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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η ύπαρξη και η λειτουργία των εθνικών κρατών, είναι το δομικό 

χαρακτηριστικό που δημιουργεί τις κοινωνικές ομάδες με βάση το κριτήριο της 

εθνικότητας. Ο χωρισμός «εμείς - αυτοί», «γηγενείς - ξένοι» διαμεσολαβείται από το 

κράτος και νομιμοποιεί την προνομιακή μεταχείριση της πρώτης ομάδας και τον 

αποκλεισμό ή την ελεγχόμενη και υπό όρους «αποδοχή» της δεύτερης. Παράλληλα 

λοιπόν με τη γέννηση των εθνικών κρατών, έχουμε και τα πρώτα μεταναστευτικά 

ρεύματα.  

Το φαινόμενο της μετανάστευσης, το οποίο στις μέρες μας λαμβάνει όλο και 

μεγαλύτερες διαστάσεις, είναι ένα φαινόμενο διαχρονικό, διεθνικό, πολύπλοκο και 

πολυδιάστατο που συνδέεται με οικονομικές, κοινωνικές, δημογραφικές, πολιτικές 

θεσμικές, πολιτισμικές και ψυχολογικές αλλαγές. Η μετανάστευση αποτελεί συνήθως 

μια λύση έσχατης ανάγκης, καθώς τα άτομα που μεταναστεύουν έχουν βιώσει την 

κοινωνικοοικονομική εξαθλίωση, πολιτικές και θρησκευτικές διώξεις, πολέμους, 

φυσικές καταστροφές και επιδιώκουν να εγκατασταθούν με κάθε κόστος, σε κάποια 

χώρα συνήθως της Ε.Ε. που στα μάτια τους φαντάζει ως «γη της Επαγγελίας». Τα 

προβλήματα αυτά, είναι πιθανό να οδηγήσουν τα άτομα στην προσπάθεια εισόδου σε 

μια χώρα, ακόμα και χωρίς τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά έγγραφα, οπότε στην 

περίπτωση αυτή γίνεται λόγος για παράτυπη μετανάστευση. 

Η χώρα μας δεν κατάφερε να μείνει ανεπηρέαστη από το γενικότερο 

μεταναστευτικό κύμα. Έτσι λοιπόν από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, η Ελλάδα 

μετατράπηκε από μια παραδοσιακή χώρα αποστολής μεταναστών, σε χώρα υποδοχής 

αυτών και πύλη εισόδου προς την Ε.Ε.. Όμως η ελληνική πολιτεία και κοινωνία, 

βρέθηκαν απροετοίμαστες για να υποδεχτούν τη νέα αυτή κατάσταση. Χωρίς 

υποδομές, χωρίς επεξεργασμένα προγράμματα προσαρμογών για γηγενείς και 

μετανάστες, χωρίς πολιτική και ψυχολογική προετοιμασία, πολιτεία και κοινωνία 

υποχρεώθηκαν να αντιμετωπίσουν την αιφνίδια αλλαγή της χώρας. Εφόσον όμως η 

χώρα μας αποτελεί κράτος - μέλος της Ε.Ε., υποχρεούται να νομοθετήσει σύμφωνα 

με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές αυτής. 

Στην παρούσα έρευνα-μελέτη θα ασχοληθούμε με την παράτυπη 

μετανάστευση στην Ελλάδα και ειδικότερα στην περιοχή των Δωδεκανήσων, διότι η 
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συντάκτρια της παρούσας, έζησε για τρία συναπτά έτη εκεί και συγκεκριμένα στις 

νήσους Σύμη και Ρόδο, όπου καθημερινά εκατοντάδες παράτυποι μετανάστες και 

πρόσφυγες στην προσπάθεια τους να εισέλθουν στη χώρα μας από τα έναντι τουρκικά 

παράλια, «χάνονταν» στα νερά του Αιγαίου ή εάν κατάφερναν να επιζήσουν, 

συλλαμβάνονταν από τις ελληνικές διωκτικές αρχές λόγω του ότι στερούνταν των 

απαιτούμενων ταξιδιωτικών εγγράφων ή υπέβαλαν αίτημα ασύλου. Η καθημερινή 

λοιπόν άφιξη εκατοντάδων παράτυπων μεταναστών και προσφύγων, στα πρόσωπα 

των οποίων ήταν χαραγμένα: ο πόνος, ο φόβος, οι κακουχίες και η εκμετάλλευση που 

είχαν βιώσει, αποτέλεσαν το έναυσμα για την πραγματοποίηση της παρούσας 

μελέτης-έρευνας. Έτσι η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία, πραγματεύεται το 

μεταναστευτικό φαινόμενο (νόμιμη και παράτυπη μετανάστευση), τη στάση που 

τηρεί η Ε.Ε. και η Ελλάδα και αποτελεί μια απόπειρα μελέτης του τρόπου 

δράσης(modus operandi) των κυκλωμάτων διακίνησης παράτυπων μεταναστών και 

προσφύγων, από τις χώρες καταγωγής τους έως την Ελλάδα και συγκεκριμένα τα 

Δωδεκάνησα. Η έρευνα πεδίου πραγματοποιήθηκε το έτος 2014 χρησιμοποιώντας 

μεθόδους ποιοτικής ανάλυσης ΄ τα μεθοδολογικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν 

είναι η συμμετοχική παρατήρηση και οι ημιδομημένες συνεντεύξεις. Σκοπός μας 

ήταν να καταγράψουμε το ταξίδι των παράτυπων μεταναστών-προσφύγων και τον 

τρόπο δράσης(modus operandi) των κυκλωμάτων διακίνησης αυτών. Ορισμένοι δε 

από τους επιμέρους στόχους μας, ήταν ο προσδιορισμός: των αιτιών που τους 

οδήγησαν στη φυγή, των μελλοντικών τους σχεδίων και των σχέσεων που 

αναπτύσσονταν μεταξύ τους στον προαύλιο χώρο κράτησής τους. 

Η μελέτη μας λοιπόν διαρθρώνεται ως εξής: στο πρώτο κεφάλαιο του 

θεωρητικού μέρους, θα αναφερθούμε γενικά στο φαινόμενο της μετανάστευσης και 

της παράτυπης μετανάστευσης. Γίνεται εννοιολογικός προσδιορισμός των 

προηγούμενων εννοιών, παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά τους γνωρίσματα, τα 

αίτια και οι επιπτώσεις αυτών και μελετάται το συγκεκριμένο φαινόμενο μέσα στο 

πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης. Εστιάζουμε στην παράτυπη μετανάστευση στην 

Ελλάδα και ειδικότερα στα Δωδεκάνησα, εν έτει 2014. Στο δεύτερο κεφάλαιο 

αναφέρονται οι πολιτικές-δράσεις της Ε.Ε. για την αντιμετώπιση της μετανάστευσης 

και της παράτυπης μετανάστευσης κυρίως έως και το έτος 2014. Το τρίτο κεφάλαιο 

πραγματεύεται τις πρακτικές αντιμετώπισης του μεταναστευτικού φαινομένου στη 

χώρα μας, με αναφορά στην ελληνική μεταναστευτική νομοθεσία, στις συμφωνίες 
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που έχει υπογράψει η Ελλάδα για το μεταναστευτικό και στη συμμετοχή των 

μεταναστών στη δημόσια ζωή. Κατόπιν στα κεφάλαια τέσσερα και πέντε, ακολουθεί 

το ερευνητικό μέρος της εργασίας: ερευνητικοί στόχοι και επιδιώξεις, μεθοδολογία 

και θεωρητικό πλαίσιο της έρευνας, ερευνητικές πρακτικές, ανάλυση των 

αποτελεσμάτων και τέλος παράθεση των συμπερασμάτων αυτής. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Ο

 : Περί μετανάστευσης και παράτυπης 

μετανάστευσης 

1.1 Η μετανάστευση μέσα στο πλαίσιο της Παγκοσμιοποίησης 

Το φαινόμενο της μετανάστευσης, το οποίο βρίσκεται σε έξαρση στις αρχές 

του 21
ου

 αιώνα, πρωτοεμφανίστηκε ως έννοια αλλά και ως γεγονός, από την πρώτη 

χρονική περίοδο οργάνωσης των ανθρώπων σε μικρές κοινωνίες. Είναι δηλαδή ένα 

φαινόμενο παλαιό, όσο και η ιστορία της ανθρωπότητας. Η μετανάστευση αποτελεί 

ένα παγκόσμιο, διαρκώς μεταβαλλόμενο φαινόμενο και μία από τις μεγαλύτερες 

προκλήσεις του αιώνα μας(Έμκε-Πουλοπούλου 2007: 37). Έτσι λοιπόν κατά καιρούς, 

παρατηρούνται μεταβολές στον αριθμό των ατόμων που μεταναστεύουν, στις αιτίες 

που επιβάλλουν τις μετακινήσεις αυτές, στα ειδικότερα χαρακτηριστικά κάθε 

μετανάστη, αλλά και στο γενικότερο κλίμα περιορισμών ή διευκολύνσεων των 

μεταναστών, από τα διάφορα κράτη παγκοσμίως.  

Ο 21
ος

 αιώνας όμως, χαρακτηρίζεται από την απελευθέρωση των αγορών και 

το οικονομικά παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, μέσα στο οποίο καλούνται να 

λειτουργήσουν όλοι όσοι μετέχουν στο εν λόγω σύστημα. Η διεθνοποίηση αυτή, 

επέφερε αλλαγές σε πολλούς κοινωνικοπολιτικούς θεσμούς, μεταξύ των οποίων και 

στα συστήματα διακυβέρνησης των κρατών. Βασικά λοιπόν ζητήματα που 

επηρεάστηκαν από την παγκοσμιοποίηση, είναι η κρατική κυριαρχία, η διαμόρφωση 

της εθνικής νομισματοοικονομικής πολιτικής, η προστασία των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, η διαδικασία ελέγχου των εξωτερικών συνόρων και η διαμόρφωση της 

μεταναστευτικής διαδικασίας και της μεταναστευτικής πολιτικής γενικότερα των 

κρατών(Ανάγνου 2017: 21).  

Αποτέλεσμα όλων αυτών των αλλαγών, ήταν να δημιουργηθεί μια σύγκρουση 

συμφερόντων. Έτσι, από τη μια πλευρά τα εθνικά κράτη προσπαθούν να διατηρήσουν 

την εθνική τους ανεξαρτησία και να προασπιστούν τα κρατικά τους δικαιώματά και 
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από την άλλη πλευρά σε υπερεθνικό επίπεδο, έχουμε τη δραστηριοποίηση θεσμών 

και οργάνων, που επιβάλλουν τους δικούς τους περιορισμούς. 

Από τις αλλαγές που επέφερε η παγκοσμιοποίηση, η γηραιά ήπειρος δεν 

κατάφερε να μείνει ανεπηρέαστη. Ιδρύθηκαν λοιπόν υπερεθνικοί θεσμοί και όργανα 

στο πλαίσιο λειτουργίας της Ε.Ε., που περιόρισαν σημαντικά την αυτονομία των 

σύγχρονων ευρωπαϊκών κρατών, καθώς αυτά καλούνται να εκπληρώσουν ένα σύνολο 

δεσμευτικών υποχρεώσεων στο πλαίσιο της κοινής ευρωπαϊκής τους πορείας, 

επαναπροσδιορίζοντας ζητήματα της εθνικής τους κυριαρχίας και εδαφικότητας. 

Βασική δηλαδή επιταγή της παγκοσμιοποίησης, είναι η ελεύθερη κυκλοφορία 

προσώπων, αγαθών, κεφαλαίων και υπηρεσιών, καταλύοντας πολλούς από τους 

περιορισμούς που έθετε μέχρι πρότινος το κάθε κράτος μέλος.   

Τα σύγχρονα ευρωπαϊκά κράτη από την πλευρά τους, απέδειξαν εμπράκτως 

τη βούληση να απεμπολήσουν ορισμένα από τα κυριαρχικά τους δικαιώματα, στο 

βωμό της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Το ίδιο δε συνέβη όμως με τη διαχείριση του 

μεταναστευτικού, το οποίο τα τελευταία χρόνια καταλαμβάνει τις πρώτες θέσεις της 

παγκόσμιας πολιτικής ατζέντας. Μάλιστα και η Ευρώπη, η οποία μέχρι πρότινος 

χαρακτηριζόταν ως χώρα αποστολής μεταναστών, σε πολύ σύντομο χρονικό 

διάστημα μετατράπηκε σε βασική χώρα υποδοχής αυτών, γεγονός που βρήκε τα 

κράτη μέλη απροετοίμαστα για την αντιμετώπιση ενός τέτοιου φαινομένου. 

Πολλά έχουν γραφτεί σχετικά με το δικαίωμα της ελεύθερης μετακίνησης των 

ατόμων, σε συνάρτηση με τα ζητήματα εθνικής κυριαρχίας των κρατών. Σε γενικές 

γραμμές, είναι κοινώς αποδεκτή η άποψη ότι: το δικαίωμα εγκατάλειψης μιας χώρας, 

δε συνεπάγεται αυτόματα και το δικαίωμα εισόδου σε μια άλλη χώρα. Δηλαδή κάθε 

κράτος, δεν έχει την υποχρέωση να δέχεται όλους όσους επιθυμούν να 

εγκατασταθούν στο έδαφός του(Έμκε-Πουλοπούλου 2007: 67). Αλλά έχει το 

αναφαίρετο δικαίωμα στην υιοθέτηση ξεχωριστής μεταναστευτικής πολιτικής, στον 

έλεγχο των εξωτερικών του συνόρων και στην επιλογή των ατόμων που θα εισέλθουν 

στην εδαφική του αρμοδιότητα. Το δικαίωμα αυτό δεν αποτελεί έκφραση της 

κρατικής δύναμης, αλλά έχει ισχυρή ηθική βάση. Πρόκειται ουσιαστικά για ηθική 

υποχρέωση των κρατών έναντι των γηγενών, να εμποδίζουν όλους όσους επιδιώκουν 

να εισέλθουν παράνομα, διαταράσσοντας τη ζωή τους(Έμκε-Πουλοπούλου 2007: 68). 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημάνουμε ότι μέσα σε ένα άκρως 

παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, το κάθε κράτος ξεχωριστά, αδυνατεί να διαχειριστεί 
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μόνο του το πολυσύνθετο και παγκόσμιας εμβέλειας φαινόμενο της μετανάστευσης. 

Κάθε κράτος θα πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι η εγχώρια και η ευρωπαϊκή πολιτική 

δεν αποτελούν ξεχωριστές οντότητες, αλλά συγκοινωνούντα δοχεία. Έτσι λοιπόν 

παράλληλα με τους εθνικούς περιορισμούς που επιβάλλουν τα κράτη στις εισροές 

μεταναστών για να διατηρήσουν την εθνική τους κυριαρχία, θα πρέπει να τηρούν 

τους εγχώριους νόμους και τις ευρωπαϊκές και διεθνείς συμβάσεις για την ελεύθερη 

μετακίνηση των μεταναστών και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό 

έχει ως επακόλουθο, να αναγκάζονται πολλές φορές να επαναπροσδιορίζουν 

ζητήματα της εθνικής τους κυριαρχίας. 

1.2 Έννοια, χαρακτηριστικά, αίτια και επιπτώσεις της 

μετανάστευσης 

 Η μετανάστευση αποτελεί ένα διαχρονικό και πολύπλοκο φαινόμενο, το οποίο 

επηρεάζει και επηρεάζεται ταυτόχρονα από τρεις βασικούς παράγοντες: τις χώρες 

προέλευσης, τις χώρες υποδοχής και τους ίδιους τους μετανάστες. 

Δεν υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός ορισμός για τη «μετανάστευση» 

(migration). Κατά καιρούς έχουν διατυπωθεί διάφοροι ορισμοί με βάση τις εκάστοτε 

ιδεολογικές, πολιτικές, κοινωνικές, αλλά και οικονομικές κρατούσες συνθήκες. 

Χρησιμοποιώντας έναν από τους πολλούς ορισμούς για το υπό μελέτη φαινόμενο, 

μπορούμε να ορίσουμε ως «μετανάστευση», όχι μόνο τη μετακίνηση πληθυσμού από 

μία περιοχή-χώρα σε μία άλλη με απώτερη επιδίωξη την αναζήτηση καλύτερων 

συνθηκών διαβίωσης, αλλά μια πολυσύνθετη διαδικασία, η οποία χαρακτηρίζεται από 

συγκεκριμένα τυπολογικά κριτήρια: χρόνος, τόπος, απόφαση για μετανάστευση, 

πληθυσμικότητα. Είναι ουσιαστικά η διαδικασία με την οποία δυο πολιτισμοί 

έρχονται σε άμεση και ζωντανή επαφή, γεγονός που έχει θετικές και αρνητικές 

επιπτώσεις για α)τα ίδια τα άτομα που μετακινούνται β)τις ομάδες στις οποίες ανήκαν 

ή ανήκουν οι μετακινούμενοι γ)το ευρύτερο κοινωνικό, οικονομικό, πολιτισμικό 

περιβάλλον των χωρών υποδοχής και αποστολής τους(Κοιλιάρη 1997: 8,9,12).  

Απαραίτητη λοιπόν προϋπόθεση για να γίνει λόγος για «μετανάστευση» είναι 

η γεωγραφική κινητικότητα των ατόμων γενικά, και όχι απαραίτητα η κινητικότητα 

της εργατικής δύναμης, αφού στον μεταναστευτικό πληθυσμό συμπεριλαμβάνονται 

ηλικιωμένοι και παιδιά, οι οποίοι δεν μεταναστεύουν με απώτερο σκοπό την 
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εργασία(Έμκε-Πουλοπούλου 2007: 47). Επομένως το βασικό χαρακτηριστικό 

γνώρισμα της μετανάστευσης, είναι η γεωγραφική κινητικότητα των ατόμων. 

Η λήψη της απόφασης για μετανάστευση, αποτελεί ένα ακόμη 

χαρακτηριστικό γνώρισμα της μεταναστευτικής διαδικασίας. Πρόκειται για μια 

εξαιρετικά δύσκολη απόφαση. Όσοι τελικώς την αποτολμούν, είναι άνθρωποι που 

διακρίνονται για το θάρρος τους και έχουν σοβαρό λόγο να εγκαταλείψουν την 

πατρίδα τους, αναζητώντας καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Οι αποφάσεις που 

λαμβάνονται στα πλαίσια της μεταναστευτικής εμπειρίας, διακρίνονται σε δύο 

κατηγορίες: α)στις αποφάσεις που προηγούνται της αναχώρησης. Τέτοιες αποφάσεις 

αφορούν τη μετανάστευση αυτή καθ’ αυτή, το χρόνο πραγματοποίησής της, το 

κόστος αυτής σε χρήμα-χρόνο-ψυχολογικό κόστος, τη διάρκεια παραμονής στη χώρα 

υποδοχής και ενδεχομένως το χρόνο επιστροφής στη χώρα προέλευσης και β)στις 

αποφάσεις που έπονται της εγκατάστασης. Αυτές οι αποφάσεις αφορούν τη 

συνένωση της οικογένειας, τη διάρκεια παραμονής, το ποσό και τη συχνότητα 

αποστολής εμβασμάτων και τη γενικότερη συμμετοχή στην κοινωνικοοικονομική 

ζωή της χώρας υποδοχής(Έμκε-Πουλοπούλου 2007: 305). Όλες όμως αυτές οι 

αποφάσεις, είναι πιθανό να αναθεωρηθούν, όταν ο μετανάστης έρθει αντιμέτωπος με 

την πραγματικότητα της χώρας υποδοχής.  

Το παγκόσμιο αυτό φαινόμενο, μπορεί να διακριθεί σε ορισμένες κατηγορίες 

με βάση συγκεκριμένα κριτήρια. Έτσι λοιπόν με κριτήριο τον τόπο, η μετανάστευση 

διακρίνεται σε εσωτερική και εξωτερική/διεθνής μετανάστευση. Εσωτερική είναι η 

μετανάστευση που γίνεται εντός της αυτής χώρας, ενώ εξωτερική είναι η 

μετανάστευση από μία χώρα σε μία άλλη. Η τελευταία με τη σειρά της, διακρίνεται 

σε αποδημία ή εκροή μεταναστών(emigration) και σε εισροή ή είσοδο ατόμων από 

την αλλοδαπή(immigration). Ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ατόμων 

που εισέρχονται, γίνεται λόγος για: εισροή μεταναστών όταν πρόκειται για 

αλλοδαπούς, παλιννόστηση όταν είναι υπήκοοι της χώρας ή ομογενείς και με τη 

θέλησή τους επιστρέφουν στη χώρα καταγωγής τους και επαναπατρισμό όταν η 

μετακίνησή αυτών πραγματοποιείται από τη δημόσια εξουσία. Με βάση το χρόνο 

παραμονής των μεταναστών στη χώρα υποδοχής, η μετανάστευση διακρίνεται σε 

μόνιμη, προσωρινή(μακράς – μικρής διάρκειας), εποχική και κυκλική μετανάστευση. 

Με κριτήριο την απόφαση μετανάστευσης, αυτή οριοθετείται σε αυτόβουλη ή εκούσια 
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για λόγους απασχόλησης, σπουδών ή άλλους προσωπικούς λόγους και σε 

αναγκαστική ή ακούσια για λόγους ανωτέρας βίας, λόγω πολιτικών, θρησκευτικών 

πεποιθήσεων ή καταπάτησης βασικών δικαιωμάτων στη χώρα προέλευσης, για μια 

αξιοπρεπή διαβίωση. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η διάκριση 

ανάμεσα σε εκούσιους και αναγκαστικούς μετανάστες είναι δύσκολη. Με βάση την 

πληθυσμικότητα, η μετανάστευση μπορεί να είναι ατομική ή οικογενειακή, η οποία 

δύναται να εξελιχθεί σε ομαδική. Τέλος, με κριτήριο το αν τηρούνται κάθε φορά οι 

απαιτούμενες νόμιμες διατυπώσεις για την είσοδο σε μια χώρα, η μετανάστευση 

διακρίνεται σε νόμιμη ή παράτυπη(Έμκε-Πουλοπούλου 2007: 50-59). 

Οι δυσκολίες που συναντώνται στον προσδιορισμό του όρου της 

μετανάστευσης, έχουν επιπτώσεις και στον εννοιολογικό προσδιορισμό των όρων 

«αλλοδαπός» και «μετανάστης», οι οποίοι πολλές φορές δεν συμπίπτουν 

εννοιολογικά και έτσι δημιουργούνται προβλήματα στην ερμηνεία και στην 

κατανόηση του φαινομένου. Έτσι λοιπόν ένα άτομο μπορεί να είναι μετανάστης 

χωρίς να είναι αλλοδαπός(π.χ. παλιννοστούντες) ή να είναι αλλοδαπός χωρίς να είναι 

μετανάστης(π.χ. παιδιά μεταναστών που έχουν γεννηθεί στη χώρα υποδοχής χωρίς να 

έχουν αποκτήσει την αντίστοιχη ιθαγένεια). Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης μελέτης, 

οι όροι αυτοί ταυτίζονται. Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, αλλοδαπός είναι το 

φυσικό πρόσωπο που δεν έχει την ελληνική ιθαγένεια ή δεν έχει καθόλου ιθαγένεια 

(ανιθαγενής). Ενώ ημεδαπός ή γηγενής είναι όποιος κατέχει την ελληνική ιθαγένεια, 

δηλαδή ο πολίτης της Ελλάδας(Έμκε-Πουλοπούλου 2007: 50). Με κριτήριο το 

νομικό καθεστώς, οι αλλοδαποί διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: α) ομογενείς και 

αλλογενείς. Ομογενείς είναι όσοι κατάγονται από το ίδιο γένος, την ίδια φυλή, την 

ίδια εθνότητα, ενώ αλλογενείς όσοι ανήκουν σε άλλο γένος, άλλη φυλή, οι ξένοι προς 

τις υπάρχουσες συνήθειες και τα ήθη β) νόμιμοι μετανάστες και μετανάστες 

στερούμενοι των απαιτούμενων νομιμοποιητικών εγγράφων(Έμκε-Πουλοπούλου 

2007: 51-54) γ) πρόσφυγες και μετανάστες. Σύμφωνα με το άρθρο 1 της Σύμβαση της 

Γενεύης της 28/07/1951 «Περί νομικής καταστάσεως των προσφύγων», πρόσφυγας 

θεωρείται  ένα άτομο που βρίσκεται εκτός της χώρας καταγωγής του ή του τόπου 

κατοικίας του (στην περίπτωση των ανιθαγενών), έχει δικαιολογημένο φόβο δίωξης 

για λόγους φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, συμμετοχής σε ορισμένη κοινωνική 

ομάδα ή λόγω πολιτικών πεποιθήσεων και εξαιτίας αυτού του φόβου δίωξης, 

αδυνατεί ή δεν επιθυμεί να απολαμβάνει την προστασία αυτής της χώρας ή την 
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επιστροφή του σ' αυτήν. Στην ευρύτερη έννοια των δικαιούχων διεθνούς προστασίας, 

συμπεριλαμβάνονται και τα άτομα τα οποία, χωρίς τον παραπάνω φόβο δίωξης, 

κινδυνεύουν να υποστούν σοβαρή βλάβη, λόγω ένοπλων συρράξεων ή γενικευμένης 

βίας 
1
. Τέλος πρόσφυγας θεωρείται και ο αλλοδαπός, ο οποίος δηλώνει προφορικά ή 

εγγράφως ενώπιον οποιασδήποτε αρχής, στα σημεία εισόδου κάποιας χώρας ή στο 

εσωτερικό αυτής, ότι ζητά άσυλο στη χώρα και δεν επιθυμεί να απελαθεί. Ο 

αλλοδαπός αυτός θεωρείται ως «αιτών άσυλο» σύμφωνα με την ως άνω Σύμβαση και 

μέχρι την οριστική κρίση του αιτήματός του δεν επιτρέπεται η καθοιονδήποτε τρόπο 

απομάκρυνσή του από τη χώρα(Παπαθεοδώρου 2007: 21). Από την άλλη πλευρά, 

μετανάστης είναι το πρόσωπο που εγκαταλείπει οικειοθελώς τη χώρα του, με 

απώτερη επιδίωξη την εγκατάστασή του σε μια άλλη χώρα, όπου θα υπάρχουν 

καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Οι μετανάστες έχουν τη δυνατότητα να επιστρέψουν 

στην πατρίδα τους όποτε το θελήσουν, σε αντίθεση με τους πρόσφυγες.  Στην πράξη 

ωστόσο, είναι εξαιρετικά δύσκολη η διάκριση μεταξύ μετανάστη και 

πρόσφυγα(Portevin&Rodier 2016: 27). 

Όσον αφορά τώρα στους λόγους που καθιστούν ελκυστική την έξοδο από μια 

χώρα και την είσοδο σε μία άλλη, αυτοί ποικίλλουν. Υπάρχουν δηλαδή παράγοντες 

που ωθούν τους μετανάστες να φύγουν από τη χώρα προέλευσης τους και παράγοντες 

που τους ελκύουν προς τη χώρα προορισμού (Carletto et al. 2006: 771-774). Οι 

παράγοντες αυτοί, μπορεί να είναι οικονομικοί, πολιτικοί, κοινωνικοί, συνδυασμός 

των τριών αυτών παραγόντων, περιβαλλοντικοί, πληθυσμιακοί και θρησκευτικοί.   

Από οικονομικής πλευράς, το επίπεδο της ανεργίας, οι χαμηλοί μισθοί και τα 

ωράρια εργασίας, μπορεί να αποτελέσουν αίτια για την έξοδο από μια 

χώρα(Klevmarken 1993: 106). Από την άλλη πλευρά, οι λόγοι που μπορεί να 

προσελκύσουν τους μετανάστες ώστε να επιλέξουν μία συγκεκριμένη χώρα είναι η 

ζήτηση εργασίας, το υψηλό επίπεδο ευημερίας και οι καλοί μισθοί (Nikas 1991: 29). 

Συμπερασματικά λοιπόν, θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι η μετανάστευση 

προκαλείται από τη διαφορά ευκαιριών και επιπέδου ανάπτυξης και διαβίωσης. 

Στους πολιτικούς παράγοντες της μετανάστευσης, εντάσσονται οι διώξεις 

λόγω φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, κοινωνικής τάξης, πολιτικών ή άλλων 

πεποιθήσεων, καθώς και η διακριτική μεταχείριση που πολλές φορές ακολουθείται 

                                                           
1
 https://www.unric.org/html/greek/pdf/refugeeconvention-GRE.pdf 

https://www.books2u.gr/AdvancedSearch.php?author=Rodier,%20Claire&WriterId=114982
https://www.unric.org/html/greek/pdf/refugeeconvention-GRE.pdf
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από το καθεστώς μίας χώρας σε βάρος μεμονωμένων ατόμων ή και συγκεκριμένης 

κατηγορίας ενός πληθυσμού. Όπως αναφέρθηκε, άτομα ή ομάδες ατόμων 

εξαναγκάζονται σε μετανάστευση λόγω θρησκευτικών διώξεων, καθώς είναι έμφυτο 

στοιχείο της ανθρώπινης φύσης,  η προσπάθεια του ανθρώπου να πείθει όλους όσους 

έχουν διαφορετικές θρησκευτικές πεποιθήσεις ή να καταδιώκει ώστε να εξολοθρεύσει 

όσους δε συμμορφώνονται. Ωστόσο, είναι δυνατόν ταυτόχρονα πολιτικοί και 

οικονομικοί παράγοντες, να ωθούν τους πολίτες μίας χώρας στη φυγή και τη 

μετανάστευση.  

 Πέρα όμως από τα αίτια που ήδη αναφέρθηκαν, υπάρχουν και κοινωνικοί 

παράγοντες που υποκινούν τη μετανάστευση. Όπως οικογενειακοί λόγοι, όταν οι 

γονείς θέλουν να ζήσουν κοντά στα παιδιά τους ή τα εγγόνια τους, λόγοι ανεύρεσης 

συντρόφου και δημιουργίας οικογένειας, ειδικά για τις γυναίκες που επιθυμούν να 

ξεφύγουν από το συχνά στενό κοινωνικό και οικογενειακό τους 

περιβάλλον(Κοντογιάννη, Στρατή&Τσίαντη 1990: 107-114). 

Στους περιβαλλοντικούς παράγοντες της μετανάστευσης, εντάσσονται η 

γεωγραφική θέση του τόπου κατοικίας πολλών ατόμων, η οποία δεν ευνοούσε την 

επιβίωσή τους, οι φυσικές καταστροφές(πλημμύρες, ξηρασία, παγετός), καθώς και οι 

κλιματολογικές συνθήκες(Βγενόπουλος 1998: 42). 

Τέλος, στα αίτια της μετανάστευσης συγκαταλέγεται και ο πληθυσμιακός 

παράγοντας. Πολλές φορές δηλαδή, η έκταση της γης δεν είναι αρκετή για να θρέψει 

τον πληθυσμό μιας χώρας, με αποτέλεσμα να αναγκάζονται τα άτομα να 

μεταναστεύσουν αναζητώντας νέες πατρίδες(Βγενόπουλος 1998: 42). 

Η μετανάστευση αποτελεί για κάθε σύγχρονη κοινωνία, υποδοχής και 

προέλευσης, πρόκληση αλλά και δοκιμασία. Στη χώρα υποδοχής, από τη μία 

προσφέρει ευκαιρίες για οικονομική ανάπτυξη, από την άλλη πλευρά όμως 

συνεπάγεται δυσχέρειες που ταλανίζουν την κοινωνία της. Στις χώρες προέλευσης, 

προκαλεί οικονομικές, κοινωνικές, πολιτισμικές και άλλες επιπτώσεις, οι οποίες 

μεταβάλλονται ανάλογα με τη χώρα και την περίοδο(Έμκε-Πουλοπούλου 2007: 32). 

Τέλος στους ίδιους τους μετανάστες προκαλεί: άγχος, ανασφάλεια και φόβο για τους 

νέους ορίζοντες που ανοίγονται μπροστά τους, δυσκολίες προσαρμογής και ελλοχεύει 

ο κίνδυνος να βιώσουν φυλετικό-κοινωνικό ρατσισμό. 

Η μετανάστευση επηρεάζει πολύπλευρα μια οικονομία. Όσον αφορά τις 

χώρες υποδοχής, αυτές επωφελούνται, καθώς καλύπτουν τα κενά τους σε εργατικό 
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δυναμικό. Βέβαια η κάλυψη θέσεων χαμηλών ποιοτικών προϋποθέσεων, από τη μία 

ασκεί αρνητική πίεση στους μισθούς, αλλά από την άλλη δίνει τη δυνατότητα στους 

ημεδαπούς να καταλάβουν καλύτερες θέσεις εργασίας. Επιπλέον οι χώρες υποδοχής 

είναι ταυτόχρονα και χώρες αποστολής εμβασμάτων, τα οποία στερούνται από την 

οικονομία τους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.  Όσον αφορά τώρα τις χώρες προέλευσης 

των μεταναστών, αυτές ανακουφίζονται λόγω της μείωσης της ανεργίας, κερδίζουν 

από εισροές μεταναστευτικών εμβασμάτων, χάνουν όμως σε εξειδικευμένο 

ανθρώπινο δυναμικό στο οποίο είχαν επενδύσει. Σύμφωνα με τον Klevmarken, όταν 

οι δύο χώρες(αποστολής-υποδοχής) απέχουν πολύ σε κουλτούρα, νοοτροπία και 

οικονομική οργάνωση, τότε ο εργαζόμενος δύσκολα μπορεί να χρησιμοποιήσει την 

επένδυση που είχε γίνει σε ανθρώπινο κεφάλαιο πριν τη μετανάστευση’ τον συμφέρει 

περισσότερο να επενδύσει σε ανθρώπινο κεφάλαιο στη νέα χώρα. Ωστόσο ακόμη και 

έτσι, η χώρα αποστολής μπορεί να ωφεληθεί μέσω του μιμητισμού(Klevmarken 

1993: 117). 

Πέρα όμως από τις οικονομικές συνέπειες της μετανάστευσης, πρέπει να δοθεί 

ιδιαίτερη βαρύτητα και στις κοινωνικές επιπτώσεις αυτής. Έτσι λοιπόν η μόνιμη 

μετανάστευση, στερεί από τη χώρα προέλευσης την πληθυσμιακή ανάπτυξη με 

κίνδυνο δημιουργίας δημογραφικού προβλήματος, την οποία όμως προσφέρει στη 

χώρα υποδοχής. 

1.3 Παράτυπη μετανάστευση 

 Η μετανάστευση έχει εξελιχθεί σε κυρίαρχο αντικείμενο ενδιαφέροντος, το 

οποίο βρίσκεται στις πρώτες θέσεις της παγκόσμιας πολιτικής ατζέντας, καθώς 

πρόκειται για ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο φαινόμενο, το οποίο προσλαμβάνει νέα 

χαρακτηριστικά που χρήζουν επιστημονικής μελέτης. Έτσι λοιπόν τα σύγχρονα 

κράτη από την πλευρά τους, οφείλουν να παρακολουθούν την εξέλιξη του 

φαινομένου αυτού και να προβαίνουν στις απαιτούμενες επαναδιατυπώσεις, για την 

αποτελεσματικότερη διαχείριση-αντιμετώπισή του.  

Άρρηκτα δεμένη με τη μετανάστευση είναι η παράτυπη μετανάστευση. Είναι 

αναγκαίο να επισημάνουμε ότι η επιστημονική βιβλιογραφία χρησιμοποιεί όλο και 

λιγότερο τους όρους «λαθρομετανάστευση» και «παράνομη μετανάστευση». Αντ’ 

αυτών χρησιμοποιούνται: «μετανάστες χωρίς τα απαιτούμενα ταξιδιωτικά έγγραφα» 

ή «μετανάστες χωρίς χαρτιά» (undocumented-unauthorized migrants), «αντικανονική 
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μετανάστευση», «παράτυπη μετανάστευση». Άλλωστε, έκθεση της Ε.Ε. υποστηρίζει 

ότι η «λαθρομετανάστευση», δεν πρέπει να θεωρείται εγκληματική ενέργεια, καθώς 

πολλοί πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο συνήθως δεν έχουν άλλη επιλογή πέρα από τη 

λάθρα είσοδο σε χώρες της Ε.Ε.. Οι «παράνομοι μετανάστες» είναι άνθρωποι χωρίς 

επίσημα έγγραφα και όχι άτομα που έχουν διαπράξει κάποια εγκληματική ενέργεια 

και έχουν καταδικαστεί. Συνεπώς ο όρος «παράνομος» θεωρείται μειωτικός, διότι 

ενέχει το στοιχείο της de facto παρανομίας, αποδίδει καταδίκη στον μετανάστη και 

τον στιγματίζει(Κυριαζή 2010: 14). Έτσι λοιπόν στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης-

έρευνας, θα χρησιμοποιήσουμε αποκλειστικά τους όρους: «παράτυπη μετανάστευση» 

και «παράτυποι μετανάστες».  

Η παράτυπη μετανάστευση σαν κοινωνικό φαινόμενο, συμπίπτει με τη 

δημιουργία των εθνικών κρατών, των συνόρων και των συναφών κυριαρχικών 

δικαιωμάτων αυτών στο έδαφος τους, γεγονός που περιόρισε την ελεύθερη είσοδο και 

παραμονή ξένων προς το κράτος ατόμων ή ομάδων. Ειδικότερα, η παράτυπη 

μετανάστευση θα μπορούσε να θεωρηθεί το «νόθο» παιδί της μετανάστευσης, αφού 

στην ουσία εμφανίζεται όπου οι χώρες υποδοχής μεταναστών εξαντλούν κατά ένα 

τρόπο τις δυνατότητες τους, να δεχθούν νόμιμους μετανάστες(Ναξάκης&Χλέτσος 

2003: 37). Από κοινωνιολογικής πλευράς, η παράτυπη μετανάστευση αποτελεί μια μη 

νόμιμη μορφή της λεγόμενης «εξωτερικής» μετανάστευσης, δηλαδή της μετακίνησης 

ατόμων από μία χώρα προς μια άλλη(Green 2004: 46). 

Βασικό κριτήριο για να χαρακτηριστεί κάποιος ως παράτυπος μετανάστης, 

είναι ο μεταναστευτικός νόμος κάθε χώρας, βάσει του οποίου το άτομο εντάσσεται σε 

καθεστώς νομιμότητας ή παρανομίας, αναφορικά με τη διαμονή του στη χώρα 

αυτή(Papadopoulou 2004: 37). Έτσι λοιπόν θα μπορούσαμε να ορίσουμε ως 

παράτυπο μετανάστη, κάθε άτομο που παραβιάζει τον ισχύοντα μεταναστευτικό νόμο 

της χώρας στην οποία έχει ήδη εισέλθει ή επιδιώκει να εισέλθει. Δηλαδή τα άτομα 

αυτά, είτε εισήλθαν στη χώρα εξαρχής χωρίς νόμιμα ταξιδιωτικά έγγραφα, είτε 

εισήλθαν νόμιμα μεν υπό κάποια ιδιότητα (τουρισμός, σπουδές, νόμιμη εργασία), 

αλλά στη συνέχεια παρέμειναν στη χώρα υπό καθεστώς παρανομίας και μη νόμιμης 

διαμονής(Καρύδης 1996: 17). Επομένως γίνεται αντιληπτό ότι, ένα άτομο με έναν 

συγκεκριμένο μεταναστευτικό νόμο μπορεί να θεωρείται παράτυπος μετανάστης, ενώ 

με έναν άλλο μεταναστευτικό νόμο της ίδια ή άλλης χώρας, να νομιμοποιείται. 
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Τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται μετατροπή της μετανάστευσης σε 

διαδικασία παράνομης διακίνησης ανθρώπων και εμπορίας ανθρώπων, από ομάδες 

και δίκτυα που σχετίζονται με το διεθνές οργανωμένο έγκλημα και άλλες παράνομες 

δραστηριότητες. Η εξάρτηση των μεταναστών από τα δίκτυα αυτά, γίνεται όλο και 

μεγαλύτερη λόγω της ανάγκης για θεώρηση εισόδου(visa) ή άλλων περιορισμών για 

τη νόμιμη είσοδό τους στις χώρες υποδοχής και λόγω των συνοριακών ελέγχων οι 

οποίοι έχουν ενταθεί. Οι διακινητές/δουλέμποροι, είναι οργανωμένες ομάδες με τη 

συμμετοχή γηγενών και αλλοδαπών, οι οποίες ασχολούνται με την οργάνωση της 

επιχείρησης διακίνησης, αποσκοπώντας στην αποκομιδή μεγάλων κερδών. 

Εκμεταλλεύονται δηλαδή την επιθυμία των ανθρώπων για μια καλύτερη ζωή και τους 

εξωθούν στη φυγή και την αβεβαιότητα, υποσχόμενοι μια νέα «γη της 

επαγγελίας»(Έμκε-Πουλοπούλου 2007: 319).  

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να διευκρινιστεί, ότι υπάρχει μια σημαντική 

ειδοποιός διαφορά μεταξύ της λαθραίας μεταφοράς προσώπων και της εμπορίας 

προσώπων. Για το σκοπό αυτό, υπάρχουν δύο Πρωτόκολλα του ΟΗΕ που είναι 

γνωστά ως Πρωτόκολλα του Παλέρμο, τα οποία συμπληρώνουν την Σύμβαση του 

ΟΗΕ ενάντια στο Διεθνικό Οργανωμένο Έγκλημα. Σύμφωνα λοιπόν με τα 

Πρωτόκολλα αυτά, λαθραία μεταφορά προσώπων (smuggling) είναι η παροχή της 

απαραίτητης βοήθειας για την οργάνωση της παράνομης εισόδου ενός υπηκόου 

τρίτης χώρας σε μια άλλη χώρα, με στόχο οικονομικές ή υλικές απολαβές, χωρίς 

εξαναγκασμό και χωρίς καμία περαιτέρω εκμετάλλευση του προσώπου μετά την 

άφιξη του στον τόπο προορισμού. Από την άλλη, εμπορία προσώπων (trafficking) 

είναι η διακίνηση προσώπων με στόχο την εκμετάλλευση τους, χρησιμοποιώντας 

απειλή ή βία ή άλλες μεθόδους εξαναγκασμού και εξαπάτησης 
2
.  

 Κανένα κράτος εντός της Ε.Ε., αλλά και παγκοσμίως, δεν έχει καταφέρει να 

εκμηδενίσει τον αριθμό των παράτυπων μεταναστών εντός των εδαφικών του ορίων. 

Θα επρόκειτο για ουτοπία αν ισχυριζόμασταν το αντίθετο(Triandafyllidou & Gropas 

2006: 51). Η συλλογή ωστόσο αξιόπιστων στοιχείων αναφορικά με το μέγεθος της 

παράτυπης μετανάστευσης, είναι πολύ δύσκολο να πραγματοποιηθεί, παρά τις 

                                                           
2 http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomothesia/n3875_2010.htm 
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συστηματικές προσπάθειες που έχουν καταβληθεί κατά καιρούς από διάφορους 

ερευνητές(Έμκε-Πουλοπούλου 2007: 18-20). Για την αποτύπωση του ρυθμού 

μεταβολής του μεταναστευτικού φαινομένου, λαμβάνονται υπόψη από τους 

ερευνητές δύο μεγέθη: το απόθεμα των μεταναστών σε μια χώρα(stock) και η 

ροή(flow) των μεταναστών από μια χώρα προς μια άλλη. Για τον υπολογισμό του 

αποθέματος των μεταναστών, χρησιμοποιούνται οι κρατικές απογραφές και στοιχεία 

προερχόμενα από δευτερογενείς πηγές πληροφοριών(στοιχεία από συλλόγους 

αλλοδαπών στην Ελλάδα, από το εθνικό σύστημα εκπαίδευσης). Ενώ για τον 

υπολογισμό των παράτυπα εισερχομένων μεταναστών, λαμβάνονται υπόψη οι είσοδοι 

και έξοδοι από τα νομοθετημένα σημεία ελέγχου μίας χώρας (τελωνεία-αεροδρόμια-

λιμάνια), αλλά και από τα μη νομοθετημένα σημεία ελέγχου (συλλήψεις παράτυπων 

μεταναστών, επαναπροωθήσεις, διοικητικές απελάσεις). Σημαντική πηγή 

πληροφοριών αποτελούν και τα στοιχεία που προκύπτουν από τις αιτήσεις ασύλου 

που δέχεται η κάθε χώρα(ΙΜΕΠΟ 2004).  

 Το κύριο αίτιο από το οποίο προκύπτει το φαινόμενο της μετανάστευσης και 

κατ’ επέκταση της παράτυπης μετανάστευσης, υπήρξε ανέκαθεν η αναζήτηση 

καλύτερων συνθηκών διαβίωσης, η οποία δημιουργεί μια ισχυρότατη δυναμική 

μετακίνησης ατόμων ή ομάδων από χώρες χαμηλού βιοτικού επιπέδου, σε χώρες 

οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά προηγμένες. 

 Όμως, στα αίτια της παράτυπης μετανάστευσης, θα μπορούσε να 

συμπεριληφθεί και το σύνθετο γεωγραφικό περιβάλλον, το οποίο καθιστά τον 

αποτελεσματικό έλεγχο των εξωτερικών συνόρων πρακτικά ανέφικτο, καθώς και ο 

σχετικά εκτεταμένος ανεπίσημος τομέας της οικονομίας(παραοικονομία), που 

απορροφά ένα μεγάλο αριθμό παράτυπων μεταναστών (Κανελλόπουλος, Γρέγου και 

Πετραλιάς 2006: 116). Βέβαια, οι παράγοντες μετανάστευσης που αναφέρθηκαν 

ανωτέρω(υποκεφάλαιο 1.2) εξακολουθούν να ισχύουν και στην περίπτωση της 

παράτυπης μετανάστευσης. 

Οι επιπτώσεις της παράτυπης μετανάστευσης, είναι πολλές τόσο για τους 

ίδιους τους μετανάστες, όσο και για τις χώρες υποδοχής. Μεγάλος αριθμός 

μεταναστών πεθαίνει κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους, προσπαθώντας να 

εισέλθουν παράτυπα σε μια χώρα, χωρίς να γίνουν αντιληπτοί από τις διωκτικές της 

αρχές. Ακόμη και στην περίπτωση όμως που καταφέρουν να εισέλθουν ανέπαφοι στη 

χώρα υποδοχής, τους περιμένουν νέοι κίνδυνοι, καθώς είναι απροστάτευτοι σε 
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θέματα υγείας και κοινωνικής ένταξης. Παράλληλα, οι χώρες υποδοχής των 

παράτυπων μεταναστών, έχουν να αντιμετωπίσουν τα ανακύπτοντα ζητήματα σχετικά 

με τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Δηλαδή τις πολιτικές που θα 

ακολουθήσουν για την υποδοχή και την ένταξη των αντικανονικών μεταναστών, για 

την εποπτεία του νεοαφιχθέντος πληθυσμού, για την κάλυψη των αναγκών του και 

για τον καλύτερο δυνατό έλεγχο των εξωτερικών τους συνόρων(συνοριακοί έλεγχοι), 

δαπανώντας χρηματικά ποσά και έμψυχο δυναμικό(Pecoud & De Guchteneire 2007: 

3-4). 

Η παράτυπη μετανάστευση όμως, επιφέρει και σημαντικές οικονομικές 

επιπτώσεις, οι οποίες προκαλούν διαταραχές σε συγκεκριμένους κλάδους 

οικονομικής δραστηριότητας, των οικονομιών των χωρών υποδοχής(Ι.ΜΕ.ΠΟ. 2004). 

Το αν τελικά η παράτυπη μετανάστευση ευνοεί ή όχι την οικονομία των χωρών 

υποδοχής, είναι ένα ζήτημα δύσκολο να απαντηθεί, καθώς απαιτούνται μετρήσεις σε 

ένα πεδίο, που κατά ένα μεγάλο μέρος βρίσκεται στην αφάνεια, λόγω της αδυναμίας 

προσδιορισμού του ακριβούς αριθμού της αντικανονικής μετανάστευσης 

(Λαμπριανίδης & Λυμπεράκη 2001: 47). 

Πέρα όμως από την επίδραση στις οικονομίες, η παράτυπη μετανάστευση 

επιδρά και στην ανάπτυξη-λειτουργία των κοινωνιών. Οι παράτυποι μετανάστες 

συνήθως στερούνται τα απαραίτητα(είδη διατροφής, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη), 

γεγονός που μπορεί να προκαλέσει δυσαρμονία στις κοινωνίες των χωρών υποδοχής. 

Έτσι λοιπόν η αδυναμία διαβίωσης των παράτυπων μεταναστών σε συνθήκες που 

δικαιούται κάθε άνθρωπος και που συμβατικά μπορούν να χαρακτηριστούν ως 

ανθρώπινες, σε συνδυασμό με τη αφομοίωσή τους από τις κοινωνίες υποδοχής, 

μπορεί να τους οδηγήσει στην εκδήλωση παραβατικών συμπεριφορών και στην 

εγκληματικότητα, τόσο ως προς τους γηγενείς όσο και σε άλλους 

μετανάστες(Καρύδης 1996: 121). Δεδομένου ότι η πλειοψηφία των παράτυπων 

μεταναστών εγκαθίσταται εντός του αστικού ιστού, μπορούμε να αναλογιστούμε τί 

συνέπειες θα είχε κάτι τέτοιο.  

Η έλλειψη της απαραίτητης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης από την άλλη, 

ενδεχομένως να προκαλέσει προβλήματα τόσο στην υγεία των παράτυπων 

μεταναστών, όσο και στην υγεία του υπόλοιπου πληθυσμού, με τη διάδοση 

μεταδοτικών νοσημάτων. Οι κοινωνίες υποδοχής αδυνατούν να ανταποκριθούν στην 

παροχή υπηρεσιών υγείας, λόγω της μεγάλης εισροής παράτυπων μεταναστών και 
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έτσι αρκετά συχνά παρατηρείται το φαινόμενο τα μέλη των κοινωνιών υποδοχής, 

οργανωμένα ή όχι, να περιθάλπουν τους μετανάστες με όσα μέσα 

διαθέτουν(Μαρβάκης, Παρσάνογλου & Παύλου 2001: 13-30). 

Τέλος το φαινόμενο της παράτυπης μετανάστευσης, έχει και καταλυτικές 

πολιτικές επιπτώσεις. Αυτές απορρέουν από τις οικονομικές και κοινωνικές 

επιπτώσεις του φαινομένου. Δηλαδή, οι πολιτικές επιπτώσεις αναφέρονται στη στάση 

και στη στρατηγική που τηρούν οι κυβερνήσεις και ο γηγενής πληθυσμός των 

κοινωνιών υποδοχής παράτυπων μεταναστών(Green 2004: 127). Οι στάσεις αυτές 

ποικίλουν. Άλλοτε η παράτυπη μετανάστευση αντιμετωπίζεται με απαξιωτικά σχόλια 

και ρατσιστικά φαινόμενα, που πολλές φορές φτάνουν ως τη χειροδικία. Θεωρείται 

ότι οι παράτυποι μετανάστες αποτελούν «πρόβλημα» και συνεπώς πρέπει να 

απομακρυνθούν άμεσα από τη χώρα υποδοχής. Άλλοτε πάλι η κοινωνία-πολιτεία της 

χώρας υποδοχής, επιδιώκει τη νομιμοποίηση όλων των μεταναστών που έχουν 

εισέλθει χωρίς τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά έγγραφα, χωρίς όμως να 

αναλογίζονται τις συνέπειες μιας άκρατης νομιμοποίησης. Στην περίπτωση αυτή, 

οργανώνονται διάφορες δράσεις για την ένταξη των παράτυπων μεταναστών, όπως η 

παροχή εκπαίδευσης και βασικών ειδών διαβίωσης. Υπάρχει όμως και μία μέση 

προσέγγιση σύμφωνα με την οποία, ναι μεν οι μετανάστες δεν αντιμετωπίζονται ως 

«μίασμα» για την κοινωνία υποδοχής, αλλά και δεν νομιμοποιούνται άπαντες 

σωρευτικά. Επιδιώκεται η εξεύρεση μιας χρυσής τομής, προκειμένου από τη μια να 

διαφυλάσσονται τα ανθρώπινα δικαιώματα των παράτυπων μεταναστών και από την 

άλλη να μην τίθενται ζητήματα εθνικής ασφάλειας για τις χώρες υποδοχής. 

Συμπερασματικά λοιπόν, οι απόψεις για τη διαχείριση που μεταναστευτικού 

φαινομένου στις χώρες υποδοχής διίστανται και λειτουργούν ως μέσα πίεσης, για την 

άσκηση πολιτικής πάνω σε αυτό το πρόβλημα. 

1.4 Η παράτυπη μετανάστευση στην Ελλάδα - Δωδεκάνησα 

Το φαινόμενο της παράτυπης μετανάστευσης, πέρασε τα ελληνικά σύνορα 

στα τέλη της δεκαετίας του ’80 και έτσι η Ελλάδα μετατράπηκε ακουσίως από 

παραδοσιακή χώρα αποδημίας σε χώρα υποδοχής μεταναστών. Βρέθηκε όμως 

απροετοίμαστη μπροστά στο πρωτόγνωρο γι’ αυτήν φαινόμενο λόγω: έλλειψης 

ανάλογης εμπειρίας στη διαχείρισή του, του μεγάλου όγκου της μεταναστευτικής 

εισροής που κλήθηκε να αντιμετωπίσει σε μικρό χρονικό διάστημα, πολιτικής 
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έμφασης στην αποκατάσταση των διερρηγμένων από την πρόσφατη δικτατορία 

δημοκρατικών θεσμών, της αυξημένης ανεργίας, της αποβιομηχάνισης της χώρας και 

της προσπάθειας προσαρμογής της εθνικής οικονομίας στα κριτήρια της ΟΝΕ, που 

παρατηρήθηκαν την ίδια χρονική περίοδο(Έμκε-Πουλοπούλου 2007: 44). 

Μέχρι το τέλος του 1980, η συχνότητα της παράτυπης μετανάστευσης στην 

Ελλάδα ήταν μικρή. Εισέρχονταν ορισμένοι Κούρδοι και Τούρκοι ακτιβιστές από τα 

νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ελάχιστοι 

μετανάστες που έρχονταν στην Ελλάδα με βίζα και συνέχιζαν την παραμονή τους και 

μετά την λήξη αυτής(Ι.ΜΕ.ΠΟ. 2008). Στην δεκαετία του 1990 όμως, λόγω διαφόρων 

κοινωνικοπολιτικών αλλαγών σε διεθνές και εθνικό επίπεδο, αυξήθηκαν οι εισροές 

των παράτυπων μεταναστών στην Ελλάδα. Τέτοιοι παράγοντες είναι: α) η 

κατάρρευση των κομμουνιστικών καθεστώτων της Ανατολικής Ευρώπης β) η αύξηση 

των τοπικών και εμφύλιων συρράξεων γ) η επικράτηση μη δημοκρατικών και 

καταπιεστικών καθεστώτων δ) η εξάπλωση πολυεθνικών εγκληματικών δικτύων που 

εκμεταλλεύονταν τις επείγουσες ανάγκες των ανθρώπων για μια καλύτερη ζωή ε) οι 

διευρυμένες ευκαιρίες απασχόλησης, κυρίως στον τομέα της παραοικονομίας με 

επίπεδο μισθών πολύ υψηλότερο από το αντίστοιχο των χωρών προέλευσης στ) η 

σπουδαία γεωγραφική θέση της Ελλάδας ως διηπειρωτικό σταυροδρόμι (Ασίας, 

Ευρώπης και Αφρικής) ζ) οι ιδιαιτερότητες των χερσαίων και κυρίως των θαλάσσιων 

συνόρων της, που εμπόδιζαν τον αποτελεσματικό τους έλεγχο. Ειδικότερα, η 

ελληνική επικράτεια περιλαμβάνει μια εκτεταμένη ακτογραμμή και πολλά 

μεγαλύτερα ή μικρότερα νησιά και βραχονησίδες, τα περισσότερα εκ των οποίων 

βρίσκονται κατά μήκος της τουρκικής ακτογραμμής, με αποτέλεσμα να αποτελούν 

την «πύλη εισόδου» στην Ευρώπη για χιλιάδες μετανάστες και πρόσφυγες. Επίσης 

κατά μήκος των ελληνικών χερσαίων συνόρων στο βορρά, παρεμβάλλονται πελώρια 

βουνά, τα οποία ως επί το πλείστον είναι απόκρημνα και δυσπρόσιτα. Έτσι λοιπόν 

οποιαδήποτε προσπάθεια αστυνόμευσης και ελέγχου των συνόρων, αποτελεί μια 

γιγαντιαία επιχείρηση, καθώς απαιτείται πληθώρα προσωπικού και σύγχρονος 

ηλεκτρονικός εξοπλισμός η) το χαμηλό κόστος μετανάστευσης προς τη χώρα 

μας(Έμκε-Πουλοπούλου 2007: 316) (Κανελλόπουλος, Γρέγου&Πετραλιάς 2006: 55).  

 Η Ελλάδα λοιπόν μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένας σύγχρονος 

μεταναστευτικός κόμβος, καθώς συγκεντρώνει το ενδιαφέρον πολλών μεταναστών, οι 
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οποίοι στοχεύουν είτε να μείνουν μόνιμα στη χώρα, είτε να αποκτήσουν τη 

δυνατότητα για μετανάστευση σε κάποια άλλη χώρα της Ε.Ε. 

 Όσον αφορά τώρα στον αριθμό των παράτυπων μεταναστών στην Ελλάδα, 

αυτός εξαρτάται από την αύξηση ή μείωση των μεταναστευτικών ροών, από τις 

νομοθετικές πρωτοβουλίες της Ελλάδας που κατά καιρούς εφαρμόζει νομιμοποιητικά 

προγράμματα, αλλά και από την πηγή προέλευσης των δεδομένων σχετικά με τον 

αριθμό τους. Ο ιδιαίτερα μεγάλος αριθμός παράτυπων μεταναστών στην Ελλάδα, 

είναι αποτέλεσμα της χρόνιας συσσώρευσης αλλοδαπών στη χώρα, που είτε εισήλθαν 

παράνομα χρησιμοποιώντας τους ορεινούς όγκους ή τα υδάτινα σύνορα της Ελλάδας 

(κυρίως μέσω των ορεινών όγκων της Μακεδονίας, της Ηπείρου, αλλά και μέσω των 

υδάτινων ελληνοτουρκικών συνόρων), είτε εισήλθαν χρησιμοποιώντας παραποιημένα 

ταξιδιωτικά έγγραφα, είτε τέλος παρέμειναν παράνομα μετά την λήξη της διάρκειας 

ισχύος των προξενικών θεωρήσεων και των προθεσμιών οικειοθελούς αποχώρησης 

από τη χώρα(Reyneri 2003: 5). Όμως παρά την οικονομική κρίση που η χώρα μας 

αντιμετωπίζει, οι μεταναστευτικές εισροές εξακολουθούν να διατηρούνται σε υψηλά 

επίπεδα(FRONTEX 2012).  

Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι η Ελλάδα αποτελεί μία από τις βασικές πύλες 

εισόδου παράτυπων μεταναστών στην Ευρώπη και ότι αντιμετωπίζει έντονο 

μεταναστευτικό ζήτημα, το οποίο είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που 

καλείται να διαχειριστεί. Σύμφωνα όμως με το άρθρο 80 της Συνθήκης της 

Λισσαβόνας, οι πολιτικές της Ένωσης (σχετικά με τους ελέγχους στα σύνορα, το 

άσυλο και τη μετανάστευση) και η εφαρμογή τους, διέπονται από την αρχή της 

αλληλεγγύης και της δίκαιης κατανομής ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών, μεταξύ 

άλλων και στο οικονομικό επίπεδο 
3
. Η παράτυπη μετανάστευση λοιπόν, πρέπει να 

αντιμετωπιστεί ως μια ευρωπαϊκή πρόκληση, και όχι μόνο ως ελληνική, και σύμφωνα 

με τις ως άνω αρχές. 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημάνουμε ότι το φαινόμενο της παράτυπης 

μετανάστευσης, είναι ιδιαίτερα οξύ στις ακριτικές περιοχές της πατρίδας μας και 

μάλιστα στα ανατολικά μας σύνορα, στο Αιγαίο. Αυτό οφείλεται στην ευκολία 

πρόσβασης που υπάρχει, καθώς σημαντικό μέρος των τουρκικών ακτών βρίσκεται 

πολύ κοντά στα ελληνικά νησιά, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ικανές 

                                                           
3
 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT
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προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του φαινομένου της παράτυπης μετανάστευσης. 

Παράλληλα η μη συνεργασία της Τουρκίας με την Ελλάδα, αλλά και με την 

Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα στον τομέα αυτό, έχει ως επακόλουθο την αύξηση των 

παράτυπων μεταναστευτικών εισροών το τελευταίο χρονικό διάστημα (Τσεβρένης 

2016β: 17).  

 Το ταξίδι οργανώνεται κατά βάση τους μήνες που υπάρχει καλοκαιρία(άνοιξη 

- καλοκαίρι), με την Ελλάδα άλλοτε να είναι ο τελικός προορισμός των παράτυπων 

μεταναστών και άλλοτε απλώς η δίοδος τους, για κάποια ευρωπαϊκή χώρα. Όταν 

όμως σχεδιάζεται ένα μακρύ ταξίδι με πολλές στάσεις, στην παράνομη διακίνηση 

εμπλέκονται πολλοί άνθρωποι διαφορετικών εθνικοτήτων, οι οποίοι συνήθως είναι 

Τούρκοι και Έλληνες. Δηλαδή οι Τούρκοι υπήκοοι, είτε είναι μέλη ευρύτερων 

κυκλωμάτων, είτε αναλαμβάνουν να μεταφέρουν μόνοι τους, παράτυπους μετανάστες 

σε ελληνικό έδαφος(Κανελόπουλος,Γρέγου&Πετραλιάς 2006: 56,59). Για την 

πραγματοποίηση της παράνομης μεταφοράς, αρχικά οι μετανάστες συγκεντρώνονται 

σε συγκεκριμένα σημεία στα τουρκικά παράλια και εφόσον έχουν καταβάλει το 

προσυμφωνημένο αντίτιμο στους διακινητές, επιβιβάζονται συνήθως σε εξωλέμβιες 

λέμβους ή σε ταχύπλοα σκάφη, ώστε να αποβιβαστούν τελικώς στα έναντι ελληνικά 

νησιά(Κανελόπουλος,Γρέγου&Πετραλιάς 2006: 60). Τα κυκλώματα διακίνησης 

παράτυπων μεταναστών, ανακαλύπτουν συνεχώς νέους τρόπους για να παραπλανούν 

τις διωκτικές αρχές, όπως για παράδειγμα θαλαμηγούς και τουριστικά ιστιοφόρα, 

όπου στοιβάζονται δεκάδες άτομα. Τα χρησιμοποιούμενα μέσα μεταφοράς, πολλές 

φορές δεν αντέχουν το ταξίδι, με αποτέλεσμα ναυάγια και αρκετούς νεκρούς, λόγω 

των δυσμενών καιρικών συνθηκών και των απαράδεκτων συνθηκών 

μετακίνησης(Έμκε-Πουλοπούλου 2007: 320-321). 

Χιλιάδες μετανάστες και πρόσφυγες λοιπόν, δεν καταφέρνουν να φτάσουν 

ασφαλείς στην Ευρώπη. Κατά την προσπάθεια τους να εισέλθουν άτυπα σε 

ευρωπαϊκό έδαφος μέσω των υδάτινων διαδρομών στην ευρύτερη περιοχή της 

Μεσογείου, χάνουν τη ζωή τους λόγω πνιγμών, ασιτίας, σωματικής καταπόνησης, 

κρυοπαγημάτων, ασφυξίας σε κρύπτες μέσων μεταφοράς ατόμων ή εμπορευμάτων 

και ατυχημάτων(McDonald-Gibson 2016: 45). 

 Όσον αφορά τώρα στη διαχείριση των μεταναστευτικών εισροών από πλευράς 

διωκτικών αρχών στην περιοχή των Δωδεκανήσων, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι, 

μόλις οι παράτυποι μετανάστες αφιχθούν στην Ελλάδα, είτε εισερχόμενοι παράνομα 
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είτε αφού διασωθούν στη θάλασσα, συλλαμβάνονται από το Λιμενικό ή την 

Αστυνομία και ξεκινάει η διαδικασία αναγνώρισης και καταγραφής, η οποία 

περιλαμβάνει και λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων. Όμως η διαδικασία αναγνώρισης 

και καταγραφής της υπηκοότητας των παράτυπων μεταναστών, δεν είναι πάντοτε μια 

εύκολη διαδικασία, καθώς πολλοί μετανάστες προερχόμενοι από ασιατικές χώρες 

καταστρέφουν σκοπίμως τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα. Έτσι αφού οι αστυνομικές 

αρχές εντοπίσουν την εθνικότητά τους, ζητούν από τις αντίστοιχες προξενικές αρχές 

την έκδοση ταξιδιωτικού εγγράφου, προκειμένου να εφαρμοστεί η απέλασή τους στη 

χώρα προέλευσης. Ωστόσο οι προξενικές αρχές, υπό το πρόσχημα της επιβεβαίωσης 

της πραγματικής εθνικότητας των μεταναστών, αναλώνουν αρκετό χρόνο στη 

διενέργεια της σχετικής έρευνας, με αποτέλεσμα να εκπνέει η προθεσμία κράτησης 

αυτών και η πλειοψηφία τους να παραμένει παράνομα στη χώρα(Κανελλόπουλος, 

Γρέγου&Πετραλιάς 2006: 58).  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηματοδοτεί κέντρα φιλοξενίας και πρώτης 

υποδοχής, μεταναστών που καταφθάνουν παράνομα στην Ελλάδα. Αν και 

στρατόπεδα φιλοξενίας λειτουργούν εδώ και αρκετά χρόνια σε άλλες ευρωπαϊκές 

χώρες, στη χώρα μας είναι ένας σχετικά πρόσφατος θεσμός. Το πρώτο κέντρο 

κλειστής φιλοξενίας – προαναχωρησιακό κέντρο, άρχισε να λειτουργεί το έτος 2012 

στην Αμυγδαλέζα Αττικής και συγκεκριμένα εντός των εγκαταστάσεων της ΕΛ.ΑΣ, 

ώστε οι παράτυποι μετανάστες να είναι συγκεντρωμένοι σε έναν χώρο και να μην 

κυκλοφορούν ανεξέλεγκτα σε όλη την ελληνική επικράτεια. Οι σχετικές εξαγγελίες 

που είχαν γίνει, επικεντρώθηκαν στην πάταξη της εγκληματικότητας και την 

ανακούφιση του κέντρου της Αθήνας, μέσω μαζικών συλλήψεων και μεταγωγών 

υπηκόων τρίτων χωρών χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα σε τριάντα (30) νέα κέντρα 

διοικητικής κράτησης (και όχι «φιλοξενίας», όπως κατ’ ευφημισμό, αποκαλούνται). 

Όμως, η μεταφορά εκτός κοινής θέας, μικρού (σε σχέση με το σύνολο) αριθμού 

μεταναστών που διαμένουν παράτυπα στη χώρα, είναι αμφίβολο εάν απαντά 

αποτελεσματικά και σε βάθος χρόνου στα ζητήματα παραβατικότητας (που δεν 

αφορούν βέβαια αποκλειστικά αλλοδαπούς, εκ του λόγου ότι δεν έχουν 

νομιμοποιητικά έγγραφα), χωρίς παράλληλα μέτρα αντιμετώπισης του κοινωνικού 

αποκλεισμού και μιας σειράς άλλων προβλημάτων που συμβάλλουν στην έξαρση της 

παραβατικότητας. Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί ότι, η διοικητική κράτηση 

αλλοδαπών επιτρέπεται μόνο για τους λόγους που προβλέπει ο νόμος (π.χ. κίνδυνος 
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διαφυγής, λόγοι εθνικής ασφάλειας), εφόσον δεν μπορούν να εφαρμοστούν άλλα 

λιγότερο επαχθή μέτρα (π.χ. τακτική εμφάνιση ενώπιον των αρχών, υποχρέωση 

παραμονής σε  ορισμένο μέρος) και για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, γεγονός που 

επιβάλλει ατομική εξέταση της κάθε περίπτωσης. Η διοικητική κράτηση λοιπόν με 

στόχο την απομάκρυνση από τη χώρα, εξαιτίας έλλειψης νομιμοποιητικών εγγράφων 

{έξι(6) μήνες με δυνατότητα δωδεκάμηνης παράτασης}, επιτρέπεται μόνο στις 

περιπτώσεις όπου η απομάκρυνση μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα στη χρονική 

αυτή περίοδο. Διαφορετικά οι παράτυποι μετανάστες αφήνονται ελεύθεροι με 

υπηρεσιακό σημείωμα το οποίο τους καλεί να εγκαταλείψουν εντός  τριάντα (30) 

συνήθως ημερών, την Ελλάδα. Επομένως, η κράτηση είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη 

δυνατότητα υλοποίησης της απέλασης και εάν δεν συνοδεύεται από έναν 

αποτελεσματικό μηχανισμό επιστροφών στις χώρες καταγωγής, είναι αμφίβολης 

νομιμότητας και αποτελεί ένα ατελέσφορο μέτρο. 

Ένα ακόμη σημαντικό μέτρο για τη διαχείριση των μεταναστευτικών εισροών, 

είναι η ίδρυση Κέντρων Πρώτης Υποδοχής μεταναστών(ΚΕ.Π.Υ. - hot spots). Τα 

κέντρα αυτά, στοχεύουν στην καλύτερη διαχείριση των μικτών ροών (μεταναστών 

και προσφύγων) στα σημεία εισόδου της χώρας. Αφορούν όλους τους νέο-

εισερχομένους, προκειμένου να γίνει μια πρώτη καταγραφή και ταυτοποίησή τους 

(διαπίστωση προφίλ και αναγκών), εντοπισμός των αιτούντων άσυλο, διεξαγωγή 

ιατρικού ελέγχου και παροχή απαραίτητης μέριμνας όπου χρειάζεται. Για τους 

σκοπούς αυτούς και μόνο, προβλέπεται από το νόμο αναγκαστική διαμονή των νέο-

εισερχομένων σε αυτά για μικρό χρονικό διάστημα. Περαιτέρω, προβλέπεται η 

παραπομπή τους σε άλλες δομές: φιλοξενίας και στήριξης για όσους κριθεί ότι 

χρειάζεται ή κράτησης για όσους προβλέπεται η απομάκρυνσή τους από τη χώρα 

(Προεδρικό Διάταγμα 102/2012). Στα ΚΕ.Π.Υ. οι εθνικές αρχές συνεργάζονται με 

τρεις οργανισμού της Ε.Ε.: τον Frontex, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για 

το Άσυλο (EASO) και τον Europol. Αυτά, λειτουργούν με τη βοήθεια ειδικών 

ομάδων υποστήριξης του εκάστοτε ευρωπαϊκού οργανισμού, αλλά και 

εμπειρογνωμόνων από άλλα κράτη μέλη, σε συνεργασία πάντα με τις εθνικές αρχές. 

Επίσης στα ΚΕ.Π.Υ. παρέχεται εξοπλισμός υψηλής τεχνολογίας με σκοπό την 

ταυτοποίηση εθνικότητας και καταγραφή των εισερχόμενων προσώπων, στα πλαίσια 

της οποίας γίνεται και λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων. Ταυτόχρονα, οι ανωτέρω 

ομάδες προετοιμάζουν τις διεργασίες για την επιστροφή όσων δεν έχουν κανένα 
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δικαίωμα παραμονής. Αυτή τη στιγμή στη χώρα μας υπάρχουν πέντε(05) κέντρα 

υποδοχής και καταγραφής παράτυπων μεταναστών, τα οποία διαχειρίζεται η 

αστυνομία, στις νήσους: Λέσβο, Σάμο, Χίο, Κω και Λέρο. Στα υπόλοιπα νησιά δεν 

υπάρχει τέτοια δυνατότητα και η υποδοχή γίνεται από τις αστυνομικές ή λιμενικές 

αρχές σε ανοιχτούς χώρους. Οπότε κρατούνται και οι αιτούντες άσυλο, μέχρις ότου 

ολοκληρωθεί η εξέταση των αιτημάτων τους και διευκρινιστεί το καθεστώς τους 

(χορήγηση ή απόρριψη του αιτήματος για διεθνή προστασία).  

Διαφορετικό τέλος, είναι το καθεστώς στα ανοικτά κέντρα φιλοξενίας, που 

προβλέπονται για τη στέγαση και στήριξη των ασυνόδευτων ανηλίκων ή των 

αιτούντων άσυλο που δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους για τις ανάγκες στέγασής τους, 

μέχρις ότου εκδοθεί οριστική απόφασή επί του αιτήματος ασύλου. 

Χρηματοδοτούνται κατά κύριο λόγο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων και η 

διαχείρισή τους έχει ανατεθεί, στην πλειοψηφία τους, σε Μη Κυβερνητικές 

Οργανώσεις. Τα κέντρα αυτά αντιμετωπίζουν σήμερα σοβαρά προβλήματα 

βιωσιμότητας λόγω ελλιπούς ή καθυστερημένης χρηματοδότησης, η δε χωρητικότητά 

τους υπολείπεται πολύ των πραγματικών αναγκών. 

 Δυστυχώς όμως, το σύστημα καταγραφής και αναγνώρισης έχει καταρρεύσει 

υπό το βάρος: των αυξημένων ροών, της έλλειψης προσωπικού και υποδομών, αλλά 

και των δυσκολιών συντονισμού μεταξύ των διαφόρων αρχών (αστυνομία ή λιμενικό, 

δημοτικές αρχές, αρμόδιες υπηρεσίες). Το αποτέλεσμα είναι να χρειάζονται 

εβδομάδες μέχρι να γίνει η καταγραφή των αφιχθέντων – ο αριθμός των οποίων 

αυξάνεται καθημερινά.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Ο

: Μετανάστευση – παράτυπη μετανάστευση 

και Ε.Ε. 

Στο κεφάλαιο αυτό, θα αναφερθούμε στις πολιτικές-δράσεις-προτεραιότητες 

της Ε.Ε. για τη διαχείριση του μεταναστευτικού φαινομένου(νόμιμη-αντικανονική 

μετανάστευση) κυρίως έως το έτος 2014, καθώς η έρευνα πεδίου που 

πραγματοποιήσαμε, έλαβε χώρα το συγκεκριμένο έτος. 

2.1 Αντιμετώπιση της μετανάστευσης - παράτυπης μετανάστευσης 

από την Ε.Ε.  

Κύριος στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος ήταν κοινός με εκείνον της 

ίδρυσής της (το 1957 με τη συνθήκη της Ρώμης), είναι η υλοποίηση μιας μεγάλης 



[29] 

 

κοινής αγοράς, όπου θα διακινούνται ελεύθερα τα προϊόντα των κρατών μελών χωρίς 

εσωτερικά σύνορα(Σταμέλος & Βασιλόπουλος 2004: 9).  

Εκκινώντας από το στόχο αυτό, βασική της επιδίωξη είναι η κατάλληλη 

διαχείριση των μεταναστευτικών ροών με τη διαμόρφωση μιας κοινής ευρωπαϊκής 

μεταναστευτικής πολιτικής. Άλλωστε είναι γενικά παραδεκτό ότι μπορεί να 

προκύψουν πολύ μεγάλα οφέλη από τη μετανάστευση για τις χώρες υποδοχής που τη 

διαχειρίζονται επιτυχώς, αλλά και πολύ υψηλό κόστος σε περίπτωση αποτυχίας στους 

τομείς της μεταναστευτικής πολιτικής.(Ι.ΜΕ.ΠΟ 2007: 7). Η αυξανόμενη 

μεταναστευτική κίνηση και η κατάργηση των εσωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, οδήγησε στην αδυναμία επίλυσης των ζητημάτων μεταναστευτικής 

πολιτικής σε εθνικό και διεθνικό επίπεδο.  

Η υπογραφή της Συνθήκης του Schengen(1985), για τον έλεγχο των 

εξωτερικών συνόρων της Ένωσης και της ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτών 

κρατών – μελών στον Ενιαίο Χώρο, σε συνδυασμό με την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη 

(1986), η οποία προέβλεπε τη δημιουργία ενός χώρου αγοράς με ελεύθερη 

κυκλοφορία προσώπων, υπηρεσιών, εμπορευμάτων και κεφαλαίων, αποτέλεσαν 

αφετηρία για τη δημιουργία μιας κοινής μεταναστευτικής πολιτικής. Η πολιτική της 

μετανάστευσης λοιπόν, λαμβάνει πλέον κοινοτικό χαρακτήρα, δηλαδή καθορίζεται 

και διαμορφώνεται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(Βαρβιτσιώτης&Καμπούρογλου 2006: 18).  

Ο εξωτερικός έλεγχος των συνόρων και η ελεύθερη κυκλοφορία ατόμων που  

ανήκουν σε κράτος - μέλος της Ένωσης, δημιουργεί μια ισχυρή διάκριση και 

διαμορφώνει δυο κατηγορίες πολιτών: τους υπηκόους ή νόμιμους πολίτες της και τους 

πολίτες που διαμένουν εκτός της Ε.Ε.(Ναξάκης & Χλέτσος 2003: 35). Οι υπήκοοι 

απολαμβάνουν πληθώρα δικαιωμάτων από τα οποία ελάχιστα παραχωρούνται στους 

μετανάστες που εγκαθίστανται στην επικράτεια της Ένωσης. Στη Συνθήκη της 

Λισαβόνας, ορίζεται η έννοια του πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με 

αυτήν επομένως, πολίτης της Ένωσης είναι κάθε πρόσωπο που έχει την υπηκοότητα 

κράτους µέλους. Όσον αφορά τη μετακίνηση των ατόμων εντός της Κοινότητας, ο 

μετανάστης που εγκαθίσταται για να εργαστεί σε κάποια χώρα – μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν είναι πολίτης της, χαρακτηρίζεται ως υπήκοος τρίτης 

χώρας. 
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Σε επίπεδο μετανάστευσης, σύμφωνα πάντα με το κοινοτικό πλαίσιο, οι 

πολίτες χωρίζονται σε μετανάστες που είναι ευρωπαίοι πολίτες, με εξαιρέσεις και 

περιορισμούς για τα άτομα που προέρχονται από χώρες που είναι νέα μέλη της 

Ένωσης,  και σε μετανάστες υπηκόους τρίτης χώρας. Αντίστοιχη διάκριση υπάρχει και 

στα δικαιώματά τους. Έτσι, όσοι ανήκουν στην πρώτη κατηγορία έχουν ελεύθερη 

πρόσβαση σε οποιοδήποτε κράτος – μέλος της Ένωσης, ενώ όσοι ανήκουν στη 

δεύτερη κατηγορία, όχι. Για εκείνους υπάρχουν αυστηροί έλεγχοι για την είσοδό τους 

στη χώρα, αλλά και για την παραμονή τους σε αυτή. Τα δικαιώματά τους είναι 

περιορισμένα και καθορίζονται από το νομοθετικό πλαίσιο της εκάστοτε χώρας, το 

οποίο βέβαια, ακολουθεί τις κατευθυντήριες γραμμές της κοινοτικής μεταναστευτικής 

πολιτικής. 

Επίσης το άρθρο 63 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση(Σ.Ε.Ε.)-

Συνθήκης του Μάαστριχτ προσδιορίζει τις αρμοδιότητες της Κοινότητας σε θέματα 

μετανάστευσης. Η βασική λοιπόν φιλοσοφία της κοινοτικής προσέγγισης του 

μεταναστευτικού φαινομένου, εντοπίζεται σε τρία σκέλη: α) αυξημένοι συνοριακοί 

έλεγχοι για τη βραχυπρόθεσμη αντιμετώπιση του ζητήματος. Όμως στα πλαίσια της 

Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας, η οποία στοχεύει στη δημιουργία στενότερων 

σχέσεων με χώρες που βρίσκονται στα ευρωπαϊκά σύνορα, η Ε.Ε. προσφέρει κίνητρα 

όπως είναι οι ελαστικοί κανόνες για τη χορήγηση βίζας, στις χώρες που συμφωνούν 

να δεχθούν πίσω παράτυπους μετανάστες 
4
 β) διεξαγωγή συνομιλιών με τις χώρες 

στις οποίες φτάνουν οι περισσότεροι μετανάστες, ώστε να υπάρξει μακροπρόθεσμη 

συνεργασία για τη διαχείριση της μετανάστευσης. Στην περίπτωση αυτή, 

συγκαταλέγεται και η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, ώστε να βοηθήσουν τις χώρες 

διέλευσης να βελτιώσουν τον έλεγχο των συνόρων τους και τα συστήματα παροχής 

ασύλου και γ) ενθάρρυνση ανάπτυξης(χρηματοδότηση, ευκαιρίες εκπαίδευσης) στις 

χώρες αποστολής, για να επέλθει μακροπρόθεσμα αναχαίτιση της ροής μεταναστών 
5
 

(Παπαγιάννης 2008: 42).  

Οι προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση 

επιμερίζονται σε τρία πεδία: αυτό της ευημερίας, της αλληλεγγύης και της ασφάλειας. 

                                                           
4
  http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/el/displayFtu.html?ftuId=FTU_6.5.4.html 

5
 http://www.aueb.gr/statistical-institute/european-citizens/Immigration.pdf 

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/el/displayFtu.html?ftuId=FTU_6.5.4.html
http://www.aueb.gr/statistical-institute/european-citizens/Immigration.pdf
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Το πεδίο της ευημερίας, τονίζει τη σημασία της αποτελεσματικής και δημιουργικής 

αφομοίωσης-ένταξης των μεταναστών στις χώρες υποδοχής της Ε.Ε. Το πεδίο της 

αλληλεγγύης, προκρίνει τη συνεργασία ανάμεσα στα κράτη μέλη, αλλά και με τα 

κράτη προέλευσης των μεταναστών, ώστε να δημιουργούνται ικανές συνθήκες 

αφομοίωσης τους και όχι ετεροβαρείς καταστάσεις εναντίον ορισμένων κρατών. 

Τέλος το πεδίο της ασφάλειας για τη μετανάστευση, όντας ίσως το σημαντικότερο, 

επιχειρεί να δημιουργήσει ένα ασφαλές πλαίσιο προστασίας της κοινοτικής 

επικράτειας από την είσοδο αντικανονικών μεταναστών 
6
. 

Από όλα τα παραπάνω, διαφαίνεται η σημασία που αποδίδεται από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση στο φαινόμενο της μετανάστευσης, και ιδιαίτερα στην 

αντιμετώπιση του φαινομένου της παράτυπης μετανάστευσης. Η μετανάστευση 

αντιμετωπίζεται με σκοπό την ένταξη των νόμιμων μεταναστών στη χώρα υποδοχής, 

ενώ η παράτυπη μετανάστευση ως ένα φαινόμενο το οποίο πρέπει άμεσα να 

διαχειριστεί, προκειμένου να διασφαλιστεί η ευημερία και η ασφάλεια σε όλες τις 

κοινωνίες των κρατών μελών και κυρίως σε αυτές που πλήττονται άμεσα. Η ένταξη 

των μεταναστών στις ευρωπαϊκές χώρες υποδοχής, δηλαδή η ελεύθερη πρόσβαση του 

μετανάστη στην εκπαίδευση, στους δημόσιους φορείς και ο σεβασμός των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων του, αποτελεί «το κλειδί για την επιτυχημένη 

μετανάστευση». Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει το μετανάστη που έρχεται να 

εγκατασταθεί σε μια χώρα, σε μαζικό επίπεδο και όχι σαν ατομική μονάδα, γεγονός 

που αποδεικνύεται από την κυρίαρχη θέση του μεταναστευτικού, στους κανονισμούς, 

τις οδηγίες, τις αποφάσεις και τις συστάσεις αυτής. 

Έτσι λοιπόν το έτος 2003 εκδόθηκε η Οδηγία 2003/109/ΕΚ  του Συμβουλίου, 

της 25ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με το καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι 

είναι επί μακρόν διαμένοντες, η οποία προβλέπει τα ακόλουθα: α) θεσπίζει τους όρους 

και τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση αλλά και την ανάκληση του καθεστώτος του 

επί μακρόν διαμένοντος σε μη ευρωπαίους πολίτες - υπηκόους τρίτων χωρών, που 

διαμένουν νόμιμα σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τουλάχιστον 5 έτη β) ορίζει 

τα δικαιώματά τους και τους τομείς όπου διαθέτουν ίσες ευκαιρίες με τους πολίτες 

της Ε.Ε. και γ) καθορίζει τις προϋποθέσεις που απαιτούνται αν επιθυμούν να 

μετακινηθούν σε άλλη χώρα της Ε.Ε.. Η οδηγία αυτή εφαρμόζεται από τις 23 

                                                           
6
 http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2008/EL/1-2008-359-EL-F1-1.Pdf 

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2008/EL/1-2008-359-EL-F1-1.Pdf
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Ιανουαρίου 2004, πλην όμως το έτος 2011 τροποποιήθηκε για να καλύπτει υπηκόους 

τρίτων χωρών, όπως οι πρόσφυγες και οι απάτριδες, που έχουν δικαίωμα διεθνούς 

προστασίας 
7
. 

Παράλληλα το ίδιο έτος, εκδόθηκε και η Οδηγία 2003/86/ΕΚ του Συμβουλίου, 

της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης. 

Στόχος της οδηγίας αυτής, είναι η προστασία της οικογενειακής ενότητας και γι’ αυτό 

καθορίζει τους όρους στα πλαίσια των οποίων ασκείται το δικαίωμα της 

οικογενειακής επανένωσης για τους υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα 

στην επικράτεια των χωρών της Ε.Ε., ώστε να μπορούν τα μέλη των οικογενειών 

τους, να επανενώνονται στη χώρα της ΕΕ όπου κατοικούν οι εν λόγω υπήκοοι. 

Ωστόσο η οδηγία  δεν εφαρμόζεται σε μέλη οικογενειών πολιτών της Ένωσης ή 

υπηκόων τρίτης χώρας οι οποίοι ζητούν την αναγνώριση της ιδιότητας του πρόσφυγα 

και για την αίτηση των οποίων δεν έχει εκδοθεί οριστική απόφαση ή υπηκόων που 

απολαύουν προσωρινών μορφών προστασίας 
8
. Τον Απρίλιο 2014, η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία προσέφερε καθοδήγηση στα κράτη μέλη 

για τον ορθό και πλήρη τρόπο εφαρμογής της ανωτέρω οδηγίας. 

Επιπρόσθετα από την Ε.Ε. εκδόθηκαν και οδηγίες για την διαμονή, εργασία 

και τις σπουδές υπηκόων τρίτων χωρών. Ειδικότερα: α) η οδηγία 2014/36/ΕΕ ορίζει 

τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής των υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την 

εποχιακή εργασία. Οι διακινούμενοι εποχιακοί εργαζόμενοι μπορούν να παραμείνουν 

νόμιμα και προσωρινά στην Ένωση για ανώτατη περίοδο από πέντε έως εννέα μηνών 

(ανάλογα με το κράτος μέλος) για να ασκήσουν δραστηριότητα που εξαρτάται από 

την εναλλαγή των εποχών, ενώ παράλληλα διατηρούν την κύρια κατοικία τους σε 

τρίτη χώρα. Η οδηγία αποσαφηνίζει επίσης τα δικαιώματα που μπορούν να ασκήσουν 

οι εν λόγω διακινούμενοι εργαζόμενοι 
9
 β) η οδηγία 2011/98/ΕΕ για την ενιαία άδεια 

διαμονής και εργασίας, καθορίζει μια κοινή απλουστευμένη διαδικασία για υπηκόους 

τρίτων χωρών που υποβάλλουν αίτηση για άδεια διαμονής και εργασίας σε κράτος 

μέλος, καθώς και μια κοινή σειρά δικαιωμάτων για τους μετανάστες που διαμένουν 

                                                           
7
  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:l23034 

8
  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:l33118 

9
  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX:32014L0036 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=celex:32003L0086
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:l23034
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:l33118
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX:32014L0036
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νόμιμα σε ένα κράτος μέλος 
10

 και γ) η οδηγία 2016/801/ΕΕ, του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής 

υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την έρευνα, τις σπουδές, την πρακτική άσκηση, την 

εθελοντική υπηρεσία, τις ανταλλαγές μαθητών ή τα εκπαιδευτικά προγράμματα και την 

απασχόληση των εσωτερικών άμισθων βοηθών εγκρίθηκε στις 11 Μαΐου 2016 και 

πρέπει να έχει μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών μέχρι τις 23 Μαΐου 

2018 
11

. 

Είναι κοινά παραδεκτό ότι για πολλά χρόνια, οι ευρωπαϊκές χώρες εργάζονταν 

για την εναρμόνιση των πολιτικών τους για τη μετανάστευση και το άσυλο. Έτσι 

λοιπόν στις 24/9/2008 υπογράφτηκε το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη μετανάστευση και 

άσυλο, το οποίο αποτελεί τη βάση των πολιτικών της Ε.Ε. για τη μετανάστευση και 

το άσυλο, σε πνεύμα αμοιβαίας ευθύνης και αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών 

και μιας ανανεωμένης σύμπραξης με τρίτες χώρες. Ήδη έχει σημειωθεί σημαντική 

πρόοδος σε πολλά θέματα, ιδίως δυνάμει των προγραμμάτων του Τάμπερε, της 

Χάγης  και κυρίως της Στοκχόλμης. Το Σύμφωνο είναι καθοριστικής σημασίας καθώς 

αποσκοπεί στα ακόλουθα: α) οργάνωση της νόμιμης μετανάστευσης λαμβάνοντας 

υπόψη τις προτεραιότητες, τις ανάγκες και τις δυνατότητες υποδοχής κάθε κράτους 

μέλους, και ενθάρρυνση της ενσωμάτωσης β) καταπολέμηση της παράτυπης 

μετανάστευσης, και ενθάρρυνση των εκούσιων επιστροφών στις χώρες καταγωγής ή 

διέλευσης των μεταναστών γ) ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των συνοριακών 

ελέγχων δ) συγκρότηση της Ευρώπης ως χώρου ασύλου και ε) δημιουργία σφαιρικής 

σύμπραξης με τις τρίτες χώρες που θα ευνοεί τη συνέργεια μεταξύ μετανάστευσης 

και ανάπτυξης 
12

. Ένα ακόμη καίριο επίτευγμα ήταν η έγκριση και η εφαρμογή του 

ολοκληρωθέντος κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου (ΚΕΣΑ), που στοχεύει στη 

μείωση των διαφορών μεταξύ των χωρών της Ε.Ε. όσον αφορά τα αποτελέσματα των 

αιτήσεων ασύλου, στη διασφάλιση ενός κοινού συνόλου δικαιωμάτων και 

διαδικασιών, καθώς και στη συμμόρφωση με τη σύμβαση της Γενεύης περί του 

καθεστώτος των προσφύγων. Επομένως το ΚΕΣΑ είναι βαρύνουσας σημασίας, μια 

                                                           
10

  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=LEGISSUM:l14574 

11
  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AJOL_2016_132_R_0002 

12
  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:jl0038 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:l16002
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:l16002
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:jl0034
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:l14561
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=LEGISSUM:l14574
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AJOL_2016_132_R_0002
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:jl0038
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και θεσπίζει  κοινά πρότυπα και στενότερη συνεργασία, με σκοπό τη διασφάλιση ότι 

οι αιτούντες άσυλο τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης  σε ένα ανοιχτό και δίκαιο σύστημα 

σε ολόκληρη την Ε.Ε.. Αναπόσπαστο τμήμα της ευρωπαϊκής πολιτικής ασύλου, 

αποτελεί η επανεγκατάσταση των προσφύγων, δηλαδή η μόνιμη επανεγκατάσταση σε 

κράτος μέλος, ενός πρόσφυγα που έχει λάβει προστασία σε τρίτη χώρα 
13

. 

Η ΕΕ έχει επίσης εγκρίνει δύο μείζονες νομοθετικές πράξεις για την 

καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης: α) η «δέσμη για την υποβοήθηση», η 

οποία περιλαμβάνει την οδηγία 2002/90/EΚ του Συμβουλίου, που διαμορφώνει έναν 

κοινό ορισμό του εγκλήματος της υποβοήθησης της παράνομης εισόδου, διέλευσης και 

διαμονής και την απόφαση πλαίσιο 2002/946/ΔΕΥ για την ενίσχυση του ποινικού 

πλαισίου εναντίον τέτοιων συμπεριφορών. Η δέσμη αυτή συμπληρώνεται με την 

οδηγία 2004/81/EΚ του Συμβουλίου, σχετικά με τον τίτλο παραμονής που χορηγείται 

στους υπηκόους τρίτων χωρών θύματα εμπορίας ανθρώπων ή συνέργειας στην 

αντικανονική μετανάστευση, οι οποίοι συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές και β) η 

«Οδηγία Επιστροφής» 2008/115/ΕΚ καθορίζει κοινά πρότυπα της ΕΕ καθώς και 

διαδικασίες για την επιστροφή παρατύπως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών. 

Ταυτόχρονα, διαπραγματεύεται και συνάπτει συμφωνίες επανεισδοχής με χώρες 

καταγωγής και διέλευσης, για τους σκοπούς επιστροφής παράτυπων μεταναστών και 

συνεργάζεται με αυτές τις χώρες για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων. Οι 

εν λόγω συμφωνίες προβλέπουν αμοιβαίες δεσμεύσεις συνεργασίας μεταξύ της Ε.Ε. 

και των εταίρων της τρίτων χωρών 
14

.  

Τέλος στις 29 Απριλίου 2015, εγκρίθηκε ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου για ταχεία λήψη μέτρων προς διάσωση ζωών και εντατικότερη δράση 

της Ένωσης στον τομέα της μετανάστευσης. Έτσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

παρουσίασε το Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για τη Μετανάστευση, το οποίο προτείνει 

άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης στη Μεσόγειο, καθώς και δράσεις που 

πρέπει να αναληφθούν τα προσεχή έτη για την καλύτερη διαχείριση της 

μετανάστευσης. Σε μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη βάση λοιπόν, τα κράτη μέλη 
                                                           
13

  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:jl0059 

14
 http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/el/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.12.3.html 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:jl0029
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:jl0059
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/el/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.12.3.html
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της Ένωσης θα πρέπει να προσανατολιστούν σε τέσσερις κατευθύνσεις: μείωση των 

κινήτρων για παράτυπη μετανάστευση· διαχείριση των συνόρων — σώζοντας ζωές 

και παρέχοντας ασφάλεια· ανάπτυξη ισχυρότερης κοινής πολιτικής ασύλου· και 

εφαρμογή μιας νέας πολιτικής νόμιμης μετανάστευσης, καθορίζοντας νέες 

προτεραιότητες στις πολιτικές ένταξης και βελτιστοποιώντας τα πλεονεκτήματα της 

μεταναστευτικής πολιτικής για τα πρόσωπα και τις χώρες καταγωγής. Το 

θεματολόγιο διατύπωσε επίσης την ιδέα να δημιουργηθούν ευρωπαϊκά συστήματα 

μετεγκατάστασης και επανεγκατάστασης, ανακοίνωσε την προσέγγιση των «κέντρων 

υποδοχής και ταυτοποίησης», όπου οι σχετικοί οργανισμοί της Ε.Ε. εργάζονται 

επιτόπου με τα μεθοριακά κράτη μέλη για τον γρήγορο εντοπισμό, την καταγραφή 

και τη λήψη των δακτυλικών αποτυπωμάτων των εισερχόμενων μεταναστών, και 

πρότεινε μια πιθανή επιχείρηση στη Μεσόγειο για την εξάρθρωση των δικτύων 

παράνομης διακίνησης και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων. 

Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι η Ε.Ε. προσπαθεί να εφαρμόσει μια σφαιρική 

προσέγγιση για τη μετανάστευση, με την καλύτερη δυνατή χρήση της νόμιμης 

μετανάστευσης, παρέχοντας προστασία σε όσους την χρειάζονται, καταπολεμώντας 

την παράτυπη μετανάστευση και προστατεύοντας αποτελεσματικά τα 

σύνορα(Kingsley 2016: 59). Ωστόσο, η ολοένα μεγαλύτερη προσπάθεια των κρατών 

να περιορίσουν την παράτυπη μετανάστευση και να ελέγξουν τα εξωτερικά τους 

σύνορα, εγκυμονεί κινδύνους ανεξέλεγκτης καταπάτησης των ατομικών ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, των οποίων την υπεράσπιση έχουν δεσμευτεί να διασφαλίζουν όλα 

ανεξαιρέτως τα σύγχρονα δημοκρατικά πολιτεύματα των αναπτυγμένων ευρωπαϊκών 

κρατών. Είναι αναγκαία λοιπόν, η επαγρύπνηση των ευρωπαίων πολιτών απέναντι σε 

κάθε περιστατικό καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ώστε να 

προστατευθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όσοι πραγματικά το χρειάζονται. 

2.2 Η Συνθήκη και τα συστήματα πληροφοριών Σένγκεν(Schengen) 

Στις 14 Ιουνίου 1985 οι κυβερνήσεις του Βελγίου, της Ομοσπονδιακής 

Δημοκρατίας της Γερμανίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, του Λουξεμβούργου και της 

Ολλανδίας υπέγραψαν στην πόλη Schengen του Λουξεμβούργου, συμφωνία που είχε 

ως στόχο την ελεύθερη διέλευση των εσωτερικών συνόρων από όλους τους υπηκόους 

των χωρών μελών. Προς το σκοπό αυτό, εκπονήθηκε Σύμβαση, η οποία υπογράφηκε 

στις 19 Ιανουαρίου 1990, άρχισε να ισχύει το 1995, επιτρέποντας την προοδευτική 

https://www.amazon.com/Patrick-Kingsley/e/B00J24R7KG/ref=dp_byline_cont_book_1
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κατάργηση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα μεταξύ των χωρών που την είχαν 

υπογράψει, ώστε να επιτραπεί η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων στο εσωτερικό 

των χωρών αυτών, χωρίς να διαταράσσεται η δημόσια τάξη. Ταυτοχρόνως, 

δημιουργήθηκαν ενιαία εξωτερικά σύνορα, όπου πραγματοποιούνται έλεγχοι εισόδου 

στον χώρο Σένγκεν, σύμφωνα με τις ίδιες διαδικασίες και καθιερώθηκε η  

αστυνομική και δικαστική συνεργασία των συμμετεχόντων κρατών.  

 Η σημασία λοιπόν της Συνθήκης του Σένγκεν, είναι καθοριστική για την 

αντιμετώπιση της μετανάστευσης, καθώς αφορά την κατάργηση όλων των ελέγχων 

στα εσωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή στα σύνορα των κρατών 

μελών(άρθρο 2), ρυθμίζει θέματα διαμονής αλλοδαπών τρίτων χωρών(άρθρα 9-24) 

και ασύλου(άρθρα 28-38)(Έμκε-Πουλοπούλου 2007: 704). Δημιουργείται δηλαδή μία 

ενιαία περιοχή, γεωγραφικά προσδιορισμένη από τα επιμέρους εδάφη των κρατών-

μελών αυτής, η οποία χαρακτηρίζεται από απουσία ελέγχων μεταξύ των εσωτερικών 

συνόρων και στην οποία επιτρέπεται η ελεύθερη κυκλοφορία σε όλη την επικράτεια 

της, ανθρώπων, υπηρεσιών, αγαθών και κεφαλαίων, που έχουν εισέλθει στο έδαφος 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης από οποιοδήποτε σύνορο(Παπαγιάννης 2008: 38-39).  

Ωστόσο, τα εσωτερικά σύνορα δεν καταργούνται αλλά διατηρούνται, και μάλιστα 

κάθε κράτος μέλος έχει το δικαίωμα να διεξάγει ελέγχους στο εσωτερικό της 

επικράτειάς του, υπό την προϋπόθεση όμως ότι οι έλεγχοι αυτοί δεν θα έχουν 

ισοδύναμο αποτέλεσμα με τους συνοριακούς ελέγχους. Παράλληλα, η κατάργηση 

των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα, δεν θίγει το δικαίωμα των κρατών μελών στη 

διενέργεια ελέγχων ασφαλείας, εφόσον υφίσταται σοβαρή απειλή για τη δημόσια 

τάξη ή την εσωτερική ασφάλεια ενός κράτους μέλους(Παπαγιάννης 2008: 139-144).  

Η Ελλάδα υπέγραψε τα σχετικά διεθνή κείμενα το 1992 και τα επικύρωσε με τον 

Ν. 2514/1997, όμως η πλήρης εφαρμογή του κεκτημένου Σένγκεν πραγματοποιήθηκε 

το 2000. Η Συμφωνία Σένγκεν λοιπόν, αποτελεί εγκεκριμένο νόμο του ελληνικού 

κράτους(Κανελλόπουλος, Γρέγου&Πετραλιάς 2006: 60). Έτσι καταργήθηκε ο 

διαβατηριακός έλεγχος για κάθε κάτοικο Ελλάδας - όχι μόνο στους Έλληνες πολίτες 

αλλά και στους νομίμως εγκατεστημένους αλλοδαπούς – οι οποίοι πλέον μπορούν να 

ταξιδεύουν προς τις άλλες χώρες - μέλη της Συμφωνίας Σένγκεν μόνο με την 

ταυτότητά τους(Έμκε-Πουλοπούλου 2007: 705).  

Συμπεραίνουμε λοιπόν, ότι ο αποτελεσματικός έλεγχος των συνόρων της 

Ελλάδας, τα οποία αποτελούν εξωτερικά σύνορα της Ε.Ε., ενδιαφέρει όλους όσους 
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υπέγραψαν τη Συνθήκη Σένγκεν, ώστε να δημιουργηθεί τελικώς ένα «ευρωπαϊκό 

οχυρό», του οποίου η προσπέλαση θα είναι εξαιρετικά δύσκολη από τους παράτυπους 

μετανάστες. Άλλωστε στο χώρο Σένγκεν, κάθε συμμετέχον κράτος διαχειρίζεται τα 

εξωτερικά του σύνορα, όχι μόνον για να ελέγχει την πρόσβαση στο δικό του έδαφος, 

αλλά επίσης για να ελέγχει την πρόσβαση στον χώρο Σένγκεν ως σύνολο· κατά 

συνέπεια, ενεργεί προς το συμφέρον των άλλων κρατών μελών και εκτελεί μια 

υπηρεσία εξ ονόματος της Ε.Ε.. Τέλος, η κατάσταση σε εκείνα τα κράτη που 

αντιμετωπίζουν υψηλή πίεση στα εξωτερικά τους σύνορα, πρέπει να αναγνωριστεί 

και να αντιμετωπιστεί με πλήρη τήρηση της αρχής της αλληλεγγύης. 

Προκειμένου όμως να συνδυασθεί η ελευθερία κυκλοφορίας προσώπων, 

μεταφορών και εμπορευμάτων η οποία κατοχυρώνεται με τη Συνθήκη Σένγκεν, με 

την ασφάλεια, υπάρχουν τα ονομαζόμενα «αντισταθμιστικά» μέτρα. Πρόκειται για τη 

βελτίωση της συνεργασίας και του συντονισμού μεταξύ των αστυνομικών υπηρεσιών 

και των δικαστικών αρχών των κρατών μελών, για τη διαφύλαξη της εσωτερικής τους 

ασφάλειας και ιδιαίτερα για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας. Στο πλαίσιο 

αυτό, δημιουργήθηκε το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν(SIS), το οποίο είναι μια 

πολύπλοκη βάση δεδομένων που επιτρέπει στις αρμόδιες αρχές των χωρών της Ε.Ε, 

την ανταλλαγή πληροφοριών αναφορικά με ορισμένες κατηγορίες προσώπων και 

αντικειμένων, όπως είναι για παράδειγμα τα ονόματα και άλλα στοιχεία ατόμων των 

οποίων αιτείται η έκδοση, τα στοιχεία κλεμμένων οχημάτων, όπλων, εγγράφων και 

άλλα αντικείμενα που έχουν κλαπεί-υπεξαιρεθεί ή απωλεσθεί(Έμκε-Πουλοπούλου 

2007: 704-705).  

Στο σημείο αυτό, αξίζει να σημειωθεί ότι στις 20/12/2006 εκδόθηκε από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο Κανονισμός 1987/2006 αναφορικά με τη δημιουργία, τη 

λειτουργία και τη χρήση του προγράμματος ανταλλαγής πληροφοριών Σένγκεν 

δεύτερης γενιάς (SIS II). Με βάση αυτόν τον κανονισμό, επιτρέπεται η αναμόρφωση 

του υφιστάμενου ελέγχου σε θέματα συνοριακών ελέγχων. Βασικά χαρακτηριστικά 

του αναμορφωμένου συστήματος, είναι η τεχνική βελτίωσή του και η 

αποτελεσματικότερη καταχώριση και επεξεργασία των δεδομένων 
15

.  

                                                           
15 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=URISERV%3Ajl0010 
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Αυτά τα συστήματα πληροφοριών, αποδεικνύουν μια διάθεση συνεργασίας 

μεταξύ των κρατών μελών. Τα άτομα που κρίνονται επικίνδυνα για την ομαλή 

λειτουργία των κοινωνιών των κρατών μελών, απομακρύνονται μέσα από τις 

εφαρμογές ενός κοινού συστήματος πληροφοριών. Τα κράτη μέλη δηλαδή, έχουν τη 

δυνατότητα όχι μόνο να καταστέλλουν, αλλά και να προλαμβάνουν την παρανομία 

που λαμβάνει ή που πιθανώς να λάβει χώρα στο εσωτερικό τους. Η Ελλάδα είχε 

συνδεθεί και αυτή, αρχικά με το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν πρώτης γενιάς(SIS) 

και στη συνέχεια με αυτό της δεύτερης γενιάς(SIS II). 

Συμπερασματικά λοιπόν θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι, η εφαρμογή του 

παραπάνω συστήματος για την καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης και των 

επιπτώσεων της, είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς μέσα από τον συστηματικό έλεγχο 

δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για μείωση των ατόμων που διαβιούν παρανόμως 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μέσα από το πλαίσιο συνεργασίας, καθίσταται εφικτή η 

απομάκρυνση τους. Συνεπώς η εφαρμογή αυτών των μέτρων έχει αναμφίβολα 

αποτελεσματικό χαρακτήρα. 

Τέλος το φαινόμενο των "ξένων μαχητών", πολλοί εκ των οποίων είναι πολίτες 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, και η συνακόλουθη απειλή από την τρομοκρατική δράση τους, 

έχει καταστήσει επιτακτική την ανάγκη ενίσχυσης των ελέγχων στα εξωτερικά 

σύνορα και επί προσώπων που απολαύουν του δικαιώματος της ελεύθερης 

κυκλοφορίας βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας. Με γνώμονα τα ανωτέρω, εκδόθηκε ο 

Κανονισμός 2017/458 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15
ης

 

Μαρτίου 2017, για την τροποποίηση του Κανονισμού 2016/399 (Κώδικας Συνόρων 

Σένγκεν), αναφορικά με την ενίσχυση των ελέγχων που διενεργούνται στα εξωτερικά 

σύνορα. Ειδικότερα, τα πρόσωπα που απολαύουν του δικαιώματος της ελεύθερης 

κυκλοφορίας (πολίτες Ε.Ε και τα μέλη της οικογενείας τους) υποβάλλονται από την 

07-04-2017 κατά την είσοδο και την έξοδό τους, στους κάτωθι ελέγχους: α) 

εξακρίβωση της ταυτότητας και της υπηκοότητας του προσώπου και της γνησιότητας 

και εγκυρότητας του βιομετρικού ταξιδιωτικού εγγράφου, για τη διέλευση των 

συνόρων, με αναζήτηση στοιχείων στις οικείες βάσεις δεδομένων και β) εξακρίβωση 

ότι το πρόσωπο που απολαύει του δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας δεν 

συνιστά απειλή για τη δημόσια τάξη, την εσωτερική ασφάλεια, τη δημόσια υγεία και 

τις διεθνείς σχέσεις των κρατών-μελών, με διαβούλευση στο Σύστημα Πληροφοριών 

Σένγκεν και σε λοιπές οικείες ευρωπαϊκές βάσεις δεδομένων, καθώς και στις εθνικές 
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και τις βάσεις δεδομένων της INTERPOL. Στις περιπτώσεις δε που υπάρχει 

αμφιβολία ως προς τη γνησιότητα του βιομετρικού ταξιδιωτικού εγγράφου, ελέγχεται 

η αυθεντικότητα των ενσωματωμένων σε αυτό, αναγνωριστικών στοιχείων. Όταν οι 

έλεγχοι με χρήση των βάσεων δεδομένων που αναφέρονται ανωτέρω, ενδέχεται να 

έχουν δυσανάλογες επιπτώσεις στη ροή της κυκλοφορίας, τα κράτη μέλη μπορούν να 

αποφασίζουν να διενεργούν στοχευμένους ελέγχους σε συγκεκριμένα σημεία 

διέλευσης των συνόρων, αφού εκτιμήσουν τους κινδύνους που σχετίζονται με την 

δημόσια τάξη, την εσωτερική ασφάλεια, τη δημόσια υγεία ή τις δημόσιες σχέσεις 

κράτους μέλους. Ωστόσο τα πρόσωπα που δεν υπόκεινται σε στοχευμένους ελέγχους 

με χρήση των βάσεων δεδομένων, υπόκεινται τουλάχιστον σε έλεγχο στοιχείων 

ταυτότητας δια της προσκόμισης ή της επίδειξης ταξιδιωτικών εγγράφων 
16

.  

2.3 Οι Συνθήκες του Δουβλίνου 

Η Συνθήκη του Δουβλίνου - Κανονισμός Δουβλίνο I, υπογράφτηκε στις 15 

Ιουνίου 1990 στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας και μεταφέρθηκε στην ελληνική έννομη 

τάξη με τον Ν. 1996/1991. H «ιδέα» πίσω από τη Συνθήκη, ήταν η μείωση της 

μετακίνησης των αιτούντων άσυλο εντός της Ευρώπης και η αποφυγή υποβολής 

αιτήματος ασύλου στη χώρα προτίμησης του εκάστοτε αιτούντος (asylum shopping), 

καθώς στα πλαίσια της Συνθήκης, τα κράτη αναγνώρισαν μεν τη σημασία του 

δικαιώματος στο άσυλο, υποστήριξαν ωστόσο πως ο αιτών θα πρέπει να έχει απλώς 

το δικαίωμα να αναζητά διεθνή προστασία και όχι να εκφράζει συγκεκριμένη 

προτίμηση ως προς το ποια χώρα θα προτιμούσε να του προσφέρει την προστασία 

αυτή (Τριανταφυλλίδου&Δημητριάδη 2011: 22 επ.). Όμως, η συγκεκριμένη 

συμφωνία χαρακτηρίστηκε ανεπαρκής για την αντιμετώπιση του φαινομένου της 

μετανάστευσης και της παράτυπης μετανάστευσης και έτσι αντικαταστάθηκε από τον 

Κανονισμό Δουβλίνο ΙΙ.   

  Έτσι λοιπόν στις 18 Φεβρουαρίου του 2003, το Συμβούλιο της Ευρώπης 

εξέδωσε τον Κανονισμό με αριθμό 343/2003 - Κανονισμό Δουβλίνο II για τα 

κριτήρια και τους μηχανισμούς προσδιορισμού του κράτους μέλους το οποίο είναι 

υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου, που έχει υποβληθεί σε κράτος μέλος από 

υπήκοο τρίτης χώρας. Σκοπός του κανονισμού αυτού ήταν ο προσδιορισμός, το 
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συντομότερο δυνατόν, του κράτους μέλους που ήταν υπεύθυνο για την εξέταση μιας 

αίτησης ασύλου (ένα μόνο κράτος είναι αρμόδιο για την εξέταση της αίτησης 

ασύλου), αλλά και ο καθορισμός λογικών προθεσμιών για κάθε στάδιο της 

διαδικασίας προσδιορισμού του υπεύθυνου κράτους μέλους. Παράλληλα, ο 

συγκεκριμένος κανονισμός αποσκοπεί στην αποτροπή της κατάχρησης των 

διαδικασιών ασύλου που συνιστούν οι πολλαπλές αιτήσεις (refugees in orbit). 

Επομένως, ορίζονται  αντικειμενικά και ιεραρχημένα κριτήρια, προκειμένου να 

προσφέρουν τη δυνατότητα προσδιορισμού για κάθε αιτούντα άσυλο, του κράτους 

μέλους που είναι υπεύθυνο 
17

.  Ωστόσο η εφαρμογή του Κανονισμού είχε σοβαρές 

επιπτώσεις που έγιναν αισθητές κυρίως στις χώρες του Νότου (Ελλάδα, Ιταλία, 

Μάλτα, Κύπρος), οι οποίες ως πρώτες χώρες υποδοχής των αιτούντων άσυλο κυρίως 

από Αφρική και Ασία, αντιμετώπισαν δυσανάλογες πιέσεις στις οποίες δεν 

κατάφεραν να ανταποκριθούν με επιτυχία. Όπως εύστοχα λοιπόν έχει διαγνωσθεί, ο 

Κανονισμός αυτός ουδέν προβλέπει για την περίπτωση που το κράτος μέλος καλείται 

να διαχειρισθεί αριθμό αιτούντων άσυλο ο οποίος υπερβαίνει τις δυνατότητες του, με 

αποτέλεσμα να μην δύναται εν τοις πράγμασι να τηρήσει τις υποχρεώσεις τις οποίες 

υπέχει βάσει του ευρωπαϊκού δικαίου σε σχέση με την μεταχείριση των εν λόγω 

αιτούντων άσυλο και την εξέταση των σχετικών αιτήσεων τους(Συνοδινός 2012: 66). 

Έτσι ο Κανονισμός Δουβλίνο ΙΙ τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό 604/2013 

(Δουβλίνο ΙΙΙ), που ισχύει από την 01/01/2014.  

Ωστόσο στις 06/04/2015 η Επιτροπή κατέθεσε προτάσεις αναθεώρησης του 

Κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ. Συγκεκριμένα, οι προτάσεις της Επιτροπής περιλάμβαναν 

δύο εναλλακτικές λύσεις: είτε να διατηρηθεί η βασική δομή του συστήματος που 

εισάγει ο Κανονισμός Δουβλίνο ΙΙΙ, με παράλληλη πρόβλεψη διαδικασιών για τη 

δικαιότερη κατανομή των αιτούντων άσυλο στα κράτη μέλη (σε περίπτωση κρίσης 

στο σύστημα ασύλου ενός κράτους μέλους), είτε μια πιο ριζική αναμόρφωση του 

ισχύοντος συστήματος, που θα ορίζει ότι οι αιτούντες δεν υποχρεούνται να 

παραμένουν στο κράτος μέλος πρώτης εισόδου (που είναι και κατά κανόνα υπεύθυνο 

για την εξέταση των αιτήσεων ασύλου), αλλά αυτοί θα αναδιανέμονται στα κράτη 

μέλη δυνάμει ειδικών ρητρών και κριτηρίων (π.χ. το ΑΕΠ ενός κράτος μέλους, τον 

                                                           
17

  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=URISERV%3Al33153 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=URISERV%3Al33153


[41] 

 

πληθυσμό κάθε χώρας, το ποσοστό ανεργίας κάθε χώρας).  Οδεύουμε λοιπόν 

ουσιαστικά στον Κανονισμό Δουβλίνο IV.  

Η Σύμβαση του Δουβλίνου αλλά και οι μεταγενέστεροι Κανονισμοί Δουβλίνο 

ΙΙ (343/2003) και Δουβλίνο ΙΙΙ (604/2013) για τον καθορισμό του υπεύθυνου κράτους 

για την εξέταση της αίτησης παροχής ασύλου που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από 

υπήκοο τρίτης χώρας, στόχο είχαν να αντιμετωπίσουν διάφορα προβλήματα που 

είχαν δημιουργηθεί, πριν την ισχύ των κειμένων αυτών. Καταρχάς, η βασική 

προτεραιότητα ήταν οι χώρες που είχαν δεχθεί τις μεγαλύτερες κοινότητες 

προσφύγων και μεταναστών (κατά βάση οι βόρειες χώρες), όπως η Αγγλία, η 

Γερμανία, η Ολλανδία και η Γαλλία, να υποστούν μικρότερες πιέσεις, καθώς λόγω 

των συνθηκών ζωής σε αυτές, οι πρόσφυγες τις «προτιμούσαν» για να εξετάσουν την 

αίτηση τους. Δεύτερο πρόβλημα αποτελούσε το asylum shopping, το γεγονός δηλαδή 

ότι οι αιτούντες άσυλο επέλεγαν την χώρα στην οποία θα υπέβαλαν αίτηση, 

αναζητώντας το κράτος με το ευνοϊκότερο σύστημα, έτσι ώστε να έχουν 

περισσότερες πιθανότητες να γίνει δεκτή η αίτηση τους. Τέλος, πρόβλημα 

αποτελούσαν και οι refugees in orbit (πρόσφυγες σε τροχιά), το φαινόμενο δηλαδή, 

κατά το οποίο οι πρόσφυγες υπέβαλλαν ταυτόχρονα ή διαδοχικά αιτήσεις παροχής 

ασύλου σε περισσότερα κράτη μέλη, προκειμένου να αυξήσουν τις πιθανότητες να 

γίνει δεκτή η αίτηση τους, αλλά και για να παρατείνουν τη διαμονή τους εντός της 

Ένωσης. 

Στο σημείο αυτό, αξίζει να σημειώσουμε ότι τον Απρίλιο 2011 μετά από 

έκθεση της Γαλλίδας Σοσιαλίστριας Ευρωβουλευτού Σιλβί Γκιγιόμ, ψηφίστηκε από 

την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου οδηγία, η οποία συνιστά στα κράτη 

μέλη να μην εφαρμόζουν την αρχή της επαναπροώθησης των αιτούντων άσυλο στην 

πρώτη χώρα εισόδου στην Ευρώπη. Στην έκθεσή της η Σιλβί Γκιγιόμ συγκεκριμένα 

ανέφερε: «η ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία για το άσυλο, δεν προστατεύει αφενός τα 

δικαιώματα των αιτούντων άσυλο στην Ευρώπη, ενώ προκαλεί αφετέρου πολύ 

μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών-μελών σ' ό,τι αφορά την μεταχείριση των 

αιτούντων άσυλο και των προσφύγων» 
18
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 Συμπεραίνουμε επομένως ότι την αίτηση παροχής ασύλου, εξετάζει ένα μόνο 

κράτος μέλος - το πρώτο κράτος μέλος του οποίου ο μετανάστης διέβη τα σύνορα 

παρανόμως - σύμφωνα με την εθνική του νομοθεσία και τις διεθνείς του 

υποχρεώσεις(Έμκε-Πουλοπούλου 2007: 705). Η πλειοψηφία όμως των εισερχομένων 

στην Ε.Ε. έχουν ως «πύλη εισόδου» τη χώρα μας, με στόχο κατά κανόνα να 

κατευθυνθούν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και έτσι η Ελλάδα εξαιτίας του 

κανονισμού αυτού, μετατρέπεται σε «αποθήκη» ανθρώπινης δυστυχίας και 

«φυλακή». Όσο η μετανάστευση στη χώρα μας διογκώνεται και όσο η Ελλάδα 

εξακολουθεί να δεσμεύεται από την εφαρμογή των Κανονισμών Δουβλίνο I, II και 

III, παρά την άτυπη αναστολή τους ως προς αυτήν, τόσο μεγαλύτερες και 

πολύπλευρες διαστάσεις αποκτά το πρόβλημα στην ελληνική κοινωνία, που στερείται 

μιας συγκροτημένης και αποτελεσματικής μεταναστευτικής πολιτικής. 

2.4  Οργανισμός FRONTEX - Ευρωπαϊκό Σύστημα Επιτήρησης των 

Συνόρων Eurosur 

Με τις Συμφωνίες Σένγκεν, καταργήθηκαν οι έλεγχοι στα ενδοκοινοτικά 

σύνορα και μεταφέρθηκαν στα εξωτερικά σύνορα των συμμετεχόντων κρατών. 

Αρμόδια για τη διενέργεια ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα είναι τα κράτη μέλη. Η 

επιτήρηση των εξωτερικών συνόρων, έχει ως κύριο σκοπό να εμποδίσει τη μη 

επιτρεπόμενη διέλευση των συνόρων, να καταπολεμήσει τη διασυνοριακή 

εγκληματικότητα και να εφαρμόσει ή να λάβει μέτρα κατά των ατόμων που διήλθαν 

τα σύνορα παρανόμως. Η επιτήρηση αυτή διεξάγεται κατά τρόπο που να εμποδίζεται 

και να αποθαρρύνεται η παράκαμψη των ελέγχων στα συνοριακά σημεία διέλευσης.  

 Στόχος της κοινοτικής πολιτικής για τα εξωτερικά σύνορα της Ε.Ε. είναι η 

ολοκληρωμένη διαχείρισή τους, ώστε να εξασφαλίζεται ομοιόμορφος και υψηλού 

επιπέδου έλεγχος και επιτήρηση, τα οποία αποτελούν αναγκαία συνέπεια της 

ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων στην Ε.Ε. και θεμελιώδη συστατικά Χώρου 

Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης. Για το σκοπό αυτό, προβλέπεται η θέσπιση 

κοινών κανόνων για τις προδιαγραφές και τις διαδικασίες ελέγχου των εξωτερικών 

συνόρων.   

Για την επίτευξη λοιπόν του εν λόγω στόχου, η Κοινότητα έχει ήδη εκδώσει 

τον Κανονισμό(ΕΚ) 2007/2004 του Συμβουλίου της 26
ης

 Οκτωβρίου 2004, σχετικά 

με τη σύσταση ευρωπαϊκού Οργανισμού (FRONTEX από τα αρχικά των γαλλικών 
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λέξεων Frontiere Exteriere ή των αγγλικών External Frontiers) για τη διαχείριση της 

επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ε.Ε.. Ο 

οργανισμός αυτός λοιπόν, ιδρύθηκε στις 26 Οκτωβρίου 2004 με έδρα τη Βαρσοβία 

και κατέστη επιχειρησιακός στις 13 Οκτωβρίου 2005(Παπαγιάννης 2008: σελ.128-

130). 

   Καίτοι την ευθύνη για τον έλεγχο και την επιτήρηση των εξωτερικών 

συνόρων φέρουν τα κράτη μέλη, ο οργανισμός αυτός διευκολύνει και καθιστά 

αποτελεσματικότερη την εφαρμογή των ενεστώτων και μελλοντικών κοινοτικών 

μέτρων, για τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων. Το πράττει συντονίζοντας τις 

ενέργειες των κρατών μελών κατά την υλοποίηση των μέτρων αυτών και 

συμβάλλοντας έτσι στον αποτελεσματικό, ομοιόμορφο και υψηλού επιπέδου έλεγχο 

των προσώπων και επιτήρηση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών.  

 Ο Οργανισμός FRONTEX ασκεί τα ακόλουθα καθήκοντα: 

α) συντονίζει την επιχειρησιακή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα 

της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων: οργανώνει την αποστολή ειδικά 

εκπαιδευμένου προσωπικού, καθώς και τεχνικού εξοπλισμού (αεροσκάφη, πλεούμενα 

και εξοπλισμός ελέγχου/επιτήρησης των συνόρων) στις περιοχές εξωτερικών 

συνόρων που έχουν ανάγκη από πρόσθετη βοήθεια. 

β) επικουρεί τα κράτη μέλη στην εκπαίδευση των εθνικών συνοριακών φυλάκων, 

μεταξύ άλλων με την καθιέρωση κοινών προδιαγραφών εκπαίδευσης: αναπτύσσει 

κοινά πρότυπα κατάρτισης για τις συνοριακές αρχές, με στόχο την εναρμόνιση της 

εκπαίδευσης των συνοριοφυλάκων στην ΕΕ και τις συνδεδεμένες χώρες Σένγκεν. Η 

εναρμόνιση αυτή αποσκοπεί στην εφαρμογή ενιαίων προτύπων ελέγχου των συνόρων 

για τους ταξιδιώτες που διέρχονται τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ. Δίνει επίσης τη 

δυνατότητα στους συνοριοφύλακες από διάφορες χώρες, να συνεργάζονται 

αποτελεσματικά σε κοινές επιχειρήσεις που συντονίζονται από τον Frontex. 

γ) πραγματοποιεί αναλύσεις κινδύνου:  αναπτύσσει όλες τις δραστηριότητές του 

βάσει αναλύσεων των κινδύνων. Ο Frontex αξιολογεί τους κινδύνους για την 

ασφάλεια των συνόρων της ΕΕ. Καταγράφει τις τάσεις που παρατηρούνται 

αναφορικά με την παράτυπη μετανάστευση και τη διασυνοριακή εγκληματική 

δραστηριότητα στα εξωτερικά σύνορα, περιλαμβανομένης της εμπορίας ανθρώπων. 

Γνωστοποιεί τα πορίσματά του στις χώρες της ΕΕ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 

αντλεί στοιχεία από αυτές για τον σχεδιασμό των δραστηριοτήτων του. 
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δ) παρακολουθεί τις εξελίξεις των ερευνών σχετικά με τον έλεγχο και την επιτήρηση 

των εξωτερικών συνόρων: φέρνει σε επαφή τους εμπειρογνώμονες σε θέματα ελέγχου 

των συνόρων με τους κλάδους της έρευνας και της βιομηχανίας, έτσι ώστε οι νέες 

τεχνολογίες να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των αρχών που είναι υπεύθυνες για τον 

έλεγχο των συνόρων. 

ε) επικουρεί τα κράτη μέλη σε περιπτώσεις που απαιτείται αυξημένη τεχνική και 

επιχειρησιακή συνδρομή στα εξωτερικά σύνορα: αν μια χώρα της ΕΕ είναι 

αντιμέτωπη με έντονες πιέσεις στα εξωτερικά της σύνορα, ιδίως λόγω της άφιξης 

μεγάλου αριθμού ατόμων από χώρες εκτός ΕΕ, ο Frontex αντιδρά ταχέως 

συντονίζοντας την αποστολή ευρωπαϊκών ομάδων συνοριοφυλάκων. 

στ) παρέχει στα κράτη μέλη την αναγκαία στήριξη για την οργάνωση κοινών 

επιχειρήσεων επαναπατρισμού:  αναπτύσσει βέλτιστες πρακτικές για την επιστροφή 

μεταναστών και συντονίζει τις κοινές επιχειρήσεις επιστροφής. Ωστόσο η κάθε χώρα 

αποφασίζει ποια άτομα πρέπει να επιστρέψουν. 

ζ) αναπτύσσει και θέτει σε λειτουργία συστήματα πληροφόρησης που επιτρέπουν την 

ταχεία ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των συνοριακών αρχών. 
19

 

Ωστόσο με τον υπ’ αριθ. 1168/2011 Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου, επήλθαν ορισμένες τροποποιήσεις. Σύμφωνα με τις διατάξεις 

του, ιδρύθηκε ένα Ευρωπαϊκό Γραφείο για τον επιχειρησιακό συντονισμό στα 

εξωτερικά σύνορα της Ε.Ε. μέσω του οποίου:  α)ενδυναμώνεται η επιχειρησιακή 

δυνατότητα της  FRONTEX β)καταγράφεται ο ρόλος  της  FRONTEX  στις 

επιχειρήσεις επιστροφών γ)γίνονται αξιολογήσεις των κρατών μελών σε σχέση με την 

αντιμετώπιση απειλών δ)διεξάγονται επιχειρήσεις με ή σε τρίτες χώρες 

ε)διαφυλάσσονται τα προσωπικά δεδομένα για άτομα που επιστρέφονται και 

πρόσωπα ύποπτα σε ανάμειξη διασυνοριακού εγκλήματος, για τα οποία 

ανταλλάσσονται πληροφορίες με Europol – Interpol και άλλα αρμόδια γραφεία 

στ)προστατεύονται τα θεμελιώδη δικαιώματα όσον αφορά την οικονομική στήριξη 

της FRONTEX και την ανάπτυξη – τοποθέτηση αξιωματικών συνδέσμων σε τρίτες 

χώρες εκ μέρους της  FRONTEX. Έτσι λοιπόν και στη χώρα μας, ιδρύεται για πρώτη 

φορά με έδρα τον Πειραιά, το περιφερειακό επιχειρησιακό γραφείο της Ανατολικής 

Μεσογείου, με αρμοδιότητα τα εξωτερικά σύνορα των χωρών Ελλάδας – Ιταλίας – 
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Κύπρου και Μάλτας. Επικεφαλής του γραφείου αυτού είναι ανώτερος αξιωματικός 

της ελληνικής αστυνομίας 
20

.  

Στην Ελλάδα σήμερα ο  FRONTEΧ διαθέτει αρκετά άτομα σε μόνιμη βάση, 

προερχόμενα από διάφορες κοινοτικές χώρες και συγκεκριμένα από υπηρεσίες 

φύλαξης των συνόρων τους. Κάθε μήνα εναλλάσσονται και έρχονται άλλα άτομα στη 

θέση τους. Επισημαίνεται ότι δεν ασκούν διοίκηση, ούτε αντικαθιστούν τις ελληνικές 

αρχές. Αντίθετα, τις υποβοηθούν και τις στηρίζουν, έχουν εκτελεστικές 

αρμοδιότητες, αλλά πάντοτε με την παρουσία και υπό την διοίκηση των ελλήνων 

συναδέλφων τους. Υπάρχει μόνιμα συντονιστής με τις ελληνικές αρχές. Το κύριο 

έργο τους είναι: η διεξαγωγή περιπολιών κατά μήκος των συνόρων,  η υποστήριξη 

στα σημεία εισόδου και κυρίως η συνδρομή τους στις 

διαδικασίες screening και debriefing(πιστοποίηση της πραγματικής εθνικότητας των 

εισερχομένων και διεξαγωγή συνεντεύξεων για παροχή χρήσιμων πληροφοριών). 

Επίσης, συμμετέχουν στη διαδικασία των  επιστροφών των παράτυπων μεταναστών, 

μέσω της πραγματοποίησης πτήσεων 
21

.  

Έχοντας επομένως φέρει εις πέρας στα δώδεκα χρόνια της λειτουργίας του μία 

ευρεία γκάμα αποστολών που αφορούσε στα θαλάσσια, χερσαία και εναέρια σύνορα 

της Ε.Ε., ο Frontex θεωρείται ότι είναι απολύτως απαραίτητος, καθώς  συμβάλλει 

αποφασιστικά στην αποτροπή εισόδου ατόμων  τρίτων χωρών, που δεν έχουν 

δικαίωμα να εισέλθουν στο χώρο της Ε.Ε.. Είναι πλέον κοινά παραδεκτό ότι ο 

έλεγχος των εξωτερικών συνόρων της Ε.Ε. είναι ζωτικής σημασίας για όλα τα κράτη 

μέλη της. Έτσι λοιπόν ο Frontex έχει καταστεί κομβικό σημείο επαφής,  θεσπίζοντας 

πρότυπα για όλους τους  Ευρωπαίους συνοριοφύλακες και εξασφαλίζοντας την 

άμεση ανταλλαγή σημαντικών πληροφοριών μεταξύ όλων των συνοριακών αρχών, 

που αφορούν όχι μόνο στα όσα συμβαίνουν στα σύνορα της χώρας τους, αλλά σε όλα 

τα εξωτερικά σύνορα της Ε.Ε.. 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφέρουμε ότι τον Οκτώβριο του 2013, η Ε.Ε. 

ενέκρινε κανονισμό (Κανονισμός υπ’ αριθ. 1052/2013 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου) για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Συστήματος 

Επιτήρησης των Συνόρων (Eurosur), με σκοπό τη βελτίωση της ολοκληρωμένης 
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διαχείρισης των συνόρων και την πρόληψη του διασυνοριακού εγκλήματος και της 

παράτυπης μετανάστευσης. Το Eurosur λειτουργεί από τον Δεκέμβριο του 2013 στις 

19 χώρες της Ε.Ε. που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Σένγκεν και έχουν νότια και 

ανατολικά εξωτερικά σύνορα. Οι υπόλοιπες 11 χώρες Σένγκεν εντάχθηκαν στο 

Eurosur την 1η Δεκεμβρίου 2014. Ωστόσο το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιρλανδία και η 

Δανία δεν συμμετείχαν στην έγκριση του παρόντος κανονισμού. Συμφωνήθηκε, ότι 

το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία μπορούν να συνεργάζονται με το Eurosur μέσω 

περιφερειακών δικτύων. Η Δανία έχει πλέον αποφασίσει να συμμετάσχει στο 

Eurosur
22

.  

Το Eurosur είναι ένα σύστημα πολλαπλών στόχων με σκοπό την πρόληψη της 

παράτυπης μετανάστευσης και του διασυνοριακού εγκλήματος στα εξωτερικά 

σύνορα. Συμβάλλει επίσης στη διασφάλιση της προστασίας και της διάσωσης της 

ζωής μεταναστών που προσπαθούν να προσεγγίσουν τις ευρωπαϊκές ακτές. Επιτρέπει 

σε εθνικούς οργανισμούς καθώς και οργανισμούς της Ε.Ε. να κατανοήσουν καλύτερα 

τι συμβαίνει στα εξωτερικά σύνορα και να αντιδράσουν ταχύτερα: σε μεμονωμένα 

συμβάντα, σε κρίσιμες καταστάσεις που παρουσιάζονται στα εξωτερικά σύνορα της 

Ε.Ε. και σε νέες οδούς και μεθόδους που χρησιμοποιούνται από εγκληματικά δίκτυα. 

 Για τον σκοπό αυτό, τα εξωτερικά χερσαία και θαλάσσια σύνορα διακρίνονται σε 

«τμήματα συνόρων» τα οποία χαρακτηρίζονται ως χαμηλού, μέτριου ή υψηλού 

«επιπέδου επιπτώσεων». Με τον τρόπο αυτό εντοπίζονται τα επικίνδυνα σημεία των 

εξωτερικών συνόρων και αναλαμβάνεται τυποποιημένη δράση σε εθνικό και εάν 

χρειάζεται, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Παράλληλα ο Eurosur παρέχει μηχανισμό που 

επιτρέπει στις υπηρεσίες επιτήρησης των συνόρων την ταχεία ανταλλαγή 

πληροφοριών και τη συνεργασία. Όλες οι εθνικές αρχές των χωρών της Ε.Ε. που είναι 

επιφορτισμένες με την επιτήρηση των συνόρων (π.χ. συνοριοφύλακες, αστυνομία, 

ακτοφυλακή, ναυτικό κ.λπ.) πρέπει να συντονίσουν τις δραστηριότητές τους, μέσω 

εθνικών κέντρων συντονισμού, με τις αρχές άλλων χωρών της Ε.Ε. και τον 

οργανισμό συνόρων της ΕΕ, τον Frontex. 

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τήρηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των 

υποχρεώσεων που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο. Δίνεται προτεραιότητα στα 
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ευάλωτα άτομα, όπως είναι τα παιδιά, οι ασυνόδευτοι ανήλικοι ή τα πρόσωπα που 

έχουν ανάγκη από επείγουσα ιατρική βοήθεια. Ο κανονισμός για το 

EUROSUR ορίζει σαφώς ότι τα κράτη μέλη και ο FRONTEX πρέπει να τηρούν 

πλήρως την αρχή της μη επαναπροώθησης, σύμφωνα με την οποία απαγορεύεται η 

παράδοση πραγματικού θύματος διώξεων στον διώκτη του, και του σεβασμού της 

ανθρώπινης αξιοπρέπειας κατά την αντιμετώπιση ατόμων που χρήζουν διεθνούς 

προστασίας. Δεδομένου ότι η ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο του EUROSUR 

περιορίζεται σε επιχειρησιακές πληροφορίες, όπως ο εντοπισμός περιστατικών και οι 

περιπολίες, η δυνατότητα ανταλλαγής προσωπικών δεδομένων είναι πολύ 

περιορισμένη 
23

. 

Συμπεραίνουμε επομένως ότι  το σύστημα  Eurosur μπορεί να συμβάλλει 

αποφασιστικά στην προστασία ατόμων που βάζουν τη ζωή τους σε κίνδυνο, 

προκειμένου να φθάσουν στις ακτές της Ευρώπης. Επίσης εξοπλίζει την Ε.Ε. και τα 

κράτη μέλη της με καλύτερα εργαλεία για την πρόληψη διασυνοριακών εγκλημάτων, 

όπως η σωματεμπορία ή η διακίνηση ναρκωτικών, ενώ ταυτόχρονα εντοπίζει και 

παρέχει βοήθεια σε λέμβους μεταναστών που κινδυνεύουν, με απόλυτο σεβασμό 

όλων των ευρωπαϊκών και των διεθνών υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένης της 

αρχής της μη επαναπροώθησης. Αποτελεί λοιπόν μια πραγματικά ευρωπαϊκή 

απάντηση στο πώς μπορούν να σωθούν ζωές μεταναστών που ταξιδεύουν σε 

ασφυκτικά γεμάτα σκάφη τα οποία δεν πληρούν τις απαιτήσεις ασφάλειας, ώστε να 

αποφευχθούν νέες τραγωδίες στη Μεσόγειο και στο πώς μπορεί να σταματήσει το 

διασυνοριακό έγκλημα.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Ο

: Πρακτικές αντιμετώπισης της 

μετανάστευσης – παράτυπης μετανάστευσης στην Ελλάδα 

Η αναζήτηση πολιτικών για την αποτελεσματική διαχείριση της 

μετανάστευσης, έχει καταστεί σημαντική προτεραιότητα στις περισσότερες χώρες 

υποδοχής μεταναστών, καθώς αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο ότι μπορεί να 

προκύψουν πολύ μεγάλα οφέλη από τη μετανάστευση για τις χώρες υποδοχής που τη 

διαχειρίζονται επιτυχώς. Ταυτόχρονα όμως, έχει γίνει αντιληπτό το πολύ υψηλό 
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κόστος, οικονομικό και κοινωνικό, που συνεπάγονται οι αποτυχίες στους τομείς της 

μεταναστευτικής πολιτικής και της πολιτικής ένταξης των μεταναστών για τις χώρες 

υποδοχής. Έτσι τα τελευταία χρόνια, η διαμόρφωση αποτελεσματικών πολιτικών για 

τη μετανάστευση και την ένταξη των μεταναστών, απασχολεί πολύ σοβαρά όλες 

σχεδόν τις χώρες που υποδέχονται σημαντικό αριθμό μεταναστών, είτε έχουν 

μακρόχρονη παράδοση ως χώρες προορισμού είτε έχουν μετατραπεί σχετικά 

πρόσφατα σε τέτοιου είδους χώρες, όπως είναι και η περίπτωση της Ελλάδας. 

Με τον όρο μεταναστευτική πολιτική, εννοούμε τα υιοθετημένα μέτρα-

κοινωνικές πρακτικές, που αποσκοπούν σε δυο συμπληρωματικούς άξονες: α)στην 

είσοδο, τη διαμονή και την απασχόληση των μη πολιτών μιας συγκεκριμένης 

κοινωνίας, στην ενθάρρυνση επιστροφής αυτών στις χώρες καταγωγής τους και στην 

καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης β)στις εθνικές πολιτικές ένταξης και 

ενσωμάτωσης, των ήδη εγκατεστημένων νόμιμων μεταναστευτικών πληθυσμών στο 

εθνικό έδαφος(Schnapper 2008: 23). Ο πρώτος άξονας, αφορά την καθαρή 

«μεταναστευτική πολιτική» μιας χώρας και έχει κυρίως «κατασταλτικό», 

«αστυνομικό» και αρνητικό χαρακτήρα, ενώ ο δεύτερος άξονας, αφορά τις «πολιτικές 

ένταξης και ενσωμάτωσης» που έχουν θετικό χαρακτήρα, αφού προσπαθούν να 

εξομοιώσουν τον μεταναστευτικό πληθυσμό με  τους πολίτες μιας κοινωνίας 

(Μπάγκαβος&Παπαδοπούλου 2006: 294). Επομένως ο όρος μεταναστευτική 

πολιτική, παραπέμπει σε ένα ευρύ πλέγμα πολιτικών, λόγω της πολυπλοκότητας του 

φαινομένου της μετανάστευσης(Ι.ΜΕ.ΠΟ. 2007: 7). 

3.1 Η ελληνική νομοθεσία για τη μετανάστευση  –  παράτυπη 

μετανάστευση 

Όσον αφορά τη μεταναστευτική πολιτική της Ελλάδας, θα πρέπει να 

αναφέρουμε ότι ο πρώτος ελληνικός νόμος για την μετανάστευση ήταν ο 

Ν.3275/1925 με τίτλο «Περί εγκαταστάσεως και κινήσεως αλλοδαπών εν Ελλάδι», ο 

οποίος ίσχυσε για δύο χρόνια, από το 1927 που επικυρώθηκε έως το 1929. Ο 

ανωτέρω νόμος, αντικαταστάθηκε στη συνέχεια από το Ν.4310/1929 «Περί 

εγκαταστάσεως και κινήσεως αλλοδαπών εν Ελλάδι, αστυνομικού ελέγχου, 

διαβατηρίων, απελάσεων και εκτοπίσεων», προκειμένου να ρυθμιστούν τα ζητήματα 

που ανέκυψαν από τη μαζική άφιξη των προσφύγων της Μικρασιατικής 

Καταστροφής. Ο νόμος αυτός ίσχυσε πάνω από 60 χρόνια, έως τις αρχές της 
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δεκαετίας του 1990 
24

. Ωστόσο ο αριθμός των αλλοδαπών στην ελληνική επικράτεια 

μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 1980, ήταν ασήμαντος και έτσι το κράτος αγνόησε 

συνειδητά τη νομιμότητα ή μη της παραμονής τους στο ελληνικό έδαφος(Τρουμπέτα 

2001: 33). 

Η μαζική εισροή μεταναστών στη χώρα, στις αρχές της δεκαετίας του 1990, 

δημιούργησε την ανάγκη νέου νομοθετικού πλαισίου, καθώς ο Ν.4310/1929 

αδυνατούσε να ρυθμίσει τα μεταναστευτικά ζητήματα που προέκυψαν. Έτσι λοιπόν 

ψηφίστηκε ο Ν.1975/1991 με τίτλο «Είσοδος, έξοδος, παραμονή, εργασία, απέλαση 

αλλοδαπών, διαδικασία αναγνώρισης αλλοδαπών προσφύγων και άλλες διατάξεις». 

Οι βασικοί στόχοι του νόμου αυτού ήταν: η μείωση της μετανάστευσης, ο 

αυστηρότερος έλεγχος των συνόρων και η απέλαση από την ελληνική επικράτεια των 

παράτυπων μεταναστών που συλλαμβάνονταν. Ουσιαστικά ο νόμος αυτός, 

κατέστησε σχεδόν ανέφικτη τη νόμιμη είσοδο και παραμονή μεταναστών που 

αναζητούσαν εργασία(Τριανταφυλλίδου & Γρώπα 2009: 194). 

Με την πάροδο του χρόνου όμως, ήταν πασιφανές ότι οι μετανάστες είχαν 

έρθει στην Ελλάδα για να μείνουν και ότι το πρωτόγνωρο αυτό φαινόμενο για τα 

ελληνικά δεδομένα, δεν μπορούσε να αντιμετωπιστεί μόνο με αυστηρότερους 

συνοριακούς ελέγχους και μαζικές απελάσεις. Έτσι εκδόθηκαν δύο προεδρικά 

διατάγματα, το Π.Δ.358/1997 και το Π.Δ.359/1997, που αποσκοπούσαν στη 

νομιμοποίηση των παράτυπων μεταναστών. Τα διατάγματα αυτά, καθόριζαν τις 

προϋποθέσεις νομιμοποίησης παράτυπων μεταναστών στην Ελλάδα. Οι παράτυποι 

μετανάστες λοιπόν, μετά την κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, 

αποκτούσαν την λευκή κάρτα που τους έδινε το δικαίωμα νόμιμης παραμονής για 

περιορισμένο χρονικό διάστημα και κατόπιν αιτούνταν την έκδοση της πράσινης 

κάρτας, χρονικής ισχύος ενός, δύο ή πέντε ετών, ανάλογα με τα δικαιολογητικά που 

προσκόμιζαν. Επίσης ο Ν.1975/91 και τα δυο Προεδρικά Διατάγματα, ρύθμιζαν την 

καταγραφή των μεταναστών στη χώρα και τα στοιχεία που θα συλλέγονταν, θα 

αξιοποιούνταν αναλόγως από το κράτος, για να έχει πληρέστερο έλεγχο του 

μεταναστευτικού πληθυσμού(Ναξάκης & Χλέτσος 2003: 32). Αυτό ήταν ουσιαστικά 

και το πρώτο πρόγραμμα νομιμοποίησης παράτυπων μεταναστών που εφαρμόστηκε 
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στη χώρα μας, το οποίο αν και φιλόδοξο ως προς τη σύλληψη, παρουσίασε σοβαρές 

οργανωτικές και πρακτικές δυσκολίες στην εφαρμογή του, λόγω έλλειψης 

προετοιμασίας της δημόσιας διοίκησης και απουσίας συντονισμού μεταξύ των 

εμπλεκόμενων φορέων. Όμως ήταν αυτό που έθεσε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, τα 

θεμέλια για την οικοδόμηση ενός θεσμικού πλαισίου για την αντιμετώπιση της 

μετανάστευσης(Τριανταφυλλίδου & Γρώπα 2009: 195-196). 

Το 2001 η τότε κυβέρνηση ψήφισε έναν νέο νόμο, τον Ν.2910/2001 με τίτλο 

«Είσοδος και παραμονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της 

Ελληνικής Ιθαγένειας με πολιτογράφηση και άλλες διατάξεις». Ουσιαστικά με το 

νόμο αυτό, ξεκίνησε το δεύτερο πρόγραμμα νομιμοποίησης των μεταναστών που δεν 

κατάφεραν να «εκμεταλλευτούν» το πρώτο πρόγραμμα νομιμοποίησης, καθώς και 

αυτών που εισήλθαν εκ των υστέρων στη χώρα(Τριανταφυλλίδου & Γρώπα 2009: 

196). Επίσης γίνεται μεταφορά αρμοδιοτήτων από τις αστυνομικές αρχές, στις 

περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών και στην τοπική αυτοδιοίκηση 

(Μαρβάκης, Παρσάνογλου & Παύλου 2001: 234) και γίνονται και τα πρώτα βήματα 

ένταξης των νόμιμων μεταναστών στους τομείς της υγείας, της παιδείας και της 

εργασίας(Κοντιάδης & Παπαθεοδώρου 2007: 13). Παράλληλα ο νέος νόμος έθεσε τις 

προϋποθέσεις(δεκαετής διαμονή, επάρκεια ελληνικής γλώσσας-ιστορίας-πολιτισμού) 

για την πολιτογράφηση των αλλοδαπών που διέμεναν στη χώρα. (Βαρβιτσιώτης & 

Καμπούρογλου 2006: 90) και ιδρύθηκε η Επιτροπή Μετανάστευσης που ήταν 

υπεύθυνη για τη διατύπωση γνώμης αναφορικά με τη χορήγηση ή ανανέωση της 

άδειας παραμονής του αλλοδαπού. Ωστόσο, παρότι ο σχεδιασμός του δεύτερου 

προγράμματος νομιμοποίησης ήταν αρτιότερος σε σχέση με του πρώτου, ο 

Ν.2910/2001 κρίθηκε αναποτελεσματικός, διότι προέκυψαν και πάλι οργανωτικά 

προβλήματα(Τριανταφυλλίδου & Γρώπα 2009: 196). 

Επακολούθησε ο Ν.3386/2005 με τίτλο «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική 

ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια», ο οποίος 

περιλαμβάνει το τρίτο πρόγραμμα νομιμοποίησης και ενσωματώνει στην εθνική 

έννομη τάξη τις Οδηγίες 2003/86/ΕΚ(σχετικά με το δικαίωμα της οικογενειακής 

επανένωσης) και 2003/109/ΕΚ(σχετικά με το καθεστώς των επί μακρόν 

διαμενόντων). Με το νόμο αυτό, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν κυρίως τις 

προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελλάδα, τα θέματα 
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απέλασης, την κοινωνική ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών, λειτουργικά θέματα 

για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη εφαρμογή των διατάξεων, καθώς επίσης 

δίνεται η δυνατότητα νόμιμης τακτοποίησης της διαμονής στη χώρα μας, όσων π.χ. 

έχουν λήξει οι άδειες διαμονής τους, ή όσων εισήλθαν πέραν των διατάξεων του 

προηγούμενου νόμου(Ν.2910/01) και μέχρι σήμερα παραμένουν μη νόμιμα στη 

χώρα, εφόσον βεβαίως πληρούν τις ειδικότερες προϋποθέσεις του νέου 

νόμου(Ν.3386/2005) (ΕΚΚΕ 2008: 31). Βασικό χαρακτηριστικό του Ν.3386/2005, 

είναι η σύσταση του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης, το οποίο προωθούσε 

την ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών στην ελληνική κοινωνία και ειδικότερα 

εστίαζε στους ακόλουθους τομείς: α)στην πιστοποιημένη γνώση της ελληνικής 

γλώσσας β)στην επιτυχή παρακολούθηση εισαγωγικών μαθημάτων σχετικά με την 

ιστορία, τον πολιτισμό και τον τρόπο ζωής της ελληνικής κοινωνίας γ)στην ένταξη 

στην αγορά εργασίας και δ)στην ενεργό κοινωνική συμμετοχή. Επομένως ο 

Ν.3386/2005 αποτελεί το βασικό νομοθέτημα της ελληνικής μεταναστευτικής 

πολιτικής, αν και επιδέχθηκε πολλές τροποποιήσεις. Τα βασικότερα στοιχεία αυτού 

είναι: α)η ενσωμάτωση κοινοτικών οδηγιών στην εθνική νομοθεσία, όπως 

αναφέρθηκε ανωτέρω β)η επιβολή βαρύτατων οικονομικών, διοικητικών και 

ποινικών κυρώσεων στους παρέχοντες υπηρεσία σε αντικανονικούς μετανάστες και 

γ)η ενοποίηση των αδειών εργασίας και διαμονής σε ενιαίο έγγραφο. 

Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι  ο Έλληνας νομοθέτης έδινε το δικαίωμα 

νομιμοποίησης συλλήβδην σ όλους τους παράνομα διαμένοντες αλλοδαπούς στη 

χώρα, με ουσιαστική  προϋπόθεση συνήθως, την αδιαφόρως νομιμότητας διαμονή  

τους στην Ελλάδα επί ορισμένου χρονικού διαστήματος πριν την δημοσίευση του 

νόμου. Ωστόσο, το δικαίωμα νομιμοποίησης, ετίθετο υπό ορισμένη προθεσμία, 

άρχουσα από τη δημοσίευση του νόμου και λήγουσα σε σχετικά σύντομο διάστημα. 

Στη συνέχεια ψηφίστηκε ο Ν.3536/2007 με τίτλο «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων 

μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου 

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης», οι διατάξεις του οποίου 

τροποποιούν και συμπληρώνουν τις διατάξεις του Ν.3386/05. Ο νέος νόμος, 

αποσκοπεί στην επίλυση των γραφειοκρατικών αγκυλώσεων που δημιουργήθηκαν 

κατά την εφαρμογή του Ν.3386/05(ΕΚΚΕ 2008: 36). Επίσης θεσμοθετείται η 

σύσταση ενός αντιπροσωπευτικού κεντρικού οργάνου, της Εθνικής Επιτροπής για την 
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κοινωνική ένταξη των μεταναστών, η οποία θα είναι επιφορτισμένη με την 

επεξεργασία προτάσεων στα θέματα της ένταξης των μεταναστών και τη διεξαγωγή 

του κοινωνικού διαλόγου και του διαλόγου με την κοινωνία των πολιτών, για τη 

διαμόρφωση πολιτικών που προάγουν την ένταξη των μεταναστών. 

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι η κατάσταση του ασύλου στην 

Ελλάδα εδώ και χρόνια ήταν, και σε πολλά θέματα εξακολουθεί να είναι, εξαιρετικά 

προβληματική. Καταρχήν, το δικαίωμα στην απρόσκοπτη πρόσβαση στη διαδικασία 

ασύλου δεν ήταν εξασφαλισμένο για τους αιτούντες άσυλο, ιδιαίτερα στα σημεία 

εισόδου, όπου υπήρχε έλλειψη διερμηνέων, ενημέρωσης και νομικής συνδρομής, 

καθώς επίσης και πρακτικές που αποθάρρυναν τους νεο-εισερχομένους να 

καταθέσουν αιτήματα ασύλου στα σύνορα, όπως η παρατεταμένη κράτηση σε σχέση 

με αυτούς που δεν υπέβαλαν αιτήματα. Ανάλογα προβλήματα παρατηρούνταν και 

στο εσωτερικό της χώρας. Κατά δεύτερο, η όλη διαδικασία εξέτασης των αιτημάτων 

ασύλου είχε σαν κύρια χαρακτηριστικά, για χρόνια, την έλλειψη διαδικαστικών και 

ουσιαστικών εγγυήσεων αναφορικά με τη διερμηνεία, την ποιότητα των 

συνεντεύξεων και την ποιότητα των αποφάσεων. Επίσης, μέχρι πρόσφατα, τα 

ποσοστά αναγνώρισης καθεστώτος διεθνούς προστασίας ήταν εξαιρετικά χαμηλά, 

παρότι πολλοί αιτούντες άσυλο προέρχονταν από χώρες όπου παρατηρούνται 

σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή που μαστίζονται από ένοπλες 

συρράξεις. Σοβαρό πρόβλημα αποτελούσε επίσης η καθυστέρηση στην εξέταση των 

αιτημάτων και λήψη οριστικής απόφασης, με αποτέλεσμα χιλιάδες άτομα να βιώνουν 

καθεστώς αβεβαιότητας για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Η προβληματική λειτουργία 

του συστήματος είχε ως συνέπεια, πολλοί πρόσφυγες να μην καταφέρνουν ή να μη 

θέλουν να ζητήσουν άσυλο στην Ελλάδα, μη εμπιστευόμενοι τη σχετική διαδικασία 

και προσβλέποντας να φθάσουν σε άλλη χώρα της Ε.Ε. όπου υπάρχουν εγγυήσεις 

πως θα τους χορηγηθεί καθεστώς προστασίας εφόσον το δικαιούνται, ενώ αντίθετα 

αμιγώς οικονομικοί μετανάστες να προστρέχουν στη διαδικασία ως μόνο τρόπο για 

να νομιμοποιήσουν προσωρινά τη διαμονή τους στη χώρα, μέχρις ότου το αίτημά 

τους απορριφθεί.  

Έτσι λοιπόν εκδόθηκε ο Ν. 3907/2011 με τον οποίο ιδρύθηκε η Υπηρεσία 

Ασύλου και Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής και η ελληνική νομοθεσία προσαρμόστηκε 

προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ «σχετικά με τους κοινούς κανόνες και 

διαδικασίες στα κράτη μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων 

http://asylo.gov.gr/wp-content/uploads/2014/06/3907.pdf
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υπηκόων τρίτων χωρών». Η Υπηρεσία Ασύλου είναι μια αυτόνομη, πολιτική 

υπηρεσία στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, που στελεχώνεται με επαρκές και 

κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, η λειτουργία της οποίας έχει αποσυνδέσει 

πλήρως την εξέταση αιτημάτων διεθνούς προστασίας από την Αστυνομία. Αποτελεί 

προϊόν μακροχρόνιας δράσης και άσκησης πίεσης, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, και 

τυγχάνει της υποστήριξης της Ε.Ε.. Με την ίδρυση λοιπόν της Υπηρεσίας αυτής, 

έχουμε πλέον άμεση παραλαβή των αιτημάτων ασύλου, ταχεία εξέτασή τους από τα 

Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου με τη συνδρομή καταρτισμένου προσωπικού και 

επαρκούς διερμηνείας, και την οριστική τους κρίση με αποφάσεις δίκαιες και πλήρως 

αιτιολογημένες. Έτσι κλείνει σταδιακά μια χρόνια πληγή που όχι μόνο έχει αποβεί σε 

βάρος των προσφύγων, αλλά και έχει εκθέσει την Ελλάδα διεθνώς.  

Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι η χώρα μας θα πρέπει να προσπαθήσει για τη 

δημιουργία ενός δίκαιου και αποτελεσματικού συστήματος ασύλου, καθώς η 

εξυγίανση του, σημαίνει έξοδο από την αβεβαιότητα χιλιάδων ατόμων των οποίων τα 

αιτήματα εκκρεμούσαν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Με τη χορήγηση διεθνούς 

προστασίας σε όσους από τα άτομα αυτά τη δικαιούνται και, συνεπώς, καθεστώτος 

νομιμότητας, δημιουργούνται καλύτερες προϋποθέσεις για την ένταξή τους στην 

ελληνική κοινωνία, γεγονός που συμβάλλει στην έξοδό τους από την αφάνεια, τον 

αποκλεισμό και την περιθωριοποίηση, με ευεργετικές συνέπειες σε θέματα δημόσιας 

τάξης και ασφάλειας. Εξυγίανση σημαίνει παράλληλα πως οι αμιγώς οικονομικοί 

μετανάστες δεν θα καταφεύγουν στο σύστημα ασύλου για να νομιμοποιήσουν 

προσωρινά την παραμονή τους στη χώρα, εφόσον τα αιτήματά τους θα απορρίπτονται 

σε σύντομο χρονικό διάστημα(Σπυροπούλου&Χριστόπουλος 2016: 33). Ωστόσο η 

ριζική αναμόρφωση του συστήματος ασύλου, δεν συνεπάγεται μόνο δίκαιη και 

σύμφωνη με τον νόμο μεταχείριση των προσφύγων, αλλά έχει σημαντικά οφέλη και 

για τη χώρα, αφού θα ενισχύσει τη διαπραγματευτική της ικανότητα σε επίπεδο Ε.Ε., 

ώστε να μπορεί να διεκδικήσει με καλύτερους όρους αλλαγές της ευρωπαϊκής 

πολιτικής (Τσεβρένης 2016α: 52). Μόνο εάν η Ελλάδα επιδείξει σημαντική βελτίωση 

στην τήρηση των διεθνών της υποχρεώσεων, όπως είναι η προστασία των 

προσφύγων, θα μπορέσει να διαπραγματευτεί από καλύτερη θέση τέτοιες αλλαγές σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο.  
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O Ν.4146/2013 με τίτλο «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού 

Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις», διευκολύνει την 

παραμονή επενδυτών τρίτων χωρών και των συνεργατών τους, παρέχοντάς τους 

διευρυμένα χρονικά όρια παραμονής, εφόσον οι επενδύσεις τους έχουν χαρακτηριστεί 

ως στρατηγικές επενδύσεις. Παράλληλα παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης αδειών 

διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών και στα μέλη οικογενειών τους, εφόσον 

προβαίνουν σε αγορά ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα, η αξία της οποίας 

υπερβαίνει τις 250.000 ευρώ. Οι δύο αυτοί νέοι τύποι αδειών διαμονής προστίθενται 

στον Ν.3386/2005. 

Μετέπειτα εκδόθηκε ο Ν. 4251/2014 με τίτλο «Κώδικας Μετανάστευσης και 

Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις», ο οποίος εφεξής θα ονομάζεται Κώδικας. 

Πρόκειται ουσιαστικά για ένα κράμα νόμων, τροποποιητικών νομοθετικών 

παρεμβάσεων και προεδρικών διαταγμάτων. Με τον νέο νόμο προβλέφθηκε για 

πρώτη φορά και για όλους τους παράνομα διαμένοντες αλλοδαπούς στη χώρα, ως 

γενικός λόγος χωρίς προθεσμία, η χορήγηση άδειας διανομής για εξαιρετικούς 

λόγους, ήτοι για λόγους που ανάγονται στην ανάπτυξη ισχυρών δεσμών με τη 

χώρα. Μέχρι τότε μόνο η συνδρομή ειδικών λόγων, όπως υγείας, μπορούσαν να 

θεμελιώσουν τέτοιο δικαίωμα για τον παράνομο αλλοδαπό.  Ο ανωτέρω νόμος, 

τροποποιήθηκε με τον Ν.4332/2015.  

Τέλος εκδόθηκε ο Ν. 4375/2016, ο οποίος προβλέπει την οργάνωση και 

λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και 

Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής και προσαρμόζει την 

ελληνική νομοθεσία προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη 

χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας». Ο νόμος αυτός 

τροποποιήθηκε με τον Ν. 4399/2016. 

Να διευκρινίσουμε ότι όλοι οι ανωτέρω νόμοι, αφορούν  τους εκτός 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας αλλοδαπούς,  αφού για τους τελευταίους, τους 

έχοντες ευρωπαϊκή ιθαγένεια, ισχύει το κοινοτικό δίκαιο που κατά κανόνα τους 

εξισώνει - από άποψη δικαιωμάτων και υποχρεώσεων απέναντι στο κράτος και σε 

κάθε ιδιώτη και για κάθε νομικά ενδιαφέρουσα άποψη της ζωής, πλην του 

δικαιώματος ψήφου στις εθνικές εκλογές - με τους ημεδαπούς. 
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Σήμερα ο ελληνικός νόμος προβλέπει τρεις τρόπους με τους οποίους ένας 

μετανάστης μπορεί να απομακρυνθεί από την χώρα: α) «επανεισδοχή», εφαρμόσιμη 

σε υπηκόους τρίτων χωρών, που προσπαθούν να διασχίσουν τα σύνορα παράτυπα 

(άρθ. 83 παρ. 2 του Ν. 3386/2005) β) διαδικασία «απέλασης», εφαρμόσιμη σε 

παράτυπους μετανάστες που συλλαμβάνονται να διασχίζουν τα σύνορα της χώρας 

(άρθ. 76-83 του Ν. 3386/2005) και γ) διαδικασία «επιστροφής», εφαρμόσιμη σε 

παράτυπους μετανάστες, που κατοικούν στη χώρα παράτυπα.  

Υπήκοος τρίτης χώρας, ο οποίος συλλαμβάνεται στην προσπάθειά του να 

διασχίσει τα σύνορα παράτυπα, μπορεί να επιστραφεί άμεσα (επανεισδοχή) από τις 

ελληνικές αρχές. Σε περίπτωση που δεν καταστεί εφικτή η άμεση επανεισδοχή του, 

εκδίδεται απόφαση απέλασης και χορηγείται κατά κανόνα προθεσμία τριάντα(30) 

ημερών προκειμένου ο μετανάστης να εγκαταλείψει τη χώρα. Σε περίπτωση που ο 

μετανάστης συλλαμβάνεται να διαμένει παράτυπα στη χώρα, εκδίδεται απόφαση 

επιστροφής, η οποία δίνει προθεσμία αναχώρησης επτά-τριάντα (7-30) ημερών. Σε 

κάποιες περιπτώσεις ωστόσο, είναι δυνατόν να δοθεί προθεσμία ενός έτους.  

Αν ο μετανάστης δεν αναχωρήσει οικειοθελώς εντός της ταχθείσας 

προθεσμίας, τότε οι αρχές μπορούν να τον απομακρύνουν αναγκαστικά με τέσσερις 

τρόπους: α)επανεισδοχή, β)αναγκαστική επιστροφή. Οι αναγκαστικές επιστροφές 

συνεπάγονται τη φυσική απομάκρυνση του παράτυπου μετανάστη χωρίς τη 

συγκατάθεσή του. Ο μετανάστης ο οποίος απομακρύνεται κατά αυτό τον τρόπο, 

εγγράφεται στον κατάλογο ανεπιθύμητων αλλοδαπών(Άρθρα 76-83 Ν. 3386/2005, 

που δεν καταργήθηκαν από το νέο Μεταναστευτικό Κώδικα N. 4251/2014 Άρθρο 

139 παρ. 2). Σε περίπτωση που ο μετανάστης αρνείται να επιβιβαστεί στο μέσο 

μεταφοράς, η απομάκρυνσή του μπορεί να λάβει χώρα με αστυνομική συνοδεία. Το 

κόστος επιστροφής βαρύνει καταρχήν το μετανάστη. Όμως εφόσον ο τελευταίος δεν 

διαθέτει τους απαραίτητους πόρους, τότε το κόστος θεωρείται δημόσια δαπάνη. 

γ)εθελούσια επιστροφή. Η ελληνική νομοθεσία δεν ρυθμίζει τη διαδικασία που θα 

πρέπει να ακολουθείται στην περίπτωση μεταναστών που επιθυμούν να επιστρέψουν 

εθελουσίως. Στην πράξη, όποιος μετανάστης επιθυμεί να επιστρέψει στη χώρα 

καταγωγής του, μπορεί να το ζητήσει ανά πάσα στιγμή. Tο βασικό πλεονέκτημα των 

εθελουσίων επιστροφών, είναι ότι ο μετανάστης δεν εγγράφεται στον κατάλογο 

ανεπιθύμητων αλλοδαπών. Τα προγράμματα εθελουσίων επιστροφών έχουν υψηλή 

αποδοτικότητα, όταν εφαρμόζονται σε υπηκόους, που μεταναστεύουν κυρίως με 
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οικονομικά κίνητρα και προέρχονται από σχετικά ασφαλείς χώρες, αλλά πολύ μικρή 

αποδοτικότητα σε αλλοδαπούς προερχόμενους από εμπόλεμες χώρες(Αφγανιστάν, 

Συρία) και τέλος δ)υποβοηθούμενη εθελούσια επιστροφή. Στην περίπτωση αυτή, οι 

μετανάστες λαμβάνουν αυξημένα οικονομικά κίνητρα για να εγκαταλείψουν τη χώρα. 

3.2 Διμερείς συμφωνίες – Συμφωνίες επανεισδοχής –Διασυνοριακή 

αστυνομική συνεργασία 

 Λόγω της μαζικής εισροής μεταναστών στην Ελλάδα από τις αρχές της 

δεκαετίας του 1990, καθώς και της σύνθετης γεωγραφικής της θέσης, αυτή έλαβε 

σταδιακά μία σειρά μέτρων. Αρχικά ιδρύθηκαν τμήματα συνοριοφυλακής και 

παράλληλα αναπτύχθηκε συνεργασία μεταξύ των διευθύνσεων αστυνομίας που είναι 

αρμόδιες για τον εντοπισμό παράτυπων μεταναστών στο εσωτερικό της χώρας, με 

εκείνες που είναι υπεύθυνες για τον έλεγχο διαβατηρίων και τον έλεγχο των συνόρων 

σε στεριά, θάλασσα και αέρα(Κανελλόπουλος, Γρέγου&Πετραλιάς 2006: 61-62). 

Παράλληλα η χώρα μας υπέγραψε συμφωνίες επανεισδοχής. Τα σύμφωνα 

επανεισδοχής θεωρούνται από τις ελληνικές αρχές, ως τα πιο πρακτικά εργαλεία στο 

πλαίσιο διαχείρισης της παράτυπης μετανάστευσης 
25

. Tο πλεονέκτημα σε σύγκριση 

με τις επιστροφές/απελάσεις, είναι ότι εφαρμόζουν μια γραφειοκρατικά 

απλοποιημένη διαδικασία, που υλοποιείται με διακρατικά αιτήματα, υπό την 

προϋπόθεση ωστόσο ότι η ξένη χώρα συνεργάζεται. Η διαδικασία απευθύνεται 

κυρίως σε μετανάστες, που τελούν σε καθεστώς επανεισδοχής, χωρίς προηγούμενη 

έκδοση απόφασης απέλασης και υπό την προϋπόθεση ότι δεν εκκρεμεί ποινική δίωξη 

από τον εισαγγελέα πλημμελειοδικών. Σε αντίθεση με άλλες διαδικασίες επιστροφής, 

δεν επιδίδεται απόφαση δικαστικής ή διοικητικής απέλασης ή απόφαση επιστροφής 

(άρθ. 77 N. 3386/2005, άρθ. 21 και 30 N. 3907/2011). Στόχος δηλαδή των 

συμφωνιών αυτών, είναι η επανεισδοχή ημεδαπού που δεν πληροί, ή δεν πληροί 

πλέον, τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής στην Ελλάδα, κατόπιν σχετικής 

αίτησης. Η συμφωνία αφορά τους υπηκόους του κράτους στο οποίο υποβάλλεται η 

αίτηση, αλλά και κάθε πρόσωπο που εισέρχεται παράνομα στην Ελλάδα μέσω του 

κράτους στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση επανεισδοχής. Η Ελλάδα έχει υπογράψει 
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μεταξύ άλλων, σύμφωνα επανεισδοχής με τη Τουρκία (2002), την Αλβανία (2004) 

και το Πακιστάν (2010) και έχει προσπαθήσει χωρίς επιτυχία, να συνάψει αντίστοιχες 

διμερείς συμφωνίες με το Ιράκ, το Αφγανιστάν και το Μπαγκλαντές 
26

. 

Επιπρόσθετα έχει θεμελιωθεί διασυνοριακή αστυνομική συνεργασία με τη 

Βουλγαρία, την Π.Γ.Δ.Μ. και την Αλβανία. Έτσι έχουν οργανωθεί διμερείς 

συναντήσεις και έχουν ληφθεί κοινές δράσεις και μέτρα στους ευαίσθητους τομείς 

ελέγχου διαβατηρίων, συνοριακού ελέγχου, πρόληψης της παράτυπης μετανάστευσης 

και καταπολέμησης της εμπορίας ναρκωτικών-ανθρώπων-όπλων.  

Στο πλαίσιο αυτό, υπεγράφη με την Τουρκία «Συμφωνία για την 

καταπολέμηση της εγκληματικότητας, τρομοκρατίας, οργανωμένου εγκλήματος, 

διακίνησης ναρκωτικών, εμπορίας ανθρώπων και παράνομης μετανάστευσης», η 

οποία τέθηκε σε ισχύ στις 17/07/2001. Σε εφαρμογή της συμφωνίας αυτής, υπεγράφη 

το Πρωτόκολλο Επανεισδοχής που προαναφέρθηκε, προβλέποντας τη συνεργασία 

ανάμεσα στο ελληνικό Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και το τουρκικό Υπουργείο 

Εσωτερικών για την επανεισδοχή υπηκόων εκατέρωθεν ή υπηκόων τρίτων κρατών, οι 

οποίοι έχουν εισέλθει παράνομα στο έδαφος είτε της Ελλάδας είτε της Τουρκίας. Η 

διαδικασία επανεισδοχής, η οποία τέθηκε τυπικά σε ισχύ στις 05/08/2002, υπάγεται 

σε ειδικούς κανονισμούς που έχουν συμφωνηθεί από τις δυο χώρες(Κανελλόπουλος, 

Γρέγου&Πετραλιάς 2006: 64). Η πιο πρόσφατη διμερής συμφωνία μεταξύ Ελλάδας - 

Τουρκίας στο θέμα της επαναπροώθησης μεταναστών, χρονολογείται από το 2010, 

όταν σε κοινή απόφαση των υπουργών εξωτερικών των δύο χωρών, η Τουρκία 

συμφώνησε να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική 

εφαρμογή των διατάξεων του Πρωτοκόλλου Επανεισδοχής μεταξύ Ελλάδας και 

Τουρκίας για την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης. Ωστόσο κανένα από 

αυτά τα Πρωτόκολλα και τις Συμφωνίες επανεισδοχής παράτυπων μεταναστών, από 

την πλευρά της Τουρκίας δεν εφαρμόστηκε 
27

.  
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Επίσης στις 18/03/2016 η Ε.Ε. και η Τουρκία αποφάσισαν τον τερματισμό της 

παράτυπης μετανάστευσης από την Τουρκία προς την Ε.Ε. Έτσι λοιπόν αναφορικά με 

το μεταναστευτικό συμφώνησαν ότι: α)όλοι οι νέοι παράτυποι μετανάστες που 

διέρχονται από τις 20 Μαρτίου 2016 από την Τουρκία με προορισμό τα ελληνικά 

νησιά, θα επιστρέφονται στην Τουρκία. Η επανεισδοχή τους θα ξεκινήσει την 4η 

Απριλίου 2016 β)για κάθε υπήκοο Συρίας που θα επιστρέφεται στην Τουρκία από τα 

ελληνικά νησιά, ένας άλλος Σύρος υπήκοος θα μετεγκαθίσταται απ’ ευθείας από την 

Τουρκία στην Ε.Ε.. Προτεραιότητα θα δίνεται σε όσους δεν έχουν εισέλθει στο 

παρελθόν, ή δεν έχουν επιχειρήσει να εισέλθουν, παράτυπα στην Ε.Ε. γ)η Τουρκία θα 

λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την αποτροπή διαμόρφωσης νέων θαλάσσιων ή 

χερσαίων οδών παράτυπης μετανάστευσης από την Τουρκία προς την Ε.Ε. δ)εφόσον 

τερματιστούν ή μειωθούν σημαντικά οι παράνομες διελεύσεις μεταξύ Τουρκίας και 

Ε.Ε., θα τεθεί σε εφαρμογή ένα Εθελοντικό Ανθρωπιστικό Πρόγραμμα Εισδοχής ε)η 

Ε.Ε. θα κινητοποιήσει πρόσθετη χρηματοδότηση μέχρι το τέλος του 2018, στο 

πλαίσιο της διευκόλυνσης για τους πρόσφυγες στ)η Ε.Ε. και η Τουρκία θα εργαστούν 

για βελτίωση των ανθρωπιστικών συνθηκών στη Συρία και ζ)η διαδικασία άρσης του 

καθεστώτος ταξιδιωτικής βίζας για τους Τούρκους πολίτες θα επιταχυνθεί, με στόχο 

την πλήρη άρση το αργότερο έως το τέλος Ιουνίου του 2016, υπό την προϋπόθεση ότι 

η Τουρκία θα πληροί όλα τα προαπαιτούμενα 
28

.  

Συνεπώς κάθε πρόσωπο που φθάνει στα ελληνικά νησιά από τις 20 Μαρτίου 

2016 και μετά, επιστρέφεται απευθείας στην Τουρκία εάν δεν έχει δικαίωμα διεθνούς 

προστασίας ή εάν δεν υποβάλλει αίτημα για χορήγηση ασύλου. Οι αιτήσεις των 

ατόμων που ζητούν άσυλο εξετάζονται με ταχείες διαδικασίες, με σκοπό την άμεση 

επιστροφή τους στην Τουρκία, εφόσον η αίτησή τους χαρακτηριστεί ως 

«απαράδεκτη». Το νομικό πλαίσιο για τις επιστροφές αυτές, είναι η διμερής 

συμφωνία επανεισδοχής μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Ωστόσο από την 1η Ιουνίου 

2016 τη διμερή συμφωνία Ελλάδας-Τουρκίας διαδέχεται η συμφωνία επανεισδοχής 

Ε.Ε.-Τουρκίας, μετά τη θέση σε ισχύ των διατάξεων για την επανεισδοχή υπηκόων 

τρίτων χωρών που προβλέπονται σε αυτήν τη συμφωνία. Για να λειτουργήσει όμως 

αποτελεσματικά η συμφωνία Ε.Ε.-Τουρκίας, θα πρέπει να επέλθει μείωση των 
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προσφυγικών ροών. Πρόκειται άλλωστε για μια διεθνή κρίση που επηρεάζει την Ε.Ε. 

και έπρεπε από την πρώτη στιγμή να αντιμετωπιστεί ως ένα κοινό ευρωπαϊκό ζήτημα, 

χωρίς μονομερείς ενέργειες.  

Στο σημείο αυτό αξίζει να επισημάνουμε ότι βασικό εργαλείο για να 

στοιχειοθετηθεί νομικά αυτή η πολιτική, ήταν η ανακήρυξη της Τουρκίας σε ασφαλή 

χώρα, ώστε πρόσφυγες και οικονομικοί μετανάστες να μπορούν να 

επαναπροωθούνται στην Τουρκία. Δεν είναι δυνατόν όμως να παραχωρείται ο 

χαρακτηρισμός «ασφαλής», σε μια χώρα που καθημερινά καταπατά δημοκρατικά 

δικαιώματα, που κλείνει τα άμεσα σύνορά της με την εμπόλεμη Συρία, που 

συμμετέχει ενεργά στη Συριακή σύρραξη, που βρίσκεται σε πόλεμο με τους 

Κούρδους στο εσωτερικό της γεγονός που συνεπάγεται και τη στάση της απέναντι 

στους Κούρδους της Συρίας και του Ιράκ και για την οποία προκύπτουν συνεχώς 

ενδείξεις, αλλά και ντοκουμέντα για την υποστήριξή της στο Ισλαμικό Κράτος. 

Φυσικά, αυτά τα γνωρίζουν όλες οι κυβερνήσεις της ΕΕ. Δεν πρόκειται, λοιπόν, για 

μια συλλογική πλάνη, αλλά για ένα σχέδιο, ξέχειλο υποκρισίας αλλά και 

σκοπιμότητας. Η Ευρώπη αποδεικνύει για μια ακόμα φορά ότι οι αξίες και τα ιδανικά 

της είναι απλά εργαλεία, περιορισμένης μάλιστα χρήσης κι όχι σταθεροί και 

ακλόνητοι «πυλώνες» κάποιου δήθεν ανθρωπιστικού και φιλελεύθερου 

οικοδομήματος. Επίσης θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η επίλυση της ανθρωπιστικής 

κρίσης, δεν θα έπρεπε να συνδέεται καθ’ οιονδήποτε τρόπον με την ενταξιακή πορεία 

της Τουρκίας.  

Παράλληλα η νομιμότητα της συμφωνίας Ε.Ε.-Τουρκίας, αμφισβητήθηκε από 

τρεις αιτούντες άσυλο που βρισκόταν στην Ελλάδα, οι οποίοι υπέβαλαν αιτήσεις 

ακύρωσης της συμφωνίας υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία είναι παράνομη διότι: 

α)παραβιάζει μεταξύ άλλων την αρχή της μη επαναπροώθησης και β)παραβιάζει την 

απαγόρευση της συλλογικής απέλασης. Ωστόσο το Δικαστήριο της Ε.Ε. διαπίστωσε 

ότι δεν ήταν αρμόδιο να αποφανθεί για τη νομιμότητα της συμφωνίας, 

υποστηρίζοντας ότι η Ε.Ε. δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος στη συμφωνία με την 

Τουρκία, αλλά τα ίδια τα 28 κράτη-μέλη. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι τα θεσμικά 

όργανα της Ε.Ε., σκοπίμως παρέκαμψαν και μάλιστα με επιτυχία, τους 

δημοκρατικούς και δικαστικούς ελέγχους και ισορροπίες που προβλέπονται στις 

συνθήκες της Ε.Ε.. Αυτό είναι προβληματικό επειδή η συμφωνία συνιστά ένα μέτρο 
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που παράγει σοβαρές νομικές επιπτώσεις για τα δικαιώματα των αιτούντων άσυλο 

και θεμελιωδώς αλλάζει την πορεία της εξωτερικής πολιτικής μετανάστευσης της 

Ε.Ε.. Αρνούμενη λοιπόν η Ε.Ε. να αναλάβει τη νομική ευθύνη για τη συμφωνία, θέτει 

σε κίνδυνο το πλαίσιο στο οποίο βασίζεται η συμφωνία, η οποία αποσκοπεί στο να 

εξασφαλίσει δημοκρατικό κράτος δικαίου και θεμελιώδη δικαιώματα 
29

.  

Πέραν όμως των ανωτέρω, και ο οργανισμός Frontex ανησυχεί για τη 

συμφωνία Ε.Ε.-Τουρκίας για το προσφυγικό, καθώς εξαιτίας των εκκαθαρίσεων στον 

κρατικό μηχανισμό της Τουρκίας μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα του Ιούλη 

2016, οι τουρκικές αρχές ασφαλείας και η ακτοφυλακή έχουν αποδυναμωθεί σε πολύ 

μεγάλο βαθμό. Έτσι λοιπόν υπάρχει η πιθανότητα να μην είναι πλέον σε θέση η 

Τουρκία να συγκρατήσει πρόσφυγες που επιθυμούν να εισέλθουν στην Ελλάδα 
30

. 

Συμπεραίνουμε επομένως ότι ο υπερπληθυσμός μεταναστών και προσφύγων 

και το ανασφαλές κλίμα που επικρατούν στα ελληνικά νησιά, προκαλούνται ως επί το 

πλείστον από τη συμφωνία Ε.Ε.-Τουρκίας, καθώς αυτοί παραμένουν αναγκαστικά 

στα νησιά ώστε να επιστρέφονται στην Τουρκία, και επιδεινώνονται από την έλλειψη 

αλληλεγγύης που δείχνουν άλλες χώρες της Ε.Ε. για τη μετεγκατάσταση των 

ανθρώπων. Έτσι λοιπόν κρίνεται αναγκαίο να μειωθεί και όχι να αυξηθεί η πίεση από 

τα άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. προς την Ελλάδα. Επίσης λόγω της συμφωνίας Ε.Ε.-

Τουρκίας, τριπλασιάστηκαν μέσα σε ένα έτος οι αιτήσεις ασύλου στη χώρα μας, 

καθώς οι μετανάστες προσπαθούν να αποφύγουν-καθυστερήσουν την 

επαναπροώθησή τους στην γείτονα χώρα.  

Τέλος η Ελλάδα έχει υπογράψει διμερείς συμφωνίες με κάποιες γειτονικές 

βαλκανικές χώρες, με βασικό σκοπό τον έλεγχο της παράτυπης μετανάστευσης, 

δίνοντας έμφαση στις ανάγκες της εσωτερικής αγοράς εργασίας και την εποχική 

απασχόληση. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτών, αποτελούν οι συμφωνίες που 

υπεγράφησαν με τη Βουλγαρία και την Αλβανία, για την εποχική απασχόληση των 

υπηκόων τους στη χώρα μας(Κανελλόπουλος, Γρέγου&Πετραλιάς 2006: 63). 
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3.3 Συμμετοχή μεταναστών στη δημόσια ζωή  

 Όπως όλες οι σύγχρονες πολιτείες, έτσι και η χώρα μας, υποβάλλουν τη 

δραστηριότητα των αλλοδαπών σε ορισμένους περιορισμούς, που αναφέρονται στην 

ικανότητά τους να είναι υποκείμενα δικαιωμάτων και υποχρεώσεων και στην 

ικανότητά τους να προβαίνουν σε ενέργειες που έχουν έννομες συνέπειες. Λόγοι 

ασφάλειας, οικονομικοί και δημοσιονομικοί, δημογραφικοί και γενικότερα λόγοι 

αυξημένης προστασίας των ημεδαπών, εξηγούν τη διαφορετική μεταχείριση των 

αλλοδαπών. Οι περιορισμοί, οι οποίοι για τους υπηκόους των κρατών μελών της Ε.Ε. 

έχουν ξεπεραστεί, αφορούν κυρίως τους υπηκόους τρίτων χωρών.  

 Έτσι λοιπόν οι μετανάστες και οι πρόσφυγες, όπως οι πολίτες κάθε χώρας, 

έχουν δικαιώματα τα οποία διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: α) θεμελιώδη ατομικά 

δικαιώματα, όπως είναι η προστασία της ζωής και ελευθερίας και η προστασία 

ενάντια στην απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση ή τιμωρία β) κοινωνικά, 

οικονομικά, εργασιακά δικαιώματα, όπως είναι το δικαίωμα στην εργασία, στην 

κοινωνική ασφάλιση, στην υγεία και στην εκπαίδευση, τα οποία εξαρτώνται από το 

μεταναστευτικό νόμο κάθε χώρας γ) πολιτικά δικαιώματα, όπως είναι το δικαίωμα 

του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις δημοτικές εκλογές και τις ευρωεκλογές, το οποίο 

εξαρτάται από τους εθνικούς νόμους κάθε χώρας δ) πολιτισμικά δικαιώματα, όπως 

είναι το δικαίωμα της θρησκευτικής ελευθερίας, της ελευθερίας σκέψης και της 

διατήρησης της γλώσσας και του πολιτισμού της χώρας προέλευσης και ε) 

«βιομηχανικά» δικαιώματα, δηλαδή το δικαίωμα συμμετοχής σε συνδικαλιστικούς 

φορείς και οργανώσεις στον τόπο εργασίας τους(Έμκε-Πουλοπούλου 2007: 64-65). 

 Ειδικότερα ως ατομικά δικαιώματα, ορίζονται αυτά που δεν μπορούν να 

αφαιρεθούν ούτε κάτω από εξαιρετικές περιπτώσεις. Ανάμεσα στα βασικά θεμελιώδη 

δικαιώματα του ανθρώπου, είναι και το δικαίωμα να εγκαταλείπει το έδαφος της 

πατρίδας του και να επανέρχεται σε αυτό όποτε το επιθυμεί. Δηλαδή κάθε άνθρωπος 

έχει το δικαίωμα να επιλέξει τον τόπο όπου θα κατοικήσει, θα εργαστεί και θα ζήσει. 

Ωστόσο το δικαίωμα αυτό, δεν συνδέεται αυτόματα με το δικαίωμα εισόδου σε μια 

άλλη χώρα. Επομένως η χώρα μας δεν έχει την υποχρέωση να δέχεται όλους τους 

μετανάστες, εφόσον αυτοί δεν πληρούν τις προϋποθέσεις εισόδου του ισχύοντος 

μεταναστευτικού νόμου(Έμκε-Πουλοπούλου 2007: 66-68). Στην κατηγορία αυτή, 

υπάγεται και το δικαίωμα της οικογενειακής επανένωσης. Στην Ελλάδα, η 

οικογενειακή επανένωση αλλοδαπών προστατεύεται από το νόμο και έτσι ο 
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αλλοδαπός που κατοικεί μόνιμα στη χώρα μας, μπορεί υπό προϋποθέσεις, να ζητήσει 

την είσοδο και εγκατάσταση και μελών της οικογένειάς του(Έμκε-Πουλοπούλου 

2007: 69-70). 

 Όσον αφορά τώρα τα εργασιακά δικαιώματα των μεταναστών, από την 

ελληνική νομοθεσία επιτρέπεται η είσοδος αλλοδαπού για απασχόληση σε σχέση 

εξαρτημένης εργασίας σε συγκεκριμένο εργοδότη και για συγκεκριμένο είδος 

απασχόλησης, εφόσον του χορηγηθεί άδεια εργασίας. Οι νομίμως διαμένοντες και 

εργαζόμενοι στην Ελλάδα αλλοδαποί, απολαμβάνουν τα ίδια εργασιακά δικαιώματα 

με τους γηγενείς(Έμκε-Πουλοπούλου 2007: 72-73). Επίσης σύμφωνα με την εθνική 

νομοθεσία, όλοι οι νομίμως διαμένοντες στην Ελλάδα αλλοδαποί ασφαλίζονται στους 

οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς και απολαμβάνουν τα ίδια ασφαλιστικά 

δικαιώματα με τους ημεδαπούς. Όσοι επομένως είναι κάτοχοι άδειας 

διαμονής/εργασίας, ασφαλίζονται ανεξαρτήτων εθνικότητας. Στην πράξη όμως, ένας 

μεγάλος αριθμός αλλοδαπών καίτοι εργάζεται στη χώρα μας, δεν έχει κοινωνική 

ασφάλιση λόγω άρνησης των εργοδοτών τους να πληρώσουν κανονικά ημερομίσθια 

και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης(Έμκε-Πουλοπούλου 2007: 74-75). Αναφορικά 

με το δικαίωμα των μεταναστών στην περίθαλψη, οι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις 

κοινής ωφέλειας και οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης, υποχρεούνται να μην 

παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε αλλοδαπούς χωρίς τα απαιτούμενα έγγραφα. 

Επομένως οι παράτυποι μετανάστες δεν μπορούν να νοσηλευθούν σε κρατικό 

δημόσιο νοσοκομείο, θεραπευτήριο ή κλινική, εκτός και αν πρόκειται για επείγον 

περιστατικό ή για ανήλικα παιδιά. Ακόμη και στην περίπτωση αυτή όμως, ο φόβος 

ενημέρωσης των αρμόδιων αστυνομικών αρχών από το ιατρικό και διοικητικό 

προσωπικό των νοσοκομείων, λειτουργεί αποτρεπτικά στους παράτυπα 

εισερχόμενους αλλοδαπούς, οι οποίοι τελικά καταφεύγουν στα πολυϊατρεία των 

Μ.Κ.Ο.. Η ανωτέρω ρύθμιση, αποβλέπει στον περιορισμό των κρουσμάτων 

κατάχρησης της δωρεάν νοσοκομειακής περίθαλψης από αλλοδαπούς που δεν τη 

δικαιούνται(Κανελλόπουλος, Γρέγου & Πετραλιάς 2006: 78-80). Επιπρόσθετα, όλοι 

οι αλλοδαποί που βρίσκονται στην Ελλάδα, έχουν δικαίωμα φοίτησης σε όλες τις 

βαθμίδες της εκπαίδευσης. Οι ανήλικοι αλλοδαποί που διαμένουν στην ελληνική 

επικράτεια, υπάγονται στην υποχρέωση της ελάχιστης σχολικής φοίτησης όπως και οι 

ημεδαποί, ακόμη και αν δεν έχει ρυθμιστεί η νόμιμη παραμονή των γονέων τους 

βάσει νόμου. Στα ελληνικά σχολεία μπορούν να εγγράφονται με ελλιπή 
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δικαιολογητικά παιδιά παράτυπων μεταναστών και προσφύγων, που προέρχονται από 

περιοχές όπου επικρατεί έκρυθμη κατάσταση ή έχουν υποβάλλει αίτημα για 

χορήγηση πολιτικού ασύλου.  Άλλωστε το δικαίωμα των παιδιών των μεταναστών να 

σπουδάζουν σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης της χώρας υποδοχής, ανεξάρτητα 

από το καθεστώς παραμονής των γονέων τους, αποτελεί ένα βήμα στην προοπτική 

της ένταξης των μεταναστών(Κανελλόπουλος, Γρέγου & Πετραλιάς 2006: 80-82). 

Τέλος στην κατηγορία των κοινωνικών δικαιωμάτων των μεταναστών, εντάσσεται το 

δικαίωμα για προσφυγή στη δικαιοσύνη, σύμφωνα με το οποίο η προσφυγή τους στη 

δικαιοσύνη δεν εξαρτάται από τη νομιμότητά τους στην Ελλάδα(Έμκε-Πουλοπούλου 

2007: 77). 

Αναφορικά με την επίσημη πολιτική συμμετοχή, το δικαίωμα του εκλέγειν και 

εκλέγεσθαι περιορίζεται αποκλειστικά στους Έλληνες πολίτες(Τριανταφυλλίδου & 

Γρώπα 2009: 207). Ωστόσο εντοπίζεται κάποιο είδος άτυπης συμμετοχής των 

μεταναστών στην πολιτική ζωή της χώρας. Τα τελευταία έτη δηλαδή, υπάρχει ένας 

αριθμός μελών του Κοινοβουλίου που περιλαμβάνουν μετανάστες στην ομάδα τους, 

ενώ τα πολιτικά κόμματα απευθύνονται σε μετανάστες που σχετίζονται ανεπίσημα με 

το κόμμα ή που συμμετέχουν  στα συνέδρια του κόμματος ως «φίλοι του κόμματος». 

Αυτές οι ανεπίσημες μορφές δικτύωσης και συμμετοχής, διευκολύνουν την 

ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στις κοινότητες των μεταναστών και τις πολιτικές 

ελίτ(Triandafyllidou & Gropa 2006: 17).  

 Τέλος οι μετανάστες έχουν το δικαίωμα συμμετοχής σε εθνικούς και 

συνδικαλιστικούς φορείς και οργανώσεις. Οι εθνικές οργανώσεις είναι κεντρικά 

σημεία στη ζωή των μεταναστών, που συμβάλλουν θετικά στη διατήρηση της εθνικής 

τους ταυτότητας, στη διάχυση των αξιών της κοινότητας και στη διευκόλυνση της 

προσαρμογής τους στην Ελλάδα μέσω κυκλοφορίας υλικού και αγαθών συμβολικής 

σημασίας. Προσπαθούν να δράσουν ως μεσολαβητές μεταξύ των μεταναστών και της 

ελληνικής κοινωνίας. Ασχολούνται με καθημερινά πρακτικά προβλήματα των 

μεταναστών, όπως είναι η παροχή πληροφοριών-συμβουλών για τη διευκόλυνση της 

διαδικασίας νομιμοποίησης των μελών της κοινότητάς τους. Όμως οι οργανώσεις 

αυτές, δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν σε επίσημο διάλογο με τις κρατικές αρχές, 

κενό που προσπαθεί να αναπληρωθεί από τις Μ.Κ.Ο.(Petronoti 2001 41-60). 

Συμπερασματικά λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι το ζητούμενο σε μια 

πολυπολιτισμική και πολυγλωσσική κοινωνία, όπως είναι η ελληνική, δεν είναι η 
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αφομοίωση(assimilation) των μεταναστών από την κοινωνία υποδοχής, δηλαδή η 

άνευ όρων εξομοίωσή τους σε τρόπους συμπεριφοράς-δράσης και σε κοινωνικούς-

ιδεολογικούς προσανατολισμούς του συστήματος υποδοχής. Διότι αν συνέβαινε κάτι 

τέτοιο, η σχέση με την κοινωνία υποδοχής θα αποδεικνύονταν ανισομερής και από τη 

μια ο μετανάστης θα καλούνταν να ανταποκριθεί με κάθε τρόπο στις προσδοκίες της, 

καταπνίγοντας τα πολιτισμικά και γλωσσικά του χαρακτηριστικά, ενώ από την άλλη 

το ίδιο το σύστημα υποδοχής θα έχανε τις δυνατότητες πολιτισμικού εμπλουτισμού, 

ανανέωσης και εκσυγχρονισμού. Επιπρόσθετα το πρόβλημα της μετανάστευσης, δεν 

πρόκειται να λυθεί ούτε με την περιθωριοποίηση των μεταναστών, λόγω της 

πολιτισμικής-γλωσσικής ετερότητας τους. Απεναντίας, απαιτείται οργανική ένταξη- 

ενσωμάτωση(integration) των μεταναστών.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ο
: Μεθοδολογία και ζητήματα της επιτόπιας 

έρευνας 

4.1 Ερευνητικός σκοπός και επιμέρους στόχοι 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να μελετήσουμε το ταξίδι των παράτυπων 

μεταναστών και προσφύγων από τις χώρες καταγωγής τους στην Ελλάδα, ως χώρα 

υποδοχής αυτών και ειδικότερα στα Δωδεκάνησα, καθώς και τον τρόπο 

δράσης(modus operandi) των κυκλωμάτων διακίνησης αυτών.   

Τα βασικά προσωπικά κίνητρα που μας οδήγησαν στο να ενσκήψουμε στο 

συγκεκριμένο θέμα, είναι ότι η συντάκτρια της παρούσας, έζησε για τρία συναπτά 

έτη στα Δωδεκάνησα και συγκεκριμένα στις νήσους Σύμη και Ρόδο, όπου  

καθημερινά αφικνούνταν στη χώρα μας εκατοντάδες παράτυποι μετανάστες οι οποίοι 

στερούνταν των απαιτούμενων νομιμοποιητικών εγγράφων και πρόσφυγες που 

αιτούνταν άσυλο, από τα έναντι Τουρκικά παράλια. 

Οι ερευνητικοί μας στόχοι έχουν ως εξής: α) να διερευνήσουμε τα αίτια φυγής 

των παράτυπων μεταναστών-προσφύγων, δηλαδή τους λόγους άφιξής τους στην 

Ελλάδα  β) να εξακριβώσουμε εάν η χώρα μας αποτελεί για τους παράτυπους 

μετανάστες-πρόσφυγες την τελική χώρα προορισμού τους ή απλώς ένα πέρασμα 

(transit country) για άλλες ευρωπαϊκές χώρες γ) να μελετήσουμε τις σχέσεις που 

συνάπτονταν μεταξύ των διαφόρων εθνοτικών ομάδων των παράτυπων μεταναστών-



[65] 

 

προσφύγων και την αρμονική ή όχι συνύπαρξή τους στο χώρο κράτησης τους και δ) 

να αντλήσουμε πληροφορίες για τη γυναικεία μετανάστευση. 

4.2 Σπουδαιότητα της έρευνας 

Όπως προέκυψε από τη βιβλιογραφική έρευνα που πραγματοποίησα, έχει γίνει 

ήδη αντικείμενο ενδιαφέροντος και ενασχόλησης το πέρασμα από τη Μεσόγειο 

θάλασσα και έχει πραγματοποιηθεί μια σχετική έρευνα με τίτλο «Διασχίζοντας τη 

Μεσόγειο Θάλασσα με πλοίο». Η έρευνα αυτή μελετά υπό διεπιστημονικό πρίσμα, 

τις νομικές και κοινωνικές επιπτώσεις των παρεμβάσεων πολιτικής στην περιοχή της 

Μεσογείου και προβαίνει σε μια συγκριτική εξέταση των μεταναστευτικών 

διαδρομών και ταξιδιωτικών μεθόδων. 

Η σημαντικότητα της δικής μας έρευνας, η οποία έχει ως κύριο ερευνητικό 

αντικείμενο τον  τρόπο δράσης των κυκλωμάτων διακίνησης παράτυπων μεταναστών 

στα Δωδεκάνησα, έγκειται στο ότι εστιάζει στην αντίληψη των ίδιων των 

μεταναστών-προσφύγων, οι οποίοι παρουσιάζονται ως παραγωγοί γνώσης και όχι 

τόσο ως αντικείμενα ανάλυσης. Ένας ακόμη λόγος που αναδεικνύει τη 

σημαντικότητα της έρευνάς μας, αποτελεί το γεγονός ότι υπάρχει ελάχιστη 

βιβλιογραφία σχετικά με τον τρόπο δράσης των κυκλωμάτων διακίνησης ανθρώπων.   

Η παρούσα έρευνα λοιπόν, θέλει να εστιάσει στους ίδιους τους παράτυπους 

μετανάστες-πρόσφυγες και μάλιστα να τους δώσει το λόγο για να εκφράσουν τη δική 

τους οπτική γωνία για τις αιτίες που τους ώθησαν να εγκαταλείψουν τη γενέτειρά 

τους και να επιλέξουν δίκτυα διακίνησης ανθρώπων για να περάσουν στην Ευρώπη. 

Επίσης, επιδιώκει να εντοπίσει-παρουσιάσει τα κριτήρια βάσει των οποίων οι 

μετανάστες επιλέγουν ένα δίκτυο έναντι κάποιου άλλου.   

4.3 Η μεθοδολογία και το θεωρητικό πλαίσιο της έρευνας - 

Ερευνητικές πρακτικές  

Η μέθοδος που υιοθετείται για τη διεξαγωγή μιας έρευνας, εξαρτάται από το 

πόσο κατάλληλη είναι αυτή, για το αντικείμενο που πρόκειται να μελετηθεί (Strauss 

& Corbin 1998: 29). Έτσι λοιπόν για την επίτευξη του σκοπού και των επιμέρους 

στόχων της παρούσας έρευνας, όπως αυτοί παρουσιάστηκαν ανωτέρω, 

προσπαθήσαμε να διενεργήσουμε έρευνα πεδίου με συμμετοχική 

παρατήρηση(participant observation) και παράλληλη λήψη συνεντεύξεων, σε 
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παράτυπους μετανάστες-πρόσφυγες οι οποίοι βρίσκονταν στο Αστυνομικό Τμήμα 

Σύμης Δωδεκανήσου. Ειδικότερα, η συμμετοχική παρατήρηση πραγματοποιούνταν 

καθημερινά για πέντε με έξι ώρες από την 1
η
 Αυγούστου 2014 έως και την 15

η
 

Αυγούστου 2014 σε πενήντα(50) παράτυπους μετανάστες-πρόσφυγες, οι οποίοι το εν 

λόγω χρονικό διάστημα κρατούνταν-φιλοξενούνταν στον προαύλιο χώρο του Α.Τ. 

Σύμης και δεν είχαν αφεθεί ελεύθεροι ή δεν είχαν μεταχθεί ή το αίτημά ασύλου που 

είχαν υποβάλει δεν είχε ακόμη εξεταστεί, ενώ οι συνεντεύξεις λήφθηκαν 

δειγματοληπτικά από ένα τυχαίο δείγμα αυτών, μεγέθους δεκαπέντε(15) ατόμων, 

ηλικίας δεκατεσσάρων(14) ετών και άνω. Άλλωστε η  απογραφική έρευνα με τη 

μορφή συνεντεύξεων του συνολικού πληθυσμού των παράτυπων μεταναστών-

προσφύγων, δε θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί, καθώς αυτοί είτε αφήνονταν 

ελεύθεροι με συγκεκριμένο χρονικό περιορισμό οικειοθελούς αποχώρησης από τη 

χώρα, είτε μετάγονταν σε κέντρα κράτησης παράτυπων μεταναστών σε άλλες 

περιοχές της Ελλάδας, είτε τους χορηγούνταν άσυλο και έτσι δεν υπήρχε πολυτέλεια 

χρόνου για κάτι τέτοιο. (Ρόντος & Παπάνης 2006: 25-29 ως προς τη 

δειγματοληπτική-απογραφική έρευνα)  

Η ερευνητική λοιπόν μεθοδολογία που εφαρμόσαμε για να ερμηνεύσουμε το 

φαινόμενο της παράτυπης μετανάστευσης στα Δωδεκάνησα, είναι ποιοτική. Τα δε 

μεθοδολογικά εργαλεία άντλησης γνώσης από το ερευνητικό πεδίο τα οποία 

χρησιμοποιήσαμε, είναι η συνέντευξη και η συμμετοχική παρατήρηση. Ως 

συνέντευξη ορίζεται η συζήτηση δυο ατόμων που αρχίζει από τον ερευνητή, με ειδικό 

σκοπό την απόκτηση των σχετικών με την έρευνα πληροφοριών και επικεντρώνεται 

από αυτόν, σε περιεχόμενο καθορισμένο από τους στόχους της έρευνας, με 

συστηματική περιγραφή, πρόβλεψη ή ερμηνεία (Cohen & Manion 1994: 374). 

Σύμφωνα με έναν άλλο ορισμό, η συνέντευξη αποτελεί ένα μεθοδολογικό εργαλείο 

το οποίο επιτρέπει την διερεύνηση των συναισθημάτων και των σκέψεων των 

υποκειμένων της έρευνας από την προσωπική τους σκοπιά (Rubin & Rubin 1995: 1). 

Επίσης η χρήση συνεντεύξεων, παρέχει στον ερευνητή τη δυνατότητα να 

παρατηρήσει τις χειρονομίες, τις εκφράσεις του προσώπου και γενικότερα τα 

συναισθήματα των συνεντευξιαζόμενων(Παπαγαρουφάλη 2002: 36). 

Είναι αξιοσημείωτο ότι, με κριτήριο το βαθμό δόμησης των συνεντεύξεων, 

αυτές διακρίνονται σε: πλήρως δομημένες, ημιδομημένες και μη δομημένες 
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συνεντεύξεις. Στην παρούσα έρευνα, χρησιμοποιήσαμε ημιδομημένες συνεντεύξεις, 

που παρείχαν περισσότερη ελευθερία τόσο στον ερευνητή όσο και στον ερευνώμενο.  

Δηλαδή υπήρχαν σαφώς προκαθορισμένες ερωτήσεις, αλλά η διάταξή τους 

τροποποιούνταν ανάλογα με τον εκάστοτε συνεντευξιαζόμενο ή παραλείπονταν 

ερωτήσεις που φαίνονταν ακατάλληλες για κάποιο συγκεκριμένο άτομο ή 

περιλαμβάνονταν νέες(Patton 1990: 280) (Ellen 1990: 230). Όσον αφορά τώρα στις 

ερωτήσεις που διατυπώνονταν στα πλαίσια της συνέντευξης, θα πρέπει να 

επισημάνουμε ότι χρησιμοποιήσαμε ερωτήσεις ανοιχτού τύπου, οι οποίες δεν 

κατευθύνουν τους πληροφορητές προς μια συγκεκριμένη απάντηση και τους 

παρέχουν τη δυνατότητα να απαντήσουν περιφραστικά(Burton 2000: 199) (Patton 

1990: 295 ).  

Η συνέντευξη δομείται κατά βάση σε θεματικές ενότητες. Ξεκινά λοιπόν με 

απλές ερωτήσεις, που σχετίζονται με τα κοινωνικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά 

των ερωτώμενων, ώστε να χαλαρώσουν. Μετά ακολουθούν ερωτήματα σχετικά με τα 

αίτια εγκατάλειψης των χωρών καταγωγής τους, τα μελλοντικά τους σχέδια και τέλος 

επικεντρωνόμαστε στο ταξίδι τους από τις χώρες προέλευσής τους έως την Ελλάδα. 

Οι ερωτήσεις διατυπώνονται απλά και κατανοητά, διότι ο πληθυσμός έρευνας αφορά 

άτομα προερχόμενα από άλλη χώρα, τα οποία αγνοούν ή γνωρίζουν σε μικρό βαθμό 

την ελληνική γλώσσα. 

Είναι αναγκαίο να αναφέρουμε ότι η ερευνήτρια μαζί με άλλους κατοίκους 

της περιοχής, για χρονικό διάστημα ενός μηνός, δηλαδή από 01-31/07/2014, 

συμμετείχε στην προσφορά συσσιτίου και άλλων ειδών πρώτης ανάγκης στους 

παράτυπους μετανάστες και πρόσφυγες που βρίσκονταν στο Αστυνομικό Τμήμα 

Σύμης. Το διάστημα αυτό, αποκτήθηκε οικειότητα μεταξύ αυτής και των παράτυπων 

μεταναστών-προσφύγων, γεγονός που ήταν άκρως απαραίτητο για τη μετέπειτα 

διεξαγωγή της έρευνας με τα άτομα αυτά. Έτσι λοιπόν όλοι οι πληροφορητές 

δέχτηκαν να συμμετάσχουν στην έρευνα, άλλοι πρόθυμα και άλλοι με κάποια 

επιφυλακτικότητα. Πάντως, σε όλες τις περιπτώσεις δόθηκαν βεβαιώσεις εχεμύθειας 

και ανωνυμίας. Για δεοντολογικούς λόγους, τα πρόσωπα της έρευνας στην παρούσα 

εργασία-μελέτη δεν εμφανίζονται με τo πραγματικό τους όνομα, όπως επίσης και τα 

άτομα που ενεπλάκησαν στο ταξίδι των παράτυπων μεταναστών-προσφύγων από τις 

χώρες καταγωγής τους έως την Ελλάδα, ώστε να μην προκληθούν δυσχέρειες στο 
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έργο των ελληνικών διωκτικών αρχών. Για την καταγραφή των συνεντεύξεων 

χρησιμοποιήθηκε το ημερολόγιο, προκειμένου να συλλεγούν δεδομένα που πρόκειται 

να αξιοποιηθούν ως βάση συμπερασμάτων και ερμηνείας, εξήγησης και πρόβλεψης. 

Αυτή λοιπόν η συστηματική καταγραφή δεδομένων λειτουργεί και ως αναστοχαστική 

διαδικασία για την ερευνήτρια, ενισχύοντας την αυτογνωσία της. Το ημερολόγιο 

αποτελεί ουσιαστικά μια γραπτή απεικόνιση γεγονότων κατά τη διάρκεια μιας 

χρονικής περιόδου, από την οπτική του συντάκτη-ερευνητή. Ανάλογα με τις 

απαιτήσεις του ζητήματος που εξετάζεται και τα προσωπικά χαρακτηριστικά του 

συντάκτη, μπορεί να πάρει κάθε φορά διαφορετική έκταση και μορφή. Το 

ημερολόγιο θα πρέπει να συμπληρώνεται σε τακτά διαστήματα και κατά το δυνατόν 

σε χρόνο όχι απομακρυσμένο από την κατάσταση την οποία περιγράφει. Όσο 

απομακρύνεται η συγγραφή του ημερολογίου από το χρόνο δράσης, τόσο λιγότερα 

στοιχεία εμπεριέχει και τόσο περιορίζεται η δυνατότητα ουσιαστικής αξιοποίησής 

του ( Schon, 1983: 63). 

Η λήψη των ατομικών συνεντεύξεων των παράτυπων μεταναστών-

προσφύγων, πραγματοποιήθηκε από την 1
η
 Αυγούστου 2014 έως και την 15

η
 

Αυγούστου 2014 σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο εντός των κτιριακών 

εγκαταστάσεων του Αστυνομικού Τμήματος Σύμης, ο οποίος ήταν απομονωμένος 

από τυχόν παρεμβάσεις αναρμόδιων ατόμων, ώστε να εξασφαλιστούν όλες οι 

χωροταξικές προϋποθέσεις για μια επιτυχημένη συνέντευξη. Η ερευνήτρια λάμβανε 

μία συνέντευξη ημερησίως. Κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων, πέραν της 

ερευνήτριας, παρόντες ήταν ένας αστυνομικός με πολιτική περιβολή, διότι η 

εμφάνιση του με υπηρεσιακή στολή ενδεχομένως να δρούσε ανασταλτικά στα όσα θα 

ήθελαν να αναφέρουν οι μετανάστες-πρόσφυγες, καθώς και ο διερμηνέας των 

τοπικών αστυνομικών αρχών όταν παρίστατο σχετική ανάγκη, ο οποίος «μετέφερε» 

τα λεγόμενα των πληροφορητών από την αραβική στην ελληνική γλώσσα. Η 

παρουσία του αστυνομικού οργάνου ήταν απαραίτητη, καθώς επρόκειτο για 

παράτυπους μετανάστες-πρόσφυγες. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημάνουμε ότι 

ο διερμηνέας που συνεργάστηκε με την ερευνήτρια, ήταν άτομο εχέμυθο και έμπιστο 

και ως εκ τούτου δεν υπήρχε κίνδυνος διαρροής πληροφοριών.  Πριν την έναρξη των 

συνεντεύξεων, η ερευνήτρια φρόντιζε ώστε να δημιουργηθεί ένα αίσθημα ασφάλειας 
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και εμπιστοσύνης στον συνεντευξιαζόμενο και προσφέρονταν σε αυτόν αναπαυτική 

θέση και καφές, ώστε να νιώσει οικεία. 

Η συμμετοχική παρατήρηση από την άλλη, είναι η οργανωμένη και 

συστηματική παρατήρηση κοινωνικών συμπεριφορών, κοινωνικής αλληλεπίδρασης, 

επικοινωνίας (λεκτικής και μη), κοινωνικών διαδικασιών και κοινωνικών πλαισίων, 

σε συγκεκριμένο κάθε φορά πολιτισμικό πλαίσιο, με τη συμμετοχή του ερευνητή. 

Ανάλογα με τον βαθμό συμμετοχής του ερευνητή, μπορούμε να διακρίνουμε τρεις 

βασικούς τύπους συμμετοχικής παρατήρησης: την πλήρη συμμετοχή, την συμμετοχή 

σαν παρατήρηση και την παρατήρηση σαν συμμετοχή(Bernard 1994: 64) (Robson 

2002: 53). Στη συγκεκριμένη έρευνα, εφαρμόστηκε η παρατήρηση σαν συμμετοχή, 

δηλαδή η ερευνήτρια δε συμμετείχε ενεργά στις δραστηριότητες της υπό έρευνα 

ομάδας, αλλά εφάρμοζε την μέθοδο της συστηματικής παρατήρησης, κατά τη 

διάρκεια της οποίας ήταν παρών και ο διερμηνέας, για να διερμηνεύσει τις 

συζητήσεις των παράτυπων μεταναστών στην ελληνική γλώσσα. Επίσης με βάση τη 

δόμηση και την αυστηρότητα της συμμετοχικής παρατήρησης, αυτή διακρίνεται σε 

ελεγχόμενη και μη ελεγχόμενη(Jorgensen 1989: 37). Στην παρούσα έρευνα, η 

συμμετοχική παρατήρηση ήταν ελεγχόμενη, καθώς πριν την άφιξη της ερευνήτριας 

στο πεδίο, υπήρχαν σαφώς προκαθορισμένοι στόχοι προς διερεύνηση. Τα βασικότερα 

στάδια της έρευνας στα πλαίσια της συμμετοχικής παρατήρησης είναι: η επιλογή του 

ερευνητικού προβλήματος – θέματος και του πεδίου, η πρόσβαση, οι σχέσεις στο 

πεδίο, η συλλογή και καταγραφή των δεδομένων και η ανάλυση-παρουσίαση των 

δεδομένων(Jorgensen 1989) (Bernard 1994: 67). Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι το 

σημαντικότερο από τα στάδια αυτά, είναι η εξασφάλιση πρόσβασης στο ερευνητικό 

πεδίο, διότι διαφορετικά θα είναι ανέφικτή η πραγματοποίηση της έρευνας. Ανάλογα 

τώρα με τον βαθμό ευκολίας πρόσβασης,  μπορούμε να διακρίνουμε τα ερευνητικά 

πεδία σε ανοιχτά ή κλειστά(Jorgensen 1989: 40). Το ερευνητικό πεδίο διεξαγωγής της 

παρούσας έρευνας, χαρακτηρίζεται ως κλειστό, διότι για την πρόσβασή μας σε αυτό 

χρειάστηκε ιδιαίτερη διαπραγμάτευση. Δηλαδή η έρευνά μας διεξήχθη κατόπιν 

σχετικής άδειας από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, ώστε να διασφαλίζεται σε κάθε 

επίπεδο η νομιμότητα της όλης διαδικασίας, τα προσωπικά δεδομένα όλων των 

συμμετεχόντων σε αυτή και να αποκρύπτονται οι απόρρητες πληροφορίες που θα 

δυσχέραιναν την προσπάθεια εξάρθρωσης κυκλωμάτων διακίνησης παράτυπων 

μεταναστών από την αστυνομία.  
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Στο σημείο αυτό, αξίζει να αναφέρουμε τα πλεονεκτήματα της συμμετοχικής μας 

παρατήρησης στο πεδίο έρευνας, τα οποία είναι τα εξής: α) η συνεχής παρουσία μας 

στο πεδίο μας επέτρεπε να παρατηρούμε ό,τι συνέβαινε εκείνη τη στιγμή, δηλαδή 

ακόμα και δύσκολα προσεγγίσιμες πτυχές της ανθρώπινης εμπειρίας που δε μπορούν 

να προκύψουν με την υποβολή ερωτήσεων β) είχαμε τη δυνατότητα να 

κατανοήσουμε το κοινωνικό πλαίσιο εντός του οποίου λάμβανε χώρα κάποιο 

φαινόμενο ή κοινωνική διαδικασία και γ) διεξήγαμε ερευνητική δουλειά σε φυσικά, 

μη τεχνητά περιβάλλοντα, δηλαδή στα πραγματικά περιβάλλοντα εντός των οποίων 

λάμβανε χώρα η κοινωνική δράση. 

Συμπερασματικά λοιπόν θα λέγαμε ότι η μέθοδος που χρησιμοποιήσαμε στο 

πεδίο έρευνας, μπορεί να ειδωθεί σαν μια μέθοδος – ομπρέλα, στα πλαίσια της οποίας 

συνελέγησαν και αναλύθηκαν πληροφορίες με τη λήψη συνεντεύξεων και με την 

συμμετοχική παρατήρηση, την οποία προσπαθήσαμε να εφαρμόσουμε στο πεδίο 

συναντώντας ωστόσο πολλούς περιορισμούς.  

4.4 Περιορισμοί της έρευνας 

Στην υποενότητα αυτή θα αναφέρουμε τους περιορισμούς που συναντήσαμε 

κατά τη διάρκεια της έρευνας πεδίου. Οι ερευνητικές μέθοδοι που χρησιμοποιήσαμε, 

δηλαδή η συνέντευξη και η συμμετοχική παρατήρηση, ήταν εξαιρετικά χρονοβόρες, 

γεγονός που προϋπέθετε θυσίες σε κόπο και χρόνο από την πλευρά της ερευνήτριας. 

Δεδομένου ότι η επιτυχημένη χρήση αυτών των ερευνητικών εργαλείων 

προαπαιτούσε την ανάπτυξη σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αποδοχής μεταξύ 

ερευνήτριας και πληροφορητών, η έρευνα πεδίου ουσιαστικά ξεκίνησε ένα μήνα 

νωρίτερα από τη λήψη των συνεντεύξεων και την έναρξη της συμμετοχικής 

παρατήρησης.  

Ειδικότερα κατά τη διάρκεια της συμμετοχικής παρατήρησης στο πεδίο 

έρευνας, η ερευνήτρια δυσκολεύτηκε αρκετά καθώς: α) απαγορευόταν η επιλεκτική 

προσοχή-καταγραφή ορισμένων μόνο διαδικασιών και συμβάντων β) απαιτούνταν 

ταχύτητα καταγραφής και γ) απαιτούνταν αυξημένα επικοινωνιακά προσόντα. 

Δηλαδή η ερευνήτρια έπρεπε να αποφεύγει παγίδες που θα έθεταν σε κίνδυνο την 

αξιοπιστία της έρευνας.  
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Όσον αφορά στον τρόπο αντίδρασης των πληροφορητών, θα πρέπει να 

αναφέρουμε ότι η πλειοψηφία αυτών ήταν πρόθυμη να συμμετάσχει στην έρευνα. 

Ωστόσο υπήρχαν και κάποιοι παράτυποι μετανάστες-πρόσφυγες, που παρά τις 

διαβεβαιώσεις μας περί εχεμύθειας και ανωνυμίας, εμφανίζονταν επιφυλακτικοί, 

δύσπιστοι και φοβισμένοι. Άλλοι «λύνονταν» στην πορεία της έρευνας και άλλοι 

εξακολουθούσαν να παρέχουν συγκεχυμένες πληροφορίες ή να είναι «κουμπωμένοι» 

στις κινήσεις και στην εν γένει συμπεριφορά τους, κατά την παρουσία της 

ερευνήτριας στο πεδίο. Αυτή η τελευταία αντίδρασή τους, θα μπορούσε να αποδοθεί 

στο φύλο της ερευνήτριας σε συνδυασμό με το πολιτισμικό περιβάλλον από το οποίο 

προέρχονταν οι πληροφορητές, όπου οι γυναίκες προστατεύονταν από τους άντρες, 

με αποτέλεσμα αυτοί να δυσκολεύονται να εκμυστηρευτούν τις δυσάρεστες εμπειρίες 

τους, στα πλαίσια της παρούσας έρευνας. 

Ένα ακόμη αντικειμενικό πρόβλημα, ήταν η δυσκολία επικοινωνίας με τους 

παράτυπους μετανάστες-πρόσφυγες που συμμετείχαν στη διεξαγόμενη έρευνα, καθώς 

η πλειοψηφία αυτών αγνοούσε την ελληνική γλώσσα. Γνωρίζοντας λοιπόν εκ των 

προτέρων αυτή τη δυσκολία, ζητήσαμε τη βοήθεια του διερμηνέα του Α.Τ. Σύμης, ο 

οποίος διακρίνονταν για την εχεμύθειά του, τόσο κατά τη διάρκεια της συμμετοχικής 

παρατήρησης, όσο και κατά τη λήψη των συνεντεύξεων. Η συμβολή και η βοήθεια 

του ήταν μεγάλη, καθώς διευκόλυνε την επικοινωνία μας μαζί τους. 

Παράλληλα θα πρέπει να επισημάνουμε ότι εφόσον η έρευνα εμπεριέχει την 

αλληλεπίδραση ατόμων, ερευνητή-ερευνώμενων, τα ερευνητικά αποτελέσματα θα 

είναι  το άθροισμα και των δυο (Silverman 1997: 114). Ο ερευνητής δηλαδή, δεν 

εξουσιάζει τη συνέντευξη εξαιτίας της πλεονεκτικής θέσης που κατέχει, αλλά ως 

άτομο το οποίο φέρει τις δικές τους προσωπικές πεποιθήσεις και προκαταλήψεις και 

το δικό του πολιτισμικό κεφάλαιο, βρίσκεται στην ίδια θέση με τον ερευνώμενο και 

τελικά μαζί συνδιαμορφώνουν την παραγωγή της νέας γνώσης(Ιγγλέση 2001: 

16,40,65). Επομένως με βάση τα ανωτέρω, τα κοινωνικά, δημογραφικά και 

πολιτισμικά χαρακτηριστικά της ερευνήτριας, υποδηλώνουν την αδυναμία 

ουδετερότητάς της απέναντι στην έρευνα και στα αποτελέσματα αυτής. Άλλωστε οι 

ήδη διαμορφωμένες αντιλήψεις της ερευνήτριας για το υπό έρευνα φαινόμενο, είναι 

απαραίτητες, όπως υποστηρίζεται και στη βιβλιογραφία, για τη διαμόρφωση της 
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συνολικής εικόνας της κοινωνικής πραγματικότητας που μελετάται(Βλαχούτσικου, 

1997: 71). 

Τέλος όπως έχει ήδη αναφερθεί, η έρευνα η οποία διεξήχθη, ήταν ποιοτική. 

Συνεπώς αποσκοπεί στην ερμηνεία του υπό μελέτη φαινομένου και χαρακτηρίζεται 

από σχετικά περιορισμένες δυνατότητες γενίκευσης και σύγκρισης(Cohen & Manion 

1994: 63).  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Ο

: Παράτυποι μετανάστες: εμπειρίες από το 

πεδίο έρευνας 

5.1 Έρευνα πεδίου 

 Συνολικά οι συμμετέχοντες στην έρευνα, ήταν πενήντα(50) άτομα, τριάντα 

πέντε(35)άντρες – δέκα(10)γυναίκες και πέντε(05)παιδιά, συριακής και ιρακινής 

καταγωγής. Οι ηλικίες των ερευνώμενων κυμαίνονταν από επτά(07) μηνών μέχρι 

εβδομήντα πέντε(75) ετών. Οι παράτυποι αυτοί μετανάστες και πρόσφυγες, 

βρίσκονταν στον  προαύλιο χώρο του Αστυνομικού Τμήματος Σύμης από τις αρχές 

Ιουλίου 2014 έως και την 15/08/2014, που ολοκληρώσαμε την έρευνα πεδίου. Βέβαια 

θα πρέπει να επισημανθεί ότι το εν λόγω χρονικό διάστημα, υπήρχε συνεχής «ροή» 

μεταναστών στο Αστυνομικό Τμήμα. Νέοι παράτυποι μετανάστες και πρόσφυγες 

έφταναν σχεδόν καθημερινά, άλλοι από τους παράτυπους μετανάστες που είχαν 

συλληφθεί παλαιότερα μετάγονταν στην ηπειρωτική Ελλάδα, άλλοι αφήνονταν 

ελεύθεροι με προθεσμία οικειοθελούς αποχώρησης από τη χώρα και σε ορισμένους 

από τους πρόσφυγες χορηγούνταν άσυλο, κατόπιν σχετικού ελέγχου της αίτησής 

τους.  

 Από τους πενήντα(50) αυτούς παράτυπους μετανάστες και πρόσφυγες τους 

οποίους παρατηρούσα καθημερινά για διάστημα δεκαπέντε(15) ημερών, επέλεξα 

δειγματοληπτικά δεκαπέντε(15) για τη λήψη συνεντεύξεων. Επρόκειτο για 

δώδεκα(12) άντρες, δύο(02) γυναίκες και έναν(01) ανήλικο, εκ των οποίων τα 

δώδεκα(12) άτομα κατάγονταν από τη Συρία και τα υπόλοιπα από το Ιράκ. Οι ηλικίες 

τους κυμαίνονταν από δεκατεσσάρων(14) ετών έως και σαράντα πέντε(45) ετών. Οι 

συνεντευξιαζόμενοι παρουσίαζαν σχετικά υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, διότι το 

46,6% είχε ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση, το 40% τη δευτεροβάθμια 



[73] 

 

εκπαίδευση, το 6,7% την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και το υπόλοιπο 6,7% ήταν 

αναλφάβητοι.   

 Η υπερεκπροσώπηση των αντρών παράτυπων μεταναστών και προσφύγων 

που παρατηρήθηκε κατά την έρευνα πεδίου ήταν αναμενόμενη, λόγω των ιδιαίτερων 

οικογενειακών αραβικών προτύπων. Ωστόσο θα πρέπει να επισημανθεί ότι στο 

παρελθόν μετανάστευαν κατ’ αποκλειστικότητα άντρες(Έμκε-Πουλοπούλου 2007: 

64). 

5.2 Ξεριζωμός και αναζήτηση νέας πατρίδας  

Αρχικά θα παρουσιάσουμε τις αιτίες φυγής των ανθρώπων του δείγματος, 

δηλαδή τους λόγους για τους οποίους εγκατέλειψαν τις χώρες καταγωγής τους, όπως 

αυτοί προέκυψαν μέσα από τη λήψη συνεντεύξεων, προκειμένου να διαπιστώσουμε 

εάν αποτελούν οικονομικούς μετανάστες ή εάν μπορεί να αναγνωριστεί στο πρόσωπό 

τους το καθεστώς του πρόσφυγα, σύμφωνα με τη Συνθήκη της Γενεύης. Στο σημείο 

όμως αυτό, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι δεν παρατίθεται η απάντηση του κάθε 

ερευνώμενου όταν ταυτίζεται με την απάντηση κάποιου άλλου, διότι έχει επέλθει 

κορεσμός και οι πληροφορίες αυτές δεν έχουν πλέον ουδεμία προστιθέμενη 

αξία(Glaser&Strauss 1967: 39).  Ως αιτίες φυγής λοιπόν, αναφέρθηκαν οι ακόλουθες: 

 

«Από τη χώρα μου έφυγα, γιατί  έχουμε πόλεμο και τα πράγματα είναι πολύ άσχημα. 

Καθημερινά σκοτώνονται πολλοί άνθρωποι»  

«Λόγω του πολέμου δεν μπορούσα φυσικά να μείνω στη Συρία και έτσι αποφάσισα να 

φύγω για….»  

«Πριν από 6 μήνες λόγω του εμφυλίου πολέμου στη Συρία, σκοτώθηκαν ο πατέρας μου 

και η μητέρα μου. Προκειμένου να σώσω τη ζωή μου, πήρα την απόφαση να φύγω από 

τη Συρία» 

«Τον τελευταίο χρόνο από τον πόλεμο, έχασα τους γονείς μου και τον αδερφό μου από 

βόμβα που έπεσε στο σπίτι μας. Γι αυτό αποφάσισα για πρώτη φορά να φύγω από τη 

χώρα μου και να ταξιδέψω για....»  

«Λόγω του πολέμου αναγκάστηκα να πουλήσω όλα μου τα υπάρχοντα, να πάρω τη 

γυναίκα μου και το γιό μου και να φύγουμε» 
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 «Η γυναίκα μου σκοτώθηκε στη Latakia πριν από 2 μήνες. Λόγω αυτού του γεγονότος, 

αποφάσισα να φύγω με το παιδί μου από τη Συρία, για να το μεγαλώσω μακριά από τον 

πόλεμο» 

«Στη χώρα μου κινδύνευα λόγω θρησκευτικών πεποιθήσεων και έτσι αποφάσισα να 

φύγω ….» 

 «Έχασα την κόρη μου και τον άντρα μου, τον οποίο αποκεφάλισαν μπροστά στα μάτια 

μου και έτσι αποφάσισα να φύγω, διότι και εναντίον μου είχε εκδοθεί μία παράνομη 

απόφαση αποκεφαλισμού, λόγω των θρησκευτικών μου πεποιθήσεων» 

«Τα πράγματα στη χώρα μου τώρα δεν είναι καλά. Έχουμε πόλεμο. Ο ένας σκοτώνει 

τον άλλον. Οι γονείς μου με έδιωξαν για να σωθώ, γιατί οι αντάρτες σκότωσαν τις τρεις 

μικρότερες αδερφές μου και δεν ήθελαν να έχω την τύχη τους»  

«Λόγω του πολέμου που μαίνεται χρόνια τώρα στη Συρία, πήραμε την απόφαση με τη 

γυναίκα μου να φύγουμε και να πάμε να ζήσουμε και να κάνουμε οικογένεια σε ένα 

ασφαλές μέρος» 

 «Πριν από ένα χρόνο, έχασα τους γονείς μου και επειδή τα οικονομικά μου δεν 

πήγαιναν καλά, αποφάσισα να φύγω και να περάσω για πρώτη φορά στην Ευρώπη, 

προκειμένου να βρω δουλειά και να γνωρίσω νέα μέρη»  

«Στη χώρα μου δεν αμοιβόμουν καλά και έτσι αποφάσισα να φύγω….» 

«Επειδή όμως άλλοτε είχα δουλειά και άλλοτε όχι, αποφάσισα να φύγω για…» 

 Συμπεραίνουμε επομένως ότι η πλειοψηφία των συνεντευξιαζόμενων, ήτοι 

δώδεκα(12) άτομα τα οποία κατάγονταν από τη Συρία, αναγκάστηκαν να 

εγκαταλείψουν τη γενέτειρά τους για λόγους ανωτέρας βίας και μόλις τρία(03) άτομα 

για λόγους οικονομικής φύσεως. Έτσι άλλοι από τα δώδεκα αυτά άτομα, 

εγκατέλειψαν ακούσια την πατρίδα τους εξαιτίας ενός υπαρκτού και δικαιολογημένου 

λόγω του πολέμου, κινδύνου εναντίον της ασφάλειας και της ζωής των ιδίων και της 

οικογένειάς τους. Άλλοι πάλι, αναγκάστηκαν να φύγουν από τις χώρες καταγωγής 

τους, λόγω φόβου δίωξης ένεκα των θρησκευτικών τους πεποιθήσεων. Όσον αφορά 

στους υπόλοιπους τρεις(03) συνεντευξιαζόμενους οι οποίοι κατάγονταν από το Ιράκ, 

αυτοί εγκατέλειψαν τη χώρα τους για ψυχολογικούς ατομικούς παράγοντες που είχαν 
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οικονομικό υπόβαθρο. Δηλαδή για λόγους ανεργίας ή μη επάρκειας εισοδήματος, οι 

οποίοι τους προκαλούσαν άγχος και ανασφάλεια. Σκοπός τους, ήταν η απόκτηση 

μεγαλύτερης οικονομικής επιφάνειας. Επομένως τα κίνητρα μετανάστευσης, 

διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα προέλευσης των μεταναστών και είναι αυτά, που 

διαφοροποιούν τους πρόσφυγες από τους οικονομικούς μετανάστες. Στην περίπτωση 

μας λοιπόν, ως πρόσφυγες θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν οι δώδεκα(12) 

συνεντευξιαζόμενοι που κατάγονταν από τη Συρία και οι υπόλοιποι τρεις(03) ως 

οικονομικοί μετανάστες. Πάντως η κινητήρια δύναμη όλων των πληροφορητών, ήταν 

το όνειρό τους για μια καλύτερη ζωή.    

Στη συνέχεια θα παραθέσουμε ορισμένες απαντήσεις παράτυπων μεταναστών 

και προσφύγων, αναφορικά με τα μελλοντικά τους σχέδια, μετά την αναχώρηση από 

τη χώρα τους:   

«Είναι η  πρώτη φορά που έρχομαι στην Ε.Ε. και συγκεκριμένα στην Ελλάδα. 

Σκοπεύουμε με τον άντρα μου να πάμε και να μείνουμε μόνιμα στη Γερμανία, όπου 

έχουμε συγγενείς και μας έχουν πει ότι η ζωή εκεί είναι πολύ καλή. Επιλέξαμε να 

περάσουμε στην Ευρώπη μέσω της Ελλάδας, διότι το «πέρασμα» από εκεί ήταν 

φθηνότερο.» 

«…….. και έτσι αποφάσισα να φύγω για την Ευρώπη. Είναι η πρώτη φορά που φεύγω 

από την πατρίδα μου. Συγκεκριμένα θέλω να πάω στην Ολλανδία, γιατί εκεί πήγαν και 

άλλοι συμπατριώτες μου και βρήκαν δουλειά. Σκοπός μου είναι να πάω, να βρω 

δουλεία και να στείλω χρήματα στους γονείς μου για να έρθουν και εκείνοι, ώστε να 

μείνουμε μόνιμα εκεί. Άρχισα λοιπόν να ψάχνω τρόπο να φύγω από τη Συρία και να 

περάσω στην Ευρώπη μέσω της Ελλάδας, διότι έτσι το ταξίδι έβγαινε πιο οικονομικά.» 

«Σκοπός μου είναι να πάω στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στη Σουηδία, όπου θέλω να 

μείνω μόνιμα. Ίσως να δυσκολευτώ να φτάσω ως εκεί, γιατί δεν έχω ξαναφύγει άλλη 

φορά από τη χώρα μου. Εκεί πήγε πριν από τρία χρόνια ο αδερφός μου και δουλεύει σε 

ένα εργοστάσιο ως εργάτης. Μου είπε να προσπαθήσω να πάω και θα με βοηθήσει να 

βρω δουλειά».  
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«Είναι πρώτη φορά που φεύγω εκτός Συρίας. Έχω κάποιους συγγενείς στη Γερμανία 

και θέλω να πάω εκεί μόνιμα, να ζήσω με ειρήνη και να δουλέψω. ……. Προτίμησα να 

πάω στην Ευρώπη διαμέσου Ελλάδας, γιατί το ταξίδι ήταν φθηνότερο.» 

«Έχω συμφοιτητές μου, που έχουν πάει για δουλειά στην Ολλανδία, στο Βέλγιο, στη 

Δανία και στη Σουηδία. Δεν έχω αποφασίσει που θα μείνω μόνιμα, καθώς είναι η 

πρώτη φορά που θα ταξιδέψω στην Ευρώπη και δεν ξέρω πού είναι καλύτερα.» 

«Εγώ είμαι δάσκαλος και η γυναίκα μου είναι νοσοκόμα, οπότε θέλουμε να πάμε 

μόνιμα στη Σουηδία, όπου εγώ θα μπορούσα να βρω δουλειά ως δάσκαλος στην εκεί 

Μουσουλμανική κοινότητα και η γυναίκα μου σε κάποιο νοσοκομείο. Ήταν η πρώτη 

φορά που θα ταξιδεύαμε στην Ευρώπη.» 

«Γι αυτό αποφάσισα για πρώτη φορά να φύγω από τη χώρα μου και να ταξιδέψω για 

την Ευρώπη. Σκοπός μου είναι να πάω στη Γερμανία, όπου ζει τα τελευταία χρόνια 

ένας ξάδερφός μου και να μείνω μόνιμα εκεί, καθώς δεν υπάρχει τίποτα να με κρατάει 

στη χώρα μου.»  

«Σκοπός μου ήταν να πάω στη Σουηδία και να μείνω μόνιμα, γιατί πριν δυο χρόνια 

είχα επισκεφτεί την αδερφή μου που μένει εκεί με την οικογένειά της. Μου άρεσε πολύ 

και η αδερφή μου θα μπορούσε να με βοηθήσει να βρω δουλειά και σπίτι. Έτσι λοιπόν 

έψαξα να βρω τρόπο να φύγω.»  

«……… και έτσι αποφάσισα να φύγω στην Ευρώπη. Είναι η πρώτη φορά που ταξιδεύω 

εκτός Ιράκ. Συγκεκριμένα θέλω να πάω στη Γερμανία, γιατί οι γιατροί έχουν μεγάλη 

ζήτηση, όπως με έχουν ενημερώσει άλλοι συμφοιτητές μου που βρίσκονται ήδη εκεί. 

Αφού εργαστώ κάποια χρόνια και αποταμιεύσω χρήματα, θέλω να επιστρέψω στην 

Mosul για να γηροκομήσω τους γονείς μου, μια και είμαι μοναχοπαίδι.» 

«……. αποφάσισα να φύγω και να περάσω για πρώτη φορά στην Ευρώπη, προκειμένου 

να βρω δουλειά και να γνωρίσω νέα μέρη. Είχα σκοπό να μείνω προσωρινά στη 

Σουηδία, γιατί είχα συγγενείς εκεί, οι οποίοι με ενημέρωσαν ότι η ζωή είναι πολύ καλή 

και αφού μάζευα κάποια χρήματα θα επέστρεφαν στο Ιράκ.»  
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«……. να περάσω στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στη Γερμανία, όπου βρίσκονται οι 

γονείς μου και να μείνω μόνιμα εκεί. Ήταν η πρώτη φορά που θα ταξιδεύαμε στην 

Ευρώπη.» 

«Σκόπευα να πάω στη Γερμανία και να μείνω μόνιμα, όπου πριν μερικούς μήνες είχε 

εγκατασταθεί η αδερφή μου μαζί με την οικογένειά της. Ήταν η πρώτη φορά που θα 

ταξίδευα στην Ευρώπη.»  

«……. αποφάσισα να φύγω για την Ευρώπη και συγκεκριμένα για τη Σουηδία, όπου 

διαμένουν μόνιμα τα τελευταία χρόνια τα οκτώ μου αδέρφια. Άλλωστε είχα πάει να τους 

επισκεφτώ πριν από δυο χρόνια και μου άρεσε πολύ. Σκοπός μου είναι να μείνω 

προσωρινά εκεί και αφού βγάλω σύνταξη να γυρίσω στο Ιράκ.» 

«Σκοπός μου ήταν να πάω στη Γερμανία, όπου βρίσκεται ο αδερφός του πατέρα μου 

και αφού μαζέψω κάποια χρήματα, να τα στείλω στους γονείς μου για να έρθουν και 

αυτοί και να μείνουμε μόνιμα εκεί. Ήταν η πρώτη φορά που θα ταξίδευα στην 

Ευρώπη.» 

«Σκοπεύαμε να πάμε στη Σουηδία, όπου οικογενειακοί μας φίλοι που είχαν πάει εκεί 

πριν από μερικούς μήνες, μας είχαν ενημερώσει ότι ο πατέρας μου θα έβρισκε εύκολα 

δουλειά και εμείς θα συνεχίζαμε τις σπουδές μας. Σκοπός μας ήταν να μείνουμε εκεί για 

πάντα. Ήταν η πρώτη φορά που θα ταξιδεύαμε στην Ευρώπη.» 

 Συμπερασματικά λοιπόν, το 86,7% των συνεντευξιαζόμενων εισέρχεται για 

πρώτη φορά στην Ευρώπη τώρα. Η Ελλάδα αποτελεί για το σύνολο των 

πληροφορητών, έναν ενδιάμεσο σταθμό προς άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως είναι η 

Γερμανία, η Ολλανδία και η Σουηδία. Το χαμηλό κόστος μεταφοράς και η ευκολία 

μετάβασης, αποτελούν αποφασιστικά κριτήρια για την επιλογή της χώρας μας ως 

ενδιάμεσου σταθμού. Ουσιαστικά η Ελλάδα δεν αποτελεί ιδιαίτερα επιθυμητή, αλλά 

εφικτή επιλογή. Όσον αφορά στα μελλοντικά σχέδια των παράτυπων μεταναστών-

προσφύγων, μεγάλες διαφορές παρατηρούνται ανάλογα με τη χώρα προέλευσης τους. 

Έτσι όσοι κατάγονται από τη Συρία(πρόσφυγες), σκοπεύουν να εγκατασταθούν 

μόνιμα στις χώρες προορισμού τους και φαίνεται ότι η απόφασή τους αυτή, η οποία 

έχει ληφθεί αρκετά πριν φτάσουν στη χώρα μας, είναι συνειδητή. Ενώ όσοι 
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κατάγονταν από το Ιράκ(οικονομικοί μετανάστες), δήλωσαν ότι θα επέστρεφαν 

μακροπρόθεσμα στη γενέτειρα τους, αφού αποκτούσαν οικονομική επιφάνεια.  

5.3 Τα δίκτυα μετανάστευσης: άτυπα δίκτυα ή οργανωμένα 

κυκλώματα διακίνησης ανθρώπων;   

 Από τα αποσπάσματα συνεντεύξεων που παρατέθηκαν ανωτέρω (5.2), 

παρατηρούμε ότι οι μεταναστευτικές κινήσεις, ακολουθούν προηγούμενες 

μετακινήσεις συγγενών και φίλων. Δηλαδή η μετανάστευση αυτοτροφοδοτείται και οι 

μετανάστες επιλέγουν να εγκατασταθούν σε χώρες, όπου έχουν ήδη κάποιον «δικό 

τους». Υπάρχουν επομένως άτυπα δίκτυα μετανάστευσης, τα οποία αποτελούνται από 

μέλη της οικογένειας, συγγενείς, φίλους και γνωστούς, υποκαθιστούν το κοινωνικό 

κράτος και διαμορφώνουν την πορεία εγκατάστασης ή μετάβασης σε άλλη χώρα, 

προσφέροντας πληροφόρηση και υποστήριξη στους μετανάστες, κατά το πρώτο 

δύσκολο διάστημα εγκατάστασής τους στο νέο περιβάλλον. Τα κοινωνικά αυτά 

δίκτυα, μειώνουν το χρηματικό και συναισθηματικό κόστος της μετανάστευσης, 

αυξάνουν τις πιθανότητες επιτυχίας αυτής και παρέχουν: α)πληροφορίες για τον τόπο 

προορισμού, τις ευκαιρίες απασχόλησης και τη νομιμοποίηση β)υπηρεσίες υποδοχής, 

οικονομική ενίσχυση και προσωρινή στέγη και γ)συναισθηματική στήριξη με την 

προσφορά παρέας που διευκολύνει την προσαρμογή των νεοαφιχθέντων (Έμκε-

Πουλοπούλου 2007:317-318). Μάλιστα τα δίκτυα αυτά, συνέβαλαν κατά ένα βαθμό 

και στην απόφαση για μετανάστευση. 

Αναφορικά με το εάν οι παράτυποι μετανάστες και πρόσφυγες 

χρησιμοποίησαν κάποιο κύκλωμα διακίνησης ανθρώπων για να περάσουν στην 

Ευρώπη διαμέσου της χώρας μας και σε θετική περίπτωση, σχετικά με τον τρόπο με 

τον οποίο ήρθαν σε επαφή με το κύκλωμα και το κριτήριο επιλογής αυτού έναντι 

κάποιου άλλου δικτύου, δήλωσαν ότι: 

«Προτού ξεκινήσουμε από τη Συρία για την Τουρκία, ο άντρας μου είχε μιλήσει στο 

τηλέφωνο με κάποιον Τούρκο με το όνομα OMER, από όσο θυμάμαι, τον οποίο μας 

είχαν συστήσει οι συγγενείς μας που κατάφεραν να φτάσουν στη Γερμανία με τη 

βοήθειά του, διότι αυτός δεν πληρώνονταν προκαταβολικά αλλά μετά που θα φτάναμε 

στον προορισμό μας. Ο Omer είπε ότι μπορούσε να μας βοηθήσει να περάσουμε στην 

Ευρώπη μέσω Ελλάδας, αρκεί να καταφέρουμε να φτάσουμε μέχρι την Antalya της 
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Τουρκίας. Θα χρειαζόταν 6000 λίρες Τουρκίας για τον καθένα μας, μέχρι την Ελλάδα. 

Εκεί είχε δικούς του ανθρώπους ελληνικής καταγωγής, οι οποίοι με 2000 ευρώ για τον 

καθένα, μπορούσαν να μας βοηθήσουν να φτάσουμε στον τελικό μας προορισμό….. 

Ένας νεαρός άντρας, γύρω στα 30-35, ψηλός με καπέλο, μάλλον Τούρκος, ο οποίος 

μιλούσε αραβικά, μας άνοιξε την πλαϊνή πόρτα και μπήκαμε μέσα …..Ο ένας άντρας, ο 

οποίος πρέπει να ήταν Έλληνας διότι μιλούσε σπαστά τουρκικά καθόταν στην ακτή 

και…..» 

«Ένας γνωστός μου από το Πανεπιστήμιο, μου μίλησε για κάποιον Σύριο που βοηθάει 

όσους θέλουν να φύγουν. Μου έδωσε έναν αριθμό τηλεφώνου και το όνομα 

Ιmad…..Ξημερώματα της 24-06-14 με περίμενε ένα αυτοκίνητο γκρι χρώματος λίγο 

έξω από την πόλη μου….. Μπήκα μέσα στο αμάξι….. Φτάνοντας κατάλαβα ότι 

βρίσκομαι στην πόλη Hatay. Από εκεί τηλεφώνησα στον Ιmad. Μου είπε πως πρέπει να 

φτάσω μέχρι το Marmaris και από εκεί θα επικοινωνούσαμε ξανά….. Ήρθε μετά από 

μία ώρα ένα ταξί με έναν Τούρκο οδηγό, ο οποίος όμως μου μίλησε σε σχετικά καλά 

Αραβικά.» 

«Την 01-06-14 ήρθα σε επαφή με τον Ali. Ο Ali είναι ένας Σύριος που βοηθάει τους 

συμπατριώτες μου να φύγουν από τη Συρία. Αυτός είχε βοηθήσει και τον αδερφό μου 

πριν τρία χρόνια. Προτιμήσαμε τον συγκεκριμένο, γιατί ζητάει να πληρωθεί μετά την 

επιτυχημένη μεταφορά και όχι προκαταβολικά όπως κάνουν άλλοι, οι οποίοι πολλές 

φορές είναι απατεώνες. Μου είπε ότι ήθελε 3000 ευρώ για να με βοηθήσει να περάσω 

τα σύνορα και να μπω στην Τουρκία, και στη συνέχεια αφού κατάφερνα να φτάσω 

μέχρι τη Datca μόνος μου, θα με περνούσε με βάρκα στην Ελλάδα….. Εκεί ήταν 3-4 

άτομα, Τούρκοι νομίζω, γιατί δε μιλούσαν Αραβικά.» 

Από τη μελέτη και ανάλυση των συνεντεύξεων των παράτυπων μεταναστών 

και των προσφύγων, προκύπτει λοιπόν ότι όλοι τους επιχείρησαν να περάσουν στις 

χώρες της Ευρώπης, με τη βοήθεια δικτύων παράνομης διακίνησης ανθρώπων. Τα 

δίκτυα αυτά ξεκινούσαν τη δράση τους είτε από τις χώρες καταγωγής των 

μεταναστών-προσφύγων, είτε από κάποια πόλη-σταθμό άλλη χώρας, συνήθως της 

Τουρκίας. Επρόκειτο ουσιαστικά για οργανωμένες ομάδες, με τη συμμετοχή πολλών 

ανθρώπων διαφορετικών εθνικοτήτων(Σύροι, Τούρκοι, Έλληνες), οι οποίες 

εκμεταλλευόμενες την επιθυμία των ανθρώπων για μια καλύτερη ζωή, τους 
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εξωθούσαν στη φυγή και στην αβεβαιότητα, υποσχόμενες μια νέα «γη της 

επαγγελίας». Η εξάρτηση των μεταναστών από τα δίκτυα αυτά, τα οποία έχουν 

αναγάγει την παράνομη διακίνηση ανθρώπων σε εξαιρετικά κερδοφόρα επιχείρηση, 

μπορεί να αποδοθεί στους παρακάτω λόγους: α)στην ανάγκη για βίζα β)στην 

απαγορευτική πολιτική εισόδου μεταναστών που έχει υιοθετηθεί από πολλές χώρες 

γ)στους αυστηρότερους ελέγχους στα χερσαία και θαλάσσια σύνορα και δ)στην 

απουσία νόμιμης μεταναστευτικής οδού(Έμκε-Πουλοπούλου 2007: 319,512). Οι 

μετανάστες-πρόσφυγες για την επιλογή ενός συγκεκριμένου δικτύου, 

χρησιμοποιούσαν ως κριτήριο τον χρόνο καταβολής του προσυμφωνημένου ποσού. 

Έτσι λοιπόν προτιμούνταν τα δίκτυα εκείνα, που ζητούσαν χρήματα μετά την 

επιτυχημένη παράδοση(successful delivery) του μετανάστη στη χώρα υποδοχής. 

Τέλος όπως προέκυψε από την ανάλυση των συνεντεύξεων, η πλειοψηφία των 

παράτυπων μεταναστών και προσφύγων ήρθε σε επαφή με τα κυκλώματα διακίνησης, 

μέσω κάποιου φιλικού ή συγγενικού τους προσώπου που είχε χρησιμοποιήσει τις 

υπηρεσίες των ομάδων αυτών νωρίτερα.  

5.4 Κυκλώματα διακίνησης ανθρώπων. Ο ρόλος και ο τρόπος δράσης 

τους. 

Οι παράτυποι μετανάστες-πρόσφυγες σχετικά με τις συμφωνίες που σύναπταν 

με τους διακινητές και το χρηματικό ποσό που κατέβαλαν, ανέφεραν: 

«Μου είπε ότι ήθελε 9800 λίρες Τουρκίας για να με βοηθήσει να περάσω τα σύνορα και 

να μπω στην Τουρκία, και στη συνέχεια αφού κατάφερνα να φτάσω μέχρι τη Datca 

μόνος μου, θα με περνούσε με βάρκα στην Ελλάδα. Εκεί είχε δικούς του ανθρώπους, οι 

οποίοι με άλλα 3000 ευρώ μετρητά θα με μετέφεραν στην Σουηδία. Τα χρήματα για το 

ταξίδι μέχρι την Ελλάδα, θα τα κατέθετα σε κάποια τράπεζα και θα έπαιρναν έναν 

κωδικό, τον οποίο θα έδινα στο βαρκάρη κατά την επιβίβαση. Επειδή όμως δεν είχα 

τόσα λεφτά, περίμενα να μου στείλει ο αδερφός μου από τη Σουηδία.» 

«Λόγω του πολέμου αναγκάστηκα να πουλήσω όλα μου τα υπάρχοντα, να πάρω τη 

γυναίκα μου και το γιό μου και να φύγουμε…… Μόλις φτάσαμε στο τουριστικό γραφείο 

στη Datca, μας περίμενε ο Hasan, ο οποίος ζήτησε 6000 ευρώ συνολικά, για να μας 

περάσει στην Ελλάδα. Του είπα ότι δεν είχα τόσα πολλά χρήματα παρά μόνο 4500 

χιλιάδες ευρώ. Μου είπε ότι με αυτά τα χρήματα θα έπρεπε να φύγω με μια μικρότερη 
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βάρκα που δεν ήταν και πολύ ασφαλής, γιατί εκείνες τις ημέρες είχε κακοκαιρία. Δεν 

είχα άλλη επιλογή και συμφώνησα. Του έδωσα τα λεφτά και μας μετέφερε…»  

«Έτσι λοιπόν αφού πούλησα τα υπάρχοντά μου και μάζεψα κάποια χρήματα, ξεκίνησα 

το ταξίδι μου στις 15/06/2014…..Ο Asim μου είπε ότι θα κάνει κάποια έξοδα, τα οποία 

θα στοιχίσουν 2800 δολάρια…..Όταν κοντεύαμε στα σύνορα με την Τουρκία, μου 

ζήτησε τα χρήματα που είχα συμφωνήσει με τον Asim και αφού…»  

Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι το χρηματικό ποσό που κατέβαλαν οι 

μετανάστες και οι πρόσφυγες στα κυκλώματα διακίνησης, διαμορφώνονταν ανάλογα 

με τον προορισμό, το είδος της παρεχόμενης υπηρεσίας, το δρομολόγιο και το 

μεταφορικό μέσο που χρησιμοποιούνταν. Κυμαίνονταν δε από 1500-3000 ευρώ κατ’ 

άτομο, για το ταξίδι από τις χώρες καταγωγής τους ή την Τουρκία μέχρι κάποιο 

ελληνικό νησί, το οποίο διαρκούσε μόλις μερικά εικοσιτετράωρα. Στη συνέχεια οι 

μετανάστες θα κατέβαλαν εκ νέου χρήματα, προκειμένου να μεταφερθούν στον 

τελικό τους προορισμό. Η καταβολή των χρημάτων, γινόταν σε ευρώ ή δολάρια 

Η.Π.Α. ή λίρες Τουρκίας, ανάλογα με την επιθυμία των διακινητών. Οι διακινητές 

άλλες φορές ζητούσαν προκαταβολή σε μετρητά και άλλες φορές πραγματοποιούσαν 

τη μεταφορά άνευ προκαταβολής. Το συμφωνηθέν χρηματικό ποσό άλλοτε 

καταβάλλονταν σε μετρητά στην αρχή του ταξιδιού, άλλοτε τμηματικά σε μετρητά 

κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και άλλοτε πάλι κατατίθενταν σε κάποια τράπεζα και 

οι μετανάστες-πρόσφυγες γνωστοποιούσαν απλώς τον σχετικό κωδικό κατάθεσης 

στον διακινητή. Η τελευταία αυτή πρακτική, υιοθετούνταν από τους διακινητές για να 

ελαχιστοποιήσουν τις πιθανότητες σύλληψης τους από τις διωκτικές αρχές. Για να 

συγκεντρώσουν όμως οι παράτυποι μετανάστες-πρόσφυγες το χρηματικό ποσό που 

απαιτούνταν, αναγκάζονταν πολλές φορές να πουλήσουν τα περιουσιακά τους 

στοιχεία ή να πάρουν δάνεια. Επρόκειτο ουσιαστικά για στυγνή εκμετάλλευση την 

οποία ωστόσο αποδέχονταν, λόγω της δεινής κατάστασης στην οποία βρίσκονταν.  

Στη συνέχεια παραθέτουμε κάποιες αναφορές των συνεντευξιαζόμενων,  

σχετικά με τον τρόπο δράσης των κυκλωμάτων διακίνησής τους:  

«…οδικώς με ένα αυτοκίνητο συγγενικού προσώπου. Το ταξίδι έγινε νυχτερινές ώρες 

μέχρι τα ξημερώματα… Ετοιμαστήκαμε και την 15-06-14 ξημερώματα, ήρθαν στο 

ξενοδοχείο δυο αυτοκίνητα άσπρα, τύπου βαν, με πλαϊνές συρόμενες πόρτες…. Στη 
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διαδρομή δε μπορούσαμε να βλέπουμε έξω, γιατί δεν υπήρχαν παράθυρα. Με τον οδηγό 

υπήρχε χώρισμα με ένα μικρό παράθυρο, από το οποίο ακούγαμε τις συνομιλίες… Μετά 

από δέκα λεπτά περίπου, φτάσαμε σε ένα μικρό λιμανάκι που είχε δεμένες μικρές 

ψαράδικες βαρκούλες, όπου μας περίμενε ένα μεγάλο φουσκωτό με δύο άτομα. Το 

φουσκωτό ήταν μαύρο, με μαύρη μηχανή και χωρούσε περίπου 30 άτομα.» 

«Θα ταξιδεύαμε με τουριστικό λεωφορείο μέχρι την Antalya και από εκεί με άλλο 

τουριστικό λεωφορείο για Datca. Εκεί θα κανόνιζε πως θα πάμε στην Ελλάδα… Του 

έδωσα τα λεφτά και μας μετέφερε σε ένα μέρος που θα μέναμε προσωρινά μέχρι να 

φύγουμε. Ήταν ένα άδειο διαμέρισμα κοντά στο ταξιδιωτικό του γραφείο. Μείναμε εκεί 

δύο βράδια. Το δεύτερο βράδυ πριν κοιμηθούμε, ήρθε ο Hasan και μας είπε να είμαστε 

έτοιμοι γιατί τα ξημερώματα θα φεύγαμε. Έτσι και έγινε. Γύρω στις 03:00 πέρασε ο 

Hasan με ένα αυτοκίνητο τύπου βαν, μαύρου χρώματος και μας πήρε…» 

«Ο Omer μου είπε ότι θα με περνούσε στη Σύμη, δήθεν ως μέλος του πληρώματος ενός 

τουριστικού πλοίου που αναχωρούσε στις 09:00… ο καπετάνιος. Με οδήγησε μέχρι το 

γκαράζ του πλοίου, μπήκαμε στο αυτοκίνητό του και ευτυχώς κατεβήκαμε στο λιμάνι 

χωρίς κανένα πρόβλημα. Ο καπετάνιος με άφησε μερικά μέτρα παρακάτω, γιατί 

ακριβώς μπροστά στο λιμάνι, βρισκόταν το αστυνομικό τμήμα και δεν ήθελε να γίνει 

αντιληπτός.» 

«…με τη βοήθεια μιας φουσκωτής βάρκας, μας μετέφερε στο ιστιοφόρο που δεν ήταν 

μεγαλύτερο από δέκα μέτρα. Στο σκάφος μας περίμεναν δύο Τούρκοι, οι οποίοι μας 

οδήγησαν σε μια καμπίνα, όπου υπήρχαν και άλλα είκοσι άτομα διαφόρων εθνικοτήτων 

μα οι περισσότεροι ήταν Σύριοι, κλείδωσαν την πόρτα και έφυγαν.» 

«Εκεί μας περίμενε ένα μεγάλο ξύλινο καράβι-γκουλέτα. Ο οδηγός του βαν, αφού μας 

επέστρεψε τα κινητά τηλέφωνα, είπε να τα κρατήσουμε απενεργοποιημένα και να 

κατηφορίσουμε από το βραχώδες μονοπάτι μέχρι το καράβι. Πάνω στο καράβι, μας 

περίμεναν δύο άντρες με μαύρα ρούχα και κουκούλες, από τις οποίες μπορούσαμε να 

διακρίνουμε μόνο τα μάτια τους. …. Μας οδήγησαν στο αμπάρι του καραβιού, όπου 

υπήρχαν άλλα τριάντα περίπου άτομα και μας είπαν να παραμείνουμε εκεί μέχρι να μας 

ειδοποιήσουν. » 
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«….Αφού επιβιβαστήκαμε όλοι, ο ένας διακινητής με την απειλή όπλου, έβαλε έναν από 

εμάς που του είπε ότι γνωρίζει να οδηγεί βάρκες τέτοιου τύπου, στο τιμόνι και κάθισε 

δίπλα του για να τον καθοδηγεί....» 

 «Οι γονείς μου, μου έδωσαν χρήματα για να συνεχίσω το ταξίδι και στις 25/06/2014 το 

πρωί, πήρα το λεωφορείο για Antalya, όπου υπάρχει ένα ταξιδιωτικό γραφείο που 

βοηθάει τον κόσμο που θέλει να πάει στην Ελλάδα, όπως με ενημέρωσε ο πατέρας μου. 

Το γραφείο αυτό, το είχε βρει σε μια αγγελία στο ιντερνέτ.»   

«Την άλλη μέρα το πρωί, πήγα σε μια συγκεκριμένη καφετέρια κοντά στο δημαρχείο της 

πόλης, όπως μου είχαν υποδείξει οι συμφοιτητές μου που βρίσκονται ήδη στη Γερμανία, 

γιατί εκεί σύχναζαν άνθρωποι που μπορούσαν να με βοηθήσουν.» 

«Πριν ξεκινήσουμε από τη Συρία, ένας φίλος, μου είχε πει για ένα ταξιδιωτικό γραφείο 

στα Adana, το οποίο είχε βρει σε μια αγγελία στην εφημερίδα, ότι βοηθούσε όσους 

ήθελαν να περάσουν στην Ευρώπη.» 

Συμπερασματικά λοιπόν, από την ανάλυση των συνεντεύξεων των παράτυπων 

μεταναστών-προσφύγων, προέκυψε ότι τα διεθνή κυκλώματα διακίνησης αυτών, 

ανακαλύπτουν συνεχώς νέους τρόπους παραπλάνησης των διωκτικών αρχών. Έτσι 

για τη μεταφορά παράτυπων μεταναστών, η οποία πραγματοποιείται αργά το 

απόγευμα, το βράδυ ή τις πρώτες πρωινές ώρες, χρησιμοποιούνται ποικίλα 

μεταφορικά μέσα τα οποία εναλλάσσονται όπως: φορτηγά, τουριστικά λεωφορεία, 

ασθενοφόρα και ιδιωτικά αυτοκίνητα, με τα οποία οι μετανάστες παραλαμβάνονται 

από παραμεθόριες περιοχές και οδηγούνται σε εσωτερικούς προορισμούς και 

συγκεκριμένα σε απόμερα καταλύματα(διαμερίσματα, αποθήκες, ξενοδοχεία). Στη 

συνέχεια αφού οι διακινητές συγκεντρώσουν όλους τους μετανάστες σε 

συγκεκριμένα σημεία στα τουρκικά παράλια, χρησιμοποιούν ταχύπλοα σκάφη, όταν 

πρόκειται για μικρές αποστάσεις μεταξύ τουρκικών και ελληνικών ακτών, 

αναθέτοντας μάλιστα κάποιες φορές στους ίδιους τους μετανάστες το χειρισμό των 

σκαφών αυτών, προκειμένου να αποφευχθεί η σύλληψη τους και η εξάρθρωση του 

κυκλώματος. Επίσης σε ορισμένες περιπτώσεις, οι ίδιοι οι διακινητές προκαλούν 

ναυάγια θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια και τη ζωή των μεταναστών, ώστε να 

περιορίσουν τα περιθώρια εντοπισμού τους από τα περιπολικά σκάφη της ελληνικής 

ακτοφυλακής. Άλλες φορές πάλι για τη μεταφορά παράτυπων μεταναστών, 
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χρησιμοποιούνται θαλαμηγοί και τουριστικά ιστιοφόρα, τα οποία δεν κινούν υποψίες, 

είναι ευέλικτα, έχουν μεγάλη χωρητικότητα και είναι εύκολο να αγκυροβολήσουν 

ακόμη και στα πιο απόμερα ξερονήσια. Τέλος όπως προέκυψε από την ανάλυση και 

ερμηνεία των συνεντεύξεων, τα κυκλώματα έχουν οργανώσει στις χώρες προέλευσης 

των παράτυπων μεταναστών, «μηχανισμούς στρατολόγησης» εν δυνάμει παράτυπων 

μεταναστών. Η συνηθέστερη μέθοδος είναι μέσω διαφημίσεων ταξιδιωτικών 

πρακτορείων, οι οποίες είναι καταχωρημένες στον ημερήσιο τύπο και στο διαδίκτυο 

και μέσω επαφών με μεσάζοντες διακινητές, που πραγματοποιούνται σε χώρους 

μαζικής εστίασης(μπαρ, καφετέριες).    

Τέλος οι παράτυποι μετανάστες και οι πρόσφυγες όσον αφορά στη 

συμπεριφορά των διακινητών απέναντί τους, δήλωσαν: 

«Στο δρόμο επειδή ζαλιζόμουν από την εγκυμοσύνη και δεν ήμουν καλά, τους ζήτησα 

δυο φορές να σταματήσουν, αλλά αρνήθηκαν. Φαίνονταν λίγο απότομοι, πιο πολύ ο 

οδηγός.» 

«….Τότε ο οδηγός μου έβαλε τις φωνές και με απείλησε πως αν δεν τους δώσω τα 

λεφτά, θα με έσφαζαν οι αντάρτες. Φοβήθηκα πολύ και του έδωσα τα χρήματα. Αυτός 

όμως μου απέσπασε δια της βίας και άλλα 200 ευρώ….. Ο οδηγός με κατέβασε με το 

ζόρι σχεδόν…. Στο διαμέρισμα μείναμε τρεις ημέρες. Όλες αυτές τις μέρες δεν βγαίναμε 

από εκεί. Ερχόταν μια φορά την ημέρα κάποιος που μας έφερνε φαγητό και μετά μας 

κλείδωνε… Αφού επιβιβαστήκαμε όλοι, ο ένας διακινητής με την απειλή όπλου, έβαλε 

έναν από εμάς που του είπε ότι γνωρίζει να οδηγεί βάρκες τέτοιου τύπου, στο τιμόνι και 

κάθισε δίπλα του για να τον καθοδηγεί….. Φτάσαμε σε μια μικρή παραλία σε έναν 

ήσυχο κόλπο της Σύμης και μας είπαν να κατεβούμε χωρίς καν να σταματήσουν 

εντελώς το φουσκωτό. Έπρεπε δηλαδή να πηδήξουμε στη θάλασσα, αλλά ευτυχώς δεν 

ήμασταν βαθιά, γιατί μερικοί δεν ήξεραν μπάνιο.» 

«Στην αποθήκη μείναμε κλειδωμένοι για 3 μέρες. Τρώγαμε μόνο φρούτα που υπήρχαν 

σε κάτι κιβώτια…. Ένας από αυτούς, αφού μας αφαίρεσε τα κινητά μας τηλέφωνα,  μας 

υπέδειξε να κατέβουμε στο αμπάρι και μας έκανε νόημα για απόλυτη ησυχία…. 

Φτάνοντας βγήκαμε από το αμπάρι και αφού επέστρεψαν σε ορισμένους μόνο τα κινητά 

τους τηλέφωνα…. »  



[85] 

 

«Του έδωσα τα χρήματα και στη συνέχεια αυτός με πήγε σε ένα ξενοδοχείο, όπου θα 

διανυκτέρευα και την επομένη τα ξημερώματα θα ερχόταν να με πάρει. Άδικα όμως 

περίμενα. Τον κάλεσα στον αριθμό τηλεφώνου που μου είχε δώσει, αλλά δεν μου 

απάντησε. …. Όμως ο Imad δεν ήρθε ποτέ. Τηλεφώνησα στον πατέρα μου και του είπα 

τι έγινε. Εκείνος με ενημέρωσε πως και άλλοι Σύριοι έπαθαν το ίδιο από τον Imad. 

Τους πήρε χρήματα και τους παράτησε. Με λίγα λόγια μας κορόιδεψε….. Μόνο κάποια 

στιγμή, ενώ ο διακινητής κοιτούσε γύρω γύρω με τα κιάλια, μας έκανε νόημα να 

σκύψουμε και να κρυφτούμε κάτω από ένα μεγάλο μουσαμά. Μάλλον είδε σκάφος του 

λιμενικού να περνάει. Επειδή όμως το σκάφος πλησίαζε, όπως κατάλαβα από τον ήχο 

της μηχανής του, ο διακινητής μπήκε γρήγορα στο μικρότερο φουσκωτό που ήταν 

δεμένο στο πίσω μέρος και αφού τρύπησε το δικό μας, έφυγε γρήγορα και πάλι προς την 

Τουρκία. Το φουσκωτό μας, άρχισε να γεμίζει νερά.»  

«Αυτός δεν μας φερόταν καλά, φώναζε και μας έβριζε χωρίς να του κάνουμε τίποτα….. 

Ήρθε και αφού μας έβγαζε έναν-έναν από το διαμέρισμα, μας αφαιρούσε τα κινητά μας 

τηλέφωνα και ό.τι χρήματα είχαμε πάνω μας… Ήμασταν κλεισμένοι στο φορτηγό χωρίς 

νερό και φαγητό από τις 02:00 τα ξημερώματα που φύγαμε από Antalya μέχρι τις 23:00 

της ίδιας μέρας που μας κατέβασε σε μια απόμερη παραλία. Του ζητήσαμε να μας 

επιστρέψει τα πράγματά μας, όμως αυτός μας επέστρεψε μόνο ορισμένα και έφυγε….»  

«Του φώναξα, γιατί το παιδί μου ήταν νηστικό τόσες ημέρες και αυτός με πλησίασε και 

με χτύπησε με γροθιά στο στομάχι και μου είπε να μην ξαναμιλήσω μέχρι να φύγουμε 

από εκείνο το σπίτι. Τελικά εκεί καθίσαμε μια εβδομάδα, χωρίς να  μπορούμε να πάμε 

πουθενά. Είχα αρχίσει να φοβάμαι ότι θα μέναμε εκεί.»  

«Κάποιους τους είχε πάρει ο ύπνος και επειδή καθυστερούσαν να αποβιβαστούν, οι 

διακινητές τους έσπρωχναν και τους πετούσαν στη θάλασσα μαζί με τα πράγματά τους. 

Ευτυχώς το καράβι είχε σταματήσει πολύ κοντά στη στεριά, γιατί κάποιοι δεν ήξεραν 

μπάνιο.»  

«Η βάρκα, η οποία ήταν μαύρου χρώματος, ήταν πολύ μικρή συγκριτικά με τον αριθμό 

των μεταναστών που θα μετέφερε. Φοβόμασταν για τη ζωή μας, όμως δεν είχαμε άλλη 

επιλογή.»  
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Από την ανάλυση λοιπόν των συνεντεύξεων, προέκυψε ότι οι διακινητές ήταν 

απάνθρωποι, θρασύτατοι και ότι αδιαφορούσαν για τη ζωή των μεταναστών την 

οποία έθεταν σε άμεσο κίνδυνο, χρησιμοποιώντας παλιά μεταφορικά μέσα, 

υπερφορτώνοντας τα σκάφη ή αναγκάζοντας τους μετανάστες να πέσουν στα βαθιά 

νερά για να αποφύγουν οι ίδιοι τη σύλληψη. Δηλαδή ορισμένοι διακινητές 

εγκατέλειπαν τους μεταφερόμενους στα μέσα της διαδρομής, προκαλώντας πολλές 

φορές ακόμη και ναυάγια, όπως προαναφέραμε. Επίσης αναφέρθηκαν περιστατικά 

απειλών, εκβιασμών, αποκλεισμού από την ικανοποίηση βασικών αναγκών(πείνα, 

δίψα), ξυλοδαρμών, κατακράτησης προσωπικών αντικειμένων(διαβατήριο, 

φωτογραφίες αγαπημένων προσώπων) και κλοπής χρημάτων και κινητών 

τηλεφώνων. Τα θύματα υποχωρούσαν, δεν αντιδρούσαν και δεν κατήγγελλαν τα 

περιστατικά αυτά, καθώς ήταν απομονωμένα και διακατέχονταν από αισθήματα 

φόβου. Για όσους τολμούσαν να αντιδράσουν, ξεκινούσε ένας νέος κύκλος βίας με 

σκοπό τη μετατροπή τους σε πειθήνια όργανα. Δικαιολογημένα λοιπόν θα 

μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε τα δίκτυα διακίνησης μεταναστών, ως μια σύγχρονη 

δουλεία. 

5.5 Από τον μετανάστη στη μετανάστρια 

Τα μεθοδολογικά εργαλεία που χρησιμοποιήσαμε στην παρούσα έρευνα, όπως 

έχουμε ήδη αναφέρει, είναι οι συνεντεύξεις παράτυπων μεταναστών-προσφύγων και 

η συμμετοχική μας παρατήρηση στο πεδίο έρευνας, όπου σε συνεργασία με τον 

διερμηνέα της ΕΛ.ΑΣ, καταφέραμε να κατανοήσουμε καλύτερα τις συμπεριφορές και 

τα περιστατικά που παρατηρούσαμε. Μέσω της μεθόδου αυτής, κατέστη εφικτή η 

άντληση πρόσθετου πλούτου πληροφοριών, για τις σχέσεις που συνάπτονταν μεταξύ 

των διαφόρων εθνοτικών ομάδων των παράτυπων μεταναστών-προσφύγων και την 

αρμονική ή όχι συμβίωσή τους, έτσι ώστε να συμπληρωθούν οι πληροφορίες που 

συνελέγησαν μέσω των συνεντεύξεων.  

Στο δείγμα των πενήντα ατόμων που παρατηρούσαμε, υπήρχαν μόλις 

δέκα(10) γυναίκες, η πλειοψηφία των οποίων συνοδευόταν από το σύζυγό τους. Στις 

περιπτώσεις αυτές, η γυναίκα έπαιρνε ελάχιστες πρωτοβουλίες και εξαρτιόταν από το 

σύζυγό της, ο οποίος την προστάτευε και αποφάσιζε για λογαριασμό της ακόμη και 

για απλά ζητήματα της καθημερινότητας. Οι γυναίκες που συνοδεύονταν, δεν 

συνομιλούσαν με άλλους άντρες, πέρα από το σύζυγό τους και τα συγγενικά τους 
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πρόσωπα. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση της MARIA από τη Συρία, η οποία ήταν 

πιο απελευθερωμένη συγκριτικά με τις υπόλοιπες γυναίκες, καθώς ταξίδεψε για την 

Ελλάδα, συνοδευόμενη από τα ξαδέρφια της, μια και είχε χάσει τον σύζυγο και την 

κόρη της συνεπεία αποκεφαλισμού.  Όλες οι γυναίκες του δείγματος, αρχικά είχαν 

καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους με μαντήλες, από τις οποίες 

διακρίνονταν μόνο τα μάτια τους. Με την πάροδο όμως των ημερών, οι γυναίκες 

εγκατέλειπαν την πλήρη κάλυψη του προσώπου τους, λόγω των δυσμενών συνθηκών 

διαβίωσης που επικρατούσαν στον προαύλιο χώρο κράτησης τους, ένεκα του 

μεγάλου αριθμού των μεταναστών. Από τα ανωτέρω λοιπόν, συμπεραίνουμε ότι θα 

πρέπει να τροποποιηθεί η σκέψη μας αναφορικά με τη μετανάστευση, η οποία μέχρι 

πρότινος θεωρούνταν αμιγώς αντρική υπόθεση. Πλέον τα «αποδημητικά πουλιά» 

είναι και γυναίκες, που συμμετέχουν στη μεταναστευτική διαδικασία και βγαίνουν 

από τη σιωπή, χωρίς να συνοδεύονται απαραιτήτως από κάποια αντρική παρουσία. 

5.6 Εκδήλωση αλληλεγγύης πέρα από δόγμα και θρησκεία - Σχέσεις 

γενεών 

Από τους μετανάστες- πρόσφυγες του δείγματός μου, είκοσι(20) Σύροι είχαν 

βαφτιστεί χριστιανοί ορθόδοξοι και οι υπόλοιποι τριάντα(30), Σύροι και Ιρακινοί, 

ήταν μουσουλμάνοι. Ωστόσο δεν παρατηρήθηκαν διενέξεις και προστριβές μεταξύ 

τους, ένεκα των θρησκευτικών τους πεποιθήσεων. Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι το 

απόγευμα της 10/08/2014 ένας Σύρος πρόσφυγας, ο οποίος είχε ασπαστεί τον 

χριστιανισμό, έχασε ξαφνικά τις αισθήσεις του λόγω των δυσμενών συνθηκών 

κράτησής, σε συνδυασμό με την ιδιαίτερα υψηλή θερμοκρασία. Η ανταπόκριση 

όλων, ανεξαρτήτως θρησκεύματος, προκειμένου να του παράσχουν τις πρώτες 

βοήθειες και να τον μεταφέρουν στο ασθενοφόρο, ήταν άμεση. Επίσης οι 

μουσουλμάνοι, καίτοι ήταν κρατούμενοι, τηρούσαν απαρέγκλιτα τον έναν από τους 

Πέντε Πυλώνες του Ισλάμ, δηλαδή την προσευχή. Έτσι λοιπόν προσεύχονταν με 

τελετουργικό τρόπο, αφού έπλεναν τα χέρια, τα πόδια και το πρόσωπό τους, έχοντας 

κατεύθυνση προς τη Μέκκα, άλλοι πέντε φορές ημερησίως: το πρωί μεταξύ χαραυγής 

και ανατολής του ήλιου, το μεσημέρι, γύρω στις τρείς το απόγευμα, μετά τη δύση του 

ήλιου και το βράδυ όταν ήταν σκοτάδι και άλλοι μόνο τρεις φορές.  

Από την παραμονή μου στο πεδίο, εξήχθησαν συμπεράσματα και αναφορικά 

με τις σχέσεις μεταξύ γενεών. Έτσι λοιπόν διαπιστώθηκε ότι οι νεότεροι, έτρεφαν 
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σεβασμό στο πρόσωπο των γηραιότερων, είτε τους συνέδεε κάποιος δεσμός 

συγγένειας είτε όχι και δε δίσταζαν να τους βοηθήσουν όταν αντιμετώπιζαν κάποια 

δυσκολία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί μια ηλικιωμένη γυναίκα από τη 

Συρία ηλικίας εβδομήντα πέντε(75) ετών, η οποία δυσκολευόταν ακόμη και να 

αυτοεξυπηρετηθεί. Πέραν των συγγενικών της προσώπων, ήταν πρόθυμοι να τη 

βοηθήσουν και άλλοι μετανάστες, που κρατούνταν στον ίδιο χώρο με αυτήν.  

Επίσης παρατηρήθηκαν φαινόμενα διαπληκτισμού παράτυπων μεταναστών-

προσφύγων κατά τη διανομή του συσσιτίου, θεωρώντας προφανώς ότι δεν επαρκεί 

για όλους. Ωστόσο τα φαινόμενα αυτά, δεν έλαβαν έκταση. Μάλιστα ορισμένα άτομα 

μέσης ηλικίας, παραχωρούσαν τη μερίδα φαγητού που τους αναλογούσε, στους 

υπερήλικες ή στα ανήλικα, που είχαν ανάγκη. 

5.7 Παραβατικότητα μεταναστών 

Τέλος κατά τη συμμετοχική μου παρατήρηση στο πεδίο έρευνας, 

καταγράφηκαν περιστατικά μικροκλοπών. Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, τα άτομα του 

δείγματός μας, εγκατέλειψαν τη γενέτειρά τους αναζητώντας το «όνειρο» για μια 

καλύτερη ζωή. Στράφηκαν λοιπόν για βοήθεια σε δίκτυα παράνομης διακίνησης 

ανθρώπων, τα οποία τους εξαθλίωσαν οικονομικά. Έτσι κάποιοι από τους 

παράτυπους μετανάστες και πρόσφυγες, ενώσω κάποιοι άλλοι αναπαύονταν, τους 

αφαιρούσαν τα κινητά τους τηλέφωνα, μικροποσά ή ακόμη και τιμαλφή,  εν συνεχεία 

όμως με την παρέμβαση της αστυνομίας, τα επέστρεφαν. Συμπερασματικά λοιπόν θα 

πρέπει να αναφέρουμε ότι οι άνθρωποι του δείγματός μας(παράτυποι μετανάστες και 

πρόσφυγες), συμβίωναν αδρομερώς αρμονικά μεταξύ τους, παρά τις όποιες εθνοτικές 

διαφορές.    

5.8 Συμπεράσματα  

Η μετανάστευση είναι ένα ζήτημα παγκόσμιας εμβέλειας. Η παράτυπη 

μετανάστευση ακολουθεί την εξελικτική πορεία της πρώτης, χωρίς όμως να 

ακολουθεί τις νόμιμες διαδρομές. Όπως προέκυψε από την έρευνα πεδίου που 

πραγματοποιήσαμε, οι παράτυποι μετανάστες και πρόσφυγες εγκαταλείπουν τις 

χώρες καταγωγής τους, προκειμένου να αναζητήσουν καλύτερες συνθήκες 

διαβίωσης, ευελπιστώντας ότι κάποια στιγμή θα νομιμοποιηθούν στις νέες χώρες 

εγκατάστασής τους. Ωστόσο η νομιμοποίησή τους δεν είναι πάντοτε μια εύκολη 
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υπόθεση λόγω: α)της μαζικής εισροής παράτυπων μεταναστών που καθυστερεί την 

όλη διαδικασία β)του ότι ενδεχομένως θεωρηθούν απειλή για τη δημόσια τάξη και 

ασφάλεια της χώρας υποδοχής και γ)του ότι δεν πληρούν τις απαραίτητες 

προϋποθέσεις του εκάστοτε μεταναστευτικού νόμου της χώρας υποδοχής. Εξ αιτίας 

λοιπόν αυτής της κατάστασης και των δυσμενών συνθηκών κράτησης-φιλοξενίας των 

παράτυπων μεταναστών και προσφύγων, αυτοί φάνηκαν δυσαρεστημένοι και 

απογοητευμένοι, καθώς δεν ικανοποιήθηκαν οι προσδοκίες τους ούτε στο ελάχιστο. 

Αναφορικά με την επίτευξη του σκοπού και των επιμέρους στόχων της 

έρευνας πεδίου, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι αυτοί επιτεύχθηκαν στο ακέραιο. 

Ειδικότερα συνελέγησαν πληροφορίες σχετικά με το ταξίδι των παράτυπων 

μεταναστών και προσφύγων από τις χώρες καταγωγής τους στην Ελλάδα-

Δωδεκάνησα ως χώρα υποδοχής αυτών και σχετικά με τον τρόπο δράσης(modus 

operandi) των κυκλωμάτων διακίνησης αυτών. Παράλληλα προσδιορίστηκαν τα αίτια 

φυγής των παράτυπων μεταναστών-προσφύγων και τα μελλοντικά τους σχέδια. Τέλος 

μελετήθηκαν οι σχέσεις που συνάπτονταν μεταξύ των διαφόρων εθνοτικών ομάδων 

των παράτυπων μεταναστών και προσφύγων στον χώρο κράτησης-φιλοξενίας τους 

και αντλήθηκαν πληροφορίες για τη γυναικεία μετανάστευση. Για τη συλλογή αυτών 

των πληροφοριών χρησιμοποιήσαμε δύο(02) μεθοδολογικά εργαλεία: τη συνέντευξη 

και τη συμμετοχική παρατήρηση. Κατά τη λήψη συνεντεύξεων από τους παράτυπους 

μετανάστες και πρόσφυγες, δεν αντιμετωπίσαμε ιδιαίτερες δυσκολίες, πλην όμως 

καλό θα ήταν ο διερμηνέας που συνεργάστηκε με την ερευνήτρια να προέρχονταν 

από άλλον χώρο(κοινότητες μεταναστών και προσφύγων) ή ιδανικότερα η 

ερευνήτρια να γνώριζε την αραβική γλώσσα, ώστε να προέβαινε στη λήψη των 

συνεντεύξεων χωρίς παρέμβαση τρίτου ατόμου. Όσον αφορά στο δεύτερο 

μεθοδολογικό εργαλείο που χρησιμοποιήσαμε, είναι αναγκαίο να επισημάνουμε ότι 

προσπαθήσαμε να πραγματοποιήσουμε συμμετοχική παρατήρηση, η οποία τελικώς 

πήρε τη μορφή της παρατήρησης ως συμμετοχή, λόγω του ότι η παραμονή της 

ερευνήτριας στο πεδίο δεν ήταν εφικτό να είναι μακροχρόνια, καθώς οι παράτυποι 

μετανάστες και πρόσφυγες βρίσκονταν στον προαύλιο χώρο του Α.Τ. Σύμης για 

περιορισμένο χρονικό διάστημα. 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η έρευνα πεδίου που 

πραγματοποιήσαμε θα μπορούσε να επεκταθεί σε δύο(02) ακόμη τομείς. Ειδικότερα 

θα μπορούσε να μελετηθεί ο τρόπος δράσης των κυκλωμάτων διακίνησης παράτυπων 
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μεταναστών και προσφύγων που δραστηριοποιούνται στην ενδοχώρα και στα σύνορα 

Ελλάδας – Π.Γ.Δ.Μ, καθώς και οι παραβατικές συμπεριφορές-εγκληματικότητα των 

παράτυπων μεταναστών και προσφύγων στους καταυλισμούς κράτησης-φιλοξενίας 

αυτών. 

Είναι γεγονός λοιπόν ότι η έλευση του 21
ου

 αιώνα βρίσκει την ελληνική 

κοινωνία μεταμορφωμένη σε σχέση με τη δεκαετία του 1990. Η σύγχρονη Ελλάδα 

έχει σχεδόν συγκλίνει με την Ε.Ε. και την Ευρωζώνη. Η Ελλάδα πλέον βρίσκεται 

αντιμέτωπη με τις οικονομικές και πολιτισμικές εντάσεις της παγκοσμιοποίησης, ενώ 

παράλληλα έχει εξελιχθεί σε χώρα υποδοχής σχεδόν ενός εκατομμυρίου μεταναστών, 

οι οποίοι έφτασαν μέσα σε λιγότερο από εικοσιπέντε χρόνια. Κοινωνία και πολιτεία 

βρέθηκαν απροετοίμαστες για την αντιμετώπιση ενός τόσο ξαφνικού, έντονου, 

πολύπλοκου και εκτεταμένου φαινομένου, καθώς δεν υπήρχαν οι κατάλληλες 

υποδομές. Συγχρόνως με τα ανωτέρω, η Ελλάδα, είναι και χώρα διέλευσης 

μεταναστών. Δηλαδή για πολλούς μετανάστες, θεωρείται ως σταθμός μετάβασης-

χώρα διέλευσης για άλλες χώρες, χωρίς να είναι ο τελικός προορισμός τους. 

Επομένως η χώρα μας σήμερα, έχει τριπλή ιδιότητα: είναι χώρα αποστολής, 

υποδοχής και διέλευσης μεταναστών(Έμκε-Πουλοπούλου 2007: 94). Έτσι λοιπόν η 

χώρα μας θα πρέπει να μάθει από την πλούσια εμπειρία των παραδοσιακών 

μεταναστευτικών χωρών, αλλά και από τη δική της αποκτηθείσα επί έναν αιώνα 

εμπειρία, ως χώρα αποστολής μεταναστών. Η ελληνική κοινωνία ξέρει πολύ καλά τί 

σημαίνει μετανάστευση, γιατί οι γηγενείς γνώρισαν την αποδημία και την προσφυγιά. 

Πολλές ελληνικές οικογένειες έχουν βρεθεί στη θέση που βρίσκονται οι μετανάστες 

σήμερα στη χώρα μας, όταν αναγκάστηκαν να μεταναστεύσουν σε άλλες χώρες σε 

αναζήτηση καλύτερης τύχης. Οι Έλληνες ήταν και εξακολουθούν να είναι 

οικονομικοί μετανάστες. Με αυτό λοιπόν το ιστορικό παρελθόν, θα πρέπει οι 

μετανάστες και οι πρόσφυγες να θεωρούνται ως ένα κομμάτι της ιστορίας της 

ανθρωπότητας, να γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματά τους και να 

αντιμετωπίζονται από την ελληνική κοινωνία χωρίς ξενοφοβία και ρατσισμό, αλλά με 

κοινωνική ευαισθησία ανθρωπιά και αλληλεγγύη.  

Όπως προαναφέρθηκε, στόχος της Συνθήκης του Δουβλίνου είναι η αποτροπή 

των προσφύγων να υποβάλλουν αίτηση ασύλου σε περισσότερες από μία χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα μόνο κράτος μέλος είναι υπεύθυνο για την εξέταση μιας 
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αίτησης ασύλου και συγκεκριμένα το πρώτο κράτος μέλος του οποίου ο μετανάστης 

διέβη τα σύνορα παρανόμως, σύμφωνα με την εθνική του νομοθεσία και τις διεθνείς 

του υποχρεώσεις. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι από τη στιγμή που η πλειοψηφία 

των εισερχομένων στην Ε.Ε. έχουν ως «πύλη εισόδου» τη χώρα μας, με στόχο κατά 

κανόνα να κατευθυνθούν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η Ελλάδα είναι αυτή που 

επωμίζεται το μεγαλύτερο βάρος του μεταναστευτικού ζητήματος. Καλείται δηλαδή 

να εξετάσει όλα τα πιθανά αιτήματα ασύλου των προσφύγων ως η πρώτη χώρα 

υποδοχής αυτών, γεγονός που αντίκειται στην ευρωπαϊκή αρχή της αλληλεγγύης, 

σύμφωνα με την οποία δεν θα πρέπει να δημιουργούνται ετεροβαρείς καταστάσεις 

μεταξύ των διαφόρων κρατών. Άλλωστε στο χώρο Σένγκεν, κάθε συμμετέχον κράτος 

διαχειρίζεται τα εξωτερικά του σύνορα, όχι μόνον για να ελέγχει την πρόσβαση στο 

δικό του έδαφος, αλλά επίσης για να ελέγχει την πρόσβαση στον χώρο Σένγκεν ως 

σύνολο· κατά συνέπεια, ενεργεί προς το συμφέρον των άλλων κρατών μελών και 

εκτελεί μια υπηρεσία εξ ονόματος της Ε.Ε.. 

Επιπρόσθετα, όσον αφορά τα μείζονα εθνικά θέματα, η Ελλάδα έχει 

ευθυγραμμιστεί πλέον με τους μεγάλους ευρωπαίους εταίρους της στα περισσότερα 

και στο θέμα της ένταξης της Τουρκίας στην Ε.Ε..  Ωστόσο η μη τήρηση από την 

πλευρά της Τουρκίας, έως και το έτος 2014 που πραγματοποιήθηκε η παρούσα 

έρευνα, των Πρωτοκόλλων και των Συμφωνιών επανεισδοχής παράτυπων 

μεταναστών που είχε υπογράψει με την Ελλάδα, σε συνδυασμό με την περιορισμένη 

παρουσία της τουρκικής ακτοφυλακής, είχε ως επακόλουθο την ανεξέλεγκτη εισροή 

αλλά και παραμονή αντικανονικών μεταναστών στη χώρα μας.  

Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι η γενική εικόνα της μετανάστευσης στην Ελλάδα 

είναι ιδιαίτερα απογοητευτική. Παρότι έχουν περάσει είκοσι και πλέον χρόνια από 

την έναρξη της μαζικής εισροής μεταναστών στην Ελλάδα, η χώρα εξακολουθεί να 

δυσκολεύεται να αποδεχθεί το ρόλο της ως κοινωνία υποδοχής. Ο σχεδιασμός της 

μεταναστευτικής πολιτικής στερείται μεσο- και μακρο-πρόθεσμης προοπτικής και τα 

μέτρα που έλαβαν οι κυβερνήσεις μέχρι σήμερα, ήταν βραχυπρόθεσμα και 

αποσπασματικά. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι μέσα σε ένα άκρως 

παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, το κάθε κράτος ξεχωριστά, αδυνατεί να διαχειριστεί 

μόνο του το πολυσύνθετο και παγκόσμιας εμβέλειας φαινόμενο της μετανάστευσης. 

Η εγχώρια και η ευρωπαϊκή πολιτική δεν αποτελούν ξεχωριστές οντότητες, αλλά 
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συγκοινωνούντα δοχεία. Το ζήτημα της μετανάστευσης και του ασύλου δεν είναι 

αμιγώς εθνικό ή περιφερειακό. Θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι δεν είναι καν 

ευρωπαϊκό αλλά παγκόσμιο - είναι ένα ζήτημα τόσο βορρά όσο και νότου, τόσο 

ανατολής όσο και δύσης. Μόνο ένα σύστημα κοινής αντιμετώπισης με τη δημιουργία 

ενός μηχανισμού υποχρεωτικής ανακατανομής των βαρών, μπορεί να εκτονώσει την 

ένταση. Παράλληλα απαιτείται ένας προβλεπτικός μεταναστευτικός σχεδιασμός και 

μια ρεαλιστική πολιτική ελέγχου της μετανάστευσης, με στόχο τη διαχείριση των 

νόμιμων μεταναστών, την αποτροπή της αύξησης του αριθμού των παράτυπων 

μεταναστών και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων στην περιοχή της 

νοτιοανατολικής Ευρώπης. Αν και ο πολιτικός σχεδιασμός στην Ελλάδα 

εναρμονίζεται με τις σχετικές πρωτοβουλίες σε επίπεδο Ε.Ε., ωστόσο ποτέ δεν 

υιοθετήθηκε μια πιο προβλεπτική και προσανατολισμένη στο μέλλον προσέγγιση. Οι 

αρχές ωστόσο, έχουν κάνει διστακτικά βήματα προς την ενσωμάτωση μεταναστών 

στην ελληνική κοινωνία, συνειδητοποιώντας ότι η ένταξη των μεταναστών στις 

χώρες υποδοχής, αποτελεί «τη λύση για την επιτυχημένη μετανάστευση».  

Από όσα η εμπειρία έχει καταδείξει, κανένα μέτρο ελέγχου στα σύνορα δεν είναι 

αρκετό, από μόνο του, για να ανακόψει τις μετακινήσεις φτωχών ή απελπισμένων 

ανθρώπων, σε αναζήτηση μιας καλύτερης ζωής ή ενός ασφαλούς καταφύγιου. Οι 

μικτές μεταναστευτικές ροές(πρόσφυγες και μετανάστες) είναι μια παγκόσμια 

πραγματικότητα που σχετίζεται με ζητήματα υπανάπτυξης, φτώχειας, 

περιβαλλοντικών καταστροφών, διώξεων και ένοπλων συρράξεων, που απαιτούν 

ριζικές αλλαγές στα διεθνώς τεκταινόμενα. Επομένως δεν χωρεί αποτροπή, καθώς 

δεν υπάρχει αντικείμενο αποτροπής. Εξάλλου στην Ελλάδα, δεν είναι δυνατό να 

σφραγιστούν σύνορα μήκους 15.000 χλμ, απλά θα αλλάξουν οι δρόμοι διέλευσης 

(από το χερσαίο τμήμα του Έβρου όπου έχει κατασκευαστεί ο «φράχτης, προς τα 

νησιά του Β.Α. Αιγαίου). Από την άλλη μεριά, το «σφράγισμα» με την έννοια του 

αποκλεισμού δυνατότητας εισόδου για οποιονδήποτε στερείται νομιμοποιητικών 

εγγράφων, προσκρούει στο Διεθνές Δίκαιο, αλλά και στην ελληνική νομοθεσία που 

έχει κυρώσει τις διεθνείς συμβάσεις, στις περιπτώσεις που οδηγεί σε επαναπροώθηση 

των προσφύγων. Αντί για «σφράγισμα» και αδιάκριτο αποκλεισμό, θα πρέπει να 

χαραχθεί μια πολιτική διαχείρισης των αφίξεων, με παράλληλη όμως θέσπιση 

μηχανισμών που θα λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες αυτών που χρειάζονται διεθνή 

προστασία.  
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Συμπερασματικά λοιπόν θα μπορούσαμε να πούμε ότι μια ολιστική αντιμετώπιση 

του μεταναστευτικού ζητήματος, προϋποθέτει καταρχήν, αναγνώριση της 

συνθετότητας των προβλημάτων και παραδοχή ότι δεν υπάρχουν εύκολες και 

γρήγορες λύσεις. Κανένα μέτρο από μόνο του δεν μπορεί να αποτελέσει «λύση». 

Αυτό που χρειάζεται είναι μια δέσμη αλληλοσυμπληρούμενων μέτρων, που θα 

προσεγγίζουν διαφορετικά θέματα και θα απευθύνονται σε διαφορετικές κατηγορίες 

υπηκόων τρίτων χωρών, ανάλογα με την πραγματική τους κατάσταση  

Οι νέες πολιτικές λοιπόν που εξαγγέλλονται καλούνται να υλοποιηθούν άμεσα, να 

κινηθούν αντίθετα στον συρμό, αλλά και να διαμορφώσουν στάσεις και νοοτροπίες 

που θα κοιτάξουν τις μεταναστευτικές διαδικασίες και τα αποτελέσματά τους με 

λογικές ενσωμάτωσης και όχι αποκλεισμών. Όσο περισσότερο λοιπόν ανοίγονται τα 

θέματα αυτά σε δημόσιο διάλογο λαμβάνοντας υπόψη τους τις πραγματικές 

διαστάσεις των φαινομένων, μακριά από φοβικές και μισαλλόδοξες λογικές, τόσο 

διευρύνονται και οι προϋποθέσεις για την ουσιαστική αντιμετώπισή τους και την 

κατανόηση των μεταβολών που όλοι βιώνουμε. Διότι οι μετανάστες αλλάζουν μέσα 

στον χρόνο και μαζί τους αλλάζουν και αυτοί που τους παρατηρούν (Green, 2004).  

Όλα τα ανωτέρω μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για ένα σοβαρό διάλογο, που θα 

αντιμετωπίζει τα ζητήματα της μετανάστευσης και του ασύλου ολιστικά και σε βάθος 

χρόνου, και από τον οποίο δεν πρέπει να απουσιάζουν οι κοινότητες των μεταναστών 

και προσφύγων. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η καθημερινή άφιξη εκατοντάδων παράτυπων μεταναστών από τα θαλάσσια 

σύνορά μας, σε συνδυασμό με τον απροσδιόριστο αριθμό αυτών που χάθηκαν στα 

νερά του αιγαίου και της μεσογείου, προσπαθώντας να εκπληρώσουν το όνειρό τους 

για ένα καλύτερο αύριο, ήταν η αφορμή για την πραγματοποίηση της μελέτης-

έρευνας αυτής. Έτσι λοιπόν η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία πραγματεύεται το 

μεταναστευτικό φαινόμενο (νόμιμη και παράτυπη μετανάστευση), τη στάση που 

τηρεί η Ε.Ε. και η Ελλάδα, και αποτελεί μια απόπειρα μελέτης του τρόπου 

δράσης(modus operandi) των κυκλωμάτων διακίνησης παράτυπων μεταναστών, από 

τις χώρες καταγωγής τους έως την Ελλάδα και συγκεκριμένα τα Δωδεκάνησα. Η 

έρευνα μας πραγματοποιήθηκε το έτος 2014 για χρονικό διάστημα δύο περίπου 

μηνών, μελετώντας τους παράτυπους μετανάστες που κρατούνταν στον προαύλιο 

χώρο του Α.Τ. Σύμης. Χρησιμοποιήσαμε μεθόδους ποιοτικής ανάλυσης για να 

καταγράψουμε το οδοιπορικό του ταξιδιού τους, τη δράση των κυκλωμάτων 

διακίνησης αυτών, τα αίτια που τους οδήγησαν στη φυγή, καθώς και τα μελλοντικά 

τους σχέδια. Η μεθοδολογία που επιλέχθηκε είναι αυτή της έρευνας πεδίου και τα 

βασικά μεθοδολογικά εργαλεία που χρησιμοποιήσαμε είναι η συμμετοχική 

παρατήρηση (participant observation) και οι ημιδομημένες συνεντεύξεις(semi-

structured interviews). Τέλος σκιαγραφούνται οι σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ 

των παράτυπων μεταναστών, οι μεταξύ τους συγκρούσεις και ανταγωνισμοί για 

διάφορα καθημερινά ζητήματα και οι θρησκευτικές-πολιτιστικές τους παραδόσεις τις 

οποίες εξακολουθούν να τηρούν, στον προαύλιο χώρο κράτησής τους. 
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ABSTRACT 

The daily arrivals of hundreds of irregular migrants through Greek maritime 

borders, coupled with the indefinable number of those who lost their lives in Aegean 

and Mediterranean waters while trying to fulfill their dreams for a better life, was the 

motive of this research. So, this bachelor thesis deals with the migratory phenomenon 

(both legal and illegal emigration), the attitude of European Union and Greece 

towards the issue, and constitutes a researching endeavor of the course of action 

(modus operandi) of the immigrant smuggling rings, all the way from their home 

countries to Greece and more specifically to Dodecanese. Our research was conducted 

in 2014, lasting two months and studying the behavior of the irregular migrants while 

being detained in Symi Police Station. We used methods of qualitative analysis to 

record every detail of their journey, the activities of the immigrant smuggling rings, 

the causes of their leaving, and also their future plans. The methodology which was 

chosen is that of fieldwork and the main methodological tools that we used are 

participant observation and semi-structured interviews. In conclusion, we delineate 

the relations which developed among the migrants, their conflicts for everyday 

matters, and the religious-cultural habits which they still preserve while held in the 

external detainment site. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Α. Οδηγός συνέντευξης 

1.Βιογραφικά στοιχεία 

 Πόσων χρονών είσαι; 

 Από πού είσαι; 

 Ποια η οικογενειακή σου κατάσταση; 

 Έχεις τελειώσει το σχολείο; Έχεις τελειώσει κάποια σχολή; 

 Τι δουλειά έκανες στη χώρα σου;  

 

2. Αίτια εγκατάλειψης της χώρας καταγωγής – Μελλοντικά σχέδια 

 Είναι η πρώτη φορά που έρχεσαι στην Ευρώπη ; 

 Ποιοι είναι οι λόγοι αποχώρησης από τη χώρα σου; 

 Θέλεις να γυρίσεις στη χώρα σου; 

 Αν όχι, γιατί; 

 Ποιος είναι ο τελικός σου προορισμός και γιατί; 

 

3.Ταξίδι – πληροφορίες διαδρομής 

 Από πού ξεκίνησες το ταξίδι σου; 

 Πότε; 

 Ποια ήταν η διαδρομή και τι μέσο μεταφοράς χρησιμοποίησες; 

 

4. Κύκλωμα διακίνησης  

 Ποιος σε βοήθησε να έρθεις στην Ελλάδα; 

 Τί συμφωνία είχες κάνει με τους διακινητές; 

 Ποιες μεθόδους  πληρωμής χρησιμοποίησες και σε τι νόμισμα; 

 Τί οδηγίες σου δόθηκαν από τους διακινητές; 

 Ποιά ήταν η γενικότερη συμπεριφορά των διακινητών απέναντί σου; 
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Β. Ιστορίες μετανάστευσης 

1) Η περίπτωση της FATME από τη Συρία 

Η συνέντευξη με τη FATME πραγματοποιήθηκε την 01/08/2014 με τη βοήθεια του 

διερμηνέα της ελληνικής αστυνομίας, καθώς αυτή αγνοούσε την ελληνική γλώσσα 

και καταγράφηκε χειρόγραφα. 

Ονομάζομαι FATME και είμαι τριάντα(30) χρονών. Κατάγομαι από την πόλη Hama 

της Συρίας. Είμαι παντρεμένη και δεν έχω ακόμα παιδιά. Τώρα περιμένω το πρώτο μου 

παιδί και βρίσκομαι στον 4
ο
 μήνα της εγκυμοσύνης. Έχω τελειώσει το λύκειο, αλλά στη 

Συρία δεν εργαζόμουν. Είναι η  πρώτη φορά που έρχομαι στην Ε.Ε. και συγκεκριμένα 

στην Ελλάδα. Από τη χώρα μου έφυγα, γιατί έχουμε πόλεμο και τα πράγματα είναι πολύ 

άσχημα. Καθημερινά σκοτώνονται πολλοί άνθρωποι. Σκοπεύουμε με τον άντρα μου να 

πάμε και να μείνουμε μόνιμα στη Γερμανία, όπου έχουμε συγγενείς και μας έχουν πει 

ότι η ζωή εκεί είναι πολύ καλή. Επιλέξαμε να περάσουμε στην Ευρώπη μέσω της 

Ελλάδας, διότι το «πέρασμα» από εκεί ήταν φθηνότερο. Προτού ξεκινήσουμε από τη 

Συρία για την Τουρκία, ο άντρας μου είχε μιλήσει στο τηλέφωνο με κάποιον Τούρκο με 

το όνομα OMER, από όσο θυμάμαι, τον οποίο μας είχαν συστήσει οι συγγενείς μας που 

κατάφεραν να φτάσουν στη Γερμανία με τη βοήθειά του, διότι αυτός δεν πληρώνονταν 

προκαταβολικά αλλά μετά που θα φτάναμε στον προορισμό μας. Ο Omer είπε ότι 

μπορούσε να μας βοηθήσει να περάσουμε στην Ευρώπη μέσω Ελλάδας, αρκεί να 

καταφέρουμε να φτάσουμε μέχρι την Antalya της Τουρκίας. Θα χρειαζόταν 6000 λίρες 

Τουρκίας για τον καθένα μας, μέχρι την Ελλάδα. Εκεί είχε δικούς του ανθρώπους 

ελληνικής καταγωγής, οι οποίοι με 2000 ευρώ για τον καθένα, μπορούσαν να μας 

βοηθήσουν να φτάσουμε στον τελικό μας προορισμό. Θα τον πληρώναμε όταν φτάναμε 

στην Ελλάδα και στη Γερμανία αντίστοιχα, γνωστοποιώντας του, τους κωδικούς που θα 

μας έδινε η τράπεζα, κατά την κατάθεση των χρημάτων.  Έτσι λοιπόν την 07-06-2014 

ξεκίνησα οδικώς μαζί με τον άντρα μου, από την πόλη Hama Συρίας για την πόλη 

Latakia, με ένα αυτοκίνητο συγγενικού προσώπου. Το ταξίδι έγινε νυχτερινές ώρες 

μέχρι τα ξημερώματα και κράτησε 3,5 ώρες περίπου. Μείναμε στη Latakia μια νύχτα, 

σε σπίτι του θείου του άντρα μου. Την επόμενη ημέρα από τη Latakia, πήραμε πλοίο 

τύπου φέρι-μποτ μέχρι την τουρκική πόλη Mersin. Το πλοίο ήταν κλειστού τύπου και 

από όσο θυμάμαι έγραφε εξωτερικά τη λέξη «EXPRESS». Από τo λιμάνι του Mersin, 

πήραμε ταξί μέχρι το σταθμό των λεωφορείων. Εκεί περιμέναμε αρκετές ώρες μέχρι το 
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πρωί της 09-06-2014, για να πάρουμε λεωφορείο για την πόλη Adana. Φτάσαμε τελικά 

στα Adana μετά από 1,5 ώρα περίπου και μείναμε δύο μέρες σε ξενοδοχείο με το όνομα 

«KAYA».Την 11-06-2014 και ώρα 10:00, φύγαμε από το ξενοδοχείο για το αεροδρόμιο 

SARICPASA των Αδάνων, για να ταξιδέψουμε αεροπορικώς για Antalya. Μόλις 

φτάσαμε στην Antalya, ο άντρας μου πήρε τηλέφωνο τον OMER. Εκείνος μας είπε να 

μπούμε σε ένα ταξί και να πούμε στον οδηγό να μας πάει σε ένα ξενοδοχείο με το 

όνομα ADA. Στο ξενοδοχείο μείναμε τέσσερα βράδια. Περιμέναμε τηλέφωνο από τον 

OMER, για να μας ενημερώσει πως θα φύγουμε. Στο ίδιο ξενοδοχείο, μένανε κι άλλοι 

Σύριοι. Θυμάμαι ένα ζευγάρι με δύο παιδιά, άλλους δύο άντρες νεαρούς και ένα 

ζευγάρι γύρω στα πενήντα. Τη δεύτερη ημέρα που μείναμε στην Antalya, καταθέσαμε 

στην τράπεζα τα χρήματα και αφού πήραμε τους σχετικούς κωδικούς,  ο άντρας μου με 

πήγε στο νοσοκομείο γιατί ήμουν στους πρώτους μήνες της εγκυμοσύνης και δεν ένιωθα 

πολύ καλά. Είχα ταλαιπωρηθεί, ειδικά από το ταξίδι με το πλοίο. Το νοσοκομείο ήταν 

ένα ψηλό κτίριο με κίτρινους και κόκκινους τοίχους εξωτερικά και πρέπει να έγραφε 

από έξω «OZEL HOSPITAL». Έκαναν κάποιες εξετάσεις, ο γιατρός μου έδωσε χάπια 

για να μη ζαλίζομαι και αφού ήμουν καλύτερα φύγαμε. Το μεσημέρι της 14-06-14 ο 

OMER μας τηλεφώνησε και είπε ότι την επομένη πρωί-πρωί θα φεύγαμε από το 

ξενοδοχείο. Συγκεκριμένα ότι θα ερχόντουσαν κάποιοι να μας πάρουν για να μας πάνε 

στη Datca. Ετοιμαστήκαμε και την 15-06-14 ξημερώματα, ήρθαν στο ξενοδοχείο δυο 

αυτοκίνητα άσπρα, τύπου βαν, με πλαϊνές συρόμενες πόρτες. Σε κάθε βανάκι 

βρίσκονταν δύο άτομα. Ένας οδηγός και ένας που στέκονταν και άνοιγε την πλαϊνή 

πόρτα. Ο οδηγός του βαν μας έκανε νόημα να πάμε προς το μέρος του. Ένας νεαρός 

άντρας, γύρω στα 30-35, ψηλός με καπέλο, μάλλον Τούρκος, ο οποίος μιλούσε 

αραβικά, μας άνοιξε την πλαϊνή πόρτα και μπήκαμε μέσα. Στο ένα βανάκι μπήκα εγώ 

και ο άντρας μου με τους άλλους δύο νεαρούς που μένανε στο ξενοδοχείο ADA. Στο 

άλλο, μπήκανε το ζευγάρι με τα παιδιά και το μεγαλύτερο ζευγάρι. Στη συνέχεια ο 

νεαρός έκλεισε την πόρτα, κάθισε μπροστά και ξεκινήσαμε. Ο οδηγός ήταν γύρω στα 50 

με φαλάκρα, μουστάκι και μιλούσε με το νεαρό συνοδηγό τουρκικά, από όσο 

καταλάβαινα. Στη διαδρομή δε μπορούσαμε να βλέπουμε έξω, γιατί δεν υπήρχαν 

παράθυρα. Με τον οδηγό υπήρχε χώρισμα με ένα μικρό παράθυρο, από το οποίο 

ακούγαμε τις συνομιλίες. Ταξιδεύαμε για τουλάχιστον 10 ώρες, μπορεί και παραπάνω. 

Στο δρόμο επειδή ζαλιζόμουν από την εγκυμοσύνη και δεν ήμουν καλά, τους ζήτησα 

δυο φορές να σταματήσουν, αλλά αρνήθηκαν. Φαίνονταν λίγο απότομοι, πιο πολύ ο 
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οδηγός. Μετά ζήτησα από το νεαρό που μιλούσε και αραβικά λίγο νερό για να πιω το 

χάπι μου και μου έδωσε. Όταν τελικά φτάσαμε, μεσημέρι προς απόγευμα, κατεβήκαμε 

από την πλαϊνή πόρτα για την ανάγκη μας. Ήμασταν σε ένα απόμερο μέρος με βράχια 

και θάλασσα τριγύρω. Πρέπει να ήμασταν έξω από τη Datca. Στο βανάκι περιμέναμε κι 

άλλες ώρες μέχρι να νυχτώσει καλά. Τότε χτύπησε το τηλέφωνο του νεαρού, τον άκουσα 

να λέει το όνομα του OMER και μιλούσαν στα τουρκικά. Μόλις έκλεισε το τηλέφωνο, 

μας είπε να έχουμε τους κωδικούς στα χέρια μας, γιατί θα πηγαίναμε στη βάρκα που θα 

μας περνούσε στην Ελλάδα και έβαλε μπροστά στο βανάκι. Μετά από δέκα λεπτά 

περίπου, φτάσαμε σε ένα μικρό λιμανάκι που είχε δεμένες μικρές ψαράδικες βαρκούλες, 

όπου μας περίμενε ένα μεγάλο φουσκωτό με δύο άτομα. Το φουσκωτό ήταν μαύρο, με 

μαύρη μηχανή και χωρούσε περίπου 30 άτομα. Ο συνοδηγός του βαν, μας έδειξε να 

πάμε στο φουσκωτό και αυτός μπήκε γρήγορα στο βαν και έφυγαν, χωρίς να μιλήσουν 

με αυτούς που στέκονταν στη βάρκα. Μαζί τους έφυγε και το άλλο βανάκι, που έφερε τα 

άτομα από το ξενοδοχείο. Ο ένας άντρας, ο οποίος πρέπει να ήταν Έλληνας διότι  

μιλούσε σπαστά τουρκικά καθόταν στην ακτή και κατέγραφε τους κωδικούς που του 

δίναμε για το ταξίδι μέχρι την Ελλάδα και ο άλλος στο πίσω μέρος του φουσκωτού, 

κοντά στη μηχανή. Αφού δίναμε τους κωδικούς, μας επέτρεπε να ανέβουμε.  

Ξεκινήσαμε αφού ανέβηκαν όλοι, περίπου δέκα άτομα, όσοι ήμασταν δηλαδή και στο 

ξενοδοχείο. Ο χειριστής του φουσκωτού μας είπε να σκεπαστούμε με κάτι μάλλινες 

μαύρες κουβέρτες, για να μη φαινόμαστε στη διαδρομή. Ο χειριστής ήταν 40 χρονών 

περίπου, φορούσε ένα μαύρο μπουφάν και σκούφο. Ο άλλος, αυτός που έγραφε τους 

κωδικούς, φορούσε κι αυτός μαύρα ρούχα, ήταν γύρω στα 50, χοντρός με μούσια. 

Πρέπει να ήμασταν στη βάρκα για μία ώρα περίπου, μέχρι που άρχισε να κόβει 

ταχύτητα. Μέχρι εκείνη την ώρα πήγαινε γρήγορα αλλά δεν κινδυνεύσαμε, γιατί το 

φουσκωτό ήταν μεγάλο. Φτάσαμε σε μια ήσυχη παραλία της Σύμης, όπως μας είπε ο 

χειριστής της βάρκας. Κατέβηκε πρώτα ο χοντρός με τα μούσια και μας βοήθησε να 

κατέβουμε. Ο χειριστής τον περίμενε στο φουσκωτό. Μόλις κατεβήκαμε, έδωσε στον 

άντρα μου ένα χαρτάκι με δύο τηλέφωνα πάνω. Το ένα είχε αρκετά νούμερα και το 

άλλο ήταν το «100». Έδωσε σε όλους μας από μια κάρτα SIM, ελληνική μάλλον και 

αφού μας είπε να πάρουμε τηλέφωνο, ανέβηκε στη βάρκα και έφυγαν. Αφού 

περπατήσαμε δέκα λεπτά από την παραλία βγήκαμε στο δρόμο. Ο άντρας μου έβαλε την 

κάρτα στο τηλέφωνό του και πήρε τηλέφωνο στο πρώτο νούμερο που έγραφε το χαρτί. 

Ήταν κάποιος που μας έδωσε οδηγίες στα αραβικά, για να φτάσουμε στο κέντρο. 
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Τελικά περπατήσαμε περίπου 30-40 λεπτά και φτάσαμε στο κέντρο της Σύμης. Μπροστά 

μας, είδαμε την αστυνομία και πήγαμε προς τα εκεί. Οι αστυνομικοί ρώτησαν τα 

στοιχεία μας και μας κράτησαν εκεί, όπου βρισκόμαστε μέχρι και σήμερα 01/08/2014. 

2) Η περίπτωση του HABIB από τη Συρία 

Η συνέντευξη με τον HABIB πραγματοποιήθηκε στις 02/08/2014 χωρίς την παρουσία 

διερμηνέα, διότι αυτός μιλούσε «σπαστά» ελληνικά. 

Με λένε HABIB και είμαι είκοσι έξι(26) χρονών. Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην πόλη 

Palmyra της Συρίας. Έχω σπουδάσει νομική και είμαι ανύπαντρος. Λόγω του πολέμου 

δεν μπορούσα φυσικά να μείνω στη Συρία και έτσι αποφάσισα να φύγω για την 

Ευρώπη. Είναι η πρώτη φορά που φεύγω από την πατρίδα μου. Συγκεκριμένα θέλω να 

πάω στην Ολλανδία, γιατί εκεί πήγαν και άλλοι συμπατριώτες μου και βρήκαν δουλειά. 

Σκοπός μου είναι να πάω εκεί, να βρω δουλεία και να στείλω χρήματα στους γονείς 

μου για να έρθουν και εκείνοι, ώστε να μείνουμε μόνιμα εκεί. Άρχισα λοιπόν να ψάχνω 

τρόπο να φύγω από τη Συρία και να περάσω στην Ευρώπη μέσω της Ελλάδας, διότι 

έτσι το ταξίδι έβγαινε πιο οικονομικά. Ένας γνωστός μου από το Πανεπιστήμιο, μου 

μίλησε για κάποιον Σύριο που βοηθάει όσους θέλουν να φύγουν. Μου έδωσε έναν 

αριθμό τηλεφώνου και το όνομα Ιmad. Τηλεφώνησα στον Ιmad και του είπα αν μπορεί 

να με βοηθήσει, αλλά χρειαζόταν 1500 ευρώ. Συμφώνησα για τα λεφτά και ο Ιmad μου 

είπε να περιμένω τηλέφωνο. Την 23-06-14 μου τηλεφώνησε και μου είπε ότι όλα ήταν 

έτοιμα και αύριο θα ξεκινούσα. Ξημερώματα της 24-06-14 με περίμενε ένα αυτοκίνητο 

γκρι χρώματος λίγο έξω από την πόλη μου. Μπήκα μέσα στο αμάξι, όπου βρισκόταν 

μόνο ο οδηγός. Ήταν ένας άντρας ηλικίας 40-45 ετών, με μουστάκι και φορούσε μαύρο 

καπέλο. Μπαίνοντας μου μίλησε αραβικά και μου ζήτησε να του δώσω 300 ευρώ από 

αυτά που είχαμε συμφωνήσει με τον Ιmad.  Του τα έδωσα και ξεκινήσαμε. Σε όλο το 

δρόμο ο οδηγός ήταν αμίλητος. Μόλις ξημέρωσε καλά, φόρεσε και μαύρα γυαλιά ηλίου, 

μάλλον για να μην τραβάει την προσοχή. Μετά από οδήγηση έξι(06) ωρών περίπου, 

φτάσαμε στα σύνορα με την Τουρκία. Εκεί το αυτοκίνητο σταμάτησε και ο οδηγός 

κατέβηκε  να μιλήσει στους αντάρτες που φύλαγαν τα σύνορα. Αφού μίλησαν για δέκα 

λεπτά περίπου, ο οδηγός πλησίασε στο παράθυρο του αυτοκινήτου και μου ζήτησε να 

του δώσω άλλα 300 ευρώ, για να τα δώσει στους φρουρούς και να μας αφήσουν να 

περάσουμε. Εγώ στην αρχή ήμουν επιφυλακτικός, γιατί δε θυμόμουν να είχα 
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συμφωνήσει κάτι τέτοιο με τον Ιmad. Τότε ο οδηγός μου έβαλε τις φωνές και με 

απείλησε πως αν δεν τους δώσω τα λεφτά, θα με έσφαζαν οι αντάρτες. Φοβήθηκα πολύ 

και του έδωσα τα χρήματα. Αυτός όμως μου απέσπασε δια της βίας και άλλα 200 ευρώ. 

Αφού περάσαμε τα σύνορα και μπήκαμε στην Τουρκία, συνεχίσαμε για περίπου είκοσι 

λεπτά. Μόλις φτάσαμε έξω από την πρώτη πόλη, ο οδηγός σταμάτησε και μου είπε να 

κατέβω. Εγώ μη ξέροντας τι να κάνω, στάθηκα λίγο. Ο οδηγός με κατέβασε με το ζόρι 

σχεδόν και γύρισε πίσω. Περπάτησα είκοσι λεπτά μέχρι το κέντρο της πόλης. 

Φτάνοντας κατάλαβα ότι βρίσκομαι στην πόλη Hatay. Από εκεί τηλεφώνησα στον 

Ιmad. Μου είπε πως πρέπει να φτάσω μέχρι το Marmaris και από εκεί θα 

επικοινωνούσαμε ξανά. Πήγα μέχρι το σταθμό των λεωφορείων για να πάρω 

λεωφορείο για Adana. Περίμενα μέχρι το απόγευμα και μετά μπήκα στο λεωφορείο και 

ξεκίνησα. Το λεωφορείο θα με πήγαινε μέχρι Adana και από εκεί άλλο λεωφορείο για 

Antalya και μετά για Marmaris. Ταξίδευα από αργά το απόγευμα και όλο το βράδυ 

μέχρι το βράδυ της επομένης. Από το ταξίδι δεν θυμάμαι πολλά, γιατί ήμουν πολύ 

κουρασμένος και κοιμόμουν. Τα ξημερώματα της 26-06-14 ήμουν στο σταθμό 

λεωφορείων στο Marmaris. Πήρα ταξί και πήγα να μείνω σε ένα ξενοδοχείο για μια 

μέρα. Ο ταξιτζής με πήγε σε ένα ξενοδοχείο με το όνομα «PALAS». Εκεί έμεινα ένα 

βράδυ. Το πρωί της 27-06-14 πήρα τηλέφωνο τον Ιmad. Μου είπε ότι θα έστελνε ένα 

ταξί να με πάει στο διαμέρισμα που θα έμενα μέχρι να φύγω. Ήρθε μετά από μία ώρα 

ένα ταξί με έναν Τούρκο οδηγό, ο οποίος όμως μου μίλησε σε σχετικά καλά Αραβικά. 

Μου είπε να του δώσω τα λεφτά που συμφώνησα με τον Ιmad για να με πάει στο 

διαμέρισμα. Του έδωσα 1200 ευρώ. Μπήκα στο ταξί και με πήγε σε ένα υπόγειο 

διαμέρισμα σε ένα παλιό κτίριο, απέναντι από ένα τζαμί. Μέσα στο διαμέρισμα έμεναν 

άλλα 20 περίπου άτομα, Σύριοι, που περίμεναν και αυτοί να περάσουν στην Ελλάδα. 

Στο διαμέρισμα μείναμε 3 ημέρες. Όλες αυτές τις μέρες δεν βγαίναμε από εκεί. Ερχόταν 

μια φορά την ημέρα κάποιος που μας έφερνε φαγητό και μετά μας κλείδωνε. Στις 29-

06-14 αυτός που μας έφερνε  φαγητό, μας είπε να ετοιμαστούμε γιατί είχε μιλήσει με τον 

Ιmad και την επομένη τα ξημερώματα θα φεύγαμε.  Όντως τα ξημερώματα της 30-06 

ήρθε και μας άνοιξε το διαμέρισμα αυτός που μας έφερνε φαγητό και μας είπε ότι κάτω 

μας περιμένει ένα φορτηγό. Μόλις κατεβήκαμε είδα ένα μεγάλο άσπρο κλειστό φορτηγό, 

σαν ψυγείο με οδηγό έναν άντρα 55-60 ετών με μούσια. Κατέβηκε και μας άνοιξε την 

πόρτα και μπήκαμε όλοι μέσα. Μετά από λίγη ώρα σταματήσαμε, ο οδηγός μας άνοιξε 

την πόρτα και είδαμε ότι βρισκόμασταν σε μια ερημική παραλιακή τοποθεσία, όπου μας 
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περίμενε ένα μεγάλο φουσκωτό σκάφος με δύο μηχανές. Ο οδηγός του φορτηγού μας 

είπε να ανέβουμε γρήγορα στη βάρκα και έφυγε. Εκεί βρίσκονταν δύο άντρες με μαύρα 

ρούχα και κουκούλες, από τις οποίες μπορούσαμε να διακρίνουμε μόνο τα μάτια τους.  

Αφού επιβιβαστήκαμε όλοι, ο ένας διακινητής με την απειλή όπλου, έβαλε έναν από 

εμάς που του είπε ότι γνωρίζει να οδηγεί βάρκες τέτοιου τύπου, στο τιμόνι και κάθισε 

δίπλα του για να τον καθοδηγεί. Ήταν ξημερώματα, αλλά ευτυχώς η θάλασσα ήταν 

ήρεμη. Ταξιδεύαμε για 3 ώρες περίπου και καθόμασταν στο μπροστινό μέρος του 

φουσκωτού μαζί με τον έναν διακινητή. Πίσω ήταν ο άλλος διακινητής μαζί με τον 

μετανάστη, που οδηγούσε το φουσκωτό. Φτάσαμε σε μια μικρή παραλία σε έναν ήσυχο 

κόλπο της Σύμης και μας είπαν να κατεβούμε χωρίς καν να σταματήσουν εντελώς το 

φουσκωτό. Έπρεπε δηλαδή να πηδήξουμε στη θάλασσα, αλλά ευτυχώς δεν ήμασταν 

βαθιά, γιατί μερικοί δεν ήξεραν μπάνιο. Μόλις κατέβηκε και ο τελευταίος, γύρισαν το 

φουσκωτό και έφυγαν. Εμείς βγήκαμε στην παραλία και καθίσαμε λίγο να στεγνώσουμε. 

Μετά βγήκαμε σε ένα μεγάλο δρόμο και περπατήσαμε για μια ώρα περίπου, μέχρι να 

φτάσουμε στο κέντρο της Σύμης. Φτάνοντας, ρωτήσαμε που είναι η αστυνομία, όπου 

πήγαμε μόνοι μας. Από τότε μέχρι και σήμερα 02/08/2014 βρίσκομαι στην αστυνομία. 

3) Η περίπτωση του AHMAD από τη Συρία 

Η συνέντευξη από τον AHMAD ελήφθη στις 03/08/2014 στον ειδικά διαμορφωμένο 

χώρο του Αστυνομικού Τμήματος Σύμης, σε συνεργασία με τον διερμηνέα της 

ελληνικής αστυνομίας.    

Ονομάζομαι AHMAD και είμαι τριάντα(30) χρονών. Κατάγομαι από την πόλη Aleppo 

της Συρίας και είμαι ανύπαντρος. Στη χώρα μου δούλευα σε ένα εστιατόριο ως 

μάγειρας, καθώς έχω τελειώσει μόνο το δημοτικό. Πριν από 6 μήνες λόγω του 

εμφυλίου πολέμου στη Συρία, σκοτώθηκαν ο πατέρας μου και η μητέρα μου. 

Προκειμένου να σώσω τη ζωή μου, πήρα την απόφαση να φύγω από τη Συρία. Σκοπός 

μου είναι να πάω στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στη Σουηδία, όπου θέλω να μείνω 

μόνιμα. Ίσως να δυσκολευτώ να φτάσω ως εκεί, γιατί δεν έχω ξαναφύγει άλλη φορά 

από τη χώρα μου. Εκεί πήγε πριν από τρία χρόνια ο αδερφός μου και δουλεύει σε ένα 

εργοστάσιο ως εργάτης. Μου είπε να προσπαθήσω να πάω και θα με βοηθήσει να βρω 

δουλειά. Την 01-06-14 ήρθα σε επαφή με τον Ali. Ο Ali είναι ένας Σύριος που βοηθάει 

τους συμπατριώτες μου να φύγουν από τη Συρία. Αυτός είχε βοηθήσει και τον αδερφό 



[110] 

 

μου πριν τρία χρόνια. Προτιμήσαμε τον συγκεκριμένο, γιατί ζητάει να πληρωθεί μετά 

την επιτυχημένη μεταφορά και όχι προκαταβολικά όπως κάνουν άλλοι, οι οποίοι 

πολλές φορές είναι απατεώνες. Μου είπε ότι ήθελε 9800 λίρες Τουρκίας για να με 

βοηθήσει να περάσω τα σύνορα και να μπω στην Τουρκία, και στη συνέχεια αφού 

κατάφερνα να φτάσω μέχρι τη Datca μόνος μου, θα με περνούσε με βάρκα στην 

Ελλάδα. Εκεί είχε δικούς του ανθρώπους, οι οποίοι με άλλα 3000 ευρώ μετρητά θα με 

μετέφεραν στην Σουηδία. Τα χρήματα για το ταξίδι μέχρι την Ελλάδα, θα τα κατέθετα 

σε κάποια τράπεζα και θα έπαιρναν έναν κωδικό, τον οποίο θα έδινα στο βαρκάρη 

κατά την επιβίβαση. Επειδή όμως δεν είχα τόσα λεφτά, περίμενα να μου στείλει ο 

αδερφός μου από τη Σουηδία. Μετά από δύο εβδομάδες που είχα πλέον το ποσό στα 

χέρια μου, το κατέθεσα στην τράπεζα και συναντήθηκα με τον Ali για να με ενημερώσει 

για το ταξίδι. Ο Ali ήταν 40 χρονών περίπου, ψηλός και σωματώδης και δούλευε κατά 

κάποιο τρόπο για τους αντάρτες, αλλά βοηθούσε όσους ήθελαν να φύγουν. Μου είπε ότι 

την επόμενη μέρα θα ήμουν στην Τουρκία. Πράγματι την 17-06-14 νομίζω, ήρθε στο 

σπίτι μου ένα αγροτικό αυτοκίνητο, μαύρου χρώματος, του οποίου η καρότσα ήταν 

γεμάτη με σακιά, που δεν ξέρω τι περιείχαν. Οδηγούσε ένας άλλος άνδρας που δεν τον 

ήξερα και μου είπε ότι τον έστειλε ο Ali για να με περάσει στην Τουρκία. Μου είπε να 

ανέβω στην καρότσα του αυτοκινήτου και να ξαπλώσω ανάμεσα στα σακιά. Έριξε από 

πάνω μου ένα σακί και ένα μαύρο πράγμα σαν κάλυμμα και ξεκινήσαμε. Μετά από δύο 

ώρες περίπου, το αυτοκίνητο σταμάτησε. Άκουσα κάτι ομιλίες και τελικά ο οδηγός 

ξεκίνησε και πάλι. Είχαμε περάσει τα σύνορα. Αυτός οδήγησε άλλες τέσσερις ώρες 

μέχρι τα Adana, όπου σταμάτησε στο χώρο στάθμευσης ενός καταστήματος και μου είπε 

να κατέβω. Αφού μου έδωσε οδηγίες πώς να πάω στο κέντρο, έφυγε. Πήρα ταξί και 

έφτασα στο κέντρο. Βρήκα μόνος μου ένα ξενοδοχείο και έμεινα ένα βράδυ. Την άλλη 

μέρα το πρωί, πήγα στο σιδηροδρομικό σταθμό και πήρα το τρένο για Antalya. Από 

εκεί, θα έπαιρνα μετά λεωφορείο για Datca. Το τρένο ήταν γεμάτο. Είχε και άλλους 

Σύριους μέσα, άκουγα από πολλές μεριές Αραβικά, αλλά δεν έπιασα κουβέντα με 

κανέναν, γιατί φοβόμουν. Είχα χάσει και τους δύο γονείς μου και το μόνο που 

σκεφτόμουν ήταν πως θα φτάσω κοντά στον αδερφό μου. Το ταξίδι κράτησε 5-6 ώρες. 

Ήταν απόγευμα όταν έφτασα στο κέντρο της Antalya. Πήρα αμέσως ταξί και πήγα στα 

λεωφορεία. Ήθελα να φύγω όσο το δυνατό πιο γρήγορα για το Marmaris. Ευτυχώς 

στάθηκα τυχερός, καθώς εκείνη την ώρα έφευγε λεωφορείο. Μπήκα μέσα και μόλις 

ξεκίνησε με πήρε ο ύπνος. Ξύπνησα τα ξημερώματα λίγο πριν φτάσουμε. Μόλις έφτασα 
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στο Marmaris, πήρα αμέσως τηλέφωνο τον Ali. Αυτός μου έδωσε μια διεύθυνση για να 

πάω εκεί και να βρω τον Burak. O Burak είχε μαγαζί με φρούτα και λαχανικά στο 

Marmaris και από πίσω μια μεγάλη αποθήκη. Εκεί θα έμενα μέχρι να φύγω για την 

Ελλάδα. Πήγα στη διεύθυνση που μου είπε και βρήκα έναν άντρα με φαλάκρα και 

μουστάκι. Του ζήτησα τον Burak και μου έκανε νόημα να τον ακολουθήσω. Με πήγε 

πίσω στην αποθήκη και μου άνοιξε την πόρτα. Εκεί μέσα είδα τουλάχιστον άλλα 50 

άτομα. Μπήκα μέσα και έκατσα σε μια άκρη. Φοβόμουν πολύ και δε μιλούσα σε 

κανέναν. Στην αποθήκη μείναμε κλειδωμένοι για 3 μέρες. Τρώγαμε μόνο φρούτα που 

υπήρχαν σε κάτι κιβώτια. Ένα βράδυ εκεί που κοιμόμασταν, ακούσαμε την πόρτα να 

ανοίγει. Ήταν ο Burak μαζί με άλλον έναν άντρα. Μας φώναξε να μαζέψουμε γρήγορα 

τα πράγματα γιατί θα φεύγαμε. Μάζεψα τα πράγματά μου όσο πιο γρήγορα μπορούσα 

και βγήκα από την αποθήκη. Έξω μας περίμενε ένα μαύρο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο αρκετά 

ακριβό, που μας μετέφερε ανά 4 άτομα. Ο BURAK οδηγούσε και ο άλλος άντρας ήταν 

συνοδηγός. Ακολουθήσαμε ένα παραλιακό δρόμο για δέκα λεπτά και τελικά φτάσαμε σε 

ένα ήσυχο μέρος, όπου μας περίμενε ένα ξύλινο λίγο μεγάλο καράβι, γκουλέτες νομίζω 

ό.τι τα λένε. Μόλις φτάσαμε, βγήκαμε από το αυτοκίνητο και ο Burak μας υπέδειξε να 

πάμε στο καράβι. Εκεί ήταν 3-4 άτομα, Τούρκοι νομίζω, γιατί δε μιλούσαν Αραβικά. 

Ένας από αυτούς, αφού μας αφαίρεσε τα κινητά μας τηλέφωνα,  μας υπέδειξε να 

κατέβουμε στο αμπάρι και μας έκανε νόημα για απόλυτη ησυχία. Σε αυτόν έδωσα και 

τον κωδικό για τα χρήματα, όπως είχα συμφωνήσει με τον Ali. Το ίδιο έκαναν και οι 

άλλοι. Λίγο αργότερα το αμπάρι γέμισε. Σε λίγο καταλάβαμε ότι είχαμε ξεκινήσει. Το 

ταξίδι κράτησε 3 ώρες περίπου.  Όταν φτάσαμε ήταν ακόμα νύχτα. Ήμασταν σε μια 

ερημική παραλία της Σύμης, απ’ ότι μας είπαν. Ήταν η πρώτη φορά που ένιωσα 

ασφαλής πια. Φτάνοντας βγήκαμε από το αμπάρι και αφού επέστρεψαν σε ορισμένους 

μόνο τα κινητά τους τηλέφωνα, με μια μικρή σκάλα κατεβήκαμε στην παραλία και το 

καράβι πήρε το δρόμο της επιστροφής. Περιμέναμε εκεί μέχρι να ξημερώσει και μετά 

περπατήσαμε για  να βγούμε στο δρόμο. Σταματήσαμε ένα αυτοκίνητο που περνούσε και 

ένας από εμάς που μιλούσε λίγα Αγγλικά, είπε στον οδηγό να καλέσει την αστυνομία. 

Μία ώρα αργότερα, ήρθαν κάποιοι άντρες με στολές και μας ανέβασαν σε ένα μπλε 

λεωφορείο, το οποίο μας μετέφερε στο λιμεναρχείο. Μείναμε εκεί κάποιες ώρες και 

μετά μας έφεραν στην αστυνομία, όπου βρισκόμαστε μέχρι και σήμερα 03/08/2014.  

4) Η περίπτωση του HADJI από τη Συρία 
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Η συνέντευξη με τον HADJI πραγματοποιήθηκε στις 04/08/2014, αφού δέχθηκε να 

μου αφηγηθεί την ιστορία του παρουσία του διερμηνέα της ελληνικής αστυνομίας, 

επειδή αγνοούσε την ελληνική γλώσσα. 

Με λένε ΗADJI και είμαι από την πόλη Latakia της Συρίας. Είμαι σαράντα πέντε(45) 

χρονών, είμαι παντρεμένος και έχω ένα παιδί 10 χρονών, αγόρι. Στη Συρία εργαζόμουν 

ως οικοδόμος, αν και έχω σπουδάσει λογιστική. Λόγω του πολέμου αναγκάστηκα να 

πουλήσω όλα μου τα υπάρχοντα, να πάρω τη γυναίκα μου και το γιό μου και να 

φύγουμε. Είναι πρώτη φορά που φεύγω εκτός Συρίας. Έχω κάποιους συγγενείς στη 

Γερμανία και θέλω να πάω εκεί μόνιμα, να ζήσω με ειρήνη και να δουλέψω. Την 10-

06-14 έβγαλα εισιτήριο για μένα και την οικογένειά μου με το φέρι μποτ, για να 

ταξιδέψουμε από τη Latakia στην πόλη Mersin της Τουρκίας. Εκεί είχα ακούσει για 

κάποιους Κούρδους που στέλνουν Σύριους στην Ελλάδα. Προτίμησα να πάω στην 

Ευρώπη διαμέσου Ελλάδας, γιατί το ταξίδι ήταν φθηνότερο. Πράγματι περάσαμε στο 

Mersin και πήγαμε να μείνουμε σε ένα φτηνό ξενοδοχείο για κάποιες μέρες, μέχρι να 

βρω τρόπο να φύγουμε για την Ελλάδα. Πήγα σε ένα ταξιδιωτικό γραφείο στο Mersin, 

όπου μίλησα με τον ιδιοκτήτη του, τον Ahmed, Τούρκο κουρδικής καταγωγής. Τον 

ρώτησα αν ξέρει κάποιον τρόπο για να περάσω εγώ και η οικογένειά μου στην Ελλάδα. 

Μου είπε ότι συνεργάζεται με δύο τουριστικά γραφεία: ένα στην Antalya και ένα στην 

Datca. Θα ταξιδεύαμε με τουριστικό λεωφορείο μέχρι την Antalya και από εκεί με άλλο 

τουριστικό λεωφορείο για Datca. Εκεί θα κανόνιζε πως θα πάμε στην Ελλάδα. Την 

άλλη μέρα το πρωί, στις 11-06-14, φύγαμε από το ξενοδοχείο και πήγαμε στο 

ταξιδιωτικό γραφείο του Ahmed για να πάρουμε το λεωφορείο. Ο Ahmed μου ζήτησε 

100 ευρώ για τον καθένα μας. Του έδωσα λοιπόν συνολικά 300 ευρώ και σε μισή ώρα 

πέρασε το λεωφορείο και μας πήρε. Ταξιδεύαμε για πέντε ώρες περίπου. Μόλις 

φτάσαμε στην Antalya , πήραμε ταξί για να μας πάει στο γραφείο που συνεργαζόταν ο 

Ahmed, δίνοντας τη διεύθυνση του, στον οδηγό. Σε δεκαπέντε περίπου λεπτά φτάσαμε 

στο γραφείο. Εκεί συνάντησα τον Αli, τον ιδιοκτήτη του γραφείου. Του είπα ότι μας 

στέλνει ο Ahmed και αυτός μας έβαλε αμέσως σε μια αποθήκη, όπου είχε κάτι δέματα, 

γιατί εξωτερικά του πρακτορείου υπήρχαν δύο αστυνομικοί που θα ταξίδευαν για τον 

ίδιο προορισμό με εμάς. Μετά που έφυγαν οι αστυνομικοί, μας έβγαλε και μας ζήτησε 

άλλα 300 ευρώ και για τους τρεις μας, ώστε να ταξιδέψουμε για Datca με το επόμενο 

λεωφορείο. Επειδή αρνήθηκα να του δώσω τα χρήματα, άρχισε να μας κλωτσάει και να 
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μας διώχνει από το πρακτορείο. Καθώς δεν είχα άλλη επιλογή, μια και είχα και το γιο 

μου μαζί, του τα έδωσα και μετά από μία ώρα περίπου, μπήκαμε στο λεωφορείο για 

Datca. Μόλις φτάσαμε στο τουριστικό γραφείο στη Datca, μας περίμενε ο Hasan, ο 

οποίος ζήτησε 6000 ευρώ συνολικά, για να μας περάσει στην Ελλάδα. Του είπα ότι δεν 

είχα τόσα πολλά χρήματα παρά μόνο 4500 χιλιάδες ευρώ. Μου είπε ότι με αυτά τα 

χρήματα θα έπρεπε να φύγω με μια μικρότερη βάρκα που δεν ήταν και πολύ ασφαλής, 

γιατί εκείνες τις ημέρες είχε κακοκαιρία. Δεν είχα άλλη επιλογή και συμφώνησα. Του 

έδωσα τα λεφτά και μας μετέφερε σε ένα μέρος που θα μέναμε προσωρινά μέχρι να 

φύγουμε. Ήταν ένα άδειο διαμέρισμα κοντά στο ταξιδιωτικό του γραφείο. Μείναμε εκεί 

δύο βράδια. Το δεύτερο βράδυ πριν κοιμηθούμε, ήρθε ο Hasan και μας είπε να είμαστε 

έτοιμοι γιατί τα ξημερώματα θα φεύγαμε. Έτσι και έγινε. Γύρω στις 03:00 πέρασε ο 

Hasan με ένα αυτοκίνητο τύπου βαν, μαύρου χρώματος και μας πήρε. Μετά από είκοσι 

περίπου λεπτά, φτάσαμε σε μια παραλία με βράχια, όπου μας άφησε ο Hasan και έφυγε. 

Εκεί υπήρχε μια μικρή, παλιά, άσπρη φουσκωτή βάρκα, η οποία χωρούσε πέντε με έξι 

άτομα. Η γυναίκα μου φοβόταν και μου έλεγε να μην ανέβουμε. Εγώ της είπα ότι δεν 

είχαμε άλλη επιλογή και έπρεπε να το ρισκάρουμε. Φοβόμουν βέβαια και εγώ, κυρίως 

για το γιό μου. Τελικά ανεβήκαμε και ο οδηγός της βάρκας μας έδωσε να φορέσουμε 

κάτι πορτοκαλί σωσίβια. Επρόκειτο για έναν άντρα κοντό, μελαχρινό, γύρω στα 

πενήντα, μάλλον ελληνικής καταγωγής καθώς δεν μιλούσε καλά τουρκικά. Σε όλη τη 

διαδρομή είχε φουρτούνα και  το νερό έμπαινε μέσα στη βάρκα. Είχαμε γίνει μούσκεμα 

και οι τρεις. Το παιδί μου έκλαιγε και ο οδηγός της βάρκας φώναζε να κάνει ησυχία. 

Τελικά μετά από μία ώρα περίπου, περάσαμε απέναντι στη Σύμη. Ο οδηγός μας άφησε 

σε μια ερημική παραλία και γύρισε πίσω γρήγορα. Μείναμε λίγο εκεί μέχρι να μας 

περάσει η ζάλη του ταξιδιού και μετά βγήκαμε σε ένα κεντρικό δρόμο για να ζητήσουμε 

βοήθεια. Μετά από λίγη ώρα, πέρασε ένα αυτοκίνητό και του ζητήσαμε να μας αφήσει 

στο αστυνομικό τμήμα. Έτσι φτάσαμε εδώ. 

5) Η περίπτωση του YUNUSS από τη Συρία 

Ο YUNUSS ήταν πρόθυμος να μου μιλήσει για το ταξίδι του από τη Συρία μέχρι την 

Ελλάδα και επειδή μιλούσε «σπαστά» ελληνικά, η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε 

χωρίς την παρουσία διερμηνέα την 05/08/2014 και καταγράφηκε χειρόγραφα. 
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Το όνομά μου είναι YUNUSS και είμαι από την πόλη Raka της Συρίας. Είμαι είκοσι 

πέντε(25) χρονών, ανύπαντρος και έχω σπουδάσει οικονομικά στη Δαμασκό. Λόγω του 

πολέμου δεν μπόρεσα να μείνω στη Συρία και αναγκάστηκα να φύγω. Έχω συμφοιτητές 

μου, που έχουν πάει για δουλειά στην Ολλανδία, στο Βέλγιο, στη Δανία και στη 

Σουηδία. Δεν έχω αποφασίσει που θα μείνω μόνιμα, καθώς είναι η πρώτη φορά που θα 

ταξιδέψω στην Ευρώπη και δεν ξέρω πού είναι καλύτερα. Έφυγα από τη Συρία για να 

μπορέσω να ζήσω και να δουλέψω όπως όλοι οι άνθρωποι Οι γονείς μου, οι οποίοι 

είχαν μετακομίσει στην Τουρκία, με βοήθησαν οικονομικά αφού είχαν τη δυνατότητα 

και μου έδωσαν την ευκαιρία να φύγω και να πάω στην Ευρώπη. Αυτοί είχαν κανονίσει 

τα πάντα και στη συνέχεια με ενημέρωσαν για τον τρόπο που θα έφευγα. Έτσι λοιπόν 

αργά το βράδυ της 15/06/2014, ήρθε έξω από το σπίτι μου ένα μαύρο τζιπ, το οποίο 

οδηγούσε ένας άντρας περίπου σαράντα χρονών. Μου είπε ότι λέγεται Omer και ότι 

είχε μιλήσει με τον πατέρα μου. Του έδωσα τα προσυμφωνημένα 350 ευρώ, ανέβηκα 

στο αυτοκίνητο και ξεκινήσαμε για τα Adana, όπου έμεναν οι γονείς μου. Περάσαμε τα 

σύνορα χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα και σε οχτώ ώρες περίπου ήμασταν στα Adana. Ο 

Omer με άφησε στο σπίτι των γονιών μου, όπου έμεινα για κάποιες μέρες, καθώς είχα 

μήνες να τους δω. Οι γονείς μου, μου έδωσαν χρήματα για να συνεχίσω το ταξίδι και 

στις 25/06/2014 το πρωί, πήρα το λεωφορείο για Antalya, όπου υπάρχει ένα 

ταξιδιωτικό γραφείο που βοηθάει τον κόσμο που θέλει να πάει στην Ελλάδα, όπως με 

ενημέρωσε ο πατέρας μου. Το γραφείο αυτό, το είχε βρει σε μια αγγελία στο ίντερνετ. 

Μετά από έξι ώρες ταξιδιού έφτασα στην Antalya, πήρα ταξί και πήγα κατευθείαν στο 

ταξιδιωτικό γραφείο. Εκεί βρήκα τον Imad. Ήταν ένας Τούρκος κουρδικής καταγωγής, 

ηλικίας τριάντα πέντε ετών περίπου, ψηλός, μελαχρινός με μουστάκι, που ήξερε 

αραβικά και μου είπε ότι θα χρειαζόταν 1500 ευρώ για να με πάει από την Antalya στη 

Datca και από εκεί με φουσκωτό στην Ελλάδα. Του έδωσα τα χρήματα και στη 

συνέχεια αυτός με πήγε σε ένα ξενοδοχείο, όπου θα διανυκτέρευα και την επομένη τα 

ξημερώματα θα ερχόταν να με πάρει. Άδικα όμως περίμενα. Τον κάλεσα στον αριθμό 

τηλεφώνου που μου είχε δώσει, αλλά δεν μου απάντησε. Στο ξενοδοχείο έμεινα σχεδόν 

μια εβδομάδα περιμένοντας τον Imad.  Όμως ο Imad δεν ήρθε ποτέ. Τηλεφώνησα στον 

πατέρα μου και του είπα τι έγινε. Εκείνος με ενημέρωσε πως και άλλοι Σύριοι έπαθαν 

το ίδιο από τον Imad. Τους πήρε χρήματα και τους παράτησε. Με λίγα λόγια μας 

κορόιδεψε. Ο πατέρας μου, μου έστειλε κι άλλα χρήματα με Western Union και μου 

είπε ότι θα ψάξει να βρει τρόπο να φύγω στην Ελλάδα. Μετά από δύο μέρες, με πήρε 
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τηλέφωνο και μου είπε για το γραφείο ενός Σύριου, που μένει χρόνια στην Antalya. 

Πήγα από το γραφείο και εκεί βρήκα τον Hasan, ο οποίος ήταν πενήντα ετών περίπου, 

ψηλός, σωματώδης με γένια. Μου είπε να του δώσω 500 ευρώ για να με μεταφέρει ως 

τη Datca και να δώσω άλλα 1000 ευρώ στον οδηγό της βάρκας. Την επόμενη κιόλας 

ημέρα θα έφευγα. Δεν το σκέφτηκα καθόλου, του έδωσα τα χρήματα και μου είπε την 

άλλη ημέρα τα χαράματα στις 04:00 να είμαι έξω από το γραφείο του. Πήγα εκεί την 

ώρα που μου είπε, πέρασε ο ίδιος ο Hasan με ένα μαύρο MERCEDES αυτοκίνητο και 

με πήρε μαζί του. Μέσα στο αυτοκίνητο ήταν και μια κοπέλα στην ηλικία μου περίπου, 

που θα ταξίδευε και εκείνη για Ελλάδα. Μετά από πέντε περίπου ώρες ταξιδιού, 

φτάσαμε στη Datca και ο Hasan μας πήγε σε μια αποθήκη, όπου μείναμε μέχρι τη 

01:00 π.μ. που πέρασε να μας πάρει με ένα άσπρο βανάκι. Διανύσαμε μια απόσταση 10 

χλμ περίπου και τελικά φτάσαμε σε μια ερημική βραχώδη παραλία. Εκεί μας περίμενε 

μια μεγάλη μαύρη φουσκωτή βάρκα με δύο μηχανές, η οποία στο πίσω μέρος της είχε 

δεμένη μια μικρότερη φουσκωτή βάρκα. Μέσα στη βάρκα υπήρχαν ήδη εικοσιπέντε(25) 

περίπου άτομα, μεταξύ των οποίων και μικρά παιδιά και ένας οδηγός. Μάλλον 

περίμεναν εμάς για να φύγουν. Κατεβήκαμε από το βαν και αφού δώσαμε 1000 ευρώ ο 

καθένας στον οδηγό της βάρκας, μας επιβίβασε. Ο διακινητής ήταν κοντός, με μαύρα 

ρούχα, μεγάλη κοιλιά και μάλλον ελληνικής καταγωγής αφού μιλούσε «σπαστά» 

τουρκικά. Επέλεξε έναν από εμάς και τον υποχρέωσε να οδηγήσει, ενώ αυτός καθόταν 

δίπλα του και τον κατηύθυνε. Το ταξίδι μέχρι τη Σύμη κράτησε μία ώρα περίπου. Η 

θάλασσα ήταν ήρεμη και δεν είχαμε προβλήματα. Μόνο κάποια στιγμή, ενώ ο 

διακινητής κοιτούσε γύρω γύρω με τα κιάλια, μας έκανε νόημα να σκύψουμε και να 

κρυφτούμε κάτω από ένα μεγάλο μουσαμά. Μάλλον είδε σκάφος του λιμενικού να 

περνάει. Επειδή όμως το σκάφος πλησίαζε, όπως κατάλαβα από τον ήχο της μηχανής 

του, ο διακινητής μπήκε γρήγορα στο μικρότερο φουσκωτό που ήταν δεμένο στο πίσω 

μέρος και αφού τρύπησε το δικό μας, έφυγε γρήγορα και πάλι προς την Τουρκία. Το 

φουσκωτό μας, άρχισε να γεμίζει νερά. Τρομοκρατηθήκαμε και αρχίσαμε να 

φωνάζουμε «βοήθεια». Το μόνο που άκουγες ήταν φωνές και κλάματα. Ευτυχώς το 

σκάφος του λιμενικού ήταν κοντά, μας άκουσε και ήρθε άμεσα. Οι άντρες του 

λιμενικού, μας πέταξαν σχοινιά και μας βοήθησαν να ανέβουμε στο σκάφος τους. 

Ευτυχώς κανένας δεν έπαθε τίποτα. Αφού μείναμε κάποιες ώρες στο λιμεναρχείο της 

Σύμης, όπου μας είπαν ότι βρισκόμαστε, μας πρόσφεραν τις πρώτες βοήθειες και 

κατόπιν μας μετέφεραν στο αστυνομικό τμήμα, όπου είμαστε μέχρι και σήμερα.  
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6) Η περίπτωση του ABDULLAH από τη Συρία 

Ο ABDULLAH δέχθηκε να μου αφηγηθεί την ιστορία του αναφορικά με το ταξίδι 

από τη Συρία έως την Ελλάδα. Επειδή όμως αγνοούσε την ελληνική γλώσσα, η 

συνέντευξη ελήφθη την 06/08/2014 παρουσία διερμηνέα.  

Με λένε ABDULLAH και είμαι από τη Δαμασκό της Συρίας. Είμαι τριάντα δύο (32) 

χρονών και πριν από έξι μήνες παντρεύτηκα τη FATIMA. Λόγω του πολέμου που 

μαίνεται χρόνια τώρα στη Συρία, πήραμε την απόφαση με τη γυναίκα μου να φύγουμε 

και να πάμε να ζήσουμε και να κάνουμε οικογένεια σε ένα ασφαλές μέρος. Εγώ είμαι 

δάσκαλος και η γυναίκα μου είναι νοσοκόμα, οπότε θέλουμε να πάμε μόνιμα στη 

Σουηδία, όπου εγώ θα μπορούσα να βρω δουλειά ως δάσκαλος στην εκεί 

Μουσουλμανική κοινότητα και η γυναίκα μου σε κάποιο νοσοκομείο. Ήταν η πρώτη 

φορά που θα ταξιδεύαμε στην Ευρώπη. Ψάξαμε λοιπόν να βρούμε τρόπο να φύγουμε 

από τη Συρία, για να περάσουμε αρχικά στην Τουρκία. Ένας συνάδελφος της γυναίκας 

μου, μας μίλησε για έναν άνθρωπο, τον Imam ο οποίος είχε βοηθήσει κι άλλους να 

περάσουν στην Τουρκία. Μας έδωσε το τηλέφωνό του και του τηλεφώνησα. Μου είπε 

ότι μπορεί να μας στείλει στην Τουρκία ως τραυματίες από τον πόλεμο, μέσα σε ένα 

ασθενοφόρο. Το συζήτησα με τη FATIMA και μου είπε ότι έπρεπε να πάρουμε το ρίσκο 

και να το κάνουμε. Έτσι λοιπόν μίλησα ξανά με τον Imam και το κανονίσαμε. Θα του 

έδινα 300 ευρώ για εμένα και 300 ευρώ για τη γυναίκα μου. Βρεθήκαμε την 22-06-14 

το απόγευμα και του έδωσα τα χρήματα. Μου είπε ότι όλα ήταν έτοιμα και ότι αύριο θα 

φεύγαμε. Ξημερώματα της 23-06-14 σε μια ήσυχη περιοχή έξω από τη Δαμασκό, 

περιμέναμε να έρθει το ασθενοφόρο, όπως συμφωνήσαμε με τον Imam. Όντως μετά 

από λίγη ώρα, ήρθε ένα ασθενοφόρο το οποίο οδηγούσε ένας άντρας που φορούσε 

φόρμα σαν αυτές που φορούν οι άνθρωποι που οδηγούν τα ασθενοφόρα και μας είπε 

ότι τον έστελνε ο Imam. Δεν ξέρω αν ήταν όντως υπάλληλος του νοσοκομείου ή όχι, το 

μόνο που με ένοιαζε ήταν να περάσουμε στην Τουρκία. Μας άνοιξε την πίσω πόρτα και 

μας έβαλε να ξαπλώσουμε σε δυο κρεβάτια που είχε. Ταξιδεύαμε για δέκα ώρες περίπου 

μέχρι να φτάσουμε στα σύνορα. Εκεί που φτάσαμε κάναμε μια μικρή στάση, αλλά τελικά 

περάσαμε χωρίς πρόβλημα. Μετέπειτα συνεχίσαμε για άλλες τρείς ώρες μέσα στην 

Τουρκία, μέχρι να φτάσουμε στα Adana. Εκεί το ασθενοφόρο σταμάτησε έξω από την 

πόλη και κατεβήκαμε. Πήραμε ένα ταξί μέχρι το κέντρο της πόλης και βρήκαμε ένα 

φτηνό ξενοδοχείο να μείνουμε δυο-τρεις ημέρες μέχρι να μας πάρει τηλέφωνο ο Imam. 
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Την 25/06/2014 μας τηλεφώνησε ο Imam και μας είπε να είμαστε έτοιμοι γιατί στις 

03:00 τα ξημερώματα θα ερχόταν ένας δικός του άνθρωπος να μας πάρει για Antalya. 

Όντως έξω από το ξενοδοχείο, μας περίμενε ένας άντρας γύρω στα σαράντα, ο οποίος 

μας είπε να τον ακολουθήσουμε. Μας οδήγησε σε ένα στενό δρομάκι λίγα μέτρα 

παρακάτω, όπου είχε σταθμευμένο ένα γκρι αγροτικό αυτοκίνητο. Αφού του δώσαμε τα 

προσυμφωνημένα με τον Imam 2000 ευρώ, εγώ μπήκα στη θέση του συνοδηγού και η 

Fatima στην κλειστή καρότσα του οχήματος. Μετά από έξι ώρες ταξιδιού, κατά τη 

διάρκεια του οποίου ο οδηγός ήταν αμίλητος, φτάσαμε στην Antalya και αυτός μας πήγε 

σε ένα παλιό διαμέρισμα έξω από την πόλη. Εκεί υπήρχαν και άλλοι δεκαπέντε(15) 

άνθρωποι που ήθελαν να περάσουν στην Ελλάδα. Οι περισσότεροι ήταν Σύριοι που 

πήγαιναν για πρώτη φορά στην Ευρώπη όπως και εμείς και κάποιοι Ιρακινοί και 

Ιρανοί. Στο διαμέρισμα μείναμε κλειδωμένοι για τέσσερις μέρες. Μόνο το βράδυ 

ερχόταν κάποιος που τον έλεγαν Hasan, Τούρκος κουρδικής καταγωγής, μετρίου 

αναστήματος με ξυρισμένο κεφάλι και μας έφερνε φαγητό. Αυτός δεν μας φερόταν 

καλά, φώναζε και μας έβριζε χωρίς να του κάνουμε τίποτα. Το βράδυ της τέταρτης 

ημέρας, μας είπε να είμαστε έτοιμοι στις 02:00 τα ξημερώματα γιατί θα ερχόταν να μας 

πάρει. Έτσι και έγινε. Ήρθε και αφού μας έβγαζε έναν-έναν από το διαμέρισμα, μας 

αφαιρούσε τα κινητά μας τηλέφωνα και ό.τι χρήματα είχαμε πάνω μας και κατόπιν μας 

οδηγούσε σε ένα μεγάλο κλειστό φορτηγό άσπρου χρώματος, που απ’ ότι κατάλαβα 

ήταν ψυγείο μεταφοράς κρεάτων. Μας έλεγε να ανεβούμε ήσυχα στο φορτηγό και μας 

έσπρωχνε για να μπούμε γρήγορα. Τα πράγματά μας, θα μας τα έδινε πριν ανέβουμε στη 

βάρκα. Μετά από πέντε περίπου ώρες φτάσαμε στην Datca, όμως δεν μας άφησε να 

κατέβουμε γιατί ήταν ακόμη ημέρα. Ήμασταν κλεισμένοι στο φορτηγό χωρίς νερό και 

φαγητό από τις 02:00 τα ξημερώματα που φύγαμε από Antalya μέχρι τις 23:00 της 

ίδιας μέρας που μας κατέβασε σε μια απόμερη παραλία. Του ζητήσαμε να μας 

επιστρέψει τα πράγματά μας, όμως αυτός μας επέστρεψε μόνο ορισμένα και έφυγε. Εκεί 

ήταν δεμένη μια ξύλινη γκουλέτα. Θα μπαίναμε στο κάτω μέρος της και έτσι θα 

περνούσαμε στη Σύμη χωρίς να μας καταλάβει κανένας. Ανεβήκαμε στη γκουλέτα και 

ένας άντρας μας οδήγησε στο αμπάρι. Ο άντρας αυτός, μάλλον ήταν έλληνας γιατί τον 

άκουσα να μιλά στο κινητό του ελληνικά. Ήταν ψηλός, ξανθός με μπλε μάτια. Στο 

αμπάρι ήταν και άλλοι σαράντα περίπου Σύριοι που προφανώς ήθελαν και αυτοί να 

περάσουν απέναντι. Περιμέναμε μια ώρα και μετά καταλάβαμε από την κίνηση ότι 

είχαμε ξεκινήσει. Μας είχε πει να κάνουμε ησυχία σε όλο το ταξίδι για να μην έχουμε 
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προβλήματα. Το ταξίδι κράτησε μια ώρα περίπου. Όταν φτάσαμε, ήταν ακόμη νύχτα. 

Μόλις το καράβι σταμάτησε, ο καπετάνιος άνοιξε την πόρτα από το αμπάρι και μας 

φώναξε να κατεβούμε γρήγορα. Κατεβήκαμε σε μια βραχώδη παραλία και γύρω μας δε 

βλέπαμε καθόλου σπίτια, μόνο κάτι φώτα μακριά. Μόλις κατεβήκαμε όλοι, το καράβι 

πήρε το δρόμο της επιστροφής. Ένας από τους επιβάτες, μας έδινε οδηγίες σαν να ήξερε 

τι πρέπει να κάνουμε. Μας είπε να μαζευτούμε όλοι σε ένα σημείο και να 

κατευθυνθούμε προς τα φώτα. Μόλις βγήκαμε στο δρόμο, αυτός ο άντρας πήρε 

τηλέφωνο κάπου και μιλούσε αγγλικά, λέγοντας ότι ήμασταν πενήντα εφτά άτομα που 

ένα καράβι μας άφησε στο νησί και θέλαμε βοήθεια. Μετά από λίγη ώρα ήρθαν άντρες 

της αστυνομίας και μας οδήγησαν στο Αστυνομικό Τμήμα.   

7) Η περίπτωση του ALI από τη Συρία 

Η συνέντευξη με τον ALI πραγματοποιήθηκε την 07/08/2014 στον ειδικά 

διαμορφωμένο χώρο του Αστυνομικού Τμήματος Σύμης με τη βοήθεια του διερμηνέα 

της ελληνικής αστυνομίας, διότι αυτός αγνοούσε την ελληνική γλώσσα. 

Με λένε ALI και είμαι από την πόλη Hama της Συρίας. Είμαι δεκαεννιά(19) χρονών, 

ανύπαντρος και έχω τελειώσει το Λύκειο. Στη Συρία δούλευα ως εργάτης περιστασιακά. 

Τον τελευταίο χρόνο από τον πόλεμο, έχασα τους γονείς μου και τον αδερφό μου από 

βόμβα που έπεσε στο σπίτι μας. Γι αυτό αποφάσισα για πρώτη φορά να φύγω από τη 

χώρα μου και να ταξιδέψω για την Ευρώπη. Σκοπός μου είναι να πάω στη Γερμανία, 

όπου ζει τα τελευταία χρόνια ένας ξάδερφός μου και να μείνω μόνιμα εκεί, καθώς δεν 

υπάρχει τίποτα να με κρατάει στη χώρα μου. Όμως δεν είχα πολλά χρήματα για ένα 

τέτοιο ταξίδι και έτσι ζήτησα βοήθεια από ένα θείο μου. Ο θείος μου λοιπόν, κανόνισε 

να φύγω κρυμμένος στο χώρο αποσκευών ενός λεωφορείου, που οδηγούσε ένας φίλος 

του από τη Hama μέχρι τα Adana της Τουρκίας. Τα ξημερώματα της 18/06/2014 πήγα 

στο σταθμό των λεωφορείων όπου συνάντησα τον φίλο του θείου μου, ο οποίος με 

έκρυψε στο χώρο των αποσκευών του λεωφορείου, πριν έρθουν οι επιβάτες. Μετά από 

7 ώρες ταξιδιού περίπου, ο οδηγός σταμάτησε και άνοιξε την πόρτα των αποσκευών. 

Μου είπε ότι είχαμε περάσει στην Τουρκία, οπότε με ανέβασε μαζί του στο λεωφορείο 

σαν κανονικό επιβάτη. Έπιασα μια θέση και κοιμήθηκα για τις υπόλοιπες 3 ώρες μέχρι 

να φτάσουμε στα Adana. Μόλις κατέβηκα στο σταθμό των λεωφορείων, πήρα 

τηλέφωνο το θείο μου για να μου πει τι έπρεπε να κάνω. Μου είπε να περιμένω εκεί, 
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γιατί θα ερχόταν να με πάρει δικός του άνθρωπος. Πράγματι στις 22:00 ήρθε ένας 

άντρας γύρω στα 40, μελαχρινός με μουστάκι, ο οποίος με πλησίασε, είπε το όνομα του 

θείου μου και έτσι κατάλαβα ότι ήταν αυτός που περίμενα. Τον έλεγαν Ismail. Αφού 

περπατήσαμε για είκοσι λεπτά περίπου, με οδήγησε σε μια απόμερη γειτονιά και με 

έβαλε στο γκαράζ μιας παλιάς πολυκατοικίας. Εκεί υπήρχε ένα άσπρο μεγάλο φορτηγό 

μεταφοράς κρεάτων, του οποίου οι πόρτες ήταν ανοιχτές και μέσα υπήρχαν γύρω στα 

τριάντα άτομα. Ο Ismail μου ζήτησε 2500 δολάρια για το ταξίδι μέχρι την Ελλάδα. Του 

τα έδωσα και μου είπε να ανέβω γρήγορα στο φορτηγό που θα μας πήγαινε στην 

Antalya. Έτσι και έκανα. Οι συνταξιδιώτες μου δεν ήταν όλοι Σύριοι. Υπήρχαν 

Ιρακινοί, Ιρανοί και Αφγανοί. Ανάμεσα τους μικρά παιδιά και δύο βρέφη. Λόγω του ότι 

το φορτηγό ήταν μικρό και τα άτομα πολλά, ήμασταν ουσιαστικά στοιβαγμένοι ο ένας 

πάνω στον άλλο, χωρίς νερό και φαγητό. Ο οδηγός δεν έκανε καμία στάση για να 

πάρουμε λίγο αέρα. Μετά από έξι ώρες ταξιδιού, φτάσαμε στην Antalya ξημερώματα. Ο 

Ismail μας άφησε σε μια αποθήκη και μας είπε να περιμένουμε εκεί μέχρι τα μεσάνυχτα, 

που θα ερχόταν να μας ξαναπάρει για το Marmaris. Στις 00:00 της 19-20/06/2014 

ήρθαν δύο άσπρα οχήματα τύπου βαν, εκ των οποίων το ένα οδηγούσε ο Ismail. Μας 

μοίρασαν στα δύο οχήματα και ξεκινήσαμε. Αν και το βαν στο οποίο επέβαινα είχε 

παράθυρα, ωστόσο δεν μπορούσα να βλέπω έξω γιατί τα είχαν βάψει με μαύρο χρώμα. 

Στο ίδιο όχημα με εμένα ήταν και ένα ανδρόγυνο από τη Συρία με το νεογέννητο παιδί 

τους, το οποίο έκλαιγε ασταμάτητα σε όλο το ταξίδι. Ο Ismail εκνευρίστηκε και φώναζε 

στους γονείς να βρουν τρόπο να το ηρεμίσουν, γιατί διαφορετικά θα τους κατέβαζε. 

Μετά από τρεις ώρες, είχαμε φτάσει στην Datca όπως μας ενημέρωσε ο οδηγός του 

βαν. Μας κατέβασε σε μια ερημική παραλία, όπου μας περίμενε μια φουσκωτή μαύρη 

βάρκα μήκους περίπου δέκα μέτρων. Το άλλο βαν δεν ήταν πλέον μαζί μας. Ο οδηγός 

του φουσκωτού πρέπει να ήταν Έλληνας, γιατί τον άκουσα να μιλάει στο κινητό του 

τηλέφωνο καλά ελληνικά και σπαστά τουρκικά. Μας έκανε νόημα να ανέβουμε γρήγορα 

στη βάρκα και αφού μας σκέπασε με κάτι μαύρες κουβέρτες, ξεκινήσαμε. Ταξιδεύαμε 

μία ώρα περίπου, μέχρι που ακούσαμε τη μηχανή να σβήνει. Είχε αρχίσει να ξημερώνει 

και εμείς είχαμε φτάσει σε μια ερημική βραχώδη παραλία της Σύμης, όπως μας 

ενημέρωσε ο χειριστής. Λίγο πριν φτάσουμε στη στεριά, ο οδηγός του φουσκωτού μας 

είπε να κατέβουμε και να περπατήσουμε στο νερό μέχρι την ακρογιαλιά. Ήταν ρηχά και 

μπορούσαμε να το κάνουμε. Αφού λοιπόν κατεβήκαμε όλοι, η βάρκα γύρισε και έφυγε 

γρήγορα. Βγήκαμε στην παραλία και πήραμε το δρόμο για το κέντρο του νησιού. Καθώς 
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περπατούσαμε, πέρασε ένα αυτοκίνητο. Το σταματήσαμε και ζητήσαμε βοήθεια. Ο 

οδηγός του κάλεσε την αστυνομία και μετά από λίγα λεπτά ήρθαν οι αστυνομικοί και 

μας μετέφεραν στο τμήμα.  

8) Η περίπτωση του SARIF από τη Συρία 

Ο SARIF μου εξιστόρησε το ταξίδι του από τη Συρία μέχρι την Ελλάδα, καθώς και 

τις δυσκολίες που συνάντησε. Η συνέντευξη ελήφθη στις 08/08/2014, με τη βοήθεια 

του διερμηνέα της ελληνικής αστυνομίας. 

Με λένε SARIF και κατάγομαι από την πόλη Latakia της Συρίας. Είμαι τριάντα δύο(32) 

χρονών και έχω ένα μικρό παιδί 10 μηνών. Στην πόλη μου δούλευα ως μηχανικός 

αυτοκινήτων, καθώς έχω τελειώσει τεχνικό επαγγελματικό σχολείο. Η γυναίκα μου 

σκοτώθηκε στη Latakia πριν από 2 μήνες. Λόγω αυτού του γεγονότος, αποφάσισα να 

φύγω με το παιδί μου από τη Συρία, για να το μεγαλώσω μακριά από τον πόλεμο. 

Σκοπός μου ήταν να πάω στη Σουηδία και να μείνω μόνιμα, γιατί πριν δυο χρόνια είχα 

επισκεφτεί την αδερφή μου που μένει εκεί με την οικογένειά της. Μου άρεσε πολύ και η 

αδερφή μου θα μπορούσε να με βοηθήσει να βρω δουλειά και σπίτι. Έτσι λοιπόν έψαξα 

να βρω τρόπο να φύγω. Πήρα ό.τι χρήματα είχα στην άκρη και έκλεισα εισιτήρια την 

15/06/2014 το πρωί για να περάσω με το καράβι από τη Latakia στην πόλη Mersin της 

Τουρκίας. Στο καράβι υπήρχαν πολλές οικογένειες Σύριων, που προσπαθούσαν να 

ξεφύγουν από τον πόλεμο. Άκουγα συνεχώς να μιλάνε για κάποιον Αli. Ζήτησα από 

έναν άντρα να μου δώσει κάποιες πληροφορίες για τον Ali. Έμαθα ότι είναι Κούρδος 

που βοηθάει τον κόσμο να περάσει στην Ευρώπη μέσω της Ελλάδας. Ο άντρας αυτός, 

μου έδωσε τον αριθμό τηλεφώνου του Ali και επικοινώνησα μαζί του μόλις φτάσαμε 

στο Mersin, μετά από δέκα ώρες ταξιδιού. Μου είπε ότι μπορεί να με βοηθήσει, 

δίνοντάς του  6500 λίρες Τουρκίας για εμένα και 1600 λίρες Τουρκίας για το παιδί μου, 

για τη διαδρομή από το Mersin μέχρι τη Σύμη. Δώσαμε ραντεβού το απόγευμα της ίδιας 

μέρας στην κεντρική πλατεία του Mersin, όπου έστειλε έναν δικό του άνθρωπο για να 

με ενημερώσει. Αυτός μου είπε ότι στις 03:00 τα ξημερώματα πρέπει να βρίσκομαι σε 

μια συγκεκριμένη διεύθυνση λίγο έξω από την πόλη. Ο άντρας αυτός, ο οποίος μιλούσε 

καλά αραβικά, ήταν κοντός, με ξυρισμένο κεφάλι και μαύρο μουστάκι. Αμέσως μετά 

πήγα και αγόρασα λίγα τρόφιμα για το παιδί μου, γιατί το ταξίδι θα ήταν μεγάλο και 

κατόπιν πήγα σε ένα φθηνό ξενοδοχείο για να ξεκουραστώ λίγες ώρες. Στις 02:15 της 
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16/06/2014, ζήτησα από τη ρεσεψιόν του ξενοδοχείου να μου καλέσει ένα ταξί, το 

οποίο θα με πήγαινε στη διεύθυνση που μου είχε δώσει ο άνθρωπος του Ali. Ήμουν 

μόνος μου εκεί. Στις 03:00 η ώρα, πέρασε ένα μεγάλο κλειστό μαύρο φορτηγό, το οποίο 

οδηγούσε ο άνθρωπος του Ali. Σταμάτησε στο σημείο, άνοιξε την πίσω πόρτα του 

φορτηγού και μου έκανε νόημα να ανέβω γρήγορα, όπως και έκανα. Μέσα στο φορτηγό 

υπήρχαν άλλα είκοσι περίπου άτομα διαφορετικών εθνικοτήτων. Μετά από πέντε ώρες 

ταξιδιού χωρίς καμία στάση, φτάσαμε στην πόλη Antalya. Ο οδηγός μας άφησε σε μια 

φτωχογειτονιά, που τα σπίτια ήταν πολύ κοντά το ένα στο άλλο και τα δρομάκια πολύ 

στενά. Μας έδειξε με το δάχτυλο μια ερημωμένη πολυκατοικία και μας είπε να 

ανέβουμε στον τρίτο όροφο. Ανεβήκαμε σιγά-σιγά και μπήκαμε σε ένα σκοτεινό 

διαμέρισμα. Εκεί βρήκαμε άλλους δέκα περίπου Σύριους. Αυτοί μας είπαν ότι είχαν 

δέκα μέρες εκεί και ότι περίμεναν να συμπληρωθεί ο αριθμός ατόμων που θα έμπαιναν 

στη βάρκα, για να μπορέσουν να φύγουν για Ελλάδα. Μετά από κάποιες ώρες, ήρθε στο 

διαμέρισμα ένας άνδρας με μαύρο πουκάμισο, χρυσή αλυσίδα στο λαιμό και χρυσά 

δαχτυλίδια στα χέρια. Ήταν ο Ali. Πέρασε από όλους μας έναν-έναν και εισέπραξε τα 

χρήματα που είχε ζητήσει. Μας είπε να μη φοβόμαστε και ότι σε λίγες ημέρες θα 

φεύγαμε για τη Datca. Φεύγοντας ο ALI μας κλείδωσε μέσα στο διαμέρισμα. Όμως 

επειδή το φαγητό του παιδιού μου τελείωνε και δεν είχα τι να το ταϊσω, την επόμενη 

πήρα τηλέφωνο τον Ali και του ζήτησα να φέρει φαγητό για το παιδί και για εμάς. Μου 

είπε στο τηλέφωνο ότι θα μας έστελνε, αλλά εκείνη την ημέρα δεν ήρθε κανείς. Ευτυχώς 

μια κυρία είχε δύο φρούτα μαζί της και έτσι έδωσα κάτι στο μικρό να φάει. Την άλλη 

ημέρα πήρα τηλέφωνο τον Ali δέκα φορές, όμως  δεν απάντησε. Αργά το βράδυ ήρθε ο 

άντρας με το ξυρισμένο κεφάλι, που μας είχε μεταφέρει από το Mersin και μας έφερε 

γάλα, νερό, ψωμιά και λίγα φρούτα. Του φώναξα, γιατί το παιδί μου ήταν νηστικό τόσες 

ημέρες και αυτός με πλησίασε και με χτύπησε με γροθιά στο στομάχι και μου είπε να 

μην ξαναμιλήσω μέχρι να φύγουμε από εκείνο το σπίτι. Τελικά εκεί καθίσαμε μια 

εβδομάδα, χωρίς να  μπορούμε να πάμε πουθενά. Είχα αρχίσει να φοβάμαι ότι θα 

μέναμε εκεί. Το βράδυ της 22/06/2014 ήρθε ο Ali με τον άλλο άντρα με το ξυρισμένο 

κεφάλι και μας είπε ότι θα φεύγαμε για Marmaris. Μας βάλανε σε ένα μεγάλο φορτηγό, 

του οποίου η καρότσα ήταν σκεπασμένη με μουσαμά και ξεκίνησαν. Τελικά φτάσαμε 

στο Marmaris μετά από τρεις ώρες ταξιδιού. Μόλις άνοιξε η πόρτα του φορτηγού, είδα 

ότι ήμασταν σε μια παραλία και εκεί περίμεναν δύο μεγάλα φουσκωτά. Το καθένα 

χωρούσε δεκαπέντε άτομα περίπου. Σε κάθε φουσκωτό υπήρχε ένας χειριστής-οδηγός, 
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ο οποίος φορούσε μαύρα ρούχα και σκούφο. Ο Ali μας είπε να ανέβουμε γρήγορα στις 

βάρκες και πριν καλά-καλά ανεβούμε όλοι, ο οδηγός του φουσκωτού έβαλε μπροστά τη 

μηχανή και ξεκίνησε. Στο δρόμο κρατούσα σφιχτά στην αγκαλιά μου το γιο μου, γιατί 

κρύωνε πολύ. Μετά από 3 ώρες σχεδόν στη θάλασσα, τελικά φτάσαμε στη Σύμη. Οι 

βάρκες μας άφησαν σε μια απόμερη παραλία του νησιού και έφυγαν γρήγορα πίσω. Ο 

οδηγός μας έδωσε να καλέσουμε το νούμερο 112 και να ζητήσουμε βοήθεια. Το κάναμε 

και σε μια ώρα ήρθε το λιμενικό στην παραλία. Μείναμε κάποιες ώρες στο λιμεναρχείο 

και μετά μας μετέφεραν στην αστυνομία. 

9) Η περίπτωση του KHADIJA από το Ιρακ 

Ο KHADIJA ήταν πρόθυμος να μου μιλήσει για τη ζωή του στο Ιράκ και για το 

ταξίδι του από την πόλη όπου μεγάλωσε, τη Mosul, μέχρι την Ελλάδα. Αυτός μιλούσε 

«σπαστά» ελληνικά και η μεταξύ μας συζήτηση, η οποία πραγματοποιήθηκε την 

09/08/2014, καταγράφηκε χειρόγραφα. 

Με λένε KHADIJA και κατάγομαι από την πόλη Mosul του Ιρακ. Είμαι είκοσι έξι(26) 

χρονών, ανύπαντρος και έχω σπουδάσει ιατρική. Στη χώρα μου δεν αμοιβόμουν καλά 

και έτσι αποφάσισα να φύγω στην Ευρώπη. Είναι η πρώτη φορά που ταξιδεύω εκτός 

Ιράκ. Συγκεκριμένα θέλω να πάω στη Γερμανία, γιατί οι γιατροί έχουν μεγάλη ζήτηση, 

όπως με έχουν ενημερώσει άλλοι συμφοιτητές μου που βρίσκονται ήδη εκεί. Αφού 

εργαστώ κάποια χρόνια και αποταμιεύσω χρήματα, θέλω να επιστρέψω στην Mosul για 

να γηροκομήσω τους γονείς μου, μια και είμαι μοναχοπαίδι. Έτσι λοιπόν τα 

ξημερώματα της 25/06/2014, ξεκινήσαμε με το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο του πατέρα μου, ο 

οποίος θα με μετέφερε από την Mosul μέχρι το χωριό Ortasu της Τουρκίας, το οποίο 

είναι κοντά στα σύνορα με το Ιράκ. Μετά από δυόμισι ώρες ταξιδιού, φτάσαμε στα 

σύνορα. Οι δυνάμεις των ανταρτών που ελέγχουν τα σύνορα, μας σταμάτησαν. Μίλησαν 

με τον πατέρα μου και του ζήτησαν χρήματα για να μας αφήσουν να περάσουμε. Ήταν 

τρεις άντρες βαριά οπλισμένοι, μαυροφορεμένοι, οι οποίοι είχαν καλύψει το πρόσωπό 

τους με κουκούλες και βλέπαμε μόνο τα μάτια τους. Τελικά ο πατέρας μου, τους έδωσε 

1000 δολάρια και μας άφησαν να περάσουμε. Συνεχίσαμε λίγο ακόμη, μέχρι να 

φτάσουμε στο πρώτο χωριό της Τουρκίας μετά τα σύνορα, το Ortasu. Ο πατέρας μου με 

άφησε στη στάση του λεωφορείου, με αγκάλιασε και μου ευχήθηκε καλή τύχη και στη 

συνέχεια πήρε το δρόμο της επιστροφής. Μετά από λίγη ώρα, πέρασε το λεωφορείο για 
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την πόλη Mardin, απ’ όπου θα έπαιρνα στη συνέχεια το λεωφορείο για Adana. Μέχρι 

να φτάσω στα Adana ταξίδευα περίπου δώδεκα ώρες, οπότε εκεί έφτασα αργά το 

απόγευμα της 25/06/2014. Μόλις έφτασα πήρα ένα ταξί από την κεντρική πλατεία και 

του είπα να με πάει σε ένα οικονομικό ξενοδοχείο, όπου θα διανυκτέρευα κάποιες 

μέρες, μέχρι να βρω τρόπο να περάσω στην Ευρώπη μέσω της Ελλάδας. Την άλλη μέρα 

το πρωί, πήγα σε μια συγκεκριμένη καφετέρια κοντά στο δημαρχείο της πόλης, όπως 

μου είχαν υποδείξει οι συμφοιτητές μου που βρίσκονται ήδη στη Γερμανία, γιατί εκεί 

σύχναζαν άνθρωποι που μπορούσαν να με βοηθήσουν. Κάθισα και παρήγγειλα έναν 

καφέ. Μετά από μισή ώρα περίπου, με πλησίασε και μου έπιασε την κουβέντα, ένας 

άντρας που ήδη καθόταν στο μαγαζί όταν μπήκα εγώ. Μου συστήθηκε ως Omer. Αφού 

μιλήσαμε λίγη ώρα με ρώτησε πού ακριβώς ήθελα να πάω και εάν έχω δικούς μου 

ανθρώπους να με βοηθήσουν. Όταν του απάντησα αρνητικά, προσφέρθηκε να με 

βοηθήσει. Μου είπε ότι μπορεί να με μεταφέρει μέχρι την Antalya και από εκεί μέχρι 

την Datca, αλλά έπρεπε να προπληρώσω το ποσό. Για να με περάσει μέχρι την Ελλάδα, 

μου ζήτησε 2300 δολάρια. Εγώ συμφώνησα και μου είπε να περιμένω τηλεφώνημά του, 

για την ημερομηνία αναχώρησης. Το απόγευμα της 28/06/2014, με κάλεσε ο Omer και 

μου είπε να είμαι έτοιμος στις 22:00 γιατί θα περνούσε να με πάρει. Πράγματι στις 

22:00 σταμάτησε λίγα μέτρα παρακάτω από το ξενοδοχείο όπου έμενα, ένα μαύρο 

πολυτελές αυτοκίνητο μάρκας “Mercedes”, το οποίο οδηγούσε ο Omer. Αυτός μου 

έκανε νόημα να μπω γρήγορα στη θέση του συνοδηγού και αφού παρέλαβε τα χρήματα 

που είχαμε προσυμφωνήσει, ξεκινήσαμε. Μετά από έξι ώρες περίπου, φτάσαμε στην 

Antalya, όπου αλλάξαμε αυτοκίνητο. Συγκεκριμένα ο Omer πήγε σε μια ερημική 

παραλία της Antalya, όπου τον περίμενε δικός του άνθρωπος με ένα λευκό αυτοκίνητο 

τύπου βαν, στο οποίο ανεβήκαμε για να συνεχίσουμε το ταξίδι μας. Μετά από τέσσερις 

ώρες, φτάσαμε στο λιμάνι της Datca. Ο Omer μου είπε ότι θα με περνούσε στη Σύμη, 

δήθεν ως μέλος του πληρώματος ενός τουριστικού πλοίου που αναχωρούσε στις 09:00. 

Έτσι αφού τηλεφώνησε στον καπετάνιο του πλοίου, μου είπε να κατέβω από το βαν και 

να περιμένω στην προβλήτα κρατώντας μια εφημερίδα στο χέρι, για να μπορέσει να με 

αναγνωρίσει αυτός που θα ερχόταν να με παραλάβει. Εμφανίστηκε ένας άνθρωπος που 

δούλευε στο πλοίο και μου είπε να τον ακολουθήσω. Με πήγε συνοδεία μέχρι την 

κουζίνα του πλοίου. Μετά από λίγη ώρα το πλοίο ξεκίνησε και σε μια ώρα περίπου 

έδεσε στη Σύμη. Περίμενα να αδειάσει το πλοίο από τον κόσμο και να ελεγχθούν όλοι 

οι επιβαίνοντες. Είχε περάσει μια ώρα σχεδόν, όταν ήρθε στην κουζίνα όπου 
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βρισκόμουν ο καπετάνιος. Με οδήγησε μέχρι το γκαράζ του πλοίου, μπήκαμε στο 

αυτοκίνητό του και ευτυχώς κατεβήκαμε στο λιμάνι χωρίς κανένα πρόβλημα. Ο 

καπετάνιος με άφησε μερικά μέτρα παρακάτω, γιατί ακριβώς μπροστά στο λιμάνι, 

βρισκόταν το αστυνομικό τμήμα και δεν ήθελε να γίνει αντιληπτός. Εκεί μου είπε να 

πάω και να ζητήσω βοήθεια, όπως και έκανα.  

10) Η περίπτωση του ASHAR από το Ιράκ 

Η συνέντευξη με τον ASHAR από το Ιράκ, πραγματοποιήθηκε στις 10/08/2014 και 

καταγράφηκε χειρόγραφα, αφού δέχθηκε να μου αφηγηθεί την ιστορία του παρουσία 

του διερμηνέα της ελληνικής αστυνομίας, διότι αγνοούσε την ελληνική γλώσσα. 

Με λένε ASHAR και είμαι τριάντα επτά(37) ετών. Κατάγομαι από την πόλη Βαγδάτη 

του Ιράκ. Είμαι άγαμος, έχω τελειώσει το Λύκειο και στη χώρα μου ήμουν άνεργος. 

Πριν από ένα χρόνο έχασα τους γονείς μου και επειδή τα οικονομικά μου δεν πήγαιναν 

καλά, αποφάσισα να φύγω και να περάσω για πρώτη φορά στην Ευρώπη, προκειμένου 

να βρω δουλειά και να γνωρίσω νέα μέρη. Είχα σκοπό να μείνω προσωρινά στη 

Σουηδία, γιατί είχα συγγενείς εκεί, οι οποίοι με ενημέρωσαν ότι η ζωή είναι πολύ καλή 

και αφού μάζευα κάποια χρήματα θα επέστρεφαν στο Ιράκ. Έτσι λοιπόν αφού πούλησα 

τα υπάρχοντά μου και μάζεψα κάποια χρήματα, ξεκίνησα το ταξίδι μου στις 

15/06/2014. Συγκεκριμένα στις 08:00 πήρα το λεωφορείο από Βαγδάτη για Mosul. 

Μετά από τέσσερις ώρες έφτασα και πήγα κατευθείαν σε μια καφετέρια πίσω από την 

αγορά, όπου μου είχαν πει ότι θα έβρισκα ανθρώπους που μπορούν να με βοηθήσουν. 

Κάθισα και πριν προλάβω να πιω τον καφέ μου, με πλησίασε ένας άντρας γύρω στα 

πενήντα, μετρίου αναστήματος, μελαχρινός με μουστάκι και μου έπιασε την κουβέντα. 

Επειδή είχα μαζί μου ένα σακ-βουαγιάζ, κατάλαβε ότι ήμουν ξένος και έτσι με ρώτησε 

για τον προορισμό μου και προσφέρθηκε να με βοηθήσει να περάσω στην Τουρκία και 

από εκεί στην Ελλάδα. Ο Asim μου είπε ότι θα κάνει κάποια έξοδα, τα οποία θα 

στοιχίσουν 2800 δολάρια. Συμφωνήσαμε για το ποσό και μου είπε στις 23:00 της ίδια 

μέρας να τον περιμένω στο Δημαρχείο, απ’ όπου θα περνούσε να με πάρει. Πράγματι 

στις 23:30 εμφανίστηκε ένα πολυτελές αυτοκίνητο τύπου τζιπ, μαύρου χρώματος με 

σκούρα τζάμια και ο οδηγός του αφού με πλησίασε, μου είπε το όνομα του Asim και μου 

έκανε νόημα να μπω γρήγορα μέσα. Ήταν ένας νεαρός άντρας περίπου τριάντα ετών, 

μελαχρινός, με μια ουλή στο δεξί μάγουλο. Σε όλη τη διαδρομή, η οποία κράτησε 
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περίπου τρεις ώρες, ήταν αμίλητος. Όταν κοντεύαμε στα σύνορα με την Τουρκία, μου 

ζήτησε τα χρήματα που είχα συμφωνήσει με τον Asim και αφού περάσαμε τα σύνορα 

χωρίς δυσκολία, με άφησε στο πρώτο τουρκικό χωριό κοντά σε ένα τζαμί, μου είπε ότι 

σε λίγη ώρα θα περάσουν να με πάρουν δικοί του άνθρωποι και αυτός έφυγε. Δεν 

μπορούσα να καταλάβω πού βρίσκομαι. Γύρω στις 03:00 εμφανίστηκε ένα αυτοκίνητο 

τύπου βαν μαύρου χρώματος. Ο οδηγός σταμάτησε και αφού μου είπε το όνομα του 

Asim, άνοιξε την πλαϊνή πόρτα του οχήματος και μπήκα. Μέσα ήταν άλλα τέσσερα 

άτομα Συριακής καταγωγής. Ο ένας απ’ αυτούς μιλούσε αγγλικά και με ενημέρωσε ότι 

ήμασταν στο χωριό Ortasu της Τουρκίας. Μετά από δέκα ώρες περίπου χωρίς καμία 

στάση, μας άφησε σε ένα τριώροφο παλιό ξενοδοχείο με πέντε δωμάτια σε κάθε όροφο 

και μας είπε ότι βρισκόμασταν στα Adana. Επίσης ο οδηγός του βαν που μας είχε 

συστηθεί ως Omer, μας ζήτησε να του δώσουμε τα κινητά μας τηλέφωνα, μας 

απαγόρευσε να βγαίνουμε εκτός ξενοδοχείου και μας είπε ότι αυτός θα μας έφερνε 

τρόφιμα. Από τις τέσσερις ημέρες που μείναμε στο ξενοδοχείο, τρόφιμα μας έφερε το 

βράδυ της τρίτης ημέρας και όταν εμείς διαμαρτυρηθήκαμε άρχισε να μας βρίζει και να 

μας κλωτσάει. Πριν φύγει, είπε να είμαστε έτοιμοι τα ξημερώματα της 20/06/2014 γιατί 

θα ερχόταν να μας πάρει. Θα πετούσαμε αεροπορικώς από Adana για Dalaman και 

εκεί θα μας περίμενε δικός του άνθρωπος, ο οποίος θα κρατούσε ένα ταμπελάκι με τον 

τίτλο: «Ενοικιαζόμενα δωμάτια Asim», τον οποίο και θα ακολουθούσαμε για να μας 

μεταφέρει  οδικώς στο Marmaris. Πράγματι στις 03:00 της 20/06/2014 ήρθε ο Omer με 

ένα λευκό βαν, μας μετέφερε στο αεροδρόμιο και στις 05:00 πετάξαμε για Dalaman. Σε 

μια ώρα ήμασταν εκεί. Στην έξοδο μας περίμενε ο άντρας με το καρτελάκι, ο οποίος 

μας οδήγησε σε μια εγκαταλελειμμένη αποθήκη κοντά στο αεροδρόμιο, όπου μείναμε 

μέχρι τις 22:00 της ίδιας ημέρας, που ήρθε να μας πάρει ο Omer με το μαύρο βαν. 

Μετά από μιάμιση ώρα περίπου, το βαν σταμάτησε, μας κατέβασε σε μια ερημική 

περιοχή και ο Omer αφού μας επέστρεψε τα κινητά μας τηλέφωνα, έφυγε. Εκεί μας 

περίμενε ένας άντρας, ο οποίος μας είπε να τον ακολουθήσουμε σιωπηλοί και με ένα 

φακό που έβγαζε ένα περίεργο κόκκινο φως μας έδειχνε το δρόμο και έτσι ξεκινήσαμε 

να κατεβαίνουμε μια απότομη πλαγιά με βράχια. Φτάσαμε στη θάλασσα και τότε είδαμε 

σε απόσταση δέκα μέτρων το σκάφος. Τρόμαξα στη θέα του μικρού σκάφους, όμως ο 

άντρας αυτός μας είπε ότι η διαδρομή είναι μόνο μισή ώρα και η θάλασσα πολύ καλή, 

οπότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Πείστηκα και με τη βοήθεια μιας φουσκωτής 

βάρκας, μας μετέφερε στο ιστιοφόρο που δεν ήταν μεγαλύτερο από δέκα μέτρα. Στο 
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σκάφος μας περίμεναν δύο Τούρκοι, οι οποίοι μας οδήγησαν σε μια καμπίνα, όπου 

υπήρχαν και άλλα είκοσι άτομα διαφόρων εθνικοτήτων μα οι περισσότεροι ήταν 

Σύριοι, κλείδωσαν την πόρτα και έφυγαν. Ταξιδεύαμε για τρεις ώρες και το διάστημα 

εκείνο, η θάλασσα είχε κύματα που γίνονταν όλο και μεγαλύτερα.  Τα παιδιά και οι 

γυναίκες έκαναν εμετό και η κατάσταση μέσα ήταν άσχημη. Φωνάζαμε τους τούρκους 

να ανοίξουν την πόρτα, αλλά αυτοί δεν απαντούσαν. Ξαφνικά μετά από ένα δυνατό 

τράνταγμα, το σκάφος σταμάτησε. Φοβήθηκα για τη ζωή μου. Οι τούρκοι άνοιξαν την 

πόρτα της καμπίνας, μας είπαν ότι είχαμε φτάσει στη Σύμη και να βγούμε γρήγορα έξω. 

Αυτοί κατεβήκαν πρώτοι και εξαφανίσθηκαν στο σκοτάδι με μια φουσκωτή βάρκα που 

ήταν δεμένη πίσω από το σκάφος. Μόλις κατεβήκαμε όλοι, άνοιξα το κινητό μου 

τηλέφωνό και κάλεσα τον αριθμό 122 για βοήθεια. Μου ζήτησαν να περιγράψω το 

μέρος στο οποίο βρισκόμασταν και μετά από λίγη ώρα έφτασε ένα περιπολικό το οποίο 

μας μετέφερε τμηματικά στην Αστυνομία.      

11) Η περίπτωση του FAROUK από τη Συρία 

Ο FAROUK μου αφηγήθηκε την ιστορία του και τα προβλήματα που αντιμετώπισε 

από τη Συρία μέχρι την Ελλάδα, στις 11/08/2014 μιλώντας «σπαστά ελληνικά».  

Ονομάζομαι FAROUK και κατάγομαι από την πόλη Deir el-Zor της Συρίας. Είμαι 

τριάντα(30) ετών, αρραβωνιασμένος και έχω αποφοιτήσει από οικονομικό 

πανεπιστήμιο της Συρίας. Στη χώρα μου ήμουν δημόσιος υπάλληλος. Λόγω της 

άσχημης κατάστασης που επικρατεί εκεί τα τελευταία χρόνια συνεπεία του πολέμου, 

αποφάσισα να ξαναδοκιμάσω μαζί με την αρραβωνιαστικιά μου να περάσω στην 

Ευρώπη και συγκεκριμένα στη Γερμανία, όπου βρίσκονται οι γονείς μου και να μείνω 

μόνιμα εκεί. Ήταν η πρώτη φορά που θα ταξιδεύαμε στην Ευρώπη.  Την 01/06/2014 

πήραμε λεωφορείο από την πόλη μας για την πόλη Aleppo και από εκεί μαζί με άλλο 

ένα ζευγάρι που γνωρίσαμε στο λεωφορείο, επιβιβαστήκαμε σε άλλο λεωφορείο με 

προορισμό την Bulbul. Στη συνέχεια προσπαθήσαμε να περάσουμε παράνομα τα 

τουρκικά σύνορα. Αφού περπατήσαμε για είκοσι περίπου χιλιόμετρα, όταν είχε δύσει ο 

ήλιος, τελικά τα καταφέραμε χωρίς να γίνουμε αντιληπτοί από την τουρκική αστυνομία. 

Βρισκόμασταν στο τουρκικό χωριό Calkaya. Ήταν η δεύτερη φορά που δοκίμαζα μαζί 

με τη γυναίκα μου να περάσω στην Τουρκία. Την προηγούμενη φορά μας είχαν 

καταλάβει και μας γύρισαν πίσω. Εκεί βρήκαμε μια εγκαταλελειμμένη αποθήκη για να 
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περάσουμε το βράδυ. Μόλις ξημέρωσε, πήραμε μαζί με το άλλο ζευγάρι το λεωφορείο 

για Adana και μετά από έξι περίπου ώρες ήμασταν εκεί. Πριν ξεκινήσουμε από τη 

Συρία, ένας φίλος μου είχε πει για ένα ταξιδιωτικό γραφείο στα Adana, το οποίο είχε 

βρει σε μια αγγελία στην εφημερίδα, ότι βοηθούσε όσους ήθελαν να περάσουν στην 

Ευρώπη. Πήγαμε λοιπόν στο γραφείο αυτό, όπου βρήκαμε τον Karim, Τούρκο 

διακινητή κουρδικής καταγωγής, ο οποίος μας είπε ότι μπορεί να μας βοηθήσει να 

φτάσουμε μέχρι την Αθήνα, αλλά θα χρειαζόταν 4000 δολάρια για τον καθένα. Αφού 

συμφωνήσαμε για το ποσό, κάλεσε ένα ταξί και μας έστειλε στο ξενοδοχείο «DERA», 

όπου θα μέναμε για κάποιες μέρες μέχρι να ετοιμάσει τα πάντα για το ταξίδι. Το 

απόγευμα της 12/06/2014 μου τηλεφώνησε ο Karim και μου είπε να είμαστε έτοιμοι 

στις 02:00 τα ξημερώματα γιατί θα ερχόταν να μας πάρει. Πράγματι στις 02:30 

εμφανίστηκε ένα ασημί τζιπ με σκουρόχρωμα τζάμια, το οποίο σταμάτησε μερικά μέτρα 

παρακάτω από το ξενοδοχείο. Ο οδηγός του, ο οποίος ήταν ένας άντρας ηλικίας 

σαράντα ετών περίπου, μελαχρινός, ψηλός, αδύνατος, με ένα τατουάζ στο δεξί μπράτσο, 

κατέβηκε και μας έκανε νόημα να μπούμε γρήγορα μέσα. Αφού εισέπραξε τα χρήματα 

απ’ όλους μας ξεκινήσαμε. Ήταν αμίλητος σε όλη τη διαδρομή και σε περίπτωση που 

μας σταματούσε η τουρκική αστυνομία, μας είπε να δείξουμε τα διαβατήριά μας και να 

πούμε ότι είμαστε φίλοι του και θα φιλοξενηθούμε για λίγες μέρες στο σπίτι του, στο 

Marmaris. Μετά από έξι ώρες περίπου, δηλαδή στις 08:30, ήμασταν στην Antalya. Ο 

οδηγός μας πήγε σε μια απόμερη γειτονιά και αφού αφαίρεσε τα κινητά μας τηλέφωνα, 

μας άφησε με το αυτοκίνητο σε ένα υπόγειο γκαράζ, μας κλείδωσε και έφυγε. Η ζέστη 

ήταν αφόρητη, η ατμόσφαιρα ήταν αποπνικτική και επειδή δεν είχαμε μαζί μας νερό και 

φαγητό, κοντεύαμε να λιποθυμήσουμε. Αρχίσαμε να φοβόμαστε για τη ζωή μας. 

Ευτυχώς στις 22:00 εμφανίστηκε ο ίδιος άντρας, αυτή τη φορά όμως με άλλο 

αυτοκίνητο. Είχε έρθει με ένα αυτοκίνητο τύπου βαν λευκού χρώματος. Μας άνοιξε την 

πλαϊνή πόρτα και μας είπε να μπούμε γρήγορα μέσα. Εγώ άρχισα να του φωνάζω γιατί 

θα πεθαίναμε από ασφυξία μετά από τόσες ώρες στο γκαράζ και τότε εκείνος έβγαλε 

ένα μαχαίρι και απείλησε ότι θα με σκότωνε εάν συνέχιζα. Μέσα στο βαν υπήρχε μια 

τετραμελής οικογένεια από τη Συρία με δύο μικρά παιδιά. Κατά τη διάρκεια της 

διαδρομής, ζητήσαμε από τον οδηγό να κάνει μια στάση γιατί τα παιδιά είχαν ζαλιστεί 

και έκλαιγαν, όμως εκείνος αρνήθηκε και άρχισε να φωνάζει στους γονείς να τα 

ηρεμήσουν, γιατί διαφορετικά θα τους κατέβαζε. Μετά από τρεις ώρες το βαν 

σταμάτησε και ο οδηγός άνοιξε την πόρτα για να κατεβούμε. Βρισκόμασταν σε μια 
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ερημική βραχώδη παραλία του Marmaris, απ’ ότι μας είπε. Εκεί μας περίμενε ένα 

μεγάλο ξύλινο καράβι-γκουλέτα. Ο οδηγός του βαν, αφού μας επέστρεψε τα κινητά 

τηλέφωνα, είπε να τα κρατήσουμε απενεργοποιημένα και να κατηφορίσουμε από το 

βραχώδες μονοπάτι μέχρι το καράβι. Πάνω στο καράβι, μας περίμεναν δύο άντρες με 

μαύρα ρούχα και κουκούλες, από τις οποίες μπορούσαμε να διακρίνουμε μόνο τα μάτια 

τους. Πρέπει να ήταν Έλληνες, απ’ ότι κατάλαβα από τη μεταξύ τους συνομιλία. Μας 

οδήγησαν στο αμπάρι του καραβιού, όπου υπήρχαν άλλα τριάντα περίπου άτομα και 

μας είπαν να παραμείνουμε εκεί μέχρι να μας ειδοποιήσουν. Μετά από περίπου τρεις 

ώρες το καράβι σταμάτησε και μας φώναξαν να βγούμε γρήγορα έξω. Κάποιους τους 

είχε πάρει ο ύπνος και επειδή καθυστερούσαν να αποβιβαστούν, οι διακινητές τους 

έσπρωχναν και τους πετούσαν στη θάλασσα μαζί με τα πράγματά τους. Ευτυχώς το 

καράβι είχε σταματήσει πολύ κοντά στη στεριά, γιατί κάποιοι δεν ήξεραν μπάνιο. Δεν 

γνωρίζαμε σε ποιο ελληνικό νησί βρισκόμασταν. Περιμέναμε να ξημερώσει και πήραμε 

το δρόμο για την κατοικημένη περιοχή. Οι ντόπιοι βλέποντάς μας, ενημέρωσαν την 

αστυνομία και μετά από λίγη ώρα ήρθαν οι αστυνομικοί και μας οδήγησαν στο 

αστυνομικό τμήμα. Είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι σε ευρωπαϊκό έδαφος.       

12) Η περίπτωση της MARIA από τη Συρία 

Η MARIA ήταν πρόθυμη να μου αφηγηθεί το ταξίδι της από τη Συρία μέχρι την 

Ελλάδα, καθώς και τους λόγους που την οδήγησαν σε μια τέτοια απόφαση. Η 

συνέντευξη πραγματοποιήθηκε στις 12/08/2014 χωρίς την παρουσία διερμηνέα, διότι 

αυτή γνώριζε σε ικανοποιητικό βαθμό την ελληνική γλώσσα. 

Ονομάζομαι MARIA, είμαι τριάντα(30) ετών και κατάγομαι από την πόλη Aleppo της 

Συρίας. Στη χώρα μου εργαζόμουν ως δικηγόρος.  Έχασα την κόρη μου και τον άντρα 

μου, τον οποίο αποκεφάλισαν μπροστά στα μάτια μου και έτσι αποφάσισα να φύγω, 

διότι και εναντίον μου είχε εκδοθεί μία παράνομη απόφαση αποκεφαλισμού, λόγω των 

θρησκευτικών μου πεποιθήσεων. Σκόπευα να πάω στη Γερμανία και να μείνω μόνιμα, 

όπου πριν μερικούς μήνες είχε εγκατασταθεί η αδερφή μου μαζί με την οικογένειά της. 

Ήταν η πρώτη φορά που θα ταξίδευα στην Ευρώπη. Μου είπε ότι αν καταφέρω να 

περάσω στα Adana της Τουρκίας, έπειτα είναι εύκολο να περάσω στην Ευρώπη. 

Μάλιστα μου έδωσε τον τηλεφωνικό αριθμό ενός προσώπου, μέσω του οποίου 

κατάφερε και αυτή να διαφύγει. Έτσι λοιπόν το πρωί της 15/06/2014 μαζί με κάτι 
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ξαδέρφια μου, πήραμε το λεωφορείο από Aleppo για την πόλη Shengal της Συρίας, η 

οποία βρίσκεται κοντά στα σύνορα με την Τουρκία. Μετά από πέντε ώρες ήμασταν εκεί. 

Περιμέναμε να δύσει ο ήλιος και στη συνέχεια αφού περπατήσαμε για είκοσι περίπου 

χιλιόμετρα, καταφέραμε να περάσουμε παράνομα στην Τουρκία, χωρίς να γίνουμε 

αντιληπτοί. Βρισκόμασταν στο τουρκικό χωριό Deliosman, όπου περιμέναμε να 

ξημερώσει για να πάρουμε το λεωφορείο για Adana. Μετά από μερικές ώρες φτάσαμε 

στα Adana και τηλεφώνησα στον αριθμό που μου έδωσε η αδερφή μου και δήλωσα πως 

θέλω να πάω στην Ελλάδα μαζί με άλλα τρία άτομα. Ο άντρας αυτός, ο οποίος μου είπε 

ότι λέγεται Abdul, ζήτησε ένας από εμάς στις 17:00 της ίδια ημέρας, να βρίσκεται στην 

καφετέρια πίσω από την αγορά για να συζητήσουμε τα διαδικαστικά. Αποφασίσαμε να 

πάω εγώ. Κάποια στιγμή γύρω στις 17:30, εμφανίστηκε ένας άντρας γύρω στα πενήντα, 

μετρίου αναστήματος, μελαχρινός, με αρκετά περιττά κιλά, ο οποίος με πλησίασε και 

μου είπε ότι είναι ο Abdul. Συζητήσαμε για τις λεπτομέρειες και το κόστος του ταξιδιού. 

Είπε ότι θα χρειαζόταν 2800 δολάρια για τη μεταφορά του καθενός μας μέχρι την 

Ελλάδα και εκεί θα καταβάλαμε άλλα 1500 ευρώ έκαστος, για να μας μεταφέρει στη 

Γερμανία. Συμφώνησα για το ποσό και μου είπε να βάλουμε τα χρήματα για το ταξίδι 

μέχρι την Ελλάδα, σε μια τράπεζα. Δεν θα του τα δίναμε προσωπικά. Δηλαδή θα 

καταθέταμε τα χρήματα στην τράπεζα και θα παίρναμε από έναν κωδικό έκαστος. Τους 

κωδικούς αυτούς, θα τους δίναμε στον χειριστή του φουσκωτού, ώστε να μας επιτρέψει 

να επιβιβαστούμε. Ο Abdul μου είπε να τον περιμένουμε τα μεσάνυχτα της επομένης 

πίσω από την αγορά, απ’ όπου θα περνούσε να μας πάρει. Το βράδυ της 16/06/2014 

διανυκτερεύσαμε σε ένα φθηνό ξενοδοχείο και την άλλη μέρα το πρωί, πήγαμε στην 

τράπεζα να καταβάλουμε τα χρήματα, όπως μας είχε υποδείξει ο Abdul. Στις 00:30 

εμφανίστηκε στο σημείο που είχαμε συμφωνήσει ο Abdul με ένα αυτοκίνητο τύπου τζιπ 

μαύρου χρώματος. Μας έκανε νόημα να μπούμε γρήγορα μέσα και ξεκινήσαμε. Μετά 

από έξι ώρες χωρίς καμία στάση, μας είπε ότι φτάσαμε στην Antalya. Ήταν η πρώτη 

φορά που μίλησε σε όλο το ταξίδι. Αφού ο Abdul αφαίρεσε τα κινητά μας τηλέφωνα, 

μας άφησε σε μια δασώδη περιοχή, όπου υπήρχαν και άλλοι μετανάστες που περίμεναν 

να περάσουν απέναντι. Συνολικά ήμασταν περίπου ογδόντα άτομα. Βέβαια ο αριθμός 

αυτός αυξομειώνονταν συνεχώς, καθώς άλλοι έρχονταν και άλλοι έφευγαν για Ελλάδα. 

Εκεί υπήρχαν μέλη του κυκλώματος, που ήταν υπεύθυνα για τη φύλαξή μας. Αυτοί μας 

έλεγαν να μην κάνουμε φασαρία για να μην γίνουμε αντιληπτοί και όταν κάποιος δεν 

υπάκουε, τον χτυπούσαν και τον φίμωναν. Επίσης πολλές φορές τσακωνόμασταν 
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μεταξύ μας για το νερό και τα λιγοστά τρόφιμα που μας έδιναν, με αποτέλεσμα να 

επεμβαίνουν και πάλι τα μέλη του κυκλώματος. Στο δάσος μείναμε δέκα συνολικά 

ημέρες. Στις 22:00 της 28/06/2014 εμφανίστηκε και πάλι ένα μεγάλο άσπρο φορτηγό με 

οδηγό τον Abdul. Αυτή τη φορά ήταν η σειρά μας να φύγουμε, μαζί με άλλα είκοσι 

άτομα. Μας έκρυψε σε μια κρύπτη και ξεκινήσαμε. Μετά από πέντε ώρες περίπου το 

φορτηγό σταμάτησε, ο Abdul άνοιξε την πόρτα και μας είπε να κατεβούμε γρήγορα. 

Είχαμε φτάσει στην Datca, απ’ ότι μας είπε, σε μια δασώδη έκταση και κάτω βλέπαμε 

τη θάλασσα. Μας επέστρεψε τα κινητά τηλέφωνα και μας είπε να κατεβούμε από τα 

σκαλοπάτια στην ακτή, όπου μας περίμενε μια φουσκωτή βάρκα. Η βάρκα, η οποία 

ήταν μαύρου χρώματος, ήταν πολύ μικρή συγκριτικά με τον αριθμό των μεταναστών 

που θα μετέφερε. Φοβόμασταν για τη ζωή μας, όμως δεν είχαμε άλλη επιλογή. Εκεί 

κάτω μας περίμεναν δύο άντρες, μάλλον ελληνικής καταγωγής, καθώς δεν μιλούσαν 

καλά τουρκικά, οι οποίοι φορούσαν μαύρα ρούχα και κουκούλες από τις οποίες 

μπορούσαμε να διακρίνουμε μόνο τα μάτια τους. Ο ένας εξ αυτών στεκόταν στην ακτή 

και αφού του λέγαμε τον κωδικό σχετικά με τα χρήματα, τον σημείωνε σε ένα μπλοκάκι 

και στη συνέχεια μας επέτρεπε να ανεβούμε στο φουσκωτό, ενώ ο άλλος καθόταν στο 

πίσω μέρος της βάρκας, έτοιμος για αναχώρηση. Αφού επιβιβαστήκαμε όλοι, μας 

σκέπασαν με ένα μαύρο μουσαμά, για να μην μας εντοπίσουν οι κάμερες του λιμενικού. 

Μετά από μια ώρα περίπου, ο άντρας που καθόταν στο πίσω μέρος της βάρκας έσβησε 

τη μηχανή και μας είπε να πηδήξουμε γρήγορα  στη θάλασσα, καθώς ήταν ρηχά και 

μπορούσαμε περπατώντας να φτάσουμε στην ακτή. Αυτοί γύρισαν αμέσως το φουσκωτό 

και έφυγαν. Στη συνέχεια βγήκαμε στο δρόμο, χωριστήκαμε σε δύο ομάδες των δώδεκα 

ατόμων για να μην μας εντοπίσουν οι αρχές και πήραμε διαφορετικές κατευθύνσεις. 

Εγώ ήμουν στην ίδια ομάδα με τα ξαδέρφια μου. Μετά από μερικές ώρες, είδαμε μια 

ταμπέλα στο δρόμο και έτσι καταλάβαμε ότι βρισκόμασταν στη Σύμη. Σκοπός μου ήταν 

να πάρω μαζί με τα ξαδέρφια μου το πλοίο για Αθήνα. Ένας ψαράς όμως που μας είδε, 

κάλεσε την αστυνομία και οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο, μας μετέφεραν στο 

αστυνομικό τμήμα. Μετά από λίγη ώρα έφεραν στην αστυνομία και τους άλλα δώδεκα 

άτομα.   

13) Η περίπτωση του NADIM από το Ιρακ 

Η συνέντευξη από τον NADIM ελήφθη στις 13/08/2014 με τη βοήθεια του διερμηνέα 

της ελληνικής αστυνομίας, διότι αυτός δε μιλούσε την ελληνική γλώσσα.  
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Ονομάζομαι NADIM, είμαι σαράντα τριών(43) ετών και είμαι άγαμος. Κατάγομαι από 

την πόλη Rutba του Ιράκ. Δεν έχω πάει σχολείο και στη χώρα μου δούλευα ως σιδεράς. 

Επειδή όμως άλλοτε είχα δουλειά και άλλοτε όχι, αποφάσισα να φύγω για την Ευρώπη 

και συγκεκριμένα για τη Σουηδία, όπου διαμένουν μόνιμα τα τελευταία χρόνια τα οκτώ 

μου αδέρφια. Άλλωστε είχα πάει να τους επισκεφτώ πριν από δυο χρόνια και μου άρεσε 

πολύ. Σκοπός μου είναι να μείνω προσωρινά εκεί και αφού βγάλω σύνταξη να γυρίσω 

στο Ιράκ. Έτσι λοιπόν την 22:00 της 28/06/2014 ξεκίνησα οδικώς με έναν φίλο μου 

από την πόλη μου για τα σύνορα με τη Συρία. Μετά από δύο ώρες περίπου με το 

αυτοκίνητο, είχαμε φτάσει στα σύνορα με τη Συρία, όπου με άφησε ο φίλος μου και 

έφυγε. Στη συνέχεια αφού πέρασα τα σύνορα πεζός και χωρίς να γίνω αντιληπτός από 

τις αρχές, μετά από μια ώρα περπάτημα μέσα από χωματόδρομους, έφτασα στο χωριό 

At Tanf της Συρίας. Εκεί βρήκα μια αγροτική αποθήκη για να περάσω το βράδυ. Το 

πρωί της 29/06/2014 πήρα το λεωφορείο για τη Δαμασκό της Συρίας και το απόγευμα 

ήμουν εκεί. Μου είχαν πει ότι υπάρχει μια καφετέρια με το όνομα “ROCY” στην 

κεντρική πλατεία, όπου θα βρω ανθρώπους που μπορούν να με βοηθήσουν να περάσω 

στην Ευρώπη. Έτσι λοιπόν πήρα ένα ταξί από το σταθμό των λεωφορείων και του 

ζήτησα να με πάει στη συγκεκριμένη καφετέρια. Απέναντι μου κάθονταν τρία άτομα με 

σακίδια που μιλούσαν αραβικά και άκουσα να λένε ότι περιμένουν τον Kandir να έρθει 

να τους πάρει. Τότε τους πλησίασα, τους είπα ότι και εγώ θέλω να φύγω από τη Συρία 

και τους ζήτησα να με φέρουν σε επαφή με το συγκεκριμένο άτομο. Αυτοί δέχτηκαν και 

μετά από λίγη ώρα εμφανίστηκε ένας άντρας ηλικίας πενήντα(50) ετών περίπου, 

μετρίου αναστήματος, μελαχρινός με ξυρισμένο κεφάλι και μούσια. Πρέπει να ήταν ο 

Kandir. Κάτι του είπαν τα τρία άτομα και με πλησίασε. Αφού συστηθήκαμε, του είπα ότι 

σκοπός μου είναι να πάω στη Σουηδία και προθυμοποιήθηκε να με βοηθήσει. Μου είπε 

ότι πρέπει να φτάσω μόνος μου ως την Κωνσταντινούπολη και εκεί έχει δικούς του 

ανθρώπους που μπορούν να με βοηθήσουν να περάσω στην Ελλάδα και από εκεί στη 

Σουηδία. Όλη αυτή η βοήθεια θα στοίχιζε 6000 δολάρια, 3000 δολάρια για το ταξίδι 

μέχρι την Ελλάδα και άλλα 3000 από εκεί μέχρι την Σουηδία. Από το ποσό αυτό ο 

Kandir μου ζήτησε: 1000 δολάρια προκαταβολικά σε μετρητά, 2000 δολάρια, που ήταν 

τα υπόλοιπα χρήματα για το ταξίδι μέχρι την Ελλάδα, να τα καταβάλλω σε μια τράπεζα 

και να πάρω έναν κωδικό που θα τον έδινα στον χειριστή του φουσκωτού για να μου 

επιτρέψει να επιβιβαστώ και τα υπόλοιπα 3000 δολάρια θα τα κατέθετα σε τράπεζα 

αφού έφτανα στη Σουηδία και αυτός θα τα εισέπραττε με τον νέο κωδικό μου θα του 
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έδινα. Στη συνέχεια ο Kandir μου έδωσε τον αριθμό τηλεφώνου του και μου είπε να του 

τηλεφωνήσω όταν φτάσω στην Κωνσταντινούπολη. Του έδωσα τα 1000 δολάρια που 

ζητούσε προκαταβολικά, έφυγα και πήγα σε ένα φθηνό ξενοδοχείο για να 

διανυκτερεύσω. Την άλλη μέρα το πρωί, αφού κατέθεσα σε μια τράπεζα τα 2000 

δολάρια και πήρα τον κωδικό, ξεκίνησα με το λεωφορείο για τη Βηρυτό του Λιβάνου 

και το μεσημέρι ήμουν εκεί. Από το σταθμό των λεωφορείων πήρα ταξί για το 

αεροδρόμιο, απ’ όπου πέταξα για Κωνσταντινούπολη στις 18:00 της ίδια ημέρας. Μετά 

από δυόμιση ώρες έφτασα στην Κωνσταντινούπολη και τηλεφώνησα αμέσως στον 

Kandir. Αυτός μου υπέδειξε να περιμένω στην καφετέρια “SIVA” του αεροδρομίου 

κρατώντας δυο εφημερίδες, προκειμένου να με αναγνωρίσουν οι άνθρωποί του. Έτσι 

και έκανα. Μετά από λίγη ώρα με πλησίασε ένας άντρας ο οποίος μιλούσε τουρκικά, 

μου έδωσε ένα αεροπορικό εισιτήριο για Bodrum για την πτήση στις 22:00 και χωρίς 

να μου πει τίποτα άλλο έφυγε. Ανέβηκα στο αεροπλάνο για Bodrum και σε μια ώρα 

ήμουν εκεί. Τηλεφώνησα και πάλι στον Kandir για να μου δώσει οδηγίες. Μου είπε να 

πάρω ταξί και να πάω στο ξενοδοχείο “KISMET”, όπου θα ερχόταν να με συναντήσει 

δικός του άνθρωπος. Πράγματι την επομένη το πρωί 01/07/2014 εμφανίστηκε ένας 

σωματώδης άντρας ηλικίας τριάντα(30) ετών περίπου, μελαχρινός, ψηλός με μουστάκι, 

ο οποίος μου συστήθηκε ως Omer και μου είπε ότι στις 20:00 το απόγευμα της ίδιας 

ημέρας θα ερχόταν να με παραλάβει. Έτσι λοιπόν στις 20:30 εμφανίστηκε ένα μαύρο 

MERCEDES αυτοκίνητο με σκουρόχρωμα τζάμια με οδηγό τον Omer. Αυτός μου είπε 

να μπω γρήγορα μέσα και ξεκινήσαμε. Τον ρώτησα πού πηγαίναμε, αλλά μου είπε να 

μην ρωτάω πολλά. Σε όλη τη διαδρομή μιλούσε συνέχεια στο κινητό του τηλέφωνο και 

τον άκουσα να λέει ότι επειδή η ελληνική ακτοφυλακή κάνει πολλές περιπολίες γύρω 

από την Κω, αποφάσισε να αλλάξει πορεία. Στη μέση της διαδρομής περίπου, μου είπε 

ότι έπρεπε να του δώσω άλλα 500 ευρώ για την αλλαγή πορείας. Εγώ αρνήθηκα, γιατί 

δεν είχα συμφωνήσει κάτι τέτοιο με τον Kandir και τότε εκείνος άρχισε να με βρίζει και 

να απειλεί ότι αν δεν του τα δώσω θα με κατεβάσει από το αυτοκίνητο. Φοβήθηκα και 

τελικά του τα έδωσα. Μετά από οδήγηση τεσσάρων ωρών περίπου, το αυτοκίνητο 

σταμάτησε. Μου είπε να κατέβω και τότε είδα ότι βρισκόμασταν σε μια βραχώδη 

παραλία. Αυτός γύρισε το αυτοκίνητο και έφυγε. Εκεί υπήρχε ένα φουσκωτό σκάφος 

μαύρου χρώματος με μια μηχανή, το οποίο φαινόταν παλιό και δυο άντρες με μαύρα 

ρούχα και κουκούλες, απ’ όπου διακρίνονταν μόνο τα μάτια τους. Πάνω στο σκάφος 

υπήρχαν ήδη περίπου τριάντα πέντε(35) μετανάστες, ανάμεσα τους γυναίκες και παιδιά. 
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Πριν επιβιβαστώ είδα μια ταμπέλα που έγραφε Datca και έτσι κατάλαβα που 

βρισκόμουν. Οι δύο άντρες μου αφαίρεσαν την κάρτα του κινητού μου τηλεφώνου, 

διέγραψαν τις εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις και αφού τους έδωσα τον κωδικό 

για τα χρήματα, μου επέτρεψαν να επιβιβαστώ. Ο ένας άντρας κάθισε στο μπροστινό 

μέρος του φουσκωτού και ο άλλος στο πίσω μέρος κοντά στη μηχανή. Κατά τη 

διαδρομή ο χειριστής μίλησε αρκετές φορές στο κινητό του τηλέφωνο στα ελληνικά. 

Πρέπει να τον ενημέρωναν για το εάν ήταν «καθαρή» η θάλασσα από σκάφη της 

ελληνικής ακτοφυλακής και για την πορεία που έπρεπε να ακολουθήσει, καθώς αυτός 

δυο φορές έσβησε τη μηχανή και ξαναξεκινήσαμε μετά από κάποιο τηλεφώνημα που 

δέχτηκε. Τελικά μετά από μια ώρα περίπου, φτάσαμε κοντά σε μια παραλία με πολλά 

βράχια και οι δυο άντρες άρχισαν να φωνάζουν να κατεβούμε γρήγορα γιατί είχαμε 

φτάσει στη Σύμη, απ’ ότι μας είπαν. Επειδή όμως κάποιοι καθυστερούσαν, άρχισαν να 

τους σπρώχνουν και να τους πετάνε κυριολεκτικά στη θάλασσα μαζί με τα πράγματά 

τους. Στη συνέχεια οι δυο άντρες γύρισαν τη βάρκα και έφυγαν. Εμείς αφού 

χωριστήκαμε σε τρεις ομάδες για να μην μας εντοπίσουν οι ελληνικές αρχές, 

σκαρφαλώσαμε τα βράχια και πήραμε διαφορετικές κατευθύνσεις. Εκεί που 

περπατούσαμε πέρασε ένα ταξί, κάποιοι από εμάς ανέβηκαν και του ζητήσαμε να μας 

πάει στο λιμάνι για να πάρουμε το πλοίο για την Αθήνα. Μετά από μισή ώρα οδήγησης 

μας άφησε στο λιμάνι, αλλά το πλοίο που κανονικά περνούσε στις 04:00 τα 

ξημερώματα δεν πέρασε ποτέ γιατί είχαν απεργία απ’ ότι μάθαμε μετά. Έτσι μας έπιασε 

η αστυνομία και μας οδήγησε στο αστυνομικό τμήμα, όπου μετά από μερικές ώρες 

έφεραν και τους υπόλοιπους μετανάστες που ταξιδεύαμε μαζί.  

14) Η περίπτωση του RAMAZ από τη Συρία 

Η συνέντευξη με τον RAMAZ πραγματοποιήθηκε στις 14/08/2014 παρουσία 

διερμηνέα. Παρά τις διαβεβαιώσεις μας περί ανωνυμίας και εχεμύθειας, ο 

συνεντευξιαζόμενος ήταν επιφυλακτικός απέναντί μας.  

Ονομάζομαι RAMAZ, είμαι είκοσι έξι(26) χρονών και είμαι ανύπαντρος. Γεννήθηκα 

και μεγάλωσα στη Δαμασκό της Συρίας, έχω τελειώσει το Λύκειο και από τα 

δεκαοχτώ(18) μου δουλεύω ως οδηγός ταξί. Τα πράγματα στη χώρα μου τώρα δεν είναι 

καλά. Έχουμε πόλεμο. Ο ένας σκοτώνει τον άλλον. Οι γονείς μου με έδιωξαν για να 

σωθώ, γιατί οι αντάρτες σκότωσαν τις τρεις μικρότερες αδερφές μου και δεν ήθελαν να 
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έχω την τύχη τους. Οι γονείς μου έμειναν πίσω στη Δαμασκό, καθώς δεν είχαμε τα 

χρήματα για να φύγουμε όλοι και να σωθούμε. Σκοπός μου ήταν να πάω στη Γερμανία, 

όπου βρίσκεται ο αδερφός του πατέρα μου και αφού μαζέψω κάποια χρήματα, να τα 

στείλω στους γονείς μου για να έρθουν και αυτοί και να μείνουμε μόνιμα εκεί. Ήταν η 

πρώτη φορά που θα ταξίδευα στην Ευρώπη. Δε θυμάμαι πολλές λεπτομέρειες από το 

ταξίδι. Ξεκίνησα από την πόλη μου, τη Δαμασκό, στις 08:00 της 20/06/2014 μόνος μου 

με λεωφορείο για την πόλη Afrin. Ενδιάμεσα το λεωφορείο έκανε στάση για μισή ώρα 

στην πόλη Αleppo. Εκεί κοντά ήταν και το ταξιδιωτικό πρακτορείο που είχε βοηθήσει 

και τον αδερφό του πατέρα μου να φτάσει στη Γερμανία. Πήγα λοιπόν εκεί, όπου βρήκα 

έναν Σύριο, τον Ahmed, ο οποίος μου ζήτησε συνολικά 3.000 δολάρια για να με 

βοηθήσει να φτάσω μέχρι την Αθήνα. Εκεί θα έπρεπε να πληρώσω άλλα 2000 ευρώ σε 

κάποιον δικό του, για να με οδηγήσει μέχρι τη Γερμανία. Η συμφωνία ήταν να του 

δώσω 1500 δολάρια μόλις φτάσω στην Τουρκία και τα υπόλοιπα, μόλις θα έφτανα στην 

Αθήνα. Μου είπε να μη φοβάμαι, γιατί παντού θα με περίμεναν δικοί του άνθρωποι. Ο 

Ahmed ήταν ένας άντρας γύρω στα σαράντα, κοντός, αδύνατος, με γκρίζα μαλλιά και 

μουστάκι και με ένα σημάδι στο δεξί του μάγουλο, που έμοιαζε με χαρακιά από μαχαίρι. 

Του ζήτησα να μου δώσει τον αριθμό τηλεφώνου του, αλλά αρνήθηκε και μου είπε να 

λέω σε όποιον με ρωτούσε ότι με στέλνει ο Ahmed. Ανέβηκα στο λεωφορείο για να 

συνεχίσω το ταξίδι και στις 14:00 έφτασα στην πόλη Afrin. Κατέβηκα από το 

λεωφορείο και τότε με πλησίασε κάποιος που μιλούσε αραβικά και με ρώτησε αν με 

στέλνει ο Ahmed. Μόλις του απάντησα καταφατικά, μου είπε να τον περιμένω στις 

22:00 της ίδιας ημέρας πίσω από την αγορά. Πράγματι στις 22:00 εμφανίστηκε ένα 

γκρι αγροτικό αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε ο άντρας που με είχε πλησιάσει το πρωί, 

με ανέβασε στην καρότσα και αφού με σκέπασε με έναν μουσαμά για να μην φαίνομαι 

αν μας σταματήσει η αστυνομία για έλεγχο, ξεκινήσαμε. Μετά από μια ώρα, 

κατεβήκαμε και αρχίσαμε να περπατάμε στα χωράφια της Συρίας. Περπατήσαμε μισή 

ώρα περίπου. Ο άντρας αυτός, μου είπε ότι είχαμε μπει στην Τουρκία. Αφού 

περπατήσαμε άλλα είκοσι λεπτά στα τουρκικά εδάφη, φτάσαμε σε ένα μαύρο 

MERCEDES αυτοκίνητο. Ο άντρας που με βοήθησε να περάσω στην Τουρκία, με 

παρέδωσε στον οδηγό του άλλου αυτοκινήτου, τον οποίο αποκάλεσε με το όνομα Abra 

και στον οποίο έδωσα τα 1500 δολάρια και αυτός έμεινε πίσω μόνος του. Καθώς 

φεύγαμε με το MERCEDES, είδα ένα άλλο αμάξι να πηγαίνει προς το μέρος του, 

μάλλον για να τον παραλάβει. Μετά από τρεις ώρες περίπου φτάσαμε στα Adana, όπου 
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σταματήσαμε για να αλλάξουμε αυτοκίνητο. Ο Abra σταμάτησε έξω από μια παλιά 

μονοκατοικία και από το γκαράζ αυτής έβγαλε ένα λευκό αυτοκίνητο τύπου βαν, με το 

οποίο συνεχίσαμε το ταξίδι μας. Μετά από έξι ώρες ήμασταν στην Antalya. Σταμάτησε 

σε ένα εγκαταλελειμμένο διώροφο κτίριο ανάμεσα σε χωράφια και αφού μου αφαίρεσε 

το κινητό με κλείδωσε σε ένα δωμάτιο που υπήρχαν στρώματα και άλλοι οχτώ Σύριοι, 

οι οποίοι είχαν σκοπό να περάσουν και αυτοί στην Ελλάδα. Στο κτίριο όμως υπήρχαν 

και άλλα δωμάτια με άγνωστο αριθμό ατόμων, γιατί άκουγα φασαρία και ομιλίες. Εκεί 

έμεινα πέντε συνολικά ημέρες, κατά τη διάρκεια των οποίων ο Abra ήρθε μια φορά και 

μας έφερε φαγητό και νερό. Στις 26/06/2014 τα μεσάνυχτα ενώ κοιμόμασταν, 

τρομάξαμε γιατί ακούσαμε φωνές και φασαρία.  Είχαν έρθει δυο άντρες με κουκούλες, 

οι οποίοι χτυπούσαν τις πόρτες με κλωτσιές και φώναζαν να κατέβουμε γρήγορα κάτω 

σπρώχνοντας μας. Κάτω μας περίμενε ένα άσπρο φορτηγό μεταφοράς κρεάτων, το 

οποίο οδηγούσε ο Abra. Οι δυο άντρες με τις κουκούλες μας έκρυψαν κάτω από μια 

κρύπτη και αφού μας απείλησαν ότι αν κάναμε φασαρία θα μας χτυπούσαν, ξεκινήσαμε. 

Ήμασταν στοιβαγμένοι ο ένας πάνω στον άλλον γύρω στα είκοσι άτομα. Μετά από 

πέντε ώρες χωρίς καμία στάση και ενώ οι περισσότεροι κόντευαν να λιποθυμήσουν, 

σταματήσαμε. Βρισκόμασταν σε μια παραθαλάσσια ερημική τοποθεσία της Datca, απ’ 

ότι μας είπαν. Εκεί μας περίμενε ένα μεγάλο μαύρο φουσκωτό με δύο μηχανές. Δε 

χρειάστηκε να περπατήσουμε ούτε πέντε μέτρα, καθώς το σκάφος ήταν δεμένο πολύ 

κοντά στην παραλία. Τριγύρω υπήρχε δάσος. Ο χειριστής ήταν ένας άντρας μετρίου 

αναστήματος με κουκούλα, από όπου διακρίνονταν μόνο τα μάτια του, πιθανόν 

Έλληνας καθώς δεν μιλούσε καλά τουρκικά. Μας έκανε νόημα να ανέβουμε γρήγορα 

πάνω και αφού μας σκέπασε με έναν μουσαμά και μας είπε να μην μιλάμε γιατί θα μας 

πετούσε στη θάλασσα, ξεκινήσαμε. Ο οδηγός σταμάτησε δυο φορές, γιατί είδε με τα 

κιάλια σε μικρή απόσταση το σκάφος του λιμενικού που περιπολούσε. Ανάμεσά μας, 

υπήρχαν και μικρά παιδιά που έκλαιγαν ασταμάτητα. Οι μάνες προσπαθούσαν να τους 

κλείσουν το στόμα, για να μην κάνουν φασαρία και μας πιάσουν. Μετά από  μια ώρα 

περίπου, η βάρκα σταμάτησε και ο χειριστής μας είπε να κατεβούμε γρήγορα, να 

σκαρφαλώσουμε στο βουνό με τα κόκκινα χώματα και να ψάξουμε να βρούμε την 

αστυνομία για να μας βοηθήσει και να μας δώσει χαρτιά ή να πάρουμε την άλλη μέρα 

το καράβι και να φύγουμε από το νησί της Σύμης για την Αθήνα ή τη Ρόδο. Έβαλε πάλι 

μπροστά τη μηχανή της βάρκας και έφυγε με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Είναι η 1
η
 μου 

φορά στην Ευρώπη. Θέλω να φτάσω στη Γερμανία, στο Μόναχο. Εκεί με περιμένει ο 
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αδερφός του πατέρα μου, που μπορεί να με βοηθήσει να βρω δουλειά. Δε θέλω να 

γυρίσω πίσω στη χώρα μου. Αν γυρίσω πίσω, ο θάνατος για μένα είναι βέβαιος. Όσοι 

με βοήθησαν στο ταξίδι μου από τη Συρία μέχρι την Ελλάδα, μου έλεγαν να αποφεύγω 

την αστυνομία, να είμαι βιαστικός και να μην αποκαλύψω ποτέ τίποτα γι’ αυτούς, γιατί 

διαφορετικά θα έχω κακά ξεμπερδέματα. Άλλοι ήταν καλοί μαζί μου και άλλοι όχι. Δεν 

με άφηναν να ρωτάω πολλά. 

15) Η περίπτωση του MANSOUR από τη Συρία 

Η συνέντευξη με τον MANSOUR πραγματοποιήθηκε στις 15/08/2014 σε συνεργασία 

με τον διερμηνέα της ελληνικής αστυνομίας, διότι αγνοούσε την ελληνική γλώσσα. 

Ονομάζομαι MANSOUR, είμαι δεκατεσσάρων(14) ετών και κατάγομαι από την πόλη 

Latakia της Συρίας. Επειδή η μητέρα μου σκοτώθηκε από βόμβα που έπεσε κοντά στο 

σπίτι μας, ο πατέρας μου, ο οποίος στη Συρία ήταν καθηγητής πανεπιστημίου, 

αποφάσισε να φύγουμε μαζί με τον δεκαεπτάχρονο αδερφό μου για να σωθούμε. 

Σκοπεύαμε να πάμε στη Σουηδία, όπου οικογενειακοί μας φίλοι που είχαν πάει εκεί 

πριν από μερικούς μήνες, μας είχαν ενημερώσει ότι ο πατέρας μου θα έβρισκε εύκολα 

δουλειά και εμείς θα συνεχίζαμε τις σπουδές μας. Σκοπός μας ήταν να μείνουμε εκεί για 

πάντα. Ήταν η πρώτη φορά που θα ταξιδεύαμε στην Ευρώπη. Έτσι λοιπόν το πρωί της 

22/06/2014 ξεκινήσαμε ακτοπλοϊκώς από την πόλη μας για το Mersin της Τουρκίας. 

Μέσα στο καράβι υπήρχαν και άλλοι Σύριοι, οι οποίοι έφευγαν για να σωθούν. Μετά 

από μερικές ώρες φτάσαμε στο Mersin και από το λιμάνι πήγαμε με ταξί στο σταθμό 

των λεωφορείων, προκειμένου να πάρουμε το λεωφορείο για Adana. Το απόγευμα της 

ίδιας ημέρας, ήμασταν στα Adana. Μόλις φτάσαμε πήραμε ταξί και ο πατέρας μου, ο 

οποίος μιλούσε πολύ καλά τουρκικά, ζήτησε από τον οδηγό να μας πάει σε ένα 

συγκεκριμένο ταξιδιωτικό πρακτορείο, το οποίο όπως είχε ενημερωθεί από τους φίλους 

του που βρίσκονταν στη Σουηδία, βοηθούσε όσους ήθελαν να περάσουν στην Ευρώπη. 

Εκεί βρήκαμε τον Hasan, ο οποίος ήταν Τούρκος, ηλικίας γύρω στα σαράντα πέντε(45), 

κοντός, χοντρός, μελαχρινός με μουστάκι. Είπε ότι μπορεί να μας βοηθήσει, όμως θα 

χρειαζόταν να πληρώσουμε 2800 δολάρια για τον καθένα προκειμένου να μας 

μεταφέρει μέχρι την Ελλάδα και από εκεί άλλα 1500 ευρώ για τον καθένα μέχρι τη 

Σουηδία. Η συμφωνία ήταν να του δώσουμε τα μισά χρήματα που αφορούσαν τη 

μετακίνηση στο τουρκικό έδαφος εκείνη τη στιγμή και τα άλλα μισά πριν ανέβουμε στη 
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βάρκα. Ο πατέρας μου συμφώνησε για το ποσό και τότε ο Hasan κάλεσε ένα ταξί και 

μας έστειλε σε ένα παλιό ξενοδοχείο λίγο έξω από τα Adana, λέγοντάς μας να είμαστε 

έτοιμοι στις 04:00 τα ξημερώματα της 23/06/2014 γιατί θα περνούσε να μας πάρει. 

Πράγματι στις 04:00 εμφανίστηκε ο Hasan με ένα αυτοκίνητο FORD COUPE, μπλε 

χρώματος και μας έκανε νόημα να μπούμε γρήγορα μέσα. Αφού εισέπραξε από τον 

πατέρα μου το ποσό που είχαν προσυμφωνήσει, του έδωσε τρία αεροπορικά εισιτήρια 

για Dalaman και ξεκινήσαμε για το αεροδρόμιο. Εκείνη τη στιγμή μάθαμε ότι θα 

ταξιδεύαμε αεροπορικώς και ότι εκεί θα μας περίμενε δικός του άνθρωπος, όμως ο 

πατέρας μου έπρεπε να φοράει το κόκκινο καπέλο που του έδωσε ο Hasan προκειμένου 

να μας αναγνωρίσει. Μετά από μισή ώρα περίπου φτάσαμε στο αεροδρόμιο, στις 06:00 

πετάξαμε για Dalaman και σε μια ώρα ήμασταν εκεί. Στην έξοδο μας πλησίασε ένας 

νεαρός άντρας γύρω στα τριάντα(30), ψηλός, μελαχρινός με μούσια, ο οποίος μας 

συστήθηκε ως Omer και είπε να τον ακολουθήσουμε γρήγορα. Μας οδήγησε στο χώρο 

στάθμευσης του αεροδρομίου και μας είπε να μπούμε μέσα σε ένα τζιπ πολυτελείας, 

μαύρου χρώματος. Μας πήγε σε ένα υπόγειο διαμέρισμα μιας παλιάς πολυκατοικίας και 

είπε ότι θα μέναμε εκεί για κάποιες μέρες μέχρι να έρθει να μας πάρει. Μέσα στο 

διαμέρισμα υπήρχαν και άλλα είκοσι περίπου άτομα, Σύριοι και Ιρακινοί. Τα μεσάνυχτα 

της 25-26/06/2014 ήρθε στο διαμέρισμα ο Omer και είπε να βιαστούμε γιατί πρέπει να 

φύγουμε. Πριν προλάβουμε να μαζέψουμε τα πράγματά μας, χτύπησε το κινητό του, 

μίλησε με κάποιον και μετά που το έκλεισε, μας είπε εκνευρισμένος ότι θα παραμέναμε 

και άλλες μέρες εκεί γιατί το καράβι έπαθε βλάβη. Στις 24:00 της 29/06/2014 

εμφανίστηκε και πάλι ο Omer και μας είπε να βγούμε γρήγορα έξω γιατί φεύγουμε. 

Επειδή όμως καθυστερούσαμε, ο Omer έβγαλε τη ζώνη του και άρχισε να μας χτυπάει 

για να βιαστούμε. Επίσης όλες αυτές τις μέρες που ήμασταν κλειδωμένοι στο υπόγειο, 

δεν είχαμε φαγητό και νερό. Έξω μας περίμενε ένα άσπρο φορτηγό ψυγείο, σαν αυτό 

που μεταφέρουν κρέατα και οδηγός ήταν ένας άντρας που έβλεπα για πρώτη φορά. 

Αφού ο Omer μας είπε να απενεργοποιήσουμε τα κινητά μας, μας έκρυψε στο ψυγείο 

μαζί με τα κρέατα και ξεκινήσαμε. Μετά από μιάμιση ώρα σταματήσαμε, ο Omer μας 

άνοιξε την πόρτα για να κατεβούμε και αμέσως ξαναμπήκε στο φορτηγό και έφυγε. 

Βρισκόμασταν σε μια απόκρημνη παραθαλάσσια περιοχή του Marmaris, απ’ ότι μας 

είπαν. Εκεί μας περίμενε μια μαύρη μεσαίου μεγέθους φουσκωτή βάρκα, μέσα στην 

οποία υπήρχαν και άλλοι είκοσι περίπου μετανάστες. Στο πίσω μέρος αυτής, ήταν 

δεμένη μια μικρότερη φουσκωτή μαύρη βάρκα. Ο χειριστής της βάρκας, ο οποίος 
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φορούσε κουκούλα και φαίνονταν μόνο τα μάτια του, μας είπε σε σπαστά τουρκικά, να 

ανέβουμε γρήγορα. Αφού εισέπραξε από τον πατέρα μου, όπως και από τους άλλους 

μετανάστες, το υπόλοιπο προσυμφωνηθέν ποσό, ξεκινήσαμε. Η βάρκα όμως ήταν μικρή 

και ουσιαστικά ήμασταν στοιβαγμένοι ο ένας πάνω στον άλλον. Τα σωσίβια δεν 

έφταναν για όλους μας και έτσι φορέσαμε μόνο εγώ και ο αδερφός μου. Κάποια στιγμή 

ο χειριστής έσβησε τη μηχανή και μας είπε να κάνουμε απόλυτη ησυχία, γιατί κάτι είδε 

με τα κιάλια του. Τότε πήδηξε στη μικρότερη φουσκωτή βάρκα και έφυγε γρήγορα προς 

τα πίσω. Εμείς δεν ξέραμε τι να κάνουμε. Το φουσκωτό μας ξαφνικά άρχισε να γεμίζει 

νερά. Μάλλον ο χειριστής το τρύπησε φεύγοντας. Επικράτησε πανικός και ο καθένας 

μας προσπαθούσε να σωθεί. Το μόνο που άκουγες ήταν φωνές και κλάματα. Πάνω 

στον πανικό, το φουσκωτό που είχε γεμίσει νερά, αναποδογύρισε και έτσι έχασα τον 

πατέρα μου και τον αδερφό μου. Μετά από λίγη ώρα ήρθαν στο σημείο άντρες του 

λιμενικού, οι οποίοι μας βοήθησαν να βγούμε από τη θάλασσα και μας οδήγησαν στο 

κέντρο υγείας για τις πρώτες βοήθειες. Έψαχνα μέσα στον κόσμο τον πατέρα μου και 

τον αδερφό μου, όμως κανένας δεν ήξερε τίποτα. Μετά από ώρες όταν με μετέφεραν 

στο αστυνομικό τμήμα, βρήκα τον αδερφό μου εκεί, ο οποίος μου είπε ότι ο πατέρας 

μας πνίγηκε, καθώς είχε δώσει σε μένα το σωσίβιό του και δεν γνώριζε μπάνιο. Τώρα 

δεν έχουμε κανέναν δικό μας άνθρωπο να μας βοηθήσει.   

 


