidou and Maroukis, 2012). Από εκεί οι µετανάστες διανέµονται
ανάλογα µε τα χρήµατα που έχουν δώσει, το ταξίδι που έχει επιλέξει ο διακινητής και ταξιδεύουν
στην Άγκυρα, την Κωνσταντινούπολη, αλλά και τη Σµύρνη, την Αττάλεια, το Τσανάκαλε και την
Αλικαρνασσό. Εκεί περιµένουν, από µερικές ηµέρες έως και µήνες, µέχρις ότου κατορθώσουν να
φτάσουν σε µια ευρωπαϊκή χώρα. Για εκείνους που µπορούν ν’ αντέξουν οικονοµικά, υπάρχει µια
εύκολη και απευθείας διαδροµή προς την Τουρκία, µέσω αεροπορικών πτήσεων. Η Τουρκία
υπέγραψε συµφωνίες απελευθέρωσης της βίζας µε ένα σηµαντικό αριθµό χωρών (60 συνολικά
εθνικότητες) στον Καύκασο και τη Μέση Ανατολή, για παράδειγµα µε τη Συρία (2009), τη Λιβύη
(2009), το Τατζικιστάν (2009), δίνοντας έτσι τη δυνατότητα νοµίµου περάσµατος προς την
Τουρκία, που θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί ως ένα βήµα διέλευσης προς την Ε.Ε. Το Αφγανιστάν
είναι µία από τις χώρες αυτές, όπου επιπλέον η τουρκική κυβέρνηση χρηµατοδοτεί κατ’ έτος ένα
ποσοστό σπουδαστών για να φοιτήσουν σε τουρκικά πανεπιστήµια. Έτσι είναι δυνατόν κάποιος να
φτάσει νόµιµα και να περάσει στην Ελλάδα «παράνοµα». Στην πραγµατικότητα, η Τουρκία
διαδραµατίζει έναν κρίσιµο ρόλο στην αφγανική περίπτωση, τόσο ως χώρα διέλευσης, για την
είσοδο στην Ε.Ε., αλλά και ως ένα µέρος όπου οι µετανάστες επανεξετάζουν τις προσδοκίες τους και
το µεταναστευτικό τους σχέδιο.

5.1 Οι Αφγανοί της Τουρκίας
Οι Αφγανοί είναι µια σηµαντική κοινότητα στην Τουρκία. Κατά τη διάρκεια της επιτόπιας έρευνας
στην Κωνσταντινούπολη συναντήσαµε διάφορες ΜΚΟ και οργανισµούς,14 που έπαιξαν καθοριστικό
ρόλο στο να κατανοήσουµε το µέγεθος, αλλά και ζητήµατα του αφγανικού πληθυσµού στην Τουρκία.
Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις που µας δόθηκαν υπήρχαν περίπου 15.000 καταγεγραµµένοι, 4.000
πρόσφυγες και 5.500 αιτούντες άσυλο.15 Έτσι, περίπου 25.000 πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο
είχαν, µε τον έναν ή τον άλλο τρόπο, καταγραφεί, πρωτίστως Ιρακινοί (40% του συνόλου των
αιτηµάτων), Ιρανοί, Αφγανοί και Σοµαλοί.
Οι αφίξεις από το Αφγανιστάν αυξήθηκαν ξαφνικά το 2011-2012, οπότε είχαµε τον εντυπωσιακό
αριθµό των 14.000 νέων αφίξεων16 (σε σύγκριση µε τον έως τότε µέσο όρο των καταχωρήσεων,

14

Κατόπιν αιτήµατος θα παραµείνουν ανώνυµοι, αλλά συνολικά προσεγγίσθηκαν τρεις ΜΚΟ που ασχολούνται µε
µετανάστες και µια θρησκευτική οργάνωση, που οικειοθελώς συζήτησαν µαζί µας το θέµα των µεταναστών. Είµαι
ευγνώµων για τη συνεργασία και την προθυµία να µας παρέχουν πληροφορίες.
15
Τα νούµερα στρογγυλοποιήθηκαν και αφορούν τα τελευταία στατιστικά δεδοµένα του Νοεµβρίου του 2013.
16
Οι αφίξεις µετρώνται µε βάση τις καταχωρήσεις. Εποµένως, τα νούµερα είναι επίσηµα, αλλά αφορούν µόνον
καταγεγραµµένους ή προηγουµένως εγγεγραµµένους Αφγανούς. ΄Οσοι δεν ζήτησαν βοήθεια από την Ύπατη
Αρµοστεία ή από ΜΚΟ είναι εντελώς αδήλωτοι και, έτσι, δεν προσµετρώνται στα παραπάνω νούµερα.
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2.000 σε ετήσια βάση). Η απότοµη αύξηση οφείλεται κυρίως στην αλλαγή των πολιτικών στο Ιράν.
Σε αντίθεση µε το παρελθόν, η ιρανική κυβέρνηση απαγόρευσε στα παιδιά των Αφγανών την
πρόσβαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, σταµάτησε την οικονοµική στήριξη και απέσυρε το
καθεστώς του prima facie πρόσφυγα, απαιτώντας από τους Αφγανούς να δηλώνονται και να
υποβάλουν αίτηση για αίτηµα ασύλου (που συχνά απορριπτόταν). Ο κοινωνικός αποκλεισµός που
ακολούθησε και οι φόβοι των απελάσεων έσπρωξαν τους Αφγανούς σε µια δεύτερη µετακίνηση στην
Τουρκία, που αποτελεί το πλησιέστερο σύνορο (συνέντευξη µε εκπρόσωπο ΜΚΟ,
Κωνσταντινούπολη, 2014).
Η Τουρκία έχει θέσει γεωγραφικούς περιορισµούς στη Σύµβαση του 1951 για τους πρόσφυγες.
Μόνον Ευρωπαίοι πολίτες µπορούν να ζητήσουν άσυλο, ενώ όλες οι άλλες εθνικότητες, έως
πρόσφατα, θα έπρεπε να καταγραφούν στην Ύπατη Αρµοστεία του ΟΗΕ και, αν το αίτηµά τους
γινόταν δεκτό, θα παρέµεναν στην Τουρκία αναµένοντας επανεγκατάσταση. Στην πράξη, αυτό θα
µπορούσε να διαρκέσει από µήνες έως χρόνια, ανάλογα µε την εθνικότητα. Από τον Μάιο του 2013 η
Ύπατη Αρµοστεία ανακοίνωσε για τους Αφγανούς ένα «πρόγραµµα αναστολής», σύµφωνα µε το
οποίο οι Αφγανοί θα ήταν επιλέξιµοι µόνο για προεγγραφή, δηλαδή τα στοιχεία τους θα
καταγράφονταν, αλλά όχι και το αίτηµά τους. Το σύστηµα αυτό τους επιτρέπει ένα επίπεδο
προστασίας από την απέλαση και την κράτηση, αλλά τους αποκλείει από τη διαδικασία
επανεγκατάστασης, τη µόνη µέχρι τότε διαθέσιµη επιλογή γι’ αυτούς στην Τουρκία.
Σύµφωνα µε τις ΜΚΟ, που ρωτήθηκαν, αυτός είναι ένας κρίσιµος παράγοντας για τη µείωση του
αφγανικού πληθυσµού στην Τουρκία, που επιδιώκει τώρα να περάσει στην Ευρώπη περισσότερο
από πριν. Το νέο αυτό πρόγραµµα προέκυψε ως απάντηση στην ταχεία αύξηση του αφγανικού
πληθυσµού, ο οποίος, σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, είχε λιγοστές προοπτικές επανεγκατάστασης.
Μόνο το 0,8% του συνόλου των προσφύγων που έγιναν δεκτοί στις ΗΠΑ το 2011 προέρχονταν από
το Αφγανιστάν (Fine, 2014). Επιπλέον, όταν προκύπτει θέµα επανεγκατάστασης, η επιλογή γίνεται
συνήθως από την οµάδα των υποψηφίων που βρίσκεται στο Αφγανιστάν ή στο Ιράν.
Ο νέος νόµος για τους αλλοδαπούς και τη διεθνή προστασία, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ τον Απρίλιο
του 2014 φιλοδοξεί να αναµορφώσει πλήρως και να µεταρρυθµίσει το σύστηµα ασύλου της
Τουρκίας, το οποίο, πλέον, θα προσφέρει µεγαλύτερη προστασία στους Αφγανούς,
συµπεριλαµβανοµένης της πρόσβασης στην υγειονοµική περίθαλψη (ακόµη και στη διάρκεια της
προεγγραφής). Κατά κάποιον τρόπο, σύµφωνα µε τις ΜΚΟ, αυτή θα είναι µια δοκιµή για την
ένταξη. Σε αντίθεση µε άλλες εθνικότητες, οι Αφγανοί έχουν την τάση να ενσωµατώνονται αρκετά
καλά στα µεγάλα αστικά κέντρα, όπως η Κωνσταντινούπολη. Αν ο νόµος επεκταθεί προσφέροντας
άδεια παραµονής και εργασίας µε πρόσβαση στην υγειονοµική περίθαλψη, θα προσφέρει µια
βιώσιµη λύση στους Αφγανούς, οι οποίοι πιθανότατα θα προτιµούσαν να παραµείνουν.
Ορισµένοι συνεντευξιαζόµενοι εξήγησαν ότι θα παρέµεναν στην Τουρκία, αν τους δινόταν η
ευκαιρία να δουλέψουν και να ζήσουν νόµιµα, µε άδεια παραµονής και εργασίας. Έτσι, η παρατυπία
επηρέασε την απόφασή τους να είναι σε κατάσταση διέλευσης. Η µεταβατική µετακίνηση από την
Τουρκία φαίνεται να είναι αρκετά κοινή, µε την Ελλάδα να παραµένει ο κυρίαρχος προορισµός, αν
και µια νέα διαδροµή από τη Βουλγαρία στη Σερβία και την Ουγγαρία εµφανίστηκε το 2013. Οι
ΜΚΟ, τις οποίες επισκεφθήκαµε στην Κωνσταντινούπολη, εξήγησαν ότι οι µετανάστες συχνά
ζήτησαν πληροφορίες για τις διαδροµές και οι ΜΚΟ προσπάθησαν να τους ενηµερώσουν για τους
κινδύνους του παράτυπου ταξιδιού. Και επιβεβαίωσαν, επίσης, ότι η Ελλάδα θεωρούνταν εξαρχής
ως σηµείο διέλευσης, µια πύλη για να εισέλθουν στην Ευρώπη.
Πέραν της διέλευσης και της περαιτέρω µετανάστευσης, ο Düvel επισηµαίνει επίσης ότι «σύµφωνα
µε τις ad hoc παρατηρήσεις, οι παράτυποι µετανάστες και οι πρόσφυγες επιστρέφουν τώρα στην
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Κωνσταντινούπολη σε µικρούς αριθµούς. Αυτό οφείλεται στην επιδείνωση της κατάστασης στην
Ελλάδα, σε συνδυασµό µε τον αποκλεισµό των διαδροµών» (Düvel, 2013). Ωστόσο, στο παρόν
δείγµα καταγράφηκε µόνο µία περίπτωση οικειοθελούς επιστροφής στην Τουρκία, ως αποτέλεσµα
της κατάστασης στην Ελλάδα, και κυρίως της ανεργίας. Γνωρίζοντας ότι θα µπορούσε να εργαστεί
στην Κωνσταντινούπολη, ο συνεντευξιαζόµενος επέλεξε να επιστρέψει στην Τουρκία.

5.2 Εν αναµονή
Η παραµονή στην Τουρκία είναι ένα διάστηµα αναµονής, χρόνος που δαπανάται για τη διέλευση και
την αναµονή µέχρι να πραγµατοποιηθεί η διέλευση. Η αναµονή, σύµφωνα µε τον Hage (2009),
δείχνει ότι κάποιος έχει εµπλακεί στη ζωή, και έχει προσδοκίες από αυτή. Στην πραγµατικότητα
εξυπηρετεί πολλαπλούς στόχους. Για κάποιους, η αναµονή έχει πρακτικό σκοπό, να συγκεντρώσουν
το χρηµατικό ποσό που απαιτείται για το επόµενο στάδιο του ταξιδιού. Για άλλους η αναµονή
εξυπηρετεί έναν διαφορετικό σκοπό, τη συλλογή πληροφοριών, την απόκτηση γνώσεων και, σε
ορισµένες περιπτώσεις, την επανεξέταση του µεταναστευτικού σχεδίου. Για όλους, το στάδιο
αναµονής είναι και η ενδιάµεση κατάσταση µεταξύ της επιθυµίας για διέλευση και της δυνατότητας
να το πράξουν. Το στάδιο αναµονής επιτρέπει σε κάποιους να µετακινηθούν από την επιθυµία στην
δυνατότητα της πράξης, σε άλλους να επανεξετάσουν και σε πολλούς περισσότερους να παραµένουν
σε αναµονή, σε διέλευση, µέχρι τη στιγµή που η επιθυµία και η δυνατότητα θα συναντηθούν.
Όλοι οι συνεντευξιαζόµενοι εργάζονταν στην Τουρκία. Στην πραγµατικότητα, οι ευκαιρίες εργασίας
είναι το στοιχείο που διαφοροποιεί σοβαρά την εµπειρία αναµονής στην Κωνσταντινούπολη σε
σύγκριση µε την αναµονή στην Αθήνα:
«Η διαφορά είναι ότι εδώ [στην Κωνσταντινούπολη] δεν χρειάζεται να ψάχνεις για τροφή
στα σκουπίδια. Εδώ µπορείς να βρεις δουλειά, να εξοικονοµήσεις µερικά χρήµατα» (Ali,
άνδρας, 40 ετών).
Η επιτόπια έρευνα στην Τουρκία επιβεβαίωσε ότι η πλειοψηφία των Αφγανών βρίσκουν εργασία
και τείνουν να εργάζονται στην κλωστοϋφαντουργία (λεύκανση των τζιν ή επεξεργασία
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. O µεγάλος αριθµός sweatshops (υπόγειων εργαστηρίων µε
σκληρές εργασιακές συνθήκες), που στη συνέχεια πωλούν τα προϊόντα σε µεγάλες εταιρείες,
σηµαίνει ότι κάποιος µπορεί να βρει δουλειά ανασφάλιστος. Το κόστος είναι εξαιρετικά χαµηλό για
τους εργοδότες, δεδοµένου ότι κατά µέσο όρο πληρώνουν 350 τουρκικές λίρες (ενώ ο κατώτατος
µισθός για τους Τούρκους πολίτες είναι 900 λίρες).17 Όλοι οι συνεντευξιαζόµενοι που συναντήσαµε
στην Κωνσταντινούπολη εργάζονταν στον τοµέα της κλωστοϋφαντουργίας, ενώ και µερικοί από
τους συνεντευξιαζόµενους στην Ελλάδα είχαν πει ότι, το διάστηµα που έµεναν στην Τουρκία,
δούλευαν σε εργασίες που σχετίζονταν µε τα υφάσµατα ή την οικοδοµή:
«Σχεδιάζω να προχωρήσω στην Ευρώπη γι’ αυτό ήρθα εδώ, αλλά το πρόβληµα είναι τα
χρήµατα. ∆εν έχω τόσα πολλά, έτσι είµαι ακόµη εδώ» (Gulma, άνδρας 30 ετών).
Υπάρχει η αντίληψη ότι τα χρήµατα που θα συγκεντρωθούν θα χρησιµοποιηθούν για το ταξίδι στην
Ελλάδα, τη Βουλγαρία ή/και την Ιταλία. Παρ’ όλα αυτά, κανένας από τους συνεντευξιαζόµενους
στην Κωνσταντινούπολη δεν είχε καταφέρει να αποταµιεύσει το απαιτούµενο ποσό, και στις
περισσότερες περιπτώσεις χρειάζονταν ακόµα αρκετές χιλιάδες δολάρια για να φτάσουν τον στόχο
τους. Έτσι, δηµιουργείται η αίσθηση ότι η συζήτηση γύρω από το ταξίδι πραγµατοποιείται εκτός του

17

Οι 350 τουρκικές λίρες αντιστοιχούν σε 126 ευρώ, ενώ οι 900 λίρες σε 323 ευρώ.
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πλαισίου του χρόνου, δεδοµένου ότι ο τελευταίος είναι ένα άγνωστο στοιχείο. ∆εν ξέρουν πότε θα
συγκεντρώσουν το αναµενόµενο ποσό ή πότε θα τους επιτρέψει να φύγουν, ο διακινητής. Και πάλι ο
διακινητής εµφανίζεται στην αφήγηση, στην περίπτωση της Τουρκίας, κυρίως ως ο άνθρωπος που
περιµένει µαζί µε τους µετανάστες, µόνον που η αναµονή είναι διαφορετική: ο διακινητής περιµένει
να λάβει την πληρωµή του.
Η Κωνσταντινούπολη είναι ένα κοµβικό σηµείο πληροφόρησης. Το γεγονός ότι µετανάστες
βρίσκονται σε παρόµοιες συνθήκες, µε παρόµοιες ανάγκες, δηµιουργεί ένα χώρο ανταλλαγής, που
ενισχύεται κατά τη φάση αναµονής. Αφηγήσεις για ιστορίες επιτυχίας τείνουν να αναπαράγονται
κατά τη φάση της διέλευσης, και µέσα από αυτές φτιάχνεται κάποια φαντασίωση για το τι µπορεί να
αναµένεται. Οι πληροφορίες αφορούν διάφορες πτυχές του ταξιδιού, αλλά εκείνο που ως επί το
πλείστον συζητείται, ενώ βρίσκονται στην Τουρκία, είναι η διαδροµή και ό,τι ακολουθεί το πέρασµα
των συνόρων.
Η διαδροµή για τη διέλευση είναι ένα κρίσιµο ζήτηµα και αποτέλεσε καυτό θέµα συζήτησης κατά
την επίσκεψή µας στην Κωνσταντινούπολη. Οι συνεντευξιαζόµενοι ήθελαν να µάθουν αν οι φήµες
σχετικά µε τις πολιτικές κράτησης και απέλασης στην Ελλάδα ήταν αληθείς, και ποιος ήταν ο
ασφαλέστερος τρόπος να πάνε: Ελλάδα ή Βουλγαρία; Οι διαδροµές αξιολογούνται µε βάση τις
πληροφορίες που αποκτώνται από τους διακινητές:
«Βουλγαρία; Ναι, ο δρόµος είναι κλειστός. Ναι, οι διακινητές µας είπαν ότι είναι κλειστός.
Αν µένεις εδώ για έναν χρόνο συναντάς πολλούς διακινητές, ώστε να µπορείς πάντα να
επιλέξεις, µε βάση και τα χρήµατα, πώς να φύγεις. Πραγµατικά δεν νοιάζονται, εφόσον
παίρνουν τα χρήµατά τους και σου προτείνουν διαφορετικές διαδροµές µε διαφορετικά
κόστη. Έτσι ήθελα Ιταλία, γιατί νοµίζω ότι είναι λιγότερο επικίνδυνη» (Samir, άνδρας, 21
ετών).
Οι διαδροµές επιλέγονται επίσης µε βάση τα κοινωνικά δίκτυα, και ειδικά τις πληροφορίες εκείνων
που έχουν ήδη πραγµατοποιήσει τη διαδροµή. Η επιτυχής άφιξη αποτελεί, στην πραγµατικότητα,
µια σύσταση προς τους µελλοντικούς µετανάστες να επιχειρήσουν παρόµοια διαδροµή. Σε πολύ
λίγες περιπτώσεις οι συνεντευξιαζόµενοι εµφανίστηκαν αµφιταλαντευόµενοι για το τι ήθελαν να
επιτύχουν. Η επιθυµία να πραγµατοποιήσουν τις προσδοκίες τους συγκρουόταν µε την
περιορισµένη δυνατότητα να το πράξουν και η επιστροφή, σε ορισµένες περιπτώσεις, εξετάστηκε ως
εναλλακτική λύση.
«Πράγµατι, ναι, έχω σχέδιο. Στο τέλος αυτού του χρόνου πρέπει να είµαι στην Ευρώπη. Αν
δεν τα καταφέρω, θα επιστρέψω στο Αφγανιστάν […]. ∆εν θέλω να µείνω στην Τουρκία: ή
θα πάω στην Ευρώπη ή θα γυρίσω πίσω» (Tamim, άνδρας, 19 ετών).
Ωστόσο, όπως προειδοποίησε ο διερµηνέας µετά τις συνεντεύξεις, η επιστροφή συζητείται συχνά
αφηρηµένα, χωρίς συγκεκριµένα σχέδια και χωρίς κάποια συγκεκριµένη επιθυµία που θα
επιδιωχθεί να πραγµατωθεί. Είναι ένας µηχανισµός άµυνας για εκείνους που µένουν πίσω.

6. Άφιξη στην Ελλάδα: διέλευση στην Ε.Ε.
Για όσους επιτυγχάνουν τη διέλευση, η εµπειρία της Ελλάδας είναι, ίσως, η πιο κρίσιµη πτυχή του
ταξιδιού, δεδοµένου ότι η Ελλάδα είναι το σηµείο όπου οι Αφγανοί αντιµετωπίζουν τη σκληρή
πραγµατικότητα της ευρωπαϊκής διαχείρισης της µετανάστευσης και όπου η επιστροφή
ξαναµπαίνει στην αφήγηση.
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6.1. Η αφγανική µετανάστευση στην Ελλάδα
Ο ακριβής αριθµός των Αφγανών στην Ελλάδα είναι άγνωστος. Το 2012 η Πρεσβεία του
Αφγανιστάν στη Βουλγαρία σηµείωσε ότι οι νόµιµοι µετανάστες (κυρίως οι κάτοχοι «ροζ κάρτας»)
εκτιµήθηκαν σε περίπου 2.900. Ο πρόεδρος της Κοινότητας των Αφγανών στην Ελλάδα εκτιµά ότι ο
πληθυσµός ανέρχεται σε περίπου 10.000, εκ των οποίων νόµιµοι πιστεύεται ότι είναι περίπου 1.500
(περιλαµβάνονται όσοι έχουν «ροζ κάρτα» και αναγνωρισµένοι πρόσφυγες, µε ανθρωπιστική ή
επικουρική προστασία). Σε επικοινωνία µας, στις αρχές Ιανουαρίου 2014, ο πρόεδρος του
Ελληνικού Φόρουµ για τους Πρόσφυγες σηµείωσε ότι τα στοιχεία παρέµεναν λίγο-πολύ τα ίδια. Θα
πρέπει να σηµειωθεί, ωστόσο, ότι οι αριθµοί των συνολικών αφίξεων έχουν µειωθεί σηµαντικά σε
σύγκριση µε το παρελθόν.
∆ιάγραµµα 1: Συλλήψεις Αφγανών για παράνοµη είσοδο ή/και παραµονή

Πηγή: Στοιχεία της Ελληνικής Αστυνοµίας. Για το 2014 τα στοιχεία αφορούν 11 µήνες. Για το 2008 και το 2010 είναι
διαθέσιµα µόνο συγκεντρωτικά στοιχεία.

Είκοσι εννέα από τους συνεντευξιαζόµενους εισήλθαν στην Ελλάδα µέσω των θαλασσίων συνόρων
την τελευταία τριετία, επιβεβαιώνοντας τα στοιχεία συλλήψεων που δείχνουν τη µεταστροφή από
τα χερσαία προς τα θαλάσσια σύνορα. Μόνο δέκα εισήλθαν από την περιοχή του Έβρου, από τους
οποίους οι περισσότεροι πριν το 2012, δηλαδή πριν την κατασκευή του φράχτη. Η
αποτελεσµατικότητα του φράχτη στην ανάσχεση των ροών στα χερσαία σύνορα είναι
αδιαµφισβήτητη και επιβεβαιώνεται και από τα επίσηµα στοιχεία. Παρ’ όλα αυτά, το συνολικό
αποτέλεσµα είναι αµφιλεγόµενο, καθώς πολύ µεγαλύτερος αριθµός εισέρχεται τώρα από τα
θαλάσσια σύνορα, µε κίνδυνο της ζωής τους.
Η µείωση και αύξηση των ροών οφείλεται σε διάφορους παράγοντες. Πρέπει, εδώ, να ληφθεί υπόψη
η σηµασία της παύσης των επιστροφών αιτούντων άσυλο, το 2010 στην Ελλάδα, που έως τότε
γινόταν στο πλαίσιο του ∆ουβλίνου ΙΙ.18 Η προσωρινή αναστολή των επιστροφών (η οποία είναι σε
ισχύ έως σήµερα) σηµαίνει ότι αν συλληφθεί ο µετανάστης σε άλλη χώρα είναι απίθανο να
επιστραφεί στην Ελλάδα. Σύµφωνα µε τον πρόεδρο της Κοινότητας Αφγανών στην Ελλάδα, η
αναστολή των επιστροφών πιθανό να διευκολύνει το πέρασµα των Αφγανών σε άλλες χώρες:

18

Βλ. εδώ, σηµ. 1, σ. 21.
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«Η κύρια οδός εξακολουθεί να είναι η Ελλάδα, µόνον που τώρα [αυτό συµβαίνει], επειδή
είναι η µόνη χώρα, όπου επιστροφές σύµφωνα µε το ∆ουβλίνο ΙΙ έχουν σταµατήσει. Οι
αφιχθέντες µπορούν να δώσουν δακτυλικά αποτυπώµατα, αλλά αν συλληφθούν σε ένα άλλο
κράτος-µέλος δεν αντιµετωπίζουν τον κίνδυνο της επιστροφής».
Η πληροφορία ότι οι επιστροφές σύµφωνα µε το ∆ουβλίνο ΙΙ έπαψαν κυκλοφορεί στα αφγανικά
δίκτυα, και σε µεγάλο βαθµό σε αυτήν οφείλεται η αύξηση των εισροών από το 2011 και µετά. Η
πρόσφατη σύσταση της Ύπατης Αρµοστείας στα κράτη-µέλη της Ε.Ε. να συνεχίσουν την αναστολή
των επιστροφών στην Ελλάδα, κατά πάσα πιθανότητα θα διαδοθεί επίσης στα δίκτυα, στο εγγύς
µέλλον (βλ. goo.gl/8d97wX).

6.2 Η εµπειρία της Ελλάδας
Στους συνεντευξιαζόµενους συνήθως είχαν δοθεί ελάχιστες πληροφορίες σχετικά µε το τι θα συµβεί
από τη στιγµή που θα έφταναν στην Ελλάδα. Και πάλι, η κύρια πηγή πληροφόρησης ήταν οι
διακινητές, που συχνά τους καθοδηγούν για το τι πρέπει να κάνουν από τη στιγµή που θα έφταναν.
Σε κάποιους είπαν ότι θα συλληφθούν για λίγο και στη συνέχεια θα αφεθούν ελεύθεροι µε ένα
έγγραφο, που θα τους επιτρέψει να ταξιδέψουν στην Αθήνα. Αυτός ο τύπος της
(παρα)πληροφόρησης ήταν πολύ συχνός. Έτσι, σχεδόν κανείς δεν ήξερε τον πραγµατικό χαρακτήρα
του εγγράφου, µιας διοικητικής απόφασης απέλασης, που απαιτεί από τον κάτοχο να εγκαταλείψει
οικειοθελώς τη χώρα µέσα σε τριάντα µέρες.
«Έφτασα στη Μυτιλήνη µε δύο φίλους, πήγαµε µαζί στην Αστυνοµία. Μας κράτησαν για
εφτά µέρες και µετά µας έδωσαν ένα χαρτί ενός µηνός. Πήγαµε στην Αθήνα και ακούσαµε
από άλλους Αφγανούς ότι το χαρτί που µας έδωσαν ήταν άχρηστο, δεν µπορείς να κάνεις
τίποτε µε αυτό. Έτσι, όταν τέλειωσε ο µήνας ζήτησα από τον πατέρα και τη µητέρα µου
3.000 ευρώ για να πάω στην Ιταλία, διότι εδώ [στην Ελλάδα] δεν είναι καλά και θέλω να
πάω κάπου αλλού. Αλλά δεν είχαν χρήµατα να µου στείλουν. Έτσι έµεινα να µαζέψω τα
χρήµατα, αλλά δεν το έχω καταφέρει ακόµη» (Helmat, άνδρας, 21 ετών).
Είναι ενδιαφέρον να σηµειωθεί ότι, θεωρητικά, το σύστηµα έχει αλλάξει. Με βάση το νέο σύστηµα,
ο έλεγχος λαµβάνει χώρα στα κέντρα υποδοχής, όπου, ανάλογα µε την εθνικότητα και την
προσωπική κατάσταση, το άτοµο µεταφέρεται σε εγκατάσταση κράτησης/προαναχωρησιακό
κέντρο ή απελευθερώνεται. Στην πράξη, αρκετοί από τους συνεντευξιαζόµενους που
συνελήφθησαν/διασώθηκαν κατά την είσοδο έµειναν για µια-δυο ηµέρες έως µια εβδοµάδα στο
κέντρο ελέγχου και στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι µε ένα χαρτί διοικητικής απέλασης. Άλλοι,
πάλι, επαφίενται στην καλοσύνη των ξένων κατά την είσοδο:
«Ήρθαµε µε ένα πλοίο πραγµατικά µικρό, 30 άνθρωποι. Νύχτα, φτάσαµε σε µια περιοχή σα
ζούγκλα και µας έβαλαν σε µια βάρκα. Φτάσαµε στην Ελλάδα και το πρωί προσεγγίσαµε µια
περιοχή µε σπίτια. Πεινούσαµε τόσο πολύ και µια γυναίκα µας έδωσε λίγο τυρί και ψωµί και
µας είπε ότι θα καλέσει την Αστυνοµία. Την ευχαριστήσαµε διότι µας βοήθησε και δεν
ξέραµε πού να πάµε, έτσι θέλαµε να έρθει η Αστυνοµία. Και η Αστυνοµία ήρθε και µας πήγαν
σε µια άλλη τοποθεσία, δεν ξέρω πώς λέγεται και µετά µείναµε εκεί για µια εβδοµάδα» (Arat,
άνδρας, 26 ετών).
Η ιστορία του Arat είναι ένα από τα λίγα παραδείγµατα επιτυχούς διέλευσης στην παρούσα έρευνα,
αλλά και µια διπλή εµπειρία συνόρων, αφού αργότερα πέρασε µε επιτυχία στην Ιταλία.
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6.3 Σε διέλευση
Η Ελλάδα δεν είναι προορισµός για τους Αφγανούς. Στην πραγµατικότητα, δεν υπήρξε για αρκετό
καιρό. Όπως έχει ήδη αναφερθεί στην πρώτη ενότητα, η επιλογή προορισµού τους καθορίζεται σε
µεγάλο βαθµό από τις πληροφορίες και τους «µύθους», που διαιωνίζονται µέσω των δικτύων,
κυρίως την επιδίωξη ενός συγκεκριµένου είδους ασύλου (που ενσωµατώνει την ένταξη και την
παροχή βοήθειας). Αν τα κοινωνικά δίκτυα, οι προσδοκίες και οι διακινητές επηρεάζουν σηµαντικά
το ταξίδι έως την άφιξη στην Ελλάδα, οι πολιτικές της χώρας καθορίζουν το αποτέλεσµα. Έτσι, η
αλληλεπίδραση µεταξύ της δοµής και του ατόµου, αλλά και η δυνατότητα, συνεχίζονται κατά τη
διάρκεια της διέλευσης.
Η ιδέα της Ελλάδας ως χώρας διέλευσης αντικατοπτρίζεται στον λόγο του συνεντευξιαζόµενου:
«Στο Αφγανιστάν είχα ακούσει ότι υπάρχει µια χώρα που λέγεται Ελλάδα και είναι σαν µια
πόρτα, περνάς µέσα από αυτήν για να φτάσεις στην Ευρώπη» (Dabar, άνδρας, 25 ετών).
Πολύ λίγοι συνεντευξιαζόµενοι ανέφεραν, στην παρούσα έρευνα, την Ελλάδα ως τελικό
προορισµό.19 Παρέµεναν, εντούτοις, στη χώρα εξαιτίας µιας ποικιλίας παραγόντων, όπως:
εργασιακή απασχόληση, εγκατάσταση και ένταξη (ιδιαίτερα εκείνοι που βρίσκονται εκτός Αθηνών),
περιορισµένη ή ανύπαρκτη οικονοµική δυνατότητα, φόβος µήπως συλληφθούν και επιστραφούν ή
επειδή ήταν ήδη κρατούµενοι. Ωστόσο, για την πλειοψηφία, η διέλευση ήταν και παρέµενε, κατά τη
διάρκεια των συνεντεύξεων, ο αρχικός στόχος και η ελπίδα για το µέλλον.
Σε αυτό το στάδιο, ακριβώς, προσδοκία/δυνατότητα και δοµή/άτοµο συναντιούνται, ενώ τα
«δοµικά» εµπόδια επηρεάζουν τη δυνατότητα και διαµορφώνουν την ατοµικότητα του µετανάστη.
Το καθεστώς της διέλευσης κατασκευάζεται και γίνεται αντιληπτό υποκειµενικά και αντικειµενικά.
Το κύριο αντικειµενικό στοιχείο είναι τα δοµικά εµπόδια, που ρυθµίζουν το ταξίδι, παίρνοντας
µορφές όπως οι πολιτικές ελέγχου των συνόρων (De Genova, 2002), οι ευκαιρίες εργασιακής
απασχόλησης, το κόστος (από την έναρξη του µεταναστευτικού ταξιδιού µέχρι το τέλος του), όπως
και η ύπαρξη ή/και ανάπτυξη του κοινωνικού κεφαλαίου (βλ. Van Hear, 2004). Η απουσία
επαρκούς χρηµατοδότησης είναι ο κύριος λόγος που οι Αφγανοί καταλήγουν να αντιµετωπίζουν την
Ελλάδα ως χώρα διέλευσης.
Οι Αφγανοί µετανάστες στην Ελλάδα µπορεί, διανοητικά, να είναι σε κατάσταση διέλευσης,
περιµένοντας τη στιγµή που θα πραγµατοποιήσουν την επιθυµία τους να φύγουν. Όπως και πριν το
ταξίδι, η διέλευση είναι µια πράξη εξισορρόπησης µεταξύ της επιθυµίας να βρίσκονται εν κινήσει
και της επιτυχούς µετακίνησης, όπου η επιτυχία εξαρτάται από την αντιµετώπιση των δοµικών
εµποδίων (και την ικανότητα να πράξουν κάτι τέτοιο) και της επιθυµίας του ατόµου να φύγει.
Κάποιος µπορεί να είναι σε κατάσταση διέλευσης για πολλά χρόνια, διατηρώντας την ελπίδα ότι θα
συγκεντρώσει τα αναγκαία χρήµατα, ότι θα εµφανιστεί η κατάλληλη ευκαιρία ή ότι οι έλεγχοι
ασφαλείας θα παρακαµφθούν. Ωστόσο, µπορεί κανείς κάλλιστα να πετύχει διέλευση σε άλλο
προορισµό, µετά από διαµονή µερικών µηνών ή ακόµη και ετών σε µια χώρα. Έτσι, η παροδική
µετακίνηση βρίσκεται, ταυτόχρονα, εντός και πέραν του ελέγχου του κράτους.
Η άφιξη είναι µια διφορούµενη έννοια, γιατί όπως επισηµαίνει η Agustin (2003), πολλοί µετανάστες
δεν εγκαθίστανται ποτέ, δεν εγκαταλείπουν ποτέ ψυχικά ή σωµατικά ένα σπίτι, χωριό ή πόλη ή –θα
προσέθετα– την ιδέα αυτού που περιµένουν και επιθυµούν να βρεθεί στον προορισµό τους. Υπ’ αυτή

19

Από τους 41 συνεντευξιαζόµενους µόνο 5 δήλωσαν την πρόθεσή τους να παραµείνουν.
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την έννοια, παραµένουν, διανοητικά, σε κατάσταση διέλευσης, επιδιώκοντας να είναι εν κινήσει, και
ενώ στην πραγµατικότητα, σωµατικά, περιορίζονται από τα εµπόδια. Το ελληνικό πλαίσιο ενισχύει
αυτή την κατάσταση του «ανάµεσα» για τους Αφγανούς, σε µεγάλο βαθµό λόγω του συστήµατος
ασύλου.
Το άσυλο στην Ελλάδα ήταν, έως τις αρχές του 2013, µια εξαιρετικά γραφειοκρατική και
συγκεντρωτική διαδικασία. Για ένα ορισµένο χρονικό διάστηµα (2008-2012) οι αιτήσεις µπορούσαν
να υποβληθούν µόνο στην έδρα της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Αλλοδαπών στην Αθήνα (Πέτρου
Ράλλη). Η «επιλογή» ήταν αυθαίρετη, και λόγω της µικρής στελέχωσης αρχικά µπορούσαν να
υποβάλλονται µόνο 300 αιτήσεις ανά εβδοµάδα. Ο αριθµός αυτός τελικά κατέβηκε σε 20-30 έως το
2011 (UNHCR 2011). Η Human Rights Watch, ήδη από το 2008, περιέγραψε τη διαδικασία ως
µαζική (cattle call· βλ. Ηuman Rights Watch, 2008: 90), που προσέβαλλε τους αιτούντες άσυλο και
απέτρεπε πολλούς να υποβάλουν αίτηµα. Οι καθυστερήσεις των αποφάσεων σε δεύτερο βαθµό
(διαδικασία προσφυγής) µπορούσαν να διαρκέσουν έως και έξι χρόνια, σε κάποιες περιπτώσεις µια
δεκαετία. Αυτό ήταν ένα από τα παράδοξα του συστήµατος. Κατέληξε να απευθύνεται, ουσιαστικά,
σε εκείνους που ήθελαν να παραµείνουν στην Ελλάδα και δεν είχαν άλλη επιλογή για νοµιµοποίηση
της παραµονής τους, ενώ αποθάρρυνε εκείνους που ήθελαν να υποβάλουν αίτηση για προστασία,
επειδή φοβόντουσαν ότι το αίτηµά τους θα πάρει πολύ χρόνο, έως ότου επεξεργαστεί. Αυτή η
«κατάχρηση» του συστήµατος ασύλου είναι εµφανής έως σήµερα, µε πάνω από 45.000 προσφυγές
δευτέρου βαθµού να εκκρεµούν για εξέταση. Η επιβάρυνση της διαδικασίας ασύλου ήταν ένας από
τους πολλούς λόγους για τους οποίους το άσυλο στην Ελλάδα δεν ήταν ελκυστικό για τους
Αφγανούς· άλλοι λόγοι ήταν η απουσία κοινωνικών παροχών, στήριξης της εργασιακής
απασχόλησης µε σκοπό την ένταξη και µακροπρόθεσµων προοπτικών νοµιµοποίησης.
«Ξέρω ότι δεν δίνετε άσυλο, το άκουσα από άλλους Αφγανούς ότι εδώ δεν υπάρχει άσυλο,
και ένας άλλος είναι εδώ για δέκα χρόνια και δεν έχει τίποτα, µόνον “ροζ κάρτα” για να τη
δείχνει! Οι Έλληνες πεινάνε, εγώ πώς θα επιβιώσω;» (Samjur, άνδρας, 21 ετών).
Η επιθυµία φυγής από την Ελλάδα ενισχύεται και από τις πληροφορίες, που διαδίδονται, ότι το
άσυλο είναι δύσκολο να αποκτηθεί. Αυτό έχει σχέση µε τον τρόπο που γίνεται αντιληπτό το άσυλο,
όχι ως µια προσωρινή ή επικουρική προστασία, αλλά ως προσφυγικό καθεστώς, το οποίο, ακόµη και
στο πλαίσιο του νέου συστήµατος, προσφέρεται συντηρητικά σε συγκεκριµένες ατοµικές
περιπτώσεις. Επιπροσθέτως, το νέο σύστηµα ασύλου θα πρέπει να ξεπεράσει τα προηγούµενα
χρόνια κακοδιαχείρισης, αλλά και την «εσωτερίκευση» των ελέγχων στα σύνορα, δηλαδή την
επιχείρηση Ξένιος ∆ίας. Η πολιτική «δείξε µου τα χαρτιά σου», γνωστή ως «σκούπα», συνίστατο σε
αστυνοµικές περιπολίες στα αστικά κέντρα µε στόχο όσους, ενδεχοµένως, ήταν µετανάστες. Αν και
η επιχείρηση ήταν σε µεγάλο βαθµό αναποτελεσµατική (Triandafyllidou and Angeli, 2014), το
επίπεδο των επιχειρησιακών στόχων κατάφερε να επηρεάσει την αφγανική κινητικότητα.
«Πριν ήταν ok να είσαι χωρίς χαρτιά, αλλά τώρα αν δεν έχεις έγγραφα σε στέλνουν πίσω.
Πριν τρεις µήνες συνέλαβαν και έστειλαν στην Αθήνα 45 ανθρώπους, Αλβανούς, Αφγανούς
και Πακιστανούς. Όλους τους γύρισαν πίσω. Είναι πίσω στο Αφγανιστάν!» (Alaskar, άνδρας,
23 ετών).
Η πιθανότητα σύλληψης, κράτησης και επιστροφής στη χώρα εκκίνησης προκαλεί ακινησία,
αποτρέποντας την κινητικότητα εξαιτίας του φόβου της σύλληψης. Ενώ δηµιουργεί φόβο, επιτρέπει
επίσης να αναδυθούν στρατηγικές επιβίωσης. Για παράδειγµα, µια κοινή παραδοχή ήταν ότι εκείνοι
οι οποίοι συνελήφθησαν κατά την είσοδο και έδωσαν δακτυλικά αποτυπώµατα σε χαρτί δεν θα
επιστραφούν σύµφωνα µε το ∆ουβλίνο ΙΙ, επειδή το σύστηµα δεν κατέγραψε τα στοιχεία τους:
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«Όχι, βλέπεις τα αποτυπώµατα είναι µόνον σε χαρτί. ∆εν τα έχουν πουθενά αλλού. Αλλά
στην Κατεχάκη τα παίρνουν µε λέιζερ [βιοµετρικά]. Το χαρτί δεν το βλέπεις. Το λέιζερ όµως
το βλέπεις» (Sayd, άνδρας, 27 ετών).
Ο Sayd κάνει διαφοροποίηση µεταξύ των δακτυλικών αποτυπωµάτων σε χαρτί και των βιοµετρικών
δεδοµένων. Το πρώτο είναι αβλαβές, δεδοµένου ότι δεν καταγράφονται ηλεκτρονικά. Η χρήση
βιοµετρικών στοιχείων, ωστόσο, είναι ανιχνεύσιµη. Γνωρίζοντας ότι, εάν η αίτησή του καταγραφεί
από τη νέα Υπηρεσία Ασύλου και απορριφθεί, ο ίδιος δεν θα είναι σε θέση να ταξιδέψει σε άλλο
κράτος-µέλος της Ε.Ε., προτιµά την παρατυπία.
Μια σειρά στρατηγικές αναδεικνύονται για να αντιµετωπιστεί το κόστος διέλευσης (που συχνά
φθάνει έως και 4.000 δολάρια για την Ιταλία) και οι κίνδυνοι. Σύµφωνα µε µια τάση που έχει
προκύψει τα τελευταία δύο χρόνια, οι οικογένειες συγκεντρώνουν το απαιτούµενο ποσό και
στέλνουν τη γυναίκα στον τελικό προορισµό, όπου υποβάλλει αίτηση για άσυλο. Ανάλογα µε το ποσό
που καταφέρνουν να συγκεντρώσουν, η γυναίκα συνοδεύεται από ένα ή περισσότερα παιδιά είτε
ταξιδεύει µόνη της, ενώ ο σύζυγος παραµένει στην Ελλάδα. Φτάνοντας σε χώρες όπως η Σουηδία,
ζητούν άσυλο. Αν το λάβουν, το χρησιµοποιούν για να ζητήσουν την οικογενειακή επανένωση µε
τους συζύγους τους. Έτσι, η οικογενειακή µονάδα προσαρµόζει την ικανότητά της να µεταναστεύει
στο πλαίσιο το οποίο καθορίζει την κινητικότητά της: ένα µέλος της θα ταξιδέψει, ελπίζοντας ότι θα
πετύχει.
Για τους µετανάστες το να ζουν παράτυπα στην Ελλάδα, κατά την περίοδο του Ξένιου ∆ία, ήταν
συχνά ένα ανυπέρβλητο εµπόδιο και µια ιδιαίτερα δύσκολη εµπειρία για όσους είχαν οικογένεια,
δεδοµένου ότι η κράτηση συνεπάγεται τον χωρισµό των µελών της οικογένειας. Ωστόσο, οι
συνεντευξιαζόµενοι ανέφεραν ότι η Αστυνοµία σπάνια σταµάτησε για έλεγχο εκείνους που
συνοδεύονταν από παιδιά. Τέλος, αναφέρθηκε, επίσης, ο γάµος ως τρόπος νοµιµοποίησης της
παραµονής ενός ατόµου στη χώρα. Ένας συνεντευξιαζόµενος είχε εµπνευστεί από φίλους, που είχαν
καταφέρει να παντρευτούν και να αποκτήσουν έγγραφα (τόσο ο γάµος όσο και το πιστοποιητικό
ήταν πλαστά, µε κόστος 10.000 δολάρια).
Το δοµικό στοιχείο, ωστόσο, που επηρεάζει την επιτυχή διέλευση, είναι η κράτηση. Ο φόβος ή η
εµπειρία της κράτησης αναδύθηκε σε κάθε συζήτηση που έγινε µε τους συνεντευξιαζόµενους, είτε
στην Ελλάδα είτε την Τουρκία. Οι συνθήκες, η διαδικασία και η αδικία (όπως εισπράττεται) της
κράτησης κυκλοφορεί στα αφγανικά δίκτυα, χρωµατίζοντας τόσο το ταξίδι όσο και τις διαδροµές
(βλ. την παραπάνω ενότητα για την Τουρκία), αλλά και την επιστροφή. Στο τελευταίο µέρος της
ανάλυσης, θα αναφερθούµε στην Ελλάδα, ιδιαίτερα σε σχέση µε την επιστροφή.

6.4 Κράτηση και επιστροφή
∆εκατρείς συνεντευξιαζόµενοι του δείγµατος ήταν υπό κράτηση. Από αυτούς, εννέα είχαν
καταχωρηθεί ως «εθελοντικές» επιστροφές µε το πρόγραµµα του ∆ΟΜ. Επιστροφή και κράτηση
µοιάζουν αντιφατικές έννοιες, στην πραγµατικότητα όµως οι δύο πολιτικές είναι εγγενώς
συνδεδεµένες σε µια προσπάθεια διαχείρισης των παράτυπων µεταναστευτικών ροών.
Η επιστροφή είναι µια σύνθετη έννοια, ειδικά όταν αναλύεται στο πλαίσιο της αφγανικής
µετανάστευσης. Πρώτον, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η δυσκολία της διάκρισης των µεταναστών
από τους πρόσφυγες, και συνεπώς σαφούς προσδιορισµού σε ποια οµάδα ανήκουν οι Αφγανοί, έχει
επιπτώσεις στη διαδικασία επιστροφής. Εάν δεν είναι ούτε πρόσφυγες ούτε µετανάστες, ποια µέσα
µπορούν να τους αφορούν, να τους προστατεύσουν και να αναπτυχθούν για την επιστροφή τους;
∆εύτερον, η επιστροφή δεν είναι ένα νέο θέµα για τους Αφγανούς µετανάστες. Αντίθετα, είναι
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ενσωµατωµένη στο ευρύτερο σχέδιο της κινητικότητάς τους. Τρίτον, δεν υπάρχει ένα και µόνον
είδος επιστροφής. Υπάρχουν τρεις τύποι προγραµµάτων επιστροφής που βασίζονται στη συµµετοχή
του ∆ΟΜ ή /και τις εθνικές αρχές:
1. «Εθελοντική χωρίς εξαναγκασµό», όταν οι µετανάστες αποφασίζουν ανά πάσα στιγµή κατά τη
διάρκεια της παραµονής τους να επιστρέψουν στην πατρίδα τους µε δική τους βούληση και
κόστος.
2. «Εκούσια υπό εξαναγκασµό», όταν τα άτοµα βρίσκονται στο τέλος του καθεστώτος προσωρινής
προστασίας, έχει απορριφθεί η αίτησή τους για άσυλο ή δεν είναι σε θέση να µείνουν, και
επιλέγουν να επιστρέψουν µε δική τους βούληση.
3. «Ακούσια», όταν είναι αποτέλεσµα της διαταγής απέλασης που εκδίδουν οι αρχές του κράτους
υποδοχής (ΙΟΜ, 2012, σε Koch 2014: 911).
Τις δύο πρώτες περιπτώσεις τις καλύπτει η «οµπρέλα» της Υποβοηθούµενης Εκούσιας Επιστροφής
και Επανένταξης, µε την επανένταξη να είναι εφικτή για επιλεγµένα άτοµα, που πληρούν
συγκεκριµένες προϋποθέσεις. Ισχύει για τους υπηκόους τρίτων χωρών, οι οποίοι δεν πληρούν τις
προϋποθέσεις εισόδου και παραµονής στη χώρα, υπηκόους τρίτων χωρών των οποίων η αίτηση
ασύλου εξακολουθεί να εκκρεµεί ή έχει απορριφθεί και υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι µολονότι
απολαµβάνουν διεθνούς προστασίας επιθυµούν να επιστρέψουν στη χώρα τους. Στην Ελλάδα, την
επιστροφή, συµπεριλαµβανοµένης της εθελοντικής επιστροφής, δεν διαχειρίζεται αποκλειστικά ο
∆ΟΜ. Αντιθέτως, η Ελληνική Αστυνοµία αναλαµβάνει τις απελάσεις, αλλά, εκτός αυτού, από το
2009 είναι όλο και πιο ενεργή στις εθελοντικές επιστροφές, σε συνεργασία µε τον ∆ΟΜ ή µε
ναυλωµένες πτήσεις.
Για παράδειγµα, από το 2009 έως το 2013, συνολικά 1.578 άτοµα επέστρεψαν µέσω του
προγράµµατος οικειοθελούς επαναπατρισµού της Ελληνικής Αστυνοµίας.20 Την ίδια περίοδο, η
Ελληνική Αστυνοµία κατέγραψε 3.603 επιστροφές Αφγανών, τις οποίες ανέλαβαν τόσο η Αστυνοµία
όσο και ο ∆ΟΜ και περιλάµβαναν τόσο εκούσιες όσο και αναγκαστικές επιστροφές.21 Έτσι,
συνολικά, 5.181 Αφγανοί έχουν επιστραφεί από το 2009 έως το 2013. Οι αριθµοί, σε σύγκριση µε
τους Πακιστανούς και των Μπανγκλαντεσιανούς, είναι εξαιρετικά χαµηλοί: αν εξαιρέσουµε το 2012,
οπότε σηµειώθηκε µια αξιοσηµείωτη αύξηση στις επιστροφές, όλα τα άλλα χρόνια οι επιστροφές
είναι κάτω από 800 ετησίως.
Τα κίνητρα για την επιστροφή, όπως και τα προγράµµατα που τη διαχειρίζονται, ποικίλλουν. Οι νέες
«πατρίδες» είναι συχνά προσωρινές και αφιλόξενες. Οι Αφγανοί, οι οποίοι δεν επιτυγχάνουν να
εξασφαλίσουν ένα καθεστώς νοµιµότητας, παραµένουν στην αφάνεια και χωρίς έγγραφα. Σε αυτές
τις περιπτώσεις, η επιστροφή µπορεί κάλλιστα να αποτελεί µια βιώσιµη επιλογή. Μεταξύ των
Αφγανών υπάρχει επίσης ο µύθος της πατρίδας, το προ του πολέµου Αφγανιστάν, και έτσι «το
όνειρο να επιστρέψουν µπορεί να είναι µια λαχτάρα για επιστροφή σε ένα Αφγανιστάν
εξιδανικευµένων αναµνήσεων» (Braakman and Schlenkhoff, 2007: 10). Υπάρχουν και εκείνοι των
οποίων οι αιτήσεις έχουν απορριφθεί ή εκκρεµούν για µακρά χρονικά διαστήµατα, και εκείνοι που
αποµακρύνονται ακούσια από το κράτος. Υπάρχει επίσης µια άλλη επιλογή, µια «γκρίζα ζώνη», η
εθελοντική επιστροφή από την κράτηση, όπου τα όρια µεταξύ του αν θέλει κανείς να επιστρέψει και
του αν επιστρέφει για να ξεφύγει από το τιµωρητικό χέρι του κράτους είναι ασαφή.

20
21

Τα στοιχεία παραχώρησε, κατόπιν αιτήµατος, η ∆ιεύθυνση Αλλοδαπών στις 23.7.2014.
Πρόκειται για διαφορετικά προγράµµατα επιστροφής, και ο συνολικός αριθµός δεν περιλαµβάνει όσους επεστράφησαν
εθελοντικά από την Ελληνική Αστυνοµία.
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Κατά τη διάρκεια επίσκεψης στα γραφεία του ∆ΟΜ στην Αθήνα,22 συναντήσαµε µια σταθερή ροή
εισερχόµενων
µεταναστών
διαφόρων
εθνικοτήτων:
Πακιστανούς,
Γεωργιανούς,
Μπανγκλαντεσιανούς. Η απουσία των Αφγανών ήταν µια έντονη αντίθεση, αλλά, όπως εξήγησε ένα
µέλος του προσωπικού, συνολικά η συµµετοχή των Αφγανών στην εθελούσια επιστροφή είναι
περιορισµένη. Συνολικά, καταφέραµε να πραγµατοποιήσουµε µόνο δύο συνεντεύξεις µε τους
Αφγανούς οι οποίοι εξέταζαν το ενδεχόµενο να προσεγγίσουν ή είχαν προσεγγίσει τον ∆ΟΜ για να
επιστρέψουν στο Αφγανιστάν. Η πρώτη ήταν µε τον Zahid, ο οποίος ήρθε από το Αφγανιστάν σε
ηλικία 21 ετών. Ο φίλος του, ο οποίος ζούσε στην Ελλάδα για µια δεκαετία, του είχε πει ότι θα
µπορούσε να αποκτήσει δουλειά και έγγραφα («ροζ κάρτα»). Τον συναντήσαµε έξω από τα γραφεία
του ∆ΟΜ κατά την τελευταία επίσκεψή του, πριν επιστρέψει στο Αφγανιστάν. Ο ίδιος επέλεξε να
επιστρέψει, επειδή νοσταλγούσε την οικογένειά του και ήθελε να δει τα παιδιά του· και πάλι όµως
εξήγησε ότι ήταν ευτυχής στην Ελλάδα. Είναι το καλύτερο παράδειγµα εθελοντικής επιστροφής.
Ασκεί το προσωπικό του δικαίωµα επιλέγοντας να επιστρέψει στην πατρίδα του, ούτε υπό πίεση
ούτε ως αποτέλεσµα των εξωτερικών περιορισµών.
Ο Murfat ήταν µια πιθανή εθελοντική επιστροφή. Είχε κάποιον µακρινό συγγενή που ζούσε στην
Αθήνα, ο οποίος αρνήθηκε να τον συναντήσει, εκτός αν αποκτούσε νόµιµο καθεστώς παραµονής στη
χώρα (συνήθως µέσω της διαδικασίας ασύλου). Ωστόσο, ο Murfat είχε ακούσει ότι οι Αφγανοί που
υπέβαλαν αίτηση για άσυλο τέθηκαν υπό κράτηση και επεστράφησαν στο Αφγανιστάν. Αφού δεν
είχε πόρους για να µετακινηθεί σε άλλη χώρα, και δεν µπόρεσε να βρει δουλειά, σκεφτόταν, όταν τον
συναντήσαµε, να επιστρέψει στην πατρίδα του. Η αιτία για την επιστροφή ήταν ο φόβος της
σύλληψης και κράτησης από την Αστυνοµία, καθώς και η έλλειψη ευκαιριών απασχόλησης.
Με εξαίρεση αυτές τις δύο περιπτώσεις, όλοι οι άλλοι προς επιστροφήν Αφγανοί που συναντήσαµε
βρίσκονταν στο κέντρο κράτησης της Αµυγδαλέζας. Η συστηµατική χρήση της κράτησης θεωρείται,
όλο και περισσότερο, ως το πιο αποτελεσµατικό µέσο που εξασφαλίζει την επιστροφή των
συλληφθέντων µεταναστών στη χώρα καταγωγής τους. Στην πραγµατικότητα, µέχρι τα τέλη του
2014, η κράτηση ήταν εµβληµατική πολιτική της Ελλάδας, όσον αφορά τη διαχείριση της παράτυπης
µετανάστευσης.
Η επιστροφή,23 και ιδιαίτερα η εκούσια επιστροφή, παρουσιάζεται ως η καλή εκδοχή, τουλάχιστον
στο πλαίσιο της Ε.Ε., για όσους έχουν ήδη θεωρηθεί ανεπιθύµητοι στην επικράτεια του κράτουςµέλους. Η Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2008/115/ΕΚ (Οδηγία για την επιστροφή)24 ορίζει ένα
αρκετά περιοριστικό πλαίσιο, όσον αφορά τη χρήση της κράτησης για τους παράτυπους µετανάστες
και τους αιτούντες άσυλο. Ωστόσο, παρά τον εξαντλητικό κατάλογο που περιορίζει τους λόγους
κράτησης, η Οδηγία επιτρέπει να κρατηθούν οι αιτούντες άσυλο, προκειµένου να καθοριστεί η
εθνικότητα ή η ταυτότητά τους ή/και προκειµένου το κράτος να αποφασίσει για το δικαίωµα του
αιτούντος να εισέλθει στην επικράτεια, καθώς και σε περιπτώσεις που υπάρχει κίνδυνος φυγοδικίας.
Όλες οι περιπτώσεις είναι ανοικτές σε ερµηνεία και συστηµατική εφαρµογή, δεδοµένου ότι στην
πραγµατικότητα οι περισσότεροι αιτούντες άσυλο φτάνουν χωρίς χαρτιά και είναι ως εκ τούτου
«επιλέξιµοι» για να κρατηθούν µέχρις ότου επαληθευθεί η ταυτότητά τους. Η Οδηγία θέτει,
εξάλλου, όριο στη διάρκεια της κράτησης, η οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει τους 18 µήνες.

22

Ο ∆ΟΜ Αθήνας µας παραχώρησε ευγενικά άδεια να προσεγγίσουµε υποψήφιους προς επιστροφή, στους οποίους
ζήτησε να συµµετέχουν στην έρευνα. Η διαδικασία ήταν εθελοντική, χωρίς ανάµειξη του προσωπικού του ∆ΟΜ.
23
Βλ. goo.gl/C3MdVP
24
Directive 2008/115/EC of 16 December 2008.
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Από τις επισκέψεις στην Αµυγδαλέζα,25 µια εικόνα που προέκυψε είναι ότι η εκούσια επιστροφή
αποτελεί έναν τρόπο να αποφευχθεί η τιµωρός χειρ του κράτους, µια «διέξοδος» από τον εγκλεισµό,
αλλά όχι κατ’ ανάγκη µια καλή επιλογή. Οι µετανάστες χωρίς έγγραφα, που δεν είχαν υποβάλει
αίτηµα ασύλου πριν από τη σύλληψή τους, είχαν µεταφερθεί στην Αµυγδαλέζα, από τις διάφορες
εγκαταστάσεις κράτησης, όπου αρχικά κρατούνταν, µόλις ολοκληρώθηκε ο έλεγχος. Το αρχικό
κριτήριο για τη µεταφορά είναι η εθνικότητα. Αν ο υπήκοος τρίτης χώρας συλληφθεί και θεωρηθεί
επιλέξιµος για επιστροφή (δηλαδή, δεν εµπίπτει στην κατηγορία των εθνικοτήτων που δεν
απελαύνονται, όπως οι Σύροι, οι Σοµαλοί και οι Ιρακινοί), αυτός ή αυτή θα µεταφερθεί συνήθως από
ένα κέντρο κράτησης (όπου είχε αρχικά κρατηθεί) σε ένα προαναχωρησιακό κέντρο, είτε για να
απελαθεί είτε για να δροµολογηθεί η διαδικασία της εκούσιας επιστροφής.
Οι συνεντευξιαζόµενοι ανέφεραν υψηλά επίπεδα σύγχυσης και έλλειψης πληροφοριών, µαζί µε τον
φόβο για τον χρόνο που ξοδεύεται, ουσιαστικά, εντελώς άσκοπα. Σε ένα κλίµα αβεβαιότητας, η
εκούσια επιστροφή παρουσιάζεται ως η βασική επιλογή· ωστόσο, στην πραγµατικότητα, αν την
εξετάσει κανείς προσεκτικά, δεν πρόκειται τόσο για επιλογή όσο για ένα προκαθορισµένο τελικό
αποτέλεσµα. Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, ο µετανάστης πρέπει να επιστραφεί. Εκείνο που τίθεται
σε συζήτηση είναι το «πώς»:
«Κοίτα µε εδώ, δεν είµαι εγκληµατίας και κοίτα που µε κρατάνε! Ok, είµαι παράνοµος, δεν
έχω χαρτιά, αλλά δεν είµαι εγκληµατίας. Μπροστά είναι καλύτερα. Οk, είµαι παράνοµος,
αλλά εδώ καθετί είναι κλειστό. Ανοίγουν τις πόρτες δύο φορές την ηµέρα. ∆εν είναι έτσι εκεί
[στην Ευρώπη], εκεί τουλάχιστον µπορείς να περπατήσεις έξω» (Muham, άνδρας, 18 ετών).
Ο Muham αναγνωρίζει την «παράνοµη» ιδιότητά του, όπως ορίζεται από το κράτος, αλλά όχι το
«ποινικό» καθεστώς του, δεδοµένου ότι δεν είχε διαπράξει κάποιο έγκληµα. Αντιπαραθέτει το
καθεστώς κράτησης στην Ελλάδα µε ό,τι ξέρει (ή νοµίζει πως ξέρει) για άλλες χώρες: «Μπροστά
είναι καλύτερα». Όπως διαπιστώνουµε, η κατάσταση εκτός Ελλάδας είναι ένα κοινό θέµα στις
συζητήσεις µε τους κρατούµενους.
Κατά την άφιξή τους στην εγκατάσταση, οι µετανάστες, τουλάχιστον θεωρητικά, ενηµερώνονται για
τη διάρκεια της κράτησής τους, τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για άσυλο και το τι συµβαίνει
σε σχέση µε την κράτησή τους, από τις πληροφορίες που τους παρέχονται. Ωστόσο, οι πληροφορίες
είναι ασαφείς:
«Σου λένε θα σε αφήσουν ελεύθερο αύριο, την εποµένη… Πέντε µήνες έχουν περάσει έτσι»
(Rah, άνδρας, 19 ετών).
Στην πραγµατικότητα, η ακρίβεια και το επίπεδο των πληροφοριών εξαρτάται από το ποιος τις
παρέχει (π.χ. ο φύλακας, ο υπάλληλος για το άσυλο, ο διερµηνέας) – αν, βέβαια, παρέχονται. Οι
πηγές είναι µπερδεµένες, το ίδιο και τα δεδοµένα, ειδικά σε σχέση µε το άσυλο. Όταν µιλήσαµε µε
τους Αφγανούς που είχαν εγγραφεί για το πρόγραµµα εθελοντικής επιστροφής, τόνισαν ότι είχαν
ενηµερωθεί από διάφορες πηγές (κρατούµενους, φίλους, φύλακες) ότι, εφόσον υποβάλουν αίτηση
ασύλου, ο χρόνος κράτησής τους θα ξεκινήσει από το µηδέν και θα κατέληγαν να περάσουν
τουλάχιστον 18 µήνες έγκλειστοι. Αυτό τους απέτρεψε να ζητήσουν προστασία, κάτι που έχει
διάφορες συνέπειες, όχι µόνο σε σχέση µε το άσυλο, αλλά και για την επιστροφή. Και αυτό γιατί, αν
δεν ενταχθούν στην κατηγορία των αιτούντων άσυλο, αντιµετωπίζονται ως επιλέξιµοι για
επαναπατρισµό, και εκ παραδροµής ωθούνται πιο κοντά προς τη λύση της εθελούσιας επιστροφής:
25

Τµήµατα αυτής της ενότητας έχουν ήδη δηµοσιευθεί υπό τον τίτλο “Involuntary mobility: between a rock and a hard
place”, στο bordercriminologies.law.ox.ac.uk/involuntary-mobility
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-

-

«Jul: Ζήτησα να επιστραφώ […] ήµουν τρεις µήνες εκεί… Μου είπαν ότι µπορούσα να
υποβάλω για άσυλο, αλλά ήξερα ότι θα µε απέρριπταν. Αυτό παίρνει περισσότερο από έναν
χρόνο. Σ’ αυτό το διάστηµα θα γυρίσω πίσω και θα καταταγώ στο στρατό, θα κερδίσω µερικά
χρήµατα και θα επιστρέψω.
Ερευνήτρια: Θα επιστρέψεις πού;
Jul: Θα πάω µέσω Βουλγαρίας ή Ουκρανίας26 ή από εδώ αν χρειαστεί. […] Η Γαλλία είναι
πάντα ο τελικός µου προορισµός» (Jul, άνδρας, 26 ετών).

Αυτός ο τύπος επιστροφής θέτει επίσης το ζήτηµα της βιωσιµότητας. Πόσοι από αυτούς που
επιστρέφονται θα παραµείνουν στο Αφγανιστάν; Μερικοί από τους συνεντευξιαζόµενους είχαν ήδη
την προδιάθεση να µεταναστεύσουν εκ νέου:
«[…] Θα πάω πίσω µόνο για να δω τον αδελφό µου, να βεβαιωθώ ότι είναι ok και φυσικά θα
φύγω πάλι, αλλά θα τον πάρω µαζί µου αυτή τη φορά. ∆εν µπορούµε να µείνουµε εκεί. Θα
προσπαθήσουµε για Καναδά ή Γερµανία, αλλά µάλλον για Καναδά» (Jad, άνδρας, 25 ετών).
Για εκείνους που χρησιµοποιούν την επιστροφή για να πετύχουν κάτι συγκεκριµένο, όπως ο
συνεντευξιαζόµενος που ήθελε να δει τον αδελφό του, η επιστροφή θεωρείται προσωρινή και
λειτουργική, εξυπηρετεί έναν συγκεκριµένο σκοπό. Για εκείνους που επιστρέφουν επειδή δεν τους
επιτρέπεται ή δεν µπορούν να περιµένουν διέξοδο από το σύστηµα, η παραµονή τους στο
Αφγανιστάν φαίνεται να εξαρτάται από το ευρύτερο κοινωνικοοικονοµικό και πολιτικό πλαίσιο.
Στην πραγµατικότητα, το φαινόµενο της χιονοστιβάδας λαµβάνει χώρα στις περιπτώσεις όπου η
κράτηση, ασαφής ως προς τη διάρκεια και το αποτέλεσµα, επηρεάζει τόσο τους αιτούντες άσυλο όσο
και τους παράτυπους µετανάστες, µε τους πρώτους, σε ορισµένες περιπτώσεις, να ανακαλούν το
αίτηµα χορήγησης ασύλου, ενώ η αίτησή τους είναι υπό επεξεργασία και τους τελευταίους ουδέποτε
να υποβάλλουν σχετικό αίτηµα. Αντί να κινούνται προς τους αρχικούς τους προορισµούς, που στη
συντριπτική πλειοψηφία είναι ένα κράτος-µέλος της Ε.Ε., όπως η Σουηδία, η Γερµανία και η
Αυστρία, η κίνησή τους είναι τώρα προς τα πίσω, προς τη χώρα προέλευσης. Οι Αφγανοί αναφέρουν
την προοπτική της επιστροφής ως ακούσια, που βρίσκεται σε έντονη αντίθεση µε την αρχική
µεταναστευτική κίνησή τους. Την επιλέγουν, αλλά δεν πρόκειται για πραγµατική επιλογή. Ίσως
ακόµα, µε πιο κριτικό πνεύµα, την επιλέγουν, επειδή καταλαβαίνουν ότι είναι ένας γρήγορος τρόπος
εξόδου, θεωρώντας ότι, από τη στιγµή που υπογράφουν για την επιστροφή, αυτό θα συµβεί σε
σύντοµο χρονικό διάστηµα.
Ωστόσο, στην τελευταία µας επίσκεψη στην Αµυγδαλέζα, συναντήσαµε Αφγανούς που περίµεναν
για περισσότερο από τρεις µήνες για επιστροφή και ήταν προβληµατισµένοι γιατί δεν είχαν σταλεί
στην πατρίδα, δεδοµένου µάλιστα ότι δεν είχαν το δικαίωµα να παραµείνουν στην Ελλάδα.
Ενήµεροι ότι είναι «ανεπιθύµητοι», θεωρούν την κράτησή τους, η οποία συνεχίζεται παρά το
γεγονός ότι δέχτηκαν να επιστραφούν, απλώς ως περαιτέρω τιµωρία. Σχεδόν όλοι οι
συνεντευξιαζόµενοι ζήτησαν να παρέµβουµε, ώστε ο ∆ΟΜ να επισπεύσει την επιστροφή τους. Οι
συνθήκες κράτησης, αλλά κυρίως η ίδια η κράτηση, η απώλεια της ελευθερίας και η ακούσια
ακινησία, στην οποία ωθήθηκαν, σήµαινε για τους περισσότερους ότι η επιστροφή ήταν η καλύτερη
επιλογή.

26

Η αναφορά στην Ουκρανία είναι ενδιαφέρουσα, γιατί αποτελεί µια από τις παλαιές διαδροµές των Αφγανών προς την
Ευρώπη.
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7. Συµπεράσµατα: φορείς,
πολιτικές
και
διαµορφώνουν την αφγανική µετανάστευση

παράγοντες

που

Η αφγανική µετανάστευση στην Ελλάδα είναι ένα καλό παράδειγµα για να κατανοήσουµε την
πολυπλοκότητα της ανθρώπινης κινητικότητας και να αποπειραθούµε να την κατηγοριοποιήσουµε
και να την αντιµετωπίσουµε αναλόγως. Αν και δεν είναι µοναδικό φαινόµενο, από την άποψη των
κινήτρων ή του τρόπου που πραγµατοποιείται η µετανάστευση, αποτελεί αντιπροσωπευτικό
παράδειγµα των µεικτών µεταναστευτικών ροών και του πώς αυτές διαµορφώνουν τη
µετανάστευσή τους. ∆εν υπάρχουν επαρκείς όροι για να χαρακτηρίσουν την κινητικότητα των
Αφγανών, καθώς δεν είναι όλοι πρόσφυγες ούτε οικονοµικοί µετανάστες, όπως έχει επισηµανθεί και
στο παρελθόν (Scalettaris, 2009). Το ίδιο ισχύει και για τις πολυκατευθυνόµενες και κυκλικές
µορφές µετανάστευσης, τις οποίες έχουν αναπτύξει τα διακρατικά κοινωνικά και οικονοµικά δίκτυα,
και είναι ενσωµατωµένες στην αφγανική στρατηγική του ζην (Monsutti, 2005).
Η αφγανική µετανάστευση δεν αποδίδεται σε έναν µοναδικό λόγο, αλλά σε ένα σύνθετο πλέγµα
κοινωνικοοικονοµικών, πολιτικών και προσωπικών παραγόντων, που επηρεάζουν διαφορετικά κάθε
άτοµο. Αυτό επιβεβαιώθηκε και κατά τη διάρκεια των συζητήσεων µε τους συνεντευξιαζόµενους,
όπου τα κίνητρα ποίκιλλαν και ιεραρχούνταν. Η ανάγκη για ασφάλεια (είτε από οικογενειακές /
προσωπικές βεντέτες ή την ένοπλη σύρραξη στο Αφγανιστάν) προβαλλόταν ως πρωταρχικός
παράγοντας, ενώ η εκπαίδευση και η απασχόληση ως δευτερεύοντες. Στην πραγµατικότητα, αυτές
οι τρεις πτυχές ενώνονται κάτω από ένα καθεστώς, αυτό του πρόσφυγα. Το άσυλο, και
συγκεκριµένα η µακροχρόνια προστασία, την οποία συνιστά το καθεστώς του πρόσφυγα,
περιλαµβάνουν για τους Αφγανούς, όχι µόνο προστασία από την επιστροφή/απέλαση, αλλά και
πρόσβαση στην κοινωνικοοικονοµική ασφάλεια και την ευηµερία, την εκπαίδευση και την
κατάρτιση. Το άσυλο, κατ’ αυτό τον τρόπο, αποτελεί ολιστική προστασία και το πρώτο βήµα προς
µια νέα ζωή. Αυτό δεν αναιρεί την ανάγκη τους για ασφάλεια, αλλά σηµαίνει ότι επιδεικνύουν
πρωτοβουλία για την επιδίωξη των στόχων τους. Σε αντίθεση, η διέλευσή τους από την Ελλάδα
αναφέρεται από τους ίδιους ως αναγκαιότητα σε σχέση µε την αδυναµία (ή απροθυµία) του κράτους
να προσφέρει ό,τι τα άλλα κράτη-µέλη της Ε.Ε.: µια ολοκληρωµένη προστασία.
Αν το άσυλο είναι το κεντρικό σηµείο, το κεφάλαιο, όπως σε όλα τα µεταναστευτικά σχέδια,
παραµένει ο κύριος καθοριστικός παράγοντας της δυνατότητας να είναι εν κινήσει ο µετανάστης.
Χωρίς αυτό, οι Αφγανοί παραµένουν στη χώρα καταγωγής ή/και στη χώρα διέλευσης για
απροσδιόριστο χρονικό διάστηµα. Το οικονοµικό και κοινωνικό κεφάλαιο είναι κρίσιµα στη φάση
της κινητικότητας, και παράγονται κυρίως από την οικογένεια (άµεση και ευρύτερη), ωστόσο ο
πρωταγωνιστής είναι ο διακινητής. Η διακίνηση αντιµετωπίζεται ως µια επιχειρηµατική συναλλαγή
και αναγκαιότητα. Ο διακινητής καθοδηγεί το ταξίδι, τους βοηθά να ξεπεράσουν τους ελέγχους στα
σύνορα και µερικές φορές µάλιστα περιγράφηκε ως πηγή πληροφοριών σχετικά µε την άφιξή τους
στην Ελλάδα. Οικογένεια και φίλοι παρέχουν γενικές πληροφορίες για τις χώρες προορισµού και τις
προσωπικές ιστορίες επιτυχίας, αλλά οι συνεντευξιαζόµενοι σπάνια παρουσίασαν ακριβείς και
συγκεκριµένες πληροφορίες σχετικά µε τον προορισµό τους. Αν και οι περισσότεροι από τους
συνεντευξιαζόµενους είχαν λάβει περιορισµένα ή ανακριβή στοιχεία, τόνισαν την ανάγκη του
διακινητή για το πέρασµα.
Στο πλαίσιο αυτό, είναι ενδιαφέρον να σηµειωθεί ότι η «παρατυπία» που αποδίδεται στο ταξίδι και
η ποινικοποίηση (Aas, 2011), που υφίστανται οι µετανάστες από τη στιγµή της αναχώρησης χωρίς
άδεια, είναι γνωστή, αλλά παρακάµπτεται. Έτσι, οι πολιτικές που παράγουν παρατυπία, κυρίως οι
συνοριακοί έλεγχοι και η «ασφαλειοποίηση» (securitization) της µετανάστευσης, προσεγγίζονται µε
προσοχή αλλά δεν ακυρώνουν το ταξίδι. Έχοντας επίγνωση των κινδύνων και του ενδεχοµένου
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απώλειας της ζωής, µπορεί να χρειαστούν περισσότερο χρόνο για την προετοιµασία, τη
συγκέντρωση πληροφοριών σε κόµβους –όπως η Κωνσταντινούπολη– ή τη συλλογή χρηµάτων,
προκειµένου να ταξιδέψουν ακολουθώντας διαφορετική µέθοδο ή διαδροµή. Ωστόσο, οι πολιτικές
δεν φαίνεται να αποθαρρύνουν, αλλά µόνο για να ανακατευθύνουν ή να επεκτείνουν το στάδιο
διέλευσης κάποιου. Αυτό ισχύει και στην περίπτωση της πολιτικής της κράτησης.
Οι συνεντευξιαζόµενοι θεωρούν την κράτηση απάνθρωπη (λόγω της έκτασής της) και άδικη (η
έλλειψη εγγράφων γίνεται αντιληπτή ως παρανοµία, αλλά όχι ως έγκληµα αφεαυτού), αλλά και ως
κρίσιµη απώλεια χρόνου στη ζωή του µετανάστη. Κατά τη διάρκεια της κράτησης, το άτοµο δεν
είναι σε θέση να εργαστεί και να στείλει εµβάσµατα, να επικοινωνεί µε την οικογένεια και τους
φίλους και να συνεχίσει το ταξίδι του για τον τελικό προορισµό. Υπό αυτή την έννοια, η επένδυση
στο ταξίδι χάνεται.
Όσοι ήταν στην Ελλάδα, αλλά είχαν αποφύγει τη σύλληψη, αναζήτησαν τρόπους και µέσα για να
συνεχίσουν να αποφεύγουν επιδροµές της Αστυνοµίας στα αστικά και τα αγροτικά κέντρα. Το πεδίο
στο οποίο η κράτηση αποδείχθηκε αποτελεσµατική ήταν σε σχέση µε το άσυλο. Έχει αποθαρρύνει
τους µετανάστες, τόσο όσους βρίσκονται υπό κράτηση αλλά και όσους είναι ελεύθεροι, να
υποβάλουν αίτηµα ασύλου: τους πρώτους λόγω του φόβου ότι θα παραταθεί η παραµονή τους στους
χώρους κράτησης, και τους δεύτερους λόγω του φόβου ότι θα συλληφθούν και θα τεθούν υπό
κράτηση. Έτσι, χωρίς να αποτρέπει την είσοδο στη χώρα, η κράτηση επηρέασε διαδροµές, ώθησε
µετανάστες να παραµένουν κρυµµένοι, περιόρισε την πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου και
επέβαλε τη φυλάκιση σε έναν πληθυσµό που διέπραξε ένα «διοικητικό», αλλά όχι ποινικό αδίκηµα.
Μια τιµωρητική λύση εφαρµόστηκε σε ένα θέµα πολιτικής, ενώ ταυτόχρονα ανακύπτει και το
ζήτηµα της βιωσιµότητας: Τι θα κάνουν εκείνοι οι οποίοι, προκειµένου να µη συνεχίσουν να
βρίσκονται σε καθεστώς κράτησης, επιλέγουν να επιστρέψουν στη χώρα τους; Θα παραµείνουν εκεί
ή θα αναχωρήσουν, για µια ακόµη φορά, για την Ευρώπη;
Η εθελοντική επιστροφή είναι αναµφίβολα ένα ανθρωπιστικό και απαραίτητο εργαλείο για τη
διαχείριση της µετανάστευσης, σχεδιασµένη προκειµένου να βοηθήσει όσους επιθυµούν να
επιστρέψουν. Ωστόσο, η διαδικασία αποκτά διαφορετικό νόηµα, όταν συµβαίνει υπό κράτηση.
Γίνεται περισσότερο µια άσκηση της εξουσίας στους µετανάστες, ένας τρόπος επαναφοράς του
ελέγχου του κράτους στους κρατούµενους, ωθώντας τους σε ακούσια κινητικότητα. Υπάρχει βέβαια
το στοιχείο της ατοµικής δράσης εκ µέρους των κρατουµένων, όπως και σε όλες σχεδόν τις πτυχές
της µετανάστευσης και της επιστροφής, η δράση όµως αυτή διαµορφώνεται λιγότερο από τις
θετικές επιθυµίες και προσδοκίες, και περισσότερο από τις διαρθρωτικές δεσµεύσεις και τις
αρνητικές εµπειρίες.
Παρ’ όλα αυτά, για τους Αφγανούς στην Ελλάδα η επιστροφή δεν φαίνεται να είναι τόσο προϊόν
επιδίωξης επιστροφής στην πατρίδα όσο απόδρασης από την «ποινικοποίηση», που επέβαλε το
κράτος εξίσου στους αιτούντες άσυλο και στους παράτυπους µετανάστες. Τέλος, η κράτηση έχει
στόχο να προετοιµάσει το έδαφος για την πρόσφορη και «εθελοντική» επιστροφή, η οποία
θεωρείται, για τις κυβερνήσεις, «λιγότερο δαπανηρή και πολιτικά λιγότερο επώδυνη από ό,τι η
αναγκαστική αποµάκρυνση» (Van Houte, 2014: 99). Η επιτυχία της µένει να αποδειχθεί, κι αυτό
είναι κάτι που απαιτεί περαιτέρω έρευνα σχετικά µε τη βιωσιµότητα των προγραµµάτων
επιστροφής από τα κέντρα κράτησης.
Κατά τη διάρκεια της συγγραφής της παρούσας µελέτης, στην Ελλάδα πραγµατοποιήθηκαν εθνικές
εκλογές. Η προτεραιότητα της νέας κυβέρνησης είναι η πιστή εφαρµογή του ευρωπαϊκού θεσµικού
πλαισίου, και ειδικότερα της Οδηγίας Επιστροφών, που υπαγορεύει την κράτηση µόνον σε
εξαιρετικές περιπτώσεις. Ως αποτέλεσµα, τον Φεβρουάριο του 2015 τα προαναχωρησιακά κέντρα,
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όπως η Αµυγδαλέζα, όπου κρατούνταν σηµαντικός αριθµός Αφγανών, άνοιξαν τις πόρτες τους και
απελευθερώθηκαν οι κρατούµενοι που είχαν συµπληρώσει το δεκαοχτάµηνο ή ανήκαν σε ευάλωτες
οµάδες ή/και είχαν κάνει αίτηση ασύλου και δεν είχαν καταδικαστεί για ποινικό αδίκηµα. Οι εικόνες
των µεταναστών που απελευθερώνονταν και µεταφέρονταν στην Πλατεία Οµονοίας µε έγγραφα
διοικητικής αποχώρησης κυριάρχησαν για ηµέρες στα ΜΜΕ. Μένει να φανεί κατά πόσον η νέα
πολιτική θα επιδράσει µε κάποιο τρόπο στις µεταναστευτικές ροές και διαδροµές, αν και µε βάση τα
παραδείγµατα του παρελθόντος, το πιο πιθανό είναι ότι δεν θα αλλάξει τα µεταναστευτικά σχέδια.
Μπορεί να επηρεάσει τη διάρκεια της παραµονής ή/και διέλευσης από την Ελλάδα, αλλά η χώρα το
πιθανότερο είναι ότι θα παραµείνει βασικό σηµείο εισόδου και εξόδου στα εξωτερικά σύνορα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Πέρα από σαφείς ταξινοµήσεις και κατηγοριοποιήσεις, η αφγανική κινητικότητα αντικατοπτρίζει το
µεταβαλλόµενο τοπίο της µετανάστευσης και της κινητικότητας, µε την αναγκαστική και την
παράτυπη µετανάστευση να εναλλάσσονται και συχνά να ισχύουν ταυτόχρονα και οι δύο, σε οµάδες
και άτοµα. Θέτει παράλληλα ερωτήµατα αποτελεσµατικότητας των πολιτικών, που εφαρµόστηκαν
ως σήµερα. Η διαρκής διάκριση µεταξύ των µεταναστών και των προσφύγων, καθώς και η
προσπάθεια για την υλοποίηση ισοδύναµων πολιτικών, τουλάχιστον στην περίπτωση των Αφγανών,
υπολείπεται της πραγµατικότητας ενός πληθυσµού που για δεκαετίες βρίσκεται εν κινήσει, και για
τον οποίο η µετανάστευση συνεχίζει να είναι µια στρατηγική εξασφάλισης των προς το ζην, αλλά
και µια αναζήτηση νέων πατρίδων και «φιλόξενων» τόπων.
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8. Παράρτηµα Ι: Οργανισµοί που αναφέρονται στη µελέτη
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ/

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Ι∆ΡΥΜΑ

1.

Πρεσβεία Αφγανιστάν στη
Βουλγαρία

Γραπτή επικοινωνία

11 & 12.02.2013

2.

ΜΚΟ Αφγανιστάν

Συνέντευξη µέσω Skype

13.03.2013

3.

Κοινότητα Μεταναστών &
Προσφύγων στην Ελλάδα

Συνέντευξη

15.01.2014

4.

Ελληνική Αστυνοµία, ∆ιεύθυνση
Αλλοδαπών

Συνέντευξη

05.04.2013

Στατιστικά δεδοµένα

Καθ’ όλη τη
διάρκεια
2012-2014

5.

Θρησκευτική οργάνωση
(Κων/πολη)

Συνέντευξη

26.03.2014

6.

ΜΚΟ (Κων/πολη)

Συνέντευξη

23.03.2014

7.

ΜΚΟ (Κων/πολη)

Συνέντευξη

21.03.2014

8.

Θρησκευτική οργάνωση
(Κων/πολη)

Συνέντευξη

20.03.2014
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9. Παράρτηµα ΙI: Χάρτης ∆ιαδροµών
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Ζ. ΜΕΤΑΤΟΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ
ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
ΩΣ ∆ΡΩΝΤΕΣ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΥΠΩΝ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΡΟΣ
ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

Άννα Τριανταφυλλίδου

1. Εισαγωγή
Οι µελέτες σχετικά µε την παράτυπη µετανάστευση, στη συντριπτική τους πλειονότητα,
επικεντρώνονται στον µη νόµιµο χαρακτήρα της µετακίνησης και επιδιώκουν να εκτιµήσουν εάν και
πώς οι µεταναστευτικές πολιτικές µπορούν να αποτρέψουν ή ακόµη και να περιορίσουν την
παράτυπη είσοδο ή διαµονή (βλ., λ.χ., EMN, 2012), παραµελώντας κατά κάποιον τρόπο τους
µετανάστες ως δρώντες. Αντίθετα, η παρούσα έκθεση, στο σύνολό της, θέτει τον µετανάστη στο
κέντρο του ενδιαφέροντος ως το κύριο δρων υποκείµενο του ταξιδιού. Και οι πέντε µελέτες
περίπτωσης που περιλαµβάνει διατρέχονται από αυτή την αναλυτική όσο και µεθοδολογική οπτική.
Μάλιστα, όπως υποστηρίζει ο Anderson (2008), ο µετανάστης δεν είναι ούτε θύµα ούτε κακοποιός.
Είναι ένας φορέας ενσωµατωµένος σε ένα συγκεκριµένο κοινωνικοοικονοµικό πλαίσιο.
Αντιλαµβανόµαστε τις κοινωνικές, οικονοµικές και πολιτικές συνθήκες που διέπουν τη ζωή των
µεταναστών ως διαρθρωτικούς παράγοντες της µεταναστευτικής εµπειρίας: ο µετανάστης είναι
πολίτης µιας συγκεκριµένης χώρας· αυτό περιορίζει τις επιλογές του στη διέλευση διεθνών συνόρων,
είτε προς αναζήτηση απασχόλησης είτε για οικογενειακή επανένωση είτε, ακόµη, προς αναζήτηση
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διεθνούς προστασίας. Ωστόσο, ο δυνητικός µετανάστης διαθέτει ένα ορισµένο επίπεδο πόρων:
ανθρώπινο κεφάλαιο (εκπαίδευση, δεξιότητες), υλικό κεφάλαιο (εισόδηµα, αποταµιεύσεις) και
κοινωνικό κεφάλαιο (εθνοτικά δίκτυα, συγγενικά δίκτυα, επαφές µε τους διακινητές, επαφές µε τους
υποψήφιους εργοδότες κ.λπ.). Τα παραπάνω είναι ζωτικής σηµασίας τόσο για τα κίνητρα του
µετανάστη –την απόφασή του να µεταναστεύσει– όσο και για τη µετατροπή του κινήτρου σε δράση.
Υπό το πρίσµα των παραπάνω διαπιστώσεων, στο κεφάλαιο αυτό θα επιχειρήσουµε να
προσεγγίσουµε συγκριτικά τις επιµέρους µελέτες σχετικά µε τα µεταναστευτικά ρεύµατα από την
Αλβανία, την Ουκρανία, τη Γεωργία, το Πακιστάν και το Αφγανιστάν. Η ανάλυση αυτή ανασυστήνει
τις διάφορες φάσεις του µεταναστευτικού εγχειρήµατος των διαφόρων οµάδων/τύπων µεταναστών
που προέρχονται από τις πέντε χώρες οι οποίες µελετήθηκαν, καθώς και τους τρόπους µε τους
οποίους αντιλαµβάνονται τα κίνητρά τους, τα µέσα που επέλεξαν για το µεταναστευτικό τους
εγχείρηµα και τον ρόλο, στο πλαίσιο αυτό, των πολιτικών ελέγχου της χώρας προορισµού
(συγκεκριµένα της Ελλάδας)· επίσης, τον ρόλο των µεσαζόντων που κάθε φορά ενεργούν ως
καταλύτες στη διαµόρφωση του µεταναστευτικού εγχειρήµατος, επιτρέποντας στον µετανάστη να
το ολοκληρώσει, οδηγώντας τον να το τροποποιήσει ή ακόµη και να το εγκαταλείψει, αν αποδειχθεί
αδύνατο ή δεν πληροί τις ανάγκες και τις προσδοκίες του µετανάστη. Το παρόν κεφάλαιο είναι
οργανωµένο µε βάση τα εξής τέσσερα κοµβικά σηµεία του ταξιδιού του µετανάστη, όπως
προέκυψαν από τα προηγούµενα κεφάλαια: τι συµβαίνει πριν την αναχώρηση, τι µετατρέπει την
απόφαση σε δράση, την πρώτη άφιξη και, τέλος, την απόφαση να προχωρήσει ή να επιστρέψει. Σε
µεγάλο βαθµό παρακάµπτουµε τη διάκριση µεταξύ νόµιµης και παράτυπης µετανάστευσης, καθώς
αυτές είναι κατηγορίες της πολιτικής, αλλά δεν φαίνεται να έχουν σηµασία ως αναλυτικές
κατηγορίες για τους συνεντευξιαζόµενους µετανάστες, οι οποίοι στην πραγµατικότητα
νοηµατοδοτούν την όλη διαδικασία µε όρους επιθυµιών, αναγκών, εµποδίων που πρέπει να
ξεπεραστούν και στόχων που πρέπει να επιτευχθούν, µέσων ή µεσαζόντων για την επίτευξή τους.
Στις επόµενες ενότητες του τελευταίου αυτού κεφαλαίου θα περιγράψουµε στην αρχή συνοπτικά τις
οµοιότητες και τις διαφορές µεταξύ των πέντε επιλεγµένων περιπτώσεών µας, όπως προκύπτουν
από τα προηγούµενα κεφάλαια, προκειµένου να τοποθετήσουµε την ανάλυση στο κατάλληλο
γεωπολιτικό και κοινωνικοοικονοµικό πλαίσιο, προτού στραφούµε στη συζήτηση των τεσσάρων
κοµβικών σηµείων.

2. Γενικές πληροφορίες
Η παράτυπη µετανάστευση από την Αλβανία, τη Γεωργία και την Ουκρανία προς την Ελλάδα
εγγράφεται στο ευρύτερο πλαίσιο των οικονοµικών µεταναστεύσεων της περιόδου µετά το 1989 από
τις πρώην κοµµουνιστικές χώρες προς τη νότια Ευρώπη. Το σηµείο έναρξης αυτών των
µεταναστεύσεων είναι φυσικά το 1991 (οπότε διαλύεται η ΕΣΣ∆ και γίνονται οι πρώτες
δηµοκρατικές εκλογές στην ΕΣΣ∆), ενώ τα µεταναστευτικά ρεύµατα από την Αλβανία, τη Γεωργία
και την Ουκρανία προς τις χώρες της νότιας, της δυτικής και της κεντρικής Ευρώπης διατηρήθηκαν
κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990, ως αποτέλεσµα της οικονοµικής κρίσης και της έντονης
ανεργίας ή υποαπασχόλησης. Ωστόσο, η ανάλυσή µας, εδώ, επικεντρώνεται στην πιο πρόσφατη
περίοδο, από τα µέσα της δεκαετίας του 2000 µέχρι σήµερα, επαναλαµβάνοντας συνοπτικά κάποια
βασικά στοιχεία που προέκυψαν από τις µελέτες περίπτωσης.
Η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται από την οικονοµική ανάπτυξη και την εύθραυστη πολιτική
σταθερότητα στην Αλβανία, η οποία δηµιουργεί στενούς δεσµούς µε την Ευρωπαϊκή Ένωση,
οικοδοµώντας τη µελλοντική της ένταξη. Αυτή η διαδροµή, όµως, διεκόπη από την παγκόσµια
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χρηµατοπιστωτική κρίση και την κρίση στην Ευρωζώνη. Η κρίση στην Ιταλία και την Ελλάδα,
κύριους οικονοµικούς εταίρους της χώρας και βασικούς µεταναστευτικούς προορισµούς για τους
Αλβανούς, είχε σηµαντικές επιπτώσεις στην αλβανική οικονοµία και κοινωνία. Περίπου 140.000
Αλβανοί πολίτες επέστρεψαν στη χώρα, εκ των οποίων η συντριπτική πλειονότητα είναι άνδρες που
επέστρεψαν από την Ελλάδα (περίπου το 70% του συνόλου), κατά την περίοδο 2009-2013, λόγω της
κατακόρυφης αύξησης της ανεργίας.
Η Ελλάδα αποτελεί πρωταρχική χώρα προορισµού για τους Γεωργιανούς, εξαιτίας τόσο των
πολιτισµικών και θρησκευτικών συγγενειών (η κυρίαρχη θρησκεία στη Γεωργία, όπως και στην
Ελλάδα, είναι η Ορθόδοξη χριστιανική) όσο και των έµµεσων σχέσεων που σφυρηλατήθηκαν από
την ύπαρξη σηµαντικού ελληνικού πληθυσµού στη Γεωργία κατά την κοµµουνιστική εποχή. Ενώ η
Γεωργία βρισκόταν σε πορεία ανάπτυξης και πολιτικής και οικονοµικής σταθεροποίησης κατά τη
διάρκεια της πρώτης δεκαετίας του 21ου αιώνα, αυτή η διαδροµή διακόπηκε από τον πόλεµο µε τη
Ρωσία το 2008. Ο πόλεµος είχε σηµαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην οικονοµία και οδήγησε σε
νέο κύµα µετανάστευσης και αναζήτησης ασύλου από τους Γεωργιανούς, οι οποίοι επεδίωκαν να
φύγουν στο εξωτερικό λόγω των συγκρούσεων στη χώρα τους. Παρ’ όλα αυτά, η κατάσταση έχει
σταθεροποιηθεί τα τελευταία χρόνια και, σύµφωνα µε την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της
Γεωργίας, το 2012 και το 2013, το ισοζύγιο µεταξύ εκροών και εισροών Γεωργιανών πολιτών είναι
αρνητικό, µε τις εισροές να ξεπερνούν τις εκροές.
Η περίπτωση της Ουκρανίας µπορεί να θεωρηθεί παρόµοια µε εκείνη της Γεωργίας, καθώς η χώρα
βρισκόταν επίσης σε πορεία οικονοµικής και πολιτικής σταθεροποίησης και ανάπτυξης και είχε
σφυρηλατήσει (όπως και η Αλβανία) στενούς δεσµούς µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αυτή η
πορεία διακόπηκε από τη σύγκρουση στην Ανατολική Ουκρανία το 2014 και την προσάρτηση της
Κριµαίας από τη Ρωσία. Ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες για την εξεύρεση ειρηνικής λύσης στην
Ανατολική Ουκρανία, αυτές οι αρνητικές εξελίξεις έχουν επηρεάσει την κατάσταση των Ουκρανών
στο εξωτερικό (οι επιστροφές Ουκρανών χωρίς χαρτιά από τις χώρες της Ε.Ε. έχουν διακοπεί λόγω
του πολέµου), ενώ είναι πιθανό να πυροδοτήσει και νέα κύµατα µετανάστευσης. Είναι σηµαντικό να
σηµειωθεί όµως ότι η ∆υτική Ουκρανία, που είναι η κύρια περιοχή προέλευσης των Ουκρανών
µεταναστών στην Ελλάδα, και γενικότερα στην Ε.Ε., έχει επηρεαστεί λιγότερο από τη σύγκρουση.
Εν συντοµία, οι τρεις αυτές χώρες προέλευσης µοιράζονται το κοµµουνιστικό παρελθόν, καθώς και
την επώδυνη πολιτική και οικονοµική µετάβαση στην οικονοµία της ελεύθερης αγοράς και τη
φιλελεύθερη δηµοκρατία. Και οι δύο διαδικασίες είναι ακόµη σε εξέλιξη, µε διάφορα
σκαµπανεβάσµατα που είχαν σηµαντικές επιπτώσεις στις τάσεις µετανάστευσης. Το πιο σηµαντικό
για τη µελέτη µας είναι ότι και οι τρεις χώρες έχουν βιώσει κάποιο είδος κρίσης τα τελευταία χρόνια:
στην Αλβανία εκδηλώθηκε οικονοµική κρίση που σχετιζόταν µε την κρίση της Ευρωζώνης και της
παγκόσµιας οικονοµίας, ενώ στη Γεωργία και την Ουκρανία η κρίση είχε πολιτικό χαρακτήρα (και
σχετιζόταν µε τον κοµβικό τους ρόλο και τη δύσκολη σχέση τους, τόσο µε τη Ρωσία όσο και την
Ε.Ε.), αλλά προφανώς είχε αρνητικές συνέπειες στην οικονοµική ανάπτυξη και, ως εκ τούτου,
επηρέασε τη µετανάστευση.
Όσον αφορά τώρα στην περίπτωση του Πακιστάν και του Αφγανιστάν, οι δύο αυτές χώρες
προέλευσης εντάσσονται σε ένα εντελώς διαφορετικό γεωπολιτικό και κοινωνικοοικονοµικό πλαίσιο
σε σύγκριση µε την Αλβανία, τη Γεωργία και την Ουκρανία. Το Αφγανιστάν υπήρξε µια από τις
κυριότερες χώρες προέλευσης προσφύγων τα τελευταία τριάντα χρόνια, και ταλανίζεται από
πολέµους ήδη από τη δεκαετία του 1980 και τη σοβιετική εισβολή. Οι Αφγανοί που έρχονται στην
Ελλάδα αναζητώντας κυρίως διεθνή προστασία, αλλά συχνά δεν καταθέτουν αίτηµα ασύλου (επειδή
στοχεύουν να µετακινηθούν σε άλλη χώρα της Ε.Ε.), έχουν συνήθως περάσει ένα σχετικά µεγάλο
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χρονικό διάστηµα (συνήθως δέκα χρόνια ή περισσότερο) ως πρόσφυγες στο Ιράν. Μεταναστεύουν
εκ νέου, επειδή η ζωή τους στο Ιράν έχει δυσκολέψει, καθώς η χώρα έχει αλλάξει την πολιτική της
απέναντι στους Αφγανούς τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια, αρνούµενη να τους παρέχει έγγραφα και
να τους αναγνωρίσει το βασικό δικαίωµα στην εκπαίδευση, καθιστώντας τον βίο τους αβίωτο.
Το Πακιστάν, από την άλλη, είναι σηµαντική χώρα υποδοχής προσφύγων, µε τεράστια στρατόπεδα
φιλοξενίας Αφγανών προσφύγων κατά µήκος των χερσαίων συνόρων του µε το Αφγανιστάν·
ταυτόχρονα, είναι σηµαντική χώρα προέλευσης οικονοµικών µεταναστών, συµπεριλαµβανοµένων
ατόµων µε υψηλή ειδίκευση, καθώς και ατόµων που κατευθύνονται προς το Ηνωµένο Βασίλειο και
τις ΗΠΑ για οικογενειακούς λόγους. Άλλοι Πακιστανοί, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων µε χαµηλή
ειδίκευση, κατευθύνονται προς νέους ευρωπαϊκούς προορισµούς, όπως η Ελλάδα. Η µετανάστευση
Πακιστανών στην Ελλάδα δεν είναι καινούριο φαινόµενο, καθώς οι πρώτες οµάδες έφτασαν στη
χώρα τη δεκαετία του 1970. Ωστόσο ήταν, σε µεγάλο βαθµό, αόρατη µέχρι τη δεκαετία του 2000,
οπότε άρχισε να αυξάνεται, ενώ σήµερα οι Πακιστανοί είναι η τρίτη µεγαλύτερη οµάδα µη
Ευρωπαίων µεταναστών στην Ελλάδα, µετά τους Αλβανούς και τους Γεωργιανούς.
Οι δύο ροές, από το Αφγανιστάν και το Πακιστάν, διαφέρουν ως προς τα κίνητρα. Η αφγανική
µετανάστευση οφείλεται κυρίως στην έλλειψη ασφάλειας και στην αναζήτηση προστασίας και
ασφαλούς µέλλοντος σε τρίτες χώρες, ενώ η πακιστανική µετανάστευση έχει κυρίως οικονοµικά
κίνητρα. Έχουν, ωστόσο, και οµοιότητες καθώς, για όσους µεταναστεύουν από αυτές τις δύο χώρες,
η Ελλάδα αποτελεί καινούριο προορισµό µε περιορισµένους (αν όχι ανύπαρκτους) προηγούµενους
δεσµούς. Με άλλα λόγια, η Ελλάδα αναδεικνύεται σε δυνητικό προορισµό µέσα από τη διαδικασία
παγκοσµιοποίησης των µεταναστευτικών δικτύων και συστηµάτων. Παρ’ όλα αυτά, µετανάστες και
από τις δύο οµάδες καταλήγουν να περνάνε αρκετά χρόνια στην Ελλάδα, είτε ως αιτούντες άσυλο
είτε ως µετανάστες εργάτες. Μια άλλη ενδιαφέρουσα διαφορά µεταξύ των δύο οµάδων, η οποία έχει
αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια της οξείας οικονοµικής κρίσης στην Ελλάδα, είναι ότι πολλοί
Πακιστανοί συµµετέχουν στα προγράµµατα εθελούσιων επιστροφών που οργανώνουν ο ∆ΟΜ και η
ελληνική κυβέρνηση –αναγκασµένοι από την έλλειψη απασχόλησης και την κατάρρευση τόσο της
επίσηµης όσο και της ανεπίσηµης οικονοµίας της χώρας–, ενώ οι Αφγανοί επιδιώκουν να
µετακινηθούν προς την Ιταλία ή/και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες µέσω δικτύων διακινητών, αφού η
επιστροφή στο Αφγανιστάν δεν αποτελεί επιλογή γι’ αυτούς.
Ενώ οι πέντε χώρες ανήκουν σε τρεις διαφορετικές µεταναστευτικές διαδροµές, εδώ θα
ανασυστήσουµε το µεταναστευτικό εγχείρηµα των µεµονωµένων µεταναστών ως εγχείρηµα µε
κοινές ή διαφορετικές διαστάσεις – όσον αφορά τα κίνητρα, τις ευκαιρίες, τα εµπόδια και τους
µεσάζοντες. Η έρευνα, όπως αναφέρθηκε, είναι διαρθρωµένη µε βάση τέσσερα κοµβικά σηµεία.
Πρώτον, τη φάση πριν το ταξίδι, όπου εστιαζόµαστε στα κίνητρα που οδήγησαν τον µετανάστη να
σκεφτεί να αφήσει την πατρίδα του και στις πληροφορίες που έχει σε σχέση µε το τι τον περιµένει
στον τόπο προορισµού. ∆εύτερον, τη φάση κατά την οποία ο µετανάστης µετατρέπει την επιδίωξη
σε δράση. Σε αυτό το σηµείο υπεισέρχονται οι µεσάζοντες, καθώς και η συνειδητοποίηση εκ µέρους
του µετανάστη ότι το σχέδιο είναι παράνοµο και ότι µπορεί να υπάρξουν συνέπειες. Το τρίτο
κοµβικό σηµείο αφορά την πρώτη άφιξη και εγκατάσταση, τους τρόπους µε τους οποίους ο
µετανάστης κινείται σε µια αρχικά άγνωστη χώρα χωρίς τα απαραίτητα έγγραφα διαµονής ή
εργασίας. Εδώ και πάλι ο ρόλος των µεσαζόντων έρχεται στο προσκήνιο, καθώς και οι πληροφορίες
που λαµβάνονται από διάφορες πηγές σχετικά για το πώς να κινηθεί σε ένα δύσκολο περιβάλλον,
χωρίς νοµικό καθεστώς. Το τέταρτο κοµβικό σηµείο αφορά τα σχέδια του µετανάστη για το µέλλον
και το πώς οι πολιτικές για τη µετανάστευση τα διαµορφώνουν, λ.χ. κάνοντας τη ζωή των
µεταναστών εξαιρετικά δύσκολη και τις µελλοντικές προοπτικές παραµονής στη χώρα προορισµού
ζοφερές. Εδώ, µπορεί να ανοίγονται ευκαιρίες για περαιτέρω µετανάστευση (η περίπτωση των
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Αφγανών αιτούντων άσυλο σε τρίτες χώρες) ή να λαµβάνεται η απόφαση επιστροφής, είτε επειδή το
εγχείρηµα έχει εκπληρωθεί είτε επειδή ο µετανάστης έχει συλληφθεί, µε αποτέλεσµα την απότοµη
διακοπή του σχεδίου του.

3. Πριν το ταξίδι: τα κίνητρα
Το µεταναστευτικό εγχείρηµα ξεκινά ως σκέψη, ένα σχέδιο το οποίο αργότερα σχηµατοποιείται σε
συγκεκριµένη δράση, επειδή ο δυνητικός µετανάστης έχει βάσιµους λόγους να εγκαταλείψει το σπίτι
του. Στην έρευνά µας, τα κίνητρα για µετανάστευση ήταν στη συντριπτική τους πλειονότητα
οικονοµικά σε όλες τις οµάδες, εκτός από τους Αφγανούς. Τα αποσπάσµατα από τις συνεντεύξεις
είναι αρκετά παρόµοια και πολύ εύγλωττα για τους Αλβανούς, τους Ουκρανούς και τους
Γεωργιανούς. ∆εν υπήρχαν δουλειές και, όταν υπήρχαν, οι µισθοί είτε δεν πληρώνονταν (Ουκρανία)
είτε ήταν πολύ χαµηλοί (Γεωργία). Βασικές ανάγκες της οικογένειας δεν µπορούσαν να καλυφθούν:
«Πολλή ανάγκη. ∆εν δουλεύει στο σπίτι κανείς, ούτε ο άντρας ούτε το αγόρι. Έχουµε δυο
εγγονούς, νύφη, αποφασίσαµε να πάω Ελλάδα» (Γεωργιανή, 51 ετών, Τσιατούρα, Μάιος
2014).
«Το 1990 ήταν δύσκολα τα πράγµατα στη χώρα µας. Πρώτα-πρώτα δεν παίρναµε µισθούς.
Εγώ εργαζόµουν σα δασκάλα και ο άνδρας µου ήταν µηχανικός. Μέναµε στο χωριό τότε, ο
άνδρας µου εργαζόταν σε µια φάρµα από κοινού µε άλλους – κολεκτίβα. Αυτή
καταστράφηκε. Μετά, στις δουλειές που είχε, συχνά οι µισθοί καθυστερούσαν. Μια φορά τον
πλήρωσαν σε κεραµίδια. Τι να δώσουµε στα παιδιά να φάνε; Έπρεπε να βρούµε φορτηγό, να
πάρουµε τα κεραµίδια, να πάµε στη λαϊκή, να τα πουλήσουµε και να πληρωθούµε σε χρήµα»
(Ουκρανή, πρόσφατα µετεγκατεστηµένη στην Ουκρανία, Λβοβ, φθινόπωρο 2014).
Η περίπτωση των Αλβανών είναι ελαφρώς διαφορετική. Ενώ το κίνητρο που ωθεί στην παράτυπη
µετανάστευση προς την Ελλάδα είναι το πολύ χαµηλό εισόδηµα και η υποαπασχόληση στην
Αλβανία, χάρη στην απελευθέρωση της θεώρησης εισόδου για περίοδο έως 90 ηµέρες, για τις χώρες
της Ε.Ε., κυκλοφορούν µεταξύ των δύο χωρών δουλεύοντας κυρίως ανεπίσηµα σε εποχιακές
εργασίες στην Ελλάδα, και στη συνέχεια επιστρέφουν πίσω στην χώρα καταγωγής τους. Ένας
νεαρός Αλβανός που εργάζεται στο νησί της Ρόδου λέει:
«Το έχω κάνει πάνω από έξι φορές µε τα πόδια... Μια φορά µου έβαλαν ένα πρόστιµο 1.200
ευρώ γιατί είχα ξεπεράσει το χρόνο παραµονής στην Ελλάδα. ∆εν πλήρωσα. Και τώρα
περνάω τα σύνορα έτσι µε τα πόδια. Όταν δεν έχει δουλειά φεύγω, αλλά συνήθως έχει.
Πολλοί Αλβανοί έρχονται έτσι. Έρχονται γιατί µπορεί να θέλουν να δουλέψουν πέντε µήνες,
και το διαβατήριο τους επιτρέπει µόνο τρεις».
Τα κίνητρα των Πακιστανών µεταναστών, οι οποίοι στην πλειονότητά τους είναι νέοι άντρες, είναι
παρόµοια:
«Ήµασταν τρεις φίλοι από το χωριό, ένα βράδυ κάτσαµε εκεί για παρέα και µιλήσαµε να
πάµε Ελλάδα. Να µπορέσουµε να φτιάξουµε µια καλύτερη ζωή. Να µαζέψουµε κάποια
χρήµατα, να φτιάξουµε σπίτια, ό,τι είναι για µια καλύτερη ζωή. Και ήρθαµε» (Πακιστανός,
33 ετών, Αθήνα, Φεβρουάριος 2014).
Η ανασφάλεια και η έλλειψη µέλλοντος στο Αφγανιστάν και το Ιράν αποτελούν ισχυρό παράγοντα
ώθησης, σε συνδυασµό µε την αναζήτηση εργασίας και τη φοίτηση των παιδιών στο σχολείο, έτσι
ώστε να µπορέσουν να έχουν ένα καλύτερο µέλλον:
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«Είχαµε έγγραφα και τα παιδιά µπορούσαν να παρακολουθήσουν το σχολείο, αρχικά. Αλλά
τα πράγµατα έγιναν πολύ δύσκολα, τα παιδιά µεγάλωσαν και δεν είχαµε χρήµατα για το
Πανεπιστήµιο, έτσι σκεφτήκαµε να έρθουµε στην Ευρώπη» (Αφγανή, 38 ετών, Ελλάδα).
Για µερικούς, τα κίνητρα της φυγής σχετίζονταν περισσότερο µε τον φόβο για τη ζωή τους ή και τη
ζωή των παιδιών τους, στην περίπτωση που µέλη της οικογένειας υπήρξαν συνεργάτες των
Συµµαχικών ∆υνάµεων και, ως εκ τούτου, ολόκληρη η οικογένεια αποτελούσε πλέον στόχο για τους
Ταλιµπάν.
Ένα αξιοσηµείωτο στοιχείο, εδώ, είναι το µικρό, κατά τα φαινόµενα, ενδιαφέρον που δείχνουν οι
µετανάστες για τους κινδύνους οι οποίοι συνδέονται µε το µεταναστευτικό εγχείρηµα. Η παγιωµένη
κατάσταση της φτώχειας και της ανασφάλειας φαίνεται να επισκιάζουν, αρχικά, τον κίνδυνο και την
αβεβαιότητα που συνεπάγεται η εκτέλεση του σχεδίου, ή ακόµη και τις αµφιβολίες για το κατά πόσο
είναι πραγµατοποιήσιµο. Όπως θα δούµε στην επόµενη ενότητα, η αβεβαιότητα και ο κίνδυνος
έρχονται στο προσκήνιο στη φάση του σχεδιασµού. Αυτό είναι σηµαντικό, διότι υπογραµµίζει την
ανάγκη να διαχωριστούν οι βασικές αιτίες της µετανάστευσης και της αναζήτησης ασύλου (που
είναι δοµικές και δεν µπορούν να εξαλειφθούν µέσα από τις πολιτικές διαχείρισης της
µετανάστευσης) από την πραγµατική διαδικασία της λήψης των αποφάσεων του µετανάστη, η
οποία εξαρτάται από το πλαίσιο και είναι δυναµική.
Υπάρχουν δύο σηµαντικά σηµεία που πρέπει να τονιστούν στη συγκριτική µας ανάλυση για τα
κίνητρα των µεταναστών από τις πέντε χώρες.
Καταρχάς, η παρούσα µελέτη υπογραµµίζει την καθολικότητα των κινήτρων, όπως τα οικονοµικά
και η ελπίδα τόσο για την αντιµετώπιση των άµεσων οικονοµικών αναγκών (ακόµα και των πολύ
βασικών, όπως η σίτιση ή η ένδυση για τα παιδιά ή τα εγγόνια) όσο και για ένα καλύτερο µέλλον, µε
την επένδυση υλικού (αγορά ακινήτου) και ανθρώπινου κεφαλαίου (εκπαίδευση, συνολικά καλύτερη
ζωή για τους ίδιους και για τα παιδιά τους). Το κίνητρο είναι το ίδιο, ανεξάρτητα από την ηλικία των
µεταναστών, είτε πρόκειται για µια Ουκρανή µεσήλικα που στέλνει χρήµατα στα ενήλικα παιδιά της,
έναν νεαρό Πακιστανό που στέλνει χρήµατα στη µητέρα και τα αδέλφια του ή έναν Αλβανό που
συντηρεί τη δική του οικογένεια µε µικρά παιδιά.
∆εύτερον, υπάρχει µια διαφορά στις µαρτυρίες των µεταναστών από τη νοτιοανατολική και
ανατολική Ευρώπη (Αλβανοί, Γεωργιανοί και Ουκρανοί) και των Αφγανών (οι οποίοι φαίνεται να
είναι καλύτερα ενηµερωµένοι, επειδή προέρχονται από οικογένειες που έχουν ζήσει προηγουµένως
στο Ιράν και έχουν αντιµετωπίσει δυσκολίες εκεί), οι οποίοι φαίνεται να είναι πιο ρεαλιστές για το τι
τους περιµένει στην Ελλάδα. Οι µαρτυρίες των νεαρών Πακιστανών (και ενίοτε των νεαρών
Αφγανών ανδρών) επιβεβαιώνουν τις περιγραφές του Bal (2014) σε σχέση µε τους νέους:
«Βλέπω όνειρα, µε πολλά λεφτά και αµάξι και ωραία ζωή, αλλά εδώ δεν είναι. Εκεί καλή ζωή.
Να µαζέψω λεφτά γρήγορα και να φτιάξω σπίτι, να πάρω αυτοκίνητο, τέτοια... ∆εν
σκεφτόµουν κάτι άλλο, µόνο αυτό είχα στο µυαλό µου: θα πάω στην Ευρώπη, θα ζήσω
καλύτερα» (Πακιστανός, 28 ετών, Αθήνα, Νοέµβριος 2013).
Πρόσφατες έρευνες έχουν δείξει ότι οι επιθυµίες και τα κίνητρα δεν οδηγούν απαραίτητα σε
συγκεκριµένη δράση και ότι, ενώ είναι σηµαντικό να γίνεται η διάκριση µεταξύ των γενικών
διαρθρωτικών αιτιών της µετανάστευσης και του ασύλου, από τη µία, και των κινήτρων και των
αναγκών συγκεκριµένων ατόµων ή νοικοκυριών, από την άλλη, είναι επίσης σηµαντικό να γίνεται η
διάκριση µεταξύ των γενικών προθέσεων και της ανάληψης δράσης. Αυτό αποτελεί το δεύτερο
κοµβικό σηµείο στην ανάλυσή µας, το οποίο και θα αναπτυχθεί στην ακόλουθη ενότητα.
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4. Από τον σχεδιασµό στην πράξη
Σε δηµοσκόπηση της Gallup του 2008 (βλ. goo.gl/HJlgeA), σε αντιπροσωπευτικό δείγµα του
ενήλικου πληθυσµού σε όλες τις ηπείρους, το 16% των ενηλίκων (περίπου 700 εκατοµµύρια άτοµα)
δήλωσαν ότι θα ήθελαν να µετακινηθούν στο εξωτερικό, αν είχαν την ευκαιρία. Τα ποσοστά
ποικίλλουν ανά ήπειρο και κυµαίνονται από 28% στη υποσαχάρια Αφρική, 23% στη Μέση Ανατολή
και τη Βόρεια Αφρική, 19% στην Ευρώπη, 18% στην Αµερικανική Ήπειρο και 10% στην Ασία.
Παρόλο που τα ποσοστά και τα κίνητρα, καθώς και οι επιθυµητοί προορισµοί ποικίλλουν σε µεγάλο
βαθµό µεταξύ χωρών και ηπείρων, αυτό που επίσης ποικίλλει είναι το κατά πόσο αυτή η απάντηση
εκφράζει µια γενική επιθυµία ή ένα συγκεκριµένο σχέδιο, το οποίο τα άτοµα επιδιώκουν να
ενεργοποιήσουν. Πράγµατι, έρευνα του προγράµµατος EUImagine του 2011-2012 έδειξε ότι στην
περιοχή Golf Sud της Σενεγάλης, το 74% των συµµετεχόντων απάντησαν ότι θα ήθελαν να
µεταναστεύσουν, αλλά µόνο το 20% είχε κάνει οποιαδήποτε συγκεκριµένη προετοιµασία, όπως
θεώρηση εισόδου, εγγραφή σε κάποιο πανεπιστήµιο ή έστω αναζήτηση πληροφοριών για τις
ευκαιρίες απασχόλησης στον τόπο προορισµού (Carling et al., 2013). Το ποσοστό αυτό ήταν ακόµη
µικρότερο στην περιοχή Orkadiere, όπου το 82% δήλωσαν ότι επιθυµούν να µεταναστεύσουν, αλλά
µόνο το 10%, περίπου, είχε κάνει οποιαδήποτε συγκεκριµένη προετοιµασία για τη µετακίνηση
(Carling et al., 2013).
Μια πρόσφατη έρευνα (Jayasuriya and McAuliffe, 2015) σε νοικοκυριά στο Αφγανιστάν, το
Πακιστάν, το Μπανγκλαντές και τη Σρι Λάνκα έδειξε ότι οι µεταναστευτικές φιλοδοξίες επίσης
διαµορφώνονται από τον νόµιµο ή παράτυπο χαρακτήρα της µελλοντικής µετακίνησης. Σε αυτή την
έρευνα, ένα ποσοστό που κυµαίνεται ανάµεσα στο 83% (µεταξύ των µη Ροχίνγκια συµµετεχόντων)
και 94% (µεταξύ των Ροχίνγκια συµµετεχόντων) όλων των νοικοκυριών που ερωτήθηκαν θα ήθελαν
να µεταναστεύσουν µε βίζα – µε τους Αφγανούς Χαζάρα και τους Ροχίνγκια να είναι λιγότερο
πιθανό να αναζητήσουν εναλλακτικές λύσεις νόµιµης µετανάστευσης (αριθµώντας µόνο το 2% των
ερωτηθέντων). Αυτό υποδηλώνει ότι οι άνθρωποι που ερωτήθηκαν λάµβαναν υπόψη όχι µόνο τη
σκοπιµότητα του σχεδίου µετανάστευσης (νόµιµο, µε θεώρηση εισόδου ή µη νόµιµο) αλλά και την
πιθανότητα να µεταναστεύσουν νόµιµα, την οποία προφανώς θεωρούσαν εντελώς απίθανη. Αυτό
µας δείχνει τη σύνθετη αλληλεπίδραση µεταξύ του επιδιωκόµενου σκοπού, της ικανότητας και των
πληροφοριών.
Αντιλαµβανόµαστε τη σχέση µεταξύ της εµπρόθετης δράσης (agency) και της δοµής µέσω της
διάκρισης µεταξύ της ικανότητας ενός ατόµου να µετακινηθεί/µεταναστεύσει και της φιλοδοξίας
του να το πράξει (Carling, 2001· De Haas, 2010). Παραφράζοντας τον De Haas, εξετάζουµε τη
δυνατότητα κινητικότητας του ατόµου σε σχέση µε το κοινωνικό, ανθρώπινο και υλικό κεφάλαιο
που είναι σε θέση να κινητοποιήσει για να µετακινηθεί. Η φιλοδοξία για κινητικότητα αφορά την
προτίµηση ενός ατόµου να µετακινηθεί, η οποία δεν είναι σταθερή. Πρέπει να εξετάσουµε πώς οι
φιλοδοξίες για µετακίνηση σχετίζονται µε εξωγενείς δοµικούς παράγοντες, όπως η εκπαίδευση ή το
εισόδηµα, καθώς και το πώς σχετίζονται µε υποκειµενικούς παράγοντες: δεν θα αντιδράσουν όλοι οι
άνθρωποι µε τον ίδιο τρόπο σε µια δεδοµένη κατάσταση ή ερέθισµα (είτε αυτό είναι αρνητικό
ερέθισµα, όπως η ανεργία και η φτώχεια, είτε θετικό, όπως η ευκαιρία για περαιτέρω εκπαίδευση ή
µια ταξιδιωτική εµπειρία). Οι Kaufmann et al. (2010) είναι αυτοί που επινόησαν, στην
πραγµατικότητα, τον όρο κινητικότητα, που ορίζεται ως εξής:
«Οι παράγοντες που επιτρέπουν σε κάποιον να µετακινείται στον χώρο: φυσική ικανότητα,
οικονοµικά µέσα, καθιστικός ή κινητικός τρόπος ζωής, προσβασιµότητα στα τεχνικά συστήµατα των
µεταφορών και των τηλεπικοινωνιών, δεξιότητες επαγγελµατικής κατάρτισης, άδεια οδήγησης,
βασική γνώση της αγγλικής κλπ.» (Kauffmann et al., 2010: 95).
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Τελευταία, µάλιστα, αυξάνεται η βιβλιογραφία που µελετά τη σχέση µεταξύ της επιθυµίας ή της
πρόθεσης για µετανάστευση και των δοµικών καταλυτών τους (Creighton, 2013· Docquier et al.,
2014). Έρευνες για το Αφγανιστάν επισηµαίνουν ιδιαίτερα τη σηµασία της ευαλωτότητας του
νοικοκυριού ως καθοριστικού παράγοντα, θέµα που αντικατοπτρίζεται και στη δική µας έρευνα σε
σχέση µε το αίσθηµα συνολικής ανασφάλειας και απουσίας µέλλοντος (Loschmann and Siegel,
2014). Εθνογραφικές µελέτες έχουν επισηµάνει τη διαδικασία µέσω της οποίας τα όνειρα για
µετανάστευση που εκφράζονται προφορικά παίρνουν µορφή και έχουν διατυπώσει την άποψη ότι
αυτά πρέπει να γίνουν αντιληπτά και ως µια διαδικασία µετασχηµατισµού των ίδιων των
µεταναστών (Bal, 2014· Mains, 2011· Matlon, 2014). Με άλλα λόγια, η µετανάστευση δεν είναι µόνο
µια χωρική µετακίνηση, αλλά µια πιο ολιστική εµπειρία που αλλάζει την αντίληψη του µετανάστη
για το ποιος είναι και όχι µόνο για το πού είναι.
Ένα σηµαντικό βήµα για τη µετατροπή της επιθυµίας για µετανάστευση σε ικανότητα γι’ αυτήν
(Carling, 2014· Czaika and Votknecht, 2014· Czaika and De Haas, 2011) είναι η συλλογή
πληροφοριών σχετικά µε τον προορισµό και τις ευκαιρίες που προσφέρονται για την ικανοποίηση
των αναγκών και επιθυµιών του µετανάστη, καθώς και για την οργάνωση του ταξιδιού. Οι
Kahneman and Thaler (2006) ονοµάζουν αυτό το στάδιο «παγίωση της απόφασης για δράση»:
πρώτα αξιολογούν τις προοπτικές που τους περιµένουν στον τόπο προορισµού, ενώ στη συνέχεια
αξιολογούν τα εµπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν, έτσι ώστε να καταλήξουν σε έναν συνολικό
υπολογισµό των κινδύνων και του οφέλους.
Οι Williams and Baláž (2012) κάνουν µια σειρά επισηµάνσεις για τους κινδύνους και την
αβεβαιότητα που σχετίζονται µε τη µετανάστευση, οι οποίες µας βοηθάνε να κατανοήσουµε
καλύτερα τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των µεταναστών. Πρώτα απ’ όλα, επισηµαίνουν ότι «η
µετανάστευση πρέπει να γίνει κατανοητή σε σχέση µε την αντίληψη για τους κινδύνους, οι οποίες
σχηµατίζονται κάτω από συνθήκες µερικής γνώσης» (Williams and Baláž, 2012: 169). Πράγµατι, οι
µετανάστες µετακινούνται κατά µήκος ενός συνεχούς µεταξύ γνώσης και αβεβαιότητας, το οποίο
διαχειρίζονται µε βάση την περιορισµένη γνώση που διαθέτουν και τις προσωπικές τους ερµηνείες.
Η αντίληψή τους για τους κινδύνους µπορεί να είναι µικρότερη από ό,τι περιµένουµε, επειδή δεν
έχουν τόσο µεγάλη προσδοκία (όπως συµβαίνει στις δυτικές µεταβιοµηχανικές κοινωνίες) ότι
µπορούν να ελέγξουν τα πράγµατα (βλ. τη συζήτηση του Beck, 1992, στο Williams and Baláž, 2012:
173-4). Στην πραγµατικότητα, χρειαζόµαστε ένα πλαίσιο κατανόησης για τους κινδύνους, το οποίο
να λαµβάνει υπόψη τις κοινωνικοπολιτισµικές διαστάσεις· ένα πλαίσιο που να περιλαµβάνει όχι
µόνο την ατοµική γνώση, αλλά και το πολιτισµικό υπόβαθρο του ατόµου (βλ. Zinn and TaylorGooby, 2006 και την έγκυρη δουλειά της Mary Douglas, 1992). Η δική µας οπτική για το πώς
διαφορετικές οµάδες µεταναστών µετατρέπουν τα σχέδιά τους σε δράση κάνει τη διάκριση µεταξύ
του συστήµατος της Νοτιοανατολικής Ασίας, όπου οι διακινητές αποτελούν κρίσιµο µέρος της
διαδικασίας, και του συστήµατος της Ανατολικής Ευρώπης και των Βαλκανίων, όπου
καθοριστικότερο ρόλο παίζουν οι πολιτικές χορήγησης βίζας.

4.1 Αφγανοί και Πακιστανοί: µη νόµιµη διάβαση και ο ρόλος του
διακινητή
Οι πηγές πληροφόρησης σχετικά µε τη χώρα προορισµού και το τι θα αντιµετωπίσουν εκεί είναι
κοινές για όλους τους συνεντευξιαζόµενους (συγγενείς και φίλοι που έχουν ήδη µεταναστεύσει ή
κοινός τόπος-διάχυτη βεβαιότητα του τύπου «όλοι γνωρίζουν ότι»), αλλά το είδος των πληροφοριών
που διαθέτει κάθε εθνικότητα διαφέρει.
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Έτσι, στην περίπτωση των Αφγανών και των Πακιστανών υπάρχει µια γενική ενηµέρωση για το τι
συµβαίνει στην «Ευρώπη», καθώς και κάποιες πιο συγκεκριµένες πληροφορίες που προέρχονται
από συγγενείς (οι οποίοι συχνά είναι και αυτοί που χρηµατοδοτούν το ταξίδι) ως προς τις ευκαιρίες
απασχόλησης (ή την έλλειψή τους). Ωστόσο, οι πληροφορίες παραµένουν αρκετά γενικές σχετικά µε
τη δυνατότητα εξεύρεσης εργασίας µε καλή ή, τουλάχιστον, πολύ καλύτερη αµοιβή σε σχέση µε την
πατρίδα τους, η οποία θα τους επιτρέψει να προγραµµατίσουν τη ζωή τους και να επιτύχουν κάτι.
Για τους Πακιστανούς και τους Αφγανούς, οι πληροφορίες σχετικά µε τα γραφεία µετανάστευσης
έρχονται µαζί µε τις πληροφορίες για τους διακινητές. Τα δύο είναι σχεδόν αδιαχώριστα:
«∆ιερµηνέας: Ήταν ένας φίλος του που έκανε αυτή τη δουλειά, που φέρνει άτοµα στην
Ελλάδα. Μίλησε µαζί του και όπως ήρθανε άλλοι, µπήκε στο Ιράν µε βίζα, και από κει στην
Τουρκία. Όλοι που έρχονται εδώ, µέχρι το Ιράν έχουνε βίζα. Και η Τουρκία δίνει βίζα, αλλά
στην Τουρκία για να πάρουνε βίζα θέλει πιο πολλά λεφτά κι έτσι δεν παίρνουνε βίζα, λαθραία
περνάνε» (Πακιστανός, 28 ετών, Αθήνα, Σεπτέµβριος 2014).
«Ναι, βέβαια [πέρασα] µε διακινητή. ∆εν είναι εύκολο να έρθεις µόνος σου!» (Αφγανός, 26
ετών, Αθήνα).
Σύµφωνα µε τα ευρήµατα των Jayasuriya and McAuliffe (2015), είναι σαφές ότι οι
συνεντευξιαζόµενοι χρησιµοποιούν τις διαθέσιµες πληροφορίες προκειµένου να διαχειριστούν τις
επιλογές που έχουν στη διάθεσή τους για να µεταναστεύσουν. Ας σηµειωθεί ότι η αβεβαιότητα που
συνεπάγεται το ταξίδι και ο µη νόµιµος χαρακτήρας της µετακίνησης είναι άρρηκτα συνυφασµένα,
ενώ ο διακινητής αναδύεται ως βασική µορφή που συνδέει τα δύο αυτά στοιχεία.
∆εδοµένης της δυσκολίας, της διάρκειας και των κινδύνων του, το ταξίδι καταλαµβάνει σηµαντικό
µέρος της αφήγησης, ενώ ο ρόλος του διακινητή για την πραγµατοποίησή του αποκτά ύψιστη
σηµασία. Ο διακινητής είναι ένας µεσάζοντας, το µέσο για την επίτευξη ενός σκοπού, το να φτάσει
δηλαδή ο µετανάστης στον επιθυµητό προορισµό. Υπάρχει επίσης µια κάποια ταύτιση ανάµεσα στον
«φίλο», από τον οποίο ο µετανάστης ζήτησε βοήθεια στην οργάνωση του ταξιδιού, και τον
διακινητή, δηλαδή τον επαγγελµατία που τελικά οργάνωσε το περίπλοκο και επικίνδυνο ταξίδι. Η
σηµασία του φίλου ξεθωριάζει στη διάρκεια της διέλευσης, και µόνο ο διακινητής έχει σηµασία. Η
καταβολή των χρηµάτων είναι, φυσικά, ένα άλλο µεγάλο ζήτηµα. Οι περισσότεροι Πακιστανοί
µετανάστες µε τους οποίους µιλήσαµε αναγκάστηκαν να πουλήσουν µέρος της οικογενειακής τους
περιουσίας για να καλύψουν την αµοιβή του διακινητή, ενώ στην περίπτωση των Αφγανών οι
συνεντευξιαζόµενοι προέρχονται από εύπορες µεσοαστικές οικογένειες:
«Η οικογένειά µου είναι πλούσια. Έστειλαν χρήµατα στον θείο µου» (Αφγανός, µεταξύ 20
και 30 ετών, συνέντευξη στην Ελλάδα).
Οι µετανάστες γνωρίζουν ότι οι διακινητές είναι εγκληµατίες, παρόλο που οι απόψεις για το κατά
πόσο µπορούν να τους εµπιστευτούν διαφέρουν µεταξύ των µεταναστών µε τους οποίους µιλήσαµε
(για περισσότερα, βλ. ∆ηµητριάδη, 2015: 10-11). Ωστόσο, αυτό δεν µοιάζει να τους προβληµατίζει
σχετικά µε τις πολιτικές ελέγχου ή µε τον παράνοµο χαρακτήρα του όλου εγχειρήµατος. Για να το
θέσουµε απλά, ο µετανάστης δεν θεωρεί τον εαυτό του εγκληµατία, άτοµο που παραβαίνει τον νόµο.
Αυτό είναι που οι Ruhs and Anderson (2010) ονοµάζουν «ο νόµος σύµφωνα µε την κατανόηση του
καθενός» (the law in the mind). Κατά κάποιον τρόπο, δεν περνάει από το µυαλό του, καθώς
επικεντρώνεται στην επίτευξη του στόχου, να φτάσει δηλαδή στον προορισµό του και να φτιάξει µια
καλύτερη ζωή ή να ξεφύγει από την ανασφάλεια και τον πόλεµο. Η παράνοµη διέλευση αποτελεί
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απλώς κοµµάτι του «πώς» θα φτάσει εκεί και παραµένει αποκοµµένη από τα κίνητρα ή/και την
αίσθηση του µετανάστη ότι εγχείρηµά του είναι θεµιτό (οικοδόµηση µιας καλύτερης ζωής).
Το εύρηµα αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό, καθώς οι µελέτες που ασχολούνται µε τις πολιτικές στις
χώρες προορισµού εστιάζονται, κατά κύριο λόγο, στη διάκριση µεταξύ νόµιµης και παράτυπης
µετανάστευσης, υποθέτοντας ότι και οι µετανάστες επίσης υιοθετούν αυτό το σκεπτικό στον
σχεδιασµό του µεταναστευτικού τους εγχειρήµατος. Ωστόσο, όπως διαπιστώσαµε σε αυτή την
έρευνα, ο µετανάστης δεν συνειδητοποιεί τι σηµαίνει το καθεστώς του χωρίς χαρτιά µετανάστη,
καθώς και την πληθώρα µειονεκτηµάτων και προβληµάτων που απορρέουν από αυτό, παρά µόνο
αργότερα στο εγχείρηµά του, όταν αναλογίζεται το µέλλον του (βλ. αναλυτικότερα στη συνέχεια,
την ενότητα 5.2) υπό το καθεστώς της παρατυπίας.

4.2 Γεωργιανοί, Ουκρανοί και Αλβανοί: η βίζα ως µέσο διαχείρισης της
αβεβαιότητας
Οι Γεωργιανοί και οι Ουκρανοί έχουν πιο συγκεκριµένες πληροφορίες. Έχουν επίγνωση ότι
χρειάζονται ταξιδιωτική/τουριστική βίζα, για την οποία µπορούν να υποβάλουν αίτηση στο ελληνικό
προξενείο. Σε πολλές περιπτώσεις, η εν λόγω βίζα εκδίδεται για τους Γεωργιανούς µέσω της
κανονικής, νόµιµης οδού, έπειτα από πρόσκληση συγγενών ή φίλων που βρίσκονται ήδη στην
Ελλάδα. Ωστόσο, τουλάχιστον οι µισοί από τους Γεωργιανούς που ρωτήθηκαν χρησιµοποίησαν τις
υπηρεσίες κάποιου ταξιδιωτικού πράκτορα που λειτούργησε ως µεσολαβητής για την έκδοση της
βίζας, επ’ αµοιβή (µέρος της οποίας θα δινόταν στους υπαλλήλους του προξενείου). Το ίδιο ισχύει
και για τους Ουκρανούς κατά τη δεκαετία του 1990, όταν ανθούσαν αυτού του είδους τα ταξιδιωτικά
πρακτορεία. Σήµερα, η πληροφόρηση είναι πλέον βελτιωµένη στην Ουκρανία (Nikolova, 2015): ένα
πλήθος πληροφοριών είναι διαθέσιµο µέσω του διαδικτύου, αλλά και από άλλες οδούς: για
παράδειγµα, µέσω µιας τηλεφωνικής γραµµής που παρέχει πληροφορίες σχετικά µε τις απαιτήσεις
για τη µετανάστευση στο εξωτερικό.
Η µία οδός, λοιπόν, είναι η έκδοση βίζας, άµεσα µέσω του προξενείου ή µε τη µεσολάβηση
ταξιδιωτικών πρακτορείων. Από την άλλη, οι Γεωργιανοί συνεντευξιαζόµενοι που δεν είχαν αρκετά
χρήµατα για να πληρώσουν την αµοιβή διαµεσολάβησης, ταξίδεψαν µε τη βοήθεια των
ταξιδιωτικών γραφείων που οργάνωναν ταξίδια για ανθρώπους χωρίς χαρτιά: πέρναγαν από τη
Γεωργία στην Τουρκία (δεν απαιτείται βίζα) και στη συνέχεια στην Ελλάδα – είτε µε λεωφορείο (µε
την καταβολή αµοιβής στους τοπικούς διακινητές, που τους είχε συστήσει το αρχικό «ταξιδιωτικό
γραφείο» στη Γεωργία) είτε, απλώς, διέρχονταν από τα ελληνοτουρκικά χερσαία σύνορα µε τα
πόδια.
«Όχι, εγώ µένω στην επαρχία, δεν είµαι από την Τιφλίδα, σπούδαζα εδώ. Και όταν
αποφάσισα να πάω στην Ελλάδα ήρθα εδώ για να φτιάξω τη βίζα µου και τα χαρτιά µου για
να πάω στην Ελλάδα νόµιµα. Όµως βγήκε έτσι, µε βάλαν στο λεωφορείο και µπήκα
παράνοµα στη χώρα, χωρίς να το ξέρουµε» (Γεωργιανή, 36 ετών, Τιφλίδα, Μάιος 2014).
Έτσι, ενώ η χορήγηση βίζας αποτελεί κοµβικό σηµείο τόσο για τους Γεωργιανούς όσο και για τους
Ουκρανούς, οι δύο οµάδες ξεπερνούν µε διαφορετικούς τρόπους αυτό το εµπόδιο. Οι Ουκρανοί
πληρώνουν κάποιον ηµι-νόµιµο διαµεσολαβητή, ο οποίος αναλαµβάνει την έκδοση ταξιδιωτικής
βίζας, ενώ οι Γεωργιανοί χρησιµοποιούν ένα µείγµα στρατηγικών, από τη διέλευση χωρίς χαρτιά,
µέχρι την οργάνωση του ταξιδιού από «ταξιδιωτικό γραφείο», όπως και την έκδοση νόµιµης
τουριστικής βίζας κατόπιν προσκλήσεως κάποιου συγγενικού προσώπου. Παραφράζοντας τον Van
der Hear (2014), θα πούµε ότι οι συνεντευξιαζόµενοι επιλέγουν και ακολουθούν το µονοπάτι που
τους επιτρέπουν τα χρήµατά τους. Αυτό αναδεικνύει κάτι πολύ σηµαντικό στην επιχειρηµατολογία
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του Van der Hear για τον ρόλο που παίζει η τάξη και τα διάφορα είδη κεφαλαίου (κοινωνικό,
πολιτισµικό, οικονοµικό) που µπορεί ένα άτοµο να κινητοποιήσει για να υποστηρίξει το ταξίδι του.
Το κεφάλαιο αυτό καθορίζει όχι µόνο το πού, αλλά και το πώς φτάνει κανείς στον επιθυµητό
προορισµό.
Κοινό στοιχείο στις αφηγήσεις των µεταναστών µε τους οποίους µιλήσαµε είναι µια σχετικά
λεπτοµερής και ακριβής γνώση για το τι χρειάζεται και το κατά πόσον είναι δυνατόν να αποκτηθεί,
νοµίµως ή όχι. Είναι ενδιαφέρον ότι δεν απασχολεί κανέναν το γεγονός ότι η βίζα εκδίδεται για
τουριστικούς σκοπούς, ενώ οι ίδιοι πάνε εκεί για να βρουν δουλειά και να µείνουν. Ως εκ τούτου,
πάλι η διάκριση µεταξύ του τι είναι νόµιµο και τι δεν είναι παραµένει αρκετά ασαφής και, αν µη τι
άλλο, δεν έχει ιδιαίτερη σηµασία για τον δυνητικό µετανάστη. Αυτό που έχει σηµασία είναι να
φτάσει στον προορισµό του.
Ένα άλλο κρίσιµο σηµείο είναι ο ρόλος των συγγενών που βρίσκονται ήδη στην Ελλάδα:
«Εδώ [στην Ελλάδα] µε περίµενε η ξαδέλφη µου. Ήρθε [να µε συναντήσει], γιατί ήξερε ότι
θα έρθω, να πληρώσει. Αυτή είχε λεφτά, εγώ δεν είχα» (Γεωργιανή, 46 ετών, Αθήνα,
Νοέµβριος 2013).
Οι Αλβανοί είναι καλύτερα ενηµερωµένοι. Μπορεί κανείς να υποστηρίξει ότι οι πληροφορίες,
σχετικά µε τις δυνατότητες και τα εµπόδια της µετάβασης στην Ελλάδα προς εξεύρεση εργασίας,
είναι αρκετά διάχυτες. Οι πληροφορίες προέρχονται από συγγενείς ή φίλους που είτε ζουν στην
Ελλάδα είτε εµπλέκονται σε αυτού του είδους την άτυπη κυκλικότητα και απασχόληση. Πολλοί,
επίσης, έχουν προηγούµενη εµπειρία µετανάστευσης προς την Ελλάδα. Κοµβικό σηµείο εδώ
αποτελεί η διευκόλυνση της έκδοσης βίζας από τον ∆εκέµβριο του 2010. Οι συνεντευξιαζόµενοι
έχουν επίγνωση τόσο των περιορισµών εισόδου όσο και του γεγονότος ότι η βίζα των 90 ηµερών
εκδίδεται συνήθως για τουρισµό ή για λόγους αναψυχής και δεν τους επιτρέπει να εργάζονται, αλλά
αυτό δεν φαίνεται να τους απασχολεί. Αυτό που τους απασχολεί είναι η διέλευση των συνόρων µε
αποτελεσµατικό τρόπο, νόµιµο ή µη, ενώ, τα βιοµετρικά διαβατήρια και η διευκόλυνση της
χορήγησης βίζας έχουν αλλάξει τη φύση των ροών:
«Τώρα έρχονται πιο νέοι που δουλεύουν στα χωράφια ή οικοδοµή εποχιακά. Εγώ µεταφέρω
πιο πολλούς την άνοιξη και το φθινόπωρο» (∆ιακινητής, 55 ετών, Αθήνα).
Οι άνθρωποι αυτοί, λοιπόν, έχουν ανάγκη για δουλειά, και άρα πρέπει να παρακάµψουν τους
κανόνες. Ένας τρόπος είναι να διασχίσουν απλώς τα σύνορα µε τα πόδια είτε, όπως σηµειώνει ένας
άλλος συνεντευξιαζόµενος, µε µικροδωροδοκίες των συνοριοφυλάκων:
«Ο αδερφός µου µένει στην Ιθάκη και στέλνει το διαβατήριό του µαζί µε λεφτά, για να το
σφραγίσουν στα σύνορα» (Αλβανός, 29 ετών, Αθήνα).
Τα ευρήµατα της παρούσας έρευνας ενισχύουν την άποψη που εξέφρασε πριν από δέκα χρόνια ο
Krissman (2005), σε σχέση µε τη παράτυπη µετανάστευση των Μεξικανών στις ΗΠΑ. Η αντίληψή
µας για την παράτυπη µετανάστευση λαµβάνει υπόψη ως αναπόσπαστο κοµµάτι των
µεταναστευτικών δικτύων, σε συνδυασµό µε τα εθνοτικά δίκτυα των µεταναστών, και τις επιπτώσεις
της αλυσιδωτής µετανάστευσης (όπως την περιγράφουν στο γόνιµο έργο τους οι Massey et al):
εργοδότες, διακινητές, και τους λοιπούς επιχειρηµατικούς παράγοντες (π.χ. σπιτονοικοκύρηδες),
τους κρατικούς αξιωµατούχους, όπως τους συνοριοφύλακες και τους εργαζόµενους στα προξενεία.
Η έµφαση, ωστόσο, πρέπει να παραµείνει σε αυτούς τους φορείς ως ενδιάµεσους µεταξύ του
µετανάστη ως δρώντος και των δοµικών παραγόντων, πέρα από την έννοια της µεταναστευτικής
βιοµηχανίας ή της µεταναστευτικής υποδοµής (Xiang and Lindquist, 2014). Σε αυτό το πλαίσιο, η
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έµφαση στα δίκτυα και τους διάφορους µεσάζοντες αναδεικνύει τη δυναµική φύση της
µεταναστευτικής διαδικασίας, καθώς και τον κοινωνικό της χαρακτήρα. Όπως υποστήριξαν οι
Triandafyllidou and Maroukis (2012) σε σχέση µε τη διακίνηση των µεταναστών, η όλη διαδικασία
της παράτυπης µετανάστευσης πρέπει να γίνει αντιληπτή ως µια κοινωνική διαδικασία που δεν
καθοδηγείται απλώς από το κέρδος, αλλά εµπλέκει διάφορα είδη κοινωνικών σχέσεων.
Η σύγκριση των πέντε περιπτώσεων φέρνει στην επιφάνεια, σαφώς, αρκετές διαφορές. Καταρχάς,
για τους παράτυπους µετανάστες που προέρχονται από τη Νότια Ασία, το ταξίδι είναι µακρύ,
επικίνδυνο και δαπανηρό, και η χρησιµοποίηση των υπηρεσιών των διακινητών εντελώς αναγκαία.
Παρόλο που γνωρίζουν ότι οι διακινητές είναι εγκληµατίες, οι µετανάστες δεν αντιλαµβάνονται τον
εαυτό τους ως εγκληµατία. Η προσοχή τους εστιάζεται στο µεταναστευτικό τους εγχείρηµα και την
ανάγκη τους να µεταναστεύσουν. Αυτό ισχύει και για τους Γεωργιανούς, τους Ουκρανούς και τους
Αλβανούς: ενώ συνειδητοποιούν ότι ο ψευδο-ταξιδιωτικός πράκτορας ή ο µικροδιακινητής που
οργανώνει τη διέλευση των συνόρων είναι εγκληµατίες, δεν τους απασχολεί ότι και οι ίδιοι έχουν
εµπλακεί σε παράνοµη δραστηριότητα. Αυτό τους απασχολεί µόνο όταν έρθουν αντιµέτωποι µε
κάποιο επικίνδυνο νυχτερινό πέρασµα, λ.χ., αλλά όχι όσον αφορά το σύνολο του µεταναστευτικού
τους εγχειρήµατος.
Για όλες τις οµάδες, η ύπαρξη κάποιου γνωστού στη χώρα προορισµού, συνήθως συγγενή ή στενού
φίλου, έχει ζωτική σηµασία, τόσο επειδή παρέχει χρήµατα όσο και γιατί αποτελεί σηµείο αναφοράς
για τον µετανάστη µετά την άφιξη. Συνήθως, αυτός ο γνωστός είναι και η πηγή των περισσότερων
πληροφοριών σχετικά µε τις συνθήκες (και τις ευκαιρίες απασχόλησης) στον τόπο προορισµού αλλά
και για την οργάνωση του ταξιδιού. Ωστόσο, ιδιαίτερα στην περίπτωση των Ουκρανών ή των
Πακιστανών δεν υπάρχει πάντα αυτό το πρόσωπο· στη θέση του, συναντάµε ένα διάχυτο δίκτυο ή
κάποιες πληροφορίες για το τι πρέπει να κάνει κανείς, πού να πάει µετά την άφιξη στη χώρα
προορισµού, ώστε να έρθει σε επαφή µε τα κατάλληλα µεταναστευτικά δίκτυα και να βρει
απασχόληση.
Τόσο οι πολιτικές φρούρησης (συνοριακοί έλεγχοι) όσο και οι πολιτικές φύλαξης (βίζα) αποτελούν
για τους µετανάστες εµπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν, προκειµένου να ξεκινήσει το
µεταναστευτικό τους εγχείρηµα. Οι διακινητές –είτε µε τη µορφή παρόχων φαινοµενικά νόµιµων
υπηρεσιών είτε µε τη µορφή πιο ανεπίσηµων συνδέσεων µε συγκεκριµένα πρόσωπα που κάνουν επ’
αµοιβή διακανονισµούς– θεωρούνται σηµαντικές επαφές που καθιστούν το εγχείρηµα εφικτό. Ενώ
υπάρχει φόβος, ιδίως στην περίπτωση των Πακιστανών και των Αφγανών, και εξάρτηση από τους
διακινητές, καθώς και συνειδητοποίηση ότι πρόκειται για εγκληµατίες που µπορεί να είναι
αδίστακτοι και να ενδιαφέρονται µόνο για τα κέρδη τους, θεωρούνται, κατά κάποιον τρόπο,
καθοριστικοί παράγοντες για το ταξίδι. Περιέργως, οι προξενικές αρχές ή εν γένει οι αρχές της
χώρας προορισµού δεν εµφανίζονται συχνά στις αφηγήσεις ως σηµαντικοί φορείς ή παράγοντες.
Οι πολιτικές χορήγησης βίζας είναι σηµαντικοί µεσολαβητικοί παράγοντες για το πέρασµα από τη
φιλοδοξία στην πράξη της παράτυπης µετανάστευσης, έστω και µε αρχικά απρόσµενους τρόπους
για τους φορείς χάραξης πολιτικής. Έτσι, η απόκτηση τουριστικής βίζας είναι ένας σηµαντικός
παράγοντας, όσον αφορά τη διαχείριση της γνώσης και της αβεβαιότητας, για τους υποψήφιους
παράτυπους µετανάστες από τη Γεωργία και την Ουκρανία προς την Ελλάδα.
Συνοψίζοντας, η παρούσα συγκριτική ανάλυση για τους τρόπους µε τους οποίους η πρόθεση του
µετανάστη µετατρέπεται σε δράση αναδεικνύει τον κεντρικό ρόλο του µετανάστη ως κοινωνικού
δρώντος, που ανταποκρίνεται σε µια σηµαντική ανάγκη και επιθυµία για µετανάστευση. Ο
µετανάστης δεν αναλογίζεται το όλο εγχείρηµα µε όρους νοµιµότητας ή παρανοµίας, αλλά
αξιολογεί, κάθε φορά, τις διαθέσιµες σε αυτόν επιλογές και διαχειρίζεται την αβεβαιότητα, κυρίως
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µέσω της ενεργού αναζήτησης πληροφοριών από διαφορετικές πηγές, τόσο µε φόβο όσο και µε
αποφασιστικότητα. Ο µετανάστης φαίνεται να αντιλαµβάνεται τον κίνδυνο ως αναπόσπαστο µέρος
του εγχειρήµατος και επικεντρώνεται, όπως φαίνεται, στο πώς να κάνει επιλογές µε περιορισµένες
πληροφορίες και πόρους. Συνολικά, οι µετανάστες ως δρώντες και η ικανότητά τους να
κινητοποιούν διάφορους τύπους κεφαλαίου (οικονοµικό, κοινωνικό, πολιτισµικό) παίζουν κεντρικό
ρόλο στην όλη διαδικασία, στην οποία τελικά οι µεταναστευτικές πολιτικές αποτελούν απλώς έναν
ενδιάµεσο παράγοντα, µαζί µε τους διακινητές ή ηµινόµιµους φορείς, όπως τα ταξιδιωτικά γραφεία,
οι εργοδότες και οι διεφθαρµένοι αξιωµατούχοι. Αυτές οι παρατηρήσεις είναι ζωτικής σηµασίας για
την ανάλυσή µας στο επόµενο κοµβικό σηµείο της διαδροµής των παράτυπων µεταναστών, δηλαδή
τη στιγµή που φτάνουν στον προορισµό τους, την Ελλάδα, και πρέπει να διαχειριστούν ένα άγνωστο
και δυνητικά εχθρικό περιβάλλον.

5. Εξερευνώντας ένα νέο περιβάλλον, χωρίς νοµική υπόσταση
Μια σηµαντική ανησυχία όλων των παράτυπων µεταναστών είναι να αποφύγουν τη σύλληψη ή/και
την κράτηση, ή/και, ει δυνατόν, να βρουν τρόπο να αποκτήσουν καθεστώς νοµιµότητας. Μια
δεύτερη ανησυχία είναι να εξασφαλίσουν µια θέση εργασίας και στέγη. Ωστόσο, οι ανησυχίες αυτές
επηρεάζουν τις διάφορες οµάδες των µεταναστών µε διαφορετικούς τρόπους: η εξωτερική
εµφάνιση, όπως θα δούµε παρακάτω, παίζει σηµαντικό ρόλο σε σχέση µε τον φόβο σύλληψης ή/και
κράτησης. Είναι, µάλιστα, πιο σηµαντική από τα δίκτυα και τις τοπικές επαφές. Αντίθετα, οι
επιλογές για νοµιµοποίηση και εξασφάλιση στέγης και εργασίας είναι θέµατα που εξαρτώνται
περισσότερο από το κοινωνικό κεφάλαιο του µετανάστη, κυρίως από τις επαφές του µε γραφεία
ευρέσεως εργασίας, οµοεθνείς και ντόπιους που µπορούν να βοηθήσουν στην αντιµετώπιση των
νοµικών θεµάτων και στην εύρεση εργασίας. Στη συνέχεια, εξετάζεται ξεχωριστά καθεµιά από
αυτές τις ανησυχίες.

5.1 Ο φόβος σύλληψης και κράτησης και η προσπάθεια διαχείρισης του
κινδύνου
Αναφέρθηκε ήδη στα προηγούµενα κεφάλαια, ωστόσο έχει ιδιαίτερη σηµασία να τονιστεί ότι οι
πολιτικές φρούρησης, τόσο στα σύνορα όσο και στο εσωτερικό της χώρας, έχουν ενταθεί στην
Ελλάδα µετά το 2007, και ιδιαίτερα µετά το 2010. Η επιχείρηση Ξένιος ∆ίας ξεκίνησε το 2012 και
έχει πλέον ενσωµατωθεί κανονικά στις αστυνοµικές πρακτικές. Σαρωτικοί έλεγχοι σε δηµόσιους
χώρους, κατά τους οποίους ελέγχονται τα χαρτιά όσων µοιάζουν ξένοι, συνδυάζονται µε –µέχρι
πρόσφατα– µακρές περιόδους κράτησης τόσο για τους παράτυπους µετανάστες όσο και τους
αιτούντες άσυλο. Πράγµατι, όπως υποστηρίζουν οι Triandafyllidou, Angeli and Dimitriadi (2014), η
κράτηση έχει χρησιµοποιηθεί στην Ελλάδα ως συνήθης πρακτική για όλους όσους συλλαµβάνονται
και, στην πραγµατικότητα, ο στόχος των ελληνικών κυβερνήσεων, µέχρι τις αρχές του 2015, ήταν να
χρησιµοποιηθεί ως στρατηγική αποτροπής. Ο στόχος ήταν να κυκλοφορήσει η πληροφορία, µεταξύ
των µεταναστών και των δικτύων διακίνησης, ότι η κατάσταση στην Ελλάδα είναι κακή, καθώς ο
έλεγχος και η κράτηση σε άθλιες συνθήκες είναι µια πιθανή έκβαση, προκειµένου οι µετανάστες που
στοχεύουν να µετακινηθούν προς τη βόρεια και τη δυτική Ευρώπη να αποφύγουν τη διαδροµή που
περνά από την Ελλάδα.
Οι µετανάστες διαφόρων εθνικοτήτων διαχειρίζονται αυτό το περιβάλλον υψηλού κινδύνου µε
διαφορετικό τρόπο. Οι φαινοτυπικές και στερεοτυπικές εικόνες του µετανάστη παίζουν εδώ
σηµαντικό ρόλο, καθώς οι µετανάστες γνωρίζουν την πρακτική της Ελληνικής Αστυνοµίας να
στοχοποιεί άτοµα µε συγκεκριµένα εθνοτικά χαρακτηριστικά. Γνωρίζουν, επίσης, το κατά πόσο οι
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ίδιοι µοιάζουν «ξένοι»/«µετανάστες». Έτσι, οι Γεωργιανοί και οι Ουκρανοί µε τους οποίους
µιλήσαµε, κυρίως γυναίκες µέσης ηλικίας, δεν φοβούνται τις εσωτερικές στρατηγικές φρούρησης
των ελληνικών αρχών:
«Το σκέφτηκα µωρέ [το ενδεχόµενο να µε σταµατήσει η Αστυνοµία για έλεγχο], δεν µε
σταµατήσανε, ξέρω ’γώ; [γελάει]. Εγώ δεν µοιάζω µε µαύρους… Εγώ µοιάζω λίγο µε τους
Έλληνες, Ρωσία...» (Γεωργιανός, 52 ετών, Αθήνα, Ιανουάριος 2014).
«Να σας πω. Εγώ δεν είµαι πιτσιρίκα [γελάει], µε συγχωρείτε, να πω αυτό, αλλά ποτέ δεν
είχα κάποιο πρόβληµα. Ποτέ. Όχι, περπατάω έτσι ήσυχα για µένα, ποτέ δεν έχω πρόβληµα.
Ποτέ. Πολλές φορές και µαζί, δίπλα µου είναι η Αστυνοµία και κάτι κάνει, άµα δεν κάνω κάτι
κακό, είµαι έτσι, ποτέ δεν, ούτε δεν µε ρωτάνε καν» (Γεωργιανή, 50 ετών, Σεπτέµβριος
2013).
Οι Αλβανοί, από την άλλη, ειδικά οι νεαροί άνδρες, γνωρίζουν ότι αποτελούν στόχο, αλλά, λόγω της
εγγύτητας της χώρας τους και τη σχετική ευκολία µε την οποία διασχίζουν τα σύνορα, αγνοούν τους
ελέγχους ή, απλώς, ζουν µε αυτήν τη δυσκολία:
«Πολλές φορές µε έχουν γυρίσει πίσω, έχω βάλει και δικηγόρο πολλές φορές. Και απέλαση
έχω φάει. Μας κρατούσαν µια-δυο βδοµάδες στα κρατητήρια της περιοχής όπου µας
έπιαναν. Πήγα στην Αλβανία και ξαναγύρισα. Με έπιασε η Αστυνοµία και πήγα µε απέλαση.
Γύρισα στο σπίτι, έκατσα µια βδοµάδα και ήρθα πάλι στην Ελλάδα. Από τον ίδιο δρόµο µε
άλλα άτοµα. Έχω µάθει τον δρόµο απέξω. Ήρθα πάλι στην Αθήνα πριν από τέσσερις µέρες.
Πάλι στο ίδιο µέρος και στην ίδια δουλειά» (Αλβανός, 27 ετών, Αθήνα, 2013).
«Το έχω κάνει πάνω από έξι φορές µε τα πόδια... Μια φορά µου έβαλαν ένα πρόστιµο 1.200
ευρώ γιατί είχα ξεπεράσει το χρόνο παραµονής στην Ελλάδα. ∆εν πλήρωσα. Και τώρα
περνάω τα σύνορα έτσι µε τα πόδια. Όταν δεν έχει δουλειά φεύγω, αλλά συνήθως έχει.
Πολλοί Αλβανοί έρχονται έτσι. Έρχονται γιατί µπορεί να θέλουν να δουλέψουν πέντε µήνες,
και το διαβατήριο τους επιτρέπει µόνο τρεις» (Αλβανός, 34 ετών, Ρόδος, 2014).
Στην πραγµατικότητα, φαίνεται ότι η ρουτίνα της σύλληψης-κράτησης-απέλασης Αλβανών
παράτυπων µεταναστών τους έχει οδηγήσει να αναπτύξουν τις απαραίτητες γνώσεις και να
διαθέτουν λεπτοµερή στοιχεία σχετικά µε τη διαδικασία και τις στρατηγικές για την αντιµετώπισή
της. Μαθαίνουν πώς να διασχίσουν τα σύνορα µε τα πόδια και, εκµεταλλευόµενοι την
απελευθέρωση της βίζας από τον ∆εκέµβριο του 2010, µετακινούνται σχεδόν ελεύθερα µεταξύ της
Αλβανίας και της Ελλάδας, ανάλογα µε το τι απαιτούν οι ευκαιρίες απασχόλησης. Κατά κάποιον
τρόπο, η ρουτίνα του εσωτερικού ελέγχου και της απέλασης υπονοµεύει, τελικά, την
αποτελεσµατικότητά τους: ο µετανάστης αναπτύσσει την απαραίτητη τεχνογνωσία και τις επαφές
για να επιστρέψει στην Ελλάδα έπειτα από µερικές µέρες ή εβδοµάδες.
Ωστόσο, η περίπτωση των µεταναστών από την Ασία, οι οποίοι φαινοτυπικά διαφέρουν από τους
Έλληνες ή τους άλλους Νοτιοευρωπαίους και Ανατολικοευρωπαίους, είναι εντελώς διαφορετική. Οι
εσωτερικοί έλεγχοι ακολουθούν µια σαφή λογική εθνοτικών χαρακτηριστικών: οι Πακιστανοί και
Αφγανοί µετανάστες γνωρίζουν ότι φαίνονται «ξένοι» και θα υποστούν ελέγχους.
Οι Αφγανοί είναι ιδιαιτέρως καλά ενηµερωµένοι για την εντατικοποίηση των εσωτερικών ελέγχων
και των επιστροφών, και ανησυχούν ιδιαίτερα:
«Πριν ήταν ok να είσαι χωρίς χαρτιά, αλλά τώρα αν δεν έχεις έγγραφα σε στέλνουν πίσω.
Πριν τρεις µήνες συνέλαβαν και έστειλαν στην Αθήνα 45 ανθρώπους, Αλβανούς, Αφγανούς
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και Πακιστανούς. Όλους τους γύρισαν πίσω. Είναι πίσω στο Αφγανιστάν!» (Αφγανός, 23
ετών, Αθήνα, 2014).
Ανταποκρινόµενοι σε αυτό το υψηλό ρίσκο, οι µετανάστες αναζητούν πρόσθετες πληροφορίες για να
βελτιώσουν τις στρατηγικές αποφυγής του εντοπισµού τους, και ιδιαίτερα να αποφύγουν να
επιστρέψουν:
«Όχι, βλέπεις τα αποτυπώµατα είναι µόνον σε χαρτί. ∆εν τα έχουν πουθενά αλλού. Αλλά
στην Κατεχάκη τα παίρνουν µε λέιζερ [βιοµετρικά]. Το χαρτί δεν το βλέπεις. Το λέιζερ όµως
το βλέπεις» (Αφγανός, 27 ετών, Αθήνα, 2014).
Ο εν λόγω συνεντευξιαζόµενος αναφέρεται στη δακτυλοσκόπηση των αιτούντων άσυλο και την
αποθήκευση των αποτυπωµάτων τους στη βάση δεδοµένων Eurodac. Αυτό συνεπάγεται ότι, αν
αργότερα µετακινηθεί σε άλλη χώρα της Ε.Ε. και καταθέσει αίτηση εκεί, θα τον εντοπίσουν στο
σύστηµα και θα επιστραφεί πίσω.
Εξετάζοντας τους τρόπους µε τους οποίους διαχειρίζονται οι µετανάστες το ρίσκο και την
αβεβαιότητα, καθώς και το πώς αντιλαµβάνονται το παράτυπο καθεστώς τους, καταλήγει κανείς σε
πολλά κοινά συµπεράσµατα. Πρώτον, οι µετανάστες επιδιώκουν να αποκτήσουν πρόσθετες και πιο
ακριβείς πληροφορίες από τους συµπατριώτες τους ή τους διακινητές, έτσι ώστε να γνωρίζουν τι
τους περιµένει και να µπορέσουν να αναπτύξουν στρατηγικές για την προστασία τους από τη
σύλληψη και την κράτηση ή και την επιστροφή στη χώρα καταγωγής τους. Οι στρατηγικές αυτές
κυµαίνονται από το να συµπεριφέρονται ήρεµα, όπως σηµειώνει ένας Γεωργιανός µε τον οποίο
µιλήσαµε, µέχρι το να περάσουν εκ νέου τα σύνορα, όπως έκανε ο νεαρός Αλβανός
συνεντευξιαζόµενος ή να επιδιώκουν να αποφύγουν την σύλληψη, και την πλήρη ταυτοποίηση µε
την ηλεκτρονική καταγραφή των στοιχείων τους.
Έτσι, δύο νεαροί Πακιστανοί που ρωτήθηκαν, τον Σεπτέµβριο του 2013, σηµείωσαν ότι, ενώ στις
αρχές του 2012 ήταν πιο χαλαροί, µετά την έναρξη της επιχείρησης Ξένιος ∆ίας και τους
σαρωτικούς ελέγχους σε δηµόσιους χώρους, άρχισαν να µένουν σπίτι υπό τον φόβο της σύλληψης
και της κράτησης για µεγάλο χρονικό διάστηµα:
«∆εν κάνω πολύ βόλτα εγώ, µόνο δουλειά» (Πακιστανός, 25 ετών, Αθήνα, Σεπτέµβριος
2013).
«Με έχει πιάσει πολλές φορές η Αστυνοµία, µε αφήνανε […]. ∆υο-τρεις ώρες, µετά µας
αφήναν […]. Τώρα, άµα σε πιάσουνε, κάθεσαι 16 µήνες µέσα. Πριν ένα χρόνο µε πιάνανε
κάθε µέρα, και µε αφήνανε. Τώρα δεν µε έχουν πιάσει» (Πακιστανός, 17 ετών, Αθήνα,
Σεπτέµβριος 2013).
Ωστόσο, αν και αντιλαµβάνονται τη σκληρή καταστολή και τη µακρόχρονη κράτηση που τους
απειλεί, ο νόµιµος ή παράτυπος χαρακτήρας της διαµονής τους παραµένει στην πραγµατικότητα
δευτερεύουσας σηµασίας και βιώνεται ως αναγκαίο κακό, και σίγουρα όχι ως έγκληµα:
«Αν θα µε κρατούσανε, θα µου λέγαν: Τι έχεις κάνει; Τίποτα δεν έχω κάνει. Θα φύγεις. Να
µου δώσουν ντεπόρτ, έτσι δεν είναι; Άλλο τίποτα δεν µπορούνε να κάνουν. Γι’ αυτό δεν
φοβάµαι» (Γεωργιανός, 31 ετών, Αθήνα, Φεβρουάριος 2014).
«Κοίτα µε εδώ, δεν είµαι εγκληµατίας και κοίτα που µε κρατάνε! Ok, είµαι παράνοµος, δεν
έχω χαρτιά, αλλά δεν είµαι εγκληµατίας. Μπροστά είναι καλύτερα. Οk, είµαι παράνοµος,
αλλά εδώ καθετί είναι κλειστό. Ανοίγουν τις πόρτες δύο φορές την ηµέρα. ∆εν είναι έτσι εκεί
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[στην Ευρώπη], εκεί τουλάχιστον µπορείς να περπατήσεις έξω» (Αφγανός, 18 ετών, Αθήνα,
κέντρο κράτησης Αµυγδαλέζας, 2014).
Είναι σαφές ότι οι µετανάστες µε τους οποίους µιλήσαµε αναπτύσσουν µια ορισµένη ανεκτικότητα
στον κίνδυνο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους, µέσα από την απόκτηση περισσότερων
πληροφοριών σχετικά µε το τι µπορεί να τους συµβεί. Η γνώση τους κάνει να αισθάνονται ότι έχουν
τον έλεγχο, ακόµη και αν µια πιθανή σύλληψη θα σήµαινε το τέλος του µεταναστευτικού τους
εγχειρήµατος. Η δηµιουργία µιας συναισθηµατικής ασφάλειας, µέσα από τη γνώση των πιθανών
αρνητικών αποτελεσµάτων, αποτελεί ψυχολογική στρατηγική για την αντιµετώπιση της
αβεβαιότητας. Συνολικά, οι εντατικοί εσωτερικοί έλεγχοι επιδεινώνουν τη ζωή των µεταναστών,
αναγκάζοντάς τους να µένουν στο σπίτι και να µη βγαίνουν στους δηµόσιους χώρους, επιτείνοντας
έτσι το συναισθηµατικό άγχος. Ωστόσο, αντιµετωπίζονται ως ένας ακόµα παράγοντας µεταξύ
πολλών στο µεταναστευτικό τους εγχείρηµα. Τα ευρήµατά µας επιβεβαιώνουν την προγενέστερη
έρευνα για το πώς αντιµετωπίζουν οι παράτυποι µετανάστες στην Καλιφόρνια την εντατικοποίηση
των εσωτερικών ελέγχων (Garni and Miller, 2008). Ο ρόλος του άγχους και του φόβου, σε σχέση µε
τον συνολικό σχεδιασµό του µεταναστευτικού εγχειρήµατος θα εξεταστεί περαιτέρω στην επόµενη
ενότητα, όπου θα επικεντρωθούµε στο πώς και πότε ο µετανάστης αποφασίζει να µετακινηθεί ή να
επιστρέψει στη χώρα του.

5.2 Αποτιµώντας τις προσωπικές επιλογές: είναι εφικτή µια νοµική
υπόσταση;
Όλοι οι συνεντευξιαζόµενοι από την Αλβανία, τη Γεωργία και την Ουκρανία ήταν λεπτοµερώς
πληροφορηµένοι σχετικά µε το τελευταίο πρόγραµµα νοµιµοποίησης που θεσπίστηκε στην Ελλάδα
το 2005 και τα έγγραφα που απαιτούνταν. Αρκετοί είχαν προσπαθήσει να τακτοποιήσουν το
καθεστώς τους, ενώ γνώριζαν ότι δεν πληρούσαν όλα τα προαπαιτούµενα. Αναζητούν ενεργά
πληροφορίες µέσω των εθνοτικών δικτύων, καθώς και του εθνοτικού Τύπου και της τηλεόρασης.
Πολλοί, επίσης, γνώριζαν τις πρόσφατες αλλαγές στον νόµο και τη δυνατότητα να ζητήσει
νοµιµοποίηση για ανθρωπιστικούς λόγους κάποιος που βρίσκεται στην Ελλάδα τουλάχιστον δέκα
χρόνια, κάποια από τα οποία έχει διαµείνει νόµιµα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο συνειδητός
υπολογισµός των πλεονεκτηµάτων και των µειονεκτηµάτων της επιδίωξης νόµιµου καθεστώτος,
κατά κύριο λόγο του οικονοµικού κόστους που συνεπάγεται και της «χρησιµότητάς» του για τα
µελλοντικά σχέδια του µετανάστη. Στην πραγµατικότητα, εκείνο που µετράει δεν είναι τόσο η
διαθεσιµότητα επιλογών νοµιµοποίησης όσο οι συνθήκες διαβίωσης και απασχόλησης του
µετανάστη, το συνολικό του µεταναστευτικό εγχείρηµα, καθώς και ο βαθµός έκθεσης στους
κινδύνους που βιώνει. Οι έλεγχοι και η κράτηση δεν επηρεάζουν όλους τους µετανάστες µε τον ίδιο
τρόπο: στις µελέτες περίπτωσης διαπιστώσαµε ότι οι µετανάστες αξιολογούν διαφορετικά το κόστος
και τα οφέλη της νοµιµοποίησης.
Έτσι, ορισµένοι µετανάστες, που παλαιότερα είχαν νοµιµοποιητικά έγγραφα αλλά έχασαν το
καθεστώς της νοµιµότητας, λόγω της αδυναµίας τους να αποδείξουν ότι δουλεύουν και να
πληρώνουν τα απαραίτητα ένσηµα, είναι απρόθυµοι να αναζητήσουν νοµιµοποίηση και να
αναλάβουν τις συνεπαγόµενες δαπάνες:
«Οκτώ χρόνια είχα χαρτιά, τα τελευταία τέσσερα χρόνια δεν πληρώνω. Γιατί δεν θα µας
δώσουνε σύνταξη, δεν θέλω και δεν έχω λεφτά να πετάω» (Ουκρανή, 58 ετών, Αθήνα,
Νοέµβριος 2013).
«Άρχισα πρώτη φορά το 2000, αν θυµάµαι καλά. Αλλά µετά [τα αφεντικά µου] δεν
πλήρωναν ΙΚΑ και η ασφάλισή µου σταµάτησε. ∆ούλευα πάντα µέσα, και οι αφεντικοί δεν
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ήθελαν να πληρώνουν για ασφάλεια. Και αν θα τα πλήρωνα µόνη µου, θα µου έµεναν 400
ευρώ. Κι έτσι δεν το έκανα» (Ουκρανή, 65 ετών, Αθήνα, Αθήνα, Νοέµβριος 2013).
«Ο νόµος είχε βγει εκείνη τη χρονιά που ήρθα εγώ εδώ, δηλαδή το 2004. ∆εν θυµάµαι
ακριβώς, αλλά κάπου εκεί είχε βγει ο νόµος. Αλλά επειδή δεν ήξερα εγώ, δεν µε οδήγησε
κανένας τι πρέπει να κάνω. Ήταν ευκαιρία, έπρεπε να φτιάξω τα χαρτιά, αλλά δεν µου έδειξε
κάποιος τον τρόπο… Τέλος πάντων, έµεινα, και όλα αυτά τα χρόνια είµαι χωρίς χαρτιά.
Βέβαια φτιάχνονται και τώρα, αν πληρώσεις, αλλά δεν προσπάθησα ποτέ» (Γεωργιανή, 30
ετών, Αθήνα, Φεβρουάριος 2014).
Η τελευταία συνεντευξιαζόµενη δεν φαίνεται να έχει πλήρη πληροφόρηση ως προς το αν µπορεί να
νοµιµοποιήσει το καθεστώς της. Κάνει µια συνολική εκτίµηση, κρίνοντας από το γεγονός ότι έχει
ζήσει στην Ελλάδα για δέκα χρόνια χωρίς χαρτιά, χωρίς να έχει συλληφθεί ή κρατηθεί, και
λαµβάνοντας υπόψη το κόστος που συνεπάγεται η κοινωνική ασφάλιση, καθώς συχνά οι εργοδότες
(ιδιαίτερα των οικιακών βοηθών) δεν είναι διατεθειµένοι να πληρώσουν και αφήνουν τον
εργαζόµενο να λύσει τα γραφειοκρατικά ζητήµατα.
Οι συνεντευξιαζόµενες που κάνουν την παραπάνω εκτίµηση κόστους-οφέλους είναι όλες οικιακοί
βοηθοί, που µένουν στο σπίτι των εργοδοτών, και µάλιστα µε ευρωπαϊκά φαινοτυπικά
χαρακτηριστικά που τους επιτρέπουν να αξιολογούν µε πιο σύνθετο τρόπο τον κίνδυνο και το
κόστος. Θεωρούν χαµηλό τον κίνδυνο σύλληψης, ενώ χρειάζονται όλα τα χρήµατα που κερδίζουν. Η
κατάσταση είναι διαφορετική, όχι µόνο για τους Ασιάτες άνδρες, αλλά και για τους Αλβανούς, που
εργάζονται στον τοµέα των κατασκευών, της γεωργίας, του τουρισµού και της εστίασης. Εκεί, ο
φόβος της σύλληψης είναι υψηλότερος και η αίσθηση της παρανοµίας αποτελεί παράγοντα µεγάλου
άγχους, καθώς συνειδητοποιούν ότι περιορίζονται σηµαντικά οι δυνατότητες απασχόλησης και η
συνολική τους µελλοντική προοπτική στην Ελλάδα.
Οι Αλβανοί µε τους οποίους µιλήσαµε φάνηκαν να έχουν λεπτοµερή γνώση των δικαιωµάτων τους, η
οποία µεταφράζεται σε έλεγχο όλων των επιλογών για τη διατήρηση/ανάκτηση του νόµιµου
καθεστώτος τους:
«Τα έχασα πέρσι. ∆εν είχα δύο ένσηµα και δεν µου τα έβαλαν. Έχω τρία µικρά παιδιά, που
έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα. Τα είχα καταθέσει τον Οκτώβρη και έντεκα µήνες µετά, το
Σεπτέµβρη φέτος, µου είπαν ότι τα χαρτιά µου δεν γίνονται γιατί δεν έχω δύο ένσηµα. Μετά
πήρα δικηγόρο και πήγα στα δικαστήρια και µου έδωσαν µετά µια ειδική βεβαίωση, µέχρι να
γίνει η δίκη» (Αλβανός, 40 ετών, Ρόδος, 2014).
«Έχασα τα χαρτιά πριν δύο χρόνια. Έµεινα χωρίς ασφάλιση. Το καλοκαίρι δουλεύω έξι-εφτά
µήνες, όµως είναι πιο χαµηλοί οι µισθοί και ακριβή η ζωή. Το χειµώνα είναι πολύ δύσκολα.
Έχω βρει τώρα δουλειά µε ένσηµα σε µια κατασκευαστική εταιρεία και δεν µπορούν να µε
προσλάβουν γιατί δεν έχω άδεια. Αυτοί δεν µε παίρνουν στη δουλειά παράνοµα, και έτσι έχω
σοβαρό πρόβληµα. Και πού δεν έχω πάει, αλλά τίποτα. Και στο ΙΚΑ πήγα για να εξαγοράσω
τα ένσηµα, αλλά δεν δέχονται» (Αλβανός, 36 ετών, Αθήνα, 2014)
Ωστόσο, η στρατηγική αυτή δεν λειτουργεί για τους Πακιστανούς µετανάστες που δεν διαθέτουν το
απαραίτητο ανθρώπινο και κοινωνικό κεφάλαιο, καθώς δεν µιλούν ελληνικά και δεν έχουν το
απαραίτητα δίκτυο στο οποίο µπορούν να βασιστούν. Έτσι, ένας νεαρός Πακιστανός που βρισκόταν
στην Ελλάδα για εννιά χρόνια, µερικά από τα οποία νόµιµα, στη συνέντευξη που έγινε όσο
κρατούνταν στην Αµυγδαλέζα, τον Ιανουάριο του 2014, σηµείωσε ότι είχε εξαπατηθεί από
διάφορους δικηγόρους που του υποσχέθηκαν να τον βγάλουν από το κέντρο κράτησης και να τον
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βοηθήσουν είτε να πάρει «ροζ κάρτα» (δίνεται στους αιτούντες άσυλο, των οποίων η αίτηση
εκκρεµεί) ή να αποκτήσει κάποιο άλλο είδος νόµιµου καθεστώτος:
«Για να µη χάσω τη δουλειά µου και για να µην πάω πίσω, γιατί άκουγα θα σε στείλουν µε
ζόρι, το ένα, το άλλο, είχα βρει ένα δικηγόρο στην Κέρκυρα. Πήρε ένα χιλιάρικο, δεν έκανε
τίποτα. Μετά πήρα µια κοπέλα δικηγόρο, πήρε τεσσεράµισι κατοστάρικα, τίποτα. Μετά είχα
έρθει εδώ, στην Αµυγδαλέζα, µετά µίλησα µε ένα δικηγόρο, µου είχε πει τότε 1.200 ευρώ.
Είχαµε δώσει εφτά κατοστάρικα και τελικά κι αυτός µας τα έφαγε, δεν έκανε τίποτα»
(Πακιστανός, 27 ετών, Αθήνα, Ιανουάριος 2014).
Η αφήγηση αυτή επιβεβαιώθηκε από διάφορους Πακιστανούς συνεντευξιαζόµενους, οι οποίοι
επισήµαναν τη σηµασία όχι µόνο του ανθρώπινου κεφαλαίου (κυρίως γνώση του νόµου), αλλά και
του κοινωνικού κεφαλαίου, και ιδιαίτερα των έµπιστων δικτύων δικηγόρων και οµοεθνών.
Γυναίκες από την Αλβανία –που απασχολούνται κυρίως ως οικιακοί βοηθοί και οι οποίες µένουν
στην Ελλάδα υπό το καθεστώς της οικογενειακής επανένωσης, µέσω της άδειας του συζύγου– έχουν
βρεθεί οι ίδιες και ολόκληρη η οικογένειά τους εγκλωβισµένες σε µια παγίδα παρανοµίας, από τη
στιγµή που οι άντρες τους έχασαν τη δουλειά τους και ο δικός τους εργοδότης είναι απρόθυµος να
καταβάλει τα ένσηµα. Έχουν επίγνωση των πρόσφατων αλλαγών στη νοµοθεσία και την απαίτηση
να πληρώνονται µε ένσηµα, για να µπορούν να αποδείξουν την απασχόλησή τους και να
ανανεώνουν την άδεια παραµονής τους:
«Ο άντρας µου είναι δύο χρόνια άνεργος. Έχει λήξει η άδεια διαµονής µου από πέρσι, και
εµένα. Πήγε για ανανέωση, αλλά δεν είχε ένσηµα αλλά ούτε εισόδηµα, για να πάρω εγώ
άδεια διαµονής. Μας είπαν να πάρουµε δικηγόρο, αλλά δεν είχαµε χρήµατα και το αφήσαµε.
Ούτε εγώ µπορώ να κάνω κάτι, γιατί τώρα δεν είναι όπως παλιά που έβαζες ό,τι ένσηµα
ήθελες και τα πλήρωνες εσύ, τώρα πρέπει να πάει ο εργοδότης σου στην τράπεζα να δηλώσει
τις ώρες που δουλεύεις και να σου τα κολλήσει αυτός» (Αλβανή, 46 ετών, Αθήνα, 2014).
Σε αυτό τον υπολογισµό κόστους-οφέλους και των πραγµατικών πιθανοτήτων απόκτησης ή
ανανέωσης της άδειας παραµονής, ο εργοδότης αποτελεί σηµαντικό µεσάζοντα. Η βοήθειά που
µπορεί να προσφέρει στη διαχείριση της γραφειοκρατίας και η προθυµία ή η απροθυµία του να
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του σε σχέση µε την κοινωνική ασφάλιση παίζουν αποφασιστικό ρόλο.
Το ίδιο ισχύει και για τους δικηγόρους και τις άλλες επαφές που µπορούν να προσφέρουν βάσιµες
και έγκυρες πληροφορίες και βοήθεια.
Ενώ συχνά θεωρείται ότι ο έλεγχος της µετανάστευσης και οι ευκαιρίες για νοµιµοποίηση µπορεί να
επηρεάσουν όλους τους µετανάστες χωρίς χαρτιά µε παρόµοιους τρόπους (π.χ. αποτρέποντάς τους
από το να παραµείνουν ή προτρέποντάς τους να νοµιµοποιήσουν το καθεστώς τους), η έρευνά µας
δείχνει ότι αυτές οι πολιτικές επηρεάζουν τους µετανάστες µε πολύ διαφορετικό τρόπο. Κι αυτό
γιατί ο παράγοντας που καθορίζει τους τρόπους µε τους οποίους κινούνται οι µετανάστες στο
περίπλοκο περιβάλλον που ρυθµίζει τη διαβίωσή τους είναι το συνολικό τους µεταναστευτικό
εγχείρηµα: αν θα συνεχίσουν, λ.χ., να ζουν και να εργάζονται ως οικιακοί βοηθοί, στέλνοντας όσο
περισσότερα χρήµατα µπορούν στην πατρίδα τους, αν θα συνεχίσουν σε κάποια τρίτη χώρα ως
αιτούντες άσυλο, ή ακόµα αν θα εγκατασταθούν στην Ελλάδα µε την οικογένειά τους.
Έτσι φτάνουµε στο τρίτο θέµα που αντιµετωπίζουν οι µετανάστες χωρίς χαρτιά στις χώρες
προορισµού, δηλαδή το πώς θα εξασφαλίσουν δουλειά και στέγη.
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5.3 Εργασιακή απασχόληση και κατοικία
Το κοινωνικό και ανθρώπινο κεφάλαιο είναι υψίστης σηµασίας για τη διαχείριση του περιβάλλοντος
στη χώρα υποδοχής: οι τοπικές επαφές, το αν ο µετανάστης µιλάει τη γλώσσα, αν έχει γνώση της
χώρας παίζουν καθοριστικό ρόλο στις προοπτικές του να εξασφαλίσει καλή απασχόληση. Οι
Αλβανοί, οι οποίοι έχουν το µεγαλύτερο κεφάλαιο τέτοιου είδους, φαίνεται ότι διαχειρίζονται πολύ
δυναµικά το δικό τους εργατικό δυναµικό:
«Ξεκινάνε όλα από γνωριµίες προσωπικές. Εγώ ξέρω τον τάδε εργοδότη, ο οποίος ζητά
εργάτες για µια συγκεκριµένη δουλειά, κι εγώ προτείνω τους δικούς µου. Έτσι πάει...»
(Αλβανός διακινητής, 55 ετών, Αθήνα, 2014).
«Είναι ένας τόπος που µπορείς να δουλέψεις παντού: οικοδοµή, ταβέρνες, ξενοδοχεία… έχει
καλλιέργειες σε χωράφια. Εδώ υπάρχουν δουλειές µε 15 και 20 ευρώ. Εγώ δεν τις κάνω, αλλά
αν κάποιος ζει στην Αλβανία τον συµφέρει να δουλέψει εδώ, γιατί θα πάρει 450 το µήνα, ενώ
στην Αλβανία 150.000 λεκ [100 ευρώ]. Έτσι, αρκετοί έρχονται να δουλέψουν για µια σεζόν
τρεις µήνες. Οι νέοι έρχονται περισσότερο για δουλειές σεζόν. Γνωρίζουν ήδη τον εργοδότη
και µπορεί να δουλέψουν για τρεις µήνες χωρίς ένσηµα και ασφάλιση, και οι εργοδότες
λαδώνουν συνήθως το ΙΚΑ» (Αλβανός, 45 ετών, Ρόδος, 2014).
Ενώ και οι Αλβανοί και οι Πακιστανοί ανταποκρίνονται σε µια δυναµική άτυπη αγορά εργασίας που
χρειάζεται εποχιακό και φτηνό εργατικό δυναµικό, οι τελευταίοι µπορούν να εµπιστεύονται µόνο
στενούς φίλους οι οποίοι τους είχαν φιλοξενήσει αρχικά και τους πρόσφεραν ρούχα και τρόφιµα,
ενώ όσοι δεν έχουν συγγενείς ή κοντινούς γνωστούς και εµπιστεύτηκαν τα δίκτυα διακίνησης
έπεσαν συχνά θύµατα εξαπάτησης και σοβαρής εκµετάλλευσης:
«∆ιερµηνέας: Λέει ότι αυτός που τον έφερε, ο πράκτορας, έµενε µαζί µε τον αδελφό του [του
συνεντευξιαζόµενου], που τον έστειλε σε ένα χωριό να δουλέψει, να µαζέψει φρούτα. […]
Εκεί που δούλευα µου είπε ο προϊστάµενος, που ήταν εκεί πέρα, να πάρω 5 ευρώ να πάρω
τηλέφωνο την οικογένειά µου να τους πω ότι είµαι καλά, έχω φτάσει ξέρω ’γώ. Και µου είπε,
δεν δίνουµε χρήµατα, δίνουµε φαγητό και να δουλεύεις µόνο. ∆εν υπάρχουν, δεν υπάρχουν
χρήµατα» (Πακιστανός, 19 ετών, Αθήνα, Νοέµβριος 2013).
Για τους Αλβανούς η απελευθέρωση της βίζας έχει ανοίξει πολλούς δρόµους, καθώς µπορούν να
κάνουν χρήση των επαφών και των δικτύων τους για να βρουν εργασία, χωρίς τον φόβο ότι θα τους
σταµατήσουν στα σύνορα, δεδοµένου ότι ταξιδεύουν ως τουρίστες. Φυσικά, η εργασία τους
παραµένει παράτυπη, αλλά έχει διευκολυνθεί σε µεγάλο βαθµό η αναζήτηση επικερδούς
απασχόλησης:
«Η Ελλάδα είναι πολύ κοντά. Όλοι µου έλεγαν ότι έχει πολλή δουλειά. Όταν ήρθα βρήκα
αµέσως δουλειά. Και αν δεν είχα δουλειά µπορούσα να γυρίσω πίσω όποτε ήθελα, χωρίς να
χρειαστεί να πληρώσω ή να βάλω σε κίνδυνο τη ζωή µου» (Αλβανός, 35 ετών, Ρόδος, 2014).
«Βγήκαν οι τρίµηνες βίζες και ήρθα για να δω πώς είναι και να δουλέψω µε την κουνιάδα
µου στο νησί» (Αλβανή, 19 ετών, Αθήνα, 2014).
Οι αφηγήσεις των Ουκρανών και Γεωργιανών µεταναστών χωρίς χαρτιά επίσης επιβεβαιώνουν τη
σηµασία των δικτύων· δείχνουν, ωστόσο, ότι το κοινωνικό κεφάλαιο, εάν δεν είναι διαθέσιµο κατά
την άφιξη, µπορεί να αναπτυχθεί στη συνέχεια. Έτσι, µια γυναίκα µέσης ηλικίας από την Ουκρανία
ανέφερε:
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«Στην αρχή από το γραφείο µάς βρίσκανε δουλειά. Μετά γνωρίζαµε κόσµο, και βρίσκαµε
µόνοι µας» (Ουκρανή, 58 ετών, Αθήνα, 2014).
Οι αφηγήσεις των συνεντευξιαζόµενων επιβεβαιώνουν όχι µόνο τον σηµαντικό ρόλο του µετανάστη
ως δρώντος στην εξερεύνηση της νέας χώρας, αλλά και τον ρόλο των δικτύων. Τα δίκτυα αυτά δεν
περιλαµβάνουν µόνο τους συµπατριώτες και τα άτυπα γραφεία ευρέσεως εργασίας ή τους
διακινητές, αλλά και τους εργοδότες που αναζητούν φτηνό και ευέλικτο εργατικό δυναµικό. Η ηµισυµµόρφωση, όπως στην περίπτωση των Αλβανών που µπορούν να ταξιδεύουν ως τουρίστες αλλά
συµµετέχουν στην αγορά εργασίας, ή η πλήρης παρατυπία είναι χαρακτηριστική της αγοράς
εργασίας που αναζητεί ευέλικτη εργασία για κακοπληρωµένες θέσεις προσωρινής απασχόλησης
(βλ. επίσης Ruhs and Anderson, 2010). Μέσα σε αυτό το πλαίσιο προσφοράς και ζήτησης, η
µεταναστευτική πολιτική παρουσιάζεται ως λιγότερο σηµαντική, ιδιαίτερα αν ο κίνδυνος σύλληψης
µετριάζεται εξαιτίας της διαµονής στο σπίτι των εργοδοτών (στην περίπτωση των οικιακών βοηθών)
ή, απλώς, λόγω του δραστικού περιορισµού της κυκλοφορίας, ώστε να ελαχιστοποιείται το ρίσκο
του ελέγχου. Η δυναµική της αγοράς εργασίας που ανταποκρίνεται στις επιθυµίες και τις ανάγκες
των µεταναστών έχει κεντρική σηµασία στη διαχείριση της παράτυπης µετανάστευσης, ενώ
αντίθετα οι πολιτικές φρούρησης ή φύλαξης κάµπτονται (είτε χρησιµοποιούνται, όπως συµβαίνει µε
την απελευθέρωση της βίζας, είτε παρακάµπτονται, όσον αφορά τον συνολικό έλεγχο της
µετανάστευσης) από τους µετανάστες, φυσικά µε την κρίσιµη βοήθεια τόσο των εργοδοτών όσο και
των µεσολαβητών – είτε αυτοί είναι παράνοµα δίκτυα διακινητών είτε νόµιµα ταξιδιωτικά
πρακτορεία και γραφεία ευρέσεως εργασίας.

6. Επιστροφή ή εκ νέου µετανάστευση; Η παγίδα του παράτυπου
καθεστώτος
Η έλλειψη νοµιµοποιητικών εγγράφων συνεπάγεται τον φόβο της σύλληψης και της απέλασης, που
θα οδηγήσουν στη βίαιη διακοπή του µεταναστευτικού εγχειρήµατος (βλ. και Cassarino, 2004).
Ωστόσο, ο µετανάστης µπορεί να βιώνει την έλλειψη νοµιµοποιητικών εγγράφων σαν παγίδα στην
οποία έχει πέσει και η οποία τον εµποδίζει να προχωρήσει ή να επιστρέψει πίσω: δεν είναι δυνατόν
να µετακινηθεί σε άλλη χώρα επειδή δεν έχει χαρτιά, η βελτίωση των τρεχουσών συνθηκών
διαβίωσης και εργασίας δεν αποτελεί επιλογή, επειδή δεν µπορεί να διαπραγµατευτεί µια καλύτερη
κατάσταση, ενώ η επιστροφή στη χώρα καταγωγής θα συνιστούσε εξαιρετικά ριζική αλλαγή, καθώς
δεν θα ήταν σε θέση να ξαναφύγει, αν η κατάσταση εκεί αποδεικνυόταν µη βιώσιµη. Επιπλέον, όπως
αναφέρουν πολλοί συνεντευξιαζόµενοι, η επιστροφή, εφόσον δεν έχουν τουλάχιστον αποπληρωθεί
οι οφειλές που προέκυψαν από τη µετανάστευσή τους, δεν αποτελεί ρεαλιστική επιλογή.
Οι ερωτηθέντες από τη Γεωργία και την Ουκρανία, που ανησυχούν λιγότερο για την έλλειψη
νοµιµοποιητικών εγγράφων (λ.χ. οι οικιακές βοηθοί, οι οποίες, επειδή δεν µοιάζουν µε «ξένες»,
θεωρούν ότι αντιµετωπίζουν πολύ µικρό κίνδυνο σύλληψης), είναι και εκείνοι οι οποίοι εκφράζουν
πιο έντονα το αίσθηµα εγκλωβισµού σε αυτή τη φάση της ζωής τους, ανήµποροι να προχωρήσουν ή
να επιστρέψουν στην προηγούµενη ζωή τους ή, µε κάποιον τρόπο, να διεκδικήσουν τα χρόνια που
αισθάνονται ότι έχουν χάσει:
«∆εν υπάρχει δυνατότητα εξέλιξης εδώ. ∆εν µπορώ να κάνω αυτό που θέλω, που µου αρέσει.
Πρέπει να πιέζω τον εαυτό µου να κάνω δουλειές που δεν µου αρέσουνε. Οι προσδοκίες µου
ήτανε µεγαλύτερες από ό,τι είναι τα πράγµατα εδώ στην πραγµατικότητα» (Ουκρανή, 27
ετών, Αθήνα, 2014).
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«Το αποφάσισα [να γυρίσω] γιατί δεν είχα χαρτιά και έτσι περιµένοντας, περιµένοντας,
περάσανε πολλά χρόνια και δεν πήγαινα µπροστά. ∆εν µπορούσα… Είχα µια δουλειά, ήταν η
οικογένειά µου εκεί αλλά δεν ήταν αυτό που µε γέµιζε, και πάλι ήµουνα παράνοµα. Στην
Ελλάδα ήµουνα παράνοµα, και αυτό µε ενόχλησε πάρα πολύ και αποφάσισα να γυρίσω. ∆εν
έχω µετανιώσει, δεν έχω µετανιώσει. Παρόλο που ήµουν ένα χρόνο άνεργη και ήτανε λίγο
δύσκολο για µένα δεν έχω σκεφτεί ποτέ να πάω πίσω στην Ελλάδα, εκτός αν πάω για
διακοπές [γελάει]. Και σε καµία άλλη χώρα δεν θέλω. Γιατί όταν πηγαίνεις από δω, από κει,
είναι δύσκολο να προχωρήσεις τη ζωή σου, έτσι κατάλαβα. Πρέπει να µείνεις για να
βολευτείς, να γνωρίσεις τον κόσµο, να κάνεις φίλους…» (Γεωργιανή, 36 ετών, Tιφλίδα,
Μάιος 2014).
Η έλλειψη νοµιµοποιητικών εγγράφων αποτελεί σηµαντικό παράγοντα που συντελεί στη δηµιουργία
του αισθήµατος εγκλωβισµού, του αισθήµατος ότι η ζωή έχει σταµατήσει, δεν κινείται. Παραδόξως,
το σηµαντικότερο δεν είναι ο φόβος της σύλληψης ή της απέλασης, αλλά η συνειδητοποίηση ότι η
έλλειψη νοµιµοποιητικών εγγράφων περιορίζει σηµαντικά τις επιλογές που διαθέτει κανείς σε σχέση
µε τη δουλειά και τη ζωή του. Ενώ η επικερδής απασχόληση είναι υψίστης σηµασίας και άµεση
ανάγκη για τον µετανάστη, ο ίδιος έχει ένα συνολικό σχέδιο και επιδιώκει να εκτιµήσει κατά πόσον
το σχέδιο αυτό εκπληρώνεται, κατά πόσο το µεταναστευτικό εγχείρηµα οδηγεί κάπου. Πρόκειται για
ένα πολύ σηµαντικό σηµείο, για την κατανόηση της παράτυπης µετανάστευσης και του ασύλου,
καθώς και για τις αναλύσεις µας, που αφορούν τη διαχείρισή της. Οι µετανάστες ανταποκρίνονται
τόσο σε βραχυπρόθεσµες όσο και σε µακροπρόθεσµες επιθυµίες, που αναπτύσσονται παράλληλα
και διαµορφώνονται από τις συνθήκες στον τόπο προορισµού και στη χώρα προέλευσης. Η αφήγηση
ενός τριανταοχτάχρονου από την Ανατολική Ουκρανία, που ζει στην Αθήνα µε την οικογένειά του,
είναι ιδιαίτερα εύγλωττη ως προς το θέµα αυτό:
«Τελειώσαµε το Πανεπιστήµιο, παντρευτήκαµε και µέχρι να φύγουµε στην Ελλάδα δεν
είχαµε δουλέψει. Στην Ουκρανία ήταν πολύ δύσκολο να βρεις δουλειά, δεν πληρώνανε. Τότε
δεν είχαµε ίντερνετ, ό,τι µαθαίναµε ήταν από την πεθερά µου. Θέλαµε να έρθουµε για έναδύο χρόνια να µαζέψουµε χρήµα. Οι προσδοκίες ήτανε µεγάλες, που καθόλου δεν
πραγµατοποιήθηκαν. Όλοι οι φίλοι µας κατάφεραν να έχουν δουλειά, σπίτια στην Ουκρανία.
Ενώ εµείς εδώ µένουµε στα 28 τετραγωνικά µε τα παιδιά, µου χρωστάνε στη δουλειά. ∆εν
βρήκαµε τον εαυτό µας εδώ [...]. Αλλά αυτά τα χρόνια καταφέραµε και βοηθήσαµε τους
γονείς να πάρουνε ένα διαµέρισµα στην πόλη µου» (Ουκρανός, 38 ετών, Αθήνα).
Φυσικά, αυτό το αίσθηµα εγκλωβισµού, τόσο κυριολεκτικά όσο και σε σχέση µε τις προοπτικές,
γίνεται ιδιαίτερα έντονο και οδυνηρά πραγµατικό µεταξύ των Πακιστανών και Αφγανών που
βρίσκονταν υπό κράτηση. Εκεί, ο χρόνος είναι σαν να έχει σταµατήσει λόγω της αβεβαιότητας και
της έλλειψης ελέγχου, η οποία γίνεται πολύ πιο έντονα αισθητή από ό,τι στην περίπτωση των
γυναικών από την Ουκρανία και τη Γεωργία. Ένας νεαρός Αφγανός, που ρωτήθηκε στο κέντρο
κράτησης της Αµυγδαλέζας, εκφράζει αυτή την οργή, πολύ καθαρά:
«Σου λένε θα σε αφήσουν ελεύθερο αύριο, την εποµένη… Πέντε µήνες έχουν περάσει έτσι»
(Αφγανός, 19 ετών, κέντρο κράτησης Αµυγδαλέζας, 2014).
Το αίσθηµα εγκλωβισµού κατά τη διάρκεια της κράτησης επιτείνεται από την αδυναµία εργασίας
και αποστολής χρηµάτων στην πατρίδα:
«Έχω κάνει αίτηση [για το πρόγραµµα του ∆ΟΜ], να µε στείλουνε πίσω. Αν µε αφήσουνε
ελεύθερο εδώ, έλεγα να µην πάω πίσω, λόγω οικονοµικών. ∆εν µπορώ να κάνω κάτι εκεί για
να βοηθήσω τη οικογένειά µου. […] Σκέφτηκα εδώ µέσα που είµαι δεν µπορώ να κάνω κάτι
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για την οικογένειά µου, για τη γυναίκα µου, για τα παιδιά µου. Καλύτερα να φύγω από δω,
που θα µείνω 18 µήνες, 2 χρόνια, δεν ξέρω πόσο θα µε κρατήσουνε εδώ µέσα. Καλύτερα να
κάνω αίτηση να φύγω πίσω, να είµαι δίπλα στη γυναίκα µου, στα παιδιά µου, στην
οικογένειά µου» (Πακιστανός, 30 ετών, ∆ΟΜ, Σεπτέµβριος 2014).
Οι Αλβανοί µε τους οποίους µιλήσαµε, από την άλλη πλευρά, φαίνεται να αισθάνονται παγιδευµένοι
σε µια κυκλικότητα παρατυπίας. Μετακινούνται συνεχώς, χωρίς να πετυχαίνουν κάποιον
συγκεκριµένο στόχο στη ζωή τους και συνεχίζουν να ζουν διαρκώς σε κατάσταση ανασφάλειας:
«Ίσως είναι καλύτερα τώρα που θα γυρίσω εκεί από το να κάτσω εδώ χωρίς δουλειά, χωρίς
χαρτιά, µε το φόβο της Αστυνοµίας και µε λογαριασµούς απλήρωτους. Εκεί θα µπορώ
τουλάχιστον να µείνω στο σπίτι µου και να περπατάω µε ασφάλεια και ελεύθερα, χωρίς να
φοβάµαι για την Αστυνοµία όπως εδώ» (Αλβανή, 19 ετών, Αθήνα, σε κράτηση πριν την
εθελούσια επιστροφή).
«Σκέφτονται να έρθουν εδώ για να χτίσουν ένα µέλλον, δεν τα καταφέρνουν. Εδώ µε έναν
µισθό 200.000-300.000 λεκ δεν µπορούν να τα βγάλουν εις πέρας. Έτσι, αφήνουν εδώ τις
οικογένειές τους και οι ίδιοι φεύγουν και πάλι στην Ελλάδα. ∆οκιµάζουν και εκεί να
δουλέψουν στις σεζόν, βγάζουν κάποια χρήµατα, έρχονται εδώ, η ζωή τους τέλος πάντων
είναι συνεχώς εν κινήσει, κυρίως των οικογενειαρχών. Έχουν επιστρέψει πολλοί µετανάστες,
οι οποίοι όµως ξαναεπέστρεψαν στην Ελλάδα» (Αλβανός, 45 ετών, Ρόδος).
Ενώ στις µέρες µας µιλάµε για συµπίεση του χρόνου και του χώρου, εδώ παρατηρούµε την αίσθηση
ενός ατελείωτου χρόνου, καθώς και της παγίδευσης σε έναν φυσικό χώρο ή µια κατάσταση στην
οποία η έλλειψη νοµιµοποιητικών εγγράφων (και η κράτηση όσων συλλαµβάνονται) αποτρέπει
κάποιον να µετακινηθεί, τόσο κυριολεκτικά όσο και συµβολικά, να προχωρήσει δηλαδή στη ζωή (βλ.
και ∆ηµητριάδη, 2015).
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η χρήση των εννοιών του χρόνου και του χώρου στις αφηγήσεις
παράτυπης διαµονής και εργασίας: οι µετανάστες επιθυµούν να συνεχίσουν το µεταναστευτικό τους
εγχείρηµα, να βρουν δουλειά και να κερδίσουν χρήµατα για να τα στέλνουν στην πατρίδα ή να
στηρίξουν τις οικογένειές τους, αλλά, στην πραγµατικότητα, το παράτυπο καθεστώς οδηγεί στη
σύλληψη και βάζει τη ζωή τους σε εκκρεµότητα, συχνά επειδή δεν ξέρουν πόσο καιρό θα
κρατούνται. Η έλλειψη νοµιµοποιητικών εγγράφων περιορίζει τόσο πολύ τις επιλογές ώστε κάνει
τους ανθρώπους να αισθάνονται ότι µένουν ακίνητοι. Πράγµατι, ενώ η µετανάστευση σηµαίνει
κινητικότητα, το παράτυπο καθεστώς συνεπάγεται ένα στοιχείο ακινησίας (σε αντίθεση µε το να
είναι κανείς σε κίνηση και να κινητοποιεί τους πόρους του), λόγω της κατάστασης του µετανάστη.
Ο µετανάστες ως δρώντες και η δυναµική τους πορεία αψηφά αυτή την παγίδευση. Έτσι, αρκετοί
συνεντευξιαζόµενοι µίλησαν για τα σχέδιά τους να προχωρήσουν είτε ως αιτούντες άσυλο είτε ως
οικονοµικοί µετανάστες, σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, κυρίως τη Γερµανία. ∆ιαχειρίζονται συνειδητά
τις επιλογές που έχουν στη διάθεσή τους. Στο πλαίσιο αυτό, η αναζήτηση ασύλου είναι ένα µέσο για
την επίτευξη ενός σκοπού, και συγκεκριµένα του να χτίσουν ένα µέλλον στη Γερµανία ή αλλού στην
Ευρώπη:
«Ερευνήτρια: Τι έχεις ακούσει για τη Γερµανία;
Απάντηση: Ένας φίλος µου είναι εκεί, στη Γερµανία. Έχω ακούσει ότι εκεί µπορώ να πάρω
εύκολα πολιτικό άσυλο, µπορώ να µείνω πιο καλά εκεί.
Ερευνήτρια: Θεωρείς ότι είναι όντως εύκολο να πάρεις άσυλο εκεί; Έχεις κάποιο λόγο;
203

∆ΡΩΝΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗ ΝΟΜΙΜΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ:
ΣΥΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΥΠΩΝ ΡΟΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

Απάντηση: Από την Ελλάδα είναι πολύ πιο εύκολο να πάρεις εκεί πολιτικό άσυλο.
Ερευνήτρια: Έχεις κάποιο λόγο που µπορείς να πεις, γι’ αυτό το λόγο φοβάµαι να πάω πίσω
στο Πακιστάν;
Απάντηση: ∆εν έχω κανένα φόβο, απλά δεν θέλω να πάω πίσω. Θέλω να πάω στην Ευρώπη.
Ευρώπη, µπροστά. Γερµανία, Ιταλία» (Πακιστανός, 23 ετών, Αθήνα, Φεβρουάριος 2014).
Όπως επισηµαίνουν οι Jayasuriya and McAuliffe (2015), οι µετανάστες αξιολογούν ενεργά τις
δυνατότητές τους σε σχέση µε τα διάφορα κανάλια χάραξης πολιτικής. Ωστόσο, όπως αποδεικνύει ο
Van Hear (2014), µπορεί κανείς να πάει όσο µακριά µπορούν να τον πάνε τα χρήµατά του.
Εποµένως, το κόστος πληρωµής των διακινητών για την οργάνωση του ταξιδιού (που φέρεται να
είναι 2.000 ευρώ στην περίπτωση του παραπάνω συνεντευξιαζόµενου) είναι ένα σοβαρό εµπόδιο
που πρέπει να ξεπεράσει ο µετανάστης. Πράγµατι, το παρακάτω απόσπασµα της Doreen Massey
(2003: 61, όπως το παραθέτει ο Van Hear, 2014: 109) είναι ιδιαίτερα εύγλωττο:
«Οι διαφορετικές κοινωνικές οµάδες και άτοµα βρίσκονται αντιµέτωπα µε εξίσου διαφορετικούς
τρόπους σε σχέση µε […] τις ροές και τις αλληλεξαρτήσεις. Αυτό δεν αφορά µονάχα το ερώτηµα
ποιος µετακινείται και ποιος όχι [… ] αλλά και µε το θέµα της εξουσίας σε σχέση µε τις ροές και
την κινητικότητα. Οι διαφορετικές κοινωνικές οµάδες σχετίζονται διαφορετικά µε αυτή […] την
κινητικότητα: κάποιες διατηρούν περισσότερο έλεγχο από άλλες, ορισµένες εκκινούν τις ροές
και τις µετακινήσεις ενώ άλλες όχι, κάποιες βρίσκονται στην πλευρά που δέχεται τις ροές, ενώ
άλλες βρίσκονται ουσιαστικά παγιδευµένες µέσα σε αυτές».

7. Επίλογος
Η έρευνα αυτή, στο σύνολό της, επεσήµανε την ανάγκη να εστιαστούµε στους µετανάστες ως
δρώντες, καθώς και στο ότι είναι άτοµα που ζυγίζουν τις επιλογές τους και παίρνουν ρίσκα για να
αποκτήσουν περισσότερες ευκαιρίες και ασφάλεια. Η πρωταρχική ουσία της µετανάστευσης είναι
τα κίνητρα των µεταναστών. Αφ’ ης στιγµής ο µετανάστης έχει δεσµευθεί στο µυαλό του να
µεταναστεύσει και η διαδικασία µπαίνει σε λειτουργία, αµέσως οι σχετικές πολιτικές µετατρέπονται
σε εµπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν, έξοδα που πρέπει να εκτιµηθούν ή ευκαιρίες που οφείλουν
να χρησιµοποιηθούν. Εποµένως, µια καλύτερη κατανόηση της παράτυπης µετανάστευσης και της
αναζήτησης ασύλου σηµαίνει να αντιστρέψουµε εντελώς το σηµείο όπου εστιάζονται οι
αναλυτικές µας κατηγορίες και να επικεντρωθούµε στον µετανάστη, και όχι στις πολιτικές και την
αποτελεσµατικότητά τους.
Για όσους χαράσσουν πολιτικές, αφετηρία για ανάλυση αποτελεί η διαχείριση του ελέγχου των
ροών, η κατηγοριοποίηση και η τοποθέτησή τους σε αντίστοιχες κατηγορίες. Για τον µετανάστη, η
αφετηρία είναι οι διαφορετικές συνθήκες διαβίωσης ή/και η έλλειψη διεξόδου εξαιτίας της µη
αλλαγής των συνθηκών διαβίωσης. Οι κατηγορίες σύµφωνα µε τις οποίες γίνονται οι αναλύσεις της
πολιτικής κάνουν ξεκάθαρο διαχωρισµό µεταξύ νόµιµης και µη νόµιµης µετανάστευσης, καθώς και
µεταξύ πραγµατικών και ψευδώς αιτούντων άσυλο (ή και µεταξύ αυτών στους οποίους
αναγνωρίστηκε και αυτών στους οποίους δεν αναγνωρίστηκε το αίτηµα ασύλου). Ωστόσο, µια πιο
προσεχτική µατιά στις δυναµικές της παράτυπης µετανάστευσης δείχνει ότι είναι ανάγκη να
εγκαταλείψουµε µια τέτοια αναλυτική δυσκαµψία.
Για τους µετανάστες µε µεικτά κίνητρα, που σχετίζονται και µε την ανασφάλεια και µε τη φτώχεια,
είναι εξαιρετικά δύσκολο να καταλάβει κανείς ποιο από τα δύο κυριαρχεί, αφού µε βεβαιότητα
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µπορούµε να πούµε ότι το ένα λειτουργεί ως καταλύτης για το άλλο. Είναι απολύτως αναγκαίο να
αντιληφθούµε αυτή την περίπλοκη αλληλεπίδραση, ακριβώς στο σηµείο που συναντιούνται η
διαχείριση της µετανάστευσης και της αναζήτησης ασύλου. Γιατί η επιµονή να αντιλαµβανόµαστε
τα δύο φαινόµενα ως ξεχωριστές κατηγορίες αγνοεί πόσο περίπλοκη µπορεί να είναι η ζωή στην
πράξη, και εµποδίζει και τις δύο κατηγορίες ανθρώπων που έχουν ανάγκη για προστασία να κάνουν
αίτηση για άσυλο, οδηγεί τους οικονοµικούς µετανάστες σε αιτήσεις για προσωρινά µέτρα
νοµιµοποίησης και ουσιαστικά δεν δίνει χώρο για βιώσιµες λύσεις σε όσους εγκαταλείπουν τις χώρες
τους λόγω και των δύο παραγόντων. Οι αρµόδιοι φορείς και οι ερευνητές πρέπει να
αντιλαµβάνονται τη διαχείριση και τον έλεγχο της παράτυπης µετανάστευσης, καθώς και τη
διαχείριση της αναζήτησης ασύλου ως ένα σύνολο και µια συνεχή ενότητα, και όχι ως ξεχωριστούς
και αυτόνοµους τοµείς πολιτικής και διαχείρισης των ανθρώπινων ροών.
Αντίστοιχα, οφείλουµε να αντιµετωπίσουµε κριτικά τον διαχωρισµό ανάµεσα σε µετακινήσεις
νόµιµες, µη νόµιµες και αυτές που αποσκοπούν στην αναζήτηση ασύλου: για τους ανθρώπους που
αποφασίζουν να µεταναστεύσουν οι έννοιες αυτές είναι µέσα προς την επίτευξη ενός σκοπού, ο
οποίος δεν είναι άλλος από το να εξασφαλίσουν καλύτερες προοπτικές ζωής για τους ίδιους και για
τα παιδιά τους και/ή να υποστηρίξουν οικονοµικά την οικογένειά τους που έχει παραµείνει στην
χώρα καταγωγής. Εποµένως, πρόκειται για επιλογές πολιτικής που λαµβάνουν υπόψη και για τις
οποίες πληροφορούνται σχετικά. Η διαδικασία αυτή σχετίζεται επίσης και µε το ζήτηµα της
απόκτησης βίζας και του είδους της βίζας που επιδιώκει ο καθένας, και άρα συνδέεται µε τις
αντίστοιχες ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές. Με λίγα λόγια, όταν ένα άτοµο παίρνει την απόφαση
να µεταναστεύσει λόγω οικονοµικών και, συχνά, πολιτικών παραγόντων, διανύει για καιρό έναν
ολισθηρό δρόµο που απαρτίζεται από νόµιµες και µη νόµιµες οδούς, ανάλογα µε το ποιες είναι
διαθέσιµες εκείνη τη χρονική στιγµή. Έτσι, δεν έχει κάποιο νόηµα η διάκριση µεταξύ νόµιµων και
παράτυπων επιλογών, γιατί αυτές δεν είναι παρά εµπόδια ή ευκαιρίες για να φτάσει ο µετανάστης
στον προορισµό του.
Με τον ίδιο τρόπο πρέπει να διευρύνουµε και τον τρόπο µε τον οποίο αντιλαµβανόµαστε τα
µεταναστευτικά δίκτυα, ώστε να λαµβάνουµε υπόψη και τους διαφορετικούς τύπους ενδιάµεσων
δρώντων. Για παράδειγµα, σηµαντικό ρόλο παίζουν οι στενοί συγγενείς και φίλοι που διαθέτουν
πληροφορίες από πρώτο χέρι και προσωπική εµπειρία σχετικά µε τη µετανάστευση, οι οποίοι και
φέρνουν το άτοµο σε επικοινωνία µε τους σχετικούς ενδιάµεσους παράγοντες. Αντίστοιχα, είναι
ανάγκη να κατανοήσουµε διαφορετικά όσους εµπλέκονται στη διακίνηση, γιατί εξίσου δύσκολη
είναι και η διάκριση µεταξύ δρώντων εγκληµατικά και ηµι-παράνοµων πρακτορείων, γηγενών
εργοδοτών και συµπατριωτών που βοηθούν τον µετανάστη να διέλθει χωρίς χαρτιά στη χώρα
προορισµού. Αν και είναι πια κοινός τόπος να µιλάµε για βιοµηχανία της µετανάστευσης ή
µεταναστευτικές υποδοµές, είναι σαφής ο κίνδυνος, µε αυτό τον τρόπο, να παραβλέπουµε τον
πολυδιάστατο και περίπλοκο χαρακτήρα των δικτύων που εµπλέκονται σε αυτό το φαινόµενο (βλ.
Triandafyllidou and Maroukis, 2012). Για παράδειγµα, υπάρχει ένας αριθµός ταξιδιωτικών
πρακτορείων που συνδέονται µε τοπικούς διακινητές, οι οποίοι µε τη σειρά τους δωροδοκούν
συνοριοφύλακες, και καθιστούν έτσι τη µετανάστευση εφικτή. Αντίστοιχα, γηγενείς εργοδότες
έρχονται σε συνεννόηση µε εργαζόµενους µετανάστες ώστε να φέρουν στη χώρα συγγενείς ή φίλους
για να εργαστούν σε διαθέσιµα πόστα στον τοµέα της παράτυπης οικονοµίας.
Στη διαδικασία αυτή, η διακίνηση πληροφοριών είναι εξαιρετικά σηµαντική, καθώς θέτει σε κίνηση,
αυξάνει ή µειώνει τους πόρους εκείνου που πρόκειται να µεταναστεύσει και αποτελεί καταλύτη και
των άλλων µορφών κεφαλαίου – οικονοµικού, κοινωνικού ή ανθρώπινου. Η αρχική πληροφόρηση
µπορεί να έχει σχέση µε το πλαίσιο, να είναι διάσπαρτη ή συγκεκριµένη, ενώ την ίδια στιγµή
υπάρχει µια συνέχεια µεταξύ αυτών των γενικών πληροφοριών, της αναζήτησης για µια
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συγκεκριµένη πληροφορία και της ανάπτυξης ενός πλάνου µετακίνησης και των τρόπων µε τους
οποίους θα υλοποιηθεί αυτό.
Σε αυτό το σηµείο, υπεισέρχονται οι πολιτικές για τη µετανάστευση που µπορεί να αξιολογηθούν ως
γνώση για το τι επικρατεί στη χώρα προορισµού, και άρα να επηρεάσουν την επιλογή του
µετανάστη. Από την άλλη, µπορεί το άτοµο να αγνοήσει τέτοιου είδους πληροφορίες και να
επικεντρωθεί µονάχα στο πού πρέπει να φτάσει, ώστε να ικανοποιήσει τις ανάγκες του και µε βάση
αυτό τον στόχο να αναζητά τα κατάλληλα µέσα και λύσεις. Η πληροφορία, µε λίγα λόγια, αποτελεί
ένα είδος κοινωνικού, υλικού ή συµβολικού κεφαλαίου που βοηθάει να δηµιουργηθεί κεφάλαιο ή να
µετατραπεί το υπάρχον. Είναι σηµαντικός πόρος και δίνει µορφή σε κινδύνους, αβεβαιότητα και
εµπιστοσύνη.
Έχει ενδιαφέρον το πώς η κατηγοριοποίηση νόµιµου έναντι παράνοµου βαραίνει για τον µετανάστη
µόνο µετά το πέρας µιας συγκεκριµένης χρονικής περιόδου, όταν αντιλαµβάνεται ο ίδιος ότι η
κατάταξή του από τις αρχές ως µετανάστη «µε» ή «χωρίς χαρτιά» επηρεάζει τις βιοτικές του
προοπτικές, την ικανότητά του να επιστρέψει στη χώρα του για να επισκεφτεί τους δικούς του,
καθώς και τα µελλοντικά του σχέδια. Εποµένως, οι πολιτικές ελέγχου της µετανάστευσης ασκούν
µικρή µάλλον επίδραση κατά την πρώτη φάση της λήψης αποφάσεων, όταν τα κίνητρα σχετικά µε
τη µετανάστευση και την αναζήτηση ασύλου έχουν την πρωτοκαθεδρία. Στη συνέχεια, όµως,
επανέρχονται σχεδόν εκδικητικά, καθώς το καθεστώς του µετανάστη «χωρίς χαρτιά» µετατρέπεται
σε παγίδα, τόσο κυριολεκτικά (ο µετανάστης δεν µπορεί να µετακινηθεί) όσο και κοινωνικά (δεν του
επιτρέπεται να προχωρήσει στη ζωή του).
Τα παραπάνω ευρήµατα µας οδηγούν στο συµπέρασµα ότι µονόπλευρες πολιτικές που αφορούν το
φαινόµενο της παράτυπης µετανάστευσης συνολικά δεν είναι αποτελεσµατικές. ∆ιαφορετικοί
άνθρωποι από διαφορετικές χώρες µεταναστεύουν ή αναζητούν άσυλο κάτω από διαφορετικές
συνθήκες και αντιδρούν µε διαφορετικούς τρόπους σε παρόµοια εµπόδια και περιορισµούς που
θέτουν οι επίσηµες πολιτικές. Ως εκ τούτου, ο έλεγχος της µετανάστευσης και οι πολιτικές
διαχείρισης οφείλουν να προσαρµόζονται στις οµάδες στις οποίες απευθύνονται, και όχι σε µια
γενική αντίληψη περί φύλαξης των συνόρων και ελέγχου της αγοράς εργασίας.
Το ίδιο ισχύει και για τις καµπάνιες πληροφόρησης. Έπειτα από σχετικές έρευνες, οι κυβερνήσεις
της Αυστραλίας και της Μεγάλης Βρετανίας κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι υπάρχει ανάγκη για
συγκεκριµένες καµπάνιες πληροφόρησης οι οποίες να λαµβάνουν υπόψη τα διαφορετικά κίνητρα
και τους λόγους που οδηγούν οµάδες ανθρώπων να µεταναστεύσουν, τις χώρες που
επιθυµούν/στοχεύουν να πάνε και το γιατί· και, τέλος, να εξετάζουν µε ποιους τρόπους µπορούν να
µεταφέρουν το µήνυµά τους, ώστε οι µετανάστες να το εισακούσουν (McAuliffe et al., 2014).
Ωστόσο, η δική µας άποψη είναι ότι οι σχετικές καµπάνιες πρέπει να εστιαστούν περισσότερο στις
αλλαγές στη χώρα καταγωγής, παρά στις πολιτικές στη χώρα προορισµού: αντί να χρησιµοποιούνται
κατηγορίες όπως νόµιµος/παράνοµος ή µη νόµιµος, πρέπει να παρέχουν πληροφορίες σχετικές µε
τις ανάγκες και τις επιθυµίες του µετανάστη και το εάν αυτές µπορούν να ικανοποιηθούν στη χώρα
προορισµού, καθώς και ποιες θα ήταν οι εναλλακτικές προτάσεις ώστε να επιτευχθεί κάτι τέτοιο.
Εποµένως, η σωστή πληροφόρηση δεν εξαρτάται µόνο από τον αγγελιαφόρο. Εξαρτάται, εξίσου και
από το πού εστιάζεται κάθε φορά η πληροφορία και από το εάν λαµβάνει υπόψη της τα κίνητρα του
µετανάστη, και όχι µονάχα τις επιπτώσεις που θα µπορούσε να έχει µια παράτυπη µετακίνηση και
τις απειλές επιβολής αντίστοιχων κυρώσεων.
∆ιάγουµε µια περίοδο κρίσης, τόσο για την Ευρώπη όσο και για τη διεθνή κοινότητα, που µας
αναγκάζει να θέσουµε υπό αµφισβήτηση τις αναλυτικές µας κατηγορίες σχετικά µε τη µελέτη της
µετανάστευσης και τον σχεδιασµό σχετικών πολιτικών. Ειδικά σε σχέση µε τη µελέτη της
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διαχείρισης της παράτυπης µετανάστευσης, µια διαφορετική οπτική είναι εξαιρετικά αναγκαία, µια
οπτική που να µετακινεί την προσοχή από τις πολιτικές στον µετανάστη ως δρώντα και στα κίνητρα
που τον ωθούν να µεταναστεύσει. Όπως έθεσε το ζήτηµα ο Phil Martin κατά τη διάρκεια µιας
άτυπης συζήτησης στη Φλωρεντία, τον Ιούνιο του 2015, η µετανάστευση είναι ένα ταξίδι ελπίδας
και φόβου, ελπίδας για κάτι καλύτερο, φόβου για το άγνωστο. Όπως συµβαίνει και όταν τα
αεροπλάνα πέφτουν, οι περισσότεροι άνθρωποι συνεχίζουν να µεταναστεύουν µετά τις
καταστροφές, πιστεύοντας στη θεωρία ότι αυτό δεν θα συµβεί στους ίδιους.
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