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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Η εικόνα ενός τρίχρονου αγοριού, που πνίγηκε στο Αιγαίο την 2α 

Σεπτεμβρίου 2015, προσπαθώντας να φύγει μακριά από τον πόλεμο, 

συγκίνησε όλο τον κόσμο. Οι προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές, όμως, 

ξεκίνησαν πολύ πιο μπροστά και καμία κάμερα δεν ήταν εκεί για να το 

καταγράψει. Χιλιάδες άνθρωποι μετακινήθηκαν προς την Ελλάδα πολύ 

νωρίτερα από το καλοκαίρι του 2015. Σκοπός, λοιπόν, της παρούσας 

έρευνας είναι να σκιαγραφηθεί το προφίλ αυτών των ανθρώπων, 

καταδεικνύοντας παράλληλα, ότι αυτές οι ροές ξεκίνησαν τουλάχιστον δύο 

χρόνια πριν από τότε που άρχισαν να προβάλλονται. 

 Η μελέτη αυτή αποτελεί μια επιτόπια έρευνα πεδίου σε οικείο 

περιβάλλον, με συμμετοχική παρατήρηση και ημιδομημένες συνεντεύξεις. 

Έλαβε χώρα από την 1η Σεπτέμβριου 2013 έως την 31η Ιουλίου 2015 στην 

περιοχή Ειδομένης- Ευζώνων- Πολυκάστρου στο νομό Κιλκίς. Δρώντα 

πρόσωπα είναι οι 6.150 συμμετέχοντες αλλοδαποί, που βρέθηκαν σε αυτήν 

την περιοχή, με σκοπό να περάσουν από το μοναδικό σημείο της Ελλάδας 

με κατεύθυνση προς την Ευρώπη, την Ειδομένη. 

 Για να αγγίξουν, όμως, το ευρωπαϊκό όνειρο, έφυγαν από τις 

πατρίδες τους, περπάτησαν, εμπιστεύτηκαν διακινητές και τελικά, οι 

περισσότεροι μπήκαν σε μια βάρκα για να διασχίσουν το Αιγαίο ή τον 

ποταμό Έβρο. Κι αφού αποβιβάστηκαν από τη βάρκα, αντιμετώπισαν το 

ίδιο σκηνικό: ταλαιπωρία, περπάτημα, διακινητές για να φτάσουν στην 

περιοχή της Ειδομένης και εκεί να περιμένουν την κατάλληλη ευκαιρία να 

περάσουν στην Π.Γ.Δ.Μ. Η ολιγοήμερη παρουσία τους στην περιοχή και η 

ανάγκη για επιβίωση, συνέβαλαν βραχυπρόθεσμα στην ανάπτυξη της 

τοπικής οικονομίας και ώθησαν την τοπική αγορά να προσαρμοστεί στο νέο 

αγοραστικό κοινό. 

 Η συντριπτική πλειοψηφία των μετακινούμενων είναι πρόσφυγες από 

τη Συρία και το 15% επί του συνόλου, από το Αφγανιστάν. Ο τύπος της 

μετακίνησης ακολουθεί το καθιερωμένο σχήμα της δημογραφίας των βίαιων 

μετακινήσεων: πρώτα φεύγουν οι νεαροί άντρες, κυρίως για να αποφύγουν 

τη βίαιη στρατολόγηση και έπειτα ακολουθούν οι υπόλοιποι. Οι 
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περισσότεροι είναι κάτοχοι Υπηρεσιακού Σημειώματος, αλλά πολλοί δε 

διέθεταν νομιμοποιητικά έγγραφα και δεν τους αφορούσε να αποκτήσουν, 

αφού θα έφευγαν από την Ελλάδα. Εντύπωση προκαλεί και το αρκετά 

υψηλό μορφωτικό επίπεδο, κυρίως στους Σύριους. 

 Σχεδόν οι μισοί άνθρωποι, που πέρασαν από την Ειδομένη, 

στοχεύουν να φτάσουν στη Γερμανία και το 14% στη Σουηδία. Υπάρχουν, 

όμως και αρκετοί (4%), που δεν έχουν συγκεκριμένο προορισμό, αλλά 

θέλουν να πάνε οπουδήποτε, αρκεί να είναι ασφαλείς. Σχετικά με την 

οικογενειακή τους κατάσταση, το 62% είναι άγαμοι και από τους έγγαμους 

και διαζευγμένους, η πλειοψηφία έχουν αποκτήσει δύο παιδιά. Το 66% των 

μετακινούμενων ταξιδεύουν προς την Ευρώπη χωρίς να έχουν εκεί 

συγγενικά τους πρόσωπα. Από το 34% που έχουν συγγενείς στην Ευρώπη, 

οι μισοί συνδέονται μαζί τους με στενή συγγένεια και το 83% ευελπιστούν να 

φτάσουν στην ίδια χώρα, όπου βρίσκονται οι δικοί τους άνθρωποι. 
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SUMMARY 
 

The image of a three-year boy, who drowned in the Aegean Sea on the 2th 

of September 2015, trying to run away from the war, moved the civilized 

world. Refugee and migration flows, however, began earlier and no camera 

was there to record it. Thousands of people moved to Greece, long before 

the summer of 2015. The aim, therefore, of this study is to outline the profile 

of these people, while demonstrating that these flows started at least two 

years before than they came into sight. 

This study is an in-field research in a familiar environment, with 

participant observation and semi-structured interviews. It took place from 

the 1st of September 2013 to July 31st 2015, in the region of Idomeni – 

Evzonoi – Polykastro, in the prefecture of Kilkis. Acting persons are 6,150 

foreign participants, found in this area, in order to go through the only part of 

Greece towards Europe, Idomeni. 

To reach, however, the European dream, fled their homelands, 

walked, trusted traffickers and finally, most of them crossed the Aegean Sea 

or Evros River by boat. After having disembarked from the boat, they faced 

the same scene: discomfort, walking, traffickers to reach Idomeni area and 

there waiting for the right opportunity to go to FYROM. The few days of 

presence in the region and the need for survival, contributed to develop the 

local economy and led the local market to adjust to new purchasers. 

 The vast majority of displaced persons are refugees from Syria and 

15% of the total, from Afghanistan. The type of movement follows the 

standard regimen of demography violent movements: first leave the young 

men, mainly to avoid the forcible recruitment and then follow the rest. Most 

of them hold a service note (document from Greek Police), but many did not 

have legal documents and did not affect to gain, since they would leave 

Greece. What causes a big impression is the high level of education, 

particularly in Syrians. 

Almost half of the people who passed by Idomeni, aim to arrive in 

Germany and 14% in Sweden. There are, however, and several (4%), which 

have no particular destination but want to go anywhere provided it is safe. 
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Regarding family status, 62% are single and from the married and divorced 

ones, the majority has two children. 66% of them travel to Europe without 

having relatives there. From the 34% that have, half of them are close 

connected with them and 83% are hoping to reach the same country, where 

their relatives are. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Οι μετακινήσεις ατόμων και πληθυσμών είναι ένα φαινόμενο, που λαμβάνει 

χώρα από καταβολής κόσμου και επηρεάζει πολυσήμαντα τόσο τα δρώντα 

πρόσωπα όσο και τους τόπους αναχώρησης και άφιξης. Δηλαδή, και κατά 

τη διάρκεια των μετακινήσεων, αλλά και αφού αυτές πραγματοποιηθούν, 

εκτός από τους πρωταγωνιστές, που είναι οι ίδιοι οι μετακινούμενοι, 

σημαντικό ρόλο στην όλη διαδικασία διαδραματίζουν και οι χώρες και κατ’ 

επέκταση οι ήπειροι, από όπου φεύγουν, αλλά και εκεί που προσδοκούν να 

φτάσουν. 

 Με την ανακάλυψη των νέων χωρών και τους αποικισμούς των 

υπόλοιπων ηπείρων, πολλοί άνθρωποι φεύγουν από την Ευρώπη. Το ίδιο 

συμβαίνει και μετά τη λήξη των δύο Παγκοσμίων Πολέμων, με προσφιλείς 

προορισμούς την Αμερική και την Αυστραλία. Ταυτόχρονα, όμως, υπάρχει 

και έντονη κινητικότητα εντός Ευρώπης με ανθρώπους από τις χώρες του 

νότου να μετακινούνται προς την κεντρική και βόρεια Ευρώπη. 

 Η Ελλάδα, από τη σύστασή της σε κράτος το 1830, εναλλάσσει τους 

ρόλους της από χώρα υποδοχής σε χώρα αποστολής μετακινούμενων 

ανθρώπων, σε συνάρτηση πάντα με τις εκάστοτε πολιτικές, οικονομικές και 

κοινωνικές συνθήκες. Έτσι, ενώ μετά τους πολέμους και τη μεταπολίτευση, 

η αδύναμη οικονομικά Ελλάδα χάνει ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο 

μετακινείται προς την Ευρώπη, την Αμερική και την Αυστραλία, το σκηνικό 

αλλάζει τη δεκαετία του 1990. Η Ελλάδα μετατρέπεται σε χώρα υποδοχής 

ανθρώπων από τις γειτονικές της χώρες, από την κεντρική και ανατολική 

Ευρώπη, την πρώην Σοβιετική Ένωση, αλλά και χώρες της Αφρικής και της 

Ασίας. Τα τελευταία χρόνια, όμως, στην Ελλάδα, λόγω των συνθηκών, 

προσδίδεται ακόμα ένας ρόλος: χώρα διέλευσης ή στη διεθνή ορολογία, 

χώρα «τράνζιτ».  

Η αύξηση της έντασης των συγκρούσεων και των ανισοτήτων σε ένα 

μεγάλο μέρος της Ασίας και της Αφρικής, όπου μαίνονται ένοπλες 

συρράξεις ή/ και διαπράττονται κατάφωρες παραβιάσεις των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, συνεπακόλουθα αυξάνει και τον αριθμό των ανθρώπων που 

υποφέρουν από πολέμους, βία, από την οικονομική και κοινωνική 
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αβεβαιότητα, από την ανέχεια και την πείνα. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, είτε 

στην προσπάθειά τους να ζήσουν, ζητώντας προστασία (πρόσφυγες) είτε 

να εξασφαλίσουν ικανοποιητικές συνθήκες διαβίωσης και εργασίας 

(μετανάστες), φεύγουν από τις χώρες τους προς διάφορους προορισμούς.  

Οι ισχυρές και οικονομικά εύρωστες χώρες της Ευρώπης, 

αποδεικνύεται ότι αποτελούν δημοφιλείς προορισμούς. Οι μετακινούμενοι, 

μέσω της ανάπτυξης της τεχνολογίας αλλά και των συγγενικών και φιλικών 

δικτύων, πληροφορούνται άμεσα τις προοπτικές που υπάρχουν εκεί και δεν 

είναι λίγοι αυτοί, που τελικά αποφασίζουν να ταξιδέψουν προς την Ευρώπη. 

Ο δρόμος, όμως για εκεί, περνάει «αναγκαστικά», λόγω γεωγραφικής 

θέσης, από την Ελλάδα, η οποία είναι η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, που συναντούν και ταυτόχρονα η πρώτη χώρα της ζώνης 

Σένγκεν. Έτσι η Ελλάδα αποτελεί πόλο έλξης ολοένα αυξανόμενων 

προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών από την Τουρκία, τόσο από τα 

χερσαία σύνορα στον Έβρο όσο και από τα θαλάσσια σύνορα στα νησιά 

του ανατολικού Αιγαίου. 

Ποιοι είναι όμως όλοι αυτοί οι άνθρωποι, που φτάνουν στην Ελλάδα; 

Από πού έρχονται και πού πηγαίνουν; Τους περιμένει κάποιος στον τελικό 

τους προορισμό; Αυτά και άλλα πολλά ερωτήματα έγινε προσπάθεια να 

απαντηθούν σε μια μελέτη με τη μεθοδολογική προσέγγιση της έρευνας 

πεδίου και τη συμμετοχή 6.150 μετακινούμενων ατόμων στην ευρύτερη 

περιοχή της Ειδομένης Κιλκίς, που ξεκίνησε από την 1η Σεπτέμβριου του 

2013 και τελείωσε την 31η Ιούλιου του 2015.  

Σκοπός, λοιπόν, αυτής της έρευνας είναι να σκιαγραφηθεί το προφίλ 

των ανθρώπων, που από χώρες της Ασίας και της Αφρικής ξεκίνησαν ένα 

μακρινό και με πολλούς κινδύνους ταξίδι με στόχο να φτάσουν σε μια χώρα 

της Ευρώπης. Η συντριπτική πλειοψηφία από αυτούς που στοχεύουν να 

βρεθούν στην Ευρώπη, μέσω της Ελλάδας, πέρασε κάποια στιγμή από το 

νομό Κιλκίς και την Ειδομένη.  

Το κενό που φιλοδοξεί να καλύψει η παρούσα έρευνα, είναι η 

χρονική περίοδος πριν την κατακόρυφη αύξηση των προσφυγικών/ 

μεταναστευτικών ροών τον Αύγουστο 2015, οπότε και το θέμα πήρε 

τεράστιες διαστάσεις και προβαλλόταν καθημερινά. Δεδομένου ότι τέτοιου 

είδους πληροφορία δεν υπάρχει τεκμηριωμένη, ο στόχος της έρευνας είναι 
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να αποτελέσει μια πρώτη βάση προς αυτή την κατεύθυνση. Η αξιοπιστία και 

η εγκυρότητα των αποτελεσμάτων της, στηρίζεται στο μεγάλο αριθμό των 

συμμετεχόντων και στην εκτεταμένη χρονική της διάρκεια (6.150 άτομα σε 

δύο χρόνια). 

Η καινοτομία της έρευνας συνίσταται στο ότι περιγράφει το φαινόμενο 

της προσφυγικής «κρίσης», πριν την ανακάλυψή του από τα Μ.Μ.Ε. και το 

ευρύ κοινό! Αυτό έχει να κάνει με τη συγκυρία της δικής μου παρουσίας στο 

πεδίο και την καθημερινή παρατήρηση της αύξησης της ροής των 

μετακινούμενων. Η παρουσία μου στο πεδίο «δηλώνει» επίσης και τη 

σημασία της ανθρωπολογικής οπτικής, που είναι η βασική συνιστώσα αυτής 

της έρευνας. Είναι σημαντικό, ότι ενώ η «κρίση» ήταν πρόδηλη και 

οδηγούμασταν με μαθηματική ακρίβεια προς τα εκεί, δεν υπήρξε έγκαιρη 

κινητοποίηση των αρχών για την αντιμετώπισή της, παρά τις συνεχείς 

προσπάθειες με αναφορές της τοπικής Αστυνομικής Αρχής προς τους 

αρμόδιους.  

Στο πρώτο κεφάλαιο, παρουσιάζεται η μεθοδολογική προσέγγιση του 

θέματος, η οποία είναι η επιτόπια έρευνα με συμμετοχική παρατήρηση, που 

συμπληρώνεται με συζητήσεις σε μορφή ημιδομημένης συνέντευξης με 

προκαθορισμένες ερωτήσεις, που μπορούσαν να τροποποιηθούν και να 

συμπληρωθούν. Επιπλέον, η έρευνα τοποθετείται γεωγραφικά και 

χωροταξικά, στην ευρύτερη περιοχή Πολυκάστρου – Ευζώνων – Ειδομένης 

και γίνεται αναφορά στα ζητήματα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια 

διεξαγωγής της. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο, παρουσιάζεται αναλυτικά ο ευρύτερος χώρος 

της έρευνας εστιάζοντας στο λόγο και τον τρόπο, που επιλέχτηκε η 

Ειδομένη από τους ίδιους τους μετακινούμενους ως μοναδική πύλη εξόδου 

από την Ελλάδα προς την Π.Γ.Δ.Μ. και κατ’ επέκταση προς την υπόλοιπη 

Ευρώπη. Καταρρίπτεται ο μύθος ύπαρξης ουδέτερης ζώνης μεταξύ των δύο 

χωρών και παρουσιάζεται η κατάσταση στην περιοχή, μετά τον Αύγουστο 

2015, που καταφτάνουν κατά χιλιάδες οι αλλοδαποί. 

Στο τρίτο κεφάλαιο, ακολουθούμε τους μετακινούμενους στο ταξίδι 

τους μέχρι την είσοδό τους στην Ελλάδα, δίνοντας έμφαση στις ανάγκες και 

τις επιθυμίες τους. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, εξετάζεται ο ρόλος των 

διακινητών, οι τρόποι που λειτουργούν και οι τακτικές που ακολουθούν.   
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Στο επόμενο κεφάλαιο, το τέταρτο, το ταξίδι συνεχίζεται εντός 

Ελλάδας, από το σημείο εισόδου στη χώρα, μέχρι και την περιοχή της 

Ειδομένης. Χρησιμοποιώντας όλα τα μεταφορικά μέσα αλλά και με τη 

βοήθεια διακινητών, οι οποίοι υιοθετούσαν διάφορους τρόπους διακίνησης, 

οι αλλοδαποί βρίσκονται όλο και πιο κοντά στον ευρωπαϊκό στόχο τους. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο, εξετάζεται η συμβολή των μετακινούμενων 

στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και η μεταμόρφωση της τοπικής 

αγοράς για να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις του νέου αγοραστικού κοινού. 

Παράλληλα, εξετάζονται και οι στρατηγικές επιβίωσης των μετακινούμενων. 

Στο έκτο κεφάλαιο παρατίθενται τα δημογραφικά στοιχεία της 

έρευνας και συγκεκριμένα ιθαγένεια, φύλο, ηλικία, νομιμοποιητικά έγγραφα 

και επίπεδο μόρφωσης. Κατόπιν, γίνεται περιγραφική ανάλυση των 

δεδομένων που προέκυψαν. 

Το ίδιο γίνεται και στο έβδομο κεφάλαιο, όπου εξετάζονται οι 

προτεραιότητες των μετακινούμενων όσον αφορά στην προσδοκώμενη 

χώρα προορισμού τους, την οικογενειακή τους κατάσταση και τα συγγενικά 

τους δίκτυα. Επιπλέον, παρατίθενται προσωπικές ιστορίες κάποιων 

μετακινούμενων μέσα από τις αφηγήσεις τους και από τις συζητήσεις μας. 

Στο τελευταίο τμήμα της εργασίας, παρατίθενται τα βασικά 

συμπεράσματα της έρευνας  
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & 

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ 
 

Από τον Οκτώβριο του 2003 ζω και εργάζομαι ως αστυνομικός στην 

ευρύτερη περιοχή Πολυκάστρου Κιλκίς, κοντά στα σύνορα Ελλάδας-

Π.Γ.Δ.Μ. Το ενδιαφέρον για την εκπόνηση της παρούσας μελέτης προέκυψε 

κατά την επαγγελματική μου ενασχόληση με θέματα αλλοδαπών και το 

έναυσμα δόθηκε, όταν άρχισα να έρχομαι σε άμεση επαφή με ανθρώπους, 

που ταλαιπωρημένοι έφταναν κοντά στα σύνορα με μόνο σκοπό να 

καταφέρουν να τα περάσουν και έτσι να βρεθούν πιο κοντά σε μια ασφαλή 

χώρα, όπου δε θα υπάρχει πόλεμος και θα έχουν την ευκαιρία στο 

αυτονόητο: μια φυσιολογική, ήρεμη ζωή.        

Λόγω της αυξημένης μεταναστευτικής ροής στον Έβρο, το καλοκαίρι 

του 2012 αποσπάστηκα από την Υπηρεσία μου στο Διδυμότειχο Έβρου, 

την άνοιξη του 2013 σε κέντρο φύλαξης στην Κομοτηνή, το καλοκαίρι του 

2013 και το καλοκαίρι του 2014 βρέθηκα στη Μυτιλήνη, τη Χίο, τη Σμύρνη 

και το Τσεσμέ (μικρή πόλη στα τουρκικά παράλια ακριβώς απέναντι και σε 

ελάχιστη απόσταση από τη Χίο) και το καλοκαίρι του 2015 στη Ρόδο και την 

Κω. Έτσι λοιπόν, είχα την ευκαιρία να συναναστραφώ με αμέτρητους 

αλλοδαπούς σε διάφορες φάσεις του ταξιδιού τους. Όλοι, όμως, αυτοί οι 

αλλοδαποί που είδα, συνάντησα και μίλησα είχαν έναν σκοπό: να φτάσουν 

με κάθε μέσο στην περιοχή της Ειδομένης Κιλκίς και από εκεί σε κάποια 

χώρα της Ευρώπης. 

 Έτσι, ο γεωγραφικός και χωροταξικός προσδιορισμός της έρευνάς 

μου έγινε με γνώμονα το πλήθος των αλλοδαπών που θα συναντούσα για 

να συνομιλήσω μαζί του. Σε συνδυασμό με τον τόπο κατοικίας και εργασίας 

μου, πεδίο της έρευνας καθορίστηκε να είναι η ευρύτερη περιοχή 

Πολυκάστρου Κιλκίς, με έμφαση στα δημοτικά διαμερίσματα Ευζώνων και 

Ειδομένης. Μετά τον πρώτο χρόνο της έρευνας, δηλαδή από το Σεπτέμβριο 

2014 και μετά (και κυρίως από την άνοιξη του 2015), οι αλλοδαποί, που 

φανερά πια και με την ανοχή της ελληνικής πολιτείας, φτάνουν στην 

περιοχή της Ειδομένης, αυξάνουν με γεωμετρική πρόοδο. Για αυτό το λόγο, 

ο τόπος έρευνας, τους τελευταίους μήνες περιορίζεται στην Ειδομένη και 
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μάλιστα τοποθετείται από το σιδηροδρομικό σταθμό Ειδομένης και προς τα 

σύνορα, δηλαδή λίγες εκατοντάδες μέτρα πριν οι αλλοδαποί φύγουν από 

την Ελλάδα. Έτσι λοιπόν, μιλάμε για επιτόπια έρευνα, η οποία έλαβε χώρα 

σε οικείο προς εμένα περιβάλλον. Βέβαια, σε καμία περίπτωση δεν 

πρόκειται για μελέτη οικείας κοινωνίας μια που δεν είχα το πλεονέκτημα της 

καλύτερης γνώσης των πολιτισμικών συμβάσεων και της γλώσσας, αλλά 

απλά τη γνώση του χώρου. Όπως, όμως, υποστηρίζει και η Γκέφου-

Μαδιανού (1999:375), αυτό που προβληματικοποιεί την επιτόπια έρευνα 

δεν είναι, πλέον, οι μακρινές αποστάσεις και οι εξωτικές κοινωνίες, αλλά 

αντίθετα η εγγύτητα του οικείου και του γνωστού περιβάλλοντος. Δεν 

αναζητούμε, πλέον, αναγκαστικά τον «άλλον» έξω και μακριά, αλλά τον 

«αγγίζουμε δίπλα μας». 

 Μέσα, λοιπόν, σε αυτό το περιβάλλον, προσπάθησα να πετύχω τα 

ερευνητικά μου ζητούμενα: την κατανόηση των νοημάτων και των σημασιών 

σε σχέση με τους ερευνώμενους και παρατήρηση της συμπεριφοράς τους 

(Eriksen, 2007). Το πρόβλημα που αντιμετώπισα όσον αφορά στον 

ανθρωπολογικό/εθνογραφικό χαρακτήρα της επιτόπιας έρευνας είναι ότι, εκ 

των πραγμάτων, η μελέτη διεξήχθη σε μέρος άγνωστο προς τους 

ερευνώμενους και όχι στον τόπο τους. Επιπλέον, το κοινωνικό και 

πολιτισμικό περιβάλλον που κλήθηκα να μελετήσω ήταν συνεχώς 

μεταβαλλόμενο, λόγω των διαφορετικών προσώπων, από τα οποία 

καθημερινά απαρτιζόταν. Άρα μιλάμε για διαφορετικά μεν πρόσωπα, με 

κοινά δε βιώματα και στόχους.  

Οι συμμετέχοντες, λοιπόν, στην έρευνα, που ορίζονται και ως 

δρώντα πρόσωπα αυτής, ήταν πολίτες τρίτων χωρών της ασιατικής και της 

αφρικανικής ηπείρου, που βρίσκονταν από λίγες ώρες μέχρι και κάποιες 

ημέρες κοντά στα ελληνοσκοπιανά σύνορα. Στα δύο χρόνια της έρευνας, 

όμως, συνάντησα και απειροελάχιστους πολίτες Βουλγαρίας και Ρουμανίας, 

δηλαδή πολίτες ευρωπαϊκών χωρών, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν το 

πέρασμα της Ειδομένης και όχι τα νομοθετημένα σημεία εξόδου της χώρας, 

λόγω προβλημάτων που είχαν με τη δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Για τον ίδιο 

λόγο, αλλά κυρίως για προβλήματα με τη διαμονή τους, επέλεγαν και 

Αλβανοί το συγκεκριμένο τρόπο φυγής μια που σε ενδεχόμενο 
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διαβατηριακό έλεγχο θα διαπιστώνονταν η έλλειψη ή λήξη της αδείας 

διαμονής τους ή άλλου είδους παραβάσεις. 

Στα πλαίσια της έρευνας, τα δρώντα πρόσωπα αυτής θα 

ονομάζονται αλλοδαποί. Σύμφωνα με το άρθρο 1, παράγραφο 1, εδάφιο α 

του Ν.4251/2014 (ΦΕΚ Α 80/ 01-04-2014) «Κώδικας Μετανάστευσης και 

Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις», αλλοδαπός είναι το φυσικό 

πρόσωπο που δεν έχει την ελληνική ιθαγένεια ή που είναι ανιθαγενής. 

Επιπλέον, θα ονομάζονται μετακινούμενοι, χαρακτηρισμός ο οποίος 

περιλαμβάνει και τους πρόσφυγες, που είναι οι περισσότεροι από τους 

συμμετέχοντες στην έρευνα, αλλά και τους μετανάστες. 

 Η επαφή και συνεννόηση με τους συνεντευξιαζόμενους έγινε κυρίως 

στην αγγλική γλώσσα. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι το σύνολο σχεδόν των 

Σύριων μιλούσε την αγγλική γλώσσα σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Και 

άνθρωποι, όμως, από άλλες εθνικότητες, κυρίως νεαρής ηλικίας, μιλούσαν 

αγγλικά σε ικανοποιητικό επίπεδο. Η αλήθεια είναι ότι στο πέρασμα του 

χρόνου, έμαθα κι εγώ τις εκφράσεις που αφορούσαν στη συνέντευξη στην 

αραβική γλώσσα, μια που οι περισσότεροι συνεντευξιαζόμενοι ήταν 

αραβόφωνοι. Έτσι, μιλώντας, ή καλύτερα προσπαθώντας να μιλήσω, στη 

δική τους γλώσσα, κέρδιζα από πολύ νωρίς την εμπιστοσύνη τους και μου 

ανοιγόταν πιο γρήγορα και χωρίς ενδοιασμούς. Πολύ συχνό φαινόμενο 

μάλιστα, ήταν να μου μαθαίνουν νέες λέξεις και να διορθώνουν την 

προφορά μου, έτσι ώστε να τα λέω σωστά. 

 Ελάχιστες εκφράσεις έμαθα και σε άλλες γλώσσες/ διαλέκτους όπως 

φαρσί, νταρί, παστού έτσι ώστε να προσεγγίζω με μεγαλύτερη άνεση τις 

πολυπληθείς ομάδες Αφγανών και Πακιστανών. Σε αυτές τις ομάδες 

ομοεθνών, πάντα υπήρχε κάποιος που μιλούσε αγγλικά και, αν χρειαζόταν, 

έκανε το διερμηνέα μεταξύ εμού και των φίλων του.  

Μεγαλύτερο πρόβλημα συνάντησα με τους ανθρώπους από τις 

αφρικανικές χώρες. Όντας οι περισσότερες γαλλικές αποικίες, οι πολίτες 

μιλούν την τοπική γλώσσα και κυρίως γαλλικά. Εγώ, μη γνωρίζοντας 

γαλλικά, έψαχνα και, ομολογουμένως με κόπο, έβρισκα κάποιον που να 

μιλάει αγγλικά για να με βοηθήσει στις συνεντεύξεις. 

Δεν έλειπαν βέβαια και αυτοί που μιλούσαν την ελληνική γλώσσα. 

Συνάντησα πολλούς ανθρώπους που διέμεναν καιρό στην Ελλάδα κι έτσι 



 

 

12 

κατάφεραν να μάθουν τη γλώσσα. Κάποιοι από αυτούς παρέμεναν 

παράνομα, αλλά άλλοι, έχοντας κάνει αίτηση για άσυλο στη χώρα μας, 

διέμεναν νόμιμα και εργάζονταν εδώ. Με την οικονομική κρίση, όμως, και 

αφού δεν κατείχαν νόμιμα ταξιδιωτικά έγγραφα, προσπαθούσαν να φύγουν 

από την Ελλάδα από αφύλακτα σημεία της ελληνοσκοπιανής μεθορίου. 

Υπήρχαν και άτομα που έμαθαν την ελληνική γλώσσα στα κέντρα φύλαξης 

ή «τυχαία». Για παράδειγμα, μιλούσαν ελληνικά ο Mohamed από τη Συρία, 

ο οποίος σπούδασε αρχιτεκτονική σε πανεπιστήμιο της Κύπρου και ο 

Mamal, που από τη Συρία βρέθηκε στο παρελθόν στην Κύπρο για να 

δουλέψει ως εργάτης σε ανέγερση οικοδομών και έπειτα ξαναγύρισε στη 

Συρία. 

Εκτός από τη γλώσσα, ένα ακόμα πιο δύσκολο πρόβλημα, που 

κλήθηκα να αντιμετωπίσω, ήταν η δυσκολία των συνομιλητών μου να 

παραθέσουν ακριβή στοιχεία και να τεκμηριώσουν τις αφηγήσεις τους. Έτσι 

λοιπόν, προσπαθούσα στο μέτρο, που αυτό ήταν δυνατό, να διασταυρώνω 

τις πληροφορίες που λάμβανα είτε επιβεβαιώνοντάς τες με τα λεγόμενα κι 

άλλων συνεντευξιαζόμενων είτε διεξάγοντας μόνη μου έρευνα επί του 

θέματος. Αυτό όμως δεν ήταν πάντα εφικτό. Για παράδειγμα όταν στις 

συζητήσεις μας, μου αναφέρθηκε ότι οι τιμές στα ξενοδοχεία της περιοχής 

ήταν υψηλές, προσπάθησα να επικοινωνήσω με τους ξενοδόχους για να 

ρωτήσω τους ίδιους επί του θέματος, αλλά αυτοί δε δέχτηκαν να μου 

μιλήσουν.  

Στο πλαίσιο αλληλεπίδρασής μου με τους αλλοδαπούς, μεγάλη 

σημασία δόθηκε και στη μη λεκτική επικοινωνία σε συνδυασμό με τη 

γλώσσα του σώματος. Προσπάθησα να αναπτύξω στο μέγιστο την 

ικανότητα πρόσληψης, όντας πολύ προσεκτική τόσο στη λεκτική όσο και 

στη μη λεκτική επικοινωνία, έτσι ώστε να πετύχω να είμαι ένας ενεργός 

ακροατής, ευαίσθητος στα συναισθήματα των άλλων και στην επίδραση 

που μπορεί να έχουν αυτά στο χώρο. Άλλωστε, σύμφωνα με τον Τσιτσιπή 

(1995), η επικοινωνιακή ικανότητα, εκτός από τους γλωσσικούς όρους, 

προϋποθέτει από τους συμμετέχοντες στη συζήτηση και την κατανόηση των 

«κοινωνικών συνθηκών χρήσεών τους» με αποτέλεσμα τη διαμόρφωση 

ενός «πολιτισμικού επικοινωνιακού περιβάλλοντος». Αυτό ακριβώς το 

επικοινωνιακό περιβάλλον προσπάθησα να πετύχω. 
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Επιπροσθέτως, προκειμένου να αποκτήσω και το ρόλο του 

συμμετοχικού παρατηρητή, στο βαθμό που αυτό ήταν δυνατό μέσα σε λίγες 

ώρες, προσπαθούσα να υιοθετήσω και να αφομοιώσω στοιχεία του 

πολιτισμού κάθε ομάδας, διεισδύοντας στον υποκειμενικό κόσμο των 

ερευνώμενων. Αντιμετωπίζοντας, λοιπόν, εξ αρχής κάποια επιφύλαξη προς 

το πρόσωπό μου, από τους υπερέχοντες αριθμητικά άντρες, λόγω του 

φύλου μου, έπρεπε από τις πρώτες κινήσεις και κουβέντες να κερδίζω το 

χαμένο έδαφος. Έπρεπε η παρουσία μου, πρώτα από όλα, να εμπνέει 

εμπιστοσύνη και να θέλει ο απέναντι μου να μου μιλήσει, να ανοιχτεί. Για 

παράδειγμα, σε κάποια από τις πρώτες μου συναντήσεις είχα τα νύχια στα 

δάχτυλα των χεριών μου βαμμένα κόκκινα. Ήταν το πρώτο πράγμα που 

παρατήρησε ο τριανταεξάχρονος μουσουλμάνος σουνίτης Ahmad από το 

Αφγανιστάν, ο οποίος μου είπε ότι οι γυναίκες στη χώρα του και στη 

θρησκεία του δεν επιτρέπεται να κυκλοφορούν έξω με βαμμένα νύχια και η 

μη συμμόρφωση μπορεί να τιμωρηθεί ακόμα και με κόψιμο των δαχτύλων. 

Έτσι, λοιπόν προτίμησα κι εγώ να εναρμονιστώ με την εικόνα που έχουν οι 

περισσότεροι από τους συνομιλητές μου για τις γυναίκες, προσέχοντας 

γενικά την εμφάνισή μου και κυρίως δεν ξαναέβαψα τα νύχια μου.  

Μετά την πρώτη – οπτική – επαφή και αφού βρίσκαμε τη γλώσσα 

στην οποία θα συνομιλήσουμε, εξηγούσα ποια είμαι και τι κάνω. Και 

ακολουθούσε η συνέντευξη / συζήτηση, η οποία δεν ήταν αυστηρά μεταξύ 

δύο ατόμων, αλλά μεταξύ εμού και δύο - τριών αλλοδαπών. Η συζήτηση 

άρχιζε από εμένα με ειδικό σκοπό την απόκτηση σχετικών με την έρευνα 

πληροφοριών και επικεντρωνόταν σε περιεχόμενο καθορισμένο από τους 

στόχους της έρευνας  

 Η συζήτησή μας είχε τη μορφή της ημιδομημένης συνέντευξης με 

προκαθορισμένες ερωτήσεις. Η διάταξή τους όμως τροποποιούνταν 

ανάλογα με την αντίληψη μου σχετικά με το τι φαίνεται καταλληλότερο. 

Υπήρχε περίπτωση να αλλάξει η διατύπωση των ερωτήσεων και να δοθούν 

εξηγήσεις, όπου χρειαζόταν. Συγκεκριμένες ερωτήσεις, που φαίνονταν 

ακατάλληλες για κάποιον ερωτώμενο μπορούσαν να παραλειφθούν ή / και 

να περιληφθούν πρόσθετες ερωτήσεις. Για παράδειγμα δε ρωτούσα τα 

μικρά παιδιά για τον τρόπο που έφτασαν στην Ελλάδα, μια που θα τους 

ξυπνούσα άσχημες μνήμες. Επιπλέον, αν κάποιος, εκτός από τον τρόπο 
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που ήρθε στην Ελλάδα, ήθελε να αναφερθεί και στο πώς βρήκε το διακινητή 

ή τον τρόπο που κλείστηκε η συμφωνία, συνεχίζαμε τη συζήτησή μας. Έτσι 

λοιπόν, η διάρκεια της επαφής, που είχα με τους συνεντευξιαζόμενους, 

καθοριζόταν από τους ίδιους και το τι παραπάνω ήθελαν να μοιραστούν 

μαζί μου. 

 Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω και μέσα από τη διαδικασία της 

έρευνας, κατανόησα στην πράξη τις θεμελιώδεις αντιλήψεις της 

ανθρωπολογίας για τον άνθρωπο. Τον άνθρωπο, που δεν υπάρχει 

αμφιβολία ότι είναι προϊόν της κοινωνίας και του πολιτισμού του. Και οι 

κοινωνίες, με τους ανθρώπους που τις απαρτίζουν, είναι ποιοτικά 

διαφορετικές μεταξύ τους, έχουν τη δική τους εσωτερική λογική και μπορούν 

να γίνουν κατανοητές μόνο μέσα στα δικά τους συμφραζόμενα. Κεντρική, 

λοιπόν, οπτική είναι η κατανόηση των άλλων από τη δική τους πλευρά με 

τους δικούς τους όρους (Eriksen, 2007). 

 Επιπροσθέτως, αντιλήφθηκα την αξία της ιδιαιτερότητας που 

χαρακτηρίζει τη μέθοδο της κοινωνικής ανθρωπολογίας. Μπορεί να 

συμβάλει τα μέγιστα στο να γίνει κατανοητό και αντιληπτό το πόσο κοντινοί 

ή απόμακροι είναι όλοι εκείνοι που ζουν λίγο «παραέξω από εμάς» αλλά και 

πόσο κοντινοί ή απόμακροι είμαστε εμείς από εκείνους, τους άλλους, τους 

«διαφορετικούς». Πράγματι, μια εθνογραφική μελέτη μπορεί να συμβάλει 

σημαντικά στο να διευρυνθούν και να ενισχυθούν οι δυνατότητές μας στο να 

κατανοήσουμε τους άλλους, όχι μόνο δίπλα μας, αλλά και εντός μας έτσι 

ώστε να μάθουμε να βλέπουμε «τον άλλον» ως ένα διαφορετικό «εαυτό». 

Αυτό μπορεί να αποτελέσει μια σημαντική ανθρώπινη κατάκτηση, ειδικότερα 

σήμερα που εθνότητες, λαοί, κοινότητες και μειονότητες έρχονται κοντά, 

περισσότερο από κάθε άλλη φορά (Πέτρου, 2005 : 58).  
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Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΟΜΕΝΗΣ: 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΜΕ ΙΟΥΛΙΟ 2015 
 

 

Εικόνα 1. Θέση Ειδομένης. Φωτογραφία από δορυφόρο (Google Earth). 

 

 

 

 

Εικόνα 2. Κάτοψη της περιοχής της Ειδομένης (http://www.idomeni.gr/) 

 

http://www.idomeni.gr/
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Ειδομένη. Ποιος ήξερε αυτή τη λέξη πριν τον Αύγουστο 2015; Ποιος 

μπορούσε να βρει στο χάρτη αυτό το μικρό ακριτικό χωριό πριν τα φώτα της 

δημοσιότητας και δημοσιογράφοι από όλον τον πλανήτη καταφτάσουν εκεί 

για να δείξουν σε όλον τον κόσμο… Τι; Αυτό που γινόταν πολλούς μήνες 

πριν στην περιοχή! Τα καραβάνια των αλλοδαπών να προσπαθούν να 

φύγουν από την Ελλάδα για να πραγματοποιήσουν το όνειρό τους: να 

φτάσουν στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη.  

 Και ο δρόμος για εκεί, περνούσε από τον ακριτικό νομό Κιλκίς και 

συγκεκριμένα από το Δήμο Παιονίας, που συνορεύει με την Π.Γ.Δ.Μ. Η 

Ειδομένη (εικόνες 1,2) είναι ένας οικισμός, που βρίσκεται στο βορειότερο 

τμήμα του νομού Κιλκίς, βορειοδυτικά της πόλης του Κιλκίς, σε υψόμετρο 70 

(Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος-Λαρούς-Μπριτάννικα, 1996:152).  Απέχει 24 χλμ 

από το Πολύκαστρο, που είναι η έδρα του δήμου Παιονίας, όπου ανήκει και 

η Ειδομένη, 51 χλμ από το Κιλκίς και 80 χλμ από τη Θεσσαλονίκη. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για την απογραφή 

του 2011 (http://www.statistics.gr/2011-census-pop-hous), έχει 154 

μόνιμους κατοίκους, με τον αριθμό αυτό, σήμερα να είναι μικρότερος και την 

συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων να είναι ηλικιωμένοι. Και εκεί 

εκτυλίσσεται, όσον αφορά στο ελληνικό έδαφος, η τελευταία πράξη του 

δράματος για το μεγαλύτερο μεταναστευτικό κύμα μετά το Β΄ Παγκόσμιο 

Πόλεμο.  

 Η ιδιαιτερότητα που παρουσιάζεται στο ακριτικό χωριό του Κιλκίς 

είναι ότι, ενώ υπάρχουν δεκάδες είσοδοι των αλλοδαπών στην Ελλάδα, 

όπως για παράδειγμα ο Έβρος, η Μυτιλήνη, η Χίος, η Κως, η Ρόδος και 

γενικά όλα τα ελληνικά νησιά, η έξοδος ήταν, και παραμένει ακόμα, μόνο 

μία: η Ειδομένη. Έτσι, πολύ πριν τα τέλη Αυγούστου του 2015, οπότε και 

άρχισαν όλα τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης να προβάλουν εικόνες από την 

περιοχή, στην Ειδομένη έφταναν καθημερινά πολλοί αλλοδαποί με σκοπό 

να περάσουν στην Π.Γ.Δ.Μ. κι από εκεί να συνεχίσουν το ταξίδι τους. 

Μπορεί, λοιπόν, κανείς να αναλογιστεί το μέγεθος του αριθμού των ατόμων, 

αν προσθέσει τον αριθμό των αλλοδαπών, που έφταναν στον Έβρο και σε 

όλα τα νησιά, ακόμα και τα πιο μικρά. 

 Γιατί όμως όλος αυτός ο κόσμος επέλεξε την Ειδομένη ως σημείο 

εξόδου; Σίγουρα όχι τυχαία. Το καλύτερο μέσο προσανατολισμού των 

http://www.statistics.gr/2011-census-pop-hous
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αλλοδαπών που έφταναν στην Ελλάδα, ήταν οι γραμμές του τρένου, ενός 

τρένου που οδηγεί στη γη της επαγγελίας, την Ευρώπη. Ακριβώς έξω από 

την Ειδομένη περνούν οι γραμμές του τρένου και δίπλα στο χωριό βρίσκεται 

ο σιδηροδρομικός σταθμός. Έτσι, οι αλλοδαποί που έφταναν παλαιότερα 

στον Έβρο και πιο πρόσφατα στα νησιά και επέλεγαν να μετακινηθούν 

μόνοι τους, χωρίς διακινητές, ακολουθούσαν τις γραμμές του τρένου και σε 

συνδυασμό με τα υψηλής τεχνολογίας κινητά τηλέφωνα, που οι 

περισσότεροι από αυτούς διαθέτουν και στα οποία είχαν εγκαταστήσει 

πλοηγούς διαδρομής (GPS), έφταναν στην Ειδομένη (φωτογραφία 1,2). 

Και αφού έφτασαν οι πρώτοι και κατάφεραν να περάσουν παράνομα 

τα σύνορα, ακολούθησαν και οι επόμενοι. Το δίκτυο επικοινωνίας των 

αλλοδαπών, που ξεκινούν από τις χώρες τους αποφασισμένοι να κάνουν 

αυτό το μεγάλο ταξίδι, είναι τεράστιο και πολύ καλά οργανωμένο. Στηρίζεται 

κυρίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και στην τηλεφωνική 

επικοινωνία των ενδιαφερόμενων. Αλλοδαποί που συνάντησα, μου έδειχναν 

στα κινητά τους τηλέφωνα αμέτρητες ομάδες σε κοινωνικό ιστότοπο 

(facebook), όπου μπορείς να βρεις την παραμικρή λεπτομέρεια για όλο το 

ταξίδι. Για παράδειγμα ο Abdulatif και ο Mohamad, 24 και 23 ετών 

αντίστοιχα, αδέρφια και διάσημοι, όπως μου είπαν, ποδοσφαιριστές στη 

Συρία, δε δυσκολεύτηκαν καθόλου. Φανατικοί χρήστες του διαδικτύου, με 

προφίλ σε κοινωνικό ιστότοπο που απαριθμούσε πάρα πολλούς φίλους, 

απλά έγιναν μέλη σε ομάδες με αυτό το θέμα και ακολουθούσαν τις οδηγίες, 

που έγραφαν οι υπόλοιποι.  

Επιπλέον, οι περισσότεροι από τους μετακινούμενους, διαθέτουν και 

μια δεύτερη συσκευή κινητού τηλεφώνου, λιγότερο εξελιγμένη από την 

πρώτη και η μοναδική της χρήση είναι να τοποθετούν μια κάρτα κινητής 

τηλεφωνίας της χώρας που βρίσκονται κι έτσι να επικοινωνούν πιο 

οικονομικά με τους ομοεθνείς τους που βρίσκονται κι αυτοί στην ίδια χώρα. 

Έτσι λοιπόν, όλες οι πληροφορίες και όλες οι οδηγίες που δίνονταν στα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης υποδείκνυαν εξαρχής ως σημείο εξόδου από 

την Ελλάδα την ευρύτερη περιοχή της Ειδομένης και των Ευζώνων, όπου 

βρίσκεται και ο μεγαλύτερος μεθοριακός σταθμός χερσαίων συνόρων της 

χώρας.  
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Το πρόβλημα στην περιοχή άρχισε να εντείνεται τον Αύγουστο του 

2012, οπότε και το σύνολο σχεδόν της αστυνομικής δύναμης της 

Διεύθυνσης Αστυνομίας Κιλκίς μετακινήθηκε στο βόρειο Έβρο για να 

συμμετέχει στην επιχείρηση «Ξένιος Ζεύς» με σκοπό να ανακοπούν οι 

μεταναστευτικές ροές αλλοδαπών από τον ποταμό Έβρο και το χερσαίο 

τμήμα του νομού Έβρου, που συνορεύει με την Τουρκία. Έτσι τα βόρεια 

σύνορα της Ελλάδας με την Π.Γ.Δ.Μ. έμειναν αφύλακτα και η Ειδομένη 

καθιερώθηκε σιγά σιγά ως το σημείο εξόδου από τη χώρα. 

Το σημείο, λοιπόν, από το οποίο γινόταν η παράνομη έξοδος από 

την Ελλάδα, επιλέχτηκε από τους ίδιους τους αλλοδαπούς και εκτός από το 

γεγονός ότι βρίσκεται δίπλα στις γραμμές του τρένου, εξυπηρετούσε και 

έναν ακόμη σκοπό: εξασφάλιζε την ατιμωρησία των παράτυπων 

μεταναστών. Η παραμονή στην οριογραμμή ήταν το καλύτερο μέρος σε 

περίπτωση που αντιλαμβανόταν την παρουσία της ελληνικής Αστυνομίας. 

Μόλις σε λίγα βήματα βρισκόταν στην Π.Γ.Δ.Μ., δηλαδή σε άλλο κράτος, 

όπου δεν έχουν καμία δικαιοδοσία οι ελληνικές αρχές. Σε αυτό συνέβαλε και 

η αρχικά ισχνή παρουσία των αρχών της γειτονικής χώρας στην 

οριογραμμή. Σταδιακά, όμως, η Π.Γ.Δ.Μ. ενίσχυσε σημαντικά την παρουσία 

της στα σύνορα, αποστέλλοντας δυνάμεις όχι μόνο της συνοριοφυλακής και 

της αστυνομίας, αλλά και του στρατού (φωτογραφία 3). 

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να τονιστεί ότι δεν υπάρχει και 

ουδέποτε υπήρξε ουδέτερη ζώνη μεταξύ Ελλάδας και Π.Γ.Δ.Μ. στην 

περιοχή της Ειδομένης. Η καθημερινή αναπαραγωγή από τα Μ.Μ.Ε., 

ιδιαιτέρως το πρώτο διάστημα της ευρείας προβολής του θέματος, ότι ο 

χώρος, που βρίσκονται οι αλλοδαποί, αποτελεί ουδέτερη ζώνη μεταξύ των 

δύο χωρών, είναι λανθασμένη. 

 Στις 25 Ιανουαρίου 1930 υπογράφτηκε στη Θεσσαλονίκη η 

λεπτομερής  περιγραφή της μεθοριακής γραμμής από πυραμίδα σε 

πυραμίδα, που ισχύει μέχρι σήμερα και με τη συμφωνία του 1958 

ανανεώθηκε η σήμανση της  μεθορίου. Σύμφωνα με το νέο αυτό κατάλογο, 

η ελληνογιουγκοσλαβική (σήμερα ελληνοσκοπιανή) μεθόριος έχει σημανθεί  

με ορόσημα, η πλειοψηφία εκ των οποίων είναι μικρές και μεγάλες 

πυραμίδες (Δημητρακόπουλος, 1989: 95-103). Έτσι, τα χερσαία σύνορα 

των δύο χωρών ορίζονται με βάση τη νοητή γραμμή, που ενώνει τις 
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αριθμημένες τσιμεντένιες πυραμίδες, οι οποίες τοποθετούνται σε απόσταση 

μεταξύ τους, επάνω στη συνοριογραμμή (φωτογραφία 4,5). 

Εκατέρωθεν αυτής της νοητής γραμμής υπάρχει μια ζώνη, που 

καλείται ΖΑΠ (ζώνη ασφάλειας προκαλύψεως) και στην οποία απαγορεύεται 

η είσοδος χωρίς ειδική άδεια. Όταν, παλαιότερα, αρμόδια αρχή για τη 

φύλαξη και επιτήρηση των συνόρων, ήταν ο ελληνικός στρατός με τα 

τάγματα προκαλύψεως και τα πλήρως επανδρωμένα φυλάκια, η περιοχή σε 

απόσταση πεντακοσίων μέτρων από την οριογραμμή χαρακτηριζόταν 

επιτηρούμενη περιοχή (και σε καμία περίπτωση ουδέτερη ζώνη) και η 

είσοδος επιτρεπόταν μόνο με γραπτή άδεια, κάτι που τυπικά ισχύει μέχρι 

σήμερα.  

Έτσι λοιπόν, ενώ στη λαϊκή φαντασία έχει επικρατήσει ότι ο 

καταυλισμός της Ειδομένης βρίσκεται σε ουδέτερο έδαφος, κάτι τέτοιο δεν 

ισχύει στο πεδίο. Οι αλλοδαποί, που περιφέρονταν στην περιοχή, κατά τη 

διάρκεια της έρευνας, με ένα βήμα, βρισκόταν από το ένα κράτος στο άλλο 

και ο καταυλισμός της Ειδομένης, αναπτύχθηκε εξ ολοκλήρου σε ελληνικό 

έδαφος. Επιπλέον, ο φράχτης, που τοποθετήθηκε το Δεκέμβριο 2015 από 

τη Π.Γ.Δ.Μ., δε βρίσκεται ακριβώς πάνω στην οριογραμμή, αλλά κάποια 

μέτρα μέσα στο έδαφος της Π.Γ.Δ.Μ και πίσω από τις τσιμεντένιες 

πυραμίδες.  

Και «ξαφνικά» τον Αύγουστο του 2015 ανακαλύπτει όλος ο κόσμος 

αυτό που συνέβαινε εδώ και δύο περίπου χρόνια στην περιοχή! Έτσι, 

δυστυχώς, αρχίζει το παιχνίδι των εντυπώσεων και της εικόνας. Μετά τα 

επεισόδια της 22ας  Αυγούστου, με τους αλλοδαπούς να ποδοπατιούνται για 

να περάσουν τα σύνορα και τους αστυνομικούς της Π.Γ.Δ.Μ να τους 

απωθούν, αρχικά φτάνει στην περιοχή η Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για 

τους πρόσφυγες. Χωρίς κανένα λειτουργικό σχεδιασμό και ενάντια στη 

λογική για όσο το δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτηση των αλλοδαπών, 

εγκαθιστούν τρεις μεγάλες σκηνές ακριβώς πάνω στην οριογραμμή των 

συνόρων. Και σιγά σιγά καταφτάνουν η μία μετά την άλλη διάφορες Μ.Κ.Ο., 

χωρίς κανένας να ελέγχει την προέλευση και τη νομιμότητά τους. Η τραγική 

εικόνα συμπληρώνεται με πλήθος δημοσιογράφων και φωτορεπόρτερ από 

όλο τον κόσμο, που κάποιοι από αυτούς στο βωμό της τηλεθέασης και 

προκειμένου να πετύχουν την έγκαιρη πληροφόρηση, καταπατούν κάθε 
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αξία που αφορά στην εγκυρότητά της. Έτσι, πολλές φορές, η 

δημοσιογραφία στην Ειδομένη κατασκευάζει ειδήσεις, σκηνοθετεί 

περιστατικά και αναζητεί το οτιδήποτε με μόνο στόχο να πουλήσει στο κοινό 

(Benthall, 1993). 

Και μέσα σε όλα αυτά, η ηχηρή απουσία των κρατικών και 

ευρωπαϊκών θεσμών και αρχών. Ο αναπληρωτής υπουργός 

Μεταναστευτικής Πολιτικής, ως κρατικός εκπρόσωπος, και όντας γνώστης 

του πλήθους των ποινικών και όχι μόνο αδικημάτων που τελούνται στην 

περιοχή της Ειδομένης, αλλά και της καταπάτησης διαφόρων συμβάσεων, 

μέχρι και τα τέλη του 2015 δεν αναγνωρίζει ότι στην Ειδομένη λειτουργεί 

ένας παράνομος, άτυπος καταυλισμός που σημειωτέον, έφτασε να είναι και 

ο μεγαλύτερος στην Ευρώπη.  

Και η ελληνική πολιτεία απείχε, την ώρα που η ελληνική αστυνομία 

και οι κάτοικοι της γύρω περιοχής αντιμετώπισαν τους αλλοδαπούς με μια 

πρωτόγνωρη έκρηξη αλληλεγγύης. Πέρα από τους κατοίκους, που από την 

αρχή αγκάλιασαν τους ταλαιπωρημένους ταξιδιώτες, αξίζει να αναφερθεί και 

η ανθρώπινη πλευρά των αστυνομικών της περιοχής. Ζώντας την 

κατάσταση από τα πολύ αρχικά της στάδια και έχοντας ήδη την πρότερη 

εμπειρία της αθρόας παράνομης προσέλευσης των Ρουμάνων και 

Βούλγαρων (προ ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση), των Αλβανών, των 

Κινέζων και όλων των αλλοδαπών που προσπάθησαν να έρθουν 

παράνομα στην Ελλάδα από τα ελληνοσκοπιανά σύνορα, στάθηκαν και με 

το παραπάνω στο ύψος των περιστάσεων. Σωστοί επαγγελματίες και με 

σεβασμό στους ανθρώπους, πάνω από όλα, αλλοδαπούς, που έχουν 

απέναντί τους. Δεν ήταν λίγες οι φορές που οι χαμηλοσυνταξιούχοι κυρίως 

κάτοικοι των γύρω χωριών και οι χαμηλά αμειβόμενοι αστυνομικοί 

αγόρασαν τρόφιμα για τους αλλοδαπούς, τους έδωσαν ρούχα, παιχνίδια, 

φάρμακα και έκαναν τα πάντα για να τους βοηθήσουν. 

Παρόντες πριν από χρόνια στην περιοχή και από την πρώτη στιγμή 

της εμφάνισης των αλλοδαπών, επιτελώντας ουσιαστικό έργο, ήταν μόνο οι 

Γιατροί χωρίς σύνορα και μια ομάδα ιδιωτών εθελοντών από την περιοχή 

του Πολυκάστρου.  Οι Γιατροί χωρίς σύνορα επισκεπτόταν τα αστυνομικά 

τμήματα, παρέχοντας κάθε δυνατή βοήθεια στους αλλοδαπούς 

κρατούμενους. Επιπλέον, «όργωναν» όλη την περιοχή προκειμένου να 
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παράσχουν τις υπηρεσίες τους σε αλλοδαπούς, που κρύβονταν στην 

ευρύτερη περιοχή και πιθανόν είχαν ανάγκη από ιατρική φροντίδα και 

περίθαλψη. Οι εθελοντές, προσπαθούσαν να ανακουφίσουν με τον 

καλύτερο τρόπο και με κάθε παρεχόμενη βοήθεια, όλους αυτούς, που 

έφταναν στη συνοριογραμμή. Πρέπει να τονιστεί ότι πρόκειται για άμισθους 

πολίτες, που καθημερινά βρίσκονταν στην περιοχή για να βοηθήσουν με 

όποιον τρόπο μπορούν τους αλλοδαπούς.  

Και κάπως έτσι, λοιπόν, «γεννήθηκε» ο καταυλισμός της Ειδομένης. 

Ένας καταυλισμός παράνομος, που στήθηκε πάνω στις γραμμές των 

τρένων, δυσχεραίνοντας ή ακόμα και αποτρέποντας τελικά τη διέλευση 

τους,  σε σημείο που δεν είναι λειτουργικό για τη διαχείριση και την 

εξυπηρέτηση όλων αυτών των ανθρώπων, που βρίσκονται εκεί. Σε αυτό 

συνέβαλλαν το πλήθος των αλλοδαπών, που ολοένα αυξανόταν και η 

απουσία οργάνωσης και κρατικού σχεδιασμού. 

 

 

Φωτογραφία 1. Ακολουθώντας τις γραμμές του τρένου προς την Ειδομένη. 
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Φωτογραφία 2. Πορεία προς την Ειδομένη με οδηγό τις σιδηροδρομικές γραμμές. 

 

 

 

 

 

Φωτογραφία 3. Πρώτη πολύωρη παρουσία Αστυνομίας και Στρατού της Π.Γ.Δ.Μ. 

στα σύνορα την 20-06-2015. 
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Φωτογραφία 4. Αριστερά: μεγάλη πυραμίδα (53/2) στην Ειδομένη.  

  Δεξιά: μικρή πυραμίδα (62/9) στο χωριό Χαμηλό. 

 

 

Φωτογραφία 5. Η «γνωστή» πια πυραμίδα 59 κοντά στο σημείο εξόδου από την 

Ελλάδα. 
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ΔΙΑΚΙΝΗΤΕΣ: ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
 

Η κοινή γνώμη είναι αρνητική για τους διακινητές. Τόσο οι άνθρωποι, οι 

οποίοι πρόσκεινται φιλικά στους αλλοδαπούς που μετακινούνται όσο και 

αυτοί, οι οποίοι είναι πολέμιοί τους ή απλά αδιάφοροι, θεωρούν τους 

διακινητές άτομα, που με στόχο το εύκολο κέρδος και τα πολλά χρήματα, 

εκμεταλλεύονται τον ανθρώπινο πόνο και την προσδοκία για μια ασφαλή 

ζωή. 

 Και λίγο πολύ αυτή είναι η πραγματική εικόνα, όπως την 

παρουσιάζουν οι ίδιοι οι διακινούμενοι. Τα καλά οργανωμένα δίκτυα των 

διακινητών, με συνδετικούς κρίκους και «συνεργάτες» σε όλες τις χώρες, 

από τις οποίες περνούν οι διακινούμενοι, στοχεύουν στο να αποκομίσουν 

όσο περισσότερα χρήματα μπορούν, μεταφέροντας με κάθε δυνατό μέσο 

και με κάθε τρόπο … ανθρώπους! 

 Οι περισσότεροι άνθρωποι, που έρχονται από τη Συρία, ξεκινούν 

μόνοι τους, χωρίς τη βοήθεια διακινητών. Αυτοί που κατέχουν διαβατήριο, 

περνούν στην Τουρκία νόμιμα από τα σύνορα, αφού για αυτήν τη 

μετακίνηση δεν απαιτείται προξενική θεώρηση (visa). Όσοι δεν έχουν 

διαβατήρια, είναι πιθανό να ζητήσουν βοήθεια διακινητών ή προσπαθούν 

μόνοι τους, έτσι ώστε να περάσουν τα σύνορα για να βρεθούν στην 

Τουρκία. Φτάνοντας, όμως, κυρίως στα παράλια της Μικράς Ασίας ή στην 

Κωνσταντινούπολη, όλοι αναζητούν τους διακινητές που θα τους 

μεταφέρουν στα ελληνικά νησιά ή στον Έβρο αντίστοιχα. Φυσικά υπάρχουν 

και οι ελάχιστες εξαιρέσεις όπως ο σαραντάχρονος Mamar. Στη Συρία ήταν 

γυμναστής με ειδικότητα στην κολύμβηση και προπονούσε πρωταθλητές 

κολύμβησης. Έτσι, τον Ιούλιο του 2014, αφού πέρασε παράνομα μόνος του 

τα σύνορα Συρίας-Τουρκίας, έφτασε με λεωφορείο μέχρι το Κουσάντασι. 

Εκεί, αποφάσισε να έρθει στην Ελλάδα κολυμπώντας. Όντας γυμνασμένος 

και εκπαιδευμένος στην κολύμβηση, με ήρεμη θάλασσα, κολύμπησε γύρω 

στις τέσσερις ώρες για να φτάσει μέχρι τη Σάμο. Αρκετοί, βέβαια, ήταν και οι 

τολμηροί που κολύμπησαν στον ποταμό Έβρο. Το τραγικό, όμως, είναι, ότι 

υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που μπήκαν σε βάρκες και άλλα πλεούμενα, 

χωρίς να ξέρουν να κολυμπάνε και πολλές φορές χωρίς να τους 
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εφοδιάσουν με σωσίβια. Η Sublia είδε πρώτη φορά θάλασσα στη ζωή της, 

όταν βρέθηκε στη Σμύρνη και δεν ήξερε να κολυμπάει. Μπήκε στη βάρκα 

και μου εκμυστηρεύτηκε ότι φοβόταν τόσο πολύ, που σε όλη τη διαδρομή 

μέχρι τη Χίο προσευχόταν να πάνε όλα καλά.   

 Για το δρομολόγιο Τουρκία – Ελλάδα, είναι ευρέως γνωστό στους 

κύκλους των αλλοδαπών, ότι κυρίως στην Κωνσταντινούπολη (για την 

είσοδο στην Ελλάδα μέσω Έβρου) και στη Σμύρνη (για προορισμό κάποιο 

ελληνικό νησί του ανατολικού Αιγαίου), αλλά και σε όλες τις πόλεις στα 

παράλια της Μικράς Ασίας, υπάρχουν αμέτρητοι διακινητές, τους οποίους 

μπορείς να βρεις με ιδιαίτερη ευκολία. Εκτός από τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης, όπου υπάρχουν άτομα, που διαφημίζουν τις «υπηρεσίες» τους, 

μπορεί κάποιος να βρει διακινητές απλά κάνοντας μια βόλτα στα στέκια που 

συχνάζουν.  

Επιπλέον, εκατοντάδες αλλοδαποί μου ανέφεραν ότι δεν έψαξαν καν 

διακινητές. Τους πλησίαζαν διάφορα άτομα και τους έλεγαν ότι μπορούν να 

κανονίσουν τη μεταφορά τους στην Ελλάδα. Τα δίκτυα διακινητών έχουν 

«τσιράκια» όλων των εθνικοτήτων, που με λίγα χρήματα, σε σχέση με το 

συνολικό ποσό, «ψαρεύουν» τους πελάτες μιλώντας τους στη γλώσσα τους. 

Φυσικά χρησιμοποιούν όλοι ψευδώνυμα, που κατά κύριο λόγο έχουν σαν 

πρώτο συνθετικό το Abu, το οποίο στα αραβικά είναι κάτι σαν το ελληνικό 

μπάρμπα π.χ. μπάρμπα-Κώστας. Έτσι, οι διακινούμενοι μου ανέφεραν ότι 

τη μεταφορά τους κανόνισε ο Abu Ali, ο Abu Mohammad, ο Abu Hasan, ο 

Abu Amar, ο Abu Ahmad και τόσα άλλα ονόματα και ο οποίος μιλούσε 

πάντα τη γλώσσα τους.     

 Οι αλλοδαποί, που φτάνουν στην Ελλάδα από Ιράν, Πακιστάν, 

Αφγανιστάν, Μπαγκλαντές και χώρες της Αφρικής,  πολλές φορές 

ακολουθούν τους σύγχρονους δουλεμπόρους, καθ’ όλη τη διάρκεια του 

ταξιδιού τους. Υπάρχει περίπτωση να προπληρώσουν τη διαδρομή τους, 

αλλά τις περισσότερες φορές, δίνουν μια καλή προκαταβολή και 

ξεπληρώνουν το συνολικό ποσό όταν φτάσουν στην Τουρκία ή στην 

Ελλάδα. Για παράδειγμα ο εικοσιτετράχρονος Nadeem, ξεκίνησε από το 

Πακιστάν το 2010 και πεζός μέσω Ιράν και Τουρκίας, ακολουθώντας τους 

διακινητές έφτασε στην περιοχή του Έβρου. Πλήρωσε 5.000 ευρώ μετρητά, 

τα μισά σε έναν ομοεθνή του πριν ξεκινήσει το ταξίδι και τα άλλα μισά όταν 
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έφτασε στην Ελλάδα, στον ομοεθνή του, που τον πέρασε με τη βάρκα μέσω 

του ποταμού Έβρου.  

 Η διακίνηση των αλλοδαπών είναι μια καλοστημένη μηχανή με 

αδιανόητα πολλά «κομμάτια». Είναι μια αλυσίδα αποτελούμενη από ένα 

ευρύ δίκτυο ανθρώπων σε όλες τις χώρες, μεταφορικά μέσα, καταλύματα 

και, πολλές φορές, εμπλεκόμενους υπαλλήλους του κρατικού μηχανισμού. 

Ο κάθε διακινητής παραλαμβάνει τους «πελάτες» του από ένα μέρος και 

είναι υποχρεωμένος να τους παραδώσει στον επόμενο διακινητή. Υπάρχει, 

δηλαδή, ένα είδος εδαφικής αρμοδιότητας, στην οποία ο διακινητής γνωρίζει 

τη διαδρομή, πιθανές εναλλακτικές διαδρομές και τρόπους διαφυγής σε 

περίπτωση ανάγκης. Ευθύνη επίσης των διακινητών είναι ο τόπος 

διανυκτέρευσης ή κυρίως ανάπαυλας των ατόμων που μεταφέρουν, αφού οι 

περισσότεροι προτιμούν να ταξιδεύουν νύχτα. Τέτοιοι τόποι είναι 

εγκαταλελειμμένα σπίτια συνεργατών τους, στάβλοι, χαλάσματα ή απλά η 

ύπαιθρος. Ένας διακινητής, λοιπόν, χαράζει την πορεία, επιβάλει το χρόνο 

κίνησης και κυρίως το χρόνο ξεκούρασης. Μου αναφέρθηκαν πολλές 

περιπτώσεις, που ενώ όλη η ομάδα των διακινούμενων εκλιπαρούσαν, 

όντας εξαντλημένοι, για ξεκούραση, οι διακινητές δεν σταματούσαν. 

Μάλιστα, προκειμένου να επιβληθούν, χτυπούσαν τους πιο απείθαρχους 

και απειλούσαν ότι θα τους αφήσουν πίσω. 

Σε αντίθεση με την αρνητική κοινή γνώμη για τους διακινητές, 

έκπληξη προκαλεί η στάση των διακινούμενων. Προσωπικά, μου 

προξένησε μεγάλη εντύπωση η θετική γνώμη των αλλοδαπών για τους 

μεταφορείς τους. Εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, στις οποίες βασικό ρόλο για 

τα αρνητικά σχόλια των αλλοδαπών έπαιξε η επιθετική συμπεριφορά και οι 

βιαιοπραγίες των διακινητών, η συντριπτική πλειοψηφία τους, μιλάει για 

τους διακινητές με πολύ καλά λόγια.  

Οι περισσότεροι μου παραδέχτηκαν ότι αν δεν υπήρχαν οι 

διακινητές, το ταξίδι τους θα ήταν πολύ πιο δύσκολο ή ακόμα και ανέφικτο. 

Φυσικά, όλοι μου είπαν ότι θα κατέφευγαν σε νόμιμους τρόπους 

μετακίνησης, με έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα, αν υπήρχε η δυνατότητα να το 

κάνουν. Από την στιγμή όμως που δεν μπορούν, λόγω συνθηκών, να 

αποκτήσουν προξενική θεώρηση (visa), για να ταξιδέψουν νόμιμα, 

στρέφονται στους διακινητές. Έτσι, τους βλέπουν ως τα άτομα που θα τους 
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σφραγίσουν το εισιτήριο για ένα καλύτερο μέλλον, για μια ασφαλή ζωή. 

Ελλείψει νόμιμων τρόπων μετακίνησης, εξασφαλίζουν μια ελπίδα για το 

όνειρο πληρώνοντας τους ανθρώπους, που θα τους μεταφέρουν. 

 Όλοι οι μετακινούμενοι γνωρίζουν τους κινδύνους που εγκυμονεί ένα 

τέτοιο ταξίδι και μην έχοντας άλλη επιλογή, απλά τους αποδέχονται. 

Βλέπουν τη διακίνηση αλλοδαπών ως μια δουλειά και τους διακινητές ως 

άτομα που θα πληρωθούν για την παροχή των υπηρεσιών τους. Βέβαια, 

όλοι, μου παραπονέθηκαν για τα πολλά χρήματα που έδωσαν. Ενδεικτικά 

αναφέρεται ότι η μεταφορά από Τουρκία σε κάποιο ελληνικό νησί με το πιο 

δημοφιλές μεταφορικό μέσο, τη φουσκωτή βάρκα, για το διάστημα της 

έρευνας, κοστολογούνταν περίπου στα χίλια ευρώ ανά άτομο, με τις τιμές 

να πέφτουν όσο αυξάνονταν οι μεταναστευτικές ροές.  

Οι τιμές, όμως, αυξομειώνονται και ανάλογα και με τις «παροχές». 

Δηλαδή, όσο μεγαλύτερη είναι η διαδρομή και όσο πιο ασφαλές είναι το 

μεταφορικό μέσο, τόσο μεγαλύτερη είναι και η τιμή που θα πληρώσει ο 

μεταφερόμενος. Επιπλέον, γίνεται κάποια «έκπτωση» στα παιδιά.   

Ο σαραντάχρονος Αφγανός Said Jarad ζούσε με την 

τριανταοχτάχρονη επίσης Αφγανή σύζυγό του Maryam και τα τρία ανήλικα 

τέκνα τους 13, 9 και 6 ετών, στο Ιράν. Αυτός εργολάβος οικοδομών και αυτή 

γιατρός, αποφάσισαν να φύγουν για τη Γερμανία Η πολύ καλή οικονομική 

τους κατάσταση, τους επέτρεψε, πληρώνοντας κάτι παραπάνω, να 

επιλέξουν μεγαλύτερη ασφάλεια για τη θαλάσσια μεταφορά τους. Έτσι, από 

το Ιράν έφτασαν στα μικρασιατικά παράλια οδικώς και από εκεί πέρασαν με 

ταχύπλοο σκάφος στη Μυτιλήνη, καταβάλλοντας το συνολικό ποσό των 

10.500 δολαρίων. Προπλήρωσαν το ταξίδι τους, δίνοντας από 3.000 

δολάρια για τους δύο ενήλικες και από 1.500 δολάρια για τα τρία παιδιά σε 

έναν Ιρανό στο Ιράν. 

Ο σαρανταπεντάχρονος Σύριος Dahouri Abdou, ιδιοκτήτης 

βενζινάδικου, που ταξίδευε μαζί με τα τέσσερα ανήλικα παιδιά του, μια που 

η σύζυγός του σκοτώθηκε, επέλεξε άλλη διαδρομή. Έφυγε το Δεκέμβριο του 

2012 αεροπορικώς για την Αίγυπτο, όπου έμεινε δύο χρόνια και εργαζόταν 

σε διάφορες δουλειές. Από εκεί, αποφάσισε να πάει στην Αυστρία μέσω 

Ιταλίας. Πλήρωσε 2.500 δολάρια μετρητά για τον καθέναν τους σε έναν 

Αιγύπτιο, ο οποίος τους έβαλε σε ένα πλοίο μαζί με άλλους παράτυπους 



 

 

28 

ταξιδιώτες. Σύνολο ήταν 147 Σύριοι και 300 Αιγύπτιοι. Στη διάρκεια της 

διαδρομής η μηχανή του πλοίου χάλασε και εντοπίστηκαν από το ελληνικό 

πολεμικό ναυτικό, που τους μετέφερε στα Χανιά.    

Δε λείπουν βέβαια και οι περιπτώσεις εξαπάτησης, όπως αυτό που 

συνέβη στην τριανταεξάχρονη Σύρια Ebtisam. Με μητέρα και αδερφό που 

βρίσκονται ήδη στη Γερμανία, ξεκίνησε και αυτή το ταξίδι προς τα εκεί. Πήγε 

οδικώς στο Λίβανο και με αεροπλάνο στην Τουρκία. Η συμφωνία που έκανε 

στη Σμύρνη ήταν να περάσει με ταχύπλοο σκάφος στη Χίο και προπλήρωσε 

για τη μεταφορά 2.500 ευρώ. Όταν όμως πήγε να επιβιβαστεί, διαπίστωσε 

ότι επρόκειτο να ταξιδέψει με φουσκωτή βάρκα. Επειδή παραπονέθηκε, ο 

διακινητής τη χτύπησε και την απείλησε ότι θα την σκοτώσει. Έτσι λοιπόν, 

μπήκε στη φουσκωτή βάρκα. 

Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν και «τίμιοι» διακινητές, που δεν 

πληρώνονται αν δεν επιτευχθεί η μεταφορά. Όπως στη περίπτωση του 

Mohamed, 45 ετών από τη Συρία, ο οποίος έφτασε πεζός στην Τουρκία και 

προσπάθησε να περάσει στη Ρόδο. Ο διακινητής έβαλε δέκα άτομα σε μια 

πάρα πολύ μικρή φουσκωτή βάρκα, η οποία πολύ σύντομα βυθίστηκε. Οι 

ναυαγοί έμειναν για 14 ώρες στη θάλασσα μέχρι να τους περισυλλέξει 

τουρκικό ελικόπτερο και να τους γυρίσει πίσω στην Τουρκία. Ο Mohamed, 

όμως, δεν πτοήθηκε και μετά από μια εβδομάδα ξαναπροσπάθησε και 

κατάφερε να έρθει στη Ρόδο με φουσκωτή βάρκα, μεγαλύτερου μεγέθους. 

Μου είπε ότι την πρώτη φορά ο διακινητής δεν πήρε χρήματα και τη 

δεύτερη, που ήταν επιτυχημένη, πήρε 1800 ευρώ μετρητά. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο ναυάγιο, αλλά και πολλά άλλα, συνέβη τον 

Αύγουστο του 2014, κάτι που αποδεικνύει ότι τα τραγικά αυτά περιστατικά 

συνέβαιναν καιρό τώρα, πολύ πριν το φθινόπωρο του 2015, οπότε και 

ξαφνικά η κοινή γνώμη, η πολιτεία και η διεθνής κοινότητα «ανακάλυψαν» 

ότι πνίγονται άνθρωποι στη θάλασσα. 

Το νόμισμα, τώρα, που χρησιμοποιείται για την πληρωμή των 

διακινητών συνήθως είναι το δολάριο, αλλά ευρέως χρησιμοποιείται και το 

ευρώ, κυρίως για τη μεταφορά από την Τουρκία στην Ελλάδα. 

Απειροελάχιστες είναι οι περιπτώσεις που οι διακινητές πληρώθηκαν σε 

άλλο νόμισμα. Μια από αυτές, είναι η αμοιβή που έδωσε η Zahro, 24 ετών 

από το Αφγανιστάν, χήρα με δύο ανήλικα παιδιά. Με σκοπό να φτάσουν 
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στη Γερμανία, μεταφέρθηκαν με αυτοκίνητο στο Πακιστάν και ακολούθως 

στο Ιράν, όπου έμειναν έξι μήνες. Κατόπιν, έφτασαν πεζοί στην Τουρκία, 

όπου έμειναν άλλους δύο μήνες και από εκεί πέρασαν με καΐκι στη Λέσβο. 

Για όλο αυτό το ταξίδι πλήρωσε 250.000.000 ιρανικά ριάλ, δηλαδή γύρω 

στα 7.200 ευρώ. 

Ο τρόπος πληρωμής εξαρτάται από τον κάθε διακινητή. Για τη 

μεταφορά από την Τουρκία στην Ελλάδα, τις περισσότερες φορές ο 

μεταφορέας ζητούσε να προπληρωθεί. Τα χρήματα δίνονταν μετρητά είτε 

λίγες ώρες είτε μερικές μέρες πριν το ταξίδι. Κάποιοι ζητούσαν και 

απευθείας κατάθεση στην τράπεζα, σε λογαριασμό που υποδείκνυαν στο 

μεταφερόμενο. Υπήρχαν και περιπτώσεις, που δινόταν κάποια χρήματα ως 

προκαταβολή και τα υπόλοιπα αφού ολοκληρωνόταν με επιτυχία η 

μεταφορά.  

Στους κύκλους των αλλοδαπών, που έφταναν στην Τουρκία, ήταν 

γνωστό ένα σύστημα πληρωμής, μέσω ενός συγκεκριμένου καταστήματος 

μεταφοράς χρημάτων (όπως η γνωστή αλυσίδα Western Union), με έδρα 

την Κωνσταντινούπολη και καταστήματα και στη Σμύρνη. Το όνομα των 

καταστημάτων ήταν Al Said, από το όνομα ή ψευδώνυμο του Σύριου 

ιδιοκτήτη τους, Jamal Al Said. Ο μεταφερόμενος κατέθετε το ποσό, που του 

ζητούνταν, στο συγκεκριμένο γραφείο και λάμβανε έναν κωδικό. Όταν 

έφτανε στην Ελλάδα έδινε αυτόν τον κωδικό στο διακινητή και έτσι αυτός 

μπορούσε να πάει στο κατάστημα και να εισπράξει τα χρήματα. Μετά το 

Μάρτιο 2015 μου αναφέρθηκε ότι ο ιδιοκτήτης των συγκεκριμένων 

καταστημάτων, τα έκλεισε αιφνιδιαστικά, υπεξαίρεσε όλα τα χρήματα που 

διαχειριζόταν εκείνο το διάστημα και εξαφανίστηκε.   

Ένα σύστημα μεταφοράς χρημάτων, που χρησιμοποιείται κυρίως 

από τους αλλοδαπούς, που έρχονται από Αφγανιστάν, Πακιστάν, 

Μπαγκλαντές και τις αφρικανικές χώρες, είναι το σύστημα «χαβάλα». 

Πρόκειται για ένα εναλλακτικό ή παράλληλο τραπεζικό σύστημα, στο οποίο 

δε χρησιμοποιούνται αξιόγραφα, αλλά οι συναλλαγές και μεταφορές 

χρημάτων, που γίνονται, βασίζονται στην εμπιστοσύνη, στο λεγόμενο 

«σύστημα τιμής».  

Στο πιο βασικό είδος του συστήματος αυτού, τα χρήματα 

μεταφέρονται διαμέσου ενός ευρύτερου δικτύου μεσιτών. Ο πελάτης 



 

 

30 

προσεγγίζει ένα μεσίτη σε μια πόλη και του δίνει ένα ποσό, το οποίο 

επιθυμεί να μεταφερθεί σε κάποιον τρίτο (το μετακινούμενο) σε μια άλλη 

πόλη συνήθως στο εξωτερικό. Ο αρχικός μεσίτης καλεί τον αντίστοιχο 

μεσίτη στην πόλη του παραλήπτη, δίνει οδηγίες διάθεσης του ποσού και με 

μια μικρή προμήθεια υπόσχεται να εξοφλήσει την οφειλή. Παράλληλα, δίνει 

και έναν κωδικό, συνθηματικό αριθμό στον πελάτη για να τον πει στο 

μεσίτη, από τον οποίο θα εισπράξει τα χρήματα. Ο διακανονισμός των 

χρεών μεταξύ των μεσιτών μπορεί να έχει διάφορες μορφές, χωρίς να 

ακολουθεί πάντα τη μορφή της απευθείας μεταφοράς χρημάτων. 

 Το ποσό της συναλλαγής δίνεται στο νόμισμα της χώρας αποστολής 

και παραδίδεται στο νόμισμα της χώρας του παραλήπτη, χωρίς έξοδα 

συναλλαγών. Το σύστημα αυτό είναι ελκυστικό, γιατί παρέχει ταχύτητα και 

ασφάλεια συναλλαγών των ποσών, με χαμηλότερη συνήθως χρέωση από 

αυτήν των τραπεζών. Επίσης, δεν μπορεί κανένας να ελέγξει τις μεταφορές 

χρημάτων ούτε τον τελικό παραλήπτη τους, οπότε δεν υπάρχει κίνδυνος για 

κάποιον που μετακινείται από χώρα σε χώρα παράνομα. 

Και κάπως έτσι, λοιπόν, ολοκληρώνεται το πρώτο μέρος του ταξιδιού 

και με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, καταφέρνουν αυτοί οι άνθρωποι να 

έρθουν στην Ελλάδα. Κουράστηκαν, ταλαιπωρήθηκαν, κινδύνεψαν, αλλά 

τελικά έφτασαν στην πρώτη ευρωπαϊκή χώρα. Η ειρωνεία, όμως, είναι, ότι 

επειδή έφτασαν σε ευρωπαϊκό έδαφος δε σημαίνει ότι τελείωσαν οι 

κακουχίες τους. Τώρα ξεκινάει ένας νέος αγώνας δρόμου, που 

περιλαμβάνει και πάλι διακινητές, κινδύνους, παντελή απουσία συντονισμού 

και μια ανήκουστη ευρωπαϊκή αναλγησία. Ένας αγώνας δρόμου για να 

προλάβουν να φτάσουν στην Ειδομένη κι από εκεί να πάρουν ένα 

«εισιτήριο» για την Ευρώπη πριν εξαντληθούν.  
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ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΙΔΟΜΕΝΗ 
 

Η άφιξη στην Ελλάδα, για τους περισσότερους μετακινούμενους 

σηματοδοτούσε την επιτυχία του δύσκολου μέρους του ταξιδιού. Στην 

Ελλάδα, όμως, αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη, ο δρόμος δεν ήταν 

στρωμένος με ροδοπέταλα. Ο δεκαεννιάχρονος Deeb στη συζήτησή μας, 

αρχές Αυγούστου 2014 (πριν δηλαδή το μεγάλο κύμα μετακίνησης), μου 

είπε: «πέρασα τόσα πολλά μέχρι να φτάσω από τη Συρία στην Τουρκία. Για 

αυτό όταν βρέθηκα στη Σύμη, ήμουν πραγματικά ευτυχισμένος. Έκλαιγα 

από τη χαρά μου και νόμιζα ότι τα βάσανά μου και οι κακουχίες μου 

τελείωσαν». Νόμιζε. Από εκεί και πέρα, όμως, άρχιζε ένας νέος γολγοθάς 

για να καταφέρει, ύστερα από μήνες, να φτάσει σε μια χώρα, όπου θα 

προσπαθήσει να έχει μια ασφαλή και φυσιολογική ζωή.  

 Όλοι οι αλλοδαποί, που στόχος τους είναι η  Ευρώπη, έχουν 

επενδύσει κάθε τους ελπίδα για την πορεία προς τα εκεί, στο πέρασμα της 

Ειδομένης. Οι αλλοδαποί, που φτάνουν στην περιοχή της Ειδομένης, 

χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: τους νεοαφιχθέντες στην ελληνική επικράτεια 

και τους αλλοδαπούς, που ήρθαν πριν κάποια χρόνια στην Ελλάδα, αλλά 

αποφάσισαν να φύγουν προς άλλη χώρα της Ευρώπης. Οι νεοαφιχθέντες 

με τη σειρά τους, διακρίνονται σε αυτούς που κατέχουν κάποιο 

νομιμοποιητικό έγγραφο, κυρίως Υπηρεσιακό Σημείωμα και σε αυτούς που 

δεν έχουν έγγραφο για τη νόμιμη παραμονή τους στην Ελλάδα. Το ίδιο και 

οι αλλοδαποί κάτοικοι Ελλάδας, στους οποίους όμως συνάντησα 

ελάχιστους χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα. 

 Οι έχοντες κάποιο έγγραφο, σύμφωνα με το οποίο διαμένουν νόμιμα 

στην Ελλάδα, δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα στη μετακίνησή τους εντός 

Ελλάδας και άρα μπορούν να φτάσουν μέχρι την περιοχή της Ειδομένης 

χωρίς διακινητές και χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς ή 

ιδιωτικά οχήματα. Το ίδιο ίσχυε και με τους κατόχους Υπηρεσιακών 

Σημειωμάτων, στους οποίους επιτρεπόταν η μετακίνηση με οποιοδήποτε 

μεταφορικό μέσο σε όλη την ελληνική επικράτεια. Όταν, όμως, έφταναν όλοι 

αυτοί στην περιοχή, δεν μπορούσαν να φύγουν από την Ελλάδα από το 

νομοθετημένο σημείο εξόδου, που βρίσκεται εκεί και είναι ο μεθοριακός 
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σταθμός των Ευζώνων, αφού δε διέθεταν ταξιδιωτικά έγγραφα. Έτσι το 

πρόβλημά τους ήταν πώς θα προσέγγιζαν στην Ειδομένη και πώς θα 

περνούσαν παράνομα τα σύνορα  από αφύλακτα σημεία της 

ελληνοκοπιανής μεθορίου. 

 Συνάντησα και δύο άτομα, που προσπάθησαν με πλαστά ταξιδιωτικά 

έγγραφα να περάσουν από το διαβατηριακό έλεγχο των Ευζώνων. Ο 

Mohamed και ο Mouhammed  ξεκίνησαν από τη Συρία και έφτασαν στη 

Λέρο και στην Κω αντίστοιχα. Από εκεί πήγαν και οι δύο στην Αθήνα. Στην 

περιοχή της Ομόνοιας, πλησίασε τον καθένα ξεχωριστά ένας Σουδανός 

(από τις περιγραφές τους φαίνεται να πρόκειται για διαφορετικό άτομο) και 

για 150 ευρώ, από τον καθένα, τους πρότεινε να τους ετοιμάσει πλαστή 

ευρωπαϊκή ταυτότητα. Αφού δέχτηκαν, τους έβγαλε φωτογραφία με το 

κινητό του, έφυγε και επέστρεψε σε δύο ώρες στο ίδιο σημείο. Πήρε το 

προσυμφωνηθέν ποσό και τους παρέδωσε πλαστή ιταλική ταυτότητα στον 

έναν και ρουμανική στον άλλον. Έπειτα, αυτοί ταξίδεψαν μέχρι τους 

Ευζώνους με λεωφορείο και στο διαβατηριακό έλεγχο συνελήφθησαν για 

κατοχή πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων. 

 Μου αναφέρθηκαν και αρκετές περιπτώσεις, που οι 

συνεντευξιαζόμενοι επέλεγαν ως λύση την αεροπορική μετάβαση στην 

Ευρώπη με πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα. Συνήθως επέλεγαν αεροδρόμια 

της περιφέρειας, που υποτίθεται ότι ο έλεγχος θα ήταν πιο χαλαρός, αλλά 

γινόταν αντιληπτοί και συλλαμβάνονταν. Έτσι, μετά κατέφευγαν στη λύση 

της Ειδομένης. Αυτό έκανε και ο Σύριος Akram, καθηγητής αγγλικής 

γλώσσας. Από την Τουρκία έφτασε με βάρκα στη Ρόδο και από τη Ρόδο 

στην Αθήνα με το πλοίο της γραμμής. Στην περιοχή Ομόνοιας, από έναν 

Αφρικανό, προμηθεύτηκε με 200 ευρώ πλαστό ουγγρικό διαβατήριο, με το 

οποίο προσπάθησε να φύγει αεροπορικώς στη Γαλλία από το αεροδρόμιο 

της Καλαμάτας. Εκεί συνελήφθη, πήρε Υπηρεσιακό Σημείωμα και ήρθε στην 

Ειδομένη. Μου εκμυστηρεύτηκε ότι ήταν απολύτως σίγουρος ότι θα 

περνούσε τον έλεγχο στο αεροδρόμιο, λόγω της άριστης γνώσης της 

αγγλικής γλώσσας, που αποτελεί το κοινό στοιχείο όσων προσπάθησαν να 

φύγουν αεροπορικώς. 

 Οι αλλοδαποί έφταναν από την Αθήνα, όπου πήγαιναν και οι 

νεοαφιχθέντες μετά τα νησιά, μέχρι τη Θεσσαλονίκη κυρίως με τρένο, λόγω 
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του χαμηλότερου κόστους του εισιτηρίου σε σχέση με το λεωφορείο. Από 

εκεί, οι περισσότεροι επέλεγαν να συνεχίσουν ως το Πολύκαστρο με τα 

λεωφορεία της γραμμής και έπειτα έφταναν στην Ειδομένη με ταξί ή με τα 

πόδια. Ενδεικτικά αναφέρεται, ότι από την άνοιξη του 2015, οπότε και η 

ανοχή του κράτους απέναντι στην όλη κατάσταση γίνεται ακόμα 

μεγαλύτερη, το ΚΤΕΛ Κιλκίς πραγματοποιούσε πολλά έκτακτα δρομολόγια 

την ημέρα από τη Θεσσαλονίκη μέχρι και την Ειδομένη, ενώ το κανονικό 

δρομολόγιο πηγαίνει μέχρι το Πολύκαστρο και όχι στην Ειδομένη 

(φωτογραφία 6). Λίγο αργότερα, έκαναν την εμφάνισή τους και πολλά 

τουριστικά λεωφορεία, που από την Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη αποβίβαζαν 

τους αλλοδαπούς στο σιδηροδρομικό σταθμό Ειδομένης (φωτογραφία 7), 

πολύ κοντά στα ελληνοσκοπιανά σύνορα. 

 Όσοι δεν κατείχαν κανένα νομιμοποιητικό έγγραφο, προσπαθούσαν 

να φτάσουν στην περιοχή της Ειδομένης με τη βοήθεια διακινητών. Στην 

ίδια κατάσταση βρίσκονταν και οι κάτοχοι Υπηρεσιακών Σημειωμάτων με 

τον περιοριστικό όρο της μη μετάβασης ή/και διαμονής στο νομό Κιλκίς. Οι 

μεν πρώτοι συλλαμβάνονταν για παράβαση του νόμου περί αλλοδαπών για 

την παράτυπη παραμονή τους στη χώρα, οι δε δεύτεροι για το ποινικό 

αδίκημα της παραβίασης του περιοριστικού όρου που τους τέθηκε. Έτσι, 

κυρίως στο σιδηροδρομικό σταθμό Θεσσαλονίκης και στη γύρω περιοχή 

κυκλοφορούσαν διακινητές, που προσπαθούσαν να «ψαρέψουν» πελάτες 

ανάμεσα στους αλλοδαπούς ταξιδιώτες. Το κόστος για το δρομολόγιο από 

τη Θεσσαλονίκη μέχρι και την Ειδομένη κυμαινόταν από 100 μέχρι και 300 

ευρώ το άτομο, ανάλογα βέβαια και με την περίπτωση. Όσοι είχαν και 

ήθελαν να διαθέσουν αυτά τα χρήματα κατέφευγαν στην ξεκούραστη, 

γρήγορη αλλά ακριβή λύση του διακινητή. Οι υπόλοιποι είτε ταξίδευαν με τα 

μέσα μεταφοράς, έχοντας το φόβο της σύλληψης ή ξεκινούσαν με τα πόδια 

μέσα από τα χωράφια, μια απόσταση 80 χλμ μέχρι την Ειδομένη, έχοντας 

σαν οδηγό κυρίως τις σιδηροδρομικές γραμμές. 

 Οι διακινητές από την πλευρά τους, γνωρίζοντας ότι η μεταφορά 

παράτυπων μεταναστών είναι κακουργηματικού τύπου αδίκημα και 

λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αστυνομικοί έλεγχοι εντάθηκαν και στόχευαν 

πρωτίστως στη σύλληψη των διακινητών και όχι των μεμονωμένων 

αλλοδαπών, προσπαθούσαν να βρουν τρόπους να μεταφέρουν 
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παράτυπους αλλοδαπούς, χωρίς όμως να κινδυνεύουν να συλληφθούν. 

Χρησιμοποιούσαν κυρίως οχήματα με πινακίδες κυκλοφορίας από άλλη 

χώρα ή με πλαστές πινακίδες. Τα οχήματα χωρίς καθόλου πινακίδες δεν 

ήταν πολύ δημοφιλή, επειδή έδιναν στόχο. Αν τα αυτοκίνητα είχαν ελληνικές 

πινακίδες, έπειτα από την πληκτρολόγηση στα αρχεία της ελληνικής 

αστυνομίας, συνήθως διαπιστωνόταν ότι ανήκουν σε αλλοδαπούς, που 

ήταν πάντα πολύ δύσκολο να ανευρεθούν. Έτσι λοιπόν, μέσω του οχήματος 

δεν μπορούσαν να συνδεθεί ο διακινητής με τη διακίνηση.  

Το δεύτερο ζητούμενο ήταν να αποφύγουν την αυτοπρόσωπη 

παρουσία. Προσελάμβαναν, λοιπόν, με πάρα πολύ λίγα χρήματα (το πολύ 

50 ευρώ) έναν οδηγό. Ο οδηγός ήταν αλλοδαπός, συνήθως κάτοχος 

Δελτίου Αιτήσαντος Άσυλο Αλλοδαπού, έτσι ώστε σε αστυνομικό έλεγχο να 

ισχυριστεί ότι και αυτός θέλει να πάει στην Ειδομένη για να φύγει από την 

Ελλάδα. Υπήρχαν μάλιστα περιπτώσεις, που ο οδηγός για να αποφύγει τον 

αστυνομικό έλεγχο, εξέτρεπε επίτηδες το αυτοκίνητο από την πορεία του, 

προκαλώντας τροχαίο ατύχημα και βάζοντας σε κίνδυνο τη ζωή των 

επιβατών, οι οποίοι ήταν στοιβαγμένοι μέχρι και στο πορτ μπαγκάζ. Το 

ατύχημα του έδινε το χρόνο είτε να διαφύγει είτε, αν δε το κατάφερνε αυτό, 

να ισχυριστεί ότι είναι κι αυτός επιβάτης και ο υποτιθέμενος οδηγός τράπηκε 

σε φυγή. Πολλές φορές ο ίδιος ο διακινητής ή κάποιος άλλος «υπάλληλός» 

του, βρισκόταν σε αυτοκίνητο, το οποίο προπορευόταν του οχήματος που 

μετέφερε τους αλλοδαπούς και λειτουργούσε ως προπομπός, προκειμένου 

να ενημερώνει ενόψει επικείμενου αστυνομικού ελέγχου. 

Επιπλέον, οι διακινητές χρησιμοποιούσαν και μία ακόμα μέθοδο, 

σύμφωνα με την οποία δε χρειαζόταν ούτε καν οδηγός. Συναντιόταν με την 

ομάδα των μετακινούμενων και τους έδινε το «αμφιβόλου προελεύσεως» 

όχημα, το οποίο θα οδηγούσε κάποιος από τους αλλοδαπούς και θα 

πήγαιναν μόνοι τους στα σύνορα. Αφού έφταναν, άφηναν το όχημα σε 

προκαθορισμένο σημείο και τα κλειδιά μέσα σε αυτό, σε σημείο που τους 

είχε υποδειχθεί. Αφού το άφηναν, ερχόταν ο διακινητής ή κάποιος άλλος και 

το έπαιρνε. Και με αυτόν τον τρόπο δεν μπορούσε κανένας να συνδέσει το 

διακινητή με τη μεταφορά.   

 Τα πράγματα για τους αλλοδαπούς χειροτερεύουν όταν μπαίνει στο 

Υπηρεσιακό Σημείωμα ο περιοριστικός όρος της μη μετάβασης στο νομό 
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Κιλκίς. Τότε άρχισαν να εμφανίζονται και τα πρώτα πλαστά Υπηρεσιακά 

Σημειώματα, στα οποία δεν αναγραφόταν ο συγκεκριμένος περιοριστικός 

όρος και οι τιμές τους έφταναν μέχρι και τα πενήντα ευρώ. Οι έλεγχοι 

γίνονται αυστηρότεροι και καθημερινά στην περιοχή γίνονται αρκετές 

συλλήψεις για την παράνομη μεταφορά. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι 

συνελήφθη μέχρι και κάτοικος Κρήτης, ο οποίος δήλωσε ότι άκουσε για το 

φαινόμενο αυτό και ήρθε στην περιοχή για να κερδίσει χρήματα 

μεταφέροντας αλλοδαπούς. 

 Το τελευταίο διάστημα, δημοφιλής ήταν και η μετακίνηση από τη 

Θεσσαλονίκη με το τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-

Σκόπια-Βελιγράδι. Πολλοί πίστευαν ότι αν κρυφτούν μέσα στο τρένο θα 

καταφέρουν να φτάσουν στην Π.Γ.Δ.Μ. ή ακόμα και στη Σερβία. Αυτό όμως 

ήταν ανέφικτο αφού το τρένο ελεγχόταν στην Ειδομένη για την έξοδό του 

από την Ελλάδα, αλλά και στη Γευγελή, την πρώτη κωμόπολη επί εδάφους 

Π.Γ.Δ.Μ, για την είσοδό του στη γειτονική χώρα. Οικογένειες με μικρά 

παιδιά παρακαλούσαν τους αστυνομικούς να μην τους κατεβάσουν από το 

τρένο και να τους αφήσουν να περάσουν τα σύνορα. Κάτι τέτοιο όμως ήταν 

αδύνατο, αφού δε διέθεταν ταξιδιωτικά έγγραφα και γιατί, αν περνούσαν, 

σίγουρα θα συλλαμβάνονταν στην Π.Γ.Δ.Μ. Και όσο περνούσε ο καιρός, το 

τρένο έφτανε όλο και πιο γεμάτο στην Ειδομένη (φωτογραφία 8, 9). Στις 3 

Ιουλίου 2015, περίπου πεντακόσιοι αλλοδαποί κάθισαν επάνω στη 

σιδηροδρομική γραμμή ζητώντας να τους επιτραπεί η έξοδος από τη χώρα 

με το τρένο. Ήταν η πρώτη φορά που δεν πραγματοποιήθηκε δρομολόγιο 

τρένου λόγω των αλλοδαπών. 

 Ο πιο τραγικός, όμως, τρόπος μετακίνησης ήταν με τα πόδια. Έχω 

δει αλλοδαπούς να περπατάνε παντού: στον κάμπο, μέσα στα χωράφια 

(φωτογραφία 10), δίπλα στην κοίτη του ποταμού Αξιού, ο οποίος περνάει 

από το Πολύκαστρο και μέσω της Ειδομένης, συνεχίζει και μέσα στην 

Π.Γ.Δ.Μ. (έχει σημειωθεί και πνιγμός Σύριου που προσπάθησε να περάσει 

το ποτάμι), πάνω στη μεγάλη γέφυρα του Αξιού, που οδηγεί από τους 

Ευζώνους στην Ειδομένη (φωτογραφία 11), αλλά και κάτω από αυτή, σε 

χωματόδρομους, στους επαρχιακούς δρόμους των χωριών (φωτογραφία 

12), στην παλιά και τη νέα εθνική οδό (φωτογραφία 13)… Παντού. Άντρες, 

γυναίκες, νέοι, ηλικιωμένοι, μωράκια στην αγκαλιά των γονιών τους, μικρά 
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παιδιά, περπατούσαν προς την Ειδομένη. Με κρύο, με ζέστη, με βροχή 

(φωτογραφία 14), με καύσωνα και όλο το εικοσιτετράωρο. Πάντα. Σε λίγο 

καλύτερη μοίρα ήταν αυτοί που νοίκιαζαν ποδήλατα έξω από τη 

Θεσσαλονίκη και προσέγγιζαν την περιοχή οδηγώντας τα. 

 Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι, με τρένα, με λεωφορεία, με ταξί, με 

αυτοκίνητα, με ποδήλατα, με τα πόδια έφταναν στην περιοχή της Ειδομένης. 

Και μετά τι; Ακόμα κι αν κάποιος είναι νόμιμος, η έξοδος από τη χώρα από 

μη νομοθετημένο σημείο της μεθορίου είναι αδίκημα. Όπως, αντίστοιχα, 

αδίκημα είναι και η είσοδος στην Π.Γ.Δ.Μ. από εκείνο το σημείο. Έτσι 

λοιπόν, έπρεπε να περιμένουν τις ιδανικές συνθήκες και την κατάλληλη 

ευκαιρία για να επιχειρήσουν την είσοδο στην Π.Γ.Δ.Μ. Για αυτό το 

διάστημα της αναμονής, στήνονταν πρόχειροι καταυλισμοί με αυτοσχέδια 

καταλύματα από καλάμια, νάιλον και σκηνές μέσα σε δασώδεις περιοχές ή 

κοντά στην όχθη του ποταμού Αξιού(φωτογραφία 15, 16) . 

 Όποιος αλλοδαπός περνάει τα σύνορα και εντοπίζεται στην Π.Γ.Δ.Μ., 

στέλνεται πίσω με βάναυσο και απάνθρωπο τρόπο. Κανονικά, οι 

επιστροφές, θα πρέπει να γίνονται κατ’ εφαρμογή της Συμφωνίας 

Επανεισδοχής Ευρωπαϊκής Ένωσης –Π.Γ.Δ.Μ., η οποία είναι σε ισχύ από 

01-01-2008. Δηλαδή, για τους έχοντες ιθαγένεια τρίτων χωρών, οι οποίοι 

συνελήφθησαν στην ΠΓΔΜ χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα εισόδου, εφόσον 

αποδεικνύεται η διέλευση ή η πρότερη παραμονή τους στην Ελλάδα, η 

Π.Γ.Δ.Μ. αιτείται στις ελληνικές Αρχές να παραλαμβάνουν τα συγκεκριμένα 

άτομα πίσω (http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/?uri=celex:32007D0817). Αντί αυτού, γίνονται βίαιες 

επαναπροωθήσεις. Πολλές φορές, μάλιστα, οι αλλοδαποί είναι χτυπημένοι 

και αρκετές φορές τους έχουν ληστέψει.  

 Κι έτσι εμφανίζονται και σε αυτό το μέρος διακινητές. Μπλέκονται 

ανάμεσα στους αλλοδαπούς και διαδίδουν ότι γνωρίζουν τα καλύτερα και 

πιο ασφαλή περάσματα για τη γειτονική χώρα, αλλά και πώς να αποφύγουν 

τους ελέγχους της αστυνομίας. Έτσι, υπήρχαν διακινητές που βοηθούσαν 

τους αλλοδαπούς απλά για να περάσουν στην Π.Γ.Δ.Μ., αλλά και άλλοι που 

υπόσχονταν να τους βοηθήσουν σε όλο ή μέρος του ταξιδιού προς τη χώρα 

που επιθυμούν. Ανάλογα με την απόσταση και την επικινδυνότητα, 

διαμορφωνόταν και η τιμή. Μόνο το πέρασμα στην Π.Γ.Δ.Μ. στοίχιζε μέχρι 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex:32007D0817
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex:32007D0817
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και εκατό ευρώ. Το ταξίδι μέχρι κάποιο σημείο ή ακόμα και μέχρι τον 

προσδοκώμενο τελικό προορισμό, μέσω της βαλκανικής οδού, ήταν πολύ 

ακριβότερο και η τιμή υπολογιζόταν με βάση την απόσταση και τους 

επικείμενους κινδύνους. Για παράδειγμα, ο Aymen κλήθηκε να δώσει 3.000 

ευρώ για το δρομολόγιο Ειδομένη- Γερμανία, ενώ από τον Ahmad ζήτησαν 

5.000 για τη Γερμανία με αφετηρία, όμως, την Αθήνα.  

 Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο και με πολύ κόπο, οι αλλοδαποί 

έφταναν στην Ειδομένη και περνούσαν στην Π.Γ.Δ.Μ. Από εκεί, η 

ταλαιπωρία συνεχιζόταν. Σερβία, Ουγγαρία, Αυστρία… Και κάποια στιγμή, 

μετά από όλα αυτά που είχαν τραβήξει, το όνειρο ίσως γινόταν 

πραγματικότητα.  

 

 

 

Φωτογραφία 6. Αποβίβαση από το λεωφορείο στο χωριό Ειδομένη και πεζή προς 

τη συνοριογραμμή. 
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Φωτογραφία 7. Ο σιδηροδρομικός σταθμός Ειδομένης. 

 

 

 

 

 

 

Φωτογραφία 8. Το τρένο Θεσσαλονίκη-Σκόπια-Βελιγράδι γεμάτο αλλοδαπούς. 
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Φωτογραφία 9. Το τρένο σταματάει στο σταθμό της Ειδομένης. 

 

 

 

 

 

Φωτογραφία 10. Αλλοδαποί περπατούν σε χωράφι κοντά στην Ειδομένη. 
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Φωτογραφία 11. Αλλοδαποί περπατούν στη γέφυρα του Αξιού ποταμού προς την 

Ειδομένη. 

 

 

 

 

 

Φωτογραφία 12. Περπατώντας σε επαρχιακό δρόμο της Ειδομένης. 
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Φωτογραφία 13. Αλλοδαποί περπατούν στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών- Ευζώνων. 

 

 

 

 

 

Φωτογραφία 14. Περπατώντας προς στην Ειδομένη εν μέσω καταιγίδας. 
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Φωτογραφία 15. Αλλοδαποί κρύβονται στο «δάσος» της Ειδομένης.  

 

 

 

Φωτογραφία 16. Οικογένειες περιμένουν την κατάλληλη ευκαιρία να περάσουν τα 

σύνορα. 
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ: Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 
 

Η αθρόα προσέλευση αλλοδαπών στην περιοχή κοντά στα σύνορα, 

μεταμορφώνει και την τοπική αγορά, αλλά και την οικονομία των 

παραμεθόριων χωριών. Στην αρχή δεκάδες, αργότερα εκατοντάδες και από 

το καλοκαίρι του 2015, χιλιάδες αλλοδαποί φθάνουν καθημερινά στα χωριά 

Εύζωνοι και Ειδομένη του Νομού Κιλκίς, προσπαθώντας να περάσουν στην 

Π.Γ.Δ.Μ. και από εκεί να κατευθυνθούν βόρεια προς την Ευρώπη. Έτσι, τα 

χωριά αυτά, που  είχαν ερημώσει μετά τη διάλυση της πρώην 

Γιουγκοσλαβίας, γέμισαν ξανά περαστικούς διαβάτες.  

Μικρά ξενοδοχεία, παντοπωλεία, καφετέριες και βενζινάδικα που 

υπολειτουργούσαν από τα μέσα της δεκαετίας του '90, αναπροσαρμόζουν 

τις παροχές και τα εμπορεύματά τους ακολουθώντας τις ανάγκες του νέου 

αγοραστικού κοινού. Οι απαιτήσεις και οι συνήθειες των αλλοδαπών 

μπαίνουν στο μικροσκόπιο, έτσι ώστε να αλλάξουν προφίλ και τα 

καταστήματα της περιοχής. Κάποιοι καταστηματάρχες απασχολούν στις 

δουλειές τους αραβόφωνους, που μιλούν ελληνικά. Τώρα, όλοι πωλούν τσάι 

ενώ είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σχεδόν δεν πωλούν πια χοιρινό κρέας 

και τα παράγωγά του, όπως επιτάσσει η θρησκεία των μουσουλμάνων 

ταξιδιωτών. Καπέλα, σακίδια πλάτης, υπνόσακοι, αδιάβροχα και ομπρέλες 

για τις βροχερές μέρες είναι λίγα μόνο από τα καινούργια προϊόντα για τους 

νέους πελάτες. Ενδεικτικό της όλης κατάστασης είναι ότι οι επιχειρήσεις της 

περιοχής αναρτούν πινακίδες γραμμένες στην αραβική γλώσσα, 

προσπαθώντας έτσι να προσαρμοστούν στα νέα οικονομικά δεδομένα 

(φωτογραφία 17).  

Δε λείπουν βέβαια και οι δικαιολογημένες διαμαρτυρίες των αγροτών, 

γιατί οι ταξιδιώτες προκαλούν ζημιές στις καλλιέργειές τους. Τα 

μετακινούμενα καραβάνια, χρησιμοποιούν πολλές φορές τα χωράφια για 

ξεκούραση, διανυκτέρευση ή απλά περνούσαν μέσα από αυτά, 

καταστρέφοντας έτσι τα φυτά και τη σοδειά.   

Το φαρμακείο, που βρίσκεται στην πλατεία του χωριού Εύζωνοι και 

λειτουργεί τα τελευταία έξι χρόνια, μέχρι πριν την έλευση των αλλοδαπών, 

εξυπηρετούσε τους περίπου 200 κατοίκους των Ευζώνων και τους 
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λιγοστούς κατοίκους των διπλανών χωριών. Ο φαρμακοποιός κ. Χαϊνέλης 

Δημήτρης συνεννοείται στην αγγλική γλώσσα με τους αλλοδαπούς που 

μπαίνουν στο φαρμακείο του. Όσοι δε μιλούν αγγλικά, του δείχνουν απλά το 

σημείο που πονούν. Του ζητούν κυρίως παυσίπονα, γάζες και επιδέσμους. 

Όταν χαλάει ο καιρός, μεγάλη ζήτηση έχουν το σιρόπι για το βήχα και 

διάφορα χάπια για κρυολόγημα. Μέχρι πριν τον Αύγουστο του 2015, που οι 

αλλοδαποί κατέφταναν στην περιοχή με τα πόδια, έχοντας διανύσει πολλές 

δεκάδες χιλιόμετρα, πρώτα στις προτιμήσεις ήταν σκευάσματα για να 

καταπραΰνουν τον πόνο και να περιποιηθούν τα ταλαιπωρημένα πόδια 

τους. Συχνά θέλουν να αγοράσουν και είδη για να πλυθούν, όπως 

αφρόλουτρα, σαπούνια και σαμπουάν. Τον πληρώνουν με μετρητά χρήματα 

ενώ ποτέ δεν του έτυχε να ζητήσουν κάτι και να αρνηθούν να καταβάλουν 

το αντίτιμο. Ο φαρμακοποιός ανέφερε ότι του κάνει εντύπωση ότι η 

πλειοψηφία των ανθρώπων, με τους οποίους συνομίλησε, ήταν 

μορφωμένοι και μάλιστα ανάμεσα τους συνάντησε τουλάχιστον τρεις 

συναδέλφους του από τη Συρία. Επιπλέον, αναφέρθηκε στην τοπική 

κοινωνία, τονίζοντας ότι οι κάτοικοι του χωριού, όντας οι ίδιοι πρόσφυγες 

από τον Πόντο και γνωρίζοντας ότι αυτοί οι αλλοδαποί είναι περαστικοί από 

το χωριό τους, δεν έχουν πρόβλημα με την ολιγοήμερη παρουσία τους και 

μάλιστα τους παρέχουν όποια βοήθεια μπορούν. 

Ο κ.Μιχαηλίδης Γιάννης έχει εδώ και χρόνια μια κινητή καντίνα-

παγωτατζίδικο και πουλάει καφέδες, νερά, παγωτά και διάφορα 

συσκευασμένα είδη όπως μπισκότα και κρουασάν. Στις αρχές του 

καλοκαιριού του 2015, οπότε και άρχισαν να πληθαίνουν σημαντικά οι 

αλλοδαποί που έφταναν στα ελληνικά σύνορα με την Π.Γ.Δ.Μ., κοντά στο 

σιδηροδρομικό σταθμό της Ειδομένης, αποφάσισε να δραστηριοποιηθεί 

επαγγελματικά στην περιοχή (φωτογραφία 18). Το ωράριο λειτουργίας της 

καντίνας του είναι 06:30 το πρωί μέχρι περίπου την 14:00 το μεσημέρι. Το 

πρώτο σε κατανάλωση είδος είναι το ζεστό τσάι. Οι αλλοδαποί, 

προερχόμενοι κυρίως από ανατολικές μουσουλμανικές χώρες, ακόμα και το 

καλοκαίρι, πίνουν ζεστό τσάι. Κάποιοι, λίγοι βέβαια, παραγγέλνουν καφέδες, 

ζεστούς και κρύους. Μεγάλη ζήτηση έχουν και τα νερά ενώ αρκετοί 

αγοράζουν και κάτι για να φάνε, με τα μπισκότα να είναι πρώτα στις 

προτιμήσεις. Τους ζεστούς καλοκαιρινούς μήνες την τιμητική τους είχαν και 
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τα παγωτά μηχανής. Η συνεννόηση γίνεται κυρίως στην αγγλική γλώσσα 

υποβοηθούμενη από νοήματα, που από την πλευρά του αγοραστή δείχνουν 

το προϊόν που επιθυμεί και από την πλευρά του πωλητή, νοήματα με τα 

δάχτυλα σχετικά με την τιμή. Βέβαια, ο κ.Γιάννης αναφέρει ότι, προκειμένου 

να προσαρμοστεί στις νέες απαιτήσεις, έχει μάθει σχεδόν όλες τις τιμές των 

προϊόντων του στην αραβική γλώσσα και έτσι καλύπτει την πλειονότητα των 

πελατών του. Όσον αφορά στις τιμές, πολλοί του κάνουν παζάρια 

προσπαθώντας να γλιτώσουν ό,τι περισσότερο μπορούν. Όλα τα 

ροφήματα, αλλά και το ευρείας κατανάλωσης τσάι, στοιχίζουν ένα ευρώ. 

Σύμφωνα με τον πωλητή, σύνηθες φαινόμενο αποτελεί η κίνηση να βγάζει ο 

αγοραστής κάποια κέρματα, που στο σύνολό τους είναι λιγότερα από ένα 

ευρώ και να θέλει έτσι να αγοράσει το προϊόν σε χαμηλότερη τιμή. Όταν 

καταλάβει ότι ο πωλητής είναι ανένδοτος σχετικά με τη μείωση της τιμής, 

του δίνει κέρμα των δύο ευρώ ή χαρτονόμισμα, γεγονός που σημαίνει ότι 

έχει χρήματα. Απλά προσπαθεί να κάνει οικονομία. Μάλιστα ο κ.Γιάννης 

σημειώνει ότι όλοι όσοι φτάνουν στην περιοχή της Ειδομένης έχουν αρκετά 

χρήματα πάνω τους. 

Με την έλευση των αλλοδαπών, άρχισαν να λειτουργούν και πάλι και 

τα ξενοδοχεία της περιοχής, που τα προηγούμενα χρόνια εξυπηρετούσαν 

σχεδόν αποκλειστικά τους Τούρκους, οι οποίοι ζούνε σε ευρωπαϊκές χώρες. 

Τους καλοκαιρινούς μήνες, όσοι από αυτούς πήγαιναν οδικώς στην 

Τουρκία, περνούσαν από το μεθοριακό σταθμό των Ευζώνων και μερικοί 

σταματούσαν για διανυκτέρευση και ξεκούραση σε κάποιο ξενοδοχείο. Το 

ξενοδοχείο Βεργίνα και το ξενοδοχείο Μακεδονία, το οποίο ήταν 

εγκαταλελειμμένο, αλλά ανακαινίστηκε και άνοιξε λόγω της αυξημένης 

κίνησης, βρίσκονται μέσα στο χωριό Εύζωνοι και έχουν τον ίδιο ιδιοκτήτη. 

Το ξενοδοχείο «Χαρά» βρίσκεται έξω από το χωριό, στην παλιά εθνική οδό 

Θεσσαλονίκης-Ευζώνων και από εκεί περνάει και ο δρόμος για την 

Ειδομένη (φωτογραφία 19). Ζήτησα και από τους δύο ιδιοκτήτες να μου 

μιλήσουν για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας, αλλά αρνήθηκαν. Ο 

πρώτος με απέφευγε συνεχώς με το πρόσχημα ότι δεν προλαβαίνει από 

την πολλή δουλειά ενώ ο δεύτερος μου είπε ότι δε θα μου μιλήσει, γιατί έχει 

μιλήσει σε πολλούς, αλλά αυτοί μετά «τα γράφουν όπως θέλουν». Έτσι 

λοιπόν, βασιζόμενη στις μαρτυρίες των πελατών- συνομιλητών μου, τα 
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ξενοδοχεία νοίκιαζαν τα δωμάτια με το άτομο και όχι με το δωμάτιο, 

δίνοντας τους τη δυνατότητα να κοιμούνται παραπάνω από τα 

προβλεπόμενα άτομα σε κάθε δωμάτιο, πληρώνοντας δέκα ευρώ ο 

καθένας. 

Από τις πιο ευφάνταστες, ομολογουμένως, επιχειρήσεις, οι οποίες 

στήθηκαν βασισμένες στις νέες συνθήκες, που δημιουργήθηκαν είναι αυτές, 

που νοίκιαζαν ποδήλατα στους αλλοδαπούς. Οι αλλοδαποί συνήθως 

ερχόταν στην περιοχή με τα συνήθη δρομολόγια των λεωφορείων του 

ΚΤΕΛ. Από τότε που στα Υπηρεσιακά τους Σημειώματα μπήκε ο 

περιοριστικός όρος της μη μετάβασής τους στο νομό Κιλκίς, η μεταφορά 

τους με οποιοδήποτε μέσο αποτελούσε ποινικό αδίκημα. Έτσι το ταξίδι από 

τη Θεσσαλονίκη προς την Ειδομένη γινόταν πεζή, είτε στην αρχή, κρυφά, 

από τα χωράφια, συνήθως δίπλα στη σιδηροδρομική γραμμή είτε αργότερα, 

φανερά, στην άκρη ακόμα και της νέας εθνικής οδού, που είναι δρόμος 

ταχείας κυκλοφορίας με ιδιαίτερα υψηλή κυκλοφοριακή κίνηση. Η 

απόσταση, όμως, είναι αρκετά μεγάλη και κουραστική όταν διανύεται με τα 

πόδια και με εχθρό τις καιρικές συνθήκες, που ήταν είτε η βροχή είτε 

συχνότερα, ο καυτός καλοκαιρινός ήλιος. Για το λόγο αυτό, επιχειρηματίες 

διέθεταν ποδήλατα προς ενοικίαση, τα οποία οι αλλοδαποί παραλάμβαναν 

με την είσοδό τους στον «απαγορευμένο» νομό Κιλκίς (περιοχή Αξιοχωρίου) 

μέχρι την περιοχή των Ευζώνων. Κάποιες φορές, μπροστά από την 

ποδηλατική πομπή υπήρχε φορτηγάκι, το οποίο αφενός έδειχνε τη 

διαδρομή στους ποδηλάτες και αφετέρου μετά την ολοκλήρωσή της, μάζευε 

τα ποδήλατα για να τα επιστρέψει στο αρχικό σημείο ώστε να νοικιαστούν 

εκ νέου. Κάποιοι, όμως, ποδηλάτες ταξίδευαν μόνοι και άφηναν τα 

ποδήλατα σε προσυμφωνημένο σημείο. Το κόστος της ενοικίασης 

ποδηλάτου για τη διαδρομή αυτή ήταν είκοσι ευρώ, ενώ όποιος, για 

μεγαλύτερη ασφάλεια ήθελε να νοικιάζει και φωσφορούχο γιλέκο, καλούνταν 

να πληρώσει πέντε ευρώ επιπλέον. (φωτογραφίες 20, 21). 

Από τον Αύγουστο 2015, η τεράστια προσέλευση στην περιοχή 

ανθρώπων, που ασχολούνταν με το θέμα των αλλοδαπών έδωσε νέα, 

ακόμη μεγαλύτερη ώθηση στην τοπική οικονομία. Μέλη ανθρωπιστικών 

οργανώσεων, Μ.Κ.Ο., εθελοντές, αστυνομικοί για ενίσχυση της τοπικής 

δύναμης έπρεπε να στεγαστούν και να σιτιστούν. Έτσι, στο Πολύκαστρο και 
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σε όλη τη γύρω περιοχή δεν έμεινε σπίτι και δωμάτιο σε ξενοδοχείο, που 

δεν έχει νοικιαστεί. Οι ταβέρνες και οι καφετέριες είναι πάντα γεμάτες, ενώ 

τα ράφια των καταστημάτων τροφίμων, αδειάζουν με γοργούς ρυθμούς. 

Λόγω του μεγάλου αριθμού νέων κατοίκων και των πολλών εθνικοτήτων, 

που συνυπάρχουν αυτή την στιγμή στο Πολύκαστρο, δε θα ήταν υπερβολή 

να χαρακτηριστεί ως μια πολυπολιτισμική μεγάλη κωμόπολη.  

 

 

 

 

 

Φωτογραφία 17. Πινακίδα εντός της Ειδομένης, 
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Φωτογραφία 18. Καντίνα λίγο πριν το σημείο εξόδου από την Ελλάδα. 

 

 

 

 

Φωτογραφία 19. Ξενοδοχείο έξω από το χωριό Εύζωνοι. 
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Φωτογραφία 20. Πατέρας με την ανήλικη κόρη του ποδηλατεί μέχρι την Ειδομένη.  

 

 

 

Φωτογραφία 21. Γυναίκα κάνει ποδήλατο προς τα σύνορα. Στο βάθος διακρίνεται 

και η παρέα της. 
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ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ 

 

Πίνακας 1. Αριθμός ατόμων ανά χώρα ιθαγένειας. 

 

ΧΩΡΑ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ 

ΑΙΓΥΠΤΟΣ 10 

ΑΙΘΙΟΠΙΑ 4 

ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ 16 

ΑΛΒΑΝΙΑ 124 

ΑΛΓΕΡΙΑ 70 

ΑΝΓΚΟΛΑ 2 

ΑΝΙΘΑΓΕΝΗΣ 4 

ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 912 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 6 

ΓΕΩΡΓΙΑ 3 

ΓΚΑΜΠΙΑ 8 

ΓΚΑΝΑ 56 

ΓΟΥΙΝΕΑ 3 

ΕΡΥΘΡΑΙΑ 65 

ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ 1 

ΙΝΔΙΑ 5 

ΙΡΑΚ 123 

ΙΡΑΝ 40 

ΙΣΠΑΝΙΑ 1 

ΚΑΜΕΡΟΥΝ 13 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 

ΚΟΜΟΡΕΣ 26 

ΚΟΝΓΚΟ 23 

ΚΟΣΟΒΟ 3 
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ΚΟΥΒΕΙΤ 2 

Λ.Δ. ΚΟΝΓΚΟ 11 

ΛΙΒΑΝΟΣ 4 

ΛΙΒΕΡΙΑ 2 

ΛΙΒΥΗ 2 

ΜΑΛΙ 13 

ΜΑΡΟΚΟ 20 

ΜΑΥΡΙΤΑΝΙΑ 12 

ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ 2 

ΜΠΑΝΓΚΛΑΝΤΕΣ 140 

ΜΠΕΝΙΝ 1 

ΜΠΟΥΡΚΙΝΑ ΦΑΣΟ 4 

ΜΥΑΝΜΑΡ 1 

ΝΙΓΗΡΑΣ 1 

ΝΙΓΗΡΙΑ 28 

ΟΥΓΚΑΝΤΑ 4 

Π.Γ.Δ.Μ. 9 

ΠΑΚΙΣΤΑΝ 279 

ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ 92 

ΡΟΥΑΝΤΑ 3 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 2 

ΡΩΣΙΑ 1 

ΣΕΝΕΓΑΛΗ 87 

ΣΕΡΒΙΑ 7 

ΣΙΕΡΑ ΛΕΟΝΕ 13 

ΣΟΜΑΛΙΑ 114 

ΣΟΥΔΑΝ 24 

ΣΥΡΙΑ 3.736 

ΤΑΝΖΑΝΙΑ 1 

ΤΟΓΚΟ 4 

ΤΟΥΡΚΙΑ 1 

ΤΣΑΝΤ 1 

ΤΥΝΗΣΙΑ 1 

ΥΕΜΕΝΗ 9 
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Γράφημα 1. Ποσοστιαία κατανομή ανά χώρα ιθαγένειας. 

 

 

 

Ο αρχικός προβληματισμός του δυτικού κόσμου, που παρακολουθεί 

αμέτρητους ανθρώπους να φτάνουν στην Ευρώπη και όχι μόνο, θα έπρεπε 

να ήταν από πού έρχονται αυτοί οι άνθρωποι. Και το «πού» δεν είναι απλά 

ένα σημείο στο χάρτη, αλλά συνδέεται άρρηκτα και με την κατάσταση που 

υπάρχει στο μέρος αυτό. Έτσι λοιπόν, η πλειονότητα των μετακινούμενων 

προέρχεται από χώρες, όπου μαίνονται ένοπλες συρράξεις ή διαπράττονται 

κατάφωρες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.  
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Στα πλαίσια της έρευνας, η ιθαγένεια των ερωτηθέντων 

διαπιστώθηκε από τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα. Στα άτομα που δεν 

έφεραν έγγραφα, είχε προηγηθεί η διαδικασία ταυτοποίησης της ιθαγένειάς 

τους (screening). Αξίζει να σημειωθεί, ότι κατά τη διαδικασία αυτή από τις 

ελληνικές αρχές, το σύνολο σχεδόν των ατόμων δήλωναν ότι είναι Σύριοι, 

λόγω των «ειδικών προνομίων» που απολάμβαναν όσοι ήταν σε αυτήν την 

κατηγορία. Εντύπωση προκαλεί, ότι προσπαθούσαν να αποδείξουν ότι είναι 

Σύριοι, ακόμα και άνθρωποι, οι οποίοι δε μιλούσαν καν την αραβική 

γλώσσα. Επιπλέον, πολλοί από αυτούς, διέπρατταν ποινικά αδικήματα με 

την κατοχή και χρήση πλαστών συριακών διαβατηρίων, κλεμμένων γνήσιων 

ή γνήσιων που είχαν παραποιηθεί π.χ. είχαν αλλάξει τη φωτογραφία του 

πραγματικού κατόχου με δική τους (άρθρα 216, 217 Π.Κ.). Μέσω, όμως, του 

screening, στο σύνολο σχεδόν των περιπτώσεων, διαπιστωνόταν η 

πραγματική τους ιθαγένεια. 

Δεν αποτελεί έκπληξη ότι παραπάνω από τους μισούς ανθρώπους, 

που έφτασαν στην Ειδομένη, στο διάστημα της έρευνας, προέρχονται από 

την εμπόλεμη Συρία. Μάλιστα, ο αριθμός τους παρουσίαζε αυξητική τάση. 

Δηλαδή, με το πέρασμα του χρόνου, οι Σύριοι που προσπαθούσαν να 

φύγουν προς κάποια ευρωπαϊκή χώρα γινόταν όλο και περισσότεροι. 

Μια ιδιαιτερότητα που παρουσιάστηκε, ήταν με τους έχοντες 

παλαιστινιακή ιθαγένεια. Μετά τη διαίρεση της Παλαιστίνης σε δύο κράτη, με 

απόφαση που υιοθέτησε ο Ο.Η.Ε. το 1947, αλλά και αργότερα, λόγω των 

συνεχών συρράξεων στην περιοχή, πολλές χώρες της Μέσης Ανατολής, 

όπως ο Λίβανος, η Ιορδανία και κυρίως η Συρία, δέχτηκαν τους 

εκτοπισμένους Παλαιστίνιους και, σε κάποιους από αυτούς, έδωσαν και 

ιθαγένεια. Οι Παλαιστίνιοι, όμως, κάτοικοι Συρίας, χωρίς έγγραφα, 

κινδυνεύουν να αντιμετωπιστούν ως Παλαιστίνιοι και όχι ως κάτοικοι Συρίας. 

Ακόμα κι αν δεν έχουν τη συριακή ιθαγένεια, οι Παλαιστίνιοι της Συρίας θα 

πρέπει να αντιμετωπιστούν ακριβώς όπως και οι Σύριοι, καθώς και οι δύο 

ομάδες φεύγουν από τις ίδιες φρικτές συνθήκες. 

Στην παρούσα έρευνα, οι 92 Παλαιστίνιοι, που συνάντησα, 

μετρήθηκαν σύμφωνα με την ιθαγένεια, που αναγραφόταν στα 

νομιμοποιητικά τους έγγραφα. Είναι όμως γεγονός, ότι το σύνολο σχεδόν 

από αυτούς ήταν κάτοικοι Συρίας. Κάτοικοι Συρίας ήταν και τα τέσσερα 
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άτομα, παλαιστινιακής καταγωγής, που προσμετρήθηκαν, ως ανιθαγενείς, 

εφόσον αυτό αναγραφόταν στα Δελτία Αιτούντος Διεθνή Προστασία, που 

κατείχαν. Ιχθυοπώλης στη Λαττάκεια Συρίας, ο 51 ετών Παλαιστίνιος 

Mahmoud, πήρε τη σύζυγο του Ghousoun, 38 ετών και τις δύο κόρες του 

(εφτά και τριών ετών) και τον Ιανουάριο του 2015 έφτασε με λεωφορείο 

στην Τουρκία. Από εκεί, πλήρωσε 7000 δολάρια και 250 ευρώ για όλη την 

οικογένεια, για να φτάσει με καράβι στην Ιταλία, αλλά συνελήφθη από 

ελληνικές αρχές και βρέθηκε στην Καλαμάτα. Υπέβαλε αίτηση για χορήγηση 

ασύλου και αντιμετωπίστηκε ως ανιθαγενής. 

Οι Αφγανοί αποτελούν τη δεύτερη μεγαλύτερη εθνοτική ομάδα 

ανθρώπων, που βρέθηκαν στην Ειδομένη με σκοπό να φτάσουν σε μια 

ευρωπαϊκή χώρα. Η Ελλάδα, για τους περισσότερους, ήταν χώρα διέλευσης 

«τράνζιτ», αλλά υπήρχε και μεγάλο ποσοστό Αφγανών, οι οποίοι είχαν 

μείνει στην Ελλάδα, αιτήθηκαν άσυλο, αλλά αποφάσισαν να φύγουν. Το ίδιο 

συνέβαινε και με τους πολίτες Πακιστάν και Μπαγκλαντές, οι οποίοι 

ακολουθούν σε αριθμό ατόμων με ποσοστό 5% και 2% αντίστοιχα, επί του 

συνόλου των συμμετεχόντων στην έρευνα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, όμως, 

υπερτερούσαν οι ήδη διαμένοντες στην Ελλάδα. Ποσοστό 2% 

καταλαμβάνουν και οι Ιρακινοί, οι οποίοι όπως δείχνουν τα γεγονότα, 

ακολουθούν τη μοίρα των Σύριων.  

Τζιχαντιστές του ISIS (Ισλαμικό Κράτος του Ιράκ και της Συρίας - ή 

του Λεβάντε), που τώρα είναι η πιο ενεργή τζιχαντιστική τρομοκρατική 

οργάνωση στη Μέση Ανατολή και Ταλιμπάν, οι οποίοι συνεχίζουν τον 

ανταρτοπόλεμο, τροφοδοτούν τη χρόνια βία και την ανασφάλεια στις χώρες 

αυτές. Οι συνεχείς συγκρούσεις ωθούν τους ανθρώπους να φύγουν από την 

πατρίδα τους, επειδή απειλείται η ζωή τους. Συνεπακόλουθα, όμως, 

προσπαθούν να ξεφύγουν από την ανέχεια και την απουσία προοπτικής. 

Στην πραγματικότητα, προσπαθούν να αποδράσουν από ένα σύνολο 

καταστάσεων, που είναι αναγκασμένοι να αντιμετωπίζουν και δεν μπορούν 

να ζήσουν πια κάτω από αυτές τις συνθήκες. 

Ο μεγάλος αριθμός των ανθρώπων από την Αλβανία στην περιοχή 

της Ειδομένης, δε σχετίζεται με τις μεταναστευτικές ροές προς την Ευρώπη. 

Πρόκειται για άτομα που έμεναν στην Ελλάδα και είτε δεν είχαν ποτέ 

νομιμοποιητικά έγγραφα είτε είχε λήξει η ισχύς τους. Έτσι, προσπαθούσαν 
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να φύγουν από την Ελλάδα προς τη χώρα τους, από μη νομοθετημένο 

σημείο της μεθορίου, εκμεταλλευόμενοι την ανοχή της ελληνικής πολιτείας 

στην περιοχή της Ειδομένης, εξασφαλίζοντας έτσι την ατιμωρησία. 

Πολλοί άνθρωποι, φτάνουν στην Ελλάδα και καταλήγουν στην 

Ειδομένη, προερχόμενοι από την Αφρική. Σύμφωνα με το Failed States 

Index, 7-8 Αφρικανικές χώρες βρίσκονται σταθερά ανάμεσα στις 10 πιο 

«αποτυχημένες» παγκοσμίως (Σουδάν, Σομαλία, Ζιμπάμπουε, Τσαντ, Ακτή 

Ελεφαντοστού, Κεντρική Αφρικανική Δημοκρατία κτλ). Αντίστοιχη εικόνα 

προκύπτει και από το Freedom House (Μ.Κ.Ο. για την υπεράσπιση της 

δημοκρατίας, της πολιτικής ελευθερίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων), 

σύμφωνα με τις εκθέσεις του οποίου, στην Αφρική βρίσκονται 8 από τα 20 

πιο καταπιεστικά καθεστώτα του κόσμου (Ακτή Ελεφαντοστού, Γουινέα, 

Ερυθραία, Λιβύη, Σουαζιλάνδη, Σομαλία, Σουδάν, Ζιμπάμπουε). Ενώ, 

σύμφωνα με το UNDP (United Nations Development Programme), στην 

ήπειρο βρίσκονται 35 από τις πλέον υποανάπτυκτες χώρες. Η καθημερινή 

εικόνα στην Αφρική έρχεται να επιβεβαιώσει με τον πιο δραματικό τρόπο 

αυτά τα στοιχεία. Ο μισός πληθυσμός της ηπείρου ζει με λιγότερο από ένα 

δολάριο την ημέρα, πάνω από μισό ποσοστό του συνολικού πληθυσμού 

στερείται πρόσβασης σε περίθαλψη και υπηρεσίες υγείας, ενώ το ένα τρίτο 

των ανθρώπων πάσχει από υποσιτισμό και ένα στα έξι παιδιά πεθαίνει πριν 

συμπληρώσει το πέμπτο έτος της ηλικίας του, με το μέσο όρο ζωής των 

Αφρικανών να είναι μόλις 41 έτη. Σύμφωνα με τον Paul Williams, οι κύριες 

απειλές ασφάλειας για την Αφρική μπορούν να ενταχθούν σε τρεις ευρείες 

κατηγορίες: α) βία, β) προβλήματα υγείας και γ) υποβάθμιση του 

περιβάλλοντος (Καρατράντος, 2012 : 5). 

Το μεγαλύτερο ποσοστό Αφρικανών στην Ειδομένη κατέχουν οι 

Σομαλοί, οι οποίοι στη χώρα τους αντιμετωπίζουν τεράστια ανθρωπιστική 

κρίση. Μακρύ ιστορικό σε ένοπλες βίαιες συγκρούσεις, πολιτική αστάθεια με 

απουσία κυβέρνησης, φυλετικές ανισότητες, φτώχεια, κακή υγεία και 

ασθένειες είναι κάποια μόνο από τα προβλήματα που τους ωθούν προς το 

ευρωπαϊκό όνειρο. 

Στην Ειδομένη, κατά τη διάρκεια της έρευνας, συνάντησα 

ανθρώπους από  57 διαφορετικές χώρες και ανιθαγενείς. Και οι αριθμοί 

μιλούν από μόνοι τους. Όλοι αυτοί είχαν μια πατρίδα. Είχαν και όνειρα. Και 
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πρέπει να ξανακάνουν όνειρα. Αυτό θα γίνει ευκολότερο, όταν αποδεχτούμε 

ότι η ετερότητα είναι πια κοντά μας, δίπλα μας και πρέπει να αναζητηθεί ο 

τρόπος, που αυτό δε θα μας τρομάζει πια. 
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ΦΥΛΟ 

 

 

Πίνακας 2. Αριθμός ατόμων ανά φύλο. 

 

ΦΥΛΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ 

ΑΝΔΡΕΣ 5.739 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 411 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 2. Ποσοστιαία κατανομή ανά φύλο. 
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Πίνακας 3. Αριθμός ανδρών – γυναικών ανά χώρα ιθαγένειας. 

  

ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

ΑΙΓΥΠΤΟΣ 
10 0 

ΑΙΘΙΟΠΙΑ 
1 3 

ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ 
10 6 

ΑΛΒΑΝΙΑ 
120 4 

ΑΛΓΕΡΙΑ 
67 3 

ΑΝΓΚΟΛΑ 
2 0 

ΑΝΙΘΑΓΕΝΗΣ 
1 3 

ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 
768 144 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
4 2 

ΓΕΩΡΓΙΑ 
3 0 

ΓΚΑΜΠΙΑ 
8 0 

ΓΚΑΝΑ 
51 5 

ΓΟΥΙΝΕΑ 
3 0 

ΕΡΥΘΡΑΙΑ 
58 7 

ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ 
1 0 

ΙΝΔΙΑ 
5 0 

ΙΡΑΚ 
107 16 

ΙΡΑΝ 
38 2 

ΙΣΠΑΝΙΑ 
1 0 

ΚΑΜΕΡΟΥΝ 
9 4 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
1 0 

ΚΟΜΟΡΕΣ 
18 8 

ΚΟΝΓΚΟ 
18 5 

ΚΟΣΟΒΟ 
3 0 

ΚΟΥΒΕΙΤ 
1 1 

Λ.Δ. ΚΟΝΓΚΟ 
11 0 

ΛΙΒΑΝΟΣ 
4 0 

ΛΙΒΕΡΙΑ 
2 0 

ΛΙΒΥΗ 
2 0 

ΜΑΛΙ 
13 0 

ΜΑΡΟΚΟ 
20 0 

ΜΑΥΡΙΤΑΝΙΑ 
12 0 

ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ 
2 0 
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ΜΠΑΝΓΚΛΑΝΤΕΣ 
140 0 

ΜΠΕΝΙΝ 
1 0 

ΜΠΟΥΡΚΙΝΑ ΦΑΣΟ 
4 0 

ΜΥΑΝΜΑΡ 
1 0 

ΝΙΓΗΡΑΣ 
1 0 

ΝΙΓΗΡΙΑ 
23 5 

ΟΥΓΚΑΝΤΑ 
2 2 

Π.Γ.Δ.Μ. 
9 0 

ΠΑΚΙΣΤΑΝ 
278 1 

ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ 
86 6 

ΡΟΥΑΝΤΑ 
2 1 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
2 0 

ΡΩΣΙΑ 
1 0 

ΣΕΝΕΓΑΛΗ 
86 1 

ΣΕΡΒΙΑ 
7 0 

ΣΙΕΡΑ ΛΕΟΝΕ 
13 0 

ΣΟΜΑΛΙΑ 
85 29 

ΣΟΥΔΑΝ 
23 1 

ΣΥΡΙΑ 
3.586 150 

ΤΑΝΖΑΝΙΑ 
1 0 

ΤΟΓΚΟ 
4 0 

ΤΟΥΡΚΙΑ 
0 1 

ΤΣΑΝΤ 
0 1 

ΤΥΝΗΣΙΑ 
1 0 

ΥΕΜΕΝΗ 
9 0 

5.739 411 

 

 

 

Η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων, που βρέθηκαν στην περιοχή της 

Ειδομένης από το Σεπτέμβριο του 2013 έως και τον Ιούλιο του 2015, είναι 

άντρες. Και μάλιστα, το πρώτο διάστημα της έρευνας, το ποσοστό των 

ανδρών ήταν καθολικό. Φυσικά, αυτό δεν αποτελεί έκπληξη, καθώς η 

δημογραφία των βίαιων μετακινήσεων ανά τους αιώνες, έχει ένα 

καθιερωμένο σχήμα: πρώτα φεύγουν οι άντρες, κυρίως για να αποφύγουν 

τη βίαιη στρατολόγηση και στη συνέχεια ακολουθούν οι γυναίκες και τα 

παιδιά. 
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 Επιπλέον, μεγάλο ρόλο παίζουν οι κοινωνικές συνθήκες και τα 

έμφυλα στερεότυπα στις χώρες από τις οποίες προέρχονται οι 

μετακινούμενοι. Ο ισλαμικός φονταμενταλισμός από τη μια και η 

πατριαρχική δομή της κοινωνίας από την άλλη, συμβάλλουν στη διατήρηση 

της ανισότητας μεταξύ των δύο φύλων. Τα δικαιώματα των γυναικών 

αμφισβητούνται ή δεν υπάρχουν. 

 Η οικογένεια, ως ο μικρότερος πυρήνας της πατριαρχικά δομημένης 

κοινωνίας, ακολουθεί και αυτή το συγκεκριμένο πρότυπο. Ο άντρας, 

έχοντας το ρόλο του συζύγου και πατέρα, παίρνει αποφάσεις για όλη την 

οικογένεια, αλλά είναι και υπεύθυνος για αυτήν. Έτσι λοιπόν, στην 

περίπτωση των οικογενειών που θα μετακινηθούν όλοι σταδιακά, πρώτα 

φεύγουν οι άντρες προκειμένου να δουν πώς είναι η κατάσταση στη χώρα, 

που επιθυμούν να πάνε κι έπειτα θα ακολουθήσει η υπόλοιπη οικογένεια. 

Αυτό θα γίνει με παράνομο τρόπο, όπως δηλαδή έφυγε και ο άντρας ή 

νόμιμα, αν καταφέρει ο άντρας να νομιμοποιήσει τη διαμονή του και να 

φέρει κοντά του τους υπόλοιπους μέσω της οικογενειακής επανένωσης. 

 Στην περίπτωση, που θα φύγουν μόνο κάποια από τα παιδιά της 

οικογένειας, συνήθως επιλέγονται τα μεγαλύτερα σε ηλικία αρσενικά παιδιά. 

Βέβαια, το ότι είναι μεγαλύτερα σε ηλικία από τα αδέρφια τους, δε σημαίνει 

ότι είναι και ενήλικες. Έτσι στην περιοχή της Ειδομένης συνάντησα και 

ασυνόδευτα ανήλικα παιδιά. 

 Από την άνοιξη του 2015 οι γυναίκες στην Ειδομένη, γίνονται όλο και 

περισσότερες. Υπάρχουν περισσότερες οικογένειες, που ταξιδεύουν όλα τα 

μέλη της μαζί, αλλά υπάρχουν και γυναίκες μόνες ή με τα παιδιά τους, που 

πηγαίνουν να βρουν τον άντρα της οικογένειας στη χώρα που κατόρθωσε 

να φτάσει. Συμπερασματικά, και αυτή η μετακίνηση προς την Ευρώπη, 

ακολουθεί τα πρότυπα της μετανάστευσης ανά τους αιώνες, με τους άνδρες 

να υπερέχουν αριθμητικά. 
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ΗΛΙΚΙΑ 

 

 

Πίνακας 4. Ηλικιακή κατανομή. 

 

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ 

0-12 ετών (παιδιά) 104 

12-18 ετών (ανήλικοι) 236 

19-35 ετών (νέοι ενήλικες)  4763 

36-60 ετών (μεσήλικοι) 1009 

61 ετών και άνω (ηλικιωμένοι) 38 

 

 

 

 

Γράφημα 3. Ποσοστιαία κατανομή ανά ηλικιακή κλάση. 
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Οι περισσότεροι, λοιπόν που έφυγαν από την πατρίδα τους και βρέθηκαν 

στην περιοχή της Ειδομένης, κατά τη διάρκεια της έρευνας, είναι νεαροί, 

από 18 έως 35 ετών. Όπως και στην περίπτωση του φύλου, έτσι και με την 

ηλικία, ακολουθείται το καθιερωμένο σχήμα της δημογραφίας των βίαιων 

μετακινήσεων: φεύγουν πρώτα οι νεαροί άντρες κυρίως για να αποφύγουν 

τη βίαιη στρατολόγηση και έπειτα ακολουθούν οι υπόλοιποι. 

Επιπλέον, είναι αυτοί, που θα υπομείνουν πιο εύκολα τις κακουχίες 

του μακρινού, δύσκολου και πολύ επικίνδυνου ταξιδιού. Αυτοί, που 

αντέχουν να περπατήσουν για μέρες ολόκληρες, να βρεθούν στοιβαγμένοι 

κατά δεκάδες μέσα σε οχήματα και βάρκες, να κολυμπήσουν στο Αιγαίο και 

στον Έβρο, όταν η βάρκα τους θα βουλιάξει… Παράλληλα, όμως, είναι και 

αυτοί, που ξεκινούν τώρα τη ζωή τους και βιάζονται να τη ζήσουν. Και να τη 

ζήσουν χωρίς πόλεμο, φόβο, απολυταρχικά καθεστώτα, πείνα, ανέχεια. 

 Η αμέσως επόμενη κατηγορία με τα περισσότερα άτομα, είναι οι 

άνθρωποι από 36 έως 60 ετών, με την πλειοψηφία να βρίσκεται στην 

πρώτη δεκαετία της συγκεκριμένης ηλικιακής κλάσης. Η πλειονότητα από 

αυτούς, ήταν Σύριοι, οι οποίοι είχαν φτιάξει τη ζωή τους πριν τον πόλεμο. 

Εργαζόταν, είχαν το σπίτι τους, κάποιοι από αυτούς έκαναν και τη δική τους 

οικογένεια. Από τον πόλεμο και μετά, βλέπουν να τα χάνουν όλα. Έτσι, 

αποφασίζουν και αυτοί να κυνηγήσουν ένα καλύτερο αύριο και κυρίως 

ασφαλές για αυτούς και τα παιδιά τους.  

 Η ηλικιακή κλάση των ανθρώπων, που είναι πάνω από 60 ετών, δεν 

έχει πολλούς εκπροσώπους. Ο χαμηλός μέσος όρος ζωής στις χώρες της 

Αφρικής, οι κίνδυνοι και κακουχίες ενός τόσο μακρινού ταξιδιού και η 

διαφορετική αντίληψη των μεγαλύτερων για τη σχέση τους με την πατρίδα, 

συμβάλλουν στο να μην αποφασίζουν οι άνθρωποι αυτοί να φύγουν. 

Επιπλέον, λόγω των γάμων σε μικρή ηλικία, ακόμα κι αν μια οικογένεια 

ταξίδευε, έχοντας μαζί και τον παππού ή/και τη γιαγιά, αυτοί ήταν σίγουρα 

νεότεροι από 61 ετών. 

Το μακρύ και επισφαλές ταξίδι προς το άγνωστο, είναι η αιτία και για 

το πολύ χαμηλό ποσοστό των μικρών παιδιών έως 12 ετών, μέχρι και το 

τέλος της έρευνας. Οι γονείς τους, είτε δεν επέλεγαν να φύγουν με τόσο 

μικρά παιδιά, είτε ο πατέρας, που έφευγε μόνος, δεν επέλεγε να πάρει μαζί 

του κάποιο από τα παιδιά. 
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 Λίγο διαφορετικά ήταν τα πράγματα, όταν το παιδί ήταν από 12 έως 

18 ετών. Και οι οικογένειες μετακινούνταν σύσσωμες, αλλά και ο πατέρας 

έπαιρνε μαζί του κάποιο ή κάποια από τα παιδιά. Έτσι το ποσοστό στην 

κατηγορία αυτή είναι μεγαλύτερο.  

Δεν έλειπαν, βέβαια, και τα ασυνόδευτα ανήλικα παιδιά, τα οποία 

χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: αυτά που ξεκίνησαν μόνα τους και αυτά, που 

στην πορεία, χάθηκαν από τους γονείς τους, άλλο συγγενή ή ενήλικα που τα 

είχε υπό την προστασία του. Τα ασυνόδευτα παιδιά απέφευγαν να πουν 

στις αρχές ότι είναι ανήλικοι, λόγω της χρονοβόρας διαδικασίας, που 

ακολουθούνταν μετά. Όλοι δήλωναν ενήλικοι, για να τους χορηγηθεί 

Υπηρεσιακό Σημείωμα και να φύγουν.  Έτσι λοιπόν η ηλικιακή κλάση από 

12 έως 18 ετών, θα είχε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό αν τα παιδιά δήλωναν 

την πραγματική τους ηλικία. Αξίζει να τονιστεί, ότι γενικά τα ποσοστά των 

παιδιών είναι μικρά (όπως και των γυναικών σε σχέση με τους άντρες), διότι 

οι οικογένειες άρχιζαν να εμφανίζονται στην Ειδομένη από τα μέσα της 

άνοιξης 2015 και άρα προς το τέλος της έρευνας. 
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ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

 

 

Πίνακας 5. Αριθμός ατόμων ανά είδος νομιμοποιητικού εγγράφου. 

 

ΕΙΔΟΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΥΛΟ/ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 743 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 4.423 

ΕΓΓΡΑΦΟ Δ.Ο.Μ. 20 

ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ 3 

ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΡΑΦΑ 819 

ΑΛΛΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 142 

 

 

 

 

Γράφημα 4. Ποσοστιαία κατανομή ανά είδος νομιμοποιητικού εγγράφου. 
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Πίνακας 6. Αριθμός ατόμων σε κάθε είδος νομιμοποιητικού εγγράφου ανά χώρα 

ιθαγένειας. 

 

ΑΙΤΗΣΗ 

ΑΣΥΛΟΥ 

ΥΠΗΡ/ΚΟ 

ΣΗΜΕΙΩ 

ΜΑ 

ΕΓΓΡΑ 

ΦΟ 

Δ.Ο.Μ. 

ΑΛΛΟ 

ΕΓΓΡΑ 

ΦΟ 

ΠΡΟ 

ΣΦΥ 

ΓΑΣ 

ΧΩΡΙΣ 

ΕΓΓΡΑΦΑ 

ΑΙΓΥΠΤΟΣ 2 2 0 2 0 4 

ΑΙΘΙΟΠΙΑ 2 1 0 0 0 1 

ΑΚΤΗ 

ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ 14 2 0 0 0 0 

ΑΛΒΑΝΙΑ 0 0 0 1 0 123 

ΑΛΓΕΡΙΑ 8 39 0 7 0 16 

ΑΝΓΚΟΛΑ 0 0 2 0 0 0 

ΑΝΙΘΑΓΕΝΗΣ 4 0 0 0 0 0 

ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 166 602 2 15 2 125 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 0 0 0 0 0 6 

ΓΕΩΡΓΙΑ 0 0 0 0 0 3 

ΓΚΑΜΠΙΑ 5 2 0 0 0 1 

ΓΚΑΝΑ 43 7 0 1 0 5 

ΓΟΥΙΝΕΑ 2 0 0 1 0 0 

ΕΡΥΘΡΑΙΑ 6 48 0 2 0 9 

ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ 0 0 0 0 0 1 

ΙΝΔΙΑ 0 0 1 0 0 4 

ΙΡΑΚ 8 99 0 3 0 13 

ΙΡΑΝ 15 13 0 1 0 11 

ΙΣΠΑΝΙΑ 0 0 0 1 0 0 

ΚΑΜΕΡΟΥΝ 9 3 0 0 0 1 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 0 1 0 0 0 0 

ΚΟΜΟΡΕΣ 5 11 0 0 0 10 

ΚΟΝΓΚΟ 13 5 3 2 0 0 

ΚΟΣΟΒΟ 0 0 0 0 0 3 

ΚΟΥΒΕΙΤ 0 2 0 0 0 0 

Λ.Δ. ΚΟΝΓΚΟ 11 0 0 0 0 0 

ΛΙΒΑΝΟΣ 1 1 0 0 0 2 

ΛΙΒΕΡΙΑ 2 0 0 0 0 0 

ΛΙΒΥΗ 1 1 0 0 0 0 

ΜΑΛΙ 9 0 0 1 0 3 

ΜΑΡΟΚΟ 7 12 0 0 0 1 

ΜΑΥΡΙΤΑΝΙΑ 12 0 0 0 0 0 

ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ 0 0 0 2 0 0 

ΜΠΑΝΓΚΛΑΝΤΕΣ 90 11 2 10 0 27 

ΜΠΕΝΙΝ 1 0 0 0 0 0 

ΜΠΟΥΡΚΙΝΑ 

ΦΑΣΟ 4 0 0 0 0 0 
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ΜΥΑΝΜΑΡ 0 0 0 0 0 1 

ΝΙΓΗΡΑΣ 1 0 0 0 0 0 

ΝΙΓΗΡΙΑ 22 3 0 1 0 2 

ΟΥΓΚΑΝΤΑ 1 3 0 0 0 0 

Π.Γ.Δ.Μ. 0 0 0 2 0 7 

ΠΑΚΙΣΤΑΝ 149 54 9 7 0 60 

ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ 2 87 0 3 0 0 

ΡΟΥΑΝΤΑ 0 1 0 0 0 2 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 0 0 0 0 0 2 

ΡΩΣΙΑ 0 0 0 0 0 1 

ΣΕΝΕΓΑΛΗ 65 3 0 4 0 15 

ΣΕΡΒΙΑ 0 2 0 3 0 2 

ΣΙΕΡΑ ΛΕΟΝΕ 12 0 0 0 0 1 

ΣΟΜΑΛΙΑ 6 70 0 5 0 33 

ΣΟΥΔΑΝ 6 14 1 1 1 1 

ΣΥΡΙΑ 28 3.321 0 66 0 321 

ΤΑΝΖΑΝΙΑ 1 0 0 0 0 0 

ΤΟΓΚΟ 2 1 0 1 0 0 

ΤΟΥΡΚΙΑ 1 0 0 0 0 0 

ΤΣΑΝΤ 1 0 0 0 0 0 

ΤΥΝΗΣΙΑ 0 0 0 0 0 1 

ΥΕΜΕΝΗ 3 5 0 0 0 1 

743 4.423 20 142 3 819 

 

 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΥΛΟ/ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

 

Στην κατηγορία αυτή, περιλαμβάνονται όλοι οι αλλοδαποί, που ήταν κάτοχοι 

Δελτίου Αιτήσαντος Άσυλο Αλλοδαπού ή Δελτίου Αιτούντος Διεθνή 

Προστασία και αποτελούν το 12% επί του συνολικού αριθμού των 

συμμετεχόντων στην έρευνα αλλοδαπών. 

 Το Δελτίο Αιτήσαντος Άσυλο Αλλοδαπού είναι η λεγόμενη «ροζ 

κάρτα», λόγω του ροζ χρώματός του και χορηγούνταν στους αλλοδαπούς 

που υπέβαλαν αίτηση για άσυλο στην Ελλάδα, μέχρι πριν την ίδρυση της 

νέας Υπηρεσίας Ασύλου. Ως αιτούντες άσυλο θεωρούνται τα πρόσωπα των 

οποίων η αίτησή τους για την αναγνώριση του καθεστώτος του πρόσφυγα 

δεν έχει κριθεί ακόμη. Σε επίπεδο Κοινοτικού Δικαίου, σύμφωνα με την 
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Οδηγία 2003/9/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003, κάθε 

υπήκοος τρίτης χώρας ή ανιθαγενής ο οποίος έχει υποβάλει αίτηση ασύλου, 

επί της οποίας δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση θεωρείται ως «αιτών 

άσυλο». Το άσυλο αποτελεί μία μορφή προστασίας που χορηγεί ένα κράτος 

στην επικράτειά του, η οποία βασίζεται πρώτον στην αρχή της «μη 

επαναπροώθησης», σύμφωνα με την οποία ο αιτών άσυλο δεν θα 

εκδιωχθεί ούτε θα απελαθεί και δεύτερον στα διεθνώς ή εθνικώς 

αναγνωρισμένα δικαιώματα των προσφύγων (http://www.asylumaware.eu).  

Ο πρώτος νόμος στην ελληνική έννομη τάξη «περί αλλοδαπών», που 

ασχολείται με το θέμα του ασύλου και των προσφύγων είναι ο Ν. 1975/1991 

(ΦΕΚ Α 184/ 04-12-1991) και συγκεκριμένα τα άρθρα 24 και 25. Στην 

πορεία όμως για να επιτευχθεί η εναρμόνιση της πολιτικής ασύλου της 

Ελλάδας με τη Σύμβαση του Δουβλίνου και τα σχετικά Ψηφίσματα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και για να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις και 

αδυναμίες του υπάρχοντος νόμου, εκδόθηκε ο νέος -τότε- νόμος «περί 

αλλοδαπών», ο Ν. 2452/1996  (ΦΕΚ Α 283 /31-12-1996), ο οποίος στην 

ουσία είναι τροποποιητικός του προηγούμενου (με τα άρθρα 1 και 2 στα 

αντίστοιχα 24 και 25). 

 Στο άρθρο 24 του Ν. 1975/1991 αναφέρεται ότι θα εκδοθεί 

Προεδρικό Διάταγμα που θα καθορίζει επακριβώς τη διαδικασία 

αναγνώρισης της προσφυγικής ιδιότητας και χορήγησης πολιτικού ασύλου. 

Έτσι εκδόθηκε το Π.Δ. 83/1993, όπου διευκρινίζεται η διαδικασία εξέτασης 

αίτησης αλλοδαπού για τη χορήγηση ασύλου και την ανάκληση της 

χορήγησης, αλλά και η συνεργασία με την Υπάτη Αρμοστεία για τους 

πρόσφυγες. Αργότερα, το Π.Δ. 83/1993 καταργήθηκε με το άρθρο 9 του 

Π.Δ. 61/1999 και αντικαταστάθηκε εξολοκλήρου από αυτό. 

 Άρα, η νομική διάταξη που προέβλεπε για αρκετά χρόνια τη 

χορήγηση ασύλου ήταν το Π.Δ. 61/1999 (ΦΕΚ Α 63/ 06-04-1999) 

«Διαδικασία αναγνώρισης αλλοδαπού πρόσφυγα, ανάκληση της 

αναγνώρισης και απέλαση αυτού, έγκριση εισόδου των μελών της 

οικογένειάς του και τρόπος συνεργασίας με τον εκπρόσωπο της Ύπατης 

Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα» με τροποποιήσεις/ 

συμπληρώσεις που προήλθαν από το Π.Δ. 220/2007 (ΦΕΚ Α 251/ 13-11-

2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της 

http://www.asylumaware.eu/
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Οδηγίας 2003/9/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά με 

τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη 

μέλη (ΕΕL 31/6.2.2003)» και το Π.Δ. 90/2008 (ΦΕΚ Α 138/ 11-07-2008) 

«Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 

2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2005 σχετικά με τις 

ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη 

χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα». 

 Η πιο πρόσφατη νομοθετική πράξη που αφορά στο άσυλο και 

καταργεί το Π.Δ. 61/1999, είναι το Π.Δ. 114/ 2010, (ΦΕΚ Α 195/ 22-11-

2010), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 116/ 2012 (ΦΕΚ Α 201/ 19-10-

2012) και το Π.Δ. 167/ 2014 (ΦΕΚ Α 252/ 01-12-2014). Όπως αναφέρεται 

στο άρθρο 1, σκοπός αυτού του Π.Δ.  είναι η καθιέρωση ενιαίας διαδικασίας 

αναγνώρισης σε αλλοδαπούς και ανιθαγενείς του καθεστώτος του 

πρόσφυγα ή δικαιούχου επικουρικής προστασίας σε συμμόρφωση προς την 

Οδηγία 2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου «σχετικά με τις ελάχιστες 

προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και 

ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα (L 326/13.12.2005)». 

 Σύμφωνα, λοιπόν, με το άρθρο 2, εδάφιο δ του Π.Δ. 114/2010 

«Αιτών διεθνή προστασία» ή «αιτών άσυλο» ή «αιτών» είναι ο αλλοδαπός ή 

ανιθαγενής, ο οποίος δηλώνει προφορικώς ή εγγράφως ενώπιον 

οποιασδήποτε ελληνικής αρχής στα σημεία εισόδου στην ελληνική 

επικράτεια ή εντός αυτής, ότι ζητεί άσυλο ή επικουρική προστασία στη χώρα 

μας ή με οποιονδήποτε τρόπο ζητεί να μην απελαθεί σε κάποια χώρα εκ 

φόβου δίωξης λόγω φυλής, θρησκείας, εθνικότητος, κοινωνικής τάξεως ή 

πολιτικών πεποιθήσεων, σύμφωνα με την ως άνω Σύμβαση της Γενεύης ή 

επειδή κινδυνεύει να υποστεί σοβαρή βλάβη σύμφωνα με το άρθρο 15 του 

π.δ. 96/2008 (Α ́ 152) και επί του αιτήματος του οποίου δεν έχει ληφθεί 

ακόμη τελεσίδικη απόφαση. Επίσης, ως αιτών διεθνή προστασία θεωρείται 

και ο αλλοδαπός, ο οποίος εισέρχεται στη χώρα μας, κατ’ εφαρμογή του 

Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 343/2003 του Συμβουλίου, για τη θέσπιση των 

κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που 

είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου που υποβάλλεται σε κράτος 

μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας (L 050/ 25.02.2003). Αν ο αιτών 
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απευθυνθεί σε μη αρμόδια αρχή, αυτή υποχρεούται να τον παραπέμψει 

αμέσως στην αρμόδια αρχή παραλαβής, με τον προσφορότερο τρόπο. 

 Στο άρθρο 2, εδάφιο ιδ καθορίζεται ότι αρμόδιες αρχές παραλαβής 

της αίτησης διεθνούς προστασίας» ή «αρμόδιες αρχές παραλαβής» είναι οι 

Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας που είναι υπεύθυνες για να κινήσουν 

τη διαδικασία εξέτασης της αίτησης παροχής διεθνούς προστασίας. 

 Τέλος, στο άρθρο 8, παράγραφο 1, εδάφιο δ, αναφέρεται το Δελτίο 

Αιτήσαντος Άσυλο Αλλοδαπού. Συγκεκριμένα, οι αιτούντες εφοδιάζονται 

ατελώς από την αρμόδια αρχή παραλαβής, αμέσως μετά τον καθορισμό 

ημερομηνίας λήψης συνέντευξης, με ειδικό ατομικό δελτίο («δελτίο 

αιτήσαντος άσυλο αλλοδαπού»), το οποίο φέρει τη φωτογραφία τους και 

τους επιτρέπει την παραμονή στην ελληνική επικράτεια μέχρι την 

ημερομηνία λήψης συνέντευξης που τους έχει καθοριστεί. Στο δελτίο αυτό 

μπορεί να αναφέρεται περιορισμός της κυκλοφορίας του αιτούντος σε τμήμα 

της ελληνικής επικράτειας. Εφόσον πραγματοποιηθεί η συνέντευξη, το 

δελτίο ανανεώνεται για διάρκεια μέχρι έξι μηνών, στις δε περιπτώσεις των 

άρθρων 17 παρ. 3 και 18 μέχρι τριών μηνών, έως την έκδοση οριστικής 

απόφασης επί της αίτησης παροχής διεθνούς προστασίας. 

 Το Δελτίο Αιτούντος Διεθνή Προστασία, στην ουσία είναι το ίδιο με το 

Δελτίο Αιτήσαντος Άσυλο Αλλοδαπού και για αυτό το λόγο οι κάτοχοι τους 

μετρήθηκαν στην ίδια κατηγορία. Σύμφωνα με το άρθρο 1, παράγραφο 1, 

εδάφιο θ του Ν.4251/2014 (ΦΕΚ Α 80/ 01-04-2014) «Κώδικας 

Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις», Δελτίο 

Αιτούντος Διεθνή Προστασία είναι το ειδικό ατομικό δελτίο που εκδίδεται για 

τον αιτούντα κατά τη διάρκεια της εξέτασης του αιτήματός του από τις 

αρμόδιες ελληνικές αρχές παραλαβής και του επιτρέπει την παραμονή στην 

ελληνική επικράτεια μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί του 

αιτήματος. 

Αρχικά, το Δελτίο Αιτήσαντος Άσυλο Αλλοδαπού χορηγούνταν από 

την Ελληνική Αστυνομία. Με το Ν. 3907/2011 (ΦΕΚ Α 7 /26-01-2011) 

«Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, 

προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 

2008/115/ΕΚ «σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη - 
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μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων 

χωρών» και λοιπές διατάξεις», ιδρύθηκε η νέα Υπηρεσία Ασύλου. 

Ο ισχύων νόμος συμπληρώθηκε  και τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 

104/2012 (ΦΕΚ Α 172/ 05-09-2012) «Οργάνωση και Λειτουργία Υπηρεσίας 

Ασύλου του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη» και 

το Π.Δ. 133/2013 (ΦΕΚ Α 198 / 25-09-2013) «Τροποποίηση διατάξεων του 

ν. 3907/2011 «Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης 

Υποδοχής, προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της 

Οδηγίας 2008/115/ΕΚ “σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα 

κράτη − μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων 

τρίτων χωρών» και λοιπές διατάξεις” (Α΄ 7) και του π.δ. 104/2012 « 

Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου στο Υπουργείο Δημόσιας 

Τάξης και Προστασίας του Πολίτη” (Α΄ 104)».». 

Σύμφωνα με την παραπάνω νομοθεσία, η νέα Υπηρεσία Ασύλου 

υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του 

Πολίτη, συγκροτείται από την Κεντρική Υπηρεσία που εδρεύει στην Αθήνα 

και από τα Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου και αποτελεί αυτόνομη δομή της 

χώρας, η οποία απασχολείται με την εξέταση των αιτημάτων ασύλου. Η 

επίσημη λειτουργία της άρχισε στις 7 Ιουνίου 2013. 

Η Υπηρεσία Ασύλου, όμως, είναι υπεύθυνη για την εξέταση μόνο των 

νέων αιτημάτων ασύλου που κατατίθενται στην Υπηρεσία από την ημέρα 

έναρξης της λειτουργίας της, δηλαδή από 07-06-2013 και εφεξής. Οι 

προγενέστερες αιτήσεις παραμένουν στη διαδικασία που ακολουθούνταν 

από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας. Έτσι, όσοι αιτούνται 

άσυλο στην Υπηρεσία Ασύλου λαμβάνουν το Δελτίο Αιτούντος Διεθνή 

Προστασία (σε άσπρο χρώμα), το οποίο σε καμία περίπτωση δεν 

αντικαθιστά το Δελτίο Αιτήσαντος Άσυλο Αλλοδαπού (ροζ κάρτα) που 

χορηγούσε η Ελληνική Αστυνομία.  

Το Δελτίο Αιτούντος Διεθνή Προστασία καθορίστηκε με την υπ’ αριθμ 

4831/ 25-7-2013 (ΦΕΚ Β 1841/ 29-7-2013) απόφαση του Υπουργού 

Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη «Καθορισμός του τύπου του 

Δελτίου Αιτούντος Διεθνή Προστασία». Η υπ’ αριθμ. 8248/ 19-09-2014 

(ΦΕΚ Β 2635/ 03-10-2014) απόφαση της Διευθύντριας της Υπηρεσίας 

Ασύλου «Διάρκεια ισχύος δελτίων αιτούντων διεθνή προστασία» καθορίζει 
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τη διάρκεια του Δελτίου στους τέσσερις μήνες. Συγκεκριμένα στο άρθρο 1 

αναφέρεται ότι τα δελτία με τα οποία εφοδιάζονται οι αιτούντες διεθνή 

προστασία θα έχουν διάρκεια ισχύος τεσσάρων (4) μηνών, πλην των 

δελτίων των αιτούντων διεθνή προστασία των οποίων οι χώρες καταγωγής 

είναι η Αίγυπτος, η Αλβανία, η Γεωργία, το Μπαγκλαντές και το Πακιστάν, τα 

οποία θα έχουν διάρκεια ισχύος τριών (3) μηνών, με βάση την αναμενόμενη 

διάρκεια έκδοσης των αποφάσεων επί των αιτήσεων διεθνούς προστασίας. 

Το Δελτίο Αιτήσαντος Άσυλο Αλλοδαπού και το Δελτίο Αιτούντος 

Διεθνή Προστασία επιτρέπει στους κατόχους τους την παραμονή στην 

ελληνική επικράτεια μέχρι την ημερομηνία λήψης της συνέντευξης που τους 

έχει καθοριστεί από τις υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας και την 

Υπηρεσία Ασύλου αντίστοιχα. Αυτά τα Δελτία, όμως, δεν είναι ταξιδιωτικά 

έγγραφα. Έτσι, ενώ οι κάτοχοι είναι νόμιμοι στην Ελλάδα, δεν μπορούν να 

ταξιδέψουν νόμιμα στο εξωτερικό. 

Για αυτό το λόγο, όσοι αποφάσισαν να φύγουν από την Ελλάδα, 

έφτασαν και αυτοί στην Ειδομένη. Στην ερώτηση μου, γιατί θέλουν να 

φύγουν από την Ελλάδα, η απάντηση ήταν πάντα η ίδια: η οικονομική 

κρίση. Λόγω της οικονομικής ύφεσης η ζωή στην Ελλάδα έγινε πιο δύσκολη 

κι έτσι ακόμα και αυτοί που αιτήθηκαν άσυλο στην Ελλάδα και επί του 

αιτήματος τους, δεν έχει ληφθεί ακόμη τελεσίδικη απόφαση, αποφασίζουν 

να φύγουν για μια χώρα που ίσως θα τους προσφέρει περισσότερα.  

Σε αυτό το σημείο, όμως, τίθεται ένα άλλο ερώτημα: ο αιτών άσυλο 

«διαλέγει» την ασφαλή χώρα που τελικά θα ζήσει; Και αν ναι, με ποια 

κριτήρια το κάνει; Σίγουρα δε φτάνει μόνο η ασφάλειά του. Η Ελλάδα 

σήμερα είναι μια απόλυτα ασφαλής χώρα, αλλά ταυτόχρονα μια χώρα που 

χρόνια βρίσκεται σε οικονομική κρίση. Έτσι λοιπόν, στην Ειδομένη 

συνάντησα μια νέα ίσως μορφή μετακίνησης: τους αιτούντες άσυλο στην 

Ελλάδα, κατόχους των σχετικών Δελτίων, που θέλουν να γίνουν 

«οικονομικοί μετανάστες» σε μια πιο εύρωστη χώρα. 

Οι κάτοχοι, λοιπόν, αυτών των Δελτίων είναι άτομα που έχουν έρθει 

στην Ελλάδα πριν από πολύ καιρό, ίσως και χρόνια, έμειναν εδώ και 

αντιμετώπισαν δυσκολίες όσον αφορά στην επιβίωσή τους. Ένα ακόμη 

αποθαρρυντικό στοιχείο για αυτούς, πιθανόν να είναι η γραφειοκρατία και το 

όλο μη ευέλικτο σύστημα παροχής ασύλου. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει 
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να διαχωριστούν από τους αλλοδαπούς, που απλά περνούν «τράνζιτ» από 

την Ελλάδα και η παραμονή τους εδώ, περιορίζεται στον απολύτως 

απαραίτητο χρόνο εισόδου και εξόδου από τη χώρα. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η μελέτη της ιθαγένειας των κατόχων 

Δελτίων. Δεν προκαλεί καμία έκπληξη ότι στις πρώτες θέσεις βρίσκονται 

Αφγανοί, Πακιστανοί και Μπαγκλαντεσιανοί, μια που τα τελευταία χρόνια 

είχε αυξηθεί ραγδαία η προσέλευσή τους στην Ελλάδα. Ακολουθούν αρκετοί 

πολίτες αφρικανικών χωρών, των οποίων η συντριπτική πλειοψηφία, σε 

σχέση με το συνολικό αριθμό των ατόμων της ιθαγένειάς τους, είναι κάτοχοι 

Δελτίων. Για παράδειγμα, από τους συνολικά 56 Γκανέζους, οι 43 είναι 

κάτοχοι δελτίων και οι συνολικά 11 πολίτες της Λαϊκής Δημοκρατίας του 

Κονγκό είναι όλοι τους κάτοχοι δελτίων. Από την άλλη, αξίζει να σημειωθεί 

ότι από τους συνολικά 3736 Σύριους μόνο οι 28 κατέχουν κάποιο από τα 

δύο Δελτία. 

 

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

Οι κάτοχοι υπηρεσιακού σημειώματος αποτελούν το 72% του συνόλου, το 

υψηλότερο δηλαδή ποσοστό ατόμων. Το Υπηρεσιακό Σημείωμα είναι ένα 

έγγραφο που δίνεται στους αλλοδαπούς από τις Υπηρεσίες της Ελληνικής 

Αστυνομίας. 

 Στο άρθρο 83 παρ. 1 Ν. 3386/2005 (ΦΕΚ Α 212 / 23-08-2005) 

«Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην 

Ελληνική Επικράτεια», προβλέπεται ότι «ο υπήκοος τρίτης χώρας, που 

εξέρχεται ή επιχειρεί να εξέλθει από το ελληνικό έδαφος ή εισέρχεται ή 

επιχειρεί να εισέλθει σε αυτό χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις, τιμωρείται με 

ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών μηνών και χρηματική ποινή 

τουλάχιστον χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ». Αν δηλαδή προκύψουν 

στοιχεία που να στοιχειοθετούν παράνομη είσοδο ή έξοδο στη χώρα, ο 

αλλοδαπός συλλαμβάνεται για πλημμεληματικού τύπου αδίκημα. 
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 Συνεχίζοντας, στην παράγραφο 2 του ανωτέρω άρθρου «αν ο 

υπήκοος τρίτης χώρας εισέλθει στο ελληνικό έδαφος ή εξέλθει από αυτό 

χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις, ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών, ύστερα 

από έγκριση του εισαγγελέα εφετών, στον οποίο αναφέρει σχετικώς χωρίς 

καθυστέρηση, μπορεί να απόσχει από την ποινική δίωξη για την πράξη 

αυτήν, οπότε γνωστοποιεί αμέσως την απόφαση του αυτή στον διοικητή της 

αστυνομικής υπηρεσίας ή λιμενικής αρχής που διαπίστωσε την παράνομη 

είσοδο ή έξοδο, προκειμένου αυτός, με απόφαση του, να επαναπροωθήσει 

τον υπήκοο τρίτης χώρας αμέσως στη χώρα προέλευσης ή καταγωγής του. 

Η έγκριση του εισαγγελέα εφετών μπορεί να δοθεί με οποιοδήποτε 

πρόσφορο μέσο. Αν δεν καταστεί δυνατή η άμεση επαναπροώθηση του 

υπηκόου τρίτης χώρας, ο διοικητής της αστυνομικής ή λιμενικής αρχής, 

αφού συντάξει σχετική έκθεση, παραπέμπει τον υπήκοο τρίτης χώρας στην 

αρμόδια διοικητική αρχή για απέλαση, σύμφωνα με το άρθρο 76 του νόμου 

αυτού». 

 Έτσι λοιπόν, αφού τελειώσει το ποινικό μέρος, με τον εισαγγελέα 

πλημμελειοδικών να απέχει από την ποινική δίωξη για την παράνομη 

είσοδο ή έξοδο και διατάξει την υποβολή σε αυτόν μόνο της ποινικής 

δικογραφίας και όχι την προσαγωγή του αλλοδαπού ενώπιον του, αμέσως 

αρχίζει η διαδικασία της διοικητικής απέλασης (που πλέον ονομάζεται 

επιστροφή) με νέα σύλληψη. Αν όμως, δε διαπιστωθεί ποινικό αδίκημα, η 

διαδικασία της διοικητικής απέλασης αρχίζει άμεσα. Και στις δύο 

περιπτώσεις, η διοικητική απέλαση στηρίζεται στο άρθρο 76 Ν.3386/2005, 

παράγραφος 1, στοιχείο β, «Η διοικητική απέλαση αλλοδαπού επιτρέπεται 

εφόσον: Έχει παραβιάσει τις διατάξεις του νόμου αυτού (δηλαδή του Ν. 

3386/2005)». 

 Η διαδικασία τώρα της διοικητικής απέλασης περιγράφεται στο 

άρθρο 76 Ν.3386/2005, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 55 του Ν. 

3900/2010 (ΦΕΚ A 213/ 17-12-2010): 

Παράγραφος 2. Η απέλαση διατάσσεται με απόφαση του οικείου 

Αστυνομικού Διευθυντή και, προκειμένου περί Γενικών Αστυνομικών 

Διευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης, από τον αρμόδιο για θέματα 

αλλοδαπών Αστυνομικό Διευθυντή ή ανώτερο Αξιωματικό, που ορίζεται από 

τον οικείο Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή, αφού προηγουμένως δοθεί στον 
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αλλοδαπό προθεσμία τουλάχιστον σαράντα οκτώ ωρών για να υποβάλει τις 

αντιρρήσεις του. 

Παράγραφος 3. Εφόσον ο αλλοδαπός εκ των εν γένει περιστάσεων 

κρίνεται ύποπτος φυγής ή επικίνδυνος για τη δημόσια τάξη ή αποφεύγει ή 

παρεμποδίζει την προετοιμασία της αναχώρησής του ή τη διαδικασία 

απομάκρυνσής του, με απόφαση των οργάνων της προηγούμενης 

παραγράφου, διατάσσεται η προσωρινή κράτηση του μέχρι την έκδοση, 

εντός τριών (3) ημερών, απόφασης ως προς την απέλαση του. Εφόσον 

εκδοθεί απόφαση απέλασης, η κράτηση συνεχίζεται ως την εκτέλεση της 

απέλασης, σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) 

μήνες. Σε περίπτωση που η απέλαση καθυστερεί επειδή αυτός αρνείται να 

συνεργαστεί ή καθυστερεί η λήψη των αναγκαίων για την απέλασή του 

εγγράφων από τη χώρα καταγωγής ή προέλευσής του, η κράτηση του 

αλλοδαπού είναι δυνατόν να παραταθεί για περιορισμένο χρόνο, που δεν 

υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες. Ο αλλοδαπός πρέπει να πληροφορείται 

στη γλώσσα που κατανοεί, τους λόγους της κράτησης του και να 

διευκολύνεται η επικοινωνία με τον πληρεξούσιο δικηγόρο του. Ο 

αλλοδαπός που κρατείται, παράλληλα με τα δικαιώματα που έχει σύμφωνα 

με τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, μπορεί να προβάλει και αντιρρήσεις 

κατά της απόφασης κράτησης ή παράτασης της κράτησής του ενώπιον του 

προέδρου ή του υπ' αυτού οριζόμενου πρωτοδίκη του διοικητικού 

πρωτοδικείου, στην Περιφέρεια του οποίου κρατείται.  

Παράγραφος 4. Οι αντιρρήσεις πρέπει να διαλαμβάνουν 

συγκεκριμένους λόγους, μπορούν δε να υποβληθούν και προφορικώς, 

οπότε συντάσσεται συναφώς, από το γραμματέα, σχετική έκθεση. Ως προς 

την εκδίκαση αυτών, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της περίπτωσης 

γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 27 και της παραγράφου 1 του άρθρου 

204 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. Εφόσον ζητηθεί, ακούγεται 

υποχρεωτικά από τον δικαστή ο αντιλέγων ή ο δικαστικός του 

πληρεξούσιος, τούτο δε μπορεί να διατάξει, σε κάθε περίπτωση, και ο 

δικαστής. Οι κατά τη διαδικασία αυτή προβαλλόμενοι ισχυρισμοί πρέπει να 

αποδεικνύονται παραχρήμα. Ο αρμόδιος κατά την παράγραφο 3 δικαστής, 

ο οποίος κρίνει και για τη νομιμότητα της κράτησης ή της παράτασής της, 

εκδίδει παραχρήμα την απόφασή του για τις αντιρρήσεις, την οποία 
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διατυπώνει συνοπτικώς στο τηρούμενο πρακτικό. Αντίγραφο του πρακτικού 

αυτού παραδίδεται αμέσως στην αστυνομική αρχή. Αν πρόκειται για ημέρα 

αργίας, δεν απαιτείται η παρουσία γραμματέα, τα σχετικά δε πρακτικά, 

καθώς και η κατά την παράγραφο 1 έκθεση, συντάσσονται από τον ίδιο 

δικαστή. Η απόφαση αυτή δεν υπόκειται σε κανένα ένδικο μέσο . 

Παράγραφος 5. Σε περίπτωση που ο προς απέλαση αλλοδαπός δεν 

κρίνεται ύποπτος φυγής ή επικίνδυνος για τη δημόσια τάξη ή ο πρόεδρος 

του διοικητικού πρωτοδικείου διαφωνεί ως προς την κράτησή του, με την 

ίδια απόφαση τάσσει σε αυτόν προθεσμία προς αναχώρηση, η οποία δεν 

μπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα ημέρες, εκτός και αν συντρέχει λόγος που 

κωλύει την απέλαση. 

Σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο 5 του άρθρου 76 

Ν.3386/2005 και προκειμένου να μην κρατούνται οι πολυάριθμοι αλλοδαποί 

που συλλαμβάνονταν στην περιοχή τους, αρκετοί Διευθυντές Διεύθυνσεων 

Αστυνομίας εξέδιδαν απόφαση διοικητικής απέλασης (επιστροφής) χωρίς 

κράτηση και δίνονταν προθεσμία τριάντα (30) ημερών προς αποχώρηση 

από την Ελλάδα. Έτσι, χορηγούνταν Υπηρεσιακά Σημειώματα που είχαν 

ισχύ τις 30 αυτές ημέρες της προθεσμίας προς αποχώρηση. Αν, όμως, η 

απόφαση για την προσφυγή του αλλοδαπού κατά της κράτησής του είναι 

αρνητική, η αρμόδια Διεύθυνση Αστυνομίας εκδίδει απόφαση με συνέχιση 

της κράτησης.  

Ο αλλοδαπός έχει δικαίωμα εντός πέντε ημερών από την 

κοινοποίηση της Απόφασης επιστροφής να προσφύγει κατά αυτής. Αν ο 

αλλοδαπός προσφύγει κατά της απόφασης επιστροφής της Διεύθυνσης 

Αστυνομίας, τότε η προσφυγή του διαβιβάζεται ιεραρχικά προς τον Γενικό 

Αστυνομικό Διευθυντή για εξέταση. Η προσφυγή πρέπει να εξεταστεί εντός 

τριών ημερών από την ημέρα υποβολής της. Αν και η προσφυγή κατά της 

απόφασης είναι απορριπτική, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αλλοδαπών, 

θα πρέπει να γίνουν ενέργειες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας 

επιστροφής στη χώρα του. 

Λόγω, όμως, της ανθρωπιστικής κρίσης, η επιστροφή αναβάλλεται. 

Έτσι, αφού εκδοθεί η απόφαση κράτησής τους και η απόφαση επιστροφής 

από τον οικείο Διευθυντή Αστυνομίας, εκδίδεται  και η απόφαση αναβολής 

απομάκρυνσης, η οποία βασίζεται στο άρθρο 24 Ν. 3907/2011 (ΦΕΚ Α 7 



 

 

76 

/26-1-2011) «Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, 

προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 

2008/115/ΕΚ «σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη - 

μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων 

χωρών» και λοιπές διατάξεις». 

Στην παράγραφο 2 του άρθρου 24 Ν. 3907/2011 προβλέπεται ότι «οι 

αρμόδιες για την εκτέλεση της απόφασης επιστροφής αστυνομικές αρχές 

μπορούν, με αιτιολογημένη απόφασή τους, να αναβάλουν την 

απομάκρυνση, για εύλογο χρόνο, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές 

περιστάσεις κάθε περίπτωσης». Σύμφωνα με τα παραπάνω, στα άτομα 

αυτά χορηγείται Υπηρεσιακό Σημείωμα, όπου αναγράφεται η αναβολή 

απομάκρυνσής τους και αφήνονται ελεύθερα με το δικαίωμα της διαμονής 

στην Ελλάδα μέχρι να λήξει η χρονική διάρκεια της αναβολής 

απομάκρυνσης. Για την περίοδο της έρευνας, το χρονικό αυτό διάστημα 

ήταν τριάντα ημέρες για όλους τους πολίτες τρίτων χωρών, εκτός της 

Συρίας, της Σομαλίας, του Μυανμάρ και της Ερυθραίας. Σε αυτούς, από τον 

Απρίλιο του 2013 και με βάση την υπ’ αριθμ. 71778/ 13/ 511278 από 09-04-

2013 Διαταγή Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και λόγω των ιδιαίτερων 

συνθηκών στις χώρες τους,  η αναβολή απομάκρυνσης έχει εξάμηνη ισχύ. 

Σε όλες τις περιπτώσεις η αναβολή απομάκρυνσης μπορεί να ανανεώνεται 

μετά από νέα κρίση. 

Διευκρινίζεται ότι το Υπηρεσιακό Σημείωμα δεν αποτελεί ταξιδιωτικό 

έγγραφο, άρα ο κάτοχος του δεν έχει το δικαίωμα να ταξιδέψει εκτός 

ελληνικής επικράτειας. Επίσης, υπάρχει περίπτωση στο Υπηρεσιακό 

Σημείωμα να τίθενται περιοριστικοί όροι. Αυτός που συνάντησα σε όλα τα 

Υπηρεσιακά Σημειώματα ήταν ο περιοριστικός όρος της μη μετάβασης ή/ 

και διαμονής σε κάποιους νομούς, από όπου θα προσπαθούσαν να φύγουν 

από τη χώρα, με συχνότερα αναγραφόμενους τους νομούς Αχαΐας, 

Θεσπρωτίας, Κέρκυρας, από όπου θα έφευγαν για Ιταλία (παλαιότερα 

αυτός ήταν ο δημοφιλέστερος δρόμος για την Ευρώπη) και το νομό Κιλκίς, 

από όπου θα  ακολουθούσαν τη λεγόμενη βαλκανική οδό . 

Το σύνολο όμως των αλλοδαπών μετά τη παρέλευση κάποιων 

ημερών, έφταναν στο νομό Κιλκίς με σκοπό, μέσω της Ειδομένης, να 

βρεθούν στη Π.Γ.Δ.Μ.  Ο περιοριστικός αυτός όρος, στο νομό Κιλκίς 
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δημιούργησε το εξής φαινόμενο: ενώ ο αλλοδαπός με το Υπηρεσιακό 

Σημείωμα είχε δικαίωμα παραμονής στην Ελλάδα, εντούτοις δεν είχε το 

δικαίωμα να βρίσκεται στο νομό Κιλκίς, γιατί παραβίαζε τον περιοριστικό 

όρο που του είχε τεθεί. Έτσι συλλαμβανόταν για παράβαση του άρθρου 

182, παράγραφος 1 του Ποινικού Κώδικα «Παραβίαση περιορισμών 

διαμονής», όπου αναφέρεται ότι «Με φυλάκιση μέχρι έξι μηνών τιμωρείται 

όποιος παραβιάζει τους περιορισμούς που του έχουν επιβληθεί νόμιμα στην 

ελευθερία της διαμονής και τις σχετικές υποχρεώσεις του». 

Μία παραλλαγή του Υπηρεσιακού Σημειώματος συνάντησα στην 

περίπτωση των εγκύων. Στο άρθρο 79 παρ. 1 Ν. 3386/2005 όπως 

συμπληρώθηκε με το άρθρο 41 Ν.3907/2011 αναφέρεται σε ποιους 

αλλοδαπούς απαγορεύεται η απέλαση. Έτσι λοιπόν, στην απαγόρευση της 

απέλασης περιλαμβάνονται και οι έγκυες γυναίκες κατά τη διάρκεια της 

κύησης και για έξι μήνες μετά τον τοκετό. Κάποιες από αυτές δεν κατείχαν 

έγγραφα, ενώ άλλες είχαν Υπηρεσιακά Σημειώματα, στα οποία 

αναγράφονταν ότι προστατεύονται από την επιστροφή (απέλαση) λόγω της 

εγκυμοσύνης τους. 

 

 

 

ΕΓΓΡΑΦΟ Δ.Ο.Μ. 

 

Μικρή μερίδα των αλλοδαπών ήταν κάτοχοι δελτίου ή βεβαίωσης από το 

Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (Δ.Ο.Μ.), σύμφωνα με το οποίο είχαν 

εκδηλώσει ενδιαφέρον για εθελοντική επιστροφή στην πατρίδα τους. Ο 

Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (International Organization for 

Migration) ιδρύθηκε το 1951 και είναι διακυβερνητικός οργανισμός, που 

δραστηριοποιείται στον τομέα της μετανάστευσης, ενώ συνεργάζεται στενά 

με κυβερνητικούς, διακυβερνητικούς και μη-κυβερνητικούς εταίρους. Από το 

2010, με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επιστροφής και το 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ο Δ.Ο.Μ. Ελλάδος υλοποιεί μεγάλα 

προγράμματα Εθελοντικής Επιστροφής και Επανένταξης Υπηκόων Τρίτων 

Χωρών στη χώρα καταγωγής τους (http://greece.iom.int/el).  

http://greece.iom.int/el
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Σε επικοινωνία με την υπεύθυνη επικοινωνίας του Δ.Ο.Μ. κ. 

Νικολαΐδου Χριστίνα, διασαφηνίστηκε ότι οι αλλοδαποί που απευθύνονται 

στο Δ.Ο.Μ. είναι πολίτες τρίτων χωρών και το κάνουν αποκλειστικά με δική 

τους θέληση για να επιστρέψουν στην πατρίδα τους και μόνο. Έτσι ο Δ.Ο.Μ. 

αναλαμβάνει την ταυτοποίηση αυτών των ανθρώπων, μια ενημέρωση 

σχετικά με τις συνθήκες στη χώρα επιστροφής, την έκδοση ταξιδιωτικού 

εγγράφου και εισιτηρίου, ένα μικρό οικονομικό βοήθημα για τα πρώτα 

έξοδα, τη συνοδεία στο αεροδρόμιο κατά την αναχώρηση και την υποδοχή 

στη χώρα διέλευσης και στον τελικό προορισμό και σε κάποιες περιπτώσεις 

παρέχεται και βοήθεια επανένταξης στη χώρα επιστροφής. 

Σε όλο αυτό το διάστημα, όμως, αναμονής από τη δήλωση 

ενδιαφέροντος για εθελούσιο επαναπατρισμό μέχρι την αναχώρηση για την 

πατρίδα τους, κάποιοι το μετανιώνουν και τελικά δεν κάνουν αυτό το ταξίδι 

της επιστροφής στη χώρα τους. Έτσι, συνάντησα αλλοδαπούς, που ενώ 

είχαν εκφράσει επιθυμία στο Δ.Ο.Μ. να γυρίσουν στην πατρίδα τους, στην 

πορεία άλλαξαν γνώμη και έφτασαν στην περιοχή της Ειδομένης.  

Ο δεκαοχτάχρονος Farzad ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2012 από το 

Αφγανιστάν και πεζός, αφού πέρασε από το Ιράν, έφτασε στην Τουρκία. 

Εκεί πλήρωσε 6.000 δολάρια για να έρθει με φουσκωτή βάρκα στη Σάμο. 

Έμεινε στην Ελλάδα δύο χρόνια χωρίς να καταφέρει να νομιμοποιήσει την 

παραμονή του κι έτσι απευθύνθηκε στο Δ.Ο.Μ. για να γυρίσει πίσω στο 

Αφγανιστάν. Η βεβαίωση εθελούσιας επιστροφής, που πήρε από το Δ.Ο.Μ., 

έληγε στις 23-12-2014 και στην Ειδομένη συναντηθήκαμε στις 07-12-2014. 

Μου είπε ότι τελικά δε θα γυρίσει πίσω στην πατρίδα του, αλλά θα 

προσπαθήσει να φτάσει στη Γερμανία. 

 Ο Iftikhar και ο Mazhar, 37 και 39 ετών αντίστοιχα, έγγαμοι με δύο 

ανήλικα παιδιά ο καθένας ξεκίνησαν από το Πακιστάν, όπου ήταν εργάτες 

και, οδικώς, μέσω Ιράν, έφτασαν στην Τουρκία. Ο Iftikhar έκανε αυτό το 

ταξίδι τον Οκτώβριο 2012 και μπήκε στην Ελλάδα πεζός από το χερσαίο 

τμήμα του νομού Έβρου, που συνορεύει με την Τουρκία. Ο Mazhar ξεκίνησε 

από το Πακιστάν τον Ιούνιο 2010 και έφτασε στην Αθήνα, μπαίνοντας στην 

Ελλάδα από τους Κήπους, κρυμμένος σε κρύπτη ενός φορτηγού. Και οι 

δύο, πλήρωσαν για να έρθουν στην Ελλάδα 4.000 ευρώ και έμειναν εδώ 

όλον αυτόν τον καιρό παράτυπα. Είχαν και οι δύο δελτία από το Δ.Ο.Μ., 
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αλλά για να βρέθηκαν στην Ειδομένη, μάλλον τελικά κανένας από τους δυο 

τους δεν ήθελε να επιστρέψει στο Πακιστάν. Ο Mazhar από την αρχή μου 

είπε ότι το μετάνιωσε που απευθύνθηκε στο Δ.Ο.Μ. και θέλει να πάει στην 

Ιταλία, αλλά ο Iftikhar επέμενε μέχρι τέλους ότι θέλει να επιστρέψει στο 

Πακιστάν. Η παρουσία του, όμως, στην περιοχή της Ειδομένης, μάλλον τον 

διέψευσε. 

 

 

 

ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ 

 

Στην κατηγορία «πρόσφυγας» μετρήθηκαν τα άτομα που ήταν κάτοχοι 

άδειας παραμονής αλλοδαπού πολιτικού πρόσφυγα. Στο σύνολο των 6.150 

ατόμων, οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες ήταν μόνο τρεις, δύο άντρες από το 

Αφγανιστάν και ένας άντρας από το Σουδάν. Αν και ο αριθμός τους είναι 

μηδαμινός, επιλέχτηκε να αποτελέσουν ξεχωριστή κατηγορία για να φανεί 

το πόσο δύσκολο τελικά είναι στην Ελλάδα να αναγνωριστεί κάποιος ως 

πρόσφυγας.  

Η έννοια του πρόσφυγα για την ελληνική νομοθεσία, δίνεται σε όλους 

τους νόμους «περί αλλοδαπών». Ο πιο πρόσφατος είναι ο Ν.4251/2014 

(ΦΕΚ Α 80/ 01-04-2014) «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης 

και λοιπές διατάξεις». Έτσι, σύμφωνα με το άρθρο 1, παράγραφο 1, εδάφιο 

στ, πρόσφυγας είναι ο πολίτης τρίτης χώρας ή ανιθαγενής, στο πρόσωπο 

του οποίου πληρούνται οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 1Α της 

Σύμβασης της Γενεύης. 

Η Σύμβαση της Γενεύης είναι το βασικότερο κείμενο του διεθνούς 

δικαίου για την προστασία των προσφύγων. Στο άρθρο 2, εδάφιο α του Π.Δ. 

114/2010 (ΦΕΚ Α 195/ 22-11-2010) αναφέρεται ότι «Σύμβαση της Γενεύης» 

είναι η Σύμβαση περί του καθεστώτος των προσφύγων, η οποία υπεγράφη 

στη Γενεύη στις 28 Ιουλίου 1951 και κυρώθηκε με το ν.δ. 3989/1959 (Α΄ 

201), όπως τροποποιήθηκε από το συναφές Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης 

της 31ης Ιανουαρίου 1967, το οποίο κυρώθηκε με τον α.ν. 389/1968 (Α΄ 

125). 
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Η Σύμβαση αποτυπώνει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των 

προσφύγων, καθώς και τις υποχρεώσεις των κρατών έναντι των 

προσφύγων. Θέτει επίσης και τα διεθνή κριτήρια μεταχείρισής τους. 

Περιλαμβάνει όλες τις αρχές, οι οποίες προάγουν και διασφαλίζουν τα 

δικαιώματα των προσφύγων σε διάφορους τομείς και κυρίως το δικαίωμα 

της μη επαναπροώθησής τους σε χώρα, όπου κινδυνεύουν να υποστούν 

δίωξη (Ύπατη Αρμοστεία Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, 2001: 26) 

Στο άρθρο 1, Α, 2 της Σύμβασης καθορίζεται ότι ο όρος "πρόσφυξ" 

εφαρμόζεται επί «παντός προσώπου όπερ συνεπεία γεγονότων 

επελθόντων πρό της 1ης Ιανουαρίου 1951 και δεδικαιολογημένου φόβου 

διώξεως λόγω φυλής, θρησκείας, εθνικότητος, κοινωνικής τάξεως ή 

πολιτικών πεποιθήσεων ευρίσκεται εκτός της χώρας της οποίας έχει την 

υπηκοότητα και δεν δύναται ή , λόγω του φόβου τούτου, δεν επιθυμεί να 

απολαύη της προστασίας της χώρας ταύτης, ή εάν μη έχον υπηκοότητα τινά 

και ευρισκόμενον συνεπεία τοιούτων γεγονότων εκτός της χώρας της 

προηγούμενης συνήθους αυτού διαμονής, δεν δύναται ή, λόγω του φόβου 

τούτου, δεν επιθυμεί να επιστρέψη εις ταύτην. Εν ή περιπτώσει πρόσωπόν 

τι είναι υπήκοος πλειόνων χωρών, ο όρος "ής έχει την υπηκοότητα" 

αναφέρεται εις μίαν εκάστην των χωρών ών το πρόσωπον τούτο είναι 

υπήκοος. Δεν θεωρείται στερούμενον της υπό της χώρας ής έχει την 

υπηκοότητα παρεχομένης προστασίας, πρόσωπον όπερ άνευ αιτίας 

βασιζομένης επί δεδικαιολογημένου φόβου δεν έκαμε χρήσιν της υφ' ετέρας 

των χωρών ών κέκτηται την υπηκοότητα παρεχομένης προστασίας» 

(https://www.unric.org). Μάλιστα, ύστερα από το Πρωτόκολλο του 1967 και 

για όσες χώρες το έχουν επικυρώσει δεν ισχύει ο χρονικός και γεωγραφικός 

περιορισμός του άρθρου 1, με αποτέλεσμα να εμπίπτουν στην έννοια του 

πρόσφυγα όλοι οι πρόσφυγες, ανεξάρτητα από τη χώρα προέλευσης και 

την ημερομηνία κατά την οποία την εγκατέλειψαν. 

Έτσι, ο πρόσφυγας βρίσκεται έξω από τη χώρα, της οποίας έχει την 

υπηκοότητα- ιθαγένεια, εξαιτίας δικαιολογημένου φόβου ότι εκεί θα διωχθεί 

λόγω της φυλής, της θρησκείας, της εθνικότητάς του, της κοινωνικής τάξης 

του ή ακόμα εξαιτίας της ιδιότητας του μέλους μιας ιδιαίτερης κοινωνικής 

ομάδας ή των πολιτικών του απόψεων και επιπλέον, λόγω αυτού του 

φόβου, δεν είναι δυνατόν ή δεν επιθυμεί να τεθεί υπό την προστασία αυτής 
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της χώρας. Δηλαδή, να μην μπορεί ή λόγω του φόβου δίωξης να μην 

επιθυμεί να επιστρέψει στη χώρα του. Στους πρόσφυγες, λοιπόν, 

αναγνωρίζεται το στοιχείο του εξαναγκασμού. Αναγκάζονται να 

εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και την πατρίδα τους, γιατί απειλείται η ζωή 

και η ελευθερία τους. Και υπάρχει περίπτωση να μην απειλούνται μόνο 

λόγω φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, κοινωνικής τάξης ή πολιτικών λόγων, 

όπως συμβαίνει συνήθως.  

Η συνομιλία μου με μια παρέα νεαρών Σύριων κυλούσε ομαλά και 

αφού θίξαμε όλα τα θέματα της έρευνας καταλήξαμε σε χαλαρή συζήτηση. 

Όταν τους ρώτησα γιατί έφυγαν από τη Συρία, όλοι μου απάντησαν εξαιτίας 

του πολέμου. Όλοι εκτός από τον εικοσιδυάχρονο Bashir. Αυτός μου είπε 

ότι δε θέλει να μου απαντήσει. Όταν ξεκίνησα να φύγω, ήρθε πίσω μου και 

αφού απομακρυνθήκαμε και μείναμε μόνοι, μου είπε «είμαι ομοφυλόφιλος. 

Ξέρεις τι τους κάνουν τους ομοφυλόφιλους στη Συρία; Γι αυτό έφυγα. 

Φοβάμαι. Ακόμα κι εδώ, με αυτούς τους Σύριους που βρεθήκαμε τυχαία, 

πρέπει να προσποιούμαι». Ένιωσα πολύ άσχημα. Και το ίδιο άσχημα 

ένιωσα όταν η εικοσάχρονη Dekka από τη Σομαλία, αναλφάβητη και 

άνεργη, μου είπε ότι έφυγε από το σπίτι της, γιατί δεν ήθελε να παντρευτεί 

το σύζυγο, που της προόριζαν οι γονείς της, συμπληρώνοντας: «τους 

ντρόπιασα. Αν ποτέ γυρίσω πίσω θα με σκοτώσουν». Πράγματα που εμείς 

οι δυτικοί θεωρούμε αυτονόητα, για πολλές κοινωνίες δεν είναι και μάλιστα 

αποτελούν λόγο τιμωρίας ακόμα και με θάνατο. 

Το κύριο λοιπόν στοιχείο του πρόσφυγα, είναι ο φόβος δίωξης. 

Υπάρχει μία σύγχυση της έννοιας πρόσφυγας με την έννοια παράτυπος 

μετανάστης ή λαθρομετανάστης, ο οποίος επιδιώκει χωρίς νόμιμα έγγραφα 

να εισέλθει ή να διέλθει και να εξέλθει από τη χώρα, επειδή και οι δύο 

κατηγορίες μετακινούμενων χρησιμοποιούν τα ίδια μέσα και τις ίδιες οδούς 

για να μετακινηθούν. 

 Οι μετανάστες, ιδιαίτερα οι οικονομικοί μετανάστες, επιλέγουν να 

μετακινηθούν προκειμένου να βελτιώσουν τη ζωή τους. Οι πρόσφυγες 

αναγκάζονται να μετακινηθούν προκειμένου να σώσουν τη ζωή τους ή να 

διαφυλάξουν την ελευθερία τους. (Ύπατη Αρμοστεία Ηνωμένων Εθνών για 

τους Πρόσφυγες, 2006: 10). Επιπροσθέτως, ο μετανάστης έχει και τη 

δυνατότητα να επιστρέψει στην πατρίδα του, όποτε το θελήσει ενώ ο 
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πρόσφυγας δεν μπορεί να επιστρέψει μέχρι να αλλάξει εκεί η κατάσταση, 

έτσι ώστε να μπορεί να γυρίσει και να είναι ασφαλής 

(http://www.minocp.gov.gr). 

Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι το να χορηγήσει μια χώρα άσυλο σε 

πρόσφυγες δεν είναι πράξη καλοσύνης και φιλανθρωπίας, αλλά είναι 

υποχρεωμένη να το κάνει σύμφωνα με τις διεθνείς συνθήκες και τους 

εθνικούς της νόμους. Κι αυτό ισχύει και για την Ελλάδα, η οποία παρέχει 

άδεια διαμονής στους πρόσφυγες σύμφωνα με το άρθρο 24 του Π.Δ. 

141/2013 (ΦΕΚ Α 226/ 21-10-2013) «Σε αλλοδαπό ή ανιθαγενή ο οποίος 

αναγνωρίζεται ως πρόσφυγας χορηγείται από την αρμόδια αρχή 

παραλαβής ή/και εξέτασης, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του 

άρθρου 21, άδεια διαμονής τριετούς διάρκειας. Η άδεια ανανεώνεται με 

απόφαση της αποφαινόμενης αρχής μετά από αίτηση του 

ενδιαφερομένου…». 

Αξίζει να αναφερθεί, ότι στην Ειδομένη συνάντησα και την 

πενηντάχρονη Aysah, η οποία είναι Παλαιστίνια προερχόμενη από τη Συρία 

και, εκτός από το Υπηρεσιακό Σημείωμα, ήταν κάτοχος διαβατηρίου 

Παλαιστίνιου πρόσφυγα εκδοθέν από αρχές της Συρίας. Δηλαδή, όταν η 

Συρία άκμαζε, παρείχε άσυλο στους πρόσφυγες Παλαιστίνιους και τώρα οι 

πολίτες της ζητούν άσυλο σε άλλες χώρες. 

 

 

 

ΑΛΛΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 

 

Στην κατηγορία «άλλο έγγραφο» μετρήθηκαν τα έγγραφα, που δεν 

παρουσίαζαν μεγάλη συχνότητα και κυρίως περιελάμβαναν διάφορες 

παραλλαγές του Υπηρεσιακού Σημειώματος και αποφάσεις αναβολής 

απομάκρυνσης/ επιστροφής, που ανάλογα με την Υπηρεσία έκδοσης, 

διαφοροποιούνταν το όνομα και η μορφή του εγγράφου που χορηγούνταν. 

Για παράδειγμα, ο εικοσιεπτάχρονος Mustafa από τη Συρία, είχε στα 

χέρια του την απόφαση αναβολής απομάκρυνσης από το Τμήμα 

http://www.minocp.gov.gr/
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Απελάσεων της Υποδιεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής με εξάμηνη ισχύ, 

χωρίς όμως να κατέχει Υπηρεσιακό Σημείωμα.  

Ένα νέο, αρκετά δημοφιλές έγγραφο, που έκανε την εμφάνισή του το 

Μάιο του 2015 ήταν το Υπηρεσιακό Σημείωμα Εμφάνισης ή αλλιώς 

Έγγραφο για καταγραφή και έκδοση Υπηρεσιακού Σημειώματος. Επρόκειτο 

για μια πρακτική λύση αποσυμφόρησης των νησιών και γρήγορης 

προώθησης των αλλοδαπών στο εσωτερικό της χώρας. Ο τεράστιος 

αριθμός των ατόμων, που έφταναν καθημερινά στα νησιά, προκαλούσε 

πρόβλημα στην ολοκλήρωση των διαδικασιών μέχρι όλοι να λάβουν 

Υπηρεσιακό Σημείωμα. Έτσι, σε κάποιους χορηγούνταν το  Υπηρεσιακό 

Σημείωμα Εμφάνισης, στο οποίο αναγραφόταν η υποχρέωσή τους να 

παρουσιαστούν εντός δέκα ημερών στη Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής, 

προκειμένου να λάβουν από εκεί το Υπηρεσιακό τους Σημείωμα, που θα 

τους επέτρεπε την παραμονή στη χώρα. Το γεγονός ότι οι αλλοδαποί 

έφταναν στην Ειδομένη με αυτό το έγγραφο, σημαίνει ότι αγνόησαν τις 

υποδείξεις των αρχών και ποτέ δεν παρουσιάστηκαν στη Διεύθυνση 

Αλλοδαπών Αττικής. Στην ερώτησή μου γιατί δεν το έκαναν, η απάντηση 

ήταν πάντα η ίδια. Δεν ήθελαν να χάσουν χρόνο. Σκοπός τους ήταν να 

φτάσουν όσο γρηγορότερα μπορούσαν στην Ειδομένη και από εκεί να 

φύγουν για τη χώρα προορισμού τους.  

Πιο σπάνια συναντούσα κι άλλα έγγραφα όπως αποφυλακιστήριο 

από κάποιο ελληνικό κατάστημα κράτησης, άδεια διαμονής, βεβαίωση 

κατάθεσης αίτησης για έκδοση άδειας διαμονής (για νέα άδεια ή για 

ανανέωση της ήδη υπάρχουσας), Ειδικό Δελτίο υπό ανοχή διαμονής 

αλλοδαπού που δεν έχει αναγνωρισθεί ως πρόσφυγας.  

 

 

 

ΧΩΡΙΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

 

Υπάρχει και ένα ποσοστό της τάξης του 13% επί του συνόλου των ατόμων, 

που συμμετείχαν στην έρευνα, οι οποίοι δεν κατείχαν κάποιο 

νομιμοποιητικό έγγραφο. Αυτό σημαίνει ότι, όταν έφτασαν στην Ειδομένη, 
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ήταν παράτυποι και θα έπρεπε να συλληφθούν και να ακολουθηθεί η 

διαδικασία, που περιγράφηκε για την διοικητική απέλαση (επιστροφή) και αν 

δικαιούνταν, να λάβουν Υπηρεσιακό Σημείωμα. Οι άνθρωποι αυτοί, 

διακρίνονταν σε δύο κατηγορίες: αυτούς, που δεν ήταν ποτέ κάτοχοι 

κάποιου νομιμοποιητικού εγγράφου και αυτούς, που είχαν νομιμοποιητικά 

έγγραφα των οποίων, όμως, είχε λήξει η διάρκεια ισχύος τους.  

 Εστιάζοντας στα άτομα, που βρέθηκαν στην Ειδομένη με σκοπό να 

φύγουν σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα, μέσω των λεγομένων τους, 

συνάγεται το συμπέρασμα, ότι δεν τους αφορούσε να αποκτήσουν 

νομιμοποιητικά έγγραφα. Για κάποιον, που ήρθε στην Ελλάδα με σκοπό να 

φύγει όσο πιο γρήγορα μπορεί, ήταν αρκετά χρονοβόρο να «σπαταλήσει» 

μέρες για να νομιμοποιήσει την παραμονή του στην Ελλάδα. Το ίδιο 

συνέβαινε και με τους κατόχους Υπηρεσιακών Σημειωμάτων, μετά την 

εκπνοή της προθεσμίας, που τους δινόταν προς αποχώρηση από την 

Ελλάδα (κυρίως για την προθεσμία των τριάντα ημερών). Το γεγονός αυτό, 

ενισχύει ακόμα περισσότερο το χαρακτήρα της βραχείας παραμονής τους 

στη χώρα, καθιστώντας ταυτόχρονα την Ελλάδα ως χώρα απλά και μόνο 

διέλευσης, δηλαδή χώρα «τράνζιτ». 
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ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

 

Πίνακας 7. Αριθμός ατόμων ανά επίπεδο μόρφωσης. 

 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ 

ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΟΣ 580 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1.381 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2.735 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1.454 

 

 

 

Γράφημα 5. Ποσοστιαία κατανομή ανά επίπεδο μόρφωσης. 
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Πίνακας 8. Αριθμός Σύριων ανά επίπεδο μόρφωσης. 

 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΟΡΦΩΣΗΣ  ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΡΙΩΝ 

ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΟΣ 118 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 611 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1.736 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1.271 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 6. Ποσοστιαία κατανομή Σύριων ανά επίπεδο μόρφωσης. 
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Πίνακας 9. Αριθμός ατόμων σε κάθε βαθμίδα μόρφωσης ανά χώρα ιθαγένειας. 

 

Αναλφάβητος 

Πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση 

Δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση 

Τριτοβάθμια 

εκπαίδευση 

  1-6 έτη 7-12 έτη 12<έτη 

ΑΙΓΥΠΤΟΣ 0 2 4 4 

ΑΙΘΙΟΠΙΑ 0 2 1 1 

ΑΚΤΗ 

ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ 8 7 0 1 

ΑΛΒΑΝΙΑ 5 35 80 4 

ΑΛΓΕΡΙΑ 6 19 41 4 

ΑΝΓΚΟΛΑ 0 0 0 2 

ΑΝΙΘΑΓΕΝΗΣ 2 1 1 0 

ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 254 324 313 21 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2 0 4 0 

ΓΕΩΡΓΙΑ 0 0 1 2 

ΓΚΑΜΠΙΑ 0 3 5 0 

ΓΚΑΝΑ 13 11 30 2 

ΓΟΥΙΝΕΑ 2 0 1 0 

ΕΡΥΘΡΑΙΑ 8 14 37 6 

ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ 1 0 0 0 

ΙΝΔΙΑ 0 4 1 0 

ΙΡΑΚ 6 41 47 29 

ΙΡΑΝ 5 11 12 12 

ΙΣΠΑΝΙΑ 0 0 0 1 

ΚΑΜΕΡΟΥΝ 1 7 2 3 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 0 1 0 0 

ΚΟΜΟΡΕΣ 2 12 10 2 

ΚΟΝΓΚΟ 2 0 14 7 

ΚΟΣΟΒΟ 0 0 3 0 

ΚΟΥΒΕΙΤ 0 1 0 1 

Λ.Δ. ΚΟΝΓΚΟ 2 2 2 5 

ΛΙΒΑΝΟΣ 0 1 3 0 

ΛΙΒΕΡΙΑ 0 1 1 0 

ΛΙΒΥΗ 0 0 1 1 

ΜΑΛΙ 6 7 0 0 

ΜΑΡΟΚΟ 4 2 11 3 

ΜΑΥΡΙΤΑΝΙΑ 1 6 3 2 

ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ 0 0 2 0 

ΜΠΑΝΓΚΛΑΝΤΕΣ 17 52 67 4 

ΜΠΕΝΙΝ 0 0 0 1 

ΜΠΟΥΡΚΙΝΑ ΦΑΣΟ 1 1 1 1 

ΜΥΑΝΜΑΡ 1 0 0 0 
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ΝΙΓΗΡΑΣ 1 0 0 0 

ΝΙΓΗΡΙΑ 5 4 16 3 

ΟΥΓΚΑΝΤΑ 0 2 2 0 

Π.Γ.Δ.Μ. 0 4 4 1 

ΠΑΚΙΣΤΑΝ 59 82 127 11 

ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ 2 18 44 28 

ΡΟΥΑΝΤΑ 2 0 1 0 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 0 0 2 0 

ΡΩΣΙΑ 0 0 0 1 

ΣΕΝΕΓΑΛΗ 17 31 36 3 

ΣΕΡΒΙΑ 0 0 5 2 

ΣΙΕΡΑ ΛΕΟΝΕ 0 9 4 0 

ΣΟΜΑΛΙΑ 25 41 42 6 

ΣΟΥΔΑΝ 1 7 10 6 

ΣΥΡΙΑ 118 611 1.736 1.271 

ΤΑΝΖΑΝΙΑ 0 0 1 0 

ΤΟΓΚΟ 0 3 0 1 

ΤΟΥΡΚΙΑ 0 1 0 0 

ΤΣΑΝΤ 0 0 1 0 

ΤΥΝΗΣΙΑ 1 0 0 0 

ΥΕΜΕΝΗ 0 1 6 2 

580 1.381 2.735 1.454 

 

 

 

 

Το στερεότυπο που επικρατεί σχετικά με τους μετανάστες και τους 

πρόσφυγες είναι ότι πρόκειται για ανθρώπους φτωχούς, αμόρφωτους και 

άξεστους. Κάτι τέτοιο, όμως, απέχει πάρα πολύ από την πραγματικότητα. 

Σε συνθήκες ανθρωπιστικής κρίσης, η απόγνωση και η αναζήτηση μιας 

ευκαιρίας στη ζωή είναι ολοκληρωτική. Δε σχετίζεται ούτε με το οικονομικό 

υπόβαθρο ούτε με την παιδεία και το μορφωτικό επίπεδο. Για τη 

διαμόρφωση αυτής της εικόνας, ίσως φταίει η φιγούρα του 

ταλαιπωρημένου, κακοντυμένου αλλοδαπού που «ξεβράζεται» στα ελληνικά 

νησιά. Επιπλέον, είναι λάθος η θεώρηση ότι όλη η Ανατολή και κυρίως οι 

αραβικές χώρες, ανήκουν στην αδιευκρίνιστη οντότητα του «Ισλάμ», κάτι 

που αυτόματα τους καθιστά αγροίκους, με θρησκευτικό φανατισμό, έτοιμους 

να σκοτώσουν στο όνομα της πίστης τους. 

 Όλες οι παραπάνω θεωρίες καταρρίπτονται από τις απαντήσεις των 

συνεντευξιαζόμενων σχετικά με τη βαθμίδα εκπαίδευσης, που έχουν 
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φοιτήσει. Έτσι λοιπόν, μόνο το 9% του συνόλου είναι αναλφάβητοι, δηλαδή 

δεν πήγαν ποτέ τους στο σχολείο. Αυτό το ποσοστό θα ήταν ακόμα 

μικρότερο αν δεν υπολογιζόταν ως αναλφάβητα, τα παιδιά, που δεν 

πρόλαβαν να φοιτήσουν στο σχολείο. Επίσης, σε αυτήν την κατηγορία 

ανήκουν και πολλοί από τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. 

 Για να μην υπάρχουν συγχύσεις σε σχέση με τις διάφορες χώρες 

προέλευσης, τα επίπεδα μόρφωσης μετρήθηκαν με βάση το ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστημα. Μπορεί, δηλαδή, σε μια χώρα η πρώτη βαθμίδα 

εκπαίδευσης να διαρκεί έξι χρόνια και σε άλλη εφτά. Σύμφωνα, λοιπόν, με 

το δημοτικό σχολείο στην Ελλάδα, πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

θεωρήθηκαν οι αλλοδαποί που φοίτησαν έως έξι χρόνια στο σχολείο της 

πατρίδας τους. Το ποσοστό αυτών των ανθρώπων αποτελεί το 22% των 

ερωτηθέντων. Το ποσοστό, όμως, αυτό, θα ήταν μικρότερο αν πολλοί από 

τους ερωτηθέντες δεν σταματούσαν το σχολείο λόγω συνθηκών. Έτσι, 

νεαρά άτομα, που είχαν όλη τη διάθεση για μόρφωση, σταμάτησαν 

αναγκαστικά το σχολείο σε κάποιο χρόνο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

κι έτσι προσμετρήθηκαν στην πρωτοβάθμια. 

 Η κατηγορία δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι η πιο πολυπληθής και 

περιλαμβάνει σχεδόν τους μισούς ερωτηθέντες (ποσοστό 45%). Στην 

κατηγορία δευτεροβάθμια εκπαίδευση ανήκουν οι αλλοδαποί, που είναι 

απόφοιτοι ή τελειόφοιτοι της βαθμίδας αυτής. Απόφοιτοι θεωρήθηκαν οι 

συμπληρώσαντες δωδεκαετή φοίτηση στο σχολείο. Τελειόφοιτοι, 

θεωρήθηκαν οι διανύοντας από το δέκατο έως το δωδέκατο χρόνο φοίτησής 

τους στο σχολείο. Μετρήθηκαν σε αυτήν την κατηγορία, γιατί ήταν όλοι 

νεαροί, οι οποίοι σταμάτησαν το σχολείο λόγω φόβου ή για να φύγουν από 

τη χώρα τους και είχαν λάβει τη βασική εκπαίδευση, η οποία συνήθως είναι 

εννέα χρόνια. 

 Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αντιστοιχεί το 24% των ερωτηθέντων. 

Στην κατηγορία αυτή μετρήθηκαν οι πτυχιούχοι και φοιτητές πανεπιστημίων, 

κολλεγίων και ινστιτούτων. Τα ποσοστό είναι αρκετά υψηλό, 

καταδεικνύοντας με τον καλύτερο τρόπο, ότι οι άνθρωποι που έφυγαν από 

την πατρίδα τους σίγουρα δεν ήταν άνθρωποι του υποκόσμου ή 

περιθωριακοί τύποι, όπως συχνά πιστεύεται.  
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Ειδικά για τους Σύριους, που αποτελούν και το μεγαλύτερο δείγμα 

των ερωτηθέντων, τα ποσοστά των ανώτερων βαθμίδων μόρφωσης 

ανεβαίνουν ακόμα περισσότερο. Ποσοστό 47% των ατόμων έχουν λάβει 

μόρφωση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 34% τριτοβάθμιας, δηλαδή στο 

σύνολο, 81% των Σύριων είχαν πτυχίο δευτεροβάθμιας ή πανεπιστημιακής 

εκπαίδευσης. Το ανωτέρω υψηλό ποσοστό επιβεβαιώνεται και με τα 

αποτελέσματα έρευνας από την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους 

Πρόσφυγες. Σύμφωνα με την έρευνα αυτή, το 79% των Σύριων και το 44% 

των Αφγανών που έφθασαν στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου 

2016 είχαν πτυχίο δευτεροβάθμιας ή πανεπιστημιακής εκπαίδευσης 

(http://www.unhcr.gr/nea/artikel/5c90270ec0223c11a8156b27bb1e4ae0/ere

yna-ya-oi-afgan.html). Οι αναλφάβητοι αγγίζουν μόλις το 3% των 

ερωτηθέντων και είναι σχεδόν αποκλειστικά τα μικρά παιδιά.  

Πολίτες μιας ακμάζουσας χώρας με υψηλό επίπεδο παιδείας και 

πολύ καλό εκπαιδευτικό σύστημα, οι Σύριοι δεν είχαν τίποτα να ζηλέψουν 

από μια ευρωπαϊκή χώρα στο συγκεκριμένο τομέα. Κι αυτό φαίνεται στην εν 

γένει συμπεριφορά τους και στο πώς «στέκονται» στο χώρο. Ευγενικοί, 

μιλούν καλά αγγλικά και αν εξαιρέσεις την ταλαιπωρία που έχουν περάσει, 

έχουν όλα τα χαρακτηριστικά ενός ανθρώπου της διπλανής πόρτας. 

 Οι Σύριοι συνομιλητές μου, μου είπαν ότι η εκπαίδευση στη Συρία 

είναι δωρεάν και η αρχική απορία μου, πώς δηλαδή σχεδόν όλοι μιλάνε 

αγγλικά, λύθηκε όταν μου είπαν ότι η αγγλική γλώσσα διδάσκεται και στα 

σχολεία. Μου μίλησαν με τα καλύτερα λόγια για τα δημόσια πανεπιστήμια 

(υπάρχουν και ιδιωτικά), με τους περισσότερους να αναφέρουν το 

πανεπιστήμιο της Δαμασκού ως το καλύτερο του ανατολικού κόσμου.  

Ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός, ότι πολλοί νεαροί Σύριοι 

εντάσσουν στις προσδοκίες τους για το μέλλον τους σε μια ευρωπαϊκή 

χώρα, τη συνέχιση των σπουδών τους, σε όποιο επίπεδο κι αν βρίσκονται. 

Αυτή είναι μια λιγότερο προβεβλημένη πτυχή του πολέμου στη Συρία: η 

λεγόμενη «χαμένη γενιά», που προσπαθεί να κερδίσει έδαφος με το να 

φύγει από τη Συρία. Πολλά παιδιά και νέοι σταμάτησαν το σχολείο και τη 

φοίτησή τους σε κάποιο ανώτατο ίδρυμα, λόγω του πολέμου. Σχολεία έχουν 

καταστραφεί από βομβαρδισμούς ή έχουν μετατραπεί σε χώρους φιλοξενίας 

αστέγων. Επίσης, πολλοί γονείς δεν στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο, 

http://www.unhcr.gr/nea/artikel/5c90270ec0223c11a8156b27bb1e4ae0/ereyna-ya-oi-afgan.html
http://www.unhcr.gr/nea/artikel/5c90270ec0223c11a8156b27bb1e4ae0/ereyna-ya-oi-afgan.html
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επειδή φοβούνται. Ο σαραντάχρονος Mahmoud, με πτυχίο πληροφορικής 

και εργαζόμενος σε εταιρία με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, μου είπε ότι 

προτιμάει τα τρία παιδιά του αμόρφωτα, παρά νεκρά. Έτσι σταμάτησαν να 

πηγαίνουν στο σχολείο και ευελπιστεί, όταν φτάσει στη Γερμανία και 

καταφέρει να τα πάρει κοντά του, να συνεχίσουν εκεί το σχολείο. 

Επιπλέον, το μεγάλο ποσοστό των μορφωμένων ανθρώπων, που 

φεύγουν από τη Συρία δείχνει ότι η χώρα χάνει νέους, με ανώτερη μόρφωση 

και εξειδικευμένους σε διάφορα επαγγέλματα. Παρατηρείται, δηλαδή, το 

φαινόμενο της διαρροής εγκεφάλων (brain drain). Πολλοί νέοι, μορφωμένοι 

και ταλαντούχοι εργαζόμενοι αναγκάστηκαν να φύγουν λόγω της 

κατάστασης, αλλά ακόμα κι αν αλλάξουν οι συνθήκες στη Συρία, πόσοι από 

αυτούς θα γυρίσουν ώστε να συμβάλλουν στην ανάπτυξη; Ο Nadim, 

πάντως, μου δήλωσε ότι δεν ήθελε να φύγει, αλλά αφού το πήρε απόφαση, 

δε θα ξαναγυρίσει. Καθηγητής στο πανεπιστήμιο, στο τμήμα αραβικής 

γλώσσας και φιλολογίας, έφυγε τελευταίος από τους συγγενείς του. «Με 

σύζυγο και τα δυο μου παιδιά στην Αγγλία, γονείς και αδερφή στη Γερμανία, 

αδερφό στη Φινλανδία και αδερφό στη Σουηδία, γιατί να γυρίσω πίσω;» μου 

είπε. 

Αυτό, όμως, δε συμβαίνει μόνο στη Συρία. Ο Patrick, από το Κονγκό, 

φοιτητής Ιατρικής και ομιλών απταίστως τη γαλλική γλώσσα, αποφάσισε, αν 

καταφέρει να φτάσει στη Γαλλία, να συνεχίσει τις σπουδές του εκεί. Χωρίς 

να έχει κανένα συγγενή ή γνωστό και με εφόδιο του την άριστη γνώση της 

γλώσσας, πιστεύει ότι θα καταφέρει να σπουδάσει και να ξεκινήσει μια νέα 

ζωή στη Γαλλία. 
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ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ 
 

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΗ ΧΩΡΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ 

 

  

Πίνακας 10. Αριθμός ατόμων ανά προσδοκώμενη χώρα προορισμού. 

 

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΗ ΧΩΡΑ 

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ 

ΑΥΣΤΡΙΑ 338 

ΒΕΛΓΙΟ 61 

ΓΑΛΛΙΑ 159 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2792 

ΔΑΝΙΑ 274 

ΕΛΛΑΔΑ 420 

ΕΛΒΕΤΙΑ 42 

ΙΣΛΑΝΔΙΑ 1 

ΙΣΠΑΝΙΑ 17 

ΙΤΑΛΙΑ 242 

ΚΑΝΑΔΑΣ 3 

Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ 148 

ΜΑΛΤΑ 1 

ΝΟΡΒΗΓΙΑ 139 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 265 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 32 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 1 

ΣΕΡΒΙΑ 19 

ΣΟΥΗΔΙΑ 890 

ΤΣΕΧΙΑ 3 

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 39 

ΟΠΟΥΔΗΠΟΤΕ 264 
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Γράφημα 7. Ποσοστιαία κατανομή ανά προσδοκώμενη χώρα προορισμού. 
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Πίνακας 11α. Αριθμός ατόμων σε κάθε προσδοκώμενη χώρα προορισμού ανά 

χώρα ιθαγένειας. 
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Α 
Ν 
Ι 
Α 

Ι 
Τ 
Α 
Λ 
Ι 
Α 

Κ 
Α 
Ν 
Α 
Δ 
Α 
Σ 

ΑΙΓΥΠΤΟΣ 3 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 

ΑΙΘΙΟΠΙΑ 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 
ΑΚΤΗ 
ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ 1 1 1 7 0 4 0 0 0 1 0 

ΑΛΒΑΝΙΑ 0 0 0 1 0 121 0 0 0 2 0 

ΑΛΓΕΡΙΑ 0 1 22 26 0 12 0 0 0 2 0 

ΑΝΓΚΟΛΑ 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΑΝΙΘΑΓΕΝΗΣ 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 

ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 78 7 12 535 8 63 17 0 1 47 1 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 

ΓΕΩΡΓΙΑ 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 

ΓΚΑΜΠΙΑ 0 0 1 2 0 3 0 0 0 0 0 

ΓΚΑΝΑ 1 3 1 9 0 26 0 0 2 0 0 

ΓΟΥΙΝΕΑ 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 

ΕΡΥΘΡΑΙΑ 0 0 0 11 0 4 0 0 0 0 0 

ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΙΝΔΙΑ 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 

ΙΡΑΚ 10 4 0 75 0 2 1 0 0 1 0 

ΙΡΑΝ 3 0 0 21 1 3 0 0 0 2 0 

ΙΣΠΑΝΙΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

ΚΑΜΕΡΟΥΝ 0 0 4 9 0 0 0 0 0 0 0 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΚΟΜΟΡΕΣ 0 0 15 0 0 1 0 0 0 1 0 

ΚΟΝΓΚΟ 1 0 10 2 0 8 0 0 0 1 0 

ΚΟΣΟΒΟ 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 

ΚΟΥΒΕΙΤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Λ.Δ. ΚΟΝΓΚΟ 0 0 5 6 0 0 0 0 0 0 0 

ΛΙΒΑΝΟΣ 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

ΛΙΒΕΡΙΑ 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

ΛΙΒΥΗ 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

ΜΑΛΙ 0 0 3 3 0 4 1 0 0 1 0 

ΜΑΡΟΚΟ 1 0 3 8 0 0 0 0 1 3 0 

ΜΑΥΡΙΤΑΝΙΑ 0 1 4 2 0 2 0 0 0 1 0 

ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΜΠΑΝΓΚΛΑΝΤΕΣ 0 1 8 35 0 31 1 0 0 55 0 

ΜΠΕΝΙΝ 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
ΜΠΟΥΡΚΙΝΑ 
ΦΑΣΟ 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 

ΜΥΑΝΜΑΡ 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

ΝΙΓΗΡΑΣ 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

ΝΙΓΗΡΙΑ 2 0 1 9 1 9 2 0 0 2 0 
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ΟΥΓΚΑΝΤΑ 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 

Π.Γ.Δ.Μ. 0 0 0 1 0 7 0 0 0 0 0 

ΠΑΚΙΣΤΑΝ 15 2 6 99 0 45 0 0 7 79 0 

ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ 8 2 0 44 1 0 2 0 0 0 0 

ΡΟΥΑΝΤΑ 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 

ΡΩΣΙΑ 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

ΣΕΝΕΓΑΛΗ 2 2 18 13 0 25 0 0 4 20 0 

ΣΕΡΒΙΑ 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 

ΣΙΕΡΑ ΛΕΟΝΕ 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 

ΣΟΜΑΛΙΑ 11 5 2 33 2 0 1 0 0 6 0 

ΣΟΥΔΑΝ 2 0 1 3 0 2 0 0 0 0 0 

ΣΥΡΙΑ 198 32 32 1819 255 19 16 1 1 16 2 

ΤΑΝΖΑΝΙΑ 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

ΤΟΓΚΟ 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 

ΤΟΥΡΚΙΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΤΣΑΝΤ 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

ΤΥΝΗΣΙΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΥΕΜΕΝΗ 0 0 0 3 0 1 0 0 0 1 0 

338 61 159 2.792 274 420 42 1 17 242 3 

 

 

 

 

Πίνακας 12β. Αριθμός ατόμων σε κάθε προσδοκώμενη χώρα προορισμού ανά 

χώρα ιθαγένειας (συνέχεια). 

 

Μ. 
ΒΡΕ 
ΤΑ 
ΝΙΑ 

Μ 
Α 
Λ 
Τ 
Α 

ΝΟ 
ΡΒΗ 
ΓΙΑ 

ΟΛΛ
ΑΝΔΙ

Α 

ΟΥ
ΓΓΑ
ΡΙΑ 

ΠΟ 
ΡΤ
Ο 

ΓΑ 
ΛΙΑ 

Σ 
Ε 
Ρ 
Β 
Ι 
Α 

Σ 
Ο 
Υ 
Η 
Δ 
Ι 
Α 

Τ 
Σ 
Ε 
Χ 
Ι 
Α 

ΦΙΝ
ΛΑ
ΝΔΙ
Α 

ΟΠ 
ΟΥ 
ΔΗ 
ΠΟ 
ΤΕ 

ΑΙΓΥΠΤΟΣ 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

ΑΙΘΙΟΠΙΑ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ΑΚΤΗ 
ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

ΑΛΒΑΝΙΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΑΛΓΕΡΙΑ 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1 

ΑΝΓΚΟΛΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΑΝΙΘΑΓΕΝΗΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 12 0 5 2 5 0 0 74 0 13 32 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΓΕΩΡΓΙΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΓΚΑΜΠΙΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

ΓΚΑΝΑ 0 0 0 1 6 0 0 0 0 1 6 

ΓΟΥΙΝΕΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΕΡΥΘΡΑΙΑ 19 0 18 0 0 0 0 8 0 0 5 
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ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΙΝΔΙΑ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΙΡΑΚ 0 1 2 6 0 0 0 6 0 5 10 

ΙΡΑΝ 6 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 

ΙΣΠΑΝΙΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΚΑΜΕΡΟΥΝ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΚΟΜΟΡΕΣ 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 6 

ΚΟΝΓΚΟ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

ΚΟΣΟΒΟ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΚΟΥΒΕΙΤ 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 

Λ.Δ. ΚΟΝΓΚΟ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΛΙΒΑΝΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 

ΛΙΒΕΡΙΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΛΙΒΥΗ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

ΜΑΛΙ 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

ΜΑΡΟΚΟ 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 

ΜΑΥΡΙΤΑΝΙΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 

ΜΠΑΝΓΚΛΑΝΤΕΣ 1 0 2 0 0 1 1 1 0 0 3 

ΜΠΕΝΙΝ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ΜΠΟΥΡΚΙΝΑ 
ΦΑΣΟ 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

ΜΥΑΝΜΑΡ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΝΙΓΗΡΑΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΝΙΓΗΡΙΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

ΟΥΓΚΑΝΤΑ 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Π.Γ.Δ.Μ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

ΠΑΚΙΣΤΑΝ 3 0 2 1 10 0 2 5 0 0 3 

ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ 4 0 0 5 0 0 0 12 0 0 14 

ΡΟΥΑΝΤΑ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΡΩΣΙΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΣΕΝΕΓΑΛΗ 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 

ΣΕΡΒΙΑ 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 

ΣΙΕΡΑ ΛΕΟΝΕ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 

ΣΟΜΑΛΙΑ 7 0 14 0 0 0 1 18 0 10 4 

ΣΟΥΔΑΝ 4 0 3 0 0 0 0 7 0 0 2 

ΣΥΡΙΑ 86 0 91 244 7 0 5 743 2 10 157 

ΤΑΝΖΑΝΙΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΤΟΓΚΟ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΤΟΥΡΚΙΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

ΤΣΑΝΤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΤΥΝΗΣΙΑ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΥΕΜΕΝΗ 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 

148 1 139 265 32 1 19 890 3 39 264 
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Και το ταξίδι ξεκίνησε… Για πού όμως; Ποιος είναι ο προορισμός των 

ανθρώπων αυτών που ολοένα και πληθαίνουν; Οι αιτίες της αναχώρησης 

μπορούν να εξεταστούν για κάθε εθνική ομάδα σύμφωνα με τις συνθήκες 

ζωής στον τόπο καταγωγής, όμως εργάτες φοιτητές, πρόσφυγες ή 

«εγκέφαλοι» δε φεύγουν/ δραπετεύουν για τους ίδιους λόγους. Οι συνθήκες 

των χωρών άφιξης είναι επίσης διαφορετικές, ανάλογα με την οπτική γωνία. 

Γίνεται με τον ίδιο τρόπο αντιληπτή από όλους η «προσφορά» της χώρας 

υποδοχής; (Green, 2004:102). 

Η αύξηση της έντασης των συγκρούσεων και των ανισοτήτων σε ένα 

μεγάλο μέρος της Ασίας και της Αφρικής, συνεπακόλουθα αυξάνει και τον 

αριθμό των μετακινούμενων προς την Ευρώπη, αλλά και προς την Αμερική, 

ιδίως στον Καναδά, όπου η κυβέρνηση δήλωσε ότι η χώρα θα δεχτεί 

πρόσφυγες. Το ταξίδι περνάει από την Ελλάδα, λόγω της γεωγραφικής της 

θέσης, ως σταυροδρόμι τριών ηπείρων, Ευρώπης, Ασίας και Αφρικής, αλλά 

και επειδή είναι η κοντινότερη προς τα τουρκικά παράλια θαλάσσια πύλη 

εισόδου. Το σύνολο σχεδόν των ανθρώπων, που υποφέρουν από 

συγκρούσεις και πολέμους, από την οικονομική και κοινωνική αβεβαιότητα, 

από την ανέχεια και την πείνα δεν έρχονται στην Ελλάδα για να μείνουν, 

αλλά επιθυμούν να περάσουν στις πιο εύρωστες χώρες της Ευρώπης. 

 Ωστόσο, υπάρχουν και άτομα που κατά τη διάρκεια της συνομιλίας 

μας, δήλωσαν ότι επιθυμούν να μείνουν στην Ελλάδα. Ο μεγαλύτερος 

αριθμός ήταν Αλβανοί, οι οποίοι δεν αποτελούν μέρος των μεταναστευτικών 

ροών, που αναπτύχθηκαν για τους ανωτέρω λόγους. Αυτοί οι άνθρωποι 

ζούσαν νόμιμα ή παράτυπα στην Ελλάδα και στην ουσία αναγκαζόταν να 

την εγκαταλείψουν, λόγω προβλημάτων που είχαν με την παραμονή τους. 

Άρα αυτοί, ήθελαν όντως να μείνουν στην Ελλάδα. Τα υπόλοιπα άτομα, που 

εκδήλωσαν την επιθυμία να μείνουν στη χώρα, κατείχαν νομιμοποιητικά 

έγγραφα, «ισχυρότερα» από το Υπηρεσιακό Σημείωμα, το οποίο χορηγείται 

με συνοπτικές διαδικασίες στα νησιά. Ήταν κάτοχοι Δελτίου Αιτήσαντος 

Άσυλο Αλλοδαπού ή Δελτίου Αιτούντος Διεθνή Προστασία, άδειας 

παραμονής ή άλλου εγγράφου, που η απόκτηση του προϋποθέτει 

παραμονή στην Ελλάδα για αρκετό διάστημα.  

Πάντα, όταν κάποιος μου απαντούσε ότι θέλει να μείνει στην Ελλάδα, 

τον προέτρεπα να μου απαντήσει ειλικρινά, χωρίς να φοβάται. Του έλεγα ότι 
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δεν πιστεύω ότι θέλει να μείνει στην Ελλάδα, γιατί αν ίσχυε αυτό, δε θα 

έκανε τον κόπο να φτάσει μέχρι την περιοχή της Ειδομένης. Έτσι, αρκετές 

φορές άλλαζε η αρχική απάντηση, αποκαλύπτοντάς μου τον πραγματικό 

προορισμό. Όταν, μετά από αυτό, συζητούσαμε το λόγο που δε μου το 

είπαν από την αρχή, όλοι μου απαντούσαν πως ξέρουν ότι η έξοδος από 

την Ελλάδα δεν επιτρέπεται και ότι αυτό που κάνουν είναι παράνομο. Έτσι, 

δεν είχαν πρόβλημα να μου απαντήσουν σε όλες τις υπόλοιπες ερωτήσεις, 

αλλά σε αυτήν την ερώτηση ήταν διστακτικοί. Βέβαια, υπήρχαν και αυτοί 

που επέμεναν ότι θέλουν να μείνουν στην Ελλάδα κι έτσι προέκυψε αυτό το 

αποτέλεσμα, το οποίο προφανώς δεν αντιπροσωπεύει την αληθινή τους 

πρόθεση. 

Το ενδεχόμενο κάποιοι από αυτούς, που απάντησαν ότι θέλουν να 

μείνουν στην Ελλάδα, να είναι διακινητές, δεν παρουσιάζεται ως πιθανό, 

χωρίς, βέβαια, και να αποκλείεται. Κι αυτό, γιατί οι διακινητές μπερδευόταν 

μεν με το πλήθος, αλλά γενικά δεν είχαν πολλές συναναστροφές. Επιπλέον, 

όταν συναντούσα μια ομάδα ανθρώπων και τους εξηγούσα τι έκανα, 

κάποιοι δεν ήθελαν να μου μιλήσουν και αποχωρούσαν. Θεωρώ, λοιπόν, 

ότι υπάρχουν λίγες πιθανότητες, στα πλαίσια διεξαγωγής  της έρευνας, να 

συνομίλησα με διακινητές. 

Μια απάντηση, που παρουσιάζει ενδιαφέρον, είναι το «οπουδήποτε». 

Αυτή η απάντηση είναι όντως αντιπροσωπευτική του αισθήματος επιβίωσης 

και της λαχτάρας φυγής από την πατρίδα. Σε αυτήν την περίπτωση  

υπερισχύει το συναίσθημα «θέλω να φύγω από κάπου» και μπαίνει σε 

δεύτερη μοίρα ο στόχος «θέλω να πάω εκεί». Χαρακτηριστικά είναι τα 

σχόλια του συνόλου των ατόμων, που μου έδωσαν αυτήν την απάντηση. 

Δεν σταματούσαν μόνο στο οπουδήποτε. Συνέχιζαν με «οπουδήποτε κι αν 

πάω, θα είναι καλύτερα από εκεί που ήμουν», «οπουδήποτε, που δε θα 

φοβάμαι για τη ζωή μου», «οπουδήποτε, που θα μπορώ να ζήσω 

φυσιολογικά» και άλλες παρεμφερείς επισημάνσεις. Και μου έκανε 

εντύπωση, ότι την απάντηση αυτήν, την πήρα και από άτομα, που μου 

είπαν ότι έχουν στενούς συγγενείς σε κάποια ευρωπαϊκή χώρα. Επίσης, 

αξιοσημείωτο είναι ότι τρία άτομα, ο εικοσιεφτάχρονος Rohollah από το 

Αφγανιστάν και ο εικοσιπεντάχρονος Khalaf  με τον εικοσιεξάχρονο 

Abdullah από τη Συρία, απάντησαν ότι στόχος τους είναι να φτάσουν στον 
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Καναδά. Και ο μόνος που έχει εκεί συγγενείς και συγκεκριμένα μια θεία, 

είναι ο Abdullah. 

Πρώτη χώρα ως στόχος προορισμού, είναι η Γερμανία. Η λέξη 

Γερμανία, που στα αραβικά λέγεται «Αλιμάνια», είναι η πρώτη λέξη που 

έμαθα στην αραβική γλώσσα, λόγω της μεγάλης συχνότητας που την 

άκουγα. Ακόμα και αυτοί που μου έλεγαν ότι δεν έχουν συγκεκριμένη χώρα 

προορισμού, μερικές φορές συμπλήρωναν «ίσως πάω στη Γερμανία». 

Εντύπωση μου έκανε, ότι ακόμα και πάρα πολλοί μη αραβόφωνοι, 

επηρεασμένοι ίσως από τις συναναστροφές κυρίως με τους Σύριους, συχνά 

ανάφεραν τη Γερμανία ως «Αλιμάνια», καταδεικνύοντας έτσι τις διεθνοτικές 

σχέσεις ακόμα και μεταξύ των μετακινούμενων. 

Η πληροφόρηση του κόσμου μέσω διαδικτύου ή τηλεόρασης σχετικά 

με την προοπτική που έχουν οι αλλοδαποί σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα, είναι 

σχεδόν άμεση. Για παράδειγμα, η Γερμανία αύξησε ακόμα περισσότερο τη 

δημοτικότητα της ως χώρα προορισμού, μετά τις επίσημες δηλώσεις της 

κυβέρνησης, ότι οι πρόσφυγες είναι ευπρόσδεκτοι στην Γερμανία και ότι το 

κόστος θα καλυφθεί από το πλεόνασμα στον προϋπολογισμό. 

  Όλοι κάποτε, με κάποιον τρόπο, από κάπου, έχουν ακούσει ότι στη 

Γερμανία είναι «καλά» και ότι οι παροχές του γερμανικού κράτους προς 

τους ξένους είναι πολύ ικανοποιητικές. Σε ερωτήσεις μου, όμως, σχετικά με 

το αν ξέρουν τι θα συναντήσουν φτάνοντας στη Γερμανία, αλλά και σε 

οποιαδήποτε άλλη χώρα, η απάντηση τις περισσότερες φορές ήταν 

αρνητική. Σχεδόν όλοι γνώριζαν για την οικογενειακή επανένωση σε 

περίπτωση που νομιμοποιηθούν σε μια χώρα, αλλά ελάχιστοι έως 

ανύπαρκτοι ήταν αυτοί που είχαν ενδιαφερθεί να μάθουν για παράδειγμα 

για τη νομοθεσία και τη διαδικασία που ακολουθεί η κάθε χώρα για κάποιον 

που αιτείται άσυλο ή για την υγεία, την παιδεία, την ασφάλεια της χώρας 

προορισμού τους. Σε τέτοιες συζητήσεις, πολύ συχνά άκουγα ότι, όπως και 

να είναι όλα αυτά στη χώρα που θα φτάσουν, σίγουρα θα είναι καλύτερα 

από τη χώρα που ξεκίνησαν. 

 Ψηλά στις προτιμήσεις των μετακινούμενων για τη διάρκεια της 

έρευνας είναι και η Σουηδία, γιατί έχει τη φήμη, όπως και οι άλλες 

σκανδιναβικές χώρες, Νορβηγία, Δανία και Φινλανδία, ότι οι αλλοδαποί 

κάτοικοί της απολαμβάνουν πολλά προνόμια. Το ίδιο ισχύει και για την 
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Ολλανδία. Επιπλέον, η Σουηδία, ήταν η πρώτη χώρα στην Ευρώπη, που το 

2013 χορήγησε άδεια παραμονής στους Σύριους πρόσφυγες. Ιδιαιτέρως για 

τη Σουηδία και τη Φινλανδία, οι περισσότεροι μου δήλωσαν ότι τις επέλεξαν 

λόγω της ταχύτατης περαίωσης των διαδικασιών, που θα τους επέτρεπαν 

να πάρουν κοντά τους την οικογένειά τους, αλλά και για το υψηλό βιοτικό 

επίπεδο των κατοίκων τους. Αρκετές φορές, όμως, μου αναφέρθηκε ότι 

ανάμεσα σε αυτές τις χώρες και τη Γερμανία, κάποιος επιλέγει τη δεύτερη, 

λόγω του χαμηλότερου κόστους ζωής. 

 Η Γαλλία είναι και αυτή ένας δημοφιλής προορισμός, κυρίως, όμως, 

στους πολίτες χωρών της Αφρικής. Πολλές από τις χώρες αυτές ήταν 

γαλλικές αποικίες και οι κάτοικοι τους είναι εξοικειωμένοι με τη γαλλική 

κουλτούρα. Ένα τεράστιο πλεονέκτημα των ανθρώπων αυτών, που παίζει 

ρόλο στην επιλογή της Γαλλίας ως τόπο προορισμού, είναι και η γνώση της 

γαλλικής γλώσσας, που σίγουρα θα διευκολύνει την καθημερινότητα τους, 

όταν καταφέρουν και φτάσουν εκεί. 

 Η Ιταλία, γενικά, δεν είχε τη φήμη του ελκυστικού προορισμού. Με 

αρκετά οικονομικά προβλήματα και όντας αποδέκτης μεγάλου κύματος 

μετακινούμενων από θαλάσσης, δεν αποτελούσε ιδανικό προορισμό για 

κάποιον αλλοδαπό. Ο μεγάλος αριθμός απαντήσεων, οφείλεται στα 

συγγενικά και φιλικά δίκτυα μεταξύ Αφγανών, Πακιστανών και 

Μπαγκλαντεσιανών. Υπάρχουν πολλοί πολίτες αυτών των χωρών, που τα 

τελευταία χρόνια ζουν και εργάζονται στην Ιταλία. Έτσι, λοιπόν, πολλοί 

ομοεθνείς τους επιλέγουν να πάνε εκεί.  

 Μεγάλο ρόλο στην επιλογή της χώρας προορισμού για όλους τους 

μετακινούμενους παίζουν οι πληροφορίες από συγγενείς, φίλους και 

συμπατριώτες που ζουν ήδη στην Ευρώπη. Αυτά που τους μεταφέρουν, 

θεωρούνται από τους μετακινούμενους πιο αξιόπιστα σε σχέση με τις 

ειδήσεις που μεταδίδονται. Επιπλέον, ο προορισμός των ανθρώπων αυτών, 

καθορίζεται από τα συγγενικά τους δίκτυα. Είναι πολύ συχνό φαινόμενο, 

κάποιος που ξεκινάει το ταξίδι του για την Ευρώπη, να έχει ως στόχο να 

φτάσει εκεί που βρίσκονται συγγενείς και φίλοι, οι οποίοι θα τον βοηθήσουν 

σε ότι χρειαστεί. 
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 

Πίνακας 13. Αριθμός ατόμων ανά οικογενειακή κατάσταση. 

 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ 

ΑΓΑΜΟΣ 3.810 

ΕΓΓΑΜΟΣ 2.323 

ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ 17 

 

 

 

Γράφημα 8. Ποσοστιαία κατανομή οικογενειακής κατάστασης. 
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Πίνακας 14. Αριθμός παιδιών έγγαμων και διαζευγμένων. 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ 

0 ΠΑΙΔΙΑ 303 

1 ΠΑΙΔΙ 540 

2 ΠΑΙΔΙΑ 712 

3 ΠΑΙΔΙΑ 408 

3 < ΠΑΙΔΙΑ 377 

 

 

 

 

 

Γράφημα 9. Ποσοστιαία κατανομή ανά αριθμό παιδιών στους έγγαμους και 

διαζευγμένους. 
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Πίνακας 15. Οικογενειακή κατάσταση και αριθμός παιδιών των έγγαμων και 

διαζευγμένων ανά χώρα ιθαγένειας. 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 

ΑΓΑΜΟΣ ΕΓΓΑΜΟΣ 

ΔΙΑΖΕΥΓ 

ΜΕΝΟΣ 0 1 2 3 3< 

ΑΙΓΥΠΤΟΣ 7 3 0 0 1 1 0 1 

ΑΙΘΙΟΠΙΑ 3 1 0 0 1 0 0 0 

ΑΚΤΗ 

ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ 13 3 0 1 1 1 0 0 

ΑΛΒΑΝΙΑ 73 51 0 0 10 26 9 6 

ΑΛΓΕΡΙΑ 59 10 1 2 4 4 1 0 

ΑΝΓΚΟΛΑ 1 1 0 0 0 1 0 0 

ΑΝΙΘΑΓΕΝΗΣ 2 2 0 0 0 2 0 0 

ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 595 316 1 46 88 82 42 59 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 1 5 0 0 1 2 1 1 

ΓΕΩΡΓΙΑ 3 0 0 0 0 0 0 0 

ΓΚΑΜΠΙΑ 7 1 0 0 0 0 1 0 

ΓΚΑΝΑ 35 21 0 5 4 10 1 1 

ΓΟΥΙΝΕΑ 2 1 0 1 0 0 0 0 

ΕΡΥΘΡΑΙΑ 40 25 0 7 4 8 2 4 

ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ 0 1 0 0 1 0 0 0 

ΙΝΔΙΑ 5 0 0 0 0 0 0 0 

ΙΡΑΚ 79 44 0 9 11 9 9 6 

ΙΡΑΝ 27 13 0 2 4 6 1 0 

ΙΣΠΑΝΙΑ 1 0 0 0 0 0 0 0 

ΚΑΜΕΡΟΥΝ 11 2 0 0 0 0 2 0 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 0 0 0 0 0 0 0 

ΚΟΜΟΡΕΣ 16 10 0 6 2 1 1 0 

ΚΟΝΓΚΟ 17 6 0 0 2 1 2 1 

ΚΟΣΟΒΟ 3 0 0 0 0 0 0 0 

ΚΟΥΒΕΙΤ 0 2 0 0 2 0 0 0 

Λ.Δ. ΚΟΝΓΚΟ 5 6 0 0 5 1 0 0 

ΛΙΒΑΝΟΣ 3 1 0 0 0 1 0 0 

ΛΙΒΕΡΙΑ 2 0 0 0 0 0 0 0 

ΛΙΒΥΗ 2 0 0 0 0 0 0 0 

ΜΑΛΙ 11 2 0 2 0 0 0 0 

ΜΑΡΟΚΟ 17 3 0 0 2 0 1 0 

ΜΑΥΡΙΤΑΝΙΑ 5 7 0 0 4 2 1 0 

ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ 0 2 0 0 0 2 0 0 

ΜΠΑΝΓΚΛΑΝΤΕΣ 122 18 0 2 9 5 2 0 

ΜΠΕΝΙΝ 1 0 0 0 0 0 0 0 
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ΜΠΟΥΡΚΙΝΑ 

ΦΑΣΟ 3 1 0 1 0 0 0 0 

ΜΥΑΝΜΑΡ 1 0 0 0 0 0 0 0 

ΝΙΓΗΡΑΣ 1 0 0 0 0 0 0 0 

ΝΙΓΗΡΙΑ 21 7 0 1 5 1 0 0 

ΟΥΓΚΑΝΤΑ 3 1 0 0 1 0 0 0 

Π.Γ.Δ.Μ. 0 9 0 0 2 6 1 0 

ΠΑΚΙΣΤΑΝ 227 52 0 10 14 20 4 4 

ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ 53 39 0 3 13 14 8 1 

ΡΟΥΑΝΤΑ 3 0 0 0 0 0 0 0 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 0 1 1 0 0 2 0 0 

ΡΩΣΙΑ 0 1 0 0 0 0 0 1 

ΣΕΝΕΓΑΛΗ 56 31 0 6 11 9 5 0 

ΣΕΡΒΙΑ 4 3 0 0 2 0 1 0 

ΣΙΕΡΑ ΛΕΟΝΕ 11 2 0 0 1 1 0 0 

ΣΟΜΑΛΙΑ 75 37 2 11 18 8 1 1 

ΣΟΥΔΑΝ 13 11 0 1 4 3 1 2 

ΣΥΡΙΑ 2158 1566 12 187 313 479 311 288 

ΤΑΝΖΑΝΙΑ 0 1 0 0 0 1 0 0 

ΤΟΓΚΟ 2 2 0 0 0 2 0 0 

ΤΟΥΡΚΙΑ 1 0 0 0 0 0 0 0 

ΤΣΑΝΤ 1 0 0 0 0 0 0 0 

ΤΥΝΗΣΙΑ 1 0 0 0 0 0 0 0 

ΥΕΜΕΝΗ 7 2 0 0 0 1 0 1 

3810 2323 17 303 540 712 408 377 

2340 2340 

 

 

 

 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξέταση της οικογενειακής κατάστασης των 

ερωτηθέντων. Όπως ήταν αναμενόμενο, το μεγαλύτερο ποσοστό κατέχουν 

οι άγαμοι. Απαλλαγμένοι από υποχρεώσεις και έχοντας μόνο την ευθύνη 

του εαυτού τους, λιγότερο συναισθηματικοί και περισσότερο έτοιμοι να 

αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε δυσκολία τους παρουσιαστεί, αποφασίζουν 

πιο εύκολα να φύγουν από την πατρίδα τους. Δεν είναι τυχαίο, που αρκετοί 

μου είπαν «δεν έχω να χάσω τίποτα, ξεκίνησα και όπου βγει». Αξίζει να 

σημειωθεί ότι πολλοί από αυτούς τους νέους μου είπαν ότι ένας από τους 

λόγους που τους ώθησε να φύγουν είναι για να συνεχίσουν τις σπουδές 

τους. 
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 Υψηλό, ωστόσο, είναι και το ποσοστό των έγγαμων. Το ταξίδι προς 

το άγνωστο είναι σίγουρα πολύ πιο δύσκολο και επικίνδυνο για μια 

οικογένεια. Αλλά και για κάποιον από τους δύο γονείς, ο οποίος αποφασίζει 

να φύγει μόνος του, σίγουρα η απόφαση αυτή λαμβάνεται με περισσότερη 

σκέψη από έναν άγαμο. Ο μεγαλύτερος αριθμός από τους οικογενειάρχες, 

που συνάντησα, μου απάντησαν ότι όλη η προσπάθεια για μια καλύτερη 

ζωή γίνεται για το καλό των παιδιών τους. Κι έτσι, έχοντας αυτό στο μυαλό 

τους, αποφασίζουν να πάρουν όλα τα ρίσκα μέχρι να φτάσουν κάπου, όπου 

θα μπορούν να προσφέρουν στα παιδιά τους μια ασφαλή ζωή. Φεύγουν, 

γιατί απελπίστηκαν με τη ζωή στην πατρίδα τους και κυρίως για να 

εξασφαλίσουν ότι θα ζουν και αύριο. 

 Οι έγγαμοι ταξίδευαν με ολόκληρη ή μέρος της οικογένειάς τους, 

αλλά και μόνοι. Πιο σύνηθες ήταν να συναντάω τον άντρα της οικογένειας, ο 

οποίος ξεκινούσε μόνος του για να φτάσει σε κάποια χώρα, όπου θα 

προσπαθούσε να νομιμοποιήσει την παραμονή του. Έπειτα, στόχος του 

ήταν, μέσω των προγραμμάτων οικογενειακής επανένωσης, να έπαιρνε 

κοντά του και την υπόλοιπη οικογένεια. Αρκετές ήταν και οι περιπτώσεις 

που ο πατέρας έπαιρνε μαζί του κάποιο ή κάποια από τα μεγαλύτερα 

παιδιά της οικογένειας. Το αντίθετο, δηλαδή να έχει φύγει πρώτη η μητέρα, 

το συνάντησα απειροελάχιστες φορές. 

Αυτό συνέβη στην περίπτωση του σαραντάχρονου Amanullah από το 

Αφγανιστάν, ο οποίος ταξίδευε με τα δύο από τα πέντε παιδιά του. Το 1996 

έφυγαν μόνοι με τη σύζυγό του από το Αφγανιστάν και εγκαταστάθηκαν στο 

Πακιστάν για τρία χρόνια. Έπειτα, έμειναν στο Ιράν για δώδεκα χρόνια και 

το 2011 πήραν την απόφαση να έρθουν στην Ελλάδα μέσω Τουρκίας. 

Πέρασαν πεζοί τα σύνορα Ιράν - Τουρκίας και με λεωφορείο έφτασαν στην 

Κωνσταντινούπολη. Εκεί κανόνισε να περάσουν με φουσκωτή βάρκα τον 

ποταμό Έβρο πληρώνοντας από 1000 δολάρια για αυτόν και τη σύζυγό του 

και από 800 δολάρια για καθένα από τα πέντε παιδιά του, δηλαδή συνολικά 

6000 δολάρια. Αφού κατάφεραν να έρθουν στην Ελλάδα υπέβαλαν αίτηση 

για άσυλο και παρέμεναν στην Ελλάδα κατέχοντας Δελτίο Αιτήσαντος 

Άσυλο. Την άνοιξη του 2013, η σύζυγός του με τα τρία μικρότερα παιδιά 

τους φεύγουν από την Ελλάδα και φτάνουν στην Ελβετία. Έτσι, και ο άντρας 
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της οικογένειας με τον Hossain, 15 ετών και τον Mahdi, 10 ετών ξεκινούν το 

Σεπτέμβριο 2014 για να πάνε στην υπόλοιπη οικογένεια, στην Ελβετία. 

Ανάμεσα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, κυρίως μετά την άνοιξη 

του 2015, συνάντησα και μόνες γυναίκες με τα παιδιά τους. Κάποιες από 

αυτές ξεκίνησαν να βρουν τον άντρα της οικογένειας που είχε φύγει 

νωρίτερα από αυτούς. Επειδή όμως δεν κατάφερε να βρει τρόπο να φέρει 

με νόμιμο τρόπο την οικογένειά του κοντά του, ξεκίνησε και η οικογένεια 

αυτό το δύσκολο και επικίνδυνο ταξίδι. 

 Δεν έλειπαν και οι περιπτώσεις, που κάποιος από τους δύο 

συζύγους έκανε μόνος το ταξίδι αυτό, γιατί ο άλλος δεν ήταν πια στη ζωή. 

Αν και ποτέ δεν έκανα αυτή την ερώτηση, λόγω της ευαισθησίας του 

θέματος, αρκετοί μου είπαν ότι ο/η σύζυγός τους δε ζει. Ο θάνατός τους 

προήλθε είτε από φυσικά αίτια είτε λόγω των συγκρούσεων. Για 

παράδειγμα, η τριαντάχρονη Αφγανή Malia ξεκίνησε μαζί με τον οχτάχρονο 

γιο της από το Αφγανιστάν, με στόχο να φτάσει στα ξαδέλφια της στην 

Ολλανδία. Ο σύζυγός της δολοφονήθηκε και μην έχοντας δουλειά, ούτε 

πόρους για να μεγαλώσει το παιδί της, αποφάσισε να φύγει. Η Selo, 58 

ετών, αφού ο σύζυγός της απεβίωσε από παθολογικά αίτια, εγκατέλειψε το 

σπίτι της στη Συρία για να πάει στη Γερμανία, όπου βρίσκονται και τα έξι της 

παιδιά. 

Στα άτομα που απάντησαν ότι είναι παντρεμένοι και στους 

διαζευγμένους, τέθηκε το επιπλέον ερώτημα του αριθμού των παιδιών τους. 

Κι ενώ θα περίμενε κανείς ένας άνθρωπος χωρίς παιδιά να αποφασίζει πιο 

εύκολα να μετακινηθεί, κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Οι παντρεμένοι χωρίς να 

έχουν παιδιά, παρουσιάζουν το μικρότερο ποσοστό. 

 Στην αντίθετη πλευρά, η μεγάλη οικογένεια με πολλά παιδιά, ίσως 

αποτελούσε ανασταλτικό παράγοντα για να αποφασίσει κάποιος να 

μετακινηθεί. Σαφέστατα μια πολυπληθής οικογένεια είναι αρκετά 

«δυσκίνητη» και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, αλλά και λόγω του υψηλού 

κόστους μετακίνησης, γιατί όσα περισσότερα άτομα, τόσα περισσότερα 

χρήματα στους διακινητές. Και στην περίπτωση, όμως, που ο πατέρας 

αποφάσιζε να ταξιδέψει μόνος του, όταν αφήνει πίσω του πολλά άτομα που 

εξαρτώνται από αυτόν, ζυγίζει διαφορετικά τα υπέρ και τα κατά του ταξιδιού 

και τους κινδύνους, που σίγουρα θα αντιμετωπίσει. Κάτι τέτοιο, όμως, όπως 
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φαίνεται και στα αποτελέσματα, δεν πτόησε τους πολύτεκνους 

οικογενειάρχες, οι οποίοι κυμαίνονται περίπου στο ίδιο, αρκετά υψηλό 

επίπεδο ποσοστών με τους τρίτεκνους (16% και 18% αντίστοιχα). Σε αυτές 

τις περιπτώσεις υπερίσχυσε η θέληση για ζωή και για καλύτερες συνθήκες 

διαβίωσης. Είναι χαρακτηριστική η απάντηση που μου έδωσε ο Mohamed, 

41 ετών, από τη Συρία, πατέρας πέντε παιδιών, όταν τον ρώτησα πώς πήρε 

την απόφαση για αυτό το ταξίδι. Μου είπε: «στη Συρία είναι σίγουρο ότι 

κάποια στιγμή θα σκοτωθούμε. Δε θα είναι σήμερα; Θα είναι αύριο, 

μεθαύριο! Ξέρω ότι το ταξίδι είναι δύσκολο, αλλά υπάρχουν πολλές 

πιθανότητες να επιβιώσουμε. Αν μείνουμε στη Συρία, θα πεθάνουμε 

σίγουρα». 

 Το υψηλότερο ποσοστό παρουσιάζουν τα άτομα που έχουν δύο 

παιδιά. Αυτό εξηγείται λόγω του νεαρού της ηλικίας των περισσότερων 

ατόμων που συνάντησα στην Ειδομένη, οπότε θα μπορούσαμε να πούμε 

ότι δεν πρόλαβαν να αποκτήσουν περισσότερα παιδιά. Ένας άλλος 

παράγοντας που συμβάλλει σε αυτό, είναι η όχι και τόσο φανατική πίστη 

των νεαρών μουσουλμάνων. Οι νεαροί Σύριοι, που αποτελούν και το 

μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων, παρουσίαζαν μια εικόνα που δε 

συμβαδίζει με το πρότυπο του πιστού μουσουλμάνου με τα πολλά παιδιά 

στις αραβικές χώρες. Έτσι, λοιπόν, πολλοί θεωρούσαν φυσιολογικό να μην 

είναι παντρεμένοι από μικρή ηλικία και αν ήταν παντρεμένοι, μου έλεγαν 

πως ένα με δύο παιδιά είναι καλά, αναφέροντάς μου μάλιστα ότι τα 

ποσοστά γεννήσεων στη Συρία δεν είναι υψηλά. 
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ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 

 

 

Πίνακας 16. Συγγενικά δίκτυα ανά χώρα ιθαγένειας. 

 

ΕΧΕΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ; 

ΠΗΓΑΙΝΕΙ ΣΤΗ 

ΧΩΡΑ ΤΩΝ 

ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΤΟΥ; 

ΕΧΕΙ ΣΤΕΝΗ 

ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ; 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 

ΑΙΓΥΠΤΟΣ 1 9 1 0 0 1 

ΑΙΘΙΟΠΙΑ 2 2 2 0 1 1 

ΑΚΤΗ 

ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ 5 11 5 0 3 2 

ΑΛΒΑΝΙΑ 63 61 41 22 30 33 

ΑΛΓΕΡΙΑ 32 38 28 4 18 14 

ΑΝΓΚΟΛΑ 0 2 0 0 0 0 

ΑΝΙΘΑΓΕΝΗΣ 4 0 4 0 1 3 

ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 226 686 192 34 105 121 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2 4 2 0 1 1 

ΓΕΩΡΓΙΑ 1 2 1 0 1 0 

ΓΚΑΜΠΙΑ 0 8 0 0 0 0 

ΓΚΑΝΑ 9 47 3 6 3 6 

ΓΟΥΙΝΕΑ 0 3 0 0 0 0 

ΕΡΥΘΡΑΙΑ 10 55 9 1 5 5 

ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ 1 0 1 0 1 0 

ΙΝΔΙΑ 0 5 0 0 0 0 

ΙΡΑΚ 14 109 11 3 8 6 

ΙΡΑΝ 11 29 8 3 4 7 

ΙΣΠΑΝΙΑ 1 0 1 0 1 0 

ΚΑΜΕΡΟΥΝ 1 12 1 0 0 1 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 0 1 0 1 0 

ΚΟΜΟΡΕΣ 0 26 0 0 0 0 

ΚΟΝΓΚΟ 0 23 0 0 0 0 

ΚΟΣΟΒΟ 1 2 1 0 1 0 

ΚΟΥΒΕΙΤ 0 2 0 0 0 0 

Λ.Δ. ΚΟΝΓΚΟ 3 8 3 0 3 0 

ΛΙΒΑΝΟΣ 2 2 2 0 1 1 

ΛΙΒΕΡΙΑ 1 1 1 0 0 1 

ΛΙΒΥΗ 0 2 0 0 0 0 

ΜΑΛΙ 2 11 2 0 0 2 

ΜΑΡΟΚΟ 11 9 10 1 3 8 
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ΜΑΥΡΙΤΑΝΙΑ 7 5 5 2 0 7 

ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ 2 0 0 2 0 2 

ΜΠΑΝΓΚΛΑΝΤΕΣ 12 128 10 2 1 11 

ΜΠΕΝΙΝ 0 1 0 0 0 0 

ΜΠΟΥΡΚΙΝΑ ΦΑΣΟ 0 4 0 0 0 0 

ΜΥΑΝΜΑΡ 0 1 0 0 0 0 

ΝΙΓΗΡΑΣ 0 1 0 0 0 0 

ΝΙΓΗΡΙΑ 3 25 2 1 2 1 

ΟΥΓΚΑΝΤΑ 3 1 3 0 0 3 

Π.Γ.Δ.Μ. 1 8 0 1 0 1 

ΠΑΚΙΣΤΑΝ 47 232 40 7 21 26 

ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ 41 51 35 6 24 17 

ΡΟΥΑΝΤΑ 1 2 1 0 0 1 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 0 2 0 0 0 0 

ΡΩΣΙΑ 0 1 0 0 0 0 

ΣΕΝΕΓΑΛΗ 26 61 20 6 17 9 

ΣΕΡΒΙΑ 0 7 0 0 0 0 

ΣΙΕΡΑ ΛΕΟΝΕ 0 13 0 0 0 0 

ΣΟΜΑΛΙΑ 19 95 14 5 10 9 

ΣΟΥΔΑΝ 3 21 2 1 1 2 

ΣΥΡΙΑ 1517 2219 1271 246 768 749 

ΤΑΝΖΑΝΙΑ 1 0 0 1 1 0 

ΤΟΓΚΟ 2 2 2 0 1 1 

ΤΟΥΡΚΙΑ 0 1 0 0 0 0 

ΤΣΑΝΤ 0 1 0 0 0 0 

ΤΥΝΗΣΙΑ 0 1 0 0 0 0 

ΥΕΜΕΝΗ 1 8 0 1 0 1 

2.090 4.060 1.735 355 1.037 1.053 

6.150 2.090 2.090 
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Γράφημα 10. Ποσοστιαία κατανομή ύπαρξης συγγενών στην Ευρώπη. 

 

 

Γράφημα 11. Ποσοστιαία κατανομή της σχέσης συγγένειας στους έχοντες 

συγγενείς στην Ευρώπη 
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Γράφημα 12. Ποσοστιαία κατανομή ατόμων με συγγενείς στην Ευρώπη, για το αν 

πηγαίνουν στους συγγενείς τους. 

 

 

 

Η αρχική ερώτηση προς τους συνεντευξιαζόμενους ήταν αν έχουν συγγενείς 

σε κάποια δυτική, κυρίως ευρωπαϊκή χώρα. Με αυτούς που απαντούσαν 

θετικά η συζήτηση συνεχιζόταν θέτοντας τους κι άλλες ερωτήσεις, με σκοπό 

να μάθω αν το ταξίδι τους θα καταλήξει στη χώρα, που βρίσκονται οι 

συγγενείς τους και το είδος της συγγένειας που έχουν με τους ανθρώπους 

αυτούς. Το είδος της συγγένειας διαχωρίστηκε σε δύο κατηγορίες: στενή και 

μη στενή. 

 Το θέμα που τέθηκε αρχικά ήταν, αν όλοι αυτοί που ξεκίνησαν να 

φύγουν από τις πατρίδες τους έχουν κάποιον δικό τους άνθρωπο, ο οποίος 

πριν από αυτούς αποφάσισε να κυνηγήσει την τύχη του στη Δύση. Εάν 

είχαν, δηλαδή, στο συγγενικό τους περιβάλλον έναν άνθρωπο, που ρίσκαρε 

και πέτυχε αυτό που τώρα επιχειρούσαν οι ίδιοι. Βέβαια, κάποιοι από τους 

συγγενείς των ερωτηθέντων είχαν φύγει από τις χώρες τους νόμιμα, με 

ταξιδιωτικά έγγραφα, όταν αυτό ήταν ακόμα εφικτό. 
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Το μεγαλύτερο ποσοστό (66% επί του συνολικού δείγματος) δεν έχει 

συγγενείς σε κάποια ανεπτυγμένη χώρα και ξεκινούν το ταξίδι πραγματικά 

προς το άγνωστο. Μεγάλο, όμως, (34% επί του συνολικού δείγματος) είναι 

και το ποσοστό των ανθρώπων που έχουν στην ευρύτερη οικογένεια τους 

κάποιον, που με νόμιμο ή όχι τρόπο, ταξίδεψε και ζει νόμιμα ή μη, σε 

κάποια χώρα της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης. 

Το δεύτερο ερώτημα, που αφορούσε στα 2.090 άτομα που 

απάντησαν ότι έχουν συγγενείς στην Ευρώπη, ήταν αν το ταξίδι τους θα 

κατέληγε στην ίδια χώρα που βρίσκονται οι συγγενείς τους. Έτσι, το 83% 

των ερωτηθέντων, είχαν στόχο να φτάσουν σε μια χώρα, που κάποιος δικός 

τους, ο οποίος ήταν ήδη εκεί, θα τους βοηθούσε να εγκλιματιστούν και να 

αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες που θα παρουσιάζονταν, κατευθύνοντάς τους 

στα πρώτα τους βήματα. Και αυτή η αριθμητική υπεροχή είναι απολύτως 

λογική, αν σκεφτεί κανείς την ταλαιπωρία των ανθρώπων σε όλη τη διάρκεια 

του ταξιδιού τους και τις κακουχίες που έχουν περάσει. Τουλάχιστον ξέρουν, 

ότι αν καταφέρουν να φτάσουν στον προορισμό τους, θα βρουν δικούς τους 

ανθρώπους, που θα είναι δίπλα τους. Υπάρχει, βέβαια, και το 17% των 

ερωτηθέντων, που απάντησαν ότι δε θα προσπαθήσουν να παν στη χώρα 

που βρίσκονται οι συγγενείς τους. Οι πιο συχνές αιτίες για αυτό ήταν ότι με 

τους συγγενείς αυτούς, έχουν μακρινή συγγένεια ή αν έχουν στενή 

συγγένεια, δεν έχουν διατηρήσει επαφές. Ένας ακόμη λόγος ήταν, ότι οι τα 

συγγενικά τους πρόσωπα, τους πληροφορούσαν πως στις χώρες που 

κατοικούσαν, οι συνθήκες δεν ήταν ευνοϊκές για τους αλλοδαπούς και 

κυρίως για τους νεοαφιχθέντες.   

Μια περίπτωση, που σίγουρα ο μετακινούμενος είχε στόχο να φτάσει 

στο δικό του άνθρωπο, ήταν οι σύζυγοι. Για παράδειγμα, αν ο άντρας της 

οικογένειας βρίσκεται σε κάποια δυτική χώρα, είναι απολύτως αναμενόμενο 

η γυναίκα του, με ή χωρίς παιδιά, να έχει σαν τελικό προορισμό τη χώρα 

που βρίσκεται ο σύζυγός της με σκοπό να τον βρει. Πάνω σε αυτό το 

σκεπτικό στηρίχθηκε και η τρίτη ερώτηση σχετικά με το τι είδους συγγένεια 

έχει ο μετακινούμενος με αυτόν/αυτούς που βρίσκονται ήδη σε κάποια 

ευρωπαϊκή χώρα.  

Στη στενή συγγένεια συμπεριλήφθηκαν οι σύζυγοι, οι οποίοι βάσει 

νόμου δε θεωρούνται συγγενείς και, σύμφωνα με το άρθρο 1461 του 
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Αστικού Κώδικα, οι συγγενείς εξ αίματος (αιματοσυγγένεια) πρώτου βαθμού 

(γονείς - παιδιά) και δευτέρου βαθμού σε ευθεία γραμμή (παππούδες- 

εγγόνια). Τα αδέλφια (συγγενείς δευτέρου βαθμού σε πλάγια γραμμή) 

θεωρήθηκαν στενοί συγγενείς όταν ανήκαν στον στενό πυρήνα της 

οικογένειας (γονείς- παιδιά) και δεν είχαν δημιουργήσει τις δικές τους 

οικογένειες. Δηλαδή, για ένα άτομο που είχε τη δική του οικογένεια, στενοί 

συγγενείς θεωρήθηκαν ο/η σύζυγος, τα παιδιά του και οι γονείς του. Για 

κάποιον που δεν είχε δική του οικογένεια, εκτός από τους γονείς και τους 

παππούδες του, στενοί συγγενείς θεωρήθηκαν και τα αδέλφια του. Στην 

κατηγορία «όχι στενή συγγένεια» συμπεριλήφθηκαν θείοι, ξαδέλφια και 

λοιποί συγγενείς. 

Σε αυτήν την ερώτηση, οι απαντήσεις ήταν μοιρασμένες ακριβώς στη 

μέση. Οι μισοί, δηλαδή, από τους μετακινούμενους, που έχουν συγγενή 

στην Ευρώπη, συνδέονται με αυτόν με στενή συγγένεια και οι άλλοι μισοί 

δεν έχουν στενή συγγένεια. Το μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων, που έχουν 

κάποιον στενό συγγενή σε ευρωπαϊκή χώρα, δείχνει ότι οι δύσκολες 

συνθήκες στη χώρα καταγωγής και οι περιστάσεις, έχουν χωρίσει πολλές 

οικογένειες, επειδή κάποιοι έμεναν πίσω. Αυτό γινόταν είτε γιατί δεν 

υπήρχαν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για να φύγουν όλοι μαζί είτε γιατί 

αυτοί που έμεναν πίσω, είχαν επιλέξει συνειδητά να το κάνουν, αλλά δεν 

μπορούσαν πια να υποστηρίξουν την αρχική τους επιλογή. Όποιος κι αν 

ήταν ο λόγος, φαίνεται ότι οι οικογένειες δε ζούσαν μαζί.  
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ 

 

FATIMA (μητέρα), γεν. 1968 στο Αφγανιστάν 

AZADULA (γιος), γεν. 1999 στο Αφγανιστάν 

NAYIA (κόρη), γεν. 2000 στο Αφγανιστάν  

Η μαμά από την πρώτη στιγμή που αρχίσαμε τη συζήτηση, έκλαιγε και με 

παρακαλούσε να τους δείξω το δρόμο για να περάσουν στην Π.Γ.Δ.Μ. Ο 

γιος μιλούσε πολύ καλά αγγλικά και με αυτόν συνομίλησα. Ήταν 

κοντοκουρεμένος, σχεδόν ξυρισμένα τα μαλλιά του και φορούσε 

στρατιωτικό παντελόνι. Μου είπε ότι η μητέρα του, του έχει πει ότι ο 

πατέρας του ήταν υψηλόβαθμος στρατιωτικός στο Αφγανιστάν. Όταν 

πήραν την εξουσία οι Ταλιμπάν, τους ανάγκασαν όλους να πολεμούν 

εναντίον της προηγούμενης κυβέρνησης και εναντίον των Αμερικανών. 

Μετά από πολύ λίγο διάστημα ο πατέρας του αντέδρασε και οι Ταλιμπάν 

τον εκτέλεσαν με μια σφαίρα στο κεφάλι. Αυτός ήταν περίπου 2 ετών. Τότε 

η μητέρα του πήρε αυτόν και τα άλλα 4 αδέρφια του και έφυγαν για το 

Πακιστάν. Εκεί, κανένα από τα πέντε παιδιά δεν πήγε στο σχολείο. Αυτός 

μόνο έκανε κάποια μαθήματα και ταυτόχρονα δούλευε ως μηχανικός 

αυτοκινήτων για να κερδίζει χρήματα και για την υπόλοιπη οικογένεια. Ο 

μεγαλύτερος αδερφός του έφυγε από το Πακιστάν και πήγε στη Σουηδία 

(είναι ήδη εκεί). Έτσι, αφού τα κατάφερε ο αδερφός του, αποφάσισαν να 

φύγουν και αυτός με την μαμά και τη μικρή του αδερφή. Τα άλλα δύο, 

μεγαλύτερα από αυτόν, αδέρφια του έμειναν στο Πακιστάν. Ενώ, όμως, ο 

αδερφός του ζει στη Σουηδία, αυτοί θέλουν να πάνε στην Αυστρία. Χωρίς 

να έχουν ιδιαίτερες πληροφορίες ή συγγενείς στην Αυστρία, ισχυρίζονται ότι 

είναι καλύτερα εκεί. Το ταξίδι τους μέχρι την Ειδομένη κράτησε δύο μήνες. 

Από το Πακιστάν, μέσω Ιράν, έφτασαν πεζοί στη Σμύρνη. Εκεί βρήκαν έναν 

ομοεθνή τους, ο οποίος κανόνισε να μεταφερθούν απέναντι από τη Σάμο 

και με φουσκωτή βάρκα να περάσουν στο νησί, πληρώνοντας 1500 

δολάρια το άτομο.  
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MOHMAD, γεν. 1994 στη Συρία 

ABDALLAH, γεν. 1995 στη Συρία 

Ο Mohmad ήταν πρωτοετής φοιτητής ιατρικής και ο Abdallah μαθητής. 

Είναι αδέρφια και μου έλεγαν συνέχεια ότι έφυγαν από τη Συρία για να 

σωθούν. Σε όλη τη διάρκεια της συζήτησης, ο μεγάλος αδερφός κρατούσε 

το μικρότερο από τον ώμο. Ο μεγάλος μου είπε ότι ήθελε να γίνει 

οφθαλμίατρος. Έφυγαν από τη Συρία το Δεκέμβριο του 2013 και πήγαν 

πεζοί στην Τουρκία, όπου έμειναν για τέσσερις μήνες σε κέντρο φιλοξενίας. 

Ο στόχος τους, όμως, ήταν να φτάσουν σε μια οποιαδήποτε ανεπτυγμένη 

ευρωπαϊκή χώρα. Γι αυτό πλήρωσαν από 1500 ευρώ σε κάποιον Τούρκο, ο 

οποίος τους εξασφάλισε θέση σε φουσκωτή βάρκα για τη Λέρο. Τους 

ρώτησα πού βρήκαν τα χρήματα για να ξεκινήσουν το ταξίδι προς την 

Ευρώπη και μου απάντησαν ότι πριν τον πόλεμο η οικογένειά τους ήταν 

πολύ ευκατάστατη, γιατί ο πατέρας τους είχε χρυσοχοείο. Τα χρήματα τους 

τα έδωσαν οι γονείς τους, με την ελπίδα να φτάσουν σε μια χώρα, όπου θα 

είναι ασφαλείς και να ξεκινήσουν εκεί μια νέα ζωή.    

 

 

 

FRIAL, γεν. 1972 στη Συρία 

Στην ίδια φουσκωτή βάρκα με τα παραπάνω αδέρφια μπήκε και η Frial για 

να πάει από την Τουρκία στη Λέρο. Απόφοιτος αραβικής φιλολογίας, αλλά 

χωρίς δουλειά, μεγαλώνει μόνη της τα τρία παιδιά της, γιατί ο σύζυγός της 

σκοτώθηκε σε συγκρούσεις στη Συρία. Έφτασε πεζή στην Τουρκία, όπου 

άφησε τα παιδιά της με την αδερφή της σε κέντρο φιλοξενίας και αυτή 

συνέχισε το ταξίδι προς οποιαδήποτε χώρα, που θα βρει δουλειά για να 

κερδίσει χρήματα και να πάρει κοντά της και τα παιδιά της. Εξασφάλισε τα 

1500 ευρώ για να μπει στη βάρκα για Λέρο, πουλώντας τα χρυσαφικά της 

και κυρίως ένα χρυσό βραχιόλι μεγάλης αξίας.  
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MHMOVO SHAMAN, γεν. 1985 στη Συρία. 

Είναι το μικρότερο παιδί της οικογένειας. Ο πατέρας του έχει πεθάνει και 

έχει άλλα 5 αδέλφια, όλα παντρεμένα. Έχει σπουδάσει νομική στο 

πανεπιστήμιο της Δαμασκού και στη Συρία δούλευε ως δικηγόρος. Δεν έχει 

συγγενείς στην Ευρώπη. Θέλει να πάει στη Γερμανία για να συνεχίσει τις 

σπουδές του σε κάποιο μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Έχει βρει ένα Μ.Π.Σ. 

που τον ενδιαφέρει στο Αμβούργο και ήθελε να μεταβεί εκεί νόμιμα ως 

φοιτητής. Πριν 2-3 χρόνια έκανε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να του 

χορηγηθούν τα νόμιμα έγγραφα ώστε να ταξιδέψει και να εγκατασταθεί στο 

Αμβούργο. Μου δήλωσε ότι θα έδινε όσα χρήματα του ζητούσαν, αρκεί να 

τα καταφέρει. Μετά από πάρα πολύ καιρό του απάντησαν αρνητικά (μέσω 

πρεσβείας). Κι έτσι αποφάσισε να πάει στη Γερμανία ακολουθώντας τη 

διαδρομή που περνούσε από την Ειδομένη. Από τη Συρία, έφτασε στην 

Τουρκία οδικώς και από εκεί, αφού έδωσε 1100 ευρώ σε ένα Σύριο, με 

φουσκωτή βάρκα έφτασε κοντά στον Άγιο Ευστράτιο, ένα μικρό νησάκι 

κοντά στη Λήμνο. Η βάρκα τους εντοπίστηκε από τις ελληνικές λιμενικές 

αρχές και μαζί με τους συνταξιδιώτες του, μεταφέρθηκαν στο Α.Τ. Μύρινας 

στη Λήμνο, από όπου πήρε υπηρεσιακό σημείωμα. Μου είπε ότι στόχος 

του ήταν να φτάσει στη Γερμανία και θα το κάνει με οποιοδήποτε κόστος. 

Θα προσπαθεί μέχρι να τα καταφέρει. Στην ερώτησή μου, αν καταφέρει να 

φτάσει στο Αμβούργο και τελειώσει το μεταπτυχιακό, αν θα ξαναγυρίσει στη 

Συρία, μου απάντησε ότι δεν ξέρει. Αν βρει καλή δουλειά στη Γερμανία θα 

μείνει, αλλιώς θα γυρίσει στην καλή δουλειά που ήδη είχε στη Συρία. 

Επιπλέον, τον ρώτησα αν, αφού φτάσει στη Γερμανία, θα προσπαθήσει να 

πάρει κι άλλα μέλη της οικογένειας του εκεί. Μου απάντησε αρνητικά, γιατί 

όλοι είναι τακτοποιημένοι στη Συρία και δε θέλουν να φύγουν από εκεί. 

Φορούσε ένα καπέλο που έγραφε GREECE και στα πειράγματά μου για το 

πώς έφτασε στα χέρια του, μου απάντησε ότι το αγόρασε για να 

προστατευτεί από τον ήλιο, αλλά και σαν ενθύμιο από την Ελλάδα. Του 

άρεσε η Ελλάδα και μου είπε ότι σίγουρα θέλει να ξαναέρθει, κάτω από 

διαφορετικές, βέβαια, συνθήκες. 
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MOHAMED, γεν. 1972 στη Συρία 

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην πόλη Aleppo της Συρίας. Σπούδασε στο 

πανεπιστήμιο της πόλης, το οποίο μου είπε ότι είναι από τα καλύτερα της 

περιοχής και εργαζόταν ως αρχιτέκτων μηχανικός. Η σύζυγός του είναι 

δικηγόρος. Έχουν μία κόρη δύο ετών. Χαρακτηριστικά μου ανέφερε: «εγώ 

στη Συρία έχω οικογένεια, δουλειά, δικό μου σπίτι και αυτοκίνητη. Γιατί να 

φύγω αν δε φοβόμουν για τη ζωή μου και τη ζωή της οικογένειάς μου; ». 

Από τη Συρία πήγε στην Τουρκία και με 1000 ευρώ πέρασε με φουσκωτή 

βάρκα στο Φαρμακονήσι και από εκεί στη Λέρο. Ο πατέρας του δε ζει και η 

μητέρα του βρίσκεται στην Ελβετία. Έχει έναν αδερφό στη Σουηδία και μια 

αδερφή στην Ολλανδία. Του είπα ότι είναι τυχερός, γιατί έχει πολλές 

επιλογές για χώρα προορισμού, όπου υπάρχουν άνθρωποι, που θα τον 

βοηθήσουν. Η απάντησή του ήταν «δε με νοιάζει πού θα πάω. Θέλω μόνο 

να είναι ένα μέρος, όπου δε θα πέφτουν βόμβες κάθε μέρα, δε θα τρέμω 

για τη ζωή των δικών μου, η κόρη μου θα μπορεί να παίζει κι εγώ με τη 

γυναίκα μου θα τη βλέπουμε να μεγαλώνει». Σε όποια χώρα κι αν φτάσει, 

θα προσπαθήσει να πάρει και την οικογένειά του.  

 

 

HASAN, γεν. 1989 στη Συρία 

Είναι άγαμος και τελειώνοντας τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση δούλευε 

εργάτης, όπου έβρισκε. Έφυγε από τη Συρία τον Ιανουάριο του 2014 και 

έφτασε οδικώς στην Τουρκία και συγκεκριμένα στη Σμύρνη. Εκεί, πλήρωσε 

500 ευρώ σε έναν Τούρκο για να ταξιδέψει με φουσκωτή βάρκα στη Χίο. 

Αφού πήρε Υπηρεσιακό Σημείωμα από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Χίου, 

έφτασε στην Ειδομένη με τελικό προορισμό τη Σουηδία, όπου βρίσκονται τα 

δύο αδέρφια του. Όταν τον ρώτησα πού βρίσκονται οι γονείς του, μου 

απάντησε ότι είναι νεκροί. Σε λίγο άρχισε να κλαίει. Σκούπισε γρήγορα τα 

δάκρυά του και συνέχισε τη συζήτηση, απαντώντας πρόθυμα σε ότι τον 

ρωτούσα. Επανήλθα ρωτώντας τον αν οι γονείς του είναι νεκροί εξαιτίας 

του πολέμου και μου απάντησε θετικά, αναπαριστάνοντας με το στόμα του 

τον ήχο που κάνουν τα όπλα και οι βόμβες. 



 

 

118

ABDUL MALIK, γεν. 1992 στην Αλγερία 

Ζούσε με τον πατέρα του στην Αλγερία, όπου τελείωσε την πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση και δούλευε ως εργάτης σε ένα εργοστάσιο. Οι γονείς του είναι 

χωρισμένοι και η μητέρα του ζει με τον νέο της σύζυγο στη Γαλλία. Αυτός 

θέλει να πάει να βρει τη μητέρα του, γιατί δεν αντέχει πια τον πατέρα του 

και δεν θέλει να ζει μαζί του. Τον ρώτησα γιατί θέλει να φύγει από την 

Αλγερία, αν υπάρχει λόγος εκτός από τον πατέρα του και απάντησε 

αρνητικά. Η μητέρα του, του έστειλε χρήματα και ταξίδεψε αεροπορικώς 

από την Αλγερία στην Τουρκία το Νοέμβριο του 2011. Το Δεκέμβριο, στην 

Κωνσταντινούπολη, έδωσε 1.000 ευρώ σε έναν Τούρκο κουρδικής 

καταγωγής και μαζί με άλλα άτομα τους οδήγησαν στην Ελλάδα μέσω του 

χερσαίου τμήματος του νομού Έβρου, που συνορεύει με την Τουρκία. 

Έφτασε στην Αθήνα, όπου και έκλεψε ρούχα από ένα κατάστημα. 

Συνελήφθη και βρέθηκε στη φυλακή στη Νέα Αλικαρνασσό Ηρακλείου. 

Πήρε Υπηρεσιακό Σημείωμα από τη Διεύθυνση Ασφαλείας Χανίων και 

έφτασε μόνος του στην Ειδομένη, με σκοπό να φύγει από την Ελλάδα. Τον 

ρώτησα γιατί έκλεψε τα ρούχα και μπήκε σε όλη αυτήν την περιπέτεια και 

αυτός χαμογελώντας μου είπε «έκανα βλακεία». Όλη η συζήτησή μας έγινε 

στα ελληνικά, μια που ο συνομιλητής μου τα μιλούσε απταίστως.  

 

 

 

ISMAIL, γεν. 1989 στο Αφγανιστάν 

Στο Αφγανιστάν ήταν παντρεμένος με 2 παιδιά, αναλφάβητος και δούλευε 

εργάτης, όπου έβρισκε. Η γυναίκα του και το ένα παιδί σκοτώθηκαν από 

βόμβα. Ξαναπαντρεύτηκε και με τη νέα του σύζυγο δεν έχουν παιδιά. Η 

σύζυγός του έφυγε μόνη της παράνομα και κατάφερε να φτάσει στη 

Γερμανία. Τον ρώτησα πώς και άφησε τη γυναίκα του να φύγει πρώτη. Το 

έκανε, γιατί ήθελε να μείνει πίσω με το παιδί του. Τώρα που η γυναίκα του 

έφτασε στη Γερμανία, αυτός άφησε το παιδί στη γιαγιά του και από το 

Αφγανιστάν, διασχίζοντας πεζός το Ιράν και την Τουρκία, ήρθε στην 

Ελλάδα πληρώνοντας 900 δολάρια για να ταξιδέψει με φουσκωτή βάρκα 

στη Σάμο. Θέλει να φτάσει στη σύζυγό του στη Γερμανία και αργότερα να 

πάρει και το παιδί του εκεί. 
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YOUSIF,  γεν. 1981 στο Σουδάν 

Κατάγεται από την πόλη Νταρφούρ του δυτικού Σουδάν. Ο μπαμπάς του 

είναι μουσουλμάνος και η μαμά του χριστιανή ορθόδοξη. Από τους ίδιους 

γονείς έχει τρεις αδερφούς και δύο αδερφές. Από τα αγόρια αυτός είναι ο 

μεγαλύτερος. Ο μπαμπάς του έχει κι άλλη γυναίκα και από τον ίδιο πατέρα 

έχει ακόμα τέσσερις αδερφούς και τρεις αδερφές. Τον ρώτησα πως ο 

πατέρας του τους ταΐζει όλους κι αν είναι πλούσιος. Μου απάντησε πως δεν 

είναι πλούσιος. Έχει ζώα, κυρίως αγελάδες κι αυτός τον βοηθούσε. Όταν το 

2006, αυτός έφυγε, ανέλαβε να προσέχει τη μαμά του και τα αδέρφια του ο 

δεύτερος σε σειρά ηλικίας αδερφός.  Το όνομά του είναι χριστιανικό -Ιωσήφ- 

και του το έδωσε η μαμά του. Τον ρώτησα αν αυτός είναι χριστιανός ή 

μουσουλμάνος και μου είπε ότι είναι και από τα δύο, αλλά πιο πολύ 

χριστιανός. Με πληροφόρησε ότι οι Έλληνες έχτισαν στο Σουδάν δύο πολύ 

μεγάλες ορθόδοξες εκκλησίες και έχει πολλούς ανθρώπους, ακόμα και 

ιερείς, οι οποίοι μοιράζουν στον κόσμο τρόφιμα, ρούχα και σαμπουάν. 

Αποφάσισε να φύγει από το Σουδάν λόγω πολέμου. Πήγε αεροπορικώς στη 

Συρία, με τα πόδια στην Τουρκία και με τα πόδια στην Ελλάδα-περιοχή 

Έβρου. Έδωσε 1500 ευρώ σε κάποιον Κούρδο για να τον φέρει στην 

Ελλάδα και τον πήγε με αυτοκίνητο κοντά στη Θεσσαλονίκη. Τώρα έχει 

ειδικό δελτίο ταυτότητας αλλοδαπού πολιτικού φυγάδα και άδεια παραμονής 

αλλοδαπού πολιτικού πρόσφυγα. Ζούσε σε ένα διαμέρισμα στο κέντρο της 

Αθήνας μαζί με άλλα τρία άτομα και πλήρωναν από 150 ευρώ το μήνα. 

Μιλάει καλά ελληνικά και μου έλεγε ότι τα ελληνικά είναι πολύ ωραία 

γλώσσα και του φαίνεται εύκολη. Θέλει να μάθει και να γράφει. Δουλεύει 

όπου βρει σε οικοδομή ή βαφέας και παίρνει μεροκάματο 25-30 ευρώ. 

Επέμενε ότι δε θέλει να πάει σε άλλη χώρα και θέλει να μείνει στην Ελλάδα. 

Του είπα ότι η παρουσία του κοντά στα σύνορα ενώ η κατοικία του είναι 

στην Αθήνα, άλλο δείχνει, αλλά αυτός με διέψευδε. 
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ABDOLHADI, γεν. 1956 και η κόρη του HLALA, γεν. 1988 στη Συρία 

Πατέρας με κόρη. Η υπόλοιπη οικογένεια (μητέρα, μία ακόμη κόρη και τρεις 

γιοι) βρίσκονται στη Συρία. Μου έκανε εντύπωση ότι πήρε μαζί του κόρη και 

όχι γιο, μια που δήλωσε φανατικός μουσουλμάνος. Μου απάντησε ότι πήρε 

την Hlala, γιατί ήταν το πρώτο του παιδί και άρα η πιο μεγάλη σε ηλικία. Ο 

μπαμπάς, απόφοιτος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ασχολούνταν στη Συρία 

με αγροτικές εργασίες και η κόρη, απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 

εργαζόταν ως πωλήτρια σε κατάστημα ρούχων. Έφτασαν οδικώς στα 

βόρεια μικρασιατικά παράλια και από εκεί, πέρασαν με φουσκωτή βάρκα 

στη Λέσβο, πληρώνοντας 2000 ευρώ έκαστος σε κάποιον Παλαιστίνιο. 

Κάτοχοι και οι δύο Υπηρεσιακού Σημειώματος από την Υποδιεύθυνση 

Ασφαλείας Μυτιλήνης, μέσω της Ειδομένης, θέλουν να φτάσουν στη 

Σουηδία. Στην ερώτηση μου «γιατί στην Σουηδία» απάντησαν ότι έχουν 

ακούσει ότι εκεί είναι καλά και ότι στην Ελλάδα δεν έχει δουλειά και λεφτά. 

Κατάγοντα από το Χαλέπι (Aleppo) και κατά τη διάρκεια της συζήτησής μας, 

όταν αναφερόμουν στο σπίτι τους λέγοντας «house», ο πατέρας με 

διόρθωνε αναφέροντας τη λέξη «τσαντίρ». Ρώτησα γιατί το λέει έτσι και μου 

είπε ότι με τον πόλεμο δεν είχαν πια σπίτι και ζουν σε τσαντίρια. Για αυτό το 

λόγο αποφάσισαν να φύγουν με την κόρη του και έπειτα θα ακολουθούσαν 

και οι υπόλοιποι.  

 

 

 

AHMAD, γεν 1965 στη Συρία (πατέρας) 

MOHAMAD SUHAIB, γεν 1994 στη Συρία (γιος) 

Είναι έγγαμος με πέντε παιδιά. Στη Συρία ήταν οδηγός ταξί. Μου είπε ότι 

στη Συρία τον πυροβόλησαν δύο φορές. Τον ρώτησα γιατί και σήκωσε τους 

ώμους υποδηλώνοντας ότι δεν ξέρει το γιατί. Σήκωσε το αριστερό μπατζάκι 

του παντελονιού του και μου έδειξε ένα σημάδι στην εξωτερική πλευρά του 

ποδιού, πάνω από το γόνατο. Επίσης μου έδειξε ένα σημάδι στην αριστερή 

ωμοπλάτη. Από την ώρα που άρχισε να μου μιλάει έκλαιγε συνέχεια. Ο 

εικοσάχρονος γιος του καθόταν ανέκφραστος ενώ ο μεταφραστής που 

χρησιμοποιούσα από αραβικά-αγγλικά καθόταν ανάμεσα τους και του 

χάιδευε το χτυπημένο του πόδι (τύπου μη στεναχωριέσαι). Τέλη του 2013 
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αποφάσισαν κι έφυγαν όλη η οικογένεια μαζί από τη Συρία και έφτασαν με 

τα πόδια στην Τουρκία. Μου είπε ότι τον Ιούλιο 2014 αποφάσισε να 

υλοποιήσει τον αρχικό του στόχο: να προσπαθήσει να φτάσει στη Σουηδία, 

όπου έχει ξαδέρφια. Όταν έφτασε στην Τουρκία έπιασε δουλειά σε φούρνο. 

Δούλευε 15 ώρες την ημέρα για να μαζέψει λεφτά. Εντωμεταξύ, έπαθε 

καρδιακή προσβολή και χρειάστηκε να νοσηλευτεί. Τον ρώτησα πού είναι η 

υπόλοιπη οικογένεια. Μου είπε ότι έμειναν στην Τουρκία. Όταν φτάσει στη 

Σουηδία, θα πάνε και οι υπόλοιποι. Τον ρώτησα γιατί πήρε μαζί του το 

συγκεκριμένο παιδί. Μου απάντησε ότι επειδή μόνο αυτός είναι ενήλικος. 

Στην ερώτηση μου αν ήταν κορίτσι και ήταν το μόνο ενήλικο παιδί του, θα το 

έπαιρνε ή θα προτιμούσε να πάρει αγόρι ανήλικο, εξαιτίας της θρησκείας 

του (μουσουλμάνος), μου είπε ότι δεν είναι φανατικός μουσουλμάνος και θα 

έπαιρνε μαζί του το ενήλικο παιδί ανεξαρτήτως φύλου.  

 

 

 

MUNIP γεν. 1978 στη Συρία 

Ιδιοκτήτης βενζινάδικου στη Συρία και, από ότι μου είπε, με πολύ καλές 

απολαβές. 36 ετών, έγγαμος με τέσσερα παιδιά και η σύζυγός του σε δυο 

μήνες θα γεννούσε και το πέμπτο τους παιδί. Από τη Συρία πήγε στην 

Τουρκία και πληρώνοντας 1200 ευρώ πέρασε με φουσκωτή βάρκα στη 

Λέσβο. Οι γονείς της συζύγου του ζουν στη Σουηδία και στόχος του είναι να 

πάει και αυτός εκεί. Όταν τα καταφέρει και φτάσει Σουηδία, θα 

προσπαθήσει να νομιμοποιήσει την παραμονή του και να βρει δουλειά. 

Έτσι θα μπορέσει να στείλει χρήματα στη σύζυγό του και τα πέντε παιδιά 

του για να «λαδώσουν» αστυνομικούς ή όποιον άλλον βρεθεί στο δρόμο 

τους προκειμένου να φτάσουν στην πρεσβεία της Σουηδίας στην Τουρκία. 

Μου είπε ότι είναι σίγουρος, ότι αν καταφέρουν να φτάσουν εκεί, η 

πρεσβεία είναι υποχρεωμένη να τους στείλει στη Σουηδία.  



 

 

122

FAHIM, γεν. 1984 στο Αφγανιστάν 

WEDA, γεν. 1986 στο Αφγανιστάν 

Αντρόγυνο που είχαν μαζί το ανήλικο τέκνο τους Hasibullah, γεν. 2005. Το 

αγοράκι κατείχε κάρτα υγείας αλλοδαπού, σύμφωνα με την οποία 

αντιμετωπίζει διανοητική υστέρηση και κινητικές διαταραχές. Δεν περπατάει 

και ο πατέρας το κουβαλάει συνέχεια στα χέρια. Θέλουν να πάνε στη 

Γερμανία για καλύτερες συνθήκες ζωής, αλλά και για την αποκατάσταση 

της υγείας του παιδιού τους. Εκεί έχουν ένα θείο, που θα τους βοηθήσει. 

Έδωσα στο παιδί μια σοκολάτα και όταν η μαμά του την άνοιξε, ο μικρός 

πραγματικά τρελάθηκε από τη χαρά του. Βλέποντας τη δύσκολη αυτή 

κατάσταση, τηλεφώνησα στο χαμόγελο του παιδιού, στο εθνικό κέντρο 

κοινωνικής αλληλεγγύης και στην κοινωνική υπηρεσία του Γενικού 

Νομαρχιακού Νοσοκομείου Κιλκίς για να ζητήσω βοήθεια για το παιδί. Ο 

πατέρας του με ευχαρίστησε και μου είπε ότι είμαι πολύ ευγενική, αλλά 

πρόσθεσε ότι το μόνο που θέλουν είναι να φτάσουν στη Γερμανία και, αν 

μπορώ, να τους βοηθήσω σε αυτό. Την επόμενη μέρα το πρωί τους 

ξανασυνάντησα και έδωσα στο παιδί γάλα, γιαούρτι, ψωμί και χυμό, επειδή 

ο πατέρας μου είχε πει ότι το διάστημα που είναι στο δρόμο δεν τρώει, γιατί 

δεν μπορεί να μασήσει. Το παιδάκι, φαινόταν και πάλι χαρούμενο με αυτά 

που του έδινα και με αγκάλιαζε. Τους ρώτησα πώς και πήραν την απόφαση 

να ξεκινήσουν το ταξίδι, αλλά και πώς έφτασαν ως εδώ, αφού το παιδί έχει 

πρόβλημα. Και οι δύο μου απάντησαν ότι το έκαναν για το παιδί. 

Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και οι δύο, τεχνίτης τζαμιών ο άντρας και 

χωρίς δουλειά η γυναίκα, δεν μπορούσαν να τα βγάλουν πέρα. Έτσι, 

έφυγαν από το Αφγανιστάν και έφτασαν οδικώς στο Τατζικιστάν. Από εκεί 

αεροπορικώς στην Τουρκία και από την περιοχή Αϊδινίου πέρασαν με 

φουσκωτή βάρκα στη Σάμο. Δε γνωρίζουν πόσο κόστισε το ταξίδι, γιατί τα 

χρήματα δόθηκαν σε Αφγανό διακινητή από τον αδερφό του άντρα.  
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MOHAMAD, γεν. 1983 Συρία 

Έγγαμος με τρία παιδιά (δύο αγόρια και ένα κορίτσι) 7,5,3 ετών. Απόφοιτος 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δούλευε στη Συρία ως ράφτης. Πήγε στην 

Τουρκία με τα πόδια και πέρασε στην Ελλάδα με φουσκωτή βάρκα στη 

Μυτιλήνη πληρώνοντας 1.200 ευρώ. Ο αδερφός του έφυγε από τη Συρία 

πριν τον πόλεμο και ζει στη Γερμανία. Η μαμά του σκοτώθηκε στη Συρία κι 

έτσι, αρχές του 2014, έφυγαν για τη Γερμανία και ο μπαμπάς του με την 

ανύπαντρη αδερφή του. Θέλει να πάει στη Γερμανία, να βρει δουλειά για να 

πάρει κοντά του και την οικογένεια του. Μου είπε «αφού τα κατάφεραν 

αυτοί και έφτασαν, θα τα καταφέρω κι εγώ. Είμαστε κι εμείς άνθρωποι και 

θέλουμε να ζήσουμε. Γι αυτό έφυγα. Πούλησα το σπίτι μου και ό,τι άλλο 

είχα για να εξασφαλίσω τα λεφτά για το ταξίδι. Η γυναίκα μου και τα παιδιά 

μου ζουν στο σπίτι ενός φίλου μου μέχρι να έρθουν κι αυτοί στη Γερμανία. 

Εδώ και τέσσερα χρόνια στη Συρία έχει πόλεμο. Αν μείνουμε εκεί θα 

πεθάνουμε σίγουρα. Φεύγουμε για να ζήσουμε». Του επισήμανα ότι 

ρισκάρουν που έρχονται με φουσκωτές βάρκες από την Τουρκία, γιατί 

μπορεί να πνιγούν. Απαντάει ότι όλοι όσοι μπαίνουν σε τέτοιες βάρκες, το 

ξέρουν. Παίρνουν όμως το ρίσκο, γιατί θέλουν οπωσδήποτε να έρθουν 

στην Ελλάδα. Τον ρώτησα αν με βάση τη θρησκεία του «επιτρέπεται» να 

αφήσει πίσω γυναίκα και παιδιά και μάλιστα στο σπίτι φίλου και όχι σε 

στενούς συγγενείς. Μου απάντησε ότι είναι μουσουλμάνος σουνίτης, αλλά 

όχι πολύ φανατικός. Η γυναίκα του φοράει κανονικά ρούχα και όχι 

μακρυμάνικα, μακριές φούστες, μαντήλα κλπ που φοράνε οι 

μουσουλμάνες. Στο ραμαζάνι, που ήταν πριν λίγο καιρό, ενώ αυτό δεν 

επιτρέπεται, αυτός έτρωγε και έπινε νερό κατά τη διάρκεια της ημέρα. Το 

τηρούσε μόνο όποτε μπορούσε. 
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MAMAL,  γεν. 1975 στη Συρία 

Η σύζυγός του και τα παιδιά του 15, 13, 11 και 3 χρονών κατοικούν κοντά 

στη Δαμασκό. Αυτός μιλάει πολύ καλά ελληνικά, γιατί στο παρελθόν πήγε 

τμηματικά για περίπου 6 χρόνια με visa στην Κύπρο, όπου δούλευε ως 

χτίστης. Με τα λεφτά που κέρδισε στην Κύπρο, όταν γύρισε στη Δαμασκό, 

αγόρασε σπίτι και αυτοκίνητο και συνέχισε να δουλεύει εκεί ως χτίστης. 

Αφού άρχισε ο πόλεμος, μια μέρα που οδηγούσε το αυτοκίνητό του, τον 

σταμάτησαν, του έσπασαν με το πίσω μέρος του όπλου το παράθυρο του 

συνοδηγού, του είπαν να βγει έξω και του κατέστρεψαν το αυτοκίνητο. Το 

σπίτι του υπέστη πολλές ζημιές από βόμβες που έπεσαν εκεί κοντά και 

τώρα η οικογένεια του ζει σε ένα χωριό κοντά στη Δαμασκό. Στα τέλη του 

2013 πήγε στην Τουρκία μόνος του. Δούλεψε σε ένα καθαριστήριο οκτώ 

μήνες για να μαζέψει λεφτά, έδωσε 500 ευρώ σε κάποιον Παλαιστίνιο και 

ήρθε μαζί με άλλος 22 ομοεθνείς του με μικρό πλοιάριο στη Λέρο. Θέλει να 

φτάσει Γερμανία ή Ολλανδία. Κι όταν πραγματοποιηθεί αυτό, μου είπε ότι η 

οικογένεια του θα πάει στην αντίστοιχη πρεσβεία στην Τουρκία και εφόσον 

αυτός νομιμοποιηθεί, θα στείλουν και την οικογένεια του κοντά του. Μου 

είπε ότι όλες οι ευρωπαϊκές πρεσβείες έχουν κλείσει στη Συρία, γι αυτό και 

αναγκάζονται να πηγαίνουν στην Τουρκία. Έχει αδέρφια από άλλες 

συζύγους του μπαμπά του στο Κατάρ, στην Κύπρο και στην Τουρκία. Τον 

ρώτησα γιατί δεν πάει στα αδέρφια του. Το Κατάρ είναι πλούσια χώρα και 

οι Τούρκοι είναι μουσουλμάνοι σαν αυτόν. Μου είπε ότι οι άνθρωποι στις 

αραβικές και μουσουλμανικές χώρες δεν είναι καλοί και σε σκοτώνουν για 

το τίποτα. Κατηγόρησε τον Άσαντ ότι αυτός φταίει για ότι συμβαίνει στη 

Συρία. Τον ρώτησα αν αυτός έχει κι άλλες γυναίκες, όπως ο μπαμπάς του. 

Μου απάντησε: «Εδώ με μια και δεν μπορώ να τα καταφέρω, που να είχα 

τέσσερις. Δε θέλω άλλες. Την αγαπώ τη γυναίκα μου». 
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MOOMAWAR ALI, γεν. 1995 στο Αφγανιστάν. 

Είναι άγαμος και ζούσε με τη μητέρα του, το μικρότερο από αυτόν αδερφό 

του και δύο μεγαλύτερες αδερφές. Όλα τα αδέρφια του είναι από τους ίδιους 

γονείς. Ο πατέρας του πέθανε όταν ήταν μικρός και ως το μεγαλύτερο 

αγόρι, αναγκάστηκε να σταματήσει το σχολείο, για να δουλέψει και να 

εξασφαλίσει χρήματα για την οικογένεια του. Πήγε σχολείο μόνο πέντε 

χρόνια και μετά δούλευε ως βαφέας. Τον ρώτησα πώς έμαθε αγγλικά, γιατί 

μιλούσε αρκετά καλά και μου είπε ότι, επειδή του άρεσαν, του μάθαινε στο 

σπίτι η μεγάλη του αδερφή. Θέλει να πάει στη Φινλανδία. Όταν τον ρώτησα 

το λόγο, μου είπε επειδή είναι καλή χώρα. Θέλησα επεξήγηση για το τι 

εννοεί όταν λέει «καλή χώρα». Μου είπε ότι θεωρεί προτέρημα το γεγονός 

ότι εκεί δεν έχει πολλούς Αφγανούς και του είπαν ότι αν φτάσει και μείνει 

ένα χρόνο, θα το νομιμοποιήσουν. Και όταν το καταφέρει αυτό, θα 

προσπαθήσει να πάρει και την οικογένεια του. Μέχρι τότε, όμως, θα τους 

στέλνει λεφτά. Τώρα που έφυγε αυτός, αναγκάστηκε να δουλέψει ο μικρός 

αδερφός του για να έχει χρήματα η οικογένεια. Τον ρώτησα πώς και τον 

άφησε η μαμά του να φύγει μόνος του, μια που είναι μόλις 19 χρονών. 

Γέλασε πολύ όταν του είπα ότι εγώ είμαι μεγαλύτερη από αυτόν και η δικιά 

μου μαμά ακόμα με παίρνει τηλέφωνο να ρωτήσει αν έφαγα. Μου είπε ότι η 

μαμά του τον αγαπάει πολύ. Ήξερε ότι αν έμενε στο Αφγανιστάν, υπήρχαν 

πολλές πιθανότητες να τον σκοτώσουν οι Ταλιμπάν. «Και οι αδερφές σου;» 

τον ρώτησα. Μου είπε ότι οι Ταλιμπάν δε σκοτώνουν γυναίκες. Έπειτα τον 

ρώτησα για τη θρησκεία του κι αν αυτή επηρεάζει τις σχέσεις του με τους 

Ταλιμπάν. Μου είπε ότι είναι Σιίτης Μουσουλμάνος, αλλά αυτό δεν παίζει 

ρόλο στο ότι θέλει να ζήσει. Θα έφευγε με σκοπό να γλιτώσει τη ζωή του, σε 

οποιαδήποτε θρησκεία κι αν πίστευε. Για να φτάσει στην Ελλάδα, πέρασε 

πεζός από το Ιράν και την Τουρκία και με 900 δολάρια μπήκε σε φουσκωτή 

βάρκα για τη Λέσβο.  
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WALE,  γεν. 1988 στη Συρία. 

Έγγαμος με ένα παιδί. Από τη Συρία πήγε πεζός στην Τουρκία και με 

φουσκωτή βάρκα, καταβάλλοντας το ποσό των 500 ευρώ, έφτασε στη 

Σάμο. Θέλει να πάει στον αδερφό του στη Σουηδία και μετά να πάρει και την 

οικογένεια του. Μου είπε ότι είναι καθηγητής Βιολογίας και όταν του είπα ότι 

έχω κι εγώ πτυχίο βιολογίας και ταυτόχρονα είμαι και αστυνομικός, έμεινε 

έκπληκτος. Με ρώτησε πόσα χρόνια είμαι αστυνομικός και πόσο χρονών 

είμαι, αν ασχολούμαι ακόμα με τη βιολογία και πως τα συνδυάζω. Όταν του 

απάντησα, μου είπε ότι δε μοιάζω καθόλου για 30 χρονών και με ρώτησε αν 

έχω παιδιά. Του απάντησα αρνητικά και μου είπε: «στη Συρία, οι γυναίκες 

στην ηλικία των 30 έχουν 5 παιδιά. Στην Ευρώπη δεν αγαπάτε τα παιδιά. 

Παντρεύεστε μεγάλοι, δεν κάνετε παιδιά και μετά αγοράζετε σκύλο». Του 

εξήγησα ότι δεν είναι ακριβώς έτσι. Στην Ευρώπη είναι φυσιολογικό μια 

γυναίκα να παντρεύεται μετά τα 30 και του είπα ότι μέχρι τα σαράντα 

προλαβαίνω να κάνω και παιδιά. Τον ρώτησα τι τα ταΐζουν αυτοί τα πολλά 

παιδιά τους, όταν δεν έχουν λεφτά και μου είπε «έχει ο Θεός». Γέλασα. 

Συνέχισε λέγοντας: «Αλήθεια είναι, Έχει ο Θεός. Ο παππούς μου είχε 13 

παιδιά με την ίδια γυναίκα και έζησαν όλα καλά». Τον ρώτησα πού 

σπούδασε και μου είπε στο Deir ez Zur στο δημόσιο πανεπιστήμιο AL-Furat 

University. Μου εξήγησε ότι η παιδεία στη Συρία είναι δωρεάν και έχουν 

πρόσβαση όλοι, ανεξαρτήτως εισοδήματος και φύλου. Οι γυναίκες 

πηγαίνουν περισσότερο από τους άντρες στο πανεπιστήμιο, γιατί οι άντρες 

πρέπει να δουλέψουν. Τόνισε ότι το πανεπιστήμιο της Δαμασκού είναι το 

καλύτερο σε όλες τις αραβικές χώρες. 

 

 

 

ΑLAELDIN,  γεν. 1995 στη  Συρία. 

Αρχές του 2012 έφυγε αεροπορικώς μαζί με τους γονείς του από τη Συρία 

για την Αίγυπτο και εκεί τους έχασε. Σκοπός τους ήταν να φτάσουν στη 

Γερμανία. Οι γονείς του βρίσκονται ήδη εκεί ενώ αυτός μου είπε με σιγουριά 

«εγώ δεν έφτασα… ακόμα, αλλά θα φτάσω σίγουρα». Στην Αίγυπτο 

πλήρωσε 1500 ευρώ σε κάποιον Αιγύπτιο και μπήκε σε καράβι μαζί με 

άλλους παράτυπους μετανάστες, διαφόρων εθνικοτήτων, με προορισμό την 



 

 

127

Ιταλία. Στη διαδρομή το καράβι υπέστη βλάβη. Όλοι οι επιβάτες 

περισυλλέγησαν από ελληνικό πλοίο του πολεμικού ναυτικού και 

μεταφέρθηκαν στα Χανιά, στις αρχές Απριλίου 2014. Με παρότρυνε να 

επισκεφτώ τα Χανιά, γιατί είναι πολύ όμορφο μέρος. Η συζήτησή μας έγινε 

μήνα Αύγουστο, ώρα 5 το απόγευμα, με θερμοκρασία 40 βαθμούς κελσίου. 

Αυτός καθόταν στην σκιά κι εγώ στον ήλιο. Με τραβούσε συνέχεια  για να 

πάω στη σκιά, γιατί είμαι ξανθιά και άσπρη και θα καώ, όπως έλεγε. Του 

επισήμανα ότι κι αυτός, αν και Σύριος, είναι άσπρος στο δέρμα. Τότε μου 

εξήγησε ότι δεν είναι όλοι οι Σύριοι μελαμψοί. Έχει πάρα πολλούς 

ανοιχτόχρωμους. Μου είπε ότι αν ποτέ πάω στη Γερμανία, να ψάξω να τον 

βρω. Τον πείραξα λέγοντας του «περίμενε πρώτα να πας και θα σε βρω». 

Από τα λεγόμενά του, μου έκανε εντύπωση πόσο πολύ το πίστευε και πόσο 

σίγουρος ήταν ότι θα τα καταφέρει.   

 

 

 

FANZIA (μητέρα),  γεν. 1969 στο Αφγανιστάν 

BEHROZ (γιος), γεν. 2005 στο Αφγανιστάν 

Μητέρα 45 χρονών με τον ανήλικο 9χρονο γιο της. Ασυνήθιστη εικόνα. 

Συνήθως οι γυναίκες που φτάνουν στην Ειδομένη είναι νεαρής ηλικίας και 

αν είναι μεγαλύτερες, δεν έχουν μικρά παιδιά, διότι οι μουσουλμάνες 

παντρεύονται και τεκνοποιούν μικρές. Δε μιλούσαν αγγλικά, οπότε 

«συζητήσαμε» με νοήματα. Ο άντρας της πέθανε. Τη ρώτησα αν 

σκοτώθηκε και μου είπε «όχι πέθανε». Τη ρώτησα αν έχει άλλα παιδιά και 

μου απάντησε ότι έχει ακόμα δύο παιδιά, τα οποία είναι παντρεμένα. Της 

έδειξα τον παγκόσμιο χάρτη και της ζήτησα να μου δείξει σε ποια χώρα 

βρίσκονται τα παιδιά της. Με τη βοήθεια του γιου της, έδειξε Ιράν και 

Αυστραλία. Μου φάνηκε περίεργο να έχει παιδί στην Αυστραλία. Την 

ξαναρώτησα, επισημαίνοντας της ότι υπάρχει περίπτωση να μπερδεύει την 

Αυστραλία με την Αυστρία, γιατί στην αγγλική γλώσσα, οι λέξεις αυτές 

μοιάζουν ηχητικά. Επέμενε ότι είναι εκεί μακριά, στην Αυστραλία. Η Fanzia 

έμεινε στο Αφγανιστάν με το μικρό γιο της και αποφάσισε να φύγει για να 

έχει ο μικρός ένα καλύτερο μέλλον, μια που αυτή είναι αναλφάβητη και 

άνεργη. Θέλει να πάει οπουδήποτε στην Ευρώπη, αλλά περισσότερο στη 
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Γερμανία, γιατί άκουσε ότι εκεί θα βρει ευκολότερα δουλειά. Από το 

Αφγανιστάν ταξίδεψαν αεροπορικώς στο Ιράν και από εκεί με τα πόδια στην 

Τουρκία. Στην Ελλάδα έφτασαν με φουσκωτή βάρκα στη Σάμο 

πληρώνοντας 1500 δολάρια ο καθένας σε έναν Τούρκο. 

 

 

 

ΜΟΑΖ, γεν. 1987 στη Συρία 

Τα ρούχα του ήταν η τελευταία λέξη της μόδας, είχε ένα μεγάλο τατουάζ στο 

δεξί του μπράτσο και το κούρεμα του ήταν πολύ μοντέρνο. Αν δεν τον 

συναντούσα στην Ειδομένη, σίγουρα θα σκεφτόμουν πως είναι ένας νεαρός 

τουρίστας. Ζούσε στη Δαμασκό, όπου και δούλευε ως μπάρμαν. Μιλάει 

αγγλικά απταίστως. Θέλει να πάει στη Γερμανία, όπου βρίσκεται η κοπέλα 

του και να δουλέψει εκεί. Ο πατέρας της κοπέλας του είναι Πολωνός και η 

μητέρα της Γερμανίδα. Μετακόμισαν στη Δαμασκό από το Αμβούργο, γιατί ο 

πατέρας της δούλευε σε μια κατασκευαστική εταιρεία. Έφυγαν πριν από 

περίπου ένα χρόνο λόγω του πολέμου. Ο Moaz, προσπάθησε να βρει 

νόμιμο τρόπο να φύγει από τη Συρία, αλλά επειδή δεν τα κατάφερε, 

αποφάσισε να έρθει έτσι. Τον ρώτησα, γιατί φεύγει και πώς εγκαταλείπει 

πίσω την οικογένεια του. Μου είπε ότι οι γονείς του δε ζουν και έχει τρία 

αδέρφια, όλα παντρεμένα. Άρα δεν εγκαταλείπει κανέναν. Τον ρώτησα αν 

εδώ και ένα χρόνο που έφυγε η κοπέλα του, κράτησαν τη σχέση τους και 

μου απάντησε θετικά. Γι αυτό και  αποφάσισε να φύγει και να πάει να τη 

βρει. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Η παρούσα έρευνα, εστίασε στα δρώντα πρόσωπα και στις ανάγκες τους, 

έτσι όπως διαμορφώνονται από τις επιθυμίες και τις προσδοκίες τους, αλλά 

παράλληλα εξέτασε και την αλληλεπίδραση των μετακινούμενων, με το 

χώρο- τόπο που βρίσκονταν κάθε φορά, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους 

από την πατρίδα τους μέχρι και την περιοχή της Ειδομένης. 

 Η Ειδομένη, επιλέχτηκε αναγκαστικά από τους ίδιους τους 

μετακινούμενους ως η μοναδική πύλη εξόδου από την Ελλάδα προς την 

υπόλοιπη Ευρώπη. Για το λόγο αυτό, εξελίσσεται μια σταδιακή αρχικά, αλλά 

τελικά πλήρης ανατροπή στο ρόλο των συνόρων της περιοχής : από  χώρος 

φύλαξη για την αποτροπή εισόδου παράτυπων μεταναστών, τα σύνορα 

μετατρέπονται σε τόπο απαγόρευσης εξόδου μετακινούμενων αλλοδαπών 

και κυρίως προσφύγων. Αυτοί οι άνθρωποι, φτάνοντας στην Ειδομένη, ήταν 

υποχρεωμένοι να περιμένουν την κατάλληλη ευκαιρία για να περάσουν 

παράτυπα στην Π.Γ.Δ.Μ.  

Έτσι, τον Αύγουστο του 2015, δημιουργήθηκε στην Ειδομένη ένας 

παράνομος καταυλισμός, ο οποίος βρισκόταν εξολοκλήρου σε ελληνικό 

έδαφος και αποτέλεσε πόλο έλξης διεθνών οργανώσεων και 

δημοσιογράφων, που πολλές φορές βρίσκονταν εκεί εκ των υστέρων μόνο 

για δημιουργία εντυπώσεων! Αυτοί που πραγματικά από την πρώτη στιγμή 

στάθηκαν στο πλευρό των ταλαιπωρημένων αλλοδαπών, ήταν οι κάτοικοι 

των γύρω χωριών, οι αστυνομικοί της περιοχής και εθελοντές ιδιώτες, που 

προσπαθούσαν να προσφέρουν ό,τι καλύτερο μπορούσαν. 

Το ταξίδι των ταλαιπωρημένων αυτών ανθρώπων ξεκινάει από την 

πατρίδα τους και υποβοηθείται από διακινητές. Μάλιστα οι ίδιοι οι 

μετακινούμενοι θεωρούν ότι χωρίς τους διακινητές θα ήταν ακατόρθωτο. 

Έτσι λοιπόν, αψηφούν τους κινδύνους και πληρώνουν όσα χρήματα και με 

όποιο τρόπο τους ζητηθούν, προκειμένου να περάσουν από τον Έβρο ή τα 

νησιά του ανατολικού Αιγαίου στην Ελλάδα. 

 Όλοι οι αλλοδαποί, που στόχος τους είναι η  Ευρώπη, έχουν 

επενδύσει κάθε τους ελπίδα για την πορεία προς τα εκεί, στο πέρασμα της 

Ειδομένης. Για αυτό και αφού μπουν στην Ελλάδα, όλοι προσπαθούν να 
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φτάσουν στο ακριτικό αυτό χωριό. Ανάλογα με τα χρήματα που μπορεί 

κάποιος να διαθέσει, αλλά και με το αν κατέχει νομιμοποιητικά έγγραφα ή 

όχι, διαφοροποιούνται οι τρόποι μετακίνησης, τα μέσα μεταφοράς και η 

προσφυγή σε διακινητές. Από την πλευρά τους, οι διακινητές, με στόχο το 

εύκολο κέρδος, μεταφέρουν αλλοδαπούς προς την Ειδομένη με διάφορους 

τρόπους χωρίς να υπολογίζουν την ανθρώπινη ζωή. Διακινητές, όμως, 

δραστηριοποιούνται και στο πέρασμα από την Ειδομένη προς την Π.Γ.Δ.Μ., 

που λόγω της δυσκολίας μετάβασης, γίνονται αναγκαίοι. 

 Η αθρόα προσέλευση αλλοδαπών στην περιοχή κοντά στα σύνορα,  

μεταμορφώνει και την τοπική αγορά, αλλά και την οικονομία των 

παραμεθόριων οικισμών. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, που φτάνουν, πρέπει να 

επιβιώσουν, καλύπτοντας τις ανάγκες τους, οι οποίες μπαίνουν στο 

μικροσκόπιο και σύμφωνα με αυτές, αναπροσαρμόζονται τα καταστήματα 

και οι παροχές υπηρεσιών στην περιοχή, με συνεπακόλουθη άνθιση της 

τοπικής οικονομίας. Μετακινούμενοι αλλοδαποί, αλλά και άνθρωποι από 

διάφορες χώρες, που έφτασαν στην περιοχή για αυτούς (οργανισμοί, 

Μ.Κ.Ο., εθελοντές), συνυπάρχουν με τους ντόπιους, δημιουργώντας ένα 

μωσαϊκό πολυπολιτισμικότητας. 

 Εξετάζοντας τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των μετακινούμενων, 

αρχικά διαπιστώνουμε ότι η συντριπτική τους πλειοψηφία είναι πρόσφυγες 

από τη Συρία και ακολουθούν Αφγανοί, Πακιστανοί, Μπανγλαντεσιανοί, 

Ιρακινοί και Σομαλοί. Επιπλέον, ακολουθείται το καθιερωμένο σχήμα της 

δημογραφίας των βίαιων μετακινήσεων: πρώτα φεύγουν οι νεαροί άντρες, 

κυρίως για να αποφύγουν τη βίαιη στρατολόγηση και έπειτα ακολουθούν οι 

υπόλοιποι. Έτσι λοιπόν, όσον αφορά στο φύλο, οι γυναίκες αποτελούν 

μόλις το 3% του συνόλου, ενώ στις ηλικίες, πρώτοι και με τεράστια διαφορά 

είναι οι νέοι ηλικίας 19-35 ετών, ακολουθούν οι μεσήλικες, τα παιδιά 12-18 

ετών, τα μικρά παιδιά έως 12 ετών και τέλος οι ηλικιωμένοι με πολύ λίγους 

εκπροσώπους. 

 Στα νομιμοποιητικά έγγραφα, το πιο δημοφιλές είναι το Υπηρεσιακό 

Σημείωμα, όπου αναγράφεται η αναβολή απομάκρυνσης του αλλοδαπού. 

Ακολουθούν το Δελτίο Αιτήσαντος Άσυλο Αλλοδαπού ή Δελτίο Αιτούντος 

Διεθνή Προστασία, το οποίο πιστοποιεί ότι ο αλλοδαπός έχει υποβάλει 

αίτηση για άσυλο στην Ελλάδα. Έπονται διάφορα άλλα έγγραφα, τα 
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περισσότερα εκ των οποίων είναι παραλλαγές του Υπηρεσιακού 

Σημειώματος και το έγγραφο από το Δ.Ο.Μ. Ενδεικτικό του βραδυκίνητου 

συστήματος παροχής ασύλου στην Ελλάδα, αποτελεί το γεγονός, ότι στο 

πλήθος των συνεντευξιαζόμενων υπήρχαν μόνο τρεις πρόσφυγες. Αντίθετα, 

υπήρχαν πάρα πολλοί, οι οποίοι δε διέθεταν νομιμοποιητικά έγγραφα και 

δεν τους αφορούσε να αποκτήσουν, αφενός για να μην καθυστερήσουν και 

αφετέρου γιατί δεν τα χρειαζόταν, αφού ο στόχος τους ήταν να φύγουν από 

την Ελλάδα. 

 Στον τομέα του μορφωτικού επιπέδου των μετακινούμενων, τα 

αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά. Σχεδόν οι μισοί έχουν λάβει 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ μόνο ένα ελάχιστο ποσοστό είναι 

αναλφάβητοι. Μεγάλος είναι και ο αριθμός των πτυχιούχων και φοιτητών 

στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ειδικά για τους Σύριους, το ποσοστό ατόμων 

στην τριτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αυξάνονται ακόμα 

περισσότερο. 

 Οι αλλοδαποί, που θέλουν να περάσουν από την Ειδομένη στην 

Π.Γ.Δ.Μ., έχουν ως στόχο να συνεχίσουν προς κάποια οικονομικά εύρωστη 

χώρα της Ευρώπης. Σχεδόν οι μισοί, ευελπιστούν να φτάσουν στη Γερμανία 

και το 14% στη Σουηδία. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το γεγονός ότι το 4%, 

δεν έχει συγκεκριμένο προορισμό, αλλά τους αρκεί να βρεθούν 

«οπουδήποτε», με κύριο στόχο της μετακίνησης τους την ασφάλεια. 

 Σχετικά με την οικογενειακή τους κατάσταση, οι περισσότεροι από 

τους μετακινούμενους είναι άγαμοι, αλλά υπάρχουν και αρκετοί έγγαμοι. Οι 

διαζευγμένοι είναι απειροελάχιστοι. Από τους έγγαμους και διαζευγμένους, 

η πλειοψηφία έχουν αποκτήσει δύο παιδιά. Ωστόσο, τα υψηλά ποσοστά των 

τρίτεκνων και πολύτεκνων, δηλώνουν ότι αυτό δεν αποτελεί ανασταλτικό 

παράγοντα να μετακινηθεί ολόκληρη μια πολυμελής οικογένεια ή μέρος 

αυτής, με απώτερο στόχο να μετακινηθεί και η υπόλοιπη οικογένεια σε 

μεταγενέστερο χρόνο. 

 Ποσοστό 34% επί του συνόλου των μετακινούμενων έχουν συγγενείς 

στην Ευρώπη, αλλά αυτοί που ξεκινούν χωρίς να στηρίζονται σε συγγενικά 

δίκτυα, αποτελούν το 66%. Οι μισοί από τους έχοντες κάποιο συγγενικό 

πρόσωπο σε ευρωπαϊκή χώρα, συνδέονται μαζί του με στενή συγγένεια, 

ενώ οι άλλοι μισοί όχι. Από τους έχοντες συγγενείς στην Ευρώπη, το 83%, 
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ευελπιστούν να φτάσουν στη χώρα, όπου βρίσκονται οι δικοί τους 

άνθρωποι. 

 Συμπερασματικά, ο αλλοδαπός που έφτανε πιο συχνά στην Ειδομένη 

στα δύο χρόνια της έρευνας είχε τα εξής χαρακτηριστικά: ήταν άντρας, 

νεαρής ηλικίας, από τη Συρία, τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 

άγαμος, κάτοχος Υπηρεσιακού Σημειώματος, χωρίς συγγενείς στην 

Ευρώπη, με κύριο στόχο φτάσει στη Γερμανία.  

 Το σημαντικότερο, όμως, είναι ότι οι 6.150 συμμετέχοντες στην 

έρευνα αντιπροσωπεύουν και 6.150 διαφορετικές ανθρώπινες ιστορίες με 

ένα κοινό παρανομαστή: την ανθρωπιστική κρίση, που βιώνουν και την 

ελπίδα για ασφάλεια. Και όταν ζυμώνεσαι με αυτούς τους ανθρώπους 

καταλαβαίνεις ότι η αλληλεγγύη δε φτάνει. Πρέπει να αντιμετωπιστούν οι 

αιτίες που οδηγούν εκατομμύρια ανθρώπους στις μετακινήσεις και στην 

προσφυγιά. Επιπλέον, πρέπει και να μπορέσουν όλοι οι άνθρωποι να ζουν 

νόμιμα και με αξιοπρέπεια εκεί όπου αυτοί επιλέγουν. Αυτό, όμως, 

προϋποθέτει και την κοινωνική αποδοχή του «Άλλου», αυτό που ο Derrida 

έχει ονομάσει το «κοινωνικό δώρο της φιλοξενίας», και που παραδοσιακά 

ως ιδέα αποτελούσε και το κύριο πολιτισμικό χαρακτηριστικό της ελληνικής 

κοινωνίας (Βουτυρά, 2011). 

 Και αφού περιπλανηθήκαμε ακολουθώντας αυτούς τους ανθρώπους 

και γνωρίσαμε ποιοι είναι και τι προσδοκούν, η τελευταία περιγραφική 

εικόνα αυτής της έρευνας, ας είναι η παρακάτω: μια μάνα με τρία μικρά 

παιδιά από τη Συρία μου έδειξε την τσάντα, που κουβαλούσε στην πλάτη 

της και μου είπε «εδώ μέσα έπρεπε να χωρέσω όλη μας τη ζωή» 

(φωτογραφία 22). 
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Φωτογραφία 22. Οικογένεια Σύριων με αποχαιρετά βαδίζοντας προς τα σύνορα. 

 

 

 

 

Φωτογραφία 23. Ανέμελο παιχνίδι στην εξοχή. 
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