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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία πξαγκαηνπνηήζεθε έπεηηα απφ βηβιηνγξαθηθή 

επηζθφπεζε θαη εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα. Ζ πεξάησζή ηεο νθείιεηαη πξσηίζησο ζε 

φινπο εθείλνπο πνπ έρνπλ βάιεη έλα ιίζν ζηελ θαηαλφεζε ηνπ δεηήκαηνο ηεο 

θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ επφπηε 

θαζεγεηή κνπ, θ. Νηθφιαν Βαθέα, πνπ δέρηεθε λα ππάξμεη ε ζπλεξγαζία απηή 

πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξψζσ ηελ παξνχζα εξγαζία. Δπηπιένλ, κε δίδαμε θαη κε 

βνήζεζε ζην λα κελ πξνζεγγίδσ επηθαλεηαθά έλα δήηεκα πνιππαξαγνληηθφ.  

Σν “επραξηζηψ” είλαη ειάρηζην φηαλ ρξεηάδεηαη λα εθθξάζσ ηελ 

επγλσκνζχλε κνπ ζηνπο  εμππεξεηνχκελνπο ηεο θνηλσληθήο ππεξεζίαο ηνπ Αλνηθηνχ 

Πνιπηαηξείνπ ησλ Γηαηξψλ ηνπ Κφζκνπ ζηελ Πάηξα, νη  νπνίνη δέρηεθαλ λα πάξνπλ 

κέξνο ζηελ παξνχζα έξεπλα, θαηαλνψληαο πφζν δχζθνιε είλαη ε δηαδηθαζία λα 

γλσζηνπνηείο, επαλαβηψλνληαο, θνκκάηηα απφ ηε δσή ζνπ.   

Σελ θ. Θάιεηα Μαληέιε Κπξηαθνπνχινπ ηελ επραξηζηψ γηα ηελ πνιχηηκε 

βνήζεηα πνπ κνπ πξνζέθεξε απηά ηα ηξία έηε. Σνλ ζχδπγν κνπ Κσλζηαληίλν 

Κνπληνπξάθε, γηα ηελ ακέξηζηε ζηήξημε ηνπ θαη ηελ ελδπλάκσζε πνπ κνπ 

πξνζέθεξε γηα ηελ πεξάησζε  ηεο παξνχζεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Σέινο, έλα 

κεγάιν επραξηζηψ νθείισ ζηνπο γνλείο κνπ Νηθφιαν Κπξηαθφπνπιν θαη Αηθαηεξίλε 

Γξηβήια- Κπξηαθνπνχινπ θαη ζηνλ αδεξθφ κνπ Ζιία Κπξηαθφπνπιν πνπ πάληνηε 

κνπ ζπκπαξαζηέθνληαη θαη κε ελδπλακψλνπλ ψζηε λα πάξνπλ ηα φλεηξα κνπ 

δηθαίσζε.   
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

Σν θαηλφκελν ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ απνηειεί έλα επξχ πεδίν κειέηεο θαη 

πξνβιεκαηηζκνχ ιφγσ ησλ πνιιαπιψλ δηαζηάζεσλ πνπ ιακβάλεη. πρλά ν φξνο 

«θνηλσληθφο απνθιεηζκφο» εθιακβάλεηαη σο ζπλψλπκνο ηνπ φξνπ ηεο «θηψρεηαο», 

σζηφζν νη δπν φξνη έρνπλ αξθεηά ζηνηρεία δηαθνξνπνίεζεο. ην πξψην κέξνο ηεο 

εξγαζίαο αλαιχεηαη ν φξνο ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, ελψ δηαρσξίδεηαη απφ ηνλ 

φξν ηεο θηψρεηαο. Έπεηηα αλαιχνληαη βαζηθνί φξνη ηεο παξνχζεο κειέηεο, φπσο 

“άηνκν δίρσο λφκηκα έγγξαθα παξακνλήο ζηελ Διιάδα”, ελψ αλαιχνληαη βαζηθέο 

πηπρέο ηεο δσήο ησλ πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ ζηελ ρψξα ππνδνρήο θαη ηίζεηαη 

επηγξακκαηηθά ην λνκηθφ πιαίζην πνπ αθνξά ζηελ κεηαλάζηεπζε. ην δεχηεξν κέξνο 

ηεο εξγαζίαο παξνπζηάδνληαη νξηζκέλεο ηζηνξίεο θνηλσληθά απνθιεηζκέλσλ αηφκσλ, 

ψζηε κέζα απφ απηά ηα παξαδείγκαηα, θαη θπζηθά ππφ ην πξίζκα ησλ αλσηέξσ 

εξκελεηψλ, λα είκαζηε ζε ζέζε λα εμεηάζνπκε  θαηά πφζν επεξεάδεηαη ε βηνγξαθηθή 

ηνπο ηξνρηά θαη ν ηξφπνο αληίιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ 

πνπ βηψλνπλ. Σέινο, επηρεηξείηαη ε ζχλδεζε κεηαμχ ζεσξεηηθνχ πεδίνπ θαη 

πξαγκαηηθφηεηαο, ψζηε ε παξνχζα εξγαζία λα κπνξεί λα απνηειέζεη έλα ρξήζηκν θαη 

νπζηαζηηθφ εξγαιείν ζηα ρέξηα ηνπ/ηεο εξεπλεηή/ηξηαο πνπ ζα πξνζπαζήζεη λα δψζεη 

ιχζε ζην πξφβιεκα ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ.  
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

    «'ινη νη άλζξσπνη γελληνύληαη ειεύζεξνη θαη ίζνη ζηελ αμηνπξέπεηα θαη ηα 

δηθαηώκαηα
1
» 

  

Σν έλαπζκα γηα ηελ παξνχζα κεηαπηπρηαθή δηπισκαηηθή εξγαζία δφζεθε φηαλ 

εξγάζηεθα σο θνηλσληθή ιεηηνπξγφο ζηελ Με Κπβεξλεηηθή Οξγάλσζε «Γηαηξνί ηνπ 

Κφζκνπ» ζην πιαίζην ηνπ επξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο «ηήξημε αηφκσλ πνπ πηζαλψο 

ρξήδνπλ δηεζλνχο πξνζηαζίαο ζηελ πφιε ηεο Πάηξαο», θαηά ην έηνο 2012. Απφ ηφηε 

έσο θαη ζήκεξα ε εξγαζία κνπ κε  πξφζθπγεο, αηηνχληεο άζπιν, άηνκα δίρσο λφκηκα 

έγγξαθα παξακνλήο ζηελ Διιάδα, αλήιηθνπο θαη ελήιηθεο, κνπ πξνζέθεξε ηελ 

δπλαηφηεηα λα κειεηήζσ εηο βάζνο ην λνκηθφ πιαίζην γηα ηελ κεηαλάζηεπζε θαη λα 

δσ ηνπο θξαγκνχο πνπ ην ίδην επέθεξε θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ.  

Ζ Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ εξρφηαλ ζπρλά ζε 

πιήξε αληίζεζε κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηελ νπνία απηνί νη άλζξσπνη βίσλαλ. Φπγή 

απφ ηελ ρψξα ηνπο, ξηςνθίλδπλν ηαμίδη, δνπιέκπνξνη, είζνδνο ζηελ Διιάδα δίρσο 

λφκηκα έγγξαθα, εγθισβηζκφο ζηελ Διιάδα, αλεξγία, αζηηία, εθκεηάιιεπζε, 

πεξηζσξηνπνίεζε, ξαηζηζηηθή βία, ζάλαηνο, είλαη ιέμεηο πνπ ζπλνπηηθά πεξηγξάθνπλ 

ην βίν φισλ ζρεδφλ ησλ πξνζθχγσλ. Πξνζσπηθέο θαηαζέζεηο δσήο, φλεηξα πνπ δελ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ, ην ηαμίδη πξνο ηελ Δπξψπε θαη ε δηαζθάιηζε κηαο θαιχηεξεο 

δσήο, παηδηθή ειηθία πνπ πνηέ δελ βηψζεθε σο ηέηνηα, εκπεηξίεο απφ ηελ παξακνλή 

ζηελ Διιάδα θαη έλα παξάπνλν γηα ηελ κε έληαμε  ζηελ ηνπηθή θνηλσλία, απνηεινχλ 

ην πεξηερφκελν ησλ αθεγήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εξγαζία. Σα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα αληηδηαζηέιινληαη δηαξθψο κε ην θαζεκεξηλφ βίσκα:  ην δηθαίσκα ζηελ 

εθπαίδεπζε απέλαληη ζηνλ νπζηαζηηθφ απνθιεηζκφ απφ ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ην 

δηθαίσκα ζηελ πγεία απέλαληη ζηελ πξαγκαηηθή έιιεηςε ηαηξηθήο πεξίζαιςεο, ην 

δηθαίσκα ζηελ εξγαζία απέληαληη ζε εξγαζηαθέο ζπλζήθεο εξγαηνθάηεξγνπ, δίρσο 

αζθάιεηα θαη ζηνηρεηψδε πγηεηλή, ην δηθαίσκα ζηε δσή απέλαληη ζηηο ζπρφηαηεο 

ξαηζηζηηθέο επηζέζεηο. ηελ παξνχζα κεηαπηπρηαθή δηπισκαηηθή εξγαζία, 

επηρεηξείηαη λα θαηαδεηρηεί απηή ε ζχλδεζε αλάκεζα ζην θαηλφκελν ηνπ θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ θαη ησλ αηφκσλ πνπ πηζαλψο ρξήδνπλ δηεζλνχο πξνζηαζίαο. 

 

 

                                                 
1
 Πξψην άξζξν ηεο Οηθνπκεληθήο Γηαθήξπμεο ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ. 



 

 

7 

 

 

1. ΑΠΟ ΣΖΝ ΦΣΧΥΔΗΑ ΣΟΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΑΠΟΚΛΔΗΜΟ  

 

Σν 2010 αλαθεξχρηεθε σο ην  επξσπατθφ έηνο θαηά ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ
2
, κε ζηξαηεγηθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηνπ ππνζηηηζκνχ θαη ηεο θηψρεηαο. πκπιεξσκαηηθά, ην άξζξν 25 §1 ηεο 

νηθνπκεληθήο δηαθήξπμεο ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ αλαθέξεη: «Καζέλαο έρεη 

δηθαίσκα ζε έλα βηνηηθφ επίπεδν ηθαλφ λα εμαζθαιίζεη ζηνλ ίδην θαη ζηελ νηθνγέλεηα 

ηνπ πγεία θαη επεκεξία, θαη εηδηθφηεξα ηξνθή, ξνπρηζκφ, θαηνηθία, ηαηξηθή 

πεξίζαιςε φπσο θαη ηηο απαξαίηεηεο θνηλσληθέο ππεξεζίεο. 'Έρεη αθφκα δηθαίσκα ζε 

αζθάιηζε γηα ηελ αλεξγία, ηελ αξξψζηηα, ηελ αλαπεξία, ηε ρεξεία, ηε γεξνληηθή 

ειηθία, φπσο θαη γηα  φιεο ηηο άιιεο πεξηπηψζεηο πνπ ζηεξείηαη ηα κέζα ηεο 

ζπληήξεζήο ηνπ, εμαηηίαο πεξηζηάζεσλ αλεμαξηήησλ ηεο ζέιεζεο ηνπ». 

Χζηφζν,  ην 2008 πεξηζζφηεξα απφ 80 εθαηνκκχξηα άηνκα ζε νιφθιεξε ηελ 

Έλσζε δνχζαλ θάησ απφ ην φξην ηεο θηψρεηαο, «δειαδή πεξηζζφηεξα απφ ηνλ 

πιεζπζκφ ηνπ κεγαιχηεξνπ θξάηνπο κέινπο καο ή ην 16,5 ηνηο εθαηφ ηνπ πιεζπζκνχ 

καο [ηεο Δ.Δ.]. Απφ ηα άηνκα απηά, πεξηζζφηεξα απφ ηα κηζά είλαη γπλαίθεο θαη 20 

εθαηνκκχξηα είλαη παηδηά»
3
. Με ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, βεβαίσο, ην θαηλφκελν ηεο 

θηψρεηαο επηδεηλψζεθε θαη ζπκπαξέζπξε αθφκε πεξηζζφηεξα άηνκα.  

Δξρφκαζηε ινηπφλ αληηκέησπνη κε δχν έλλνηεο: ηελ θηώρεηα θαη ηνλ 

θνηλσληθό απνθιεηζκό. πρλά ν φξνο «θνηλσληθφο απνθιεηζκφο» ζηνλ δεκφζην ιφγν 

εθιακβάλεηαη σο ζπλψλπκνο ηνπ φξνπ ηεο «θηψρεηαο». Ση είλαη, φκσο, θηψρεηα θαη ηη 

θνηλσληθφο απνθιεηζκφο; Πνηα είλαη ηα ζεκεία ζχγθιηζεο θαη απφθιηζεο αλάκεζα 

ζηνπο δχν φξνπο; 

πσο ζα δηαπηζησζεί θαη παξαθάησ νη δχν φξνη αλ θαη έρνπλ πνιιά θνηλά 

ζεκεία, δελ είλαη ηαπηφζεκνη. Γηα λα γίλεη θαηαλνεηή ε ζρέζε αλάκεζα ζηνλ 

θνηλσληθφ απνθιεηζκφ θαη ηε θηψρεηα, ζα πξέπεη λα γίλεη αξρηθά κηα ηζηνξηθή 

αλαδξνκή ζηηο ζεκαζίεο πνπ έρνπλ ιάβεη νη δχν φξνη. 

                                                 
2
Βιέπε ζρεηηθά:  http://ec.europa.eu/news/employment/091231_el.html. 

3
Βιέπε ζρεηηθά http://eur-ex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0758:FIN:EL:PDF. 
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1.1. ΦΣΧΥΔΗΑ  

 «Η θηώρεηα δελ ζπλεπάγεηαη θαλέλα δηθαίσκα γηα ην άηνκν
4
» 

 

χκθσλα κε ην εξκελεπηηθφ ιεμηθφ ηνπ Γεκεηξίνπ Γεκεηξάθνπ, σο θηψρεηα 

νξίδεηαη ε «πελία, έλδεηα, ζηέξεζηο»
5
. Χζηφζν, ε ζπλσλπκηθή πξαθηηθή ηνπ ιεμηθνχ 

δελ εμππεξεηεί ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζεο εξγαζίαο θαζψο κε ηηο ζπλσλπκηθέο 

ιέμεηο δελ δηεξεπλάηαη επηζηεκνληθά θαη θαζνιηθά ν φξνο. 

Ζ θηψρεηα είλαη έλα πνιχπινθν νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ δήηεκα πνπ 

νξίδεηαη κε πνιινχο ηξφπνπο
6
. Ο νξηζκφο πνπ δίλεηαη απφ ην πκβνχιην ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηε θηψρεηα αλαθέξεη φηη «ηα άηνκα ζεσξνχληαη λα δνπλ ζε 

θηψρεηα φηαλ ην εηζφδεκα θαη νη πεγέο ηνπο είλαη ηφζν αλεπαξθή ψζηε λα 

απνθιείνληαη απφ ην λα έρνπλ έλα θαλνληθφ επίπεδν δσήο πνπ ζεσξείηαη απνδεθηφ 

ζηελ θνηλσλία ζηελ νπνία δνπλ»
7
. 

Ζ θηψρεηα σο θαηάζηαζε, ινηπφλ, θαηαξρήλ νξίδεηαη εληφο ηεο θνηλσλίαο 

ζηελ νπνία δεκηνπξγείηαη
8
. Μειεηάκε δειαδή ην θαηλφκελν ηεο θηψρεηαο ζε κία 

ζπγθεθξηκέλε θνηλσλία θαη κία δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπκε 

εθείλα ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηνπο πνζνηηθνχο δείθηεο ψζηε λα 

πξνζεγγίζνπκε νιηζηηθά ην θαηλφκελν. Δπηπιένλ, ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο έλλνηαο ηεο 

θηψρεηαο πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε φρη κφλν ην βηνηηθφ ή θαηαλαισηηθφ επίπεδν, 

αιιά θαη νη θνηλσληθνπνιηηηθέο δηαζηάζεηο εληφο ηεο νπνίαο εκθαλίδεηαη
9
.  πσο έρεη 

ηνληζηεί θαη απφ ηνλ Sen, ην αγαζφ πνπ κία θνηλσλία Α ζεσξεί σο βαζηθφ, ζε κία 

                                                 
4
 G. Procacci, «Απφ ηελ επαηηεία ζην θνηλσληθφ δήηεκα», ζην  Francois- Xavier Merrien, Αληηκέησπνη 

κε ηελ θηώρεηα: Η Γύζε θαη νη θησρνί ρζεο θαη ζήκεξα, Αζήλα, 1996, ζει..43.  
5
Γ. Γεκεηξάθνο,  Νένλ νξζνγξαθηθόλ εξκελεπηηθόλ ιεμηθόλ, Αζήλα, 1970, ζει.1187. 

6
 Έρνπλ ηεζεί πνιινί νξηζκνί θαη δηαζηάζεηο πνπ ιακβάλεη ε θηψρεηα. ηελ παξνχζα εξγαζία, ιφγσ 

ηεο ζεκαηηθήο ηεο, αλαθέξνληαη ζπλνπηηθά νξηζκνί πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ην ζέκα πξνο 

δηεξεχλεζε. Δμαηηίαο απηνχ ηνπ γεγνλφηνο ε εξεπλήηξηα δελ αλέπηπμε πεξαηηέξσ ηηο αλαιπηηθέο 

δηαθξίζεηο ηεο θηψρεηαο, ήηνη ζρεηηθή ή απφιπηε θηψρεηα, αληηθεηκεληθή ή ππνθεηκεληθή θηψρεηα. Γηα 

πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο πάλσ ζε απηά ηα ζέκαηα ν αλαγλψζηεο κπνξεί λα πξνζηξέμεη ζην A. Sen, 

«Isuues in the measurement of poverty», The Scandinavian Journal of Economics,Vol. 81, No. 2, 

(1979), ζ. 285-307, J. Berghman, «Social exclusion in Europe: Policy context and analytical 

framework» ζην  David Hulme, Global poverty: How global governance is failing the poor, Global 

Institution,1995, ζει. 10-17. 
7
 Council of European Union, , Joint report by the Commission and the Council on social inclusion, 

2004, Μεηάθξαζε ηεο γξαθνχζαο. ην αγγιηθφ θείκελν: “People are said to be living in poverty if 

their income and resources are so inadequate as to preclude them from having a standard of living 

considered acceptable in thesociety in which they live” 
8
 E.J. Hobsbawm, «Poverty», ζην D. Sills (επηκ), International Encyclopedia of the Social Sciences, 

1972, ζει.398.  

 
9
 G. Procacci, φ.π., ζει.37.  
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θνηλσλία Β κπνξεί λα κελ ζεσξείηαη αλαγθαίν γηα ηελ επηβίσζε
10

.   

Δληφο ηεο θνηλσλίαο φπνπ ε θηψρεηα δεκηνπξγείηαη, κπνξεί λα ιάβεη  ηελ 

κνξθή ηεο «θνηλσληθήο θηψρεηαο», «ηεο έλδεηαο», ηεο «εζηθήο θηψρεηαο»
11

, ή «ηεο 

εμαζιίσζεο
12

». Ζ θνηλσληθή θηώρεηα δεκηνπξγείηαη ζε κία ζηξσκαηνπνηεκέλε 

θνηλσλία θαη θαλεξψλεη «κία ζρέζε θαησηεξφηεηαο, εμάξηεζεο, ή εθκεηάιιεπζεο»
13

. 

Έλα άηνκν, δειαδή, κπνξεί λα έρεη εηζφδεκα κέζα απφ ηελ εξγαζία ηνπ, σζηφζν 

ιφγσ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη θνηλσληθνχ ηνπ status λα κελ ηνπ επηηξέπεηαη λα έρεη ν 

ίδηνο ηα κέζα παξαγσγήο, λα πθίζηαηαη εξγαζηαθή εθκεηάιιεπζε θαη ν κηζζφο πνπ 

ιακβάλεη γηα ηελ παξαγφκελε εξγαζία λα κελ ηνπ επηηξέπεη λα δεη αμηνπξεπψο. 

Γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ε θνηλσληθή θηψρεηα δελ αλαθέξεηαη κφλν ζηελ νηθνλνκηθή 

αληζφηεηα.
14

.  

Ζ έλδεηα, απφ ηελ άιιε πιεπξά, αλαθέξεηαη ζηελ θαηάζηαζε νξηζκέλσλ 

άηνκσλ  πνπ δελ έρνπλ εθείλα ηα αγαζά ηα νπνία ζπλεπηθνπξνχλ ζηελ ηζφηηκε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζην θνηλσληθφ γίγλεζζαη
15

. Ο θησρφο νξίδεηαη ζε ζρέζε κε ην άηνκν 

εθείλν πνπ ην εηζφδεκα ηνπ ηνπ επηηξέπεη λα δεη αμηνπξεπψο δίρσο ηε ζπκβνιή 

εμσηεξηθήο βνήζεηαο. Σα άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε έλδεηαο, γηα λα 

επηβηψζνπλ ρξεηάδνληαη εμσηεξηθή ζπκβνιή είηε απφ ην θξάηνο είηε απφ άηππα 

δίθηπα θξνληίδαο. Γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ην θξάηνο έρεη ζεζκνζεηήζεη έλα νηθνλνκηθφ 

κνληέιν ην νπνίν δηαθξίλεη ηα άηνκα ζε ελδεείο θαη ζε άηνκα πνπ έρνπλ φια εθείλα 

ηα αγαζά δίρσο ηα νπνία δελ ζα κπνξνχζαλ λα επηβηψζνπλ.  

Ζ θνηλή πεπνίζεζε ζηηο πξνβηνκεραληθέο θνηλσλίεο ήηαλ φηη ε έλδεηα έπξεπε 

λα αληηκεησπίδεηαη θαζψο ήηαλ θάηη κε θπζηθφ
16

. Ζ θξαηηθή πνιηηηθή πξφιεςεο  

ζπλίζηαηαη ζε κέηξα ηα νπνία επέβαιαλ, γηα παξάδεηγκα,   έλα ζπγθεθξηκέλν θφζηνο 

αγνξάο ηξνθίκσλ θαη φρη θάπνην λνκνζέηεκα γηα ηνπο άπνξνπο. Χο θαη ηνλ 20
ν
 

αηψλα, ην θξάηνο έπαηδε ην ξφιν ηνπ ξπζκηζηή κφλν ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ε έλδεηα 

ήηαλ απνηέιεζκα θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ, ελψ ε πξφλνηα γηα ηελ επηβίσζε ησλ 

ελδεψλ αθελφηαλ ζηα άηππα δίθηπα θξνληίδαο
17

.  Ζ θηιαλζξσπία ξηδψλεη ζηελ 

θνηλφηεηα σο αμία, ιεηηνπξγψληαο αληηζηαζκηζηηθά σο πξνο ηελ θξαηηθή 

                                                 
10

 A. Sen, φ.π, ζει. 288. 
11

E.J. Hobsbawm, φ.π., ζει. 398-399.  
12

 G. Procacci, φ.π., ζει. 47. 
13

 E.J. Hobsbawm, φ.π., ζει. 398. 
14

 ην ίδην, ζει. 398.   
15

 ην ίδην. 
16

 ην ίδην, ζει.399. 
17

 ην ίδην. 
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ππνρξέσζε
18

.  

Γηαθξίλνληαη πιένλ νη ελδεείο απφ ηνπο δεηηάλνπο, δειαδή ηνπο αξηηκειείο νη 

νπνίνη κπνξνχζαλ λα εξγαζζνχλ πξνθεηκέλνπ λα επηβηψζνπλ εληφο ηεο θνηλσλίαο. 

Ννκηθά ε θηψρεηα θαηαδηθάδεηαη κέζσ ηνπ Ναπνιεφληεηνπ Κψδηθα ην 1810 ζηελ 

Γαιιία, δίρσο φκσο απηή ε πξνζηαγή λα ιεηηνπξγήζεη αλαζηαιηηθά γηα ην 

θαηλφκεν
19

. Απφ ηνλ 16
ν
 αηψλα, γηα ηελ απνηξνπή ηεο έλδεηαο θαη ζπλαθφινπζα ησλ 

δεηηάλσλ δφζεθε έκθαζε ζηελ εξγαζία σο κέζν απνθπγήο ηεο θαηάζηαζεο ηεο 

θηψρεηαο. Πίζσ φκσο απφ απηήλ ηελ πνιηηηθή γίλεηαη αληηιεπηή ε θαζηέξσζε ελφο 

θαπηηαιηζηηθνχ κνληέινπ δφκεζεο ηεο θνηλσλίαο
20

, θαζψο αθελφο γίλεηαη 

ππνρξεσηηθή ε εξγαζία, δίρσο φκσο απηφ λα ζεκαίλεη φηη ν εξγάηεο ζα κπνξνχζε λα 

κεηαπεδήζεη ζε άιιε θνηλσληθή ηάμε, αθεηέξνπ βνεζνχζε  ηα θαπηηαιηζηηθά 

ζπκθέξνληα, κέζα απφ ηελ άληιεζε ηεο ππεξαμίαο ησλ εξγαδνκέλσλ.  

Σέινο, κηα αθφκε ελλνηνινγηθή ππνθαηεγνξία ηεο θηψρεηαο είλαη ν φξνο 

«εζηθή θηψρεηα», ε νπνία πξνζδηνξίδεηαη κε φξνπο αμηαθνχο εληφο ηεο θνηλσλίαο 

ζηελ νπνία πθίζηαηαη
21

. ηελ πεξίπησζε απηή ε θηψρεηα ζεσξείηαη απνηέιεζκα 

θάπνηαο πξνζσπηθήο κεηνλεμίαο, ελψ ηαπηφρξνλα απνηειεί ακαξηία.  

Οη θνηλσληθνί νηθνλνκνιφγνη ηνπ 19
νπ

 αηψλα δηεξεπλνχλ ηελ θηψρεηα σο θάηη 

θπζηθφ ζηελ θνηλσλία, ε νπνία απνξξέεη απφ ηελ «θπζηθή αληζφηεηα, θαη δελ κπνξεί 

θαηά ζπλέπεηα λα εμαθαληζηεί»
22

. Σελ δηαθξίλνπλ σζηφζν απφ ηελ εμαζιίσζε, ε 

νπνία απνηειεί κία αθξαία κνξθή θηψρεηαο, κε θπζηθή, θαη πεξηιακβάλεη 

αληηθνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο θαη ζπλήζεηεο
23

. ηφρνο ηνπ θξάηνπο είλαη ε απνθπγή 

αληηθνηλσληθψλ ζπκπεξηθνξψλ κέζα απφ πξαθηηθέο φπσο ε ελίζρπζε θνηλνηηθψλ 

δξάζεσλ θηιαλζξσπίαο θαη ε εθπαίδεπζε
24

. Παξάιιεια, ηνλίδνληαο πσο ε θηψρεηα 

ζεκαηνδνηεί κία «θνηλσληθή παζνινγία» ππνζηεξίδνπλ πσο κέζσ ηεο  θηιαλζξσπίαο, 

θαη φρη κέζσ ησλ θξαηηθψλ πνιηηηθψλ παξέκβαζεο ζηελ νηθνλνκία, ζα επηιπζεί ε 

θηψρεηα. Ζ θνηλφηεηα ζα παίμεη θαζνξηζηηθφ ξφιν αθελφο ζηελ απνηξνπή ηεο 

χπαξμεο εμαζιησκέλσλ αηφκσλ θαη αθεηέξνπ ζηελ παγίσζε ζε ζηαζεξά επίπεδα κίαο 

θαηάζηαζεο θηψρεηαο κέζσ ηερληθψλ θνηλσληθνπνίεζεο. Φνξείο ειέγρνπ θαη 

δηθαηνζχλεο ζα απνηξέςνπλ ηελ θνηλσληθή αηαμία θαη ηελ ηηκσξία ησλ „αλήζηθσλ‟ 

                                                 
18

 G. Procacci, φ.π., ζει.46. 
19

 ην ίδην, ζει.38.  
20

 J. Hobsbawm, φ.π., ζει. 400. 
21

 ην ίδην, ζει.399. 
22

 G. Procacci, φ.π., ζει.46. 
23

 ην ίδην, ζει.47. 
24

 ην ίδην. 
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θησρψλ.   

Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ε θηψρεηα εκθαλίδεηαη ζε θνηλσλίεο 

νη νπνίεο έρνπλ σο θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηελ δηαζηξσκάησζε. Ο  θησρφο 

πξνζδηνξίδεηαη πάληα ζε ζχγθξηζε κε ηνλ πινχζην. Δπηπιένλ, γίλεηαη θαη έλαο 

δηαρσξηζκφο αλάκεζα ζηε πφιε θαη ην ρσξηφ, ήηνη ηνλ αζηηθφ ρψξν θαη ην ρψξν ηεο 

ππαίζξνπ.
25

 Σέινο, βιέπνπκε έλα δηαθνξεηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο θξαηηθήο 

πνιηηηθήο γηα ην δήηεκα ηεο θηψρεηαο αλάκεζα ζηηο πξνβηνκεραληέο θαη ηηο 

βηνκεραληθέο θνηλσληέο.  ηε βηνκεραληθή πεξίνδν ν δηαρσξηζκφο αλάκεζα ζε 

πινχζηνπο θαη θησρνχο, αληηθαζίζηαηαη ζηαδηαθά κε αλαθνξά «ζε νηθνλνκηθά 

νξηδφκελεο ηάμεηο» θαζψο νη θησρνί κεηνλνκάδνληαη ζε θησρνχο εξγαδφκελνπο, ζε 

πξνιεηαξηάην θαη, ηειηθά, ζε εξγαηηθή ηάμε
26

. Δπηπιένλ, ε θηψρεηα αξρίδεη λα 

ζεσξείηαη αηνκηθφ πξφβιεκα, ην νπνίν ζα κπνξνχζε είηε λα μεπεξαζηεί είηε λα κελ 

ιάβεη αθξαίεο δηαζηάζεηο, κέζσ ηεο θηιαλζξσπίαο θαη ηεο θξνληίδαο ησλ άηππσλ 

δηθηχσλ ππνζηήξημεο.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη θησρνί φρη κφλν ζηεξνχληαη ηα πιηθά αγαζά έλαληη 

ησλ πινπζίσλ αιιά ηαπηφρξνλα βηψλνπλ ηελ αληζφηεηα  ζε κία θνηλσλία πνπ 

δηαθεξχηηεη ηελ ηζφηεηα. Μεηά ηελ Γαιιηθή Δπαλάζηαζε κε ηελ θαζηέξσζε ησλ 

δηθαησκάησλ ζε φινπο ηνπο πνιίηεο νη θησρνί δηαρσξίδνληαη απφ ηνπο δεηηάλνπο 

θαζψο νη ηειεπηαίνη «δηαηεξνχληαλ ζε έλα θαζεζηψο θεδεκνλίαο, ελψ ζηνπο θησρνχο 

παξέρνληαη ηψξα δηθαηψκαηα»
27

.  

Παξαηεξψληαο φκσο ηελ ζεκεξηλή θνηλσλία, εξρφκαζηε αληηκέησπνη κε ην 

εμήο παξάδνμν: νη πνιίηεο έρνπλ πιήξε δηθαηψκαηα ηα νπνία φκσο δηαξθψο 

θαηαζηξαηεγνχληαη, κε ζπλέπεηα απηνί λα απνθιείνληαη απφ ηελ θνηλσλία.  

Ζ θηψρεηα, παξά ηηο παγθφζκηεο πνιηηηθέο πνπ ζρεδηάζηεθαλ θαη 

πινπνηήζεθαλ πξνο εμάιεηςε ηεο, παξακέλεη έλα θαίξην πξφβιεκα. Σα άηνκα πιένλ 

δηαρσξίδνληαη σο πξνο δηάθνξα θξηηήξηα, φπσο γηα παξάδεηγκα ην θξηηήξην ηεο 

απαζρφιεζεο. Οη εξγαδφκελνη, θαηέρνπλ κία ζέζε ζηελ θνηλσλία θαζψο κέζα απφ 

ηελ εξγαζία ηνπο κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ εθείλα ηα αγαζά πνπ ζα ηνπο επηηξέςνπλ 

λα επηβηψζνπλ ελ αληηζέζεη κε ηνπο άλεξγνπο νη νπνίνη ζα πξέπεη λα πξνζθχγνπλ είηε 

ζηελ Πξφλνηα ηνπ Κξάηνπο, φπνπ απηή πθίζηαηαη, είηε ζηα άηππα δίθηπα θξνληίδαο. 

Σέινο, κία πξνζιακβάλνπζα ηεο θηψρεηαο ηίζεηαη πιένλ θαη ν θνηλσληθφο 

                                                 
25

 J. K. Galbraith, Η θνηλσλία ηεο αθζνλίαο, Αζήλα,  1970, ζει. 314.  
26

 J. Hobsbawm, φ.π., ζει.399. 
27

 G. Procacci, φ.π., ζει.41. 
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απνθιεηζκφο.
28

 

χκθσλα κε ην Σέηαξην Πξφγξακκα Πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο,  ν 

θνηλσληθφο απνθιεηζκφο ζπλεπάγεηαη «απνζχλζεζε θαη ζξπκκαηηζκφ ησλ 

θνηλσληθψλ ζρέζεσλ θαη σο εθ ηνχηνπ απψιεηα ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο. Γηα ηα 

άηνκα πνπ αλήθνπλ ζε ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο, ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο ζεκαίλεη 

κία πξννδεπηηθή δηαδηθαζία πεξηζσξηνπνίεζεο πνπ νδεγεί ζε νηθνλνκηθή 

απνζηέξεζε θαη πνίθηιεο κνξθέο θνηλσληθήο θαη πνιηηηζκηθήο κεηνλεθηηθφηεηαο»
29

.  

Ο φξνο «θνηλσληθφο απνθιεηζκφο» απνηειείηαη απφ ηνλ επηζεηηθφ 

πξνζδηνξηζκφ «θνηλσληθφο», αλαθέξεηαη δειαδή ζε κηα δηαδηθαζία πνπ ηνπνζεηείηαη 

ζηελ θνηλσλία θαη ζηελ ελεξγφ θνηλσληθή δσή, θαη απφ ην νπζηαζηηθφ 

«απνθιεηζκφο», δειαδή ηελ αδπλακία ελεξγνχ ζπκκεηνρήο. Ζ αδπλακία ελεξγνχ 

ζπκκεηνρήο νθείιεηαη φρη ζε αηνκηθά κεηνλεθηήκαηα αιιά, φπσο ηνλίδεη θαη ν 

επηζεηηθφο πξνζδηνξηζκφο, ζρεηίδεηαη κε παξάγνληεο πνπ ε ίδηα ε θνηλσλία 

δεκηνπξγεί. Δλψ ε θηψρεηα νξίδεηαη ζε ζρέζε κε νηθνλνκηθνχο φξνπο, ν θνηλσληθφο 

απνθιεηζκφο δελ ζρεηίδεηαη κφλν κε ην εηζφδεκα θαη ηηο πεγέο εηζνδήκαηνο αιιά 

θπξίσο κε «δείθηεο ζηέξεζεο ή αληθαλφηεηαο ζπκκεηνρήο ζηελ ζχγρξνλε 

θνηλσλία»
30

. 

Ζ χπαξμε θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ νθείιεηαη ζηελ απνηπρία ηεο θξαηηθήο  

πνιηηηθήο λα ελζσκαηψζεη ηνπο πνιίηεο ζε βαζηθνχο ηνκείο ηεο θνηλσληθήο δσήο, 

νδεγεί δε ζηελ απψιεηα ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο  θαζψο νκάδεο πιεζπζκνχ 

αλαγθάδνληαη ζε πεξηζσξηνπνίεζε. Θεζκνί εθπαίδεπζεο, εξγαζίαο, πγείαο θαη 

πξφλνηαο νδεγνχλ ζηελ πεξηζσξηνπνίεζε αηφκσλ απφ ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο κέζσ 

ηεο απαγφξεπζεο πξφζβαζεο ζηνπο θφιπνπο ηνπο
31

. Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη 

θαηαλνεηφ φηη ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο σο κία δπλακηθή δηαδηθαζία είλαη παξψλ ζε 

φια ηα πεδία ηεο θνηλσληθήο δσήο.  

Ο θνηλσληθφο απνθιεηζκφο πεξηιακβάλεη σο θχξηα ζηνηρεία ηνπ έλα 

                                                 
28

 Μ. Messu, «Φηψρεηα θαη απνθιεηζκφο ζηε Γαιιία» , ζην  Francois- Xavier Merrien, φ.π., ζει.195. 
29

 J. Bynner, Use of longitudinal data in the study of social exclusion, ζει.2 (κεηάθξαζε ηεο 

γξαθνχζαο). ην αγγιηθφ θείκελν: “…disintegration and a fragmentation of social relations and hence 

a loss of social cohesion. For individuals in particular groups, social exclusion represents a progressive 

process of marginalisation leading to economic deprivation and various forms of social and cultural 

disadvantage”.  
30

  G. Room,  Beyond the threshold: The measurement and analysis of social exclusion, Policy Press, 

1995, ζει. 227.  

 
31

 J. Bynner, Use of longitudinal data in the study of social exclusion, ζει.2.   
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πνιπδηάζηαην ραξαθηήξα απνζηεξήζεσλ ζε ηνκείο ηεο θνηλσληθήο δσήο
32

, φπσο είλαη 

ε αδπλακία πξφζβαζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο ή επαγγεικαηηθήο εμέιημεο, ε αδπλακία 

νινθιήξσζεο ησλ εγθχθιησλ ζπνπδψλ ή ζπνπδψλ αλψηεξεο/ηαηεο εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο, ε αδπλακία πξφζβαζεο ζην Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη γεληθφηεξα ζε 

δνκέο πγείαο, ε αδπλακία αζθάιηζεο, ζηέγαζεο θαη ζίηηζεο. χκθσλα θαη κε ην 

πκβνχιην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο: «Ο θνηλσληθφο απνθιεηζκφο είλαη κία 

δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ζπγθεθξηκέλα άηνκα σζνχληαη ζηελ άθξε ηεο θνηλσλίαο 

θαη απνηξέπνληαη απφ ην λα ζπκκεηέρνπλ πιήξσο ιφγσ ηεο θηψρεηαο, ή ηεο έιιεηςεο 

βαζηθψλ ηθαλνηήησλ θαη επθαηξηψλ δηα βίνπ κάζεζεο, ή σο απνηέιεζκα δηαθξίζεσλ. 

Έηζη ηα άηνκα απηά θαηαιήγνπλ λα έρνπλ κία απφζηαζε απφ ηελ εξγαζία, ην 

εηζφδεκα θαη ηηο εθπαηδεπηηθέο επθαηξίεο φπσο επίζεο απφ θνηλσληθά θαη θνηλνηηθά 

δίθηπα θαη δξαζηεξηφηεηεο. Έρνπλ πεξηνξηζκέλε πξφζβαζε ζηελ εμνπζία θαη ζηα 

ζψκαηα ιήςεο απνθάζεσλ θαη γηα απηφ ην ιφγν αηζζάλνληαη αδχλακνη θαη αλίθαλνη 

λα πάξνπλ ηνλ έιεγρν ζε απνθάζεηο πνπ επεξεάδνπλ θαζεκεξηλά ηηο δσέο ηνπο»
33

.  

Ο παξαπάλσ θαηαηνπηζηηθφο θαη πνιπδηάζηαηνο νξηζκφο γίλεηαη αθφκε πην 

θαηαλνεηφο κέζα απφ ηελ αλάγλσζε θαη ηελ αλάιπζε ηνπ εξεπλεηηθνχ κέξνπο ηεο 

παξνχζεο εξγαζίαο θαη ζπγθξηκέλα ησλ βηνγξαθηθψλ αθεγήζεσλ ησλ αηφκσλ πνπ 

πηζαλψο ρξήδνπλ δηεζλνχο πξνζηαζίαο. Οη δηαθξίζεηο πνπ πθίζηαληαη έρνχλ σο 

απνηέιεζκα λα απνθιείνληαη απφ βαζηθνχο ηνκείο ηεο θνηλσληθήο δσήο ήηνη ηελ 

εθπαίδεπζε θαη ηε δηα βίνπ κάζεζε, ηελ εξγαζία αιιά θαη ελ γέλεη δξαζηεξηφηεηεο 

ηεο ίδηαο ηεο θνηλφηεηαο ζηελ νπνία δηαβηνχλ.  

Ζ χπαξμε θνηλσληθά απνθιεηζκέλσλ αηφκσλ ζεκαηνδνηεί ηελ θαηάιπζε 

βαζηθψλ ελλνηψλ πνπ ζπληζηνχλ κία δεκνθξαηηθή θνηλσλία ε νπνία έρεη σο ζεκέιην 

ιίζν ηεο ηελ θνηλσληθή επεκεξία, ηελ  θνηλσληθή δηθαηνζχλε, ηελ θνηλσληθή ηζφηεηα. 

ηαλ απνθιείνληαη θνηλσληθά νκάδεο πιεζπζκνχ, γηα ιφγνπο πνπ δελ εμαξηψληαη 

άκεζα απφ απηέο, ηφηε παχεη ην θνηλσληθφ δηθαίσκα ηνπ ελφο λα είλαη ίζν κε ην 

θνηλσληθφ δηθαίσκα ηνπ άιινπ. Τπφ απηφ ην πξίζκα, κεηακνξθψλεηαη κία θνηλσλία 

                                                 
32

 P. Golding, Public attitudes to social eρclusion: Some problems of measurment n analysis, ζει. 213. 
33

 Council of European Union, Joint report by the Commission and the Council on social inclusion, 

2004, ζει.8  (κεηάθξαζε ηεο γξαθνχζαο). ην αγγιηθφ θείκελν: Social exclusion is a process whereby 

certain individuals are pushed to the edge of society and prevented from participating fully by virtue of 

their poverty, or lack of basic competencies and lifelong learning opportunities, or as a result of 

discrimination. This distances them from job, income and education opportunities as well as social and 

community networks and activities. They have little access to power and decision-making bodies and 

thus often feeling powerless and unable to take control over the decisions that affect their day to day 

lives. 
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ηζφηεηαο δηθαησκάησλ ζε κία θνηλσλία αληζφηεηαο θαη δηαθξίζεσλ.  

Απφ ηα παξαπάλσ, γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ε θνηλσλία απηνκάησο ρσξίδεηαη ζε 

ηξεηο θαηεγνξίεο:  

Α. ζε άηνκα εληαγκέλα ζηελ θνηλσληθή δσή θαζψο έρνπλ φια ηα νηθνλνκηθά, 

εθπαηδεπηηθά, θνηλσληθά θξηηήξηα ηα νπνία ηνπο δίλνπλ ην δηθαίσκα ηζφηηκεο 

ζπκκεηνρήο ζηελ θνηλσλία,  

Β.ζηνπο ελ δπλάκεη θνηλσληθά απνθιεηζκέλνπο, δειαδή ζε πιεζπζκηαθέο νκάδεο πνπ 

έρνπλ ραξαθηεξηζηηθά πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο θνηλσληθέο κεηνλεμίεο (βηνινγηθά 

απνθιεηζκέλνη) θαη ηνπο θαζηζηνχλ επάισηνπο ζηελ απφξξηςε ηεο ππφινηπεο 

θνηλσλίαο, θαη  

Γ. ζηνπο θνηλσληθά απνθιεηζκέλνπο.  

Έλα άηνκν είλαη θνηλσληθά απνθιεηζκέλν φηαλ δελ κπνξεί λα ζπκκεηέρεη 

ελεξγά ζηνλ θνηλσληθφ ηζηφ . Απηφ ζεκαίλεη φηη αθελφο ραξαθηεξίδνπκε έλα άηνκν 

σο πξνο ηνλ ζπγθεθξηκέλν ρψξν, δειαδή ηνλ ηφπν θαη ην ρξφλν πνπ δεη, αθεηέξνπ δε, 

σο πξνο ηελ κεδεληθή ή κεησκέλε θνηλσληθή ζπκκεηνρή ηνπ. Ζ ζπκκεηνρή αθνξά 

ηελ θαηαλάισζε αγαζψλ, ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, δειαδή ηελ εξγαζία, ηελ 

πνιηηηθή ζπκκεηνρή, ηελ έλλνηα ηνπ ελεξγνχ πνιίηε θαη ηελ θνηλσληθή 

ζπλαλαζηξνθή, δειαδή ηελ ζρέζε ηνπ κε ηνλ νηθνγελεηαθφ θαη θνηλσληθφ ηζηφ
34

.  

Θα κπνξνχζακε, ινηπφλ, λα ηζρπξηζηνχκε φηη νη δχν φξνη είλαη 

ζπκπιεξσκαηηθνί θαζψο ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο είλαη κηα δηαδηθαζία ζηελ νπνία 

πεξηέξρνληαη ηα άηνκα, ελψ ε θηψρεηα είλαη κία θαηάζηαζε ηελ νπνία βηψλνπλ, 

ζπρλά σο απνηέιεζκα ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. Ο νξηζκφο πνπ δίλεηαη απφ ην 

πκβνχιην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηε θηψρεηα εληζρχεη ην παξαπάλσ. 

πγθεθξηκέλα αλαθέξεηαη φηη «ηα άηνκα ζεσξνχληαη λα δνπλ ζε θηψρεηα φηαλ ην 

εηζφδεκα θαη νη πεγέο ηνπο είλαη ηφζν αλεπαξθή ψζηε λα απνθιείνληαη απφ ην λα 

έρνπλ έλα θαλνληθφ επίπεδν δσήο πνπ ζεσξείηαη απνδεθηφ ζηελ θνηλσλία ζηελ νπνία 

δνπλ»
35

. 

Με ιίγα ιφγηα, ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο είλαη κία επξχηεξε έλλνηα, 

εληνχηνηο ε θηψρεηα είλαη ζπρλά βαζηθή ζπληζηψζα ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. 

                                                 
34

 Σ.Burchardt,& J. Grand,&D. Piachaud, “Degrees of exclusion: Developing a dynamic, 

multidimensional measure”, ζην J. Hills,& J.Grand, &D.  Piachaud, D. Understanding social exclusion 

(ζει.30-43). Oxford University Press, 2002, ζει.31. 
35

 Council of European Union, , Joint report by the Commission and the Council on social inclusion, 

2004 (κεηάθξαζε ηεο γξαθνχζαο). ην αγγιηθφ θείκελν: “People are said to be living in poverty if 

their income and resources are so inadequate as to preclude them from having a standard of living 

considered acceptable in thesociety in which they live” 
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«Δμίζνπ, ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο ππεξβαίλεη άιιεο νηθνλνκηθέο κεηαβιεηέο, φπσο 

ην εξγαζηαθφ θχξνο ή ηελ επαγγεικαηηθή ηάμε …πεξηιακβάλεη κεηαμχ (άιισλ) 

θαηαζηάζεηο θνηλσληθήο, πξφλνηαο, δεκνγξαθηθέο, ζηέγαζεο, ςπρνινγηθέο θαη 

πγεηνλνκηθέο
36

».  

Ζ παξαδνζηαθή εξκελεία ηεο θηψρεηαο αλαθέξεηαη ζηελ έιιεηςε 

εηζνδήκαηνο, ελψ ε αλαιπηηθή εξκελεία ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ αλαθέξεηαη 

ζηε δηάιπζε ή κε νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο πνπ νδεγεί ηα 

άηνκα ζε απνθιεηζκφ. ε θακία πεξίπησζε, σζηφζν, δε ζπλεπάγεηαη φηη ν θνηλσληθά 

απνθιεηζκέλνο είλαη πάληα αλαγθαζηηθά θαη θησρφο.  

Θέησ δχν παξαδείγκαηα πξνθεηκέλνπ λα γίλεη θαηαλνεηή ε παξαπάλσ ζέζε. 

Έλα άηνκν κε πξφβιεκα φξαζεο, κπνξεί λα έρεη νηθνλνκηθή επξσζηία εληνχηνηο 

ιφγσ ηνπ πξνβιήκαηνο ηνπ λα κελ κπνξεί λα ιάβεη νινθιεξσκέλε εθπαίδεπζε  

θαζψο ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα αδπλαηεί λα ηνπ πξνζθέξεη βηβιία γξακκέλα ζηελ 

κνξθή Braille, ε έιιεηςε εηδηθψλ πεδνδξνκίσλ λα θαζηζηά αδχλαηε ηε κεηαθίλεζε 

ηνπ, θαη νχησ θαζεμήο. Άιιν έλα παξάδεηγκα: έλα άηνκν πξνεξρφκελν απφ αζηαηηθέο 

ρψξεο φπσο ην Αθγαληζηάλ , έθπγε απφ ηε παηξίδα ηνπ ιφγσ δηθαηνινγεκέλνπ θφβνπ  

δίσμεο ησλ πνιηηηθψλ ηνπ πεπνηζήζεσλ. ηελ παηξίδα ηνπ κπνξεί λα είρε νηθνλνκηθή 

επξσζηία θαη λα είρε ζπνπδάζεη, σζηφζν ζε κία επξσπατθή ρψξα ιφγσ ηεο κε 

θαηνρήο λνκηκνπνηεηηθψλ εγγξάθσλ, ηεο άγλνηαο ηεο γιψζζαο ηεο ρψξαο ππνδνρήο, 

ηεο απαγφξεπζεο έθδνζεο άδεηαο εξγαζίαο  ιφγσ ηεο θξαηηθήο λνκνζεζίαο, ηεο 

θνηλσληθήο ακθηζβήηεζεο, λα κελ κπνξεί λα εληαρζεί ζην θνηλσληθφ γίγλεζζαη.   

πλεπψο, ν φξνο «θηψρεηα» αλαθέξεηαη ζε νηθνλνκηθά δεδνκέλα, ελψ ν 

θνηλσληθφο απνθιεηζκφο ηίζεηαη ζην δεκφζην ιφγν σο φξνο κε πνιιέο δηαζηάζεηο πνπ 

επεξεάδνληαη ελ κέξεη θαη απφ ηε θηψρεηα. Ζ έλλνηα ηεο θηψρεηαο κπνξεί λα εηδσζεί 

σο κία θαηάζηαζε, ε νπνία δεκηνπξγήζεθε ιφγσ ηνπ κεδεληθνχ ή κεησκέλνπ 

εηζνδήκαηνο. Ο φξνο θνηλσληθφο απνθιεηζκφο ζρεηίδεηαη κε ηελ θνηλσληθή ηεξαξρία 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία ελψ φινη νη πνιίηεο έρνπλ δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο, ιφγσ 

θάπνησλ παξαγφλησλ πνπ ζρεηίδνληαη θαη κε ηε θηψρεηα δελ απνιακβάλνπλ φινη  ηα 

ίδηα δηθαηψκαηα.   

 

                                                 
36

J. Hobcraft, “Social Exclusion and the generations”, ζην J.Hills, & J. Grand, & D. Piachaud, 

Understanding social exclusion,  Oxford University Press,2002, ζει. 62 (κεηάθξαζε ηεο γξαθνχζαο). 

ην αγγιηθφ θείκελν: “Equally, social exclusion goes beyond other economic variables, such as 

employment status or occuptioanal class…is included among social, welfare, demographic, housing, 

psychological, and health circumstances”. 
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1.2 ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΑΠΟΚΛΔΗΜΟ Δ ΑΣΟΜΑ ΠΟΤ ΠΗΘΑΝΧ 

ΥΡΖΕΟΤΝ ΓΗΔΘΝΟΤ ΠΡΟΣΑΗΑ  

 

Ο εμαλαγθαζκφο ζε θπγή απφ ρψξεο ηνπ ηξίηνπ θφζκνπ  θαη ε κεηαθίλεζε απηψλ ησλ 

πιεζπζκψλ ζε ρψξεο ηνπ Δπξσπατθνχ Νφηνπ ζεκαηνδνηεί ηελ ράξαμε λέσλ 

πνιηηηθψλ ζηηο ρψξεο απηέο αθελφο γηα ηελ πξνάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ 

γεγελψλ, αθεηέξνπ ησλ δηθαησκάησλ ησλ αηφκσλ πνπ πηζαλψο ρξήδνπλ δηεζλνχο 

πξνζηαζίαο.  Ζ χκβαζε ηεο Γελεχεο ηνπ 1951 ζέηεη ηνλ νξηζκφ ηεο έλλνηαο ηνπ 

πξφζθπγα σο εμήο: «Παληφο  πξνζψπνπ φπεξ ζπλεπεία γεγνλφησλ επειζφλησλ πξφ 

ηεο 1εο Ηαλνπαξίνπ 1951 θαη δεδηθαηνινγεκέλνπ θφλνπ  δηψμεσο ιφγσ θπιήο, 

ζξεζθείαο, εζληθφηεηνο, θνηλσληθήο ηάμεσο ή πνιηηηθψλ πεπνηζήζεσλ επξίζθεηαη 

εθηφο ηεο ρψξαο ηεο νπνίαο έρεη ηελ ππεθνφηεηα θαη δελ δχλαηαη ή, ιφγσ ηνπ θφβνπ 

ηνχηνπ, δελ επηζπκεί λα απνιαχε ηεο πξνζηαζίαο ηεο ρψξαο ηαχηεο, ή εάλ κε έρνλ 

ππεθνφηεηα ηηλά θαη επξηζθφκελνλ ζπλέπεηα ηνηνχησλ γεγνλφησλ εθηφο ηεο ρψξαο 

ηεο πξνεγνχκελεο ζπλήζνπο απηνχ δηακνλήο, δελ δχλαηαη ή, ιφγσ ηνπ θφβνπ ηνχηνπ, 

δελ επηζπκεί λα επηζηξέςεη εηο ηαχηελ. Δλ ή πεξηπηψζεη πξφζσπφλ ηνχην είλαη 

ππήθννο. Γελ ζεσξείηαη ζηεξνχκελνλ ηεο ππφ ηεο ρψξαο ήο έρεη ηελ ππεθνφηεηα 

παξερνκέλεο πξνζηαζίαο, πξφζσπνλ φπεξ άλεπ αηηίαο βαζηδνκέλεο επί  

δεδηθαηνινγεκέλνπ θφβνπ δελ έθακε ρξήζηλ ηεο πθ΄ εηέξαο ησλ ρσξψλ ψλ θέθηεηαη 

ηελ ππεθνφηεηα παξερφκελεο πξνζηαζίαο».  

ηαλ νη ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ εηζέξρνληαη ζε ειιεληθφ έδαθνο (ρψξα 

πξψηεο ππνδνρήο) δελ έρνπλ λφκηκα έγγξαθα παξακνλήο ζηελ ρψξα θαη ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο ζηεξνχληαη δηαβαηεξίσλ, δεδνκέλν πνπ θαζηζηά αδχλαην λα 

πηζηνπνηήζνπλ ηελ ρψξα θαηαγσγήο ηνπο. Απηά ηα άηνκα εηζεξρφκελνη ζηελ Διιάδα 

απνθαινχληαη άηνκα δίρσο λφκηκα έγγξαθα παξακνλήο ζηελ ρψξα θαη εληάζζνληαη 

ππφ ην πξίζκα ηνπ φξνπ «άηνκα πνπ πηζαλψο ρξήδνπλ δηεζλνχο πξνζηαζίαο» θαζψο 

πξνέξρνληαη απφ ηξίηεο ρψξεο θαη πηζαλψο εκπίπηνπλ ζηνλ νξηζκφ ηνπ πξφζθπγα.  

πσο ζέζακε θαη ζηελ αξρή ηνπ ππνθεθαιαίνπ πξφζθπγαο είλαη εθείλν ην 

άηνκν ν νπνίνο  ιφγσ ησλ πνιηηηθψλ ή ζξεζθεπηηθψλ ηνπ πεπνηζήζεσλ,  ηεο θπιήο 

πνπ αλήθεη ή ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζε ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή νκάδα δηψθεηαη απφ ηελ 

ρψξα ηνπ θαη δελ απνιακβάλεη ηελ αζθάιεηα πνπ απηή νθείιεη λα ηνπ παξέρεη.  

Πξνθεηκέλνπ λα νξηζηνχλ απφ ην ειιεληθφ θξάηνο σο πξφζθπγεο, ηα άηνκα 

πνπ πηζαλψο ρξήδνπλ δηεζλνχο πξνζηαζίαο ππνβάινπλ αίηεζε γηα άζπιν. ηαλ έλαο 
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ππήθννο ηξίηεο ρψξαο ππνβάιιεη αίηεκα γηα άζπιν, ην ειιεληθφ θξάηνο ηνπ δίλεη ηελ 

επνλνκαδφκελε «ξφδ θάξηα» ή πιένλ ηελ «άζπξε θάξηα». Απηά ηα άηνκα νξίδνληαη 

σο αηηνχληεο άζπιν. Αηηψλ άζπιν είλαη «ν ππήθννο ηξίηεο ρψξαο ή ν αληζαγελήο ν 

νπνίνο έρεη ππνβάιεη αίηεζε αζχινπ ζηελ ρψξα καο επη ηεο νπνίαο δελ έρεη ιεθζεί 

αθφκε ηειεζίδηθε απφθαζε, είηε ζεηηθή είηε απνξξηπηηθή επί ηνπ αηηήκαηνο 

αζχινπ
37

». 

Ζ Διιάδα, σο εμσηεξηθφ ζχλνξν ηεο Δπξψπεο, απνηειεί ηνλ πξψην ζηαζκφ, ή 

πην ζσζηά δηαηππσκέλν, είλαη ε ρψξα πξψηεο ππνδνρήο γηα ηνπο ππεθφνπο ηξίησλ 

ρσξψλ. χκθσλα κε κειέηε ηεο Frontex (2010), ην 2010 ην 90% ησλ αηφκσλ κε 

δίρσο λφκηκα έγγξαθα εμφδνπ απφ ηε ρψξα ηνπο, βξίζθνληαλ ζηελ Διιάδα.   Ζ  

χκβαζε ηεο Γελεχεο, ε ζπλζήθε ηνπ έλγθελ (1985), ε  ζπλζήθε ηεο Ληζζαβφλαο 

(2007), ε Γηεζλήο χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ (1989), ζεηξά λφκσλ 

φπσο νη  Ν.3386/2005 θαη Ν. 4251/2014 αιιά θαη πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ ήξζαλ λα 

επηζηεγάζνπλ ηελ αλάγθε γηα έιεγρν ηεο κεηαθίλεζεο ησλ πιεζπζκψλ απηψλ.   

Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2011, 9.600 άηνκα δίρσο λφκηκα έγγξαθα εηζφδνπ 

εηζήιζαλ ζηε ρψξα καο  «ζεκεηψλνληαο αχμεζε 20% ζε ζρέζε κε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 

2010. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη πσο κφλν ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2012 ζην ηκήκα 

ζπλνξηαθήο θχιαμεο ζηελ Αιεμαλδξνχπνιε (ειιελν-ηνπξθηθά ζχλνξα) 

θαηαγξάθεθαλ 2.697 άηνκα πνπ εηζήιζαλ παξάλνκα ζηελ Διιάδα κεηαμχ ησλ 

νπνίσλ θαη αηηνχληεο άζπιν»
38

. 

Ζ πξαθηηθή πνπ αθνινπζεί ην ειιεληθφ θξάηνο ζπλνςίδεηαη ζηα εμήο: Άηνκα 

πνπ έξρνληαη απφ ηξίηεο ρψξεο φπσο νπδάλ, Αθγαληζηάλ, Ηξάλ, Ηξάθ, Μπαγθιαληέο, 

νκαιία, Αιγεξία, Παθηζηάλ θαη ινηπέο ρψξεο  θαη ζπιιακβάλνληαλ ζηα ζχλνξα ή 

ζηηο πχιεο εηζφδνπ θαη εμφδνπ απφ ηε ρψξα φπσο ηε Θξάθε, ηε Μπηηιήλε, ή ην Ννκφ 

Αραΐαο θξαηνχληαλ πξνζσξηλά ζηα αζηπλνκηθά θέληξα. Οη αζηπλνκηθέο αξρέο 

έπαηξλαλ ηα δαθηπιηθά ηνπο απνηππψκαηα, θαη ιάκβαλαλ ππεξεζηαθφ ζεκείσκα ην 

νπνίν ηνπο έδηλε πξνζσξηλφ δηθαίσκα 30 (ηξηάληα) εκεξψλ πξνθεηκέλνπ λα 

εγθαηαιείςνπλ ηελ ρψξα ή φζνη ήζειαλ κέρξη ην 2013 κπνξνχζαλ λα ππνβάινπλ 

αίηεκα γηα άζπιν ζηηο θαηά ηφπνπο αζηπλνκηθέο δηεπζχλζεηο  θαη  παξέκελαλ ζηελ 

Διιάδα κέρξη ηελ ηειεζηδηθία ηνπ αηηήκαηνο ηνπο. Απφ ηνλ Ηνχλην ηνπ έηνπο 2013, ηα 

                                                 
37

 Γηαηξνί ηνπ Κφζκνπ Δππαζείο θνηλσληθέο νκάδεο: Γηθαηψκαηα-Τπνρξεψζεηο. Σνκέαο Τγείαο, 2010, 

ζει.5. 
38

 Ηλζηηηνχην Γηεζλψλ ρέζεσλ Δμαθξίβσζε ηεο ηαπηόηεηαο ησλ αηηνύλησλ δηεζλνύο πξνζηαζίαο: 

πξνθιήζεηο θαη πξαθηηθέο. Δπξσπατθφ Γίθηπν , 2012, ζει.8. 
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αηηήκαηα γηα άζπιν παξαιακβάλνληαη κφλν απφ ηελ Τπεξεζία Αζχινπ
39

.  

Άηνκα ηα νπνία είραλ δηαθχγεη απφ ηελ Διιάδα θαη ζπιιακβάλνληαλ ζε άιιε 

Δπξσπατθή ρψξα, επέζηξεθαλ αλαγθαζηηθά ζηελ Διιάδα θαζψο ζχκθσλα  κε ηνλ 

Καλνληζκφ ηνπ Γνπβιίλνπ ΗΗ
40

, θαζηεξψζεθε ην Eurodac, κίαο βάζε δεδνκέλσλ 

δαθηπιηθψλ απνηππσκάησλ γεγνλφο πνπ λνκηκνπνηεί κία ρψξα (ηελ πξψηε ρψξα 

εηζφδνπ ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ), σο εθείλε πνπ ζα εμεηάζεη ην αίηεκα γηα 

άζπιν. 

«Σα θξάηε κέιε εμεηάδνπλ θάζε αίηεζε αζχινπ πνπ ππνβάιιεηαη απφ ππήθνν 

ηξίηεο ρψξαο ζε νπνηνδήπνηε απφ απηά, είηε ζηα ζχλνξα είηε εληφο ηνπ εδάθνπο ηνπ. 

Ζ αίηεζε εμεηάδεηαη απφ έλα κφλν θξάηνο κέινο, ην νπνίν είλαη ην νξηδφκελν σο 

ππεχζπλν ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα πνπ αλαθέξνληαη ζην θεθάιαην ΗΗΗ (άξζξν 3, Δ.Κ. 

αξηζ.343/2003)». 

ε απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ε Διιάδα έρεη δερζεί αξλεηηθή 

θξηηηθή απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ιφγσ ηεο κε δηεπθφιπλζεο  πξφζβαζεο ησλ 

αηφκσλ πνπ πηζαλψο ρξήδνπλ δηεζλνχο πξνζηαζίαο ζην άζπιν αιιά θαη ησλ 

απάλζξσπσλ ζπλζεθψλ δηνηθεηηθήο θξάηεζεο ησλ αηφκσλ απηψλ ζηα Κέληξα 

Κξάηεζεο. Ζ καθξνρξφληα παξακνλή ησλ αηηνχλησλ άζπιν ζε απηφ ην δηνηθεηηθφ 

θαζεζηψο ηνπο θαζηζηά «φκεξνπο» θαη «θπιαθηζκέλνπο»  εληφο ησλ Διιεληθψλ 

ζπλφξσλ.  

 

 

1.2.1. ΝΟΜΟΗ ΚΑΗ ΑΤΛΟ 

 

Ζ έληαμε ή κε αηφκσλ πνπ πηζαλψο ρξήδνπλ δηεζλνχο πξνζηαζίαο ζηελ ειιεληθή 

θνηλσλία επεξεάδεηαη άκεζα θαη θπξίσο απφ ηε λνκνζεζία ηνπ εθάζηνηε θξάηνπο. 

Βιέπνληαο θξηηηθά ηελ λνκνζεζία θαη ηα δηαηάγκαηα πνπ θαηά θαηξνχο ζεζπίδνληαη 

ζηελ Διιάδα κπνξνχκε λα θαηαλνήζνπκε αλ ην ζηίγκα πνπ δίλεη ε Διιάδα είλαη απηφ 

ηεο θηινκεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο ή κε.  

Απφ ηνλ   Ν. 1975/1991 “Δίζνδνο- έμνδνο, παξακνλή, εξγαζία, απέιαζε 

αιινδαπψλ. Γηαδηθαζία αλαγλψξηζεο αιινδαπψλ πξνζθχγσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο” , 

                                                 
39

 Σν Πεξηθεξεηαθφ Γξαθείν Αζελψλ ηεο Τπεξεζίαο Αζχινπ ήηαλ έσο θαη ηέιε ηνπ 2014 ην κνλαδηθφ 

γξαθείν πνπ ιάκβαλε ηα αηηήκαηα γηα άζπιν. Γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη απφ νηθνλνκηθήο θαη 

γεσγξαθηθήο πιεπξάο πνιιά απφ ηα άηνκα πνπ ήζειαλ λα ππνβάινπλ αίηεκα γηα άζπιν 

απνζαξξχλνληαλ απφ ην λα ην πξάμνπλ.  
40

 πλνπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ην Καλνληζκφ ηνπ Γνπβιίλν ΗΗ κπνξεί ν αλαγλψζηεο λα αλαηξέμεη: 

http://www.minocp.gov.gr/images/stories//2013/dublin_20_languages_finial_new.pdf. 
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αλαγλσξίδνληαη νη  πξφζθπγεο,  φπσο απηνί νξίδνληαη απφ ηε χκβαζε ηεο Γελεχεο  

θαη ζην Πξσηφθνιιν ηεο Ν. Τφξθεο, θαζψο επίζεο νξίδεη θαη ηελ δσξεάλ παξνρή 

ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο ζε πξφζθπγεο θαη αηηνχληεο άζπιν (άηνκα κε 

λφκηκα έγγξαθα παξακνλήο ζηελ ρψξα).  

Σν 2005 ζεζπίζζεθε ν Νφκνο 3386/2005 “Δίζνδνο, δηακνλή θαη θνηλσληθή 

έληαμε ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ ζηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα”. Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν 

ππήξμε ε θαηάζεζε απηνχ ηνπ λνκνζρεδίνπ θαη ηειηθψο ε ςήθηζε ηνπ είλαη δηφηη ην 

κεηαλαζηεπηηθφ δήηεκα, είρε πάξεη κεγάιεο δηαζηάζεηο ζηελ Διιεληθή θνηλσλία. 

ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε θαηαδεηθλχεηαη ε αλάγθε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

δηφγθσζεο γξαθεηνθξαηηθψλ θσιπκάησλ αλαθνξηθά κε ζπλζήθεο πξφζβαζεο ζην 

άζπιν, αιιά θαη ησλ εκπνδίσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη δηακνλήο πνπ πξνθαινχληαλ 

απφ ηελ θαηνρή ηνπ δειηίνπ απηνχ.  

Σφζν ζηηο πχιεο εηζφδνπ, φζν θαη ζηηο πχιεο εμφδνπ απφ ηε ρψξα, ππήξραλ 

πιεζπζκνί απφ ηξίηεο ρψξεο, ελψ νη ζπλζήθεο δηαβίσζεο πξνθαινχζαλ πξνβιήκαηα 

δεκφζηαο πγηεηλήο ζηελ ειιεληθή θνηλσλία. Ο λφκνο πέξαλ απφ ηνλ νξηζκφ ηνπ 

πξφζθπγα, αλαγλσξίδεη ηνπο ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ, ηνπο αληζαγελείο, ηελ 

νηθνγελεηαθή επαλέλσζε, ηνπο αζπλφδεπηνπο αλήιηθνπο θαη ηα ζχκαηα εκπνξίαο 

αλζξψπσλ. Γίλνληαη νη δηαζηάζεηο ησλ φξσλ άδεηα δηακνλήο θαη άδεηα εξγαζίαο, 

φπσο επίζεο θαη ηηο γεληθέο πξνυπνζέζεηο εηζφδνπ θαη δηακνλήο ππεθφσλ ηξίησλ 

ρσξψλ. Ο Νφκνο δε, πέξαλ απφ ηηο ππνρξεψζεηο ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ , 

αλαθέξεηαη θαη ζηα δηθαηψκαηα πνπ έρνπλ νη αηηνχληεο άζπιν θαη νη πξφζθπγεο 

ζηνπο ηνκείο εθπαίδεπζεο, πγείαο θαη θνηλσληθήο αζθάιηζεο.  

Μεηά απφ ελλέα ρξφληα, κε ηελ χπαξμε αξθεηψλ πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ 

αλαθνξηθά κε ην κεηαλαζηεπηηθφ δήηεκα, ζεζπίζζεθε ν Νφκνο4251/2014 “Κψδηθαο 

Μεηαλάζηεπζεο θαη Κνηλσληθήο Έληαμεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο”, ζηνλ νπνίν ππάξρεη 

κία δηεπξπκέλε νξνινγία πνπ αλαθέξεηαη ζηνπο κεηαλάζηεο, φπσο δηθαηνχρνο 

επηθνπξηθήο πξνζηαζίαο, ελψ δίλεηαη ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηνλ ραξαθηεξηζκφ 

ζχκαηνο εκπνξίαο αλζξψπσλ.   

 

1.2.2. ΤΠΖΡΔΗΑ ΑΤΛΟΤ- ΠΡΟΒΑΖ ΣΟ ΑΤΛΟ  

 

Ζ Τπεξεζία Αζχινπ, ε νπνία ππάγεηαη ζην Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε,  

ηδξχζεθε κε ηνλ λφκν 3907/2011 “Ίδξπζε Τπεξεζίαο Αζχινπ θαη Τπεξεζίαο 

Πξψηεο Τπνδνρήο, πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο 
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Οδεγίαο 2008/115/ΔΚ 'ζρεηηθά κε ηνπ θνηλνχο θαλφλεο θαη δηαδηθαζίεο ζηα θξάηε- 

κέιε γηα ηελ επηζηξνθή ησλ παξαλφκσο δηακελφλησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ' θαη 

ινηπέο δηαηάμεηο”,  κε δηθαηνδνζία “ηελ παξνρή πνιηηηθνχ αζχινπ θαη άιισλ κνξθψλ 

δηεζλνχο πξνζηαζίαο ζε αιινδαπνχο πνπ έρνπλ  εγθαηαιείςεη ηε ρψξα ηνπο ιφγσ 

δηθαηνινγεκέλνπ θφβνπ δίσμεο γηα ιφγνπο θπιεηηθνχο, ζξεζθεπηηθνχο, εζληθήο 

θαηαγσγήο, πνιηηηθψλ πεπνηζήζεσλ ή ζπκκεηνρήο ζε ηδηαίηεξε θνηλσληθή νκάδα, νη 

νπνίνη δελ κπνξνχλ ή δελ επηζπκνχλ λα επηζηξέςνπλ ζηελ παηξίδα ηνπο”.  

Μέζα απφ κειέηεο πνπ έρνπλ δηελεξγεζεί απφ Φνξείο πνπ αζρνινχληαη κε ηα 

άηνκα πνπ πηζαλψο ρξήδνπλ δηεζλνχο πξνζηαζίαο δηαπηζηψλεηαη φηη φηαλ εηζέξρνληαη 

ζε ειιεληθφ έδαθνο άηνκα κε δίρσο λφκηκα έγγξαθα παξακνλήο ζηελ Διιάδα δελ 

ππνβάινπλ αίηεκα γηα άζπιν θαζψο ζηα ζεκεία εηζφδνπ, φπνπ θαηά έλα κεγάιν 

πνζνζηφ ζπιιακβάλνληαη, δελ ππάξρνπλ εθείλεο νη ππεξεζίεο δηεξκελείαο, 

ζπκβνπιεπηηθήο θαη ελεκέξσζεο αλαθνξηθά κε ην άζπιν αιιά θαη ιφγσ ηεο γλψζεο 

πνπ έρνπλ φηη ζηελ Διιάδα έλα πνιχ κηθξφ πνζνζηφ αλαγλσξίδεηαη σο πξφζθπγαο. 

Σέινο, ε χπαξμε ηεο βάζεο Eurodac απνηειεί ηξνρνπέδε ζε φζνπο επηζπκνχλ λα 

θχγνπλ απφ ηελ Διιάδα θαη λα δήζνπλ ζε άιιε Δπξσπαηθή ρψξα. Με απηφ ην 

δεδνκέλν δελ επηζπκνχλ λα δεηήζνπλ άζπιν ζηελ Διιάδα, λα δαθηπινζθνπεζνχλ θαη 

λα πεξηκέλνπλ κέρξη ηε ηειεζηδηθία ηνπ αηηήκαηνο ηνπο εψο φηνπ αλαγλσξηζζνχλ σο 

πξφζθπγεο πξνθεηκέλνπ λα θχγνπλ απφ ηελ πξψηε ρψξα ππνδνρήο
41

  

 

1.2.3. Ζ ΗΓΡΤΖ ΚΔΝΣΡΧΝ ΚΡΑΣΖΖ ΜΔΣΑΝΑΣΧΝ  

 

ηα κέζα ηνπ 2012 μεθίλεζαλ νη επνλνκαδφκελεο επηρεηξήζεηο “ζθνχπαο”, ππφ ην 

δηαθξηηηθφ ηίηιν “Ξέληνο Εεπο”. Αλαιχνληαο, έζησ θαη επηθαλεηαθά, κηαο θαη δελ 

είλαη ηεο παξνχζεο εξγαζίαο, ηελ θξάζε “Ξέληνο Εεπο” , θηιφμελνο Γίαο, φπνπ 

ηζηνξηθά ν Εεπο ζπλδεφηαλ κε ηελ πξνζηαζία ησλ μέλσλ θαη ησλ ηαμηδησηψλ, 

εξρφκαζηε κπξνζηά ζε έλα εξκελεπηηθφ παξάδνμν. Υξεζηκνπνηεί ε Διιεληθή 

Αζηπλνκία,  κία θξάζε πνπ ππνδειψλεη ηελ θηινμελία, γηα λα εμαγγείιεη ηε 

δεκηνπξγία ηεο Τπεξεζίαο Αζχινπ θαη ηεο Τπεξεζίαο Πξψηεο Τπνδνρήο 

(Ν.3907/2011), ε νπνία είλαη ππεχζπλε λα ππνδερζεί αιινδαπνχο κε δίρσο λφκηκα 

έγγξαθα παξακνλήο εηζφδνπ ζηελ Διιάδα, λα πξνρσξήζεη ζε δηαδηθαζίεο 

ηαπηνπνίεζεο θαη ελ ηέιεη λα ηνπο δψζεη άζπιν ή λα ηνπο απειάζεη.  

                                                 
41

 UNHCR, Παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ηελ Διιάδα σο ρώξα αζύινπ, 2009. 
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ηηο επηρεηξήζεηο «ζθνχπαο» πνπ έγηλαλ, άηνκα δίρσο λφκηκα έγγξαθα 

παξακνλήο ζηελ ρψξα, θξαηνχληαλ δηνηθεηηθά, ζε θιεηζηά θέληξα, φρη δηφηη είραλ 

δηαπξάμεη θάπνην πνηληθφ έγθιεκα, αιιά δηφηη δελ είραλ λφκηκα έγγξαθα εηζφδνπ θαη 

παξακνλήο ζηελ ρψξα. Σν πξψην θέληξν θξάηεζεο ζηελ Διιάδα δεκηνπξγήζεθε 

ζηελ Ακπγδαιέδα κε δπλαηφηεηα ρσξεηηθφηεηαο 2 ρηιηάδσλ αηφκσλ, ζηελ Κφξηλζν 

κε ρσξεηηθφηεηα ρηιίσλ αηφκσλ, ζηελ Κνκνηελή κε ρσξεηηθφηεηα 540 αηφκσλ, ζηελ 

Ξάλζε κε ρσξεηηθφηεηα 480 αηφκσλ, ζηελ Οαξαλέζηη ηεο Γξάκαο κε ρσξεηηθφηεηα 

600 αηφκσλ, ζηε άκν κε ρσξηεηηθφηεηα 280 αηφκσλ, ζηε Λέζβν κε ρσξεηηθφηεηα 

90 αηφκσλ, ζηελ Υίν 100 αηφκσλ, ζηελ Πέηξνπ Ράιιε 350 αηφκσλ θαη ζην Διιεληθφ 

120 αηφκσλ. 

Οη κήλεο θπιάθηζεο, ζηαδηαθά κε πξνεδξηθά δηαηάγκαηα, άξρηδαλ λα 

απμάλνληαη, κε ηειηθφ ην ππ'αξηζ. Πξση. 4000/4/59γ/14.1.2014, νη κήλεο θπιάθηζεο 

ζπλίζηαληαη ζηνπο 18 κήλεο θπιάθηζεο θαη ε κεηέπεηηα αλαγθαζηηθή έληαμε ησλ 

αιινδαπψλ ζε πξνγξάκκαηα εζεινληηθνχ επαλαπαηξηζκνχ. Αθφκα θαη άζπιν λα 

δεηήζνπλ εληφο ησλ Κέληξσλ Κξάηεζεο ππάξρεη ην δεδνκέλν ηεο δηνηθεηηθήο 

θξάηεζεο ηνπο γηα 15 κήλεο φπσο απηφ νξίδεηαη θαη απν ην Π.Γ. 114/10.  

Καηά ηελ ζχιιεςε ησλ αηφκσλ δίρσο λφκηκα έγγξαθα δελ πξαγκαηνπνηείηαη 

ηαηξηθή εθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ αηφκνπ, ελψ ζηα θέληξα θξάηεζεο ε παξνπζία 

ηαηξψλ είλαη παξνδηθή θαζψο ιεηηνπξγνχλ ππφ ηελ ρξεκαηνδφηεζε επξσπαηθψλ 

πξνγξακκάησλ. Αθφκε θαη ζχκβνπινη ςπρηθήο πγείαο φπσο ςπρνιφγνη θαη 

θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί εξγάδνληαη ζηα θέληξα θξάηεζεο απφ έμη ή ελλέα κήλεο 

αλάινγα κε ηελ ρξεκαηνδφηεζε πνπ ππάξρεη. Κάηη παξφκνην ζπκβαίλεη θαη κε ηνπο 

δηεξκελείο, ε αλππαξμία ησλ νπνίσλ θαζηζηά αδχλακνπο ηνπο θξαηνχκελνπο λα 

γλσξίδνπλ ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, λα δεηήζνπλ άζπιν ή λα 

ππνβάινπλ θάπνην αίηεκα.  Γίλεηαη αληηιεπηφ φηη βξίζθεηαη ζηελ δηαθξηηηθή επρέξεηα 

ησλ αζηπλνκηθψλ λα κεζνιαβήζεη ηελ ηαηξηθή παξαπνκπή αζζελψλ ζην λνζνθνκείν, 

δεδνκέλν πνπ πξνθαιεί έληνλα πξνβιήκαηα.  

Ζ θξάηεζε γίλεηαη ρσξίο δηαθξίζεηο, κε θξαηνχκελνπο αλήιηθνπο νη νπνίνη 

δελ έρνπλ αλαγλσξηζηεί σο αζπλφδεπηνη αλήιηθνη, κε ζηνηβαγκφ αηφκσλ εληφο ησλ 

θέληξσλ κηαο θαη νη ρψξνη είλαη κηηθξφηεξεο ρσξεηηθφηεηαο απφ φζα άηνκα 

θξαηεί.Πέξαλ απν ηηο πξνζσπηθέο καξηπξίεο ησλ ίδησλ ησλ θξαηνχλησλ, Κηλήκαηα 

Τπεξάζπηζεο ησλ Γηθαησκάησλ ησλ Μεηαλαζηψλ αιιά θαη νη Γηαηξνί ρσξίο χλνξα 

, φληαο απηφπηεο κάξηπξεο είδαλ πσο νη ζπλζήθεο πγηεηλήο ήηαλ αλεπαξθείο (απνπζία 

δεζηνχ λεξνχ, θαη πξνζσπηθψλ εηδψλ βαζηθήο πγηεηλήο φπσο μπξαθάθηα γηα θάζε 
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θξαηνχληα), ην θαγεηφ ήηαλ ειάρηζην ζε ζχγθξηζε κε ηηο αλάγθεο γηα ζσζηή θαη 

ηζνξξνπεκέλε δηαηξνθή ηελ νπνία έρεη αλάγθε θάζε άλζξσπνο πξνο θάιπςε ησλ 

βηνινγηθψλ ηνπ αλαγθψλ.  

Σν Δπξσπατθφ Κέληξν γηα ηελ Πξφιεςε θαη ηνλ Έιεγρν Ννζεκάησλ (ECDC) 

ζε επηηφπηα απηνςία πνπ πξαγκαηνπνίεζε ζηνλ Έβξν ην 2011, αλέθεξε: “Σν θχξην 

πξφβιεκα είλαη ν απμεκέλνο θίλδπλνο γηα κεηαδνηηθέο αζζέλεηεο ζηα θέληξα 

θξάηεζεο. Απηφο ζπλδέεηαη θπξίσο κε ην ζνβαξφ ζπλσζηηζκφ, ηελ έιιεηςε πγηεηλήο, 

ηελ έιειηςε βαζηθψλ αγαζψλ (π.ρ. θνπβέξηεο, παπνχηζηα, ζαπνχλη θηι), ηελ έιιεηςε 

δπλαηφηεηαο γηα ππαίζξηεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε καθξά δηάξθεηα ηεο θξάηεζεο. Οη 

ζπλζήθεο ζηα θέληξα ππνιείπνληαη ησλ ειαρίζησλ δηεζλψλ πξνδηαγξαθψλ ζε φια ηα 

θέληξα θξάηεζεο πνπ επηζθεθζήθακε. Δίλαη ζαθψο ηεθκεξησκέλν φηη ν ζπλσζηηζκφο 

απμάλεη ηνλ θίλδπλν γηα κεηαδνηηθέο αζζέλεηεο φπσο ε θπκαηίσζε, ε δηάξξνηα, νη 

ινηκψμεηο ηνπ αλψηεξνπ αλαπλεπζηηθνχ θιπ.
42

  

Πέξαλ ησλ αζζελεηψλ, ε δηνηθεηηθή θξάηεζε ησλ αηφκσλ πνπ πηζαλψο 

ρξήδνπλ δηεζλνχο πξνζηαζίαο επηθέξεη αιιαγέο θαη ζηελ ςπρηθή ηνπο πγεία. Κξίζεηο 

παληθνχ, άγρνπο, θαηάζιηςε θαη ζχλνδεο δηαηαξαρέο απεηινχλ ηελ δσή ησλ αηφκσλ 

πνπ θξαηνχληαη. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ηα θξνχζκαηα βίαο κε ηνπο αζηπλνκηθνχο 

έξρνληαη λα πξνζηεζνχλ σο έλα βίσκα αξλεηηθφ γηα ηελ ςπρηθή ηνπο πγεία θαη 

ζσκαηηθή αθεξαηφηεηα
43

. 

Μία απφ ηηο πην εππαζείο νκάδεο πνπ αλήθνπλ ζηα άηνκα πνπ πηζαλψο ρξήδνπλ 

δηεζλνχο πξνζηαζίαο είλαη νη αζπλφδεπηνη αλήιηθνη. Οη αζπλφδεπηνη αλήιηθνη παξφιν 

απαγνξεχεηαη λα θξαηνχληαη δηνηθεηηθά ζε θέληξα θξάηεζεο, σζηφζν ζε έξεπλα ησλ 

Γηαηξψλ ρσξίο χλνξα πνπ δηελεξγήζεθε ην 2013-2014 εληνπίζηεθαλ πεξηζζφηεξνη 

απφ εθαηφ αλήιηθνη, νη νπνίνη είραλ εζθαικέλα θαηαγξαθεί σο ελήιηθεο
44

. 
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 Γηαηξνί Υσξίο χλνξα, Αζέαηνο Πφλνο:Παξαηεηακέλε θαη ζπζηεκαηηθή θξάηεζε κεηαλαζηψλ θαη 

αηηνχλησλ άζπιν ζε αθαηάιιειέο ζπλζήθεο ζηελ Διιάδα, 2014, ζει.9 
43

 Γηαηξνί Υσξίο χλνξα, Αζέαηνο Πόλνο:Παξαηεηακέλε θαη ζπζηεκαηηθή θξάηεζε κεηαλαζηώλ θαη 

αηηνύλησλ άζπιν ζε αθαηάιιειέο ζπλζήθεο ζηελ Διιάδα, 2014, ζει.9 
44

 Γηαηξνί Υσξίο χλνξα, Αζέαηνο Πόλνο:Παξαηεηακέλε θαη ζπζηεκαηηθή θξάηεζε κεηαλαζηώλ θαη 

αηηνύλησλ άζπιν ζε αθαηάιιειέο ζπλζήθεο ζηελ Διιάδα, 2014, ζει.9 
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1.2.4. ΑΤΝΟΓΔΤΣΟΗ ΑΝΖΛΗΚΟΗ  

 

Άηνκα ειηθίαο έσο δεθανρηψ εηψλ πνπ εηζέξρνληαη ζε ειιεληθφ έδαθνο θαη πηζαλψο 

ρξήδνπλ δηεζλνχο πξνζηαζίαο νξίδνληαη σο αζπλφδεπηνη αλήιηθνη. χκθσλα κε ην Ν. 

4251/2014 άξζξν 1 σο αζπλφδεπηνο αλήιηθνο νξίδεηαη «ην πξφζσπν ειηθίαο θάησ 

ησλ 18 εηψλ, ην νπνίν θζάλεη ζηελ Διιάδα, ρσξίο λα ζπλνδεχεηαη απφ ελήιηθα 

ππεχζπλν γηα ηελ θξνληίδα ηνπ, ζχκθσλα κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία ή πξαθηηθή θαη 

γηα φζν ρξφλν θαλέλαο ππεχζπλνο δελ αζθεί ζηελ πξάμε ηελ επηκέιεηα ηνπ ή ν 

αλήιηθνο πνπ εγθαηαιείεηαη αζπλφδεπηνο κεηά ηελ είζνδν ηνπ ζηελ Διιάδα». 

Οη αζπλφδεπηνη αλήιηθνη έρνπλ ηα ίδηα δηθαηψκαηα κε ηα εκεδαπά αλήιηθα 

παηδηά. Σν βέιηηζην ζπκθέξνλ ην παηδηψλ πξναζπίδεηαη ηφζν απφ ην άξζξν 21 § 1 

ηνπ πληάγκαηνο φπνπ νξίδεη «Ζ Οηθνγέλεηα σο ζεκέιην ηεο ζπληήξεζεο θαη 

πξναγσγήο ηνπ Έζλνπο, θαζψο ν γάκνο, ε κεηξφηεηα θαη ε παηδηθή ειηθία ηεινχλ 

ππφ ηελ πξνζηαζία ηνπ Κξάηνπο», αιιά θπξίσο απφ ηελ Γηεζλή χκβαζε γηα ηα 

Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ (1989) θαη ηελ θχξσζε ηεο ππφ ηνλ Ν.2101/1992, φπνπ 

αλαγλσξίδνληαη ρσξίο δηαθξίζεηο σο πξνο ηελ ρψξα θαηαγσγήο ηα δηθαηψκαηα ζηελ 

πγεία, εθπαίδεπζε, πξφλνηα φισλ ησλ παηδηψλ. 

πγθεθξηκέλα κε ην άξζξν 22§ 1  ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο ησλ Γηθαησκάησλ 

ηνπ Παηδηνχ «Σα πκβαιιφκελα Κξάηε παίξλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα πξνθεηκέλνπ 

έλα παηδί, ην νπνίν επηδεηεί λα απνθηήζεη ην λνκηθφ θαζεζηψο ηνπ πξφζθπγα ή πνπ 

ζεσξείηαη πξφζθπγαο δπλάκεη ησλ θαλφλσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ ηζρχνληνο 

δηεζλνχο ή εζληθνχ δηθαίνπ, είηε απηφ είλαη κφλν είηε ζπλνδεχεηαη απφ ηνπο γνλείο 

ηνπ ή απφ νπνηνδήπνηε άιιν πξφζσπν, λα ραίξεη ηεο θαηάιιειεο πξνζηαζίαο θαη 

αλζξσπηζηηθήο βνεζείαο, πνπ ζα ηνπ επηηξέςνπλ λα απνιακβάλεη ηα δηθαηψκαηα πνπ 

ηνπ αλαγλσξίδνπλ ε παξνχζα χκβαζε θαη ηα άιια δηεζλή φξγαλα ηα ζρεηηθά κε ηα 

δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ ή αλζξσπηζηηθνχ ραξαθηήξα, ζηα νπνία κεηέρνπλ ηα ελ 

ιφγσ Κξάηε».  

Χζηφζν, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε ηεο Όπαηεο Αξκνζηείαο (2008)
45

, έλαο κηθξφο 

αξηζκφο αζπλφδεπησλ αλήιηθσλ ππνβάιεη αίηεκα γηα άζπιν, ελψ ζηελ Διιάδα δελ 

ππάξρνπλ θαηάιιεινη ρψξνη ππνδνρήο, ζηέγαζεο ησλ αλήιηθσλ αιιά θαη 

δηαζθάιηζεο ησλ δηθαησκάησλ ησλ παηδηψλ. 
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 UNHCR, Μειέηε ζρεηηθά κε ηελ αληηκεηψπηζε απφ ηελ Πνιηηεία ησλ αιινδαπψλ αζπλφδεπησλ 

αλειίθσλ πνπ δεηνχλ άζπιν ζηελ Διιάδα, 2010 
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1.2.5. ΣΔΓΖ  

Οη πξφζθπγεο, αηηνχληεο άζπιν, ηα άηνκα δίρσο λφκηκα έγγξαθα παξακνλήο ζηελ 

ρψξα ηα νπνία γηα ιφγνπο ζσζηήο νξηνζέηεζεο ηεο θαηάζηαζεο ηνπο θιείλνληαη 

θάησ απφ ηελ νκπξέια ηεο θξάζεο “άηνκα πνπ πηζαλψο ρξήδνπλ δηεζλνχο 

πξνζηαζίαο” δνχλε ζηελ πιεηνλφηεηα ηνπο ζε εγθαηαιειεηκέλα εξγνζηάζηα θαη 

ζπίηηα, ζε απηνζρέδηεο παξάγθεο ελψ δνπιεχνπλ θάησ απν απάλζξσπεο ζπλζήθεο ζε 

ρσξάθηα, ζηηο ιατθέο αγνξέο θαη σο πιαλφδηνη κηθξνπσιεηέο. Ο ηφπνο πνπ δηαιέγνπλ 

λα παξακείλνπλ είλαη ηα ζεκεία εμφδνπ απν ηε ρσξα, κε θχξην ηφπν ηελ Πάηξα ή ηελ 

Ζγνπκελίηζα κηαο θαη είλαη έμνδνη πξνο ηελ Ηηαιία θαη αθνινχζσο πξνο ρψξεο ηεο 

Γχζεο.  

 

Μφλν νη αηηνχληεο άζπιν θαη νη αζπλφδεπηνη αλήιηθνη, έρνπλ δηθαίσκα λα δεηήζνπλ 

ζηέγαζε ζηνπο Ξελψλεο Φηινμελείαο ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 

θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Αηηεκάησλ ηέγαζεο Αηηνχλησλ 

Άζπιν θαη Αζπλφδεπησλ Αλήιηθσλ. Γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη ην κεγάιν πνζνζηφ ησλ 

αηφκσλ κε δίρσο λφκηκα έγγξαθα παξακνλήο ζηελ Διιάδα παξακέλεη δίρσο ζηέγε. 

Πέξαλ ηνχηνπ, νη δηαζέζηκεο θιίλεο είλαη αθελφο ιηγφηεξεο απφ ηα αηηήκαηα πξνο 

θηινμελεία. χκθσλα κε ηελ έθζεζε ηνπ θέληξνπ, ηα αηηήκαηα πξνο θηινμελεία ην 

2013 έθηαζαλ ηα 3.220, 956 πεξηζζφηεξα απφ ην 2012. Απφ απηά ην 73.04% έγηλαλ 

δεθηά, κε θχξηα πιεζπζκηαθή νκάδα ε νπνία αλαδήηεζε θηινμελεία ηνπο Αθγαλνχο
46

. 

Σέινο, νη μελψλεο δελ βξίζθνληαη ζε φιεο ηηο κεγάιεο πφιεηο ηεο Διιάδαο αιιά ζε 

ζπγθεθξηκέλα κέξε φπσο Αζήλα, Θεζζαινλίθε, Λαχξην, ελψ ζηελ Πάηξα κφιηο ην 

2013 δεκηνπξγήζεθε μελψλαο θηινμελείαο αζπλφδεπησλ αλήιηθσλ.   

 

1.2.6. ΔΡΓΑΗΑ  

 

Σα άηνκα πνπ πηζαλψο ρξήδνπλ δηεζλνχο πξνζηαζίαο, εξγάδνληαη θπξίσο ζε 

αγξνηηθέο πεξηνρέο, ζηηο ιαηθέο αγνξέο, είηε σο πιαλφδηνη κηθξνπσιεηέο, κε ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπο λα εξγάδνληαη αλαζθάιηζηνη. Έσο ην 2012, νη αηηνχληεο 

άζπιν κπνξνχζαλ κε ην δειηίν αηηήζαληνο άζπιν, λα βγάινπλ Α.Φ.Μ. θαη λα 

εθδφζνπλ άδεηα εξγαζίαο. Ζ άδεηα εξγαζίαο, είλαη εθείλν ην λνκηκνπνηεηηθφ έγγξαθν 

πξφζβαζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Χζηφζν, κε ην Π.Γ. 189/1998 «Πξνππνζέζεηο θαη 

                                                 
46

 ΔΚΚΑ ηαηηζηηθά ηνπ έηνπο 2013. Τπεξεζία δηαρείξηζεο αηηεκάησλ ζηέγαζεο αηηνχλησλ άζπιν θαη 

αζπλφδεπησλ αλήιηθσλ. 
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δηαδηθαζία παξνρήο άδεηαο εξγαζίαο ή άιιεο βνήζεηαο γηα επαγγεικαηηθή 

απνθαηάζηαζε ησλ αλαγλσξηζκέλσλ απν ηελ Πνιηηεία ησλ πξνζθχγσλ, ησλ 

αηηνχλησλ άζπιν θαη ησλ πξνζσξηλά δηακελφλησλ γηα ιφγνπο αλζξσπηζηηθνχο», νη 

αηηνχληεο άζπιν δελ κπνξνχλ λα ιάβνπλ άδεηα εξγαζίαο γηα ζέζε ηελ νπνία κπνξεί 

λα ηελ ιάβεη έλαο Έιιελαο πνιίηεο. «Έρεη εξεπλεζεί ε αγνξά εξγαζίαο γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα θαη δελ έρεη εθδεισζεί ζρεηηθφ ελδηαθέξνλ απφ εκεδαπφ, 

πνιίηε ηεο Δ.Δ., αλαγλσξηζκέλν πξφζθπγα, νκνγελή (άξζξν4, παξ.1γ)».  

Γίλεηαη θαηαλνεηφ, φηη ηα εκπφδηα πξφζβαζεο ζηελ λφκηκε εξγαζία είλαη νξαηά, 

ζεζπηζκέλα κε Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα, γεγνλφο πνπ αθελφο απνηξέπεη ηνλ εξγνδφηε 

απφ ηελ πξφζιεςε ελφο αιινδαπνχ, αθεηέξνπ ηελ χπαξμε καχξεο, αλαζθάιηζηεο ή 

θαη αλχπαξθηεο εξγαζίαο.  

 

1.2.7. ΡΑΣΗΣΗΚΖ ΒΗΑ  

 

Σνλ Οθηψξην ηνπ 2011, ιφγσ ηεο απνπζίαο ελφο θνξέα θαηαγξαθήο ησλ 

πεξηζηαηηθψλ ξαηζηζηηθήο βίαο θαη ηεο αλάγθεο δηθηχσζεο θνξέσλ πνπ αζρνινχληαη 

κε ζχκαηα ξαηζηζηηθήο βίαο, δεκηνπξγήζεθε ην Γίθηπν Καηαγξαθήο Πεξηζηαηηθψλ 

Ραηζηζηηθήο Βίαο, έπεηηα απν πξσηνβνπιία ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο γηα ηα 

Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ θαη ηνπ Γξαθείνπ ηεο Όπαηεο Αξκνζηείαο ηνπ ΟΖΔ γηα 

ηνπο Πξφζθπγεο ζηελ Διιάδα θαη κε ηελ ζπκκεηνρή Με Κπβεξλεηηθψλ Οξγαλψζεσλ 

φπσο νη Γηαηξνί ηνπ Κφζκνπ, ην Αίηεκα, ε Γηεζλήο Ακλεζηία, ην Διιεληθφ 

Παξαηεξεηήξην πκθσληψλ ηνπ Διζίλθη, ηελ Διιεληθή Έλσζε γηα ηα Γηθαηψκαηα 

ηνπ Αλζξψπνπ,  ην Διιεληθφ πκβνχιην γηα ηνπο Πξφζθπγεο, ην Διιεληθφ Φφξνπκ 

γηα ηνπο Πξφζθπγεο, ην Κέληξν Βαβέι, ηε Μεηάδξαζε, ην Οηθνπκεληθφ Πξφγξακκα 

Πξνζθχγσλ, ηελ Οκάδα Γηθεγφξσλ γηα ηα Γηθαηψκαηα Πξνζθχγσλ θαη Μηαλαηψλ 

θαη ηε Praksis.  

ηελ εηήζηα έθζεζε ηνπ, ην 2013,  ην Γίθηπν Καηαγξαθήο Πεξηζηαηηθψλ γηα ηε 

Ραηζηζηηθή Βία, επεζήκαλε ηηο εθξεθηηθέο δηαζηάζεηο πνπ έρεη ιάβεη ε ξαηζηζηηθή 

βία ζηελ Διιάδα. Σα θαηαγεγξακκέλα πεξηζηαηηθά ηνπ δηθηχνπ έθηαζαλ “ηα 166 

πεξηζηαηηθά ξαηζηζηηθήο βίαο κε ηνπιάρηζηνλ 320 ζχκαηα: ηα 143 πεξηζηαηηθά 

αθνξνχλ κεηαλάζηεο ή πξφζθπγεο”. Οη ζχηεο ρξεζηκνπνηνχζαλ φπια, 

ζηδεξνινζηνχο, αιπζίδεο, ζπαζκέλα κπνπθάιηα θαη κεγαιφζσκα ζθπιηά. Ηδηαίηεξε 

ζεκαζία ζα πξέπεη λα δνζεί ζηελ χπαξμε ξαηζηζηηθήο βίαο, ε νπνία απνξξέεη απν ηηο 

δηθαζηηθέο θαη αζηπλνκηθέο αξρέο. Παξφιν πνπ φια ηα δηαηάγκαηα, αλαθνξηθά κε ην 
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κεηαλαζηεπηηθφ, ζέηνπλ σο πξνππφζεζε ηνλ ζεβαζκφ ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο. 

 

1.2.8. ΔΝΑ ΚΡΗΗΜΟ ΚΑΗ ΕΧΣΗΚΖ ΖΜΔΗΑ ΣΟΜΔΑ: ΤΓΔΗΑ  

  

χκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο,  «ε Τγεία είλαη κηα θαηάζηαζε 

πιήξνπο ζσκαηηθήο, ςπρηθήο θαη θνηλσληθήο επεμίαο θαη φρη απιψο ε έιιεηςε 

αζζέλεηαο ή αλαπεξίαο». ε έξεπλα ησλ Γηαηξψλ ηνπ Κφζκνπ (2010)
47

 ζην ζχλνιν 

ηνπ δείγκαηνο, ην 50% ησλ κεηαλαζηψλ ρσξίο απαξαίηεηα έγγξαθα αληηκεησπίδνπλ 

πξνβιήκαηα ζηελ πξφζβαζε ηνπο ζηα Γεκφζηα Ννζνθνκεία, θάηη πνπ ζρεηίδεηαη κε 

ηε γλψζε πνπ έρνπλ ιάβεη ζρεηηθά κε ην φηη δελ έρνπλ δηθαίσκα πξφζβαζεο ζην 

Δζληθφ χζηεκα Τγείαο κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε ηνπ επείγνληνο θαη κέρξη ηε 

ζηαζεξνπνίεζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπο. Δπηπιένλ, ην 79,59%  ηνπ δείγκαηνο 

ησλ αηφκσλ κε δίρσο λφκηκα έγγξαθα παξακνλήο ζηελ Διιάδα απάληεζαλ φηη δελ 

πξνζπάζεζαλ λα πάλε ζε θξαηηθφ λνζνθνκείν πηζαλά λα ζρεηίδεηαη κε ηε γλψζε πνπ 

έρνπλ ιάβεη ζρεηηθά κε ην φηη δελ έρνπλ δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηελ 

ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε αιιά θαη κε άιιεο δπζθνιίεο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ(αδπλακία ζπλελλφεζεο ιφγσ γιψζζαο, πνιηηηζκηθνχ κνξθψκαηνο) ή 

θφβνπ ζχιιεςεο ή θαηαγγειίαο. 

Ο θφβνο ζχιιεςεο ή θαηαγγειίαο απνξξέεη απν ην λνκηθφ πιαίζην. 

πγθεθξηκέλα:  

 

«Οη δεκφζηεο ππεξεζίεο, ηα λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, νη 

νξγαληζκνί ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, νη νξγαληζκνί θαη επηρεηξήζεηο θνηλήο 

σθέιεηαο θαη νη νξγαληζκνί θνηλσληθήο αζθάιηζεο ππνρξενχληαη λα κελ 

παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζε ππεθφνπο ηξίηεο ρψξαο, νη νπνίνη δελ έρνπλ 

δηαβαηήξην ή άιιν ηαμηδησηηθφ έγγξαθν πνπ αλαγλσξίδεηαη  απφ δηεζλείο 

ζπκβάζεηο, ζεψξεζε εηζφδνπ ή άδεηα δηακνλήο θαη γεληθά δελ απνδεηθλχνπλ 

φηη έρνπλ εηζέιζεη θαη δηακέλνπλ λφκηκα ζηελ Διιάδα. Δμαηξνχληαη ηα 

λνζνθνκεία, ζεξαπεπηήξηα θαη θιηληθέο φηαλ πξφθεηηαη γηα ππεθφνπο ηξίησλ 

ρσξψλ πνπ εηζάγνληαη εθηάθησο γηα λνζειεία θαη γηα αλήιηθα παηδηά 

(Ν.3386/2005, Άξζξν 84 1)». 
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 Α, Ρεηηληψηε & Η, Μαληδηνπ, Πξφζβαζε ησλ θησρσλ θαη θνηλσληθά απνθιεηζκέλσλ νκάδσλ πνπ 

δνπλ ζην θέληξν ηεο Αζήλεο ζηνπο ηνκείο πγείαο, εθπαίδεπζεο θαη εξγαζίαο, Αζήλα, Γηαηξνί ηνπ 

Κφζκνπ, 2010,ζει.30-50. 
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«Οη ππάιιεινη ησλ παξαπάλσ ππεξεζηψλ θαη θνξέσλ πνπ παξαβαίλνπλ ηηο 

δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ απηνχ δηψθνληαη πεηζαξρηθά 

θαη ηηκσξνχληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα, γηα 

παξάβαζε θαζήθνληνο (Ν.3386/2005, Άξζξν 84 §2)». 

 

Απηφ πνπ θαηαδεηθλχεηαη κέζσ ηεο επηβνιήο ηνπ Νφκνπ, είλαη ε απαγφξεπζε ησλ 

αηφκσλ δίρσο λφκηκα έγγξαθα παξακνλήο ζηελ ρψξα σο πξνο ηελ είζνδν ηνπο ζηα 

Ννζνθνκεία, Κέληξα Τγείαο, θαη γεληθφηεξα ζε θνξείο πνπ αζρνινχληαη κε δεηήκαηα 

πγείαο. Χζηφζν, νη ζπγθεθξηκέλνη παξάγξαθνη έξρνληαη ζε αληίζεζε κε αληίζηνηρα 

δηαηάγκαηα ηνπ πληάγκαηνο θαη ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ.  

πγθεθξηκέλα, ζην άξζξν 5 §5 ηνπ πληάγκαηνο νξίδεηαη πσο ν «Καζέλαο 

έρεη δηθαίσκα ζηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη ηεο γελλεηηθήο ηνπ ηαπηφηεηαο». 

Καηνρπξψλεηαη δειαδή ην αηνκηθφ δηθαίσλα ζηελ πγεία αιιά θαη ηελ απαγφξεπζε 

θάζε ελέξγεηαο ηξίηνπ πνπ κπνξεί λα βιάςεη ηελ πγεία ηνπ αηφκπ. ην άξζξν 21 §3 

ηνπ πληάγκαηνο γίλεηαη ξεηή αλαθνξά ζην ξφιν ηνπ θξάηνπο αλαθνξηθά κε ηελ 

πγεία «Σν θξάηνο κεξηκλά γηα ηελ πγεία ησλ πνιηηψλ».  

Ζ χπαξμε λφκσλ πνπ απνθιείνπλ άηνκα απφ ην Δζληθφ χζηεκα νδεγεί ζηελ 

χπαξμε κεηαδηδφκελσλ αζζελεηψλ θαη ελ ηέιεη ζην λα ππάξρεη θίλδπλνο γηα ηελ 

δεκφζηα πγεία, δειαδή λα λνζεί ε θνηλσλία απφ αξξψζηηεο πνπ είραλ εμαιεηθζεί 

φπσο ςψξξα. Αγλνεί δε ην άξζξν 12 §2 ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ γηα ηα Οηθνλνκηθά, 

Κνηλσληθά θαη Πνιηηηζκηθά Γηθαηψκαηα «Σα κέηξα πνπ ζα ιάβνπλ ηα πκβαιιφκελα 

Κξάηε, γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο πιήξνπο άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ πξέπεη λα 

πεξηιακβάλνπλ επίζεο θαη ηα απαηηνχκελα κέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε…γ)ηεο 

πξνθπιάμεσο θαη ζεξαπείαο επ)επηδεκηψλ, επαγγεικαηηθψλ θαη άιισλ αζζελεηψλ θαη 

ηεο θαηαπνιέκεζεο απηψλ, δ)ηεο δεκηνπξγίαο ζπλζεθψλ πνπ κπνξνχλ λα 

εμαζθαιίζνπλ ζε φινπο ηαηξηθέο ππεξεζίεο θαη ηαηξηθή πεξίζαιςε ζε πεξίπησζε 

αζζέλεηαο».  
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1.2.9. ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ  

 

Ζ ζχγρξνλε ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα παξνπζηάδεη κεγάιεο αιιαγέο νη νπνίεο ηελ 

δηαθνξνπνηνχλ αξθεηά απφ ηηο πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο. Οη πξνθιήζεηο είλαη πνιιέο, 

απαηηνχλ ιχζε θαη ζέζε επί ησλ πξαγκάησλ εδψ θαη ηψξα, αλαδσππξψλνπλ ην 

δηάινγν γηα δεηήκαηα αξρψλ, αμηψλ θαη εζψλ, ζπλερψο. Ζ ειιεληθή θνηλσλία 

παξνπζηάδεη πιένλ νκνηνγέλεηα κε ηηο ππφινηπεο ησλ δπηηθψλ επξσπατθψλ ρσξψλ ζε 

επίπεδν πνιππνιηηηζκηθφηεηαο θαη αλνκνηνγέλεηα ζε ηνπηθφ επίπεδν ιφγσ ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο. ε απηφ ην πιαίζην, ην νπνίν άξρηζε λα ιακβάλεη δηαζηάζεηο ζηε 

ρψξα καο ηε δεθαεηία ηνπ ‟90, θαινχκαζηε φινη ζπρλά, λα ζέζνπκε ηηο βάζεηο ηφζν 

ζε ζεσξεηηθφ φζν θαη ζε πξαθηηθφ επίπεδν, ηεο νκαινχο ζπκβίσζεο κε ηνπο 

ζπλαλζξψπνπο καο πνπ πιένλ είλαη θαη ζπκπνιίηεο καο. Πξνέξρνληαη απφ 

δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο, έρνπλ –θαηά βάζε- δηαθνξεηηθή θνπιηνχξα, αξθεηνί εμ 

απηψλ είλαη αιιφζξεζθνη, γελλήζεθαλ θαη κεγάισζαλ κε δηαθνξεηηθά απφ εκάο, ήζε 

θαη έζηκα. Γηα πνιινχο θαη δηαθνξεηηθνχο ιφγνπο, κεγάιεο κάδεο αλζξψπσλ, ηελ 

ηειεπηαία δεθαεηία θπξίσο, αλαγθάζηεθαλ λα κεηαλαζηεχζνπλ απφ ηηο ρψξεο ηνπο 

(πξνεξρφκελνη θπξίσο απφ ρψξεο ηνπ αζηαηηθνχ θαη αθξηθαληθνχ θφζκνπ) θαη λα 

βξεζνχλ ζηελ Διιάδα. Ζ Διιάδα, απνηειεί γηα απηνχο, είηε ηε ρψξα πνπ ζρεδηάδνπλ 

– νλεηξεχνληαη λα κείλνπλ θαη λα δήζνπλ κε ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, είηε ηνλ ελδηάκεζν 

ζηαζκφ πξνο κηα άιιε –νηθνλνκηθά ηζρπξφηεξε θαη θηιηθά πξνζθείκελε πξνο ηνλ 

κεηαλάζηε- ρψξα ηεο Δπξψπεο.  

θφπηκν ζα ήηαλ δε, λα ζπκεζνχκε ηη ζεκαίλεη Διιάδα, ηφζν γηα ηνλ 

κεηαλάζηε, φζν θαη γηα ηνλ ίδην ηνλ πνιίηε πνπ γελλήζεθε ζε απηφ ηνλ ηφπν θαη 

(απηφ) απνθαιείηαη Έιιελαο. Ζ Διιάδα, είλαη απηφ ην θξάηνο ζην νπνίν –φπσο ηεο 

θαηαινγίδεηαη άιισζηε- γελλήζεθε ν δπηηθφο πνιηηηζκφο, ε θηινζνθία, ν ζεβαζκφο  

πξνο ηελ αλζξψπηλε χπαξμε, ην ζπκθέξνλ ηνπ δηθαίνπ.           

Απφ ηε ζηηγκή πνπ ελππάξρνπκε κε φινπο απηνχο ηνπο αλζξψπνπο πνπ 

πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθέο θπιέο θαη δηαθνξεηηθφ θνηλσληθφ-νηθνλνκηθφ επίπεδν, 

ζηα πιαίζηα ηνπ ζεβαζκνχ πξνο ηελ αλζξψπηλε χπαξμε, ζθνπφο καο είλαη – ή 

ηνπιάρηζηνλ ζα πξέπεη λα είλαη- ην φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξν θέξδνο πνπ ζα 

κπνξνχζακε λα απνθηήζνπκε απφ ηε ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε. Φπζηθά, ε έλλνηα 

ηνπ θέξδνπο είλαη πιήξσο ηαπηηζκέλε κε ηα πλεπκαηηθά θπξίσο νθέιε πνπ κπνξεί λα 

απνδψζεη ν πινπξαιηζκφο. Πξνθεηκέλνπ φκσο, λα επηηεπρζεί απηφ, είλαη αλαγθαία 

κία ζπλζήθε κεηαμχ ηεο ειιεληθήο πνιηηείαο θαη ηνπ αηφκνπ πνπ ρξήδεη δηεζλνχο 
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πξνζηαζίαο. Ζ ζπλζήθε απηή θπζηθά ζα πξέπεη λα έρεη σο ζεκέιην ιίζν ηεο, ηελ 

εθπαίδεπζε ησλ ελ ιφγσ αηφκσλ.  

ηφρνο ηεο εθπαίδεπζεο, είλαη ε νκαιή έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ 

ειιεληθή θνηλσλία, ε έκπξαθηε ζηήξημε ηνπο κέζσ ηεο εθκάζεζεο ηεο ειιεληθήο 

γιψζζαο εθφζνλ ζα κπνξνχλ λα ζπλλελνεζνχλ ηνπιάρηζηνλ ζε βαζηθφ επίπεδν κε 

ηνπο Έιιελεο πνιίηεο ψζηε λα κελ  ληψζνπλ απνθιεηζκέλνη, ε ζηαδηαθή πξνζαξκνγή 

ηνπο ζηα ειιεληθά δεδνκέλα θαη θπζηθά ε ελεκέξσζε ηνπο γηα δεηήκαηα νπζηαζηηθά 

γηα ηελ επηβίσζε ηνπο (πρ δηθαηψκαηα, ππνρξεψζεηο).  

Απηφ απνηέιεζε θαη ζπλερίδεη λα απνηειεί ηελ πξσηαξρηθή αηηία ηνπ 

πξνβιήκαηνο, δειαδή ε κε δπλαηφηεηα ζπλελλφεζεο ηνπ κεηαλάζηε κε ηνλ ληφπην 

ιφγσ ηεο γισζζηθήο δηαθνξνπνίεζεο. Οθείινπκε λα μεθηλήζνπκε ιχλνληαο απηφ ην 

πξφβιεκα αξρηθά θαη έπεηηα βάζε ζπγθεθξηκέλνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ λα 

πινπνηήζνπκε ηα πεξαηηέξσ βήκαηα ηα νπνία ζα ακβιχλνπλ ηελ αληηπαξάζεζε θαη 

ζα δεκηνπξγήζνπλ εθείλν ην δπλακηθφ πιαίζην ηεο πγηνχο θαη εηξεληθήο ζρέζεο 

κεηαμχ ηνπ Έιιελα θαη ηνπ κεηαλάζηε.  

Ζ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ζα ζπλνδεχεηαη απφ πνιιά νθέιε ηα νπνία ζα 

απνδψζνπλ θαξπνχο - έρνπλ αληίθηππν ηφζν κεζνπξφζεζκα, φζν θαη 

βξαρππξφζεζκα. Ζ άγλνηα ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, άξα ε αδπλακία ηνπ κεηαλάζηε 

λα ζπλλελνεζεί κε ηνλ Έιιελα πξνθαινχζε θαη ζπλερίδεη λα πξνθαιεί επθνιφηεξα 

βίαηεο αληηπαξαζέζεηο. Ζ άγλνηα ηνπ κεηαλάζηε ζε δεηήκαηα ειιεληθνχ δηθαίνπ, 

ππνρξεψζεσλ θαη δηθαησκάησλ πξνθαινχζε θαη ζπλερίδεη λα πξνθαιεί δηαμεθηζκνχο 

αιιά θαη ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ απφ ηελ ειιεληθή θνηλσλία.  

Ζ εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ ζηα δχν απηά θιέγνληα δεηήκαηα ζα απνηειέζεη 

ηε βάζε γηα ηελ νκαιή ζπκβίσζε  θαη αλάπηπμε ηεο θνηλσλίαο, αιιά θαη ηελ 

θαηαπνιέκεζε ησλ θαηλνκέλσλ πνπ είραλ σο αηηία ηα πξναλαθεξζέληα. Καηά απηφλ 

ηνλ ηξφπν, αθελφο  ζα ακβιπλζνχλ νη αληηπαξαζέζεηο, αθεηέξνπ ε ειιεληθή θνηλσλία 

ζα είλαη δεθηηθφηεξε θαη πην έηνηκε λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ 

κεηαλάζηε γηα ην ζπκθέξνλ ηεο.  

χκθσλα κε ην άξζξν 26§1 ηεο Οηθνπκεληθήο Γηαθήξπμεο ησλ Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ «Καζέλαο έρεη δηθαίσκα ζηελ εθπαίδεπζε». Ζ ζεκεξηλή θαηάζηαζε 

φκσο ηεο εθπαηδεπηηθήο θαηάζηαζεο ησλ πξνζθχγσλ, ησλ αηηνχλησλ άζπιν, ησλ 

αηφκσλ πνπ ρξήδνπλ δηεζλνχο πξνζηαζίαο θαη ησλ αηφκσλ δίρσο λφκηκα έγγξαθα 

παξακνλήο δείρλεη φηη απνθιείνληαη απφ ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, γεγνλφο πνπ 

ζπκβάιεη ζηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ ησλ ελ ιφγσ αηφκσλ.  
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Ζ Κηλεηή Μνλάδα ησλ Γηαηξψλ ηνπ Κφζκνπ ιεηηνχξγεζε ζηελ Πάηξα θαηά 

ην δηάζηεκα Ηνχιην- Αχγνπζην 2012 παξέρνληαο πξσηνβάζκηα πγεηνλνκηθή  

πεξίζαιςε, λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή θαη θνηλσληθή ππνζηήξημε ζε άηνκα ηα νπνία 

πηζαλψο λα ρξήδνπλ δηεζλνχο πξνζηαζία ζηελ πφιε ηεο Πάηξαο. 

Σα απνηειέζκα ηεο έξεπλαο πνπ δηεμήγαγε ε Κσλζηαληίλα Κπξηαθνπνχινπ, 

θνηλσληθή ιεηηνπξγφο ηνπ ελ ιφγσ πξνγξάκκαηνο, έδεημαλ πσο ε κεγαιχηεξε ξνή 

εμππεξεηνχκελσλ ζηελ Κηλεηή Μνλάδα ηεο Πάηξαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ 

Κνηλσληθή Τπεξεζηα ηεο δνκήο, είλαη άηνκα πξνεξρφκελα απφ ην Αθγαληζηάλ, ελψ 

αθνινπζεί ην νπδάλ, ε Αιγεξία, ε Δξπζξά. Απηφο ν πιεζπζκφο παξέκεηλε εσο θαη 

ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2013, ζηαζεξφο (κε κηθξέο εθξνέο ηνπ πιεζπζκνχ απφ ηελ 

Πάηξα πξνο ιηκάληα ηεο ππφινηπεο Δπξψπεο).  
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Έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ εμππεξεηνχκελσλ, αγλννχζε ηελ ειιεληθή γιψζζα θαη ηελ 

αγγιηθή γεγνλφο πνπ δπζρεξαίλεη ηελ επηθνηλσλία ηνπο ηφζν κε θνξείο φζν θαη κε 

ηνπο πνιίηεο ηεο Πάηξαο. Έλα επηπιένλ ζηνηρείν πνπ πξέπεη λα καο πξνβιεκαηίζεη 

απνηειεί ην γεγνλφο φηη εκθαλίδνληαη ρακειά πνζνζηά παξαθνινχζεζεο 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζηελ ρψξα ππνδνρήο ηνπο. Τπάξρνπλ δειαδή πςειά 

επίπεδα αλαιθαβεηηζκνχ θαη ζρνιηθψλ δηαξξνψλ.  

 

Οη παξαθάησ πίλαθεο απνηεινχλ δείγκα ηεο πξναλαθεξζείζαο  θαηάζηαζεο.  

 

 

 

                                                                                 

 

 

 

                                         ΑΦΓΑΝΗΣΑΝ 
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Σα ζηνηρεία απφ ηα παξαπάλσ γξαθήκαηα δελ γεληθεχνληαη. Απνηεινχλ ζηνηρεία πνπ 

δφζεθαλ απφ ηνπο ιήπηεο θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ ηεο Κηλεηήο Μνλάδαο ησλ Γηαηξψλ 

ηνπ Κφζκνπ ζηελ πφιε ηεο Πάηξαο  ηνλ Ηνχιην θαη Αχγνπζην ηνπ 2012. Δίλαη 

σζηφζν ελδεηθηηθά ηεο εθπαηδεπηηθήο θαηάζηαζεο ησλ εμππεξεηνχκελσλ θαη 

ζηνηρεία πνπ  δχλαληαη λα καο θηλεηνπνηήζνπλ γηα πεξαηηέξσ δξάζε.  

Πξφζβαζε ζηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ πινπνηεί ην ειιεληθφ θξάηνο, 

κέζσ ηνπ Ηδξχκαηνο Νενιαίαο θαη Γηα Βίνπ Μάζεζεο, επνπηεπφκελνο θνξέαο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ θαη 

ζπγθεθξηκέλα κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ ειιεληθή 

γιψζζα, ηελ ειιεληθή ηζηνξία θαη ηνλ ειιεληθφ πνιηηηζκφ- Οδπζζέαο», έρνπλ κφλν 

νη κεηαλάζηεο/ηξηεο θαη νη αηηνχληεο άζπιν, κε λφκηκα έγγξαθα παξακνλήο ζηελ 

Διιάδα. Γίλεηαη αληηιεπηφ φηη έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ αηφκσλ πνπ πηζαλψο 

ρξήδνπλ δηεζλνχο πξνζηαζίαο θαη νη νπνίνη δελ έρνπλ λφκηκα έγγξαθα παξακνλήο 

ζηελ ρψξα απνθιείνληαη απφ ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα.  

ηελ Πάηξα, ζέινληαο λα δνζεί κία ιχζε ζε απηφ ην πξφβιεκα, ε Κίλεζε 

Τπεξάζπηζεο γηα ηα Γηθαηψκαηα ησλ Μεηαλαζηψλ/ηξησλ θαη ησλ Πξνζθχγσλ, 

πινπνηεί καζήκαηα ειιεληθψλ, κε εζεινληέο δηαθφξλ εηδηθνηήησλ ζε φια ηα άηνκα 

πνπ πηζαλψο ρξήδνπλ δηεζλνχο πξνζηαζίαο, δίρσο λα ζέηεη σο απαξαίηεην θξηηήξην 

γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ ηελ θαηνρή λνκηκνπνηεηηθψλ εγγξάθσλ 

παξακνλήο ζηελ Διιάδα.  

Ζ παηδεία είλαη απηή πνπ ζα ελψζεη ηνπο ιανχο, πνπ ζα δψζεη ην ζηίγκα ηεο 

εηξήλεο, πνπ ζα νδεγήζεη ηελ πξάμε νξζά, πνπ ζα δηαθπιάμεη ην δίθαην, πνπ ζα 

ζεκαηνδνηήζεη ηελ αξρή ηνπ ζεβαζκνχ θαη πνπ ζα δηαιχζεη ηελ δεηζηδαηκνλία, ην 

θφβν, ηελ άγλνηα, ην παξάινγν, ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ ππνθξηζία θαη ηα εγσιαηξηθά 

πάζε ησλ αλζξψπσλ. πσο είρε ηνλίζεη θαη ν Αδακάληηνο Κνξαήο «κηα πνιηηεία πνπ 

δε ζηεξίδεηαη ζηελ Παηδεία κνηάδεη κε θάζηξν ρηηζκέλν ζηελ άκκν». Γηα απηφλ ηνλ 

ιφγν απνηειεί βαζηθή πξνηεξαηφηεηα καο θαη είλαη πξνο ην ζπκθέξνλ καο λα 

θάλνπκε ηελ αξρή βάζε ηεο νπνίαο θαλείο δε ζα επηδέρεηαη απνθιεηζκνχ απφ ην 

εθπαηδεπηηθφ καο ζχζηεκα Δθφζνλ ζην ζεκεξηλν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα δε δχλαηαη 

λα ζπκκεηάζρεη ν αιιφγισζνο, νθείινπκε λα δεκηνπξγήζνπκε ηέηνηεο δνκέο ψζηε 

φρη κφλν λα κελ ηνλ απνθιείνπκε αιιά λα πξνζαξκνδφκαζηε ζηηο αλάγθεο ηνπ θαη λα 

πξνζεγγίδνπκε ηε δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ φρη κε αδηαιιαμία αιιά κε έκπξαθηε 

θαηαλφεζε.  
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1.2.10 ΠΟΛΗΣΗΚΖ- ΘΔΜΟ ΣΧΝ ΤΜΒΟΤΛΗΧΝ ΔΝΣΑΞΖ 

ΜΔΣΑΝΑΣΧΝ  

 

χκθσλα κε ηνλ Ν. 3852/2010 πεξί Νέαο Αξρηηεθηνληθήο ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο –Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο   «ε θάζε δήκν 

ζπγθξνηείηαη θαη ιεηηνπξγεί κε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ζζπκβνχιην 

έληαμεο κεηαλαζηψλ σο ζπκβνπιεπηηθφ φξγαλν ηνπ δήκνπ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

έληαμεο ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία. Σα ζπκβνχιηα έληαμεο κεηαλαζηψλ 

απνηεινχληαη απφ πέληε (5) έσο έληεθα (11) κέιε, ηα νπνία νξίδνληαη απφ ην νηθείν 

δεκνηηθφ ζπκβνχιην. Χο κέιε νξίδνληαη δεκνηηθνί ζχκβνπινη, εθπξφζσπνη θνξέσλ 

κεηαλαζηψλ, εθφζνλ ε έδξα απηψλ ή παξαξηεκαηνο βξίζθεηαη εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ 

νξίσλ ηνπ νηθείνπ δήκνπ, ή εθπξφζσπνη πνπ επηιέγνληαη απφ ηελ θνηλφηεηα ησλ 

κεηαλαζηψλ πνπ θαηνηθνχλ κφληκα ζηνλ νηθείν δήκν, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ 

πξνβιέπεη ζρεηθφο θαλνληζκφο, πνπ εθδίδεη κε απφθαζε ηνπ ην νηθείν δεκνηηθφ 

ζπκβνχιην, θαζψο θαη εθπξφζσπνη θνηλσληθψλ θνξέσλ νη νπνίνη αλαπηχζζνπλ εληφο 

ηεο δηνηθεηηθήο πεξηθέξεηαο ηνπ νηθείνπ δήκνπ δξάζε ζρεηηθή κε ηα πξνβιήκαηα ησλ 

κεηαλαζηψλ. Με ηελ ίδηα ηελ απφθαζε νξίδεηαη πξφεδξνο ζην ζπκβνχιην έληαμεο 

κεηαλαζηψλ έλαο εθ ησλ δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ κειψλ ηνπ. ηα παξαπάλσ 

ζπκβνχιηα νξίδνληαη ππνρξεσηθά σο κέιε αιινδαπνί δεκνηηθνί ζχκβνπινη πνπ 

έρνπλ ηπρφλ εθιεγεί. Ζ ζπκκεηνρή ζηα αλσηέξσ ζπκβνχιηα είλαη ηηκεηηθή θαη 

άκηζζε ( άξζξν 78 παξάγξαθνο 1)».  

«Έξγν ησλ ζπκβνπιίσλ έληαμεο κεηαλαζηψλ είλαη ε θαηαγξαθή θα ηε 

δηεξεχλεζε πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη κεηαλάζηεο, πνπ θαηνηθνχλ κφληκα 

ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ νηθείνπ δήκνπ, σο πξνο ηελ έληαμε ηνπο ζηελ ηνπηθή θνηλσλία, 

ηελ επαθή ηνπο κε δεκφζηεο αξρέο ή ηε δεκνηηθή αξρή, ε ππνβνιή εηζεγήζεσλ πξνο 

ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην γηα ηελ αλάπηπμε ηνπηθψλ δξάζεσλ πξνψζεζεο ηεο νκαιήο 

θνηλσληθήο έληαμεο ησλ κεηαλαζηψλ θαη, ελ γέλεη, ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ 

πνπ απηνί αληηκεησπίδνπλ, ηδίσο κέζσ ηεο νξγάλσζεο ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ 

απφ ηηο δεκνηηθέο ππεξεζίεο, θαζψο θαη ηε δηνξγάλσζε ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ νηθείν 

δήκν εθδειψζεσλ επαηζζεηνπνίεζεο θαη ελίζρπζεο ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο ηνπ 

ηνπηθνχ πιεζπζκνχ (άξζξν 78 παξαγξαθνο 2)».  

ηελ Πάηξα ην πκβνχιην Έληαμεο Μεηαλαζηψλ μεθίλεζε ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

ην 2011 ππν ηελ αληηδήκαξρν Ήξα Κνπξή, ελψ έσο ηηο 31 Απγνχζηνπ 2014 

ζπλερίζηεθε ππφ ηελ αληηδήκαξρν Μαξία Αλδξηθνπνχινπ Ρνχβαιε. Ο ζεζκφο ησλ 
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πκβνπιίσλ Έληαμεο Μεηαλαζηψλ, ππνρξεσηηθφο απν ηνλ Καιιηθξαηηθφ Νφκν, 

παξά ηηο ζεηηθέο πνπ ζα κπνξνχζε λα έρεη επηπηψζεηο ζηελ ειιεληθή θνηλσλία, 

δηαθξίλεηαη απφ κε νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ πεδίνπ. Δμεγψληαο 

παξαπάλσ απηή ηελ ζέζε ζα πξέπεη λα έρνπκε ζην λνχ  φηη νη πξνηάζεηο άξζεο 

θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη δηφγθσζεο ησλ πξνβιεκάησλ αλάκεζα ζηνλ κεηαλάζηε 

θαη ηνλ Έιιελα,  νθείινπλ λα είλαη ζπγθεθξηκέλεο θαη λα απνηεινχλ έλα νιηζηηθφ 

ζρέδην δξάζεο ην νπνίν ζα απνθέξεη ηφζν καθξνπξφζεζκα νθέιε, φζν θαη 

βξαρππξφζεζκα. Λφγσ ηνπ αλαγθαίνπ ησλ ζπλζεθψλ νθείινπκε λα πξάμνπκε εδψ 

θαη ηψξα.  

Σν πκβνπιην Έληαμεο Μεηαλαζηψλ είλαη έλα ζπκβνπιεπηηθφ φξγαλν ην 

νπνίν δίλεη θσλή κφλν ζηα άηνκα εθείλα πνπ έρνπλ λφκηκα έγγξαθα παξακνλήο ζηελ 

Διιαδα. Ση γίλεηαη κε εθείλνπο ηνπο πιεζπζκνχο, ηα πνζνζηά ησλ νπνίσλ είλαη 

αξθεηά πςειά, νη νπνίνη είηε δελ έρνπλ λφκηκα έγγξαθα παξακνλήο ζηελ Διιάδα, 

είηε ιφγσ λνκηθψλ θξαγκψλ δελ κπνξνχλ λα αλαλεψζνπλ άδεηεο παξακνλήο;  

Κξίλεηαη απαξαίηεηε, ε ελεξγνπνίεζε θαη ησλ ίδησλ ησλ αηφκσλ πνπ ρξήδνπλ 

δηεζλνχο πξνζηαζίαο θαη ησλ κεηαλαζηψλ νη νπνίνη δνπλ αξθεηά ρξφληα θαη 

ελδερνκέλσο εξγάδνληαη ζηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη κπνξνχλ λα καο θαηαζέζνπλ ηελ 

εκπεηξία ηνπο γηα ην πψο θαηάθεξαλ λα εληαρζνχλ ζην πιαίζην ηεο πφιεο. Μέζσ 

απηψλ ζα θαηαδεηρζνχλ νη  δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζαλ θαη νη ηξφπνη πνπ πηζαλά 

ηηο μεπέξαζαλ. 
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ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ: ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΔΡΔΤΝΑ 

 

«Μόλν ινηπόλ όηαλ κπνξέζνπκε λα ζπιιάβνπκε ηελ ηζηνξία ζαλ 

πνιπθύκαληε θίλεζε θόζκσλ νιόθιεξσλ, όπσο είλαη ν θάζε 

άλζξσπνο, ζαλ πνιπθύκαληε θίλεζε από γαιαμίεο αλζξώπηλσλ 

ηζηνξηώλ, κόλν όηαλ ζα κπνξέζνπκε λα θαηαμηώζνπκε ζηε ζπλείδεζε 

καο ην άηνκν σο ηνλ πξσηνγελή παξάγνληα ηνπ πνιηηηζκνύ, πνπ ε 

ελόηεηα ηνπ κε ηνπο άιινπο αλζξώπνπο επηηξέπεη ηελ παξαγσγή θαη 

ηελ εμέιημε ηνπ, ηόηε ίζσο ζα κπνξέζνπκε λα αλαγλώζνπκε ηε 

ζθνπηκόηεηα θαη ηελ αλαγθαηόηεηα ηνπ ηζηνξηθνύ γεγνλόηνο, ησλ 

επηινγώλ θαη ησλ ηδενινγηώλ...ηαλ δειαδή μέξνπκε ηη ζεκαίλεη 

απηό ην γεγνλόο γηα ηνλ Γηώξγν, γηα ηελ Διέλε, γηα ηνλ Γηάλλε, γηα ηε 

Ρεληώ.. ηαλ δειαδή δελ απνζπνύκε θακηά ζηηγκή κέζα ζηελ πάιε 

γηα ηελ πξαγκάησζε ηνπ αλζξσπηζηηθνύ καο ζθνπνύ, από ηε 

ζπγθεθξηκέλε ππεξάζπηζε ηεο δσήο ηνπ θάζε αλζξώπνπ. ..θεθηείηε, 

θύξηε, αλ κπνξνύζακε λα μέξνπκε ηελ αηνκηθή ηζηνξία, ηα νλόκαηα, 

ην ρακόγειν, ηα όλεηξα, ηηο αγάπεο, ηηο επηζπκίεο θαη ηηο δεκηνπξγηθέο 

ηθαλόηεηεο ησλ εθαηνκκπξίσλ λεθξώλ ησλ πνιέκσλ, αλ ηνπο 

γλσξίδακε ζαλ η’ αδέξθηα καο, ζαλ ηνπο αλζξώπνπο πνπ κεγαιώζακε 

καδί θαη νλεηξεπηήθακε καδί, ηη δηάζηαζε ζα είρε γηα καο ε 

αλζξώπηλε ηζηνξία θαη πόζν άγξππλνη θαη πξνζερηηθνί ζα ήκαζηαλ 

ζε θάζε επηινγή ηεο εμνπζίαο, ζε θάζε ηδενινγηθή πξόηαζε…
48

» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
48

  Μίζζηνο, Υ. , Υακνγέια, ξε…Ση ζνπ δεηάλε; Αζήλα:Γξάκκαηα, 1988. 
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2. 1 Ζ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΑΦΖΓΖΜΑΣΗΚΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ 

 

Χο ρξνληθή αθεηεξία ηεο βηνγξαθηθήο αθεγεκαηηθήο κεζφδνπ νξίδεηαη ν 20
νο

 αηψλαο 

κε ηελ εκθάληζε ηνπ έξγνπ ησλ Thomas&Znaniecki «Ο Πνισλφο ρσξηθφο ζηελ 

Δπξψπε θαη ζηελ Ακεξηθή».  ηελ ελ ιφγσ έξεπλα κειεηήζεθε ε κεηάβαζε ησλ 

Πνισλψλ απφ ηελ παξαδνζηαθή αγξνηηθή θνηλσλία ζηελ κνληέξλα βηνκεραληθή 

θνηλσλία ηεο Ακεξηθήο. Γηεξεπλάηαη δε, ε ζπκβνιή ηεο ππνθεηκεληθήο θαη 

αληηθεηκεληθήο νπηηθήο ησλ γεγνλφησλ, ελψ πξνηάζζεηαη απφ ηνπο Thomas θαη 

Znaniecki ε ζεψξεζε θάζε θνηλσληθήο δηεξγαζίαο σο απνηέιεζκα ηεο 

αιιειεπίδξαζεο ππνθεηκεληθψλ „ζηάζεσλ‟ (attitudes) θαη αληηθεηκεληθψλ αμηψλ 

(values)
49

 .  

Μέζνδν επεμεξγαζίαο ησλ βηνγξαθηθψλ ζπλεληεχμεσλ απνηειεί ε βηνγξαθηθή 

αθεγεκαηηθή ζπλέληεπμε, εηζεγεηήο ηεο νπνίαο ήηαλ ν Fritz Schutze. Πξφθεηηαη γηα 

έλα είδνο „αλνηθηήο‟ ζπλέληεπμεο, ζηελ νπνία ν εξσηψκελνο θαιείηαη απξνζρεδίαζηα 

λα αθεγεζεί ηελ ηζηνξία ηεο δσήο ηνπ ζπλνιηθά ή κηα επηκέξνπο πεξίνδν ηεο, 

αλαθαιψληαο ζηε κλήκε ηνπ πξνζσπηθέο εκπεηξίεο θαη βηψκαηα, γεγνλφηα ζηα νπνία 

ν ίδηνο είρε πξνζσπηθή αλάκεημε
50

.  

Μέζσ ηεο βηνγξαθηθήο ζπλέληεπμεο θαιείηαη ν εξσηψκελνο λα αλαβηψζεη ηελ 

εκπεηξία ηνπ κέζα απφ ηελ αθήγεζε. Υξεζηκνπνηεί δε θαη άιινπο ηξφπνπο  

εμηζηφξεζεο, φπσο ηελ πεξηγξαθή ησλ γεγνλφησλ, αμηνινγήζεηο, επηρεηξεκαηνινγία 

θαη ινηπά. χκθσλα κε ηνλ αββάθε, ε αθήγεζε, φπσο θαη ε βηνγξαθία, παξαπέκπεη 

ζπλεηδεηά ή ζπλείδεηα, ζε κία ηζηνξηθή ζπλζήθε
51

. Ο ηξφπνο βίσζεο θαη 

ζπλαθφινπζα ε αθήγεζε αλάγεηαη ζε κία δεδνκέλε ηζηνξηθή- ρξνληθή ζηηγκή ηνπ 

παξειζφληνο. Γηα λα γίλεη θαηαλνεηή κία ηζηνξία δσήο δελ πξέπεη λα εξεπλεζεί σο 

απηνχζην θείκελν, δίρσο ην θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ πιαίζην ζην νπνίν εληάζζεηαη., 

αιιά νχηε σο κεκνλσκέλν πεξηζηαηηθφ, θαζψο ην βίσκα είλαη απηφ πνπ νδεγεί ηνλ 

εθάζηνηε βηνγξαθνχκελν ζε ζπγθεθξηκέλεο απνθάζεηο ζηε δσή ηνπ
52

. 

ηελ εξγαζία καο, επηιέρζεθε ε βηνγξαθηθή αθεγεκαηηθή ζπλέληεπμε σο ε 

θαηαιιειφηεξε κέζνδνο πξνθεηκέλνπ λα πξνζεγγηζηνχλ ηα εξεπλψκελα δεηήκαηα 

θαζψο δίδεηαη ε ειεπζεξία εμηζηφξεζεο ζηνλ αθεγεηή πξνθεηκέλνπ λα δψζεη ν ίδηνο 

                                                 
49

 Γηψξγνο Σζηψιεο, Ιζηνξίεο δσήο θαη βηνγξαθηθέο αθεγήζεηο: Η βηνγξαθηθή πξνζέγγηζε ζηελ 

θνηλσληνινγηθή πνηνηηθή έξεπλα. Αζήλα: Κξηηηθή, ζει.30.  
50

 ην ίδην, ζει. 170 
51

 Μάλνο αββάθεο, Οη ιεπξνί ηεο πηλαιόγθαο: Ιαηξηθή, εγθιεηζκόο, βησκέλεο εκπεηξίεο (1903-1957). 

Αζήλα: Πιέζξνλ, 2008, ζει29.  
52

 ην ίδην. 
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έλα πιαίζην εξκελείαο θαη αμηνιφγεζεο ησλ γεγνλφησλ πνπ ηνπ έρνπλ ζπκβεί θαζφιε 

ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ.  Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν ν εξεπλεηήο κπνξεί λα 

αλαζπγθξνηήζεη αθελφο ηε βηνγξαθηθή ηξνρηά ηνπ ππνθεηκέλνπ, αθεηέξνπ λα κελ 

πξνβεί ζε ιαλζαζκέλεο ζεσξήζεηο θαη απνηηκήζεηο αλαδεηθλχνληαο κεξηθέο νπηηθέο 

ηνπ πξνβιήκαηνο
53

. ηελ ελ ιφγσ κέζνδν ν/ε εξεπλεηήο/ηξηα εκπιέθεηαη θαζφιε ηε 

δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο ηφζν σο πξνο ην βηβιηνγξαθηθφ θνκκάηη ηνπ 

εμεηαδφκελνπ πιαηζίνπ φζν θαη ζην θαζαξά εξεπλεηηθφ θνκκάηη
54

 .  

 

Ζ βηνγξαθηθή αθεγεκαηηθή ζπλέληεπμε απνηειείηαη απφ ηξεηο θάζεηο: 

Α. Ζ θάζε ηεο θχξηαο αθήγεζεο: μεθηλά έπεηηα απφ πξνηξνπή ηνπ ζπλεληεπθηή φπνπ 

θαιεί ηνλ εξσηψκελν «λα αθεγεζεί ηελ ηζηνξία ηεο δσήο ηνπ, ρσξίο, σζηφζν, λα 

ηεξαξρεί ζεκαηηθέο ή λα ππνβάιιεη νπηηθέο
55

».  

Β. Ζ θάζε ησλ παξεπφκελσλ εξσηήζεσλ: θαηά ηελ πξψηε θάζε ηεο θχξηαο 

αθήγεζεο, ν ζπλεληεπθηήο αθήλεη ειεχζεξν ηνλ αθεγεηή λα κηιήζεη 

παξαθνινπζψληαο ηνλ κε ελδηαθέξνλ θαη πξνζνρή. Σπρφλ θελά ή απνξίεο πνπ 

απνξξένπλ απφ ηελ πξψηε θάζε, ν εξεπλεηήο ηηο θαηαγξάθεη θαη δεηά απφ ηνλ 

αθεγεηή λα ηνπ θαιχςεη ηα θελά απηά θαηά ηελ δεχηεξε θάζε.  

Γ. Ζ θάζε ησλ εξσηήζεσλ απνινγηζκνχ θαη ησλ ειεχζεξσλ εξσηήζεσλ: Μεηά ην 

πέξαο ηεο δεχηεξεο θάζεο ν εξεπλεηήο κπνξεί λα ζέζεη εξσηήζεηο «λα δεηήζεη 

εθηηκήζεηο, αμηνινγήζεηο θαη απφςεηο ηνπ εξσηψκελνπ γηα φια ηα δεηήκαηα πνπ ηνλ 

ελδηαθέξνπλ
56

». Δπηπιένλ, κπνξεί ν εξεπλεηήο λα ειέγμεη αλ έρνπλ θαιπθζεί ηα 

δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ εξεπλεηηθή ηνπ κειέηε.  

 

 

2.2. ΣΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ  

 

Ζ επηηφπηα έξεπλα ηεο εξγαζίαο πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ρψξν ηνπ Αλνηθηνχ 

Πνιπηαηξείνπ ησλ Γηαηξψλ ηνπ Κφζκνπ ζηελ Πάηξα θαηά ηα δηαζηήκαηα  

Φεβξνπάξηνο-Μάξηηνο 2013 θαη Ηνχληνο –Ηνχιηνο 2013 , έπεηηα απφ έγθξηζε πνπ 

έιαβα απφ ηε γεληθή δηεπζχληξηα ησλ Γηαηξψλ ηνπ Κφζκνπ θα. Θάλνπ Δπγελία. Ο 

                                                 
53

 Γηψξγνο Σζηψιεο, φ.π., 

 
54

 Μάλνο αββάθεο, φ.π.. 
55

 Γηψξγνο Σζηψιεο, φ.π., ζει.174 
56

 ην ίδην, ζει.176 
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ιφγνο πνπ επηιέρζεθε λα μεθηλήζεη ε έξεπλα ηνλ Φεβξνπάξην είλαη δηφηη είραλ 

κεζνιαβήζεη ήδε πέληε κήλεο απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ Αλνηθηνχ 

Πνιπηαηξείνπ ζηελ Πάηξα, γεγνλφο πνπ ζπλέβαιε ζεηηθά θαζψο είρε ήδε 

νηθνδνκεζεί κία επαγγεικαηηθή ζρέζε  αλάκεζα ζηνπο εμππεξεηνχκελνπο- 

ζπλεληεπμηαδφκελνπο θαη ζηελ θνηλσληθή ιεηηνπξγφ ηνπ θέληξνπ- ζπλεληεχθηξηα.  

 

 

 

2.3  ΣΟΠΟ   

Σν Αλνηθηφ Πνιπηαηξείν ησλ Γηαηξψλ ηνπ Κφζκνπ ιεηηνπξγεί ζηελ Πάηξα απφ ηνλ 

επηέκβξην ηνπ 2012. Σφζν ν ιφγνο δεκηνπξγίαο ελφο Πνιπηαηξείνπ φζν θαη ε 

επηινγή ηνπ σο ν ηφπνο πινπνίεζεο ηεο παξνχζεο έξεπλαο ζρεηίδεηαη κε ηελ 

γεσγξαθηθή ζεκαζία ηεο πφιεο θαη ε ζχλδεζε ηεο κε ην ππφ εμέηαζε θαηλφκελν.  

ηφρνο ηνπ ππνθεθαιαίνπ απηνχ είλαη φρη κία πιήξεο ηζηνξηθή αλαδξνκή 

ζηελ πνξεία ηεο Σνπηθήο Ηζηνξίαο ηεο πφιεο, αιιά κηα ελδεηθηηθή αλαθνξά ζε 

ραξαθηεξηζηηθά ζεκεία ηεο πνξείαο ηεο  Πάηξαο ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα θαη 

θπζηθά, φζνλ αθνξά ηηο γεληθφηεξεο νηθνλνκηθέο, θαη πνιηηηθέο ηάζεηο απφ ηνλ 19
ν
 

αηψλα κέρξη θαη ηηο εκέξεο καο πνπ ελίζρπζαλ θαη δηαηψληζαλ ηελ χπαξμε ελφο 

κεγάινπ κεηαλαζηεπηηθνχ πιεζπζκνχ εληφο ηεο πφιεσο αιιά θαη ηε ζχλδεζε ηνπ κε 

ηελ χπαξμε θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ.  

Ζ Πάηξα είλαη ε πφιε ηνπ επεηξσηηθνχ ειιεληθνχ ρψξνπ κε ηηο πην νξαηέο 

αιιά θαη βαζηέο ηζηνξηθέο ζρέζεηο κε ηελ Γχζε, δεκηνπξγψληαο έηζη κηα ηζρπξή 

εμάξηεζε κε ην ιηκάλη ηεο. Σν ιηκάλη ηεο Πάηξαο, αιιά θαη ε ίδηα ε γεσγξαθηθή ηεο 

ζέζε, ήηαλ νη δχν βαζηθφηεξεο αηηίεο πνπ νδήγεζαλ ηελ πφιε ζε ξπζκνχο ζπλερνχο 

αλάπηπμεο ηεο θηελνηξνθίαο, αιηείαο, γεσξγίαο, βηνκεραλίαο θαη εκπνξίνπ.  

Ζ ηνπηθή ηζηνξία ηεο Πάηξαο, ηφζν ε παιαηά φζν θη ε ζχγρξνλε θαηαδπθλχεη 

κία πφιε πνπ επσθειήζεθε απφ ην ξφιν ηεο σο ην θχξην εμαγσγηθφ ιηκάλη γηα ηελ 

αγξνηηθή παξαγσγή ηεο ζηαθίδαο. Σν εκπφξην κε ηε Βξεηαλία θαη  ηε Γαιιία 

ζπλέβαιε νπζηαζηηθά ζηελ δηακφξθσζε ηεο ηαπηφηεηαο ηεο πφιεο, φρη κφλνλ σο 

ζπνπδαίνπ ιηκαληνχ αιιά θαη θνζκνπνιίηηθνπ αζηηθνχ θέληξνπ ζηελ Διιάδα ην 19
ν
 

αηψλα. Σν ιηκάλη ηεο ζε ζχγθξηζε κε ηα ππφινηπα ιηκάληα ηεο Διιάδαο ηα νπνία 

ιεηηνπξγνχζαλ σο εηζαγσγηθά-δηακεηαθνκηζηηθά, ειέγρεη ηηο εμαγσγέο θαη 

αλαδεηθλχεηαη σο πφινο έιμεο νηθνλνκηθψλ  θαη πνιηηηθψλ ζπκθεξφλησλ.  Ηζηνξηθά 

ην ιηκάλη ηεο Πάηξαο απφ ην 19
ν
 αηψλα «ζπκκεηέρεη ζ‟ έλα δηεζλέο νηθνλνκηθφ 
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ζχλνιν, επηβάιιεη ηηο ηεξαξρήζεηο, θπξίσο κέζα απφ ηελ ρξεκαηηθή- πηζησηηθή 

ζπκκεηνρή ηεο ζηελ παξαγσγή
57

 ».   

Ζ βηνκεραληθή αλάπηπμε πξνθάιεζε ελίζρπζε ησλ νηθνλνκηθψλ δεηθηψλ, θαη 

έληνλε ζηξνθή πξνο ηελ αζηηθή πεξηνρή ησλ πην δπλακηθψλ πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ 

πνπ εγθαηέιεηςαλ ηελ χπαηζξν θαη ζπλεπψο ηελ πξσηνγελή παξαγσγή θαη 

εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ πφιε απαζρνινχκελνη ζηε βηνκεραλία. Σν ηξίην ηέηαξην ηνπ 

19
νπ

 αηψλα παξαηεξείηαη κία εζσηεξηθή κεηαλάζηεπζε απφ ηελ Ήπεηξν θαη ηα 

Δπηάλεζα αιιά θαη απφ ην εμσηεξηθφ ηφζν αγξνηψλ φζν θαη εκπφξσλ. Απμάλεηαη ε 

παξαγσγή ζηαθίδαο, αθκάδεη ην εκπφξην θαη ν Γήκνο Παηξέσλ γίλεηαη 

απηνρξεκαηνδνηνχκελνο σο πξνο ηα δεκφζηα έξγα αιιά θαη σο πξνο ηα δίθηπα 

θνηλσληθήο θξνληίδαο πνπ αλαπηχζζεη. Απφ ηνλ πξνππνινγηζκφ ηεο πφιεο αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη δηλφηαλ έκθαζε ζηελ εθπαίδεπζε, ηελ πξφλνηα αιιά θαη ηελ αξσγή 

θνηηεηψλ
58

. 

Ζ παξαθκή ηνπ εκπνξίνπ θαη γεληθφηεξα ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο  ζηελ 

Πάηξα μεθηλά ηφζν ην 1848 φζν θαη ην 1857, έηε δχν δηεζλψλ νηθνλνκηθψλ θξίζεσλ, 

δεδνκέλα πνπ εθδειψλνληαη άκεζα ζηελ δσή ηεο πφιεο. Ζ πφιε σζηφζν ζπλερίδεη 

θαη αλαπηχζζεη βαζηθνχο ηνκείο φπσο ην εκπφξην, ε λαπηηιία σζηφζν παξακέλεη 

ζηάζηκνο ν πξσηνγελήο ηνκέαο παξαγσγήο. Αθφκε θαη ζηηο αξρέο ηνπ  20νπ αηψλα ε 

Πάηξα αλαπηχρζεθε γνξγά θαη απνηέιεζε ηελ πξψηε ειιεληθή πφιε πνπ εηζήγαγε 

δεκφζην ειεθηξνθσηηζκφ θαη ειεθηξνθίλεηνπο ηξνρηφδξνκνπο. Μεηά ηελ 

απειεπζέξσζε απφ ηελ Γεξκαληθή θαηνρή  ε Πάηξα αλαπηχζζεηαη ηαρχηαηα ράξηο 

ζην ιηκάλη ηεο θαη ην εκπφξην πνπ δηεμάγεηαη κέζσ απηνχ. 

ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, κε ηελ απνβηνκεράληζε ηεο πφιεο αιιά 

θαη ζρεδφλ νιφθιεξεο ηεο ρψξαο, παξαηεξήζεθε ρσξνρξνληθή παχζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ εξγνζηαζίσλ  γξάθνληαο ηνλ επίινγν ηεο βηνκεραληθήο Πάηξαο. Ζ 

απνβηνκεράληζε ηεο πεξηνρήο, απνηέιεζκα ζπλνιηθφηεξσλ κεηαβνιψλ ζηηο δηεζλείο 

αγνξέο θαη ζπγθεθξηκέλσλ πνιηηηθψλ ηεο Κνηλφηεηαο, δελ κπφξεζε λα αληηζηξέςεη 

ηελ θεληξνκφιν δπλακηθή πνπ ε πφιε είρε δεκηνπξγήζεη. Γελ δεκηνχξγεζε δειαδή 

ηθαλνπνηεηηθά θίλεηξα γηα ηελ αληηζηξνθή ηνπ θαηλνκέλνπ θαη ηελ αλαδσνγφλεζε 

ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα ηεο παξαγσγήο.  

Κάησ απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, είλαη θαηαλνεηφ φηη ε πφιε ηεο Πάηξαο 

                                                 
57

 Νίθνο Μπαθνπλάθεο,  Πάηξα 1828-1860: Μία ειιεληθή πξσηεύνπζα ζηνλ 19
ν
 αηώλα, Αζήλα: 

Καζηαληψηεο, ζει.19. 
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 ην ίδην. 
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απνηειεί κηα πφιε-θάληαζκα κε νηθνλνκηθνχο ή αλαπηπμηαθνχο φξνπο, δηνγθψλνληαο 

ην θαηλφκελν ηεο θηψρεηαο, αιιά θαη ηνπ επξχηεξνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. Ζ 

ηζρχνπζα νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηφζν ηεο ρψξαο, φζν θαη ηεο ίδηαο ηεο πφιεο 

ζπλέβαιαλ ζηε δηφγθσζε ηνπ πξνιήκαηνο. 

χκθσλα κε ηα πξνιεγφκελα, είλαη εκθαλέο φηη ε Πάηξα απνηεινχζε αιιά 

θαη εμαθνινπζεί λα απνηειεί ην θαηάιιειν κέξνο πξνθεηκέλνπ λα δνζεί ζηνλ/ζηελ 

εξεπλεηή/ηξηα «εχθνξν έδαθνο» κειέηεο ηνπ ππφ εμέηαζε θαηλνκέλνπ. Ζ Πάηξα 

κέζσ ηνπ ιηκαληνχ ηεο, ηελ ζπλδέεη κε ηελ ππφινηπε Δπξψπε θαη είλαη κία απφ ηηο 

ηξεηο ελαιιαθηηθέο πνπ έρεη ην άηνκν πνπ πηζαλψο ρξήδεη δηεζλνχο πξνζηαζίαο λα 

θχγεη απφ ηελ Διιάδα θαη λα δεηήζεη άζπιν ζε άιιε επξσπαηθή ρψξα.  

 

2.4 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ  

 

Καηά ηελ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθε σο εξεπλεηηθφ εξγαιείν ε ηερληθή 

ηεο βηνγξαθηθήο –αθεγεκαηηθήο ζπλέληεπμεο κε εμππεξεηνχκελνπο ηεο θνηλσληθήο 

ππεξεζίαο ηνπ Αλνηθηνχ Πνιπηαηξείνπ ησλ Γηαηξψλ ηνπ Κφζκνπ ζηελ Πάηξα. Οη 

εμππεξεηνχκελνη ηνπ Πνιπηαηξείνπ ήηαλ άηνκα πνπ πηζαλψο ρξήδνπλ δηεζλνχο 

πξνζηαζίαο. Μέζα απφ απηήλ ηελ ηερληθή ην δείγκα ηεο έξεπλαο κπφξεζε λα 

εθθξάζεη ηελ άπνςε ηνπο γηα ην βίσκα ηνπο, ελψ ε εξεπλήηξηα κπφξεζε λα εκβαζχλεη 

ζηνλ ππνθεηκεληθφ θφζκν ησλ γλψζεσλ, ζπκπεξηθνξψλ θαη ζπλαηζζεκάησλ ηνπ 

αηφκνπ.  

Ζ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε αληαπνθξίζεθε ζηνπο ζηφρνπο ηεο 

παξνχζεο εξεπλεηηθήο πξνζπάζεηαο θαζψο ην ελδηαθέξνλ κνπ ήηαλ εμαξρήο ε 

αλαζπγθξφηεζε ησλ λνεκαηηθψλ αμφλσλ ησλ ππνθεηκέλσλ σο θνηλσληθά 

απνθιεηζκέλσλ. Γηα απηφ ην ιφγν πηνζεηήζεθαλ νη θαηεπζχλζεηο πνπ καο δίδνληαη 

απφ ηελ πνηνηηθή, εξκελεπηηθή παξάδνζε, ελψ σο κέζνδνο ρξεζηκνπνηήζεθε ε 

βηνγξαθηθή αθεγεκαηηθή ζπλέληεπμε.  

ηε ζπλάληεζε κε ηνλ εθάζηνηε ζπκκεηέρνληα γηλφηαλ ελεκέξσζε γηα ην 

ζθνπφ θαη ην απφξξεην ησλ πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ.  Ο ρψξνο ήηαλ νηθείνο- γλψξηκνο 

θαζψο ήηαλ ην κέξνο φπνπ δηεμάγνληαη ηα ξαληεβνχ κε ηελ θνηλσληθή ιεηηνπξγφ. Σα 

παξάζπξα ηνπ θέληξνπ είλαη δηπιά θαζξεπηηδφκελα (δεδνκέλν πνπ ην γλσξίδνπλ νη 

εμππεξεηνχκελνη) απαξαίηεην γηα ηελ ηήξεζε ηεο αλσλπκίαο φζσλ πξνέξρνληαη ζην 

ρψξν, ελψ δελ ππήξρε πίεζε ρξφλνπ.  Δπίζεο γηλφηαλ ελεκέξσζε γηα ηελ 

αλαγθαηφηεηα καγλεηνθψλεζεο ηεο ζπλέληεπμεο. Γηλφηαλ ζηνλ αθεγεηή/ηξηα 
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απεξηφξηζηνο ρξφλνο πξνθεηκέλνπ λα αθεγεζεί ηελ ηζηνξία ηεο δσήο ηνπ.  Μεηά ηε 

ζπκθσλία γηα ηε δηεμαγσγή ηεο ζπλέληεπμεο, μεθηλνχζε ε  δηαδηθαζία ερνγξάθεζεο 

ηεο αθήγεζεο. 

Δλ  θαηαθιείδη, νη Γηαηξνί ηνπ Κφζκνπ επηιέρζεθαλ λα δψζνπλ «ζηέγε» ζηελ 

ελ ιφγσ εξγαζία δηφηη ιφγσ ηεο ηδηφηεηαο κνπ, σο έκκηζζεο θνηλσληθήο ιεηηνπξγνχ 

ηνπ Αλνηθηνχ Πνιπηαηξείνπ ηεο Πάηξαο, είρα ηελ άκεζε πξφζβαζε πξνθεηκέλνπ λα 

πινπνηεζεί ε παξνχζα έξεπλα.  

 

2.5. ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΟΤ ΓΔΗΓΜΑΣΟ  

 

 Ζ επηινγή ηνπ δείγκαηνο έγηλε κε βάζε ηε  ζεσξεηηθή δεηγκαηνιεςία, ελψ 

ζηακάηεζε φηαλ επήιζε ζεσξεηηθφο θνξεζκφο.  ηελ ζεσξεηηθή δεηγκαηνιεςία ν/ε 

εξεπλεηήο/ηξηα «επηιέγεη γηα αλάιπζε δείγκαηα απφςεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ 

δηαθνξεηηθψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο ζεσξεηηθήο 

επεμεξγαζίαο
59

».Δπηπιένλ, ν Robson (2007) αλαθέξεη πσο  «ε αξρή γηα ηελ επηινγή 

ζηε ζθφπηκε δεηγκαηνιεςία είλαη ε θξίζε ηνπ εξεπλεηή γηα ην ηη είλαη ηππηθφ ή έρεη 

ελδηαθέξνλ. Γνκείηαη έλα δείγκα πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηελ εξεπλήηξηα λα 

ηθαλνπνηήζεη ηηο εμεηδηθεπκέλεο αλάγθεο ηεο ζε έλα πξφγξακκα
60

». 

Ζ επηινγή ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα έγηλε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

αλάιπζεο ησλ αξρηθψλ δεδνκέλσλ, ηα νπνία καο θαζνδεγνχλ ζηελ αλαδήηεζε ησλ 

ζπκκεηερφλησλ. Δπηιέρζεθαλ άηνκα ηα νπνία ρξήδνπλ δηεζλνχο πξνζηαζίαο, 

αηηνχληεο άζπιν θαη άηνκα δίρσο λφκηκα έγγξαθα παξακνλήο ζηελ Διιάδα, ελψ 

ιήθζεθε ππφςε ε γλψζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο. Κξηηήξην επηινγήο γηα ηε 

ζπκκεηνρή ζηελ έξεπλα απνηέιεζε ε  πξνππάξρνπζα ζρέζε κε ηελ θνηλσληθή 

ππεξεζία ηεο δνκήο.  

 

2.6. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΑΝΑΛΤΖ ΣΧΝ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΧΝ ΑΦΖΓΖΜΑΣΗΚΧΝ 

ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΧΝ  

 

Ζ ζεκαηηθή ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο αλαθέξεηαη ζην δήηεκα ηνπ 

                                                 
59

 Κπξηαδή, Νφηα, Η θνηλσληνινγηθή έξεπλα: Κξηηηθή επηζθόπεζε ησλ κεζόδσλ θαη ησλ ηερληθώλ, 

Αζήλα, 1999, ζει.272 
60

 Robson, C, H έξεπλα ηνπ πξαγκαηηθνύ θόζκνπ: Έλα κέζνλ γηα θνηλσληθνύο επηζηήκνλεο θαη 

επαγγεικαηίεο εξεπλεηέο (κεηαθξ. Βαζηιηθή Νηαιάθνπ, Καηεξίλα Βαζηιηθνχ). Αζήλα: Gutenberg 

,2007,ζει.315 

 



 

 

42 

θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ πνπ βηψλεη απμαλφκελνο αξηζκφο πνιηηψλ.  Μέζα απφ ηελ 

ζπγθέληξσζε ηζηνξηψλ δσήο αηφκσλ πνπ πηζαλψο ρξήδνπλ δηεζλνχο πξνζηαζίαο 

εμεηάδνπκε ην θαηά πφζν επεξεάδεηαη ε βηνγξαθηθή ηνπο ηξνρηά θαη ν ηξφπνο 

αληίιεςεο  ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνπ πνπ βηψλνπλ.  

Ζ αλάιπζε ησλ βηνγξαθηθψλ αθεγεκαηηθψλ ζπλεληεχμεσλ δελ απνηειεί κία 

μερσξηζηή δηαδηθαζία ζηελ φιε εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα. Ο δηαρσξηζκφο γίλεηαη γηα 

θαζαξά αλαιπηηθνχο ιφγνπο. 

 

Ζ αλάιπζε ησλ ζπλεληεχμεσλ αθνινχζεζε κία θαηεγνξηνπνίεζε βάζεη ησλ 

ζεκαηηθψλ αμφλσλ νη νπνίεο αλαδχζεθαλ απφ ηηο βηνγξαθηθέο ζπλεληεχμεηο. Σα 

θεληξηθά εξσηήκαηα πνπ πξνέθπςαλ είλαη ηα εμήο: 

 

 Σξφπνη βίσζεο θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ  

 Οη αιιαγέο πνπ επέθεξε απηή ε θαηάζηαζε ζηε δσή ηνπο 

 Σν εζλνηηθφ ζηνηρείν απέλαληη ζην βίσκα ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ 

 

ε απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα αλαθεξζεί πσο αθνινπζήζεθε ε κέζνδνο αλάιπζεο ησλ 

βηνγξαθηθψλ αθεγήζεσλ πνπ αθνινπζεί ν θ. αββάθεο Μάλνο (2008) ζην βηβιίν ηνπ 

«Οη ιεπξνί ηεο πηλαιφγθαο: Ηαηξηθή, Δγθιεηζκφο, Βησκέλεο Δκπεηξίεο (1903-

1957)», ζηνπο αιινδαπνχο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνπο ηξεηο Αθγαλνχο, δχν Ηξαθηλνχο 

θαη ελφο Παθηζηαλνχ βηνγξαθνχκελνπ θαζψο ε αλάιπζε φπσο καο δίλεηαη απφ ηνλ θ. 

αββάθε, επηηξέπεη ζηνλ/ελ εξεπλεηή/ηξηα λα αλαιχζεη παξαπάλσ ζηνηρεία πνπ δελ 

έρνπλ ζηελ επνπηεία ηνπο νη αιινδαπνί βηνγξαθνχκελνη, νη νπνίνη δελ γλσξίδνπλ 

θαιά ηελ ειιεληθή γιψζζα δεδνκέλν πνπ ηνπο εκπνδίδεη ζην λα αλαιχζνπλ πιήξσο 

ηηο πηπρέο ηεο δσήο ηνπο.  

 

Σν πξφβιεκα πνπ πξνέθπςε σο πξνο ηε ρξήζε ηεο βηνγξαθηθήο κεζφδνπ ζηνπο 

αιινδαπνχο νη νπνίνη πξνέξρνληαλ απφ θξάηε ηεο αλαηνιήο ήηαλ φρη κφλν ε κεξηθή 

άγλνηα ηεο ειιεληθήο, αιιά θπξίσο ε παληειήο θαη επη ηεο νπζίαο θαηαλφεζε ηνπ 

Γπηηθνχ πλεχκαηνο. Γηα παξάδεηγκα, ν φξνο ηνπ απφξξεηνπ είλαη θαηαλνεηφο ζε φιν 

ην Γπηηθφ θφζκν θαζψο απνηειεί αθφκα έλα απφ ηα πνιιά θεθηεκέλα δηθαηψκαηα 

ηνπ. Έλ αληηζέζεη, ν αιινδαπφο –πξνεξρφκελνο απφ θξάηε ηεο Αλαηνιήο- δελ 

δχλαηαη λα θαηαλνήζεη ηελ έλλνηα ηνπ φξνπ φρη ιφγν ηεο πηζαλήο έιιεηςεο γλψζεο 
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ηεο ειιεληθήο αιιά επεηδή δελ κπνξεί λα ζπιιάβεη ην λφεκα  ηνπ φξνπ σο θάηη 

εθηθηφ.  

 

ηελ ελ ιφγσ εξγαζία  επηιέρζεθε ε πνηνηηθή έξεπλα θαζψο ελδηαθεξφκαζηε γηα ηελ 

ζπγθέληξσζε πνηνηηθψλ θαη φρη πνζνηηθψλ ζηνηρείσλ, δίλνληαο έκθαζε ζηελ 

ππνθεηκεληθή πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο πξνο δηεξεχλεζε. χκθσλα κε ηνλ Ησζεθίδε 

(2003), ε  πνηνηηθή έξεπλα πξνζπαζεί λα αλαθαιχςεη ηελ αηηηαθή ζρέζε κεηαμχ ησλ 

θαηλνκέλσλ θαη ησλ παξαγφλησλ δεκηνπξγίαο ηνπο αιιά θαη ηηο αληηδξάζεηο ησλ 

αλζξψπσλ σο πξνο ηα θαηλφκελα απηά
61

.  

 

Δπηπιένλ, απηή ε επηινγή έγηλε ιφγσ ηεο αλζξσπνινγηθήο θχζεο ηνπ ζέκαηνο πξνο 

δηεξεχλεζε αιιά θαη ηνπ κηθξνχ δείγκαηνο πνπ ζα κπνξνχζακε λα έρνπκε ζηε 

δηάζεζή καο. Αθφκε, κέζσ ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα φηαλ 

πξνθχπηνπλ  λέεο δεδνκέλα  θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο ν εξεπλεηήο λα ηηο 

ιάβεη ππφςε ηνπ θαη λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ εμέιημε ηεο έξεπλαο
62

 

  

πλνπηηθά, κέζσ ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο θαηαθέξλνπκε λα έρνπκε ζηα ρέξηα καο 

ζπγθεθξηκέλεο απαληήζεηο, εθπνξεπφκελεο απφ κηα ζπγθεθξηκέλε νκάδα αλζξψπσλ 

κε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηελ νπνία εκείο έρνπκε νξίζεη γηα ιφγνπο πνπ ζα 

αλαθεξζνχλ παξαθάησ. Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν, ειαρηζηνπνηνχκε ηνλ θίλδπλν λα 

εξσηεζνχλ άζρεηνη κε ην ζέκα καο. Δθηφο απηνχ, πηζαλνινγνχκε φηη ιφγσ ηεο 

νκνηνγέλεηαο ησλ ειιεληθψλ θνηλσληψλ αιιά θαη ησλ θνξέσλ, ππάξρεη ζνβαξφ 

ελδερφκελν λα ηζρχνπλ ηα ίδηα ή ηνπιάρηζηνλ ζε έλα κεγάιν βαζκφ παξαπιήζηα, θαη 

ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο Διιάδνο. Θα δψζνπκε κέζα απφ απηήλ ηελ έξεπλα ηελ 

επηζηεκνληθή θαη εκπεηξηθή δηάζηαζε ησλ πξαγκάησλ κέζα απφ ην πξίζκα ησλ 

εμεηαδφκελσλ εξσηήζεσλ-θαηαζηάζεσλ(Ησζεθίδεο, 2003). 

 

Ζ πνηνηηθή  πξνζέγγηζε καο βνεζά ζηελ κειέηε ησλ βηνγξαθηψλ, νη νπνίεο κπνξεί 

είλαη δνκηθέο, λα αθνινπζνχλ δειαδή κία  ζπγθεθξηκέλε ηξνρηά βίνπ , είηε λα έρεη 

δερηεί επηξξνέο απφ απξνζδφθεηα γεγνλφηα (Alheit, Bergamini) 
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 Ησζεθίδεο, Θ. Αλάιπζε πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο. Αζήλα: Κξηηηθή, 2003 
62

 Robson, C, H έξεπλα ηνπ πξαγκαηηθνύ θόζκνπ: Έλα κέζνλ γηα θνηλσληθνύο επηζηήκνλεο θαη 

επαγγεικαηίεο εξεπλεηέο, Αζήλα, 2007. 
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2.7 ΘΔΜΑΣΑ ΓΔΟΝΣΟΛΟΓΗΑ ΣΖΝ ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ  

 

Κάζε θνηλσληθφο επηζηήκνλαο, ν νπνίνο δηεμάγεη κία έξεπλα έρεη επζχλε ηφζν 

απέλαληη ζηελ επηζηήκε ηελ νπνία ππεξεηεί, φζν θαη ζηα ππνθείκελα πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηεί. Έλαο απφ ηνπο δενληνινγηθνχο 

θαλφλεο πνπ πξέπεη λα ηεξείηαη αλαθέξεηαη ζηελ πξφζβαζε ζηνλ θνξέα ή νξγαληζκφ 

φπνπ πξφθεηηαη λα δηεμαρζεί ε έξεπλα θαη ε απνδνρή ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ ηα 

άηνκα ησλ νπνίσλ απαηηείηαη ε άδεηα
63

.  ηελ παξνχζα έξεπλα, ηεξψληαο ηνλ 

παξαπάλσ θαλφλα έιαβα άδεηα απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ησλ Γηαηξψλ ηνπ 

Κφζκνπ πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε έξεπλα ζηελ νπνία ελεκέξσζα γηα ηελ 

ηήξεζε ηνπ απνξξήηνπ ησλ εξσηψκελσλ αιιά θαη γηα ηελ ρξήζε ησλ απνηειεζκάησλ 

ηεο έξεπλαο, ε νπνία είλαη θαζαξά αθαδεκατθή θαη δελ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα 

αιινηψζεη ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρεη ε ππεξεζία.  

Αθφκε έλα δενληνινγηθφ δήηεκα πνπ ιήθζεθε ππφςε ήηαλ ην γεγνλφο φηη 

ζεβαζηήθακε ην αηνκηθφ απφξξεην, ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

παξέρνληαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη νη νπνίεο δελ πξέπεη λα απνθαιχπηνπλ ηελ 

ηαπηφηεηα ησλ εξσηψκελσλ
64

. Δπηπιένλ, κεηά ην πέξαο ηεο θάζε ζπλέληεπμεο 

γηλφηαλ θαηαγξαθή ηνπ πιαηζίνπ ηεο ζπλέληεπμεο (ρψξνο, ρξφλνο, ζπλαηζζήκαηα). 

Αθνινπζνχζε ε απνκαγλεηνθψλεζε θαη ε θαηαγξαθή ηνπ πξνθίι ηνπ εθάζηνηε 

εξσηψκελνπ.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
63
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3. ΑΦΖΓΖΔΗ ΕΧΖ 

 

ην ππνθεθάιαην απηφ αλαιχνληαη  απνζπάζκαηα απν ηηο αθεγήζεηο δσήο δχν 

Αθγαλψλ, δχν Ηξαθηλψλ θαη ελφο Παθηζηαλνχ πνπ εγθαηέιεηςαλ ηελ ρψξα ηνπο 

ζεσξψληαο πσο ζε έλα επξσπατθφ έδαθνο ζα έβξηζθαλ άζπιν, δειαδή πξνζηαζία 

ησλ δηθαησκάησλ ηνπο σο άλζξσπνη. Οη πιεξνθνξίεο πνπ καο δφζεθαλ αθνξνχλ ηελ 

δσή ηνπο απν ηελ ζηηγκή ηεο γέλλεζεο, ην δηάζηεκα ηελ θπγήο  απν ηηο ρψξεο ηνπο, 

ηελ είζνδν ζηελ ρψξα καο έσο θαη ζήκεξα. Αξρηθά, παξνπζηάδεηαη ε βηνγξαθηθή 

ηνπο ηξνρηά πξνθεηκέλνπ ν αλαγλψζηεο λα απνθηήζεη ηελ επνπηεία ησλ γεγνλφησλ 

φπσο απηά εμειίρζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο. ηελ βηνγξαθηθή ηξνρηά 

θαηαγξάθνληαη πιεξνθνξίεο φπσο δεκνγξαθηθά ζηνηρεία  δειαδή ε ειηθία, ν ρξφλνο 

θαη ηφπνο γέλλεζεο, ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ε λνκηθή ηνπο θαηάζηαζε, ηα ρξφληα 

παξακνλήο ηνπο ζηελ Διιάδα. Δπηπξνζζέησο, αλαιχεηαη ε δσή ηνπο ζηελ Διιάδα 

θαη ζπγθεθξηκέλα ε παξακνλή ηνπο ζηελ Πάηξα κε αλαθνξά ζην εθπαηδεπηηθφ ηνπο 

επίπεδν θαη ηελ εξγαζία. Σέινο, αλαδεηθλχεηαη ε δσή θαη ε δξάζε ηνπο ζηελ Πάηξα 

ζην εδψ θαη ηψξα.  

ε ζχλνιν πέληε ζπλεληεχμεσλ κε άηνκα πνπ πηζαλψο ρξήδνπλ δηεζλνχο 

πξνζηαζίαο, 3 άηνκα είλαη αηηνχληεο άζπιν, ελψ νη ππφινηπνη δελ έρνπλ λφκηκα 

έγγξαθα παξακνλήο ζηελ ρψξα. Έλα άηνκν απφ ηνπο βηνγξαθνχκελνπο ιφγσ 

έιιεηςεο ησλ απαξαίηεησλ λνκηκνπνηεηηθψλ εγγξάθσλ βξίζθεηαη ζην Κέληξν 

Κξάηεζεο Κνξίλζνπ, ν νπνίνο έρεη θάλεη δχν απφπεηξεο απηνθηνλίαο ιφγσ ησλ 

απάλζξσπσλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ ζηα θέληξα θξάηεζεο. Σξία άηνκα 

πξνζπάζεζαλ λα θχγνπλ απν ηελ Διιάδα, ζεσξψληαο πσο ζε άιιε επξσπατθή  ρψξα 

ζα κπνξνχζαλ λα δεηήζνπλ άζπιν θαη λα εληαρζνχλ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία. Ο έλαο 

απν απηνχο, ιφγσ ηνπ φηη ήηαλ αηηψλ άζπιν, ηνλ ζπλέβαιαλ ζηελ Ηηαιία θαη ηνλ 

επαλαπξνψζεζαλ ζηελ Διιάδα, ελψ ην δεχηεξν άηνκν βξίζθεηαη ζηελ Γαιιία, έρεη 

πάξεη άζπιν θαη ζπλερίδεη ηελ εθπαίδεπζε ηνπ, έρνληαο σο ζηφρν λα δεηήζεη 

νηθνγελεηαθή επαλέλσζε κε ηα αλήιηθα αδέξθηα ηνπ ηα νπνία βξίζθνληαη ζηελ 

Διιάδα.  

ινη νη βηνγξαθνχκελνη αλαθέξζεθαλ ζην ξαηζηζκφ πνπ αληηκεησπίδνπλ 

ζηελ Διιάδα ζηε δξάζε θαζηζηηθψλ νξγαλψζεσλ φπσο ηεο Υξπζήο Απγήο θαη ηεο 

χπαξμεο ξαηζηζηηθήο βίαο. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη φινη νη βηνγξαθνχκελνη 

ππήξμαλ είηε ζχκαηα ηεο Υξπζήο Απγήο, είηε ήηαλ απηφπηεο κάξηπξεο ξαηζηζηηθψλ 

επηζέζεσλ.  
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Παξαθάησ ζπλνπηηθά παξαηίζεηαη έλα ζχληνκν ηζηνξηθφ ηεο βηνγξαθίαο ησλ 

αθεγεηψλ. Λφγσ ηεο δενληνινγίαο πνπ νθείινπκε λα αθνινπζήζνπκε ζηελ 

θνηλσληθή έξεπλα αιιά θαη γηα ιφγνπο πξνθχιαμεο ηεο αλσλπκίαο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ δφζεθε απν ηελ εξεπλήηξηα άιιν φλνκα ζηνπο βηνγξαθνχκελνπο.  

 

3.1 ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΣΡΟΥΗΑ  

 

Ο θ. Ahmed, 35 πεξίπνπ εηψλ, γελλήζεθε ζην Αθγαληζηάλ.  Δίλαη ν δεχηεξνο θαηά 

ζεηξά  απφ ηα πέληε ηνπ αδέξθηα. Πξνέξρεηαη απφ κία εκπφιεκε ρψξα θαη ζέινληαο 

λα μεθχγεη απφ ην πφιεκν θαη λα δήζεη, πξνζπάζεζε κε παξάλνκν ηξφπν λα κπεη ζε 

επξσπατθφ έδαθνο, κέξνο θαηά ην νπνίν ζα ηνπ δηαζθάιηδε ηα αηνκηθά θαη θνηλσληθά 

ηνπ δηθαηψκαηα. Δδψ θαη δέθα ρξφληα δεη ζηελ Διιάδα. Σα ηειεπηαία εθηά (7) ρξφληα 

είλαη αηηψλ άζπιν, δεη δειαδή λφκηκα ζηελ Διιάδα. Ο Ahmed είλαη ιήπηεο 

θνηλσληθψλ θαη ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ απφ ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπ Αλνηθηνχ 

Πνιπηαηξείνπ ησλ Γηαηξψλ ηνπ Κφζκνπ ζηελ Πάηξα παξφιν πνπ ζα κπνξνχζε λα 

απεπζπλζεί θαη ζε δεκφζηνπο θνξείο. Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν δελ θάλεη ρξήζε ησλ 

δεκφζησλ ππεξεζηψλ είλαη δηφηη φπσο ζέηεη ν ίδηνο απνθιείεηαη ιφγσ ηεο θαηαγσγήο 

ηνπ απφ ηηο ελ ιφγσ δνκέο. 

Ο θ. Abdulkani είλαη 19 εηψλ. Δίλαη απν ην Αθγαληζηάλ. ηαλ ήηαλ δχν εηψλ 

καδί κε ηελ νηθνγέλεηα ηνπ έθπγαλ απν ηελ ρψξα ηνπο θαη εγθαηαζηάζεθαλ ζην Ηξάλ. 

Ο ιφγνο θπγήο ηνπο απν ηελ ρψξα ηνπο ήηαλ ε παξνπζία ησλ ηαιηκπάλ θαη ν ζάλαηνο 

ηνπ ζείνπ ηνπ απν απηνχο. Σν 2009 έθπγε απν ην Ηξάλ, πιεξψλνληαο δνπιέκπνξνπο 

πξνθεηκέλνπ λα εηζέιζεη ζε επξσπαηθφ έδαθνο. Σν 2010 εηζήιζε ζηελ Διιάδα θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηε Μπηηιήλε. Απν ην 2010 έσο ην 2012, ιφγσ ηνπ φηη ήηαλ 

αζπλφδεπηνο αλήιηθνο έκεηλε ζε μελψλα θηινμελίαο αηηνχλησλ άζπιν ζηελ Αγξηά ηνπ 

Βφινπ, ελψ θαηά ηελ ελειηθίσζε ηνπ, επηβίσλε κε ηηο πεξηζηαζηαθέο εξγαζίεο πνπ 

έβξηζθε ζε ρσξάθηα. Απν ην 2012, θαηνηθεί ζηελ Πάηξα, ελψ έρεη θάλεη θαη κία 

απφπεηξα λα εγθαηαιείςεη ηελ ρψξα, επαλαπξνσζήζεθε φκσο απν ηηο Ηηαιηθέο αξρέο.   

Ο θ. Hasan Osman είλαη 48 εηψλ θαη θαηάγεηαη απφ ην Ηξάθ.  Πξηλ απφ δέθα 

ρξφληα αλαγθάζηεθε λα θχγεη απφ ηελ παηξίδα ηνπ ιφγσ πνιηηηθψλ πεπνηζήζεσλ. ην 

Ηξαθ δεη ε νηθνγέλεηα ηνπ, ε ζχδπγνο θαη ην παηδί ηνπ. Ήξζε ζηελ Διιάδα, κε ζεκείν 

εηζφδνπ ηε Θξάθε ελψ ζηφρνο ηνπ είλαη λα απνθηήζεη ηελ πξνζθπγηθή ηδηφηεηα ψζηε 

λα γίλεη νηθνγελεηαθή επαλέλσζε κε ηελ νηθνγέλεηα ηνπ. Σα ηειεπηαία πέληε ρξφληα, 
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φληαο αηηψλ άζπιν δεη ζηελ Πάηξα. Σν ηειεπηαίν εμάκελν ιφγσ πξνβιεκάησλ πγείαο 

ππνβιήζεθε ζε ρεηξνπξγίν ζηελ θαξδηά (εκθχηεπζε βεκαηνδφηε). 

Ο θ. Shrif Gerige είλαη 22 αηηψλ θαη θαηάγεηαη απφ ην Ηξάθ. Βξίζθεηαη ζε 

ειιεληθφ έδαθνο εδψ θαη εθηά ρξφληα. Γηα ηξία έηε δνχζε ζην μελψλα θηινμελείαο 

αζπλφδεπησλ αλήιηθσλ ζηελ Αγξηά Βφινπ, ελψ ηα ηειεπηαία πέληε ρξφληα δεη ζηελ 

Πάηξα. Δξγαδφηαλ γηα ηξία ρξφληα πεξηζηαζηαθά σο κεηαθξαζηήο ζην Ληκεληθφ θαη 

ζην Γηθαζηήξην ηεο Πάηξαο. Σν ηειεπηαίν έηνο είλαη άλεξγνο ελψ δεη ζε έλα 

εγθαηαιειεηκέλν ζπίηη θνληά ζην λέν ιηκάλη. Έραζε ηελ ηδηφηεηα ηνπ σο «αηηψλ 

άζπιν» θαζψο θαηά ηελ αλαλέσζε ηεο ξνδ θάξηαο ήηαλ άζηεγνο θαη ην ειιεληθφ 

θξάηνο δελ δέρεηαη ηνπο άζηεγνπο σο αηηνχληεο άζπιν. Γλσξίδεη πνιχ θαιά ηελ 

ειιεληθή γιψζζα αιιά επηζπκεί λα θχγεη απφ ην ειιεληθφ έδαθνο θαζψο φπσο ν 

ίδηνο ηζρπξίδεηαη «εδψ θαλείο δελ ζα κε δερηεί ζαλ θίιν ηνπ».  

Ο θ. Musab Atkur είλαη 30 εηψλ θαηαγφκελνο απφ ην Παθηζηάλ. Δδψ θαη ηξία 

ρξφληα δεη ζηελ Πάηξα θαη βγάδεη ηα πξνο ην δελ θαζαξίδνληαο ηα παξκπξηδ απφ ηα 

ακάμηα ζηελ Αθηή Γπκαίσλ ( ιεσθφξνο πιεζίνλ ιηκαληνχ). Γελ έρεη λφκηκα έγγξαθα 

παξακνλήο ζηελ Διιάδα, ελψ γηα 18 κήλεο βξηζθφηαλ ζην Κέληξν Κξάηεζεο 

Κνξίλζνπ. ηφρνο ηνπ είλαη λα θχγεη απφ ηελ Διιάδα θαζψο φπσο δειψλεη θαη ν ίδηνο 

έρεη επαλειιεηκέλσο γίλεη ζχκα ξαηζηζηηθήο βίαο.  

 

 

3.2 ΓΔΝΝΖΖ ΚΑΗ ΦΤΓΖ 

 

Οη αθεγεηέο επηιέγνπλ λα ζπζηεζνχλ αλαθέξνληαο εμαξρήο ην ηφπν θαηαγσγήο ηνπο. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ν πξψηνο αθεγεηήο, αλαθέξεηαη ζηε ρψξα ηνπ θαη φρη ζηελ 

πφιε ή ρσξηφ απν ην νπνίν θαηάγεηαη. Δπηπιένλ, νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο αθεγεηέο 

δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζδηνξίζνπλ ηελ ειηθία ηνπο κε αθξίβεηα. Γελ πξφθεηηαη γηα 

έλα κεκνλσκέλν άηνκν ην νπνίν δελ γλσξίδεη ηελ ρξνλνινγία γέλλεζεο ηνπ. Ο 

πφιεκνο, ην γεγνλφο φηη ζην Αθγαληζηάλ έρνπλ 1320 αληί γηα 2013, ν θφβνο γηα ηνλ 

ιφγν πνπ δεηάλε ηελ εκεξνκελία γέλλεζεο ζηα ζεκεία εηζφδνπ ηεο ρψξαο θαη ε 

αληίζηνηρε πιεξνθφξεζε- δηαηαγή πνπ έρνπλ ιάβεη απφ ηνπο δηαθηλεηέο γηα ηελ κε 

ππνβνιή ησλ ζσζηψλ ζηνηρείσλ (ηα δηαβαηήξηα ηα θξαηάλε νη δηαθηλεηέο) αιιά θαη ε 

έκθαζε (παξνρέο) πνπ δίλνπλ νη πεξηζζφηεξεο Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο ζε 

αλήιηθνπο, ηνπο νδεγνχλ ζην λα ππάξρεη κία ζχγρπζε ζηελ ρξνλνινγία γέλλεζεο. 

Δπηπιένλ, ν δεχηεξνο αθεγεηήο, πέξαλ απν ην πξνζδηνξηζκφ ηεο ειηθίαο θαη ηεο 
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πφιεο γέλλεζεο ηνπ, καο δίλεη θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ δειηίνπ αηηήζαληνο άζπιν, 

θάλνληαο έλα ζρφιην γηα ηελ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζνχλ φινη νη θνξείο δεηψληαο ηνλ 

αξηζκφ απηφ. O ηέηαξηνο αθεγεηήο καο αλαθέξεη θαη ην ειιεληθφ φλνκα πνπ ηνπ 

έδσζε ε «κακά» ηνπ ζηνλ μελψλα θηινμελείαο ζηνλ Βφιν. Γελ πξφθεηηαη γηα 

νηθνγελεηαθφ ηνπ πξφζσπν, αιιά είλαη ζπλήζεο πξαθηηθή λα «πηνζεηνχλ» θπξίεο 

θάπνηα παηδηά πξνζθέξνληαο ηνπο δνπιεηά, ξνχρα ελψ ζπρλά φπσο θαη ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ Gerige ε «κακά» είρε αλαιάβεη ηελ εθπαίδεπζε ηνπ.  

 

Δίκαη από ην Αθγαληζηάλ δελ ζπκάκαη θαιά ρξνλνινγία γέλλεζεο αθνύ μέξεηε 

ήηαλε πόιεκν εδώ θαη ηξηάληα πέληε ρξόληα έρνπκε πόιεκν [Ahmed].  

 

Ο αθεγεηήο καο απφ ηελ ζηηγκή ηεο παξνπζίαζεο ηνπ εαπηνχ καο αλαθέξεη ηε ρψξα 

γέλλεζεο θαη ηελ θαηάζηαζε πνιέκνπ πνπ καίλεηαη ζηελ ρψξα ηνπ, γεγνλφο πνπ ηνλ 

νδήγεζε λα θχγεη απφ ην Αθγαληζηάλ. Δπηγξακκαηηθά, πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ζην 

Αθγαληζηάλ καίλεηαη ν πφιεκνο απφ ην 1979, κε απνθνξχθσκα ηελ πεξίνδν 1974-

2001
65

 θαη ηελ επίζεζε ηεο 11
εο

 επηεκβξίνπ 2001 θαηά ησλ Ζ.Π.Α. Απφ ηνλ 

Οθηψβξην ηνπ 2001, ε Ακεξηθή ζε ζπλεξγαζία κε ην Ζλσκέλν Βαζίιεην κέζσ ηνπ 

δηαγγέικαηνο Bush εγθαζίδξπζαλ ηελ Δπηρείξεζε Γηαξθήο Διεπζεξία ζην 

Αθγαληζηάλ πξνθεηκέλνπ λα ηεικαηψζνπλ ηηο ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο ηεο Αι 

Κάηληα θαη ηνπ ζηξαηνχ ησλ Σαιηκπάλ
66

.  

Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 2001, αλαηέζεθε ζηνλ International Security Assistance 

Force ε ππνβνήζεζε ηεο πξνζσξηλήο Αξρήο ηνπ Αθγαληζηάλ ψζηε λα δηαηεξεζεί ε 

αζθάιεηα ηφζν ζηελ Κακπνχι φζν θαη ζηηο γχξσ πεξηνρέο
67

. Ζ επηρείξεζε 

νινθιεξψζεθε απφ ην ΝΑΣΟ, ην νπνίν απφ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2003, έζηεηιε 

απνζηνιή δηαηήξεζεο αζθάιεηαο ζε πεξηνρέο πιελ ηεο Κακπνχι
68

. Γίλεηαη αληηιεπηφ 

φηη ε εκπφιεκε θαηάζηαζε αλάκεζα αθελφο ζηνλ ISAF θαη ην NATO, αθεηέξνπ απφ 

ηνπο ηαιηκπάλ, ηα κέιε ηνπ θηλήκαηνο Hezb-e –Eslami θαη ηεο Αι Κάηληα, ε 

παξαβίαζε αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ε κε χπαξμε δηθαηνζχλεο, ε αχμεζε ησλ 

                                                 
65

  Πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία νη  “mujahideen (βεηεξάλνη ηεο αληίζηαζεο θαηά ησλ νβηεηηθψλ πνιινί 

απφ ηνπο νπνίνπο θαηέρνπλ ζήκεξα δεκφζηα αμηψκαηα) εμαπέιπζαλ πφιεκν θαηά ηνπ θηλήκαηνο ησλ 

Σαιηκπάλ. 

Όπαηε Αξκνζηεία ηνπ ΟΖΔ γηα ηνπο Πξφζθπγεο (2010). Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηελ αμηνιφγεζε 

ησλ αλαγθψλ Γηεζλνχο Πξνζηαζίαο ησλ Αηηνχλησλ Άζπιν απφ ην Αθγαληζηάλ, ζει.6  
6666

 http://www.globalsecurity.org/military/library/news/2001/10/mil-011007-usia01.htm 
67

 http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?docid=3c4e94571c 
68

 http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?docid=3f8d30c54 
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απσιεηψλ ακάρσλ νδήγεζε ζε πνιιά άηνκα πξνεξρφκελα απφ ην Αθγαληζηάλ λα 

εγθαηαιείςνπλ ηε ρψξα ηνπο
69

.  

 

Με ιέλε Abdulkani Amar. Δίκαη απν ην Αθγαληζηάλ απν ηελ πόιε Λαγκαλ. 

Δίκαη 19 εηώλ θαη είκαη αηηώλ άζπιν, ν αξηζκόο 449 θάζεηνο.. πγγλώκε. 

Νηώζσ όηη έρσ κάζεη απέμσ δύν πξνηάζεηο γηα ηε δσή κνπ θαη έηζη 

ζπζηήλνκαη. Θέισ λα πσ, πσο απν ηόηε πνπ κπήθα ζηελ Διιάδα, θάζε έλαο 

ππάιιεινο ζε θάζε ππεξεζία έιεγα αθξηβώο ην ίδην. Καη ζην praksis, θαη ζην 

red ahmar θαη ζην gcr κε ξώηεζαλ πνηνο είκαη θαη πσο ήηαλ ην ηαμίδη κνπ. 

Δίλαη πξώηε θνξά πνπ κε ξσηάλε γηα ηε δσή κνπ [Abdulkani].  

 

Ο αθεγεηήο καο ζπζηήλεηαη ηνλίδνληαο ηνλ θσδηθφ πνπ έρεη ε ξνδ θάξηα. Μηιάεη 

έκκεζα γηα ηελ γξαθεηνθξαηία ζηελ ρψξα καο πνπ ιεηηνπξγεί σο ζηίγκα. Οη 

αηηνχληεο άζπιν, κέζσ ηεο ξνδ θάξηαο, απνθηνχλ έλα κνλαδηθφ αξηζκφ, ν νπνίνο 

ηνπο αθνινπζεί κέρξη ηεο ηειεζηδηθίαο ηεο απφθαζεο γηα άζπιν. Καζψο ζα 

αλαιπζεί θαη παξαθάησ ε γξαθεηνθξαηία θαη ε επίδξαζε ηεο ζηελ δσή ησλ 

αηφκσλ πνπ πηζαλψο ρξήδνπλ δηεζλνχο πξνζηαζίαο πξέπεη λα ηνληζηεί έζησ θαη 

επηγξακκαηηθά ε απνμέλσζε πνπ ληψζεη ην άηνκν πνπ πιένλ νξίδεηαη απφ έλαλ 

αξηζκφ (αξηζκφ θαθέινπ), ν νπνίνο ζε θακηά πεξίπησζε δελ θαλεξψλεη ηα 

πξνζσπηθά ηνπ ζηνηρεία θαη ηελ κνλαδηθφηεηα ηνπ σο άηνκν.  

 

Δίκαη ν Hassan από ην Ιξάθ. Δγώ δσ ζηελ Πάηξα από ην 2009, ε νηθνγέλεηα 

κνπ είλαη πίζσ (ελλ.Ιξάθ). Φνβόκνπλ ζην Ιξάθ. Γελ ήκνπλ κε ηελ θπβέξλεζε.  

[Hassan]. 

 

Σα άηνκα πνπ πηζαλψο ρξήδνπλ δηεζλνχο πξνζηαζίαο θαηά έλα κεγάιν πνζνζηφ 

δελ έρνπλ απηνζθνπφ ηελ παξακνλή ηνπο ζηελ Διιάδα, αιιά ε ρψξα καο 

ιεηηνπξγεί σο πχιε εηζφδνπ ζηελ Δπξψπε. πσο ηνλίζηεθε θαη βηβιηνγξαθηθά νη 

άλδξεο είλαη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ αηφκσλ πνπ θεχγνπλ απφ ηελ παηξίδα 

ηνπο, ψζηε φηαλ θζάζνπλ ζηνλ ηειηθφ ηνπο πξννξηζκφ, ν νπνίνο είλαη ρψξεο ηεο 

Γχζεο φπσο ε Γεξκαλία θαη ε νπεδία θαη απνθηήζνπλ ηα απαξαίηεηα 
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λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα λα δεηήζνπλ νηθνγελεηαθή επαλέλσαε O θ. Hassan καο 

εμεγεί απφ ηε αξρή ηεο αθήγεζεο ηνπο, δχν ιφγνπο πνπ ηνλ αλάγθαζαλ λα θχγεη 

απφ ηελ παηξίδα ηνπ. Ζ κε ππνζηήξημε ηεο θπβέξλεζεο ζην Ηξαθ θαη ε θαηάζηαζε 

πγείαο ηνπ γηνπ ηνπ. χκθσλα κε ηελ Όπαηε Αξκνζηεία ηα άηνκα εθείλα πνπ 

αληηηίζεληαη ζηελ Κπβέξλεζε ζπιιακβάλνληαη ή ηνπο ζηεξείηαη ην δηθαίσκα 

απαζρφιεζεο ζην Γεκφζην Σνκέα. Δπηπξφζζεηα θαηεγνξνχληαη κε ζπθνθαληίεο 

ελψ ηνπο απνδίδεηαη ν ραξαθηεξηζκφο ηξνκνθξάηε
70

.  

 

Με ιέλε Gerige, ζηνλ Βόιν ε «κακά» Μαξία κε έιεγε Πέηξν. Δίκαη 22 

ρξνλώλ. [Gerige]. 

 

Ο Gerige, ν λεφηεξνο απφ ηνπο αθεγεηέο καο, αλαθέξεηαη ζην παξαπάλσ απφζπαζκα 

φρη ζηελ βηνινγηθή ηνπ κεηέξα αιιά ζην άηνκν εθείλν πνπ ηνπ έρεη απνδψζεη ηελ 

ηδηφηεηα ηεο κεηέξαο. Φαλεξψλνληαη έληνλα ηα ζηνηρεία ηεο κεηξφηεηαο ηφζν κέζσ 

ηεο πξνζθψλεζεο ηνπ κε ειιεληθφ φλνκα, φζν θαη κε ηελ χπαξμε κίαο 

επαγγεικαηηθήο ζρέζεο πνπ είρε δεκηνπξγεζεί αλάκεζα ηνπο. Απφ ηελ εκπεηξία κνπ 

γλσξίδσ φηη είλαη ζπλήζεο πξαθηηθή γπλαηθψλ λα παίξλνπλ ππφ ηελ πξνζηαζία ηνπο 

αλήιηθνπο πξφζθπγεο θαη λα ηνπο θξνληίδνπλ πξνζθέξνληαο ηνπο ηα πξνο ην δελ. 

Χζηφζν, ζα κπνξνχζε θαλείο λα ηζρπξηζηεί φηη αλάκεζα ηνπο, ππάξρεη κία 

επηθαλεηαθή ζρέζε, θαζαξά εξγνδνζηαθή ζρέζε πνπ απιά νλνκάζηεθε σο ζρέζε 

«κεηέξαο –γηνπ». Ννκηθά, ν αλήιηθνο πξφζθπγαο δελ κπνξεί λα εξγαζζεί ιφγσ 

ζηέξεζεο ηεο απαξαίηεηεο άδεηαο εξγαζίαο. Ζ θαηαζθεπαζκέλε εηθφλα ηεο 

κεηξφηεηαο πνπ πξνβάιιεηαη ζην παξαπάλσ απφζπαζκα εμππεξεηεί ηνλ πξφζθπγα, ν 

νπνίνο ζηελ αλάγθε ηνπ λα επηβηψζεη ζε έλα αιινδαπφ έδαθνο επηθαιείηαη ην 

ζπλαίζζεκα ησλ αηφκσλ εθείλσλ πνπ πηζαλά λα έρνπλ αλάγθε λα δεκηνπξγήζνπλ κία 

νηθνγέλεηα.  

Ζ επαγγεικαηηθή ζρέζε πνπ είρε δεκηνπξγεζεί κε ηνλ αθεγεηή κνπ επηηξέπεη 

λα γλσξίδσ φρη ηα θίλεηξα ηφζν ηεο «κακάο», φζν θαη ηνπ ηδίνπ σο πξνο ηηο 

πξνζθσλήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ, αιιά ην αίηεκα ηνπο. Χο πξσηαξρηθφ αίηεκα 

φηαλ απεπζχλζεθε ζηελ θνηλσληθή ππεξεζία ν  Gerige ήηαλ ε επηζπκία ηνπ λα 

νινθιεξσζεί κία πξάμε πηνζεζίαο. Δδψ ζα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ε ζπγγέλεηα 

πξνθχπηεη είηε αλάκεζα ζηα πξφζσπα πνπ έρνπλ δεζκνχο εμ αίκαηνο, είηε κέζσ 
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ηερλεηήο ζπγγέλεηαο ήηνη πηνζεζίαο
71

. Αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε πηνζεζίαο πνπ ήηαλ 

ην αίηεκα ηνπο, αλαθεξφκαζηε πιένλ φρη γηα πηνζεζία αλειίθνπ αιιά ελήιηθα. 

χκθσλα κε ηνλ Α.Κ. 1579, φπσο απηφο θπξψζεθε απφ ηνλ Ν. 2915/2001 ( ΦΔΚ Α 

109) πεξί  Δπηηάρπλζεο ηεο ηαθηηθήο δηαδηθαζίαο ελψπησλ ησλ πνιηηηθψλ 

δηθαζηεξίσλ θαη ινηπέο δηθνλνκηθέο θαη ζπλαθείο ξπζκίζεηο θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ 

άξζξνπ 25 παξ. 5 «Ζ πηνζεζία ελειίθνπ επηηξέπεηαη κφλν φηαλ ν πηνζεηνχκελνο είλαη 

ζπγγελήο σο θαη ηνλ ηέηαξην βαζκφ εμ αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο απηνχ πνπ πηνζεηεί».  

Αληηιακβαλφκελνο, ηηο απαγνξεχζεηο πνπ ν Νφκνο επέθεξε ν  Gerige, 

ζεσξνχζε φηη ε ειιεληθή θνηλσλία δελ απνδέρεηαη ηνπο αιινδαπνχο ζην έδαθνο ηεο 

πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζνπλ έζησ κία ηερλεηή νηθνγέλεηα. Παξφιν πνπ θηλήζεθε 

θαη λνκηθά πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη φια εθείλα ηα δηθαηψκαηα πνπ απνξξένπλ απφ 

κία πξάμε πηνζεζίαο ην Διιεληθφ Γηθαζηήξην αδπλαηψληαο λα δηεξεπλήζεη ην 

αιινδαπφ δίθαην πξναπαηηεί γηα ηελ θαηάζεζε, εμέηαζε θαη ππνζηήξημε ηεο ζρεηηθήο 

αίηεζεο πηνζεζίαο ζρεηηθφ έγγξαθν ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Αιινδαπνχ Γηθαίνπ πεξί 

απαγφξεπζεο ή κε πηνζεζίαο απφ Ηξάθ ην θφζηνο ηνπ νπνίνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 

700 επξψ.  

 

Δίκαη ν Musab Αtkur Mustafa. Ήκνπλ θπιαθή, ηώξα είκαη ειεύζεξνο. Δίκαη 

30 ρξνλώλ αιιά λνκίδσ όηη είκαη πην κεγάινο. [Musab]. 

 

Ο αθεγεηήο καο ζην παξαπάλσ απφζπαζκα καο αλαθέξεη φηη βξηζθφηαλ ζε θέληξν 

θξάηεζεο. Θα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ν ιφγνο πνπ βξηζθφηαλ ζην ελ ιφγσ 

θέληξν ήηαλ δηφηη δελ είρε φια εθείλα ηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα (δελ ήηαλ αηηψλ 

άζπιν) πξνθεηκέλνπ λα δεη θαη λα κεηαθηλείηαη ειεχζεξα εληφο ηνπ θξάηνπο. Λφγσ 

ηνπ φηη εηζήιζε ζε επξσπαηθφ έδαθνο δίρσο λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα, ζε κία 

έθνδν ηεο αζηπλνκίαο ζην ρψξν πνπ δηέκελε ηνλ ζπλέιαβαλ θαη ηνλ νδήγεζαλ ζην 

Κέληξν Κξάηεζεο Κνξίλζνπ. Με ηελ παξέιεπζε ησλ δεθανθηψ κελψλ, αθέζεθε 

ειεχζεξνο ζχκθσλα κε ηνλ Νφκν, ελψ ηνπ δφζεθε ππεξεζηαθφ ζεκείσκα 

πξνθεηκέλνπ λα εγθαηαιείςεη ηελ ρψξα εληφο ελφο κελφο.  

χκθσλα κε ηνπο Tajfel & Turner,
72

   «ηα άηνκα επηδηψθνπλ λα απνθηήζνπλ ή 

λα δηαηεξήζνπλ κηα ζεηηθή θνηλσληθή ηαπηφηεηα, γηαηί απηφ ηα βνεζά λα εμπςψζνπλ 

ή λα δηαηεξήζνπλ ηελ ηαπηφηεηα ηνπο». Ζ απφθηεζε ή δηαηήξεζε ηεο ζεηηθήο 
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θνηλσληθήο ηαπηφηεηαο θαλεξψλεηαη κέζα απφ ηηο ζπγθξίζεηο  κε ηηο άιιεο πνιηηηθέο 

νκάδεο. Ζ ζεηηθή θνηλσληθή ηαπηφηεηα είλαη πξντφλ  επλντθψλ γηα ηελ ελδννκάδα 

ζπγθξίζεσλ. Ζ ελδν- νκάδα πξέπεη λα δηαθνξνπνηείηαη ζεηηθά θαη επαξθψο απφ 

ζπγθξίζηκεο έμσ- νκάδεο. 

 πσο δηαπηζηψζεθε ηφζν απφ ηα ιφγηα ηνπ αλαθνξηθά κε ηελ ειηθία ηνπ θαη 

ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ βηψλεη γηα ηελ εκπεηξία ηνπ αιιά θαη  ηελ φιε αθήγεζε ηνπ, ην 

αίζζεκα ηνπ εγθιεηζκνχ εληφο ηεο θπιαθήο ηνλ έρεη νδεγήζεη ζηνλ δηαρσξηζκφ ηνπ 

εαπηνχ ηνπ απφ ηα ππφινηπα άηνκα, ελψ ην αίζζεκα απηφ θαλεξψλεη φηη ηνλ έρεη 

ζηηγκαηίζεη δεδνκέλν πνπ ηνπ απαγνεξεχεη λα αλαδηακνξθψζεη ηελ ηαπηφηεηα ηνπ.  

Ο Musab, ν νπνίνο αλήθεη ζηελ ππν- νκάδα, φπσο ζα κπνξνχζακε λα ηελ 

ραξαθηεξίζνπκε, ησλ αηφκσλ πνπ δελ έρνπλ ηα απαξαίηεηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα 

πνπ ηνπ δίλνπλ ην δηθαίσκα παξακνλήο ζηελ ρψξα δηαρσξίδεη ηνλ εαπηφ ηνπ ηφζν 

απφ ηνπο γεγγελείο φζν θαη απφ ηνπο ζπκπαηξηψηεο ηνπ νη νπνίνη έρνπλ 

λνκηκνπνηεζεί ζηελ Διιάδα.  

 

3.3 ΜΔΣΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΑ 

 

ινη νη αθεγεηέο, δίρσο απηφ λα ζεκαίλεη φηη πξφθεηηαη γηα εμαίξεζε θαζψο είλαη 

ζχλεζεο θαηλφκελν ε κεηεγθαηάζηαζε ζε άιια κέξε, αλαγθάζηεθαλ λα αιιάμνπλ 

ηφπν δηακνλήο. Οη ιφγνη πνπ ηνπο νδεγνχλ ζε αιιαγή ηφπνπ δηακνλήο δελ 

αλαιχνληαη απν ηνπο ίδηνπο, αιιά πξφθεηηαη  θπξίσο γηα δησγκνχο ιφγσ ηεο χπαξμεο 

νκάδσλ φπσο νη ηαιηκπάλ αιιά θαη ε αλαδήηεζε θαιχηεξσλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο. 

Απηφ πνπ ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί, κηαο θαη δελ είλαη νξαηφ απν ηα ιφγηα ηνπο, είλαη ν 

ηφλνο ηεο θσλήο ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα πνπ αλαθέξνληαλ ζηελ αιιαγή ηνπ ηφπνπ 

δηακνλήο, ήηαλ πην έληνλνο, ελψ αλάζαηλαλ πην βαξηά θαη κε πην αξγφ ξπζκφ.  

 

Ο γηνο κνπ, ν Ezel, είλαη άξξσζηνο. Έπξεπε λα θύγσ. Να πάσ νπεδία ή 

Γεξκαλία θαη κεηά λα έξζνπλ θαη νη δπν ηνπο. Σώξα είκαη άξξσζηνο εγώ θαη 

δελ κπνξώ λα ηνπο θέξσ. Δδώ θαη 2 κέξεο δελ έρσ κηιήζεη καδί ηνπο 

[Hassan].  

 

Πέξαλ ηνπ ιφγνπ θπγήο απφ ηε ρψξα ηνπ ν θ. Hassan φπσο ζα δνχκε θαη ζε 

παξαθάησ απνζπάζκαηα αλαθέξεη ζπλερψο ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ «Σώξα 

είκαη άξξσζηνο εγώ», ελψ έρεη ηνλίζεη γεληθά ην πξφβιεκα πγείαο ηνπ γηνπ ηνπ «Ο 
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γηνο κνπ ν Ezel είλαη άξξσζηνο». ε απηφ ην ζεκείν ζα πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε 

βαξχηεηα ζηελ αλάιπζε καο. Ο αθεγεηήο, φληαο ιήπηεο ησλ θνηλσληθψλ 

ππεξεζηψλ ηνπ Πνιπηαηξείνπ ησλ Γηαηξψλ ηνπ Κφζκνπ, αλέθεξε απφ ηελ πξψηε 

ζηηγκή ζηελ εξεπλήηξηα, φληαο θνηλσληθή ιεηηνπξγφο ηεο παξαπάλσ δνκήο ηελ 

ιέμε “illness” ζέινληαο λα ζέζεη εμαξρήο ηελ αζζέλεηα ηνπ, έλλνηα ηελ νπνία 

ζπλερψο ηελ επαλαιακβάλεη ζηελ αθήγεζε ηνπ ζε αξθεηά ζεκεία.  

Τπάξρεη κία δηάθξηζε ησλ ελλνηψλ «λφζνο» θαη αζζέλεηαο». Αθελφο ν φξνο 

λφζνο αλαθέξεηαη ζε «παζνινγηθέο κεηαβνιέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζην αλζξψπηλν 

ζψκα, νη νπνίεο εθδειψλνληαη κε πνίθηιεο θπζηθέο ελδείμεηο θαη ζπκπηψκαηα
73

», 

ελψ ν φξνο αζζέλεηα εκπεξηέρεη ηελ ππνθεηκεληθή εξκελεία πνπ δίλεη ην άηνκν, ην 

νπνίν είλαη άξξσζην δίρσο απηφ λα ζεκαίλεη φηη ην άηνκν απηφ δελ λνζεί. Ο 

αθεγεηήο ππεξηνλίδεη κέζσ ηεο επαλάιεςεο ηεο θξάζεο «είκαη άξξσζηνο» φρη 

ηελ παζνινγηθή ηνπ θαηάζηαζε, δειαδή ηελ εκθχηεπζε απηληδσηή ιφγσ 

θαξδηνπάζεηαο, αιιά ηελ εξκελεία γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο αλεξγίαο πνπ έρεη 

πεξηέιζεη θαη ηελ αγαλάθηεζε ηνπ απφ ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη θαηά ηελ 

ζπλδηαιιαγή κε ηνπο θνξείο Γεκνζίνπ Σνκέα. Δδψ γίλεηαη θαηαλνεηή ε ζπκβνιή 

ηεο θαηλνκελνινγηθήο θνηλσληνινγίαο φπσο απηή έγηλε γλσζηή απφ ην έξγν “The 

social construction of reality”,  ησλ Berger θαη Luckmann (1967), νη νπνίνη 

ππνζηήξημαλ φηη ε γλψζε πνπ απνθηά ν άλζξσπνο θαη ηελ κεηαδίδεη ζρεηίδεηαη κε 

ζπγθεθξηκέλα πξαθηηθά δεηήκαηα. Ζ γλψζε δειαδή δεκηνπξγείηαη κέζσ ηεο 

εμήγεζεο θαη ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο πνπ δίλνπλ νη ίδηνη νη 

ζπληειεζηέο
74

.  

 

Έθπγα από ην Ιξάθ. Ήκνπλ κηθξν παηδί. Ο μάδεξθνο κνπ ήηαλ Γεξκαλία θαη 

έβγαδε πνιιά ιεθηά. Μνπ είπε κία κεξα ν ζείνο κνπ λα πάσ Γεξκαλία γηα λα 

ζηέιλσ ιεθηά ζηελ κακά κνπ. Δθεί ζα πήγαηλα θαη ζρνιείν. Δδώ έκελα 

καθξπά καθξπά από πόιε. Ήζεια λα γίλσ αξρηηέθηνλαο. Έθιαηγα όιε κέξα. 

Μνπ έιεγε εδώ ζα πεζάλεηο [Gerige] 

 

Ο αθεγεηήο ζην παξαπάλσ απφζπαζκα καο αλαθέξεη επζέσο ηνλ ιφγν πνπ 

αλαγθάζηεθε λα θχγεη απφ ην Ηξαθ. Γχν είλαη ηα ζηνηρεία πνπ καο αλαθέξεη 

επηγξακκαηηθά: ε εθπαίδεπζε θαη ε ζθηαγξάθεζε ηεο πνιηηηθήο θαηάζηαζεο ζην 
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 S.Nettleton, Κνηλσληνινγία ηεο Τγείαο θαη ηεο Αζζέλεηαο, 1995,ζει.39 
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Ηξαθ. Οη άξξελεο κπνξνχλ λα ιάβνπλ εθπαίδεπζε σζηφζν ππάξρεη έλα ρσξηθφο 

απνθιεηζκφο. ε απνκαθξπζκέλα κέξε ήηνη ρσξηά δελ έρνπλ ηηο ππνδνκέο 

εθπαίδεπζεο, ελψ ε παξακνλή ηνπ ζην θέληξν ηεο πφιεο δελ ζα ηνπ δηαζθάιηδε 

ηελ ζσκαηηθή ηνπ αθεξαηφηεηα. ην Ηξαθ, ε χπαξμε ησλ Αξάβσλ Sunni, ε δξάζε 

ησλ Κνπξδηθψλ σκάησλ Αζθαιείαο θαη  νη εθηειέζεηο ακάρσλ νδήγεζαλ πνιιά 

άηνκα λα εγθαηαιείςνπλ ηελ ρψξα θαηαγσγήο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ  επηβίσζε 

ηνπο (νηθνλνκηθνί ιφγνη ).  

 

Δίκαη από ην Pungam.Έθπγα από ηε ρώξα κνπ γηαηί είρα δεζκό κε κία θνπέια 

θαη νη ζείνη ηεο δελ κε ήζειαλ. Μνπ είπαλ όηη ζα κε ζθνηώζνπλ. Πξνζπάζεζα 

λα θύγσ κόλνο. Δδώ θαλείο δε βνεζά. Θα πέζαηλα. Με βνήζεζε ε καθία 

[Mussab]. 

 

Ο αθεγεηήο καο δίλεη ζην παξαπάλσ απφζπαζκα δχν βαζηθά ζηνηρεία γηα ηελ κειέηε 

ηεο βηνγξαθίαο ηνπ. Μαο αλαθέξεη ηνλ ηφπν θαηαγσγήο ηνπ αιιά θαη ηνλ ιφγν θπγήο 

απφ ηελ ρψξα ηνπ, ν νπνίνο είλαη ε απεηιή επίθεηκελεο βεληέηαο. Παξφιν πνπ ν ίδηνο 

δελ ην νξίδεη σο βεληέηα, ε αλάιπζε ηνπ ιφγνπ ηνπ καο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη 

ππάξρεη ζρέζε ηνπ θφβνπ δίσμεο κε ην θίλεηξν ησλ «ελ δπλάκεη» απηνπξγψλ ηεο 

βιάβεο.  

Ννκηθά, ν βηνγξαθνχκελνο θαίλεηαη φηη εκπίπηεη ζηνλ νξηζκφ ηνπ πξφζθπγα, 

θαζψο ππάξρεη δηθαηνινγεκέλνο θφβνο «..δηώμεσο ιόγσ θπιήο, ζξεζθείαο, 

εζληθόηεηνο, θνηλσληθήο ηάμεσο ή πνιηηηθώλ πεπνηζήζεσλ επξίζθεηαη εθηόο ηεο ρώξαο 

ηεο νπνίαο έρεη ηελ ππεθνόηεηα θαη δελ δύλαηαη ή, ιόγσ ηνπ θόβνπ ηνύηνπ, δελ 

επηζπκεί λα απνιαύε ηεο πξνζηαζίαο ηεο ρώξαο ηαύηεο….
75

», ελψ ε δίσμε κπνξεί λα 

εξκελεπζεί σο απεηιή θαηά ηεο δσήο
76

. χκθσλα κε ην Γηεζλέο χκθσλν γηα ηα 

Αηνκηθά θαη Πνιηηηθά Γηθαηψκαηα ηνπ ΟΖΔ φπσο απηφ θπξψζεθε απφ ηνλ Ν. 

2462/1992 (ΦΔΚ Α΄25/26.2.97) θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ άζξνπ 6§1 «Σν δηθαίσκα ζηε 

δσή είλαη εγγελέο ζηνλ άλζξσπν. Σν δηθαίσκα απηό πξέπεη λα πξνζηαηεύεηαη από ην 

λόκν. Από θαλέλα δελ κπνξεί λα αθαηξεζεί απζαίξεηα ε δσή». Απφ ηα παξαπάλσ 

γίλεηαη αληηιεπηή ε πξνζηαζία ηνπ Νφκνπ απέλαληη ζηνλ βηνγξαθνχκελν, ν νπνίνο 

έθπγε απφ ηελ παηξίδα ηνπ ιφγσ ηεο βεληέηαο.  
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Πέξαλ απφ ηελ λνκηθή πξνζηαγή απαξαίηεην είλαη λα εμεηάζνπκε ην θαηλφκελν ηεο 

βεληέηαο ζηηο κνπζνπικαληθέο ρψξεο. Ο βηνγξαθνχκελνο ζε πεξίπησζε πνπ 

παξαίβαηλε ηνλ εζηκηθφ θψδηθα πεξί ηηκήο «..είρα δεζκό κε κία θνπέια θαη νη ζείνη ηεο 

δελ κε ήζειαλ
77

», ζα νδεγείην ζε βεληέηα κε ζαλαησζε ηνπ βηνγξαθνχκελνπ «..Μνπ 

είπαλ φηη ζα κε ζθνηψζνπλ». ηηο κνπζνπικαληθέο ρψξεο, ε χπαξμε βεληέηαο 

ππξνδνηείηαη απφ ηελ πξνζβνιή ηεο αηνκηθήο θαη νηθνγελεηαθήο ηηκήο, ελψ εμέρνπζα 

ζέζε παίδνπλ νη δηακεζνιαβεηέο πνπ νδεγνχλ ζηελ εμνκάιπλζε ησλ ζρέζεσλ ησλ 

αηφκσλ- νηθνγελεηψλ
78

.  Αληίζεηα κε ηελ ζρεηηθή βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε
79

, ε 

νπνία αλαθέξεη φηη ζηα πιαίζηα εηξήλεπζεο ηεο βεληέηαο νη κεζνιαβεηέο παίδνπλ ην 

ξφιν ηεο εμνκάιπλζεο ησλ ζρέζεσλ ησλ αληηπαινχκελσλ νκάδσλ θαη ην ζχκα  ζα 

ππνηαρζεί ζηνλ ζχηε, ελψ ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ζα ππάξρεη αληεθδίθεζε ζε 

επίπεδν νηθνγελεηψλ
80

, ν βηνγξαθνχκελνο επηιέγεη ηελ απνκάθξπλζε απφ ηελ ρψξα 

ηνπ πξνθεηκέλνπ λα ιήμεη ε βεληέηα. Ζ απεηιή θαηά ηεο δσήο θαίλεηαη φηη εθπλέεη κε 

ηελ θπγή απφ ηελ ρψξα φπνπ ηζρχεη ν ζπγθεθξηκέλνο εζηκηθνο θαλφλαο. Ο 

βηνγξαθνχκελνο, δελ απνηειεί ζηφρν αδηάθξηηεο επίζεζεο. Απνηειεί ζηφρν φζν είλαη 

κέινο ζπγεθξηκέλεο νηθνγέλεηαο θαη θνηλφηεηαο φπνπ ηζρχεη ν εζηκηθφο θψδηθαο πεξί 

νηθνγελεηαθήο ηηκήο. Δλ ηέιεη ν βηνγξαθνχκελνο δελ είλαη κφλν ζχκα ηεο βεληέηαο 

αιιά γίλεηαη ζχκα ηνπ «Κψδηθα πνπ ξπζκίδεη ηελ Παξάδνζε
81

» 

 

3.4 ΛΟΓΟΗ ΠΟΤ ΣΟΤ ΟΓΖΓΖΑΝ ΝΑ ΔΓΚΑΣΑΛΔΗΦΟΤΝ ΣΖΝ ΥΧΡΑ 

ΣΟΤ  

 

Οη ιφγνη ηνπο νπνίνπο πξνβάιινπλ νη βηνγξαθνχκελνη αλαθνξηθά κε ηελ αλάγθε 

θπγήο  απν ηελ ρψξα ηνπο έξρνληαη λα επηβεβαηψζνπλ ηελ ζεσξία. Κνηλσληθά 

απνθιεηζκέλνη απν ηελ ρψξα κεηεγθαηάζηαζεο, απν εξγαζία, εθπαίδεπζε αιιά θαη 

ην αίζζεκα απνξξηπηένπ απν ην επξχηεξν θνηλσληθφ ζχλνιν. Ηδηαίηεξν ξφιν παίδεη ε 

δξάζε εμηξεκηζηηθψλ νκάδσλ πνπ επηβάινπλ ηελ ππαθνή ησλ πνιηηψλ ζηηο δηαηαγέο 
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ηνπο.  

Ο πξψηνο αθεγεηήο αλαθέξεηαη ζηελ επηζηξνθή ηνπ ζην Αθγαληζηάλ, δίρσο 

φκσο λα εμεγεί ηνπ ιφγνπο επηζηξνθήο ηνπ απφ ην Παθηζηάλ ζε κία ρψξα πνπ είρε 

αλαγθαζηεί λα θχγεη. Πιενλ, έρνληαο απνθνηηήζεη απφ ζρνιείν θαη γλσξίδνληαο ηελ 

αγγιηθή γιψζζα αλνίγεη θξνληηζηήξην αγγιηθψλ.  ε απηφ ην ρσξίν καο εμεγεί ηηο 

αηηίεο πνπ ηνλ νδήγεζαλ ζην λα θχγεη απφ ην Αθγαληζηάλ. Σελ εκέξα ησλ εγθαηλίσλ 

νη ηαιηκπαλ ηνπ ην θαηέζηξεςαλ θαζψο δελ ζέινπλ λα νη νκνεζλείο ηνπο λα 

γλσξίδνπλ ηελ γιψζζα ησλ ακεξηθάλσλ αιιά θαη νη γπλαίθεο λα εθπαηδεχνληαη. 

Αμίδεη λα δνχκε ην εμήο: ζην έλα ρσξίν  ν αθεγεηήο νξίδεη σο άγλσζηνπο απηνχο πνπ 

έξημαλ βφκβα ζην θξνληηζηήξην αγγιηθψλ, αληίζεηα ζε παξαθάησ ρσξίν θαηνλνκάδεη 

ηελ εμηξεκηζηηθή νκάδα.  

 

Σελ εκέξα  ησλ εγθαηλίσλ, ην βξάδπ, άγλσζηνη έξημαλ βόκβα  λα κελ 

καζαίλνπλ νη Αθγαλνί αγγιηθά ηελ γιώζζα ησλ Ακεξηθάλσλ θαη νη γπλαίθεο 

λα κελ πεγαίλνπλ ζρνιείν. Οη ηαιηκπάλ κε απείιεζαλ λα ζηακαηάσ θαη 

αλαγθαζηηθά άθεζα ηε ρώξα [Ahmed] 

 

Έλα ζηνηρείν πνπ δελ πξέπεη λα δηαθχγεη απφ ηελ αλάιπζε καο είλαη ν 

απνθιεηζκφο ησλ γπλαηθψλ απφ ηελ εθπαίδεπζε. Οη γπλαίθεο ζην Αθγαληζηάλ 

παξφιεο ηηο θπβεξλεηηθέο εληνιέο αληηκεησπίδνπλ θνηλσληθφ, πνιηηηθφ, 

εθπαηδεπηηθφ απνθιεηζκφ ιφγσ ησλ πξνθαηαιήςεσλ αιιά θαη ησλ εζίκσλ πνπ 

ηζρχνπλ ζην Αθγαληζηάλ. ε πεξηνρέο πνπ ειέγρνληαη πιήξσο απφ ηνπο ηαιηκπάλ 

θαη ηελ νκάδα ησλ Hezb-i-Eslamin νη γπλαίθεο ζηνρνπνηνχληαη ιφγσ ησλ 

θνηλσληθψλ εζψλ ηνπο, θπξίσο φηαλ απηέο εξγάδνληαη ή εθπαηδεχνληαη ή φηαλ 

αλήθνπλ ζε ηδηαίηεξεο ζξεζθεπηηθέο νκάδεο
82

.  

                                                 
82

 Όπαηε Αξκνζηεία ηνπ ΟΖΔ γηα ηνπο Πξφζθπγεο,Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

αλαγθψλ Γηεζλνχο Πξνζηαζίαο ησλ Αηηνχλησλ Άζπιν απφ ην Αθγαληζηάλ,2010, ζει32 



 

 

57 

ην παξαπάλσ απφζπαζκα γίλεηαη θαλεξφ ν εθπαηδεπηηθφο απνθιεηζκφο πνπ 

βηψλνπλ νη γπλαίθεο ζε ρψξεο ηεο Αλαηνιήο. Ο απνθιεηζκφο απηφο, έρεη μεθπγεη 

απφ ην θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ status ηεο εθάζηνηε νηθνγέλεηαο θαη αλαγλσξίδεηαη 

πιένλ σο λφκηκε ε κε εθπαηδεπηηθή θαηάξηηζε γηα ιφγνπο θχινπ. Αλαηξέρνληαο 

ζηνλ Pierre Bourdieu καο αλαθέξεη φηη ην ζρνιείν πξνζθέξεη κία ιεηηνπξγία 

ελζσκάησζεο. Μέζσ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπ ζπζηήκαηνο «πξνγξακκαηίδεη» ηα 

άηνκα ψζηε λα έρνπλ κία νκνγελνπνηεκέλε ζθέςε θαη ινγηθή θαη άξα έλαλ θνηλφ 

θψδηθα. Αλ δερηνχκε φηη ε αθαδεκατθή/ ζρνιηθή θνπιηνχξα είλαη έλαο θνηλφο 

θψδηθαο φπνπ θαζηζηά ηθαλφ λα ηαηξηάδνπκε ηα ίδηα λνήκαηα κε ηηο ιέμεηο 

(ζπκπεξηθνξά θαη πξάμε), ηφηε γίλεηαη μεθάζαξν φηη ην ζρνιείν, ην νπνίν είλαη 

ππεχζπλν γηα ηε κεηαβίβαζε θνπιηνχξαο, είλαη ζηελ νπζία ν ζεκέιηνο παξάγνληαο 

ζηελ πνιηηηζκηθή πιεηνςεθία φζν αλαπαξηζηά ην κνίξαζκα ηεο θνηλήο αίζζεζεο 

(θνηλή γιψζζα, νκηιία, πξνβιήκαηα, κεζφδνπο επίιπζεο πξνβιεκάησλ) ε νπνία 

είλαη πξναπαηηνχκελε γηα ηελ επηθνηλσλία.  

ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, ηα patterns φπνπ καο πιεξνθνξνχλ γηα ηε ζθέςε ηεο 

θάζε επνρήο κπνξνχλ λα θαηαλνεζνχλ κφλν αλαθνξηθά κε ην ζρνιηθφ ζχζηεκα ην 

νπνίν είλαη θαη ν θνξέαο εγθαζίδξπζεο θαη αλάπηπμεο κέζσ πξαθηηθψλ απηήο ηεο 

ζθέςεο. Σν θάζε άηνκν νθείιεη ζηε δηαπαηδαγψγεζε πνπ έρεη ιάβεη κία ζεηξά απφ 

βαζηθά εζσηεξηθά  master patterns. Απηά είλαη ε βάζε γηα λα ιάβνπλ ηα άηνκα θαη 

άιια master patterns  θαη λα δνκήζνπλ ηε ζθέςε θαη ηε ζπλείδεζε ηνπο κε βάζε 

απηά
83

. Βιέπνπκε μεθάζαξα κία δηάθξηζε αλάκεζα ζηα θχια, ηα νπνία κε 

ςεπδνεπηρεηξήκαηα κπνξνχλ λα δηθαηνινγεζνχλ απφ ηελ πιεπξά ησλ ππνζηεξηθηψλ 

πνπ απαγνξεχνπλ ζηηο γπλαίθεο λα εθπαηδεχνληαη. 

Ο δεχηεξνο αθεγεηήο, αλαθέξεηαη θαζαξά ζε θνηλσληθνχο θαη νηθνλνκηθνχο 

φξνπο εμαλαγθαζκνχ θπγήο απφ ηε ρψξα ηνπ, δεδνκέλν πνπ ζπλάδεη πεξηζζφηεξν ζε 

φξνπο κεηαλάζηε παξά ζε πξφζθπγα. Αλαιχνληαο παξαπάλσ ηέηνηνπ είδνπο αηηίεο 

κεηαθίλεζεο γίλεηαη θαηαλνεηή ε δηαδηθαζία απφξξηςεο ελφο κεγάινπ κέξνπο ησλ 

αηηήζεσλ γηα άζπιν ζε άηνκα πνπ δελ έρνπλ δηθαηνινγεκέλν ιφγν θπγήο απν ηε 

ρψξα. ε κειέηε πνπ δηεμήγαγε  ην 2012 ην Ηλζηηηνχην Γηεζλψλ ρέζεσλ κε ηίηιν 

«Δμαθξίβσζε ηεο ηαπηφηεηαο ησλ αηηνχλησλ δηεζλή πξνζηαζία: πξνθιήζεηο θαη 

πξαθηηθέο», αλαθέξεηαη ζην πξφβιεκα εμαθξίβσζεο ηεο ηαπηφηεηαο αιιά θαη ησλ 

ιφγσλ απνκάθξπλζεο ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ ειιείςε ηαμηδησηηθψλ εγγξάθσλ. 
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Οη γξαθεηνθξαηηθέο δπζθνιίεο πξνθεηκέλνπ λα κελ γίλεη θαηάρξεζε ζην δηθαίσκα 

ηνπ αζχινπ πξνθχπηνπλ φρη κφλν απφ ηνλ ηεξάζηην φγθν ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ 

νθείινπλ λα δηεθπαηξεψζνπλ αιιά θαη απφ ηελ αλππαξμία επίζεκσλ εγγξάθσλ 

ηαμηδίνπ,  ήηνη δηαβαηήξην θαη ηαπηφηεηεο, δεδνκέλα πνπ ζα επηηξέςνπλ ζηνλ θξαηηθφ 

ιεηηνπξγφ ηελ αλαγλψξηζε ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο, ηεο νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο, 

ηεο ειηθίαο ηνπ αηφκνπ.  

 

Σν Ιξαλ δελ καο έδηλε άζπιν. Ο μάδεξθνο κνπ είρε πάεη Δπξώπε. νπεδία. 

Γνύιεπε, έκελε ζε μελώλα θαη έζηειλε ιεθηά ζηνπο γνλείο ηνπ. Οη γόλεηο κνπ, 

κνπ είπαλ όηη ζα κε ζηείινπλ Δπξώπε. Δθεί ζα κπνξνύζα λα πάσ θαη λα πάξσ 

ραξηηά. Να πάσ ζρνιείν, λα δνπιεύσ, εμάινπ ήκνπλ θαη θαιόο ξάθηεο θαη λα 

ζηέιλσ ιεθηά ζηνπο γνλείο κνπ [Abdulkani]. 

 

3.5 ΣΟ ΣΑΞΗΓΗ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ  

 

Οη αθεγήζεηο γίλνληαη πην ζπλνπηηθέο φηαλ κηινπλ νη αθεγεηέο γηα ην ηαμίδη ηνπο  

πξνο ηελ Δπξψπε. Μηιάλε γηα ην πέξαζκα απφ πφιεηο, εθκεδελίδνληαο ηηο 

ρηιηνκεηξηθέο απνζηάζεηο, απιά αλαθέξνληαο ηηο πφιεηο απφ ηηο νπνίεο πέξαζαλ. ε 

θάζε ζεκείν, αλαθέξνληαη ζηηο ζπλζήθεο  θξάηεζεο ηνπο, πξνζπαζψληαο λα 

επηβηψζνπλ.   Ο ηξφπνο πνπ θαηαδεηθλχνπλ σο κέζν δηαθπγήο απφ ηελ ρψξα ηνπο 

είλαη πάληα κέζσ δηαθηλεησλ, ελψ ην πέξαζκα απφ Σνπξθία ζε Διιάδα είλαη είηε 

κέζσ ζαιάζζεο κε ζεκείν εηζφδνπ ηε άκν, ηε Μπηηιήλε, ηελ Κξήηε  είηε νδηθψο κε 

ζεκείν εηζφδνπ ηελ Θξάθε.  Οη δηαθηλεηέο, είλαη άηνκα απφ ηελ ρψξα ηνπο, ελψ φηαλ 

κπνπλ ζε Δπξσπαηθφ έδαθνο, νη δηαθηλεηέο απηνί ζπλεξγάδνληαη κε γεγγελείο 

εκπφξνπο ςπρψλ. χκθσλα κε έξεπλα ηεο ηνχξθηθεο εθεκεξίδαο Today's Zaman
84

, νη 

δηαθηλεηέο ηάδνληαο ην πέξαζκα ζε Δπξσπατθφ έδαθνο απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2014 

έσο θαη ηνλ Απξίιην, έρνπλ θεξδίζεη πάλσ απν 5κηζε εθαηνκκχξηα επξψ, ελψ  ηα 

ρξήκαηα πνπ ιακβάλνπλ γηα θάζε άηνκν πνηθίιεη απφ 700 έσο 2 ρηιηάδεο επξψ 

αλαιφγσο ηε ρψξα πνπ επηζπκνχλ λα δεηήζνπλ άζπιν.  

 

Καλόληζα κε έλα δηαθηλεηή λα έξζσ Διιάδα πέληε ρηιηάδεο δνιάξηα θαη από 

εθεί μεθίλεζα ην ηαμίδη κνπ πξνο Ιξάλ κε πνιιέο δπζθνιίεο 8 κέξεο έκεηλα εθεί  
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κεηά ήξζα πξνο Σνπξθία δειαδή έθζαζα Κσλζηαληηλνύπνπιε θαη κεηά νη 

δηαθηλεηέο είραλ θαλνλίζεη πώο λα θηάζσ Διιάδα. Βάξθα ή Καξάβη, θνβάκαη 

κελ βνπιηάμσ  νπόηε πήγα Βνπιγαξία 5 ώξεο πεξπάηεκα ζην δάζνο θαη κεηά 

έθηαζα όθηα ηαλ πξνζπάζεζα λα πεξάζσ ζηελ Διιάδα ζπλειήθζεθα  όηαλ 

κε άθεζαλ ειεύζεξν  πξνζπάζεζα θαη πέξαζα. Σαμίδεςα ηξεηο κέξεο θαη λύρηεο  

θαη έθηαζα Θεζζαινλίθε θαη από εθεί Αζήλα [Ahmed]. 

 

Έθπγα απν ην Ιξάλ όηαλ ήκνπλ πεξίπνπ δεθαπέληε. Ο παηέξαο κνπ είρε 

πιεξώζεη ηνπο δηαθηλεηέο. Μνπ είπε νηη έλαο ήηαλ ν δηαθηλεηήο. ην δξόκν 

όκσο θαηάιαβα πσο θαη άιινη, δηθνί καο ήηαλ δηαθηλεηέο. Σνπ έδσζε ηξεηο 

ρηιηάδεο δνιιάξηα γηα λα κε πάεη Ιηαιία. Φύγακε δεθαπέληε πεξίπνπ άηνκα απν 

ην Ιξαλ. Βξάδπ θαη πεξπαηάγακε. ην βνπλό πεξπαηάγακε ην βξάδπ, ελώ ην 

πξσί θξπβόκαζηαλ. Σν θαγεηό ηειείσζε ηελ ηέηαξηε κέξα. Γελ είρακε νύηε 

λεξό. Ο Salim, αληέδξαζε. Φώλαμε ζηνλ δηαθηλεηή “εκεηο πιεξώζακε. Πξέπεη 

λα θάκε. Να δήζνπκε”. Απηόο έβγαιε ην όπιν θαη ηνπ έδσζε κία ζην πξόζσπν. 

Έβγαηλε αίκα απν παληνύ. Γελ κηιήζακε μαλά. Φηάζακε Σνπξθία. Δθεί ν 

δηαθηλεηήο καο πήγε ζε έλα ζπίηη θαη κείλακε θιεηδσκέλνη 2 κέξεο. Γελ είρα 

δπλάκεηο. Νόκηδα όηη ζα πεζάλσ. Ηζεια λα πάσ ζπίηη κνπ. Σν βξάδπ ηεο ίδηαο 

κέξαο κπήθακε ζε βάξθα. Πιαζηηθή βάξθα. Ιζα πνπ ζα ρώξαγε 8 άηνκα θαη 

ήκαζηαλ 18. Μπάλην ζε ζάιαζζα δελ είρα μαλαθάλεη. θεθηόκνπλ όηη ζα 

βνπιηάμνπκε.  ε κηα ζηηγκή, όια καύξα ήηαλε ε βάξθα έπαηξλε λεξό. Έλα παηδί 

(πξόβιεκα κε ηνλ ήρν) Μαο έπηαζε ην ιηκεληθό. Ο δηαθηλεηήο καο είρε πάξεη ηα 

ραξηηά καο. Γελ είρακε ηίπνηα πάλσ καο, καο έιεγε κόλν λα πνπκε όηη ήκαζηαλ 

15 ρξνλώλ. Μαο πήγαλε ζηελ Μπηηιήλε. πλέρεηα καο ξώηαγαλ. Γελ μέξακε 

ειιεληθά. Δκείο ξσηάγακε: Γηνπλαληζηάλ; Γηνπλαληζηάλ; Σελ επόκελε κέξα καο 

πήγαλ κε θαξάβη ζηελ Αζήλα. Δθεί καο έδσζαλ έλα άζπξν ραξηί, ππεξεζηαθό 

ζεκείσκα. Να θύγνπκε απν ηελ Διιάδα θαη λα επηζηξέςνπκε κέζα ζε ηξηάληα 

κέξεο. Δγώ ήζεια λα κείλσ ζηελ Διιάδα. Γελ ήζεια λα πεξάζσ μαλά όηη 

πέξαζα [Abdulkani]. 

 

Έθπγα από ην Ιξάθ. Φνβόκνπλ πνιύ. Μαδί κνπ ήηαλ πνιιά άηνκα. Παηδηά θαη 

γπλαίθεο. Γελ ηα θαηάθεξαλ όινη. ηελ Σνπξθία καο έπηαζαλ. Μπήθα θπιαθή 2 

κήλεο. Πιήξσζα. Γελ είρα άιια ιεθηά. Δίρα αδπλαηήζεη πνιύ. Ήζεια λα θύγσ. 

Έθηαζα Μπηηιήλε πξσί. Ο θίινο κνπ δελ ηα θαηάθεξε. Πέζαλε. Φνβάκαη. ηελ 
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Μπηηιήλε καο πήξαλ θαη καο πήγαλ Αζήλα. Νόκηδα όηη ήκνπλ Ιηαιία. Δδώ 

Γηνπλαληζηάλ κνπ είπαλ [Hassan]. 

 

 

Ο δεχηεξνο αθεγεηήο, δελ ήηαλ κφλν ζχκα ζσκαηεκπνξίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

ηαμηδηνχ ηνπ. Παξφκνην βίσκα έδεζε θαη ζηελ Διιάδα. Ζ δξάζε ησλ δηαθηλεηψλ 

φπσο ηνλίζζεθε θαη παξαπάλσ δελ πεξηφδεηαη, κφλν ζηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ, αιιά 

θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο. 

 

Βγήθακε απν ηελ αζηπλνκία. Δγώ θνβόκνπλα, δελ ήμεξα πνπ λα πάσ. ινη 

ήμεξαλ θάπνηνλ. Αθνινύζεζα ηνλ δηαθηλεηή. Απηόο κε πήγε ζε έλα δσκάηην 

θαη κε θιείδσζε καδί κε άιια πέληε παηδηά. Γελ ζα καο άθελε αλ δελ 

πιεξώλακε θαη άιια δύν ρηιηάδεο δνιιάξηα. Φνβόκνπλ. Ήκαζηαλ λεζηηθνί. 

Απηόο ζπλέρεηα κηινύζε. Μηινύζε θαη ειιεληθά. Οη γνλείο καο πιήξσζαλ. Μαο 

άθεζε ειέπζεξνπο [Abdulkani].  

 

 

3.6 Ζ ΕΧΖ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 

3.6.1 ΔΡΓΑΗΑ 

 

Σα άηνκα πνπ πηζαλψο ρξήδνπλ δηεζλνχο πξνζηαζίαο, εξγάδνληαη θπξίσο ζε 

αγξνηηθέο πεξηνρέο, ζηηο ιαηθέο αγνξέο, είηε σο πιαλφδηνη κηθξνπσιεηέο, κε ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπο λα εξγάδνληαη αλαζθάιηζηνη. Έσο ην 2012, νη αηηνχληεο 

άζπιν κπνξνχζαλ κε ην δειηίν αηηήζαληνο άζπιν, λα βγάινπλ Α.Φ.Μ. θαη λα 

εθδφζνπλ άδεηα εξγαζίαο. Ζ άδεηα εξγαζίαο, είλαη εθείλν ην λνκηκνπνηεηηθφ έγγξαθν 

πξφζβαζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Χζηφζν, φπσο αλαθέξζεθε θαη ζην βηβιηνγξαθηθφ 

θνκκάηη ηεο παξνχζεο δηπισκαηηθή εξγαζίαο ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 189/1998 

«Πξνππνζέζεηο θαη δηαδηθαζία παξνρήο άδεηαο εξγαζίαο ή άιιεο βνήζεηαο γηα 

επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε ησλ αλαγλσξηζκέλσλ απν ηελ Πνιηηεία σο 

πξνζθχγσλ, ησλ αηηνχλησλ άζπιν θαη ησλ πξνζσξηλά δηακελφλησλ γηα ιφγνπο 

αλζξσπηζηηθνχο», νη αηηνχληεο άζπιν δελ κπνξνχλ λα ιάβνπλ άδεηα εξγαζίαο γηα 

ζέζε ηελ νπνία κπνξεί λα ηελ ιάβεη έλαο Έιιελαο πνιίηεο. 

Γίλεηαη θαηαλνεηφ, φηη ηα εκπφδηα πξφζβαζεο ζηελ λφκηκε εξγαζία είλαη 

νξαηά, ζεζπηζκέλα κε Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα, γεγνλφο πνπ αθελφο απνηξέπεη ηνλ 
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εξγνδφηε απφ ηελ πξφζιεςε ελφο αιινδαπνχ, αθεηέξνπ ηελ χπαξμε καχξεο, 

αλαζθάιηζηεο ή θαη αλχπαξθηεο εξγαζίαο. Μέζα απφ ηελ αλάιπζε καο 

θαηαδεηθλχεηαη φρη κφλν ν δηαθνξεηηθφο ηξφπνο βίσζεο ηεο αλεξγίαο αλάκεζα ζηα 

άηνκα πνπ πηζαλψο ρξήδνπλ δηεζλνχο πξνζηαζίαο αιιά θαη ζε ζχγθξηζε κε ηνλ 

γεγγελή πιεζπζκφ. 

Σα άηνκα ηα νπνία πηζαλψο ρξήδνπλ δηεζλνχο πξνζηαζίαο , παξά ην 

εθπαηδεπηηθφ ηνπο ππφβαζξν πνπ είραλ ζηηο ρψξεο θαηαγσγήο  ηνπο εξγάδνληαη 

πεξηζηαζηαθά θαη  δίρσο ηελ παξνρή ελζήκσλ, κηαο θαη ηα πεξηζζφηεξα άηνκα δελ 

έρνπλ λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα παξακνλήο θαη εξγαζίαο ζηελ ρψξα. Κνηλφ ζεκείν 

δελ είλαη κφλν νη εξγαζίεο πνπ έθαλαλ, αιιά θπξίσο ε εθκεηάιιεπζε πνπ έρνπλ 

εθηζηεί.. Οη επηπηψζεηο δε ηεο αλεξγίαο πέξαλ απφ ην ςπρνινγηθφ θνκκάηη θαη ην 

δήηεκα ηεο θαζαξήο επηβίσζεο εγείξεη θαη έλα δήηεκα κεηαζρεκαηηζκνχ «ηνπ 

ηξφπνπ θπξηαξρίαο πνπ πθίζηαηαη ε εξγαηηθή δχλακε
85

» Άζρεκεο εξγαζηαθέο 

ζπλζήθεο, απιήξσηε εξγαζία, αθαηάιιειεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο έξρνληαη λα 

απνδείμνπλ ηα πξνιεγφκελα. 

 

ηαλ έθηαζα ζηελ Αζήλα δελ ήμεξα θαλείο. Ηηαλ πνιύ δύζθνιν. Πνπ λα πάσ; 

Ση λα θάλσ;Σειηθά βξήθα έλαλ Αθγαλό  κνπ είπε λα πάσ Άξγνο γηα 

πνξηνθάιηα. Δθεί δελ ήηαλ θαιά Γελ ήηαλ αλζξώπηλα. 20 άηνκα ζε έλα ζπίηη  

θαη πνιύ δνπιεηά θαη νύηε όια ηα ιεθηά καο έδσζαλ [Ahmed]. 

 

Γνπιέςακε παηάηεο 23 κέξεο, κεηά πήγακε Άξγνο πνξηνθάιηα καληαξίληα 

απηά, από ην Άξγνο πάιη πήγα Θήβα πάιη εθεί θξεκκύδηα. Γνπιεηά δελ ππήξρε. 

Καη εθεί βέβαηα έιεγρν θαη εθεί θάλεη ε καθία. Πέξλακε δέθα πέληε επξώ ηελ 

κέξα.  πνηνο ήζειε λα κείλεη ζε ζπίηη, ζε ζπίηη κελ θαληαζηεηο ηίπνηα έλα 

κηθξό θειί ρσξίο παξαζπξα παιηό θαη κέζα εθεί πέληε άηνκα ηνπο δίλακε ηα 

κηζά ιεθηά. Δγώ πάιη θνηκόκνπλ ζην δξόκν. Έπξεπε λα καδέςσ ιεθηά λα ηα 

ζηείισ ζηελ κάλα κνπ. Θήβα, Άξγνο, Γηάλλελα ζε παδάξη. Απηά. Η δνπιεηά 

κεησλόηαλ. Πνιιέο θνξέο ήκνπλ λεζηηθόο [Abdulkani]. 

 

ηελ Αζήλα δνύιεςα νηθνδνκή. Από ην πξσί σο αξγά ην βξάδπ. Ήκνπλ 

θαιόο. Δίθνζη επξώ έπαηξλα ηελ κέξα. Σα κηζά ηα έδηλα ζε θίιν  κνπ γηα λα 
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κείλσ ζηελ Οκόλνηα ζε έλα ζπίηη πνπ κέλακε πνιινί από ην Ιξάθ. ηαλ 

ζηακάηεζε δνπιεηά από νηθνδνκή, δνύιεςα ζην δξόκν. θάβακε δξόκνπο. 

Γύζθνιε δνπιεηά. Ήμεξα όηη πνιιά παηδηά ζέιαλε δνπιεηά θαη δελ είραλ. 

κσο έλα κήλα δελ κε πιήξσζε. Σνλ βξήθα. Σνπ είπα πεηλάσ. Με έδησμε από 

δνπιεηά. Ήζξα Πάηξα, δνύιεπα ζε ιαηθή. Κνπβάιαγα θαθάζηα κε θξνύηα, 

ληνκάηεο, ρόξηα. Βνεζνύζα αθεληηθό από πνιύ πξσί σο ην κεζεκέξη. Σώξα 

δελ δνπιεύσ. Πήγα λνζνθνκείν έβαια βεκαηνδόηε θαη ν γηαηξόο κνπ είπε όηη 

δελ κπνξώ λα δνπιέςσ [Hassan]. 

 

Γελ θνβάκαη δνπιεηά. Φπιαθή θνβάκαη. ε έμη κήλεο ζα πξέπεη λα θύγσ από 

Διιάδα. Αλ κείλσ ζα κε πηάζνπλ μαλά. Γελ κπνξώ θπιαθή. Γνπιεύσ ζηα 

θαλάξηα. Πιέλσ ηδάκηα απηνθηλήησλ. Έμη, εθηά επξώ ηελ κέξα. Γελ κπνξώ 

νύηε θαγεηό λα πάξσ. ηαλ βιέπσ αζηπλνκία κπαίλσ ζην ζπίηη, θνβάκαη 

[Atkur].  

 

ην Βόιν δνύιεπα ζηελ «κακά». Έρεη εζηηαηόξην. Βνεζνύζα ζηελ θνπδίλα. 

Έπιελα πηάηα θαη βνεζνύζα. Σν θαινθαίξη δελ είρε δνπιεηά θαη ε κακά δελ 

κπνξνύζε λα κε βνεζήζεη. Ο θίινο κνπ, κνπ είπε πάκε Άξγνο λα καδέςνπκε 

πνξηνθάιηα. Πήγα Άξγνο δελ είρε δνπιεηά. Γελ είρα πνπ λα κείλσ. Δίπα ζα 

πάσ Πάηξα γηα λα θύγσ. Να πάσ Γεξκαλία. ηελ Πάηξα δελ έρεη δνπιεηά. 

Γνύιεπα ζηνπο κύινπο ζηε Βηνκεραληθή. Καιό αθεληηθό όκσο κία κέξα κνπ 

είπε: «Θέισ άδεηα εξγαζίαο. Θα έξζεη έιεγρνο». Δγώ κόλν ξνδ θάξηα είρα. 

Με έδησμε. Πήγα ζηελ Πάηξα θαη δνύιεςα ζε θνύξλν. Από ηηο 3 ην πξσί 

βνεζνύζα αθεληηθό. Μνπ δίλεη δέθα επξώ. Ήμεξα θαιά ειιεληθά. Πήγαηλα 

παιηά ζρνιείν. Σόηε κνπ είπαλ ηα παηδηά λα πάσ ζην ιηκεληθό γηα κεηάθξαζε. 

Δθεί όκσο δελ πιεξώλνπλ [Gerige].  

 

3.6.2 ΥΔΓΗΑ ΓΗΑ ΣΟ ΜΔΛΛΟΝ  

Ο δεχηεξνο αθεγεηήο καο αλαθέξεη πσο έλα απφ ηα ζρέδηα ηνπ γηα ην κέιινλ είλαη λα 

νινθιεξψζεη ηηο ζπνπδέο ηνπ. ε απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη πξφζβαζε 

ζηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ππινπνηεί ην ειιεληθφ θξάηνο, κέζσ ηνπ Ηδξχκαηνο 

Νενιαίαο θαη Γηα Βίνπ Μάζεζεο, επνπηεπφκελνο θνξέαο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο 

θαη Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ θαη ζπγθεθξηκέλα κέζσ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ηελ ειιεληθή 
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ηζηνξία θαη ηνλ ειιεληθφ πνιηηηζκφ- Οδπζζέαο», έρνπλ κφλν νη κεηαλάζηεο/ηξηεο θαη 

νη αηηνχληεο άζπιν, κε λφκηκα έγγξαθα παξακνλήο ζηελ Διιάδα. Γίλεηαη αληηιεπηφ 

φηη έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ αηφκσλ πνπ πηζαλψο ρξήδνπλ δηεζλνχο πξνζηαζίαο θαη 

νη νπνίνη δελ έρνπλ λφκηκα έγγξαθα παξακνλήο ζηελ ρψξα απνθιείνληαη απφ ην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα.  

 

Θέισ λα ηειεηώζσ ην ζρνιείν. Θα πάξσ ην Β2 θαη κεηά ζα πάσ γηα ην Γ1. Θα 

κπσ Παλεπηζηήκην. Θέισ λα αζρνιεζώ κε ηελ πνιηηηθή. Έλαο πξόζθπγαο λα 

δώζεη ιύζε ζην πξνζθπγηθό. Γελ πάεη άιιν. Νησζνπκε θπιαθηζκέλνη ζηελ 

Διιάδα. Γελ κπνξνύκε λα πάκε πνπζελά. Μαο αλαγθάδνπλ λα γπξίζνπκε ζηε 

ρώξα καο. Δγώ ζέισ λα κείλσ Διιάδα. Αιιά ε Διιάδα καο δηώρλεη. Πιένλ, 

δελ κπνξώ λα δνπιέρσ λόκηκα, δελ κπνξώ λα λνηθηάζσ ζπίηη. Δγσ όκσο δελ 

κπνξώ λα παξαλνκήζσ γηα απηό ζα κείλσ λα αγσληζηώ. Ση άιιν κπνξώ λα 

πάζσ θαη λα κελ ην αληέμσ; θέθηνκαη θαη όηη όηαλ ζα γίλσ πξόζθπγαο ζα 

πάσ λα δσ ηελ κεηέξα κνπ. Σόζα ρξόληα πέξαζαλ [Abdulkani]. 

 

Ο ηέηαξηνο αθεγεηήο καο αλαθέξεη μαλά ην φλεηξν ηνπ λα γίλεη αξρηηέθηνλαο. ηελ 

Διιάδα θάηη ηέηνην ζα ήηαλ δχζθνιν θαζψο γηα λα κπνξέζεη λα ζπκκεηέρεη ζηηο 

παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ζα έπξεπε λα έρεη παξαθνινπζήζεη επηηπρψο ην πξφγξακκα 

Β2 εθκάζεζεο Διιεληθήο Γιψζζαο θαη Πνιηηηζκνχ. Ο ίδηνο ιφγσ ηνπ φηη πιένλ δελ 

έρεη λφκηκα έγγξαθα παξακνλήο ζηελ ρψξα δελ κπνξεί λα παξαθνινπζήζεη ηα ελ 

ιφγσ εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα.  

 

Δγώ αξρηηέθηνλαο ήζεια λα γίλσ. ηνλ Βόιν κάζαηλα ειιεληθά. Πήξα Α1, Α2. 

Ήκνπλ θαιόο καζεηήο. Έκαζα θαιά ειιεληθά θαη δνύιεπα σο κεηαθξαζηήο 

ζην ιηκεληθό. ινη κε θώλαδαλ λα θάλσ κεηάθξαζε. Σν βξάδπ αξγά, ή πνιύ 

πξσί, ζηα δηθαζηήξηα κεηά, πήγαηλα παληνύ. Γελ κε πιήξσλαλ όκσο. Δίπα ζα 

πάσ ζρνιείν. Πσο  ζα πάσ ζρνιείν. Δγώ ζα είκαη βξώκηθνο. Μπάλην θάλσ 

κία θνξά ηελ εβδνκάδα ζην Praksis. Ρνύρα θαηλνύξγηα δελ έρσ. Αλ είρα 

δνπιεηά θαη έλα ζπίηη ηώξα ζα πήγαηλα ζρνιείν, ζα είρα ξνδ θάξηα θαη εγώ ζα 

γηλόκνπλ αξρηηέθηνλαο [Gerige].  
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3.6.3 ΑΗΣΖΖ ΓΗΑ ΑΤΛΟ 

 

Ζ δηεθδίθεζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ αηφκσλ πνπ πηζαλψο ρξήδνπλ δηεζλνχο 

πξνζηαζίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ δηθαησκάησλ πξφζβαζεο ζε εθπαίδεπζε, πγεία, 

εξγαζία θαη ζηέγαζε γίλεηαη κφλν δηα κέζνπ ηεο αίηεζεο γηα άζπιν, ε νπνία 

ππνβάιιεηαη ζηελ Τπεξεζία Αζχινπ
86

. Οη ηξεηο βηνγξαθνχκελνη, κε ηε ζπκβνιή 

δηθεγφξσλ Με Κπβεξλεηηθψλ Οξγαλψζεσλ, κπφξεζαλ λα απνθηήζνπλ πξφζβαζε 

ζηηο αζηπλνκηθέο δηεπζχλζεηο θαη λα κπνξέζνπλ λα πεξάζνπλ απφ δεπηεξνβάζκηα 

επηηξνπή.  Οη δχν βηνγξαθνχκελνη αλαθέξζεθαλ ζηηο δπζθνιίεο απφθηεζεο ηεο 

επνλνκαδφκελεο ξνδ θάξηαο. Σφζν ζηε πξφζβαζε γηα ην άζπιν, ζηε πξφζβαζε ζηηο 

λνκηθέο ππεξεζίεο πνπ αζρνινχληαη κε ην άζπιν, φζν θαη ζηελ ίδηα ηε δηαδηθαζία ηεο 

ίδηαο ηεο ζπλέληεπμεο, ε νπνία είλαη κία δηαδηθαζία πεξηγξαθήο ησλ ζπλζεθψλ πνπ 

ηνπο νδήγεζαλ ζηελ θπγή, ζην δξνκνιφγην πνπ αθνινχζεζαλ, ζηελ θαηάζηαζε ηεο 

πγείαο ηνπο θαη ζηελ πνηληθή ηνπο θαηάζηαζε.  

 

Δθεί έκαζα όηη ππάξρεη ην Δ.Δ.. πνπ καο βνεζάεη λα πάξνπκε άζπιν εθεί κε 

βνήζεζε δηθεγόξνο  λα πάξσ ξνδ θάξηα επηπρώο πνπ πήξα ξνδ θάξηα 

[Ahmed]. 

 

Μνπ είπαλ ηα παηδηά όηη ζα πήγαηλαλ ζην Praksis λα δεηήζνπλ βνήζεηα γηα 

άζπιν. Πήγα κίιεζα κε δηθεγόξν. Απηνί κε βνήζεζαλ λα κείλσ ζε μελώλα 

ζηνλ Βόιν. Έκεηλα ζηνλ μελώλα γηα δύν ρξόληα. Δθεί έβγαια ξνδ θάξηα 

[Abdulkani]. 

 

ηελ Αζήλα ζην gcr κε βνήζεζαλ λα πάξσ ξνδ θάξηα. Με απηή ζα δνύιεπα 

θαη θάπνηα ζηηγκή ζα κε θαινύζαλ γηα ζπλέληεπμε θαη κεηά ζα έπαηξλα άζπξε 

θάξηα. Θα είρα δηαβαηήξην θαη ζα έθεξλα ζηελ Διιάδα ηελ νηθνγέλεηα κνπ. Αλ 

δελ είρα ξνδ θάξηα ηώξα δε ζα δνύζα. Ούηε ρεηξνπξγίν ζα κπνξνύζα λα θάλσ 
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 Η Τπεξεζία Αζύινπ, ε νπνία ππάγεηαη ζην Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε,  ηδξύζεθε κε ηνλ λόκν 
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ηδηαίηεξε θνηλσληθή νκάδα, νη νπνίνη δελ κπνξνύλ ή δελ επηζπκνύλ λα επηζηξέςνπλ ζηελ παηξίδα ηνπο 
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[Hassan]. 

 

Δγώ είρα ξνδ θάξηα. ηαλ ήκνπλ ζην μελώλα ν θνηλσληθόο ιεηηνπξγόο κε 

βνήζεζε θαη έβγαια ξνδ θάξηα. Με απηήλ πήγα ζρνιείν. ηε ζπλέληεπμε κε 

ξώηαγαλ πνιιά, λα ηνπο πσ πνηνη ήηαλ ε καθία, πσο ήξζα, πσο πιήξσζα θαη 

λα ηνπο δείμσ ζην ράξηε όια ηα κέξε πνπ πέξαζα. Κάζε θνξά πνπ ην 

ζθέθηνκαη ηξνκάδσ. Γελ κπνξώ λα δσ μαλά απηέο ηηο ζηηγκέο. Πξηλ έλα ρξόλν 

πήγα λα αλαλεώζσ. Δγώ δελ κέλσ ζε ζπίηη, κέλσ ζην Βαζηιόπνπιν θαη νύηε 

έρσ θάπνην θίιν λα κε θηινμελεί. ηελ αζηπλνκία κνπ είπαλ θέξε κνπ 

δηεύζπλζε θαηνηθίαο. Δγώ πήγα θαη ξώηεζα. Καλείο δελ κε βνήζεζε. Καη 

ηώξα είκαη ρσξίο θάξηα. Γηαηί κόλν εδώ δεηάλε δηεύζπλζε; [Gerige].  

 

Γελ ζέισ λα δεηήζσ άζπιν ζηελ Διιάδα. Να πάσ ζηελ επηηξνπή θαη λα ηνπο 

πσ ηελ ηζηνξία κνπ; Καη απηνί ηη ζα θάλνπλ; Θα κνπ δώζνπλ απνξξηπηηθε. 

Αθόκα θαη ξνδ θάξηα λα κνπ έδηλαλ εδώ ζα είκαη θπιαθηζκέλνο. Θα πεξηκέλσ 

δέθα ρξόληα. Καη ηη ζα θάλσ δέθα ρξόληα; Ούηε δνπιεηά δελ ζα έρσ. Δγώ 

είκαη απνθαζηζκέλνο λα πάσ κπξνζηά [Musab].  

 

3.7 Ζ ΕΧΖ ΣΖΝ ΠΑΣΡΑ –ΔΓΧ ΚΑΗ ΣΧΡΑ 

 

Ζ θαηνρή ηνπ δειηίνπ αηηήζαληνο άζπιν αιινδαπνχ, ε θαηνρχξσζε δηθαησκάησλ θαη 

ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ θαηνρή ηεο δελ αθαηξεί ηα πξνβιήκαηα  ηα 

νπνία πξέπεη λα αληηκεησπίζνπλ νη αηηνχληεο άζπιν φπσο ε ειιηπήο γλψζε ησλ 

θξαηηθψλ ιεηηνπξγψλ αλαθνξηθά κε ηηο παξνρέο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ θηήζε ηεο 

ξνδ θάξηαο.  

  

Η Διιάδα όκσο κε δηώρλεη.Ραηζηζκόο,  θόβνο, αδηαθνξία.Πάσ λνζνθνκείν  

δείρλσ ηε ξνδ θάξηα θαη κνπ ιέλε άδεηα νδήγεζεο είλαη; Έπεηηα δελ κε 

παίξλνπλ γηα δνπιεηά επεηδή είκαη Αθγαλόο.ην δξόκν νη γπλαίθεο θξαηάλε ηηο 

ηζάληεο ηνπο ζα ηνπο θιέςσ; Δπεηδή είκαη Αθγαλόο; 

 

Με ηε ξνδ θάξηα έβγαια ΑΦΜ, θαη άδεηα εξγαζίαο Πήγα θαη έθαλα καζήκαηα 

ειιεληθώλ . Ήζεια λα εληαρζώ ζηελ Διιάδα Δηζη, δνύιεςα λόκηκα Έθαλα 

αίηεζε ζην θεληξηθό ιηκελαξρείν  κε πήξαλ εθεί γηα κεηάθξαζε εθεί όκσο δελ 
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καο πιεξώλνπλ  κεηά έθαλα αίηεζε ζην δηθαζηήξην  είλαη θαιά θάπσο ηα 

ιεθηά εθεί γηα λα δήζσ θάλσ θαη άιιεο δνπιεηέο δνπιεύσ νηθνδνκή. κσο 

είκαη ΑΠΟΚΛΔΙΜΔΝΟ πιεξώλσ όπσο θάζε λόκηκνο πνιίηεο ελνίθην, 

θόξνπο έρσ άδεηα εξγαζίαο, αθκ, ακθα δελ είκαη ΛΑΘΡΑΙΟ ε ξνδ θάξηα 

ζεκαίλεη αηηώλ άζπιν  κέρξη λα γίλσ πξόζθπγαο γηαηί νη ππεξεζίεο δελ ην 

γλσξίδνπλ; γηαηί πάσ λνζνθνκείν θαη κε δηώρλνπλ; κνπ δεηάλε ηαπηόηεηα 

γηαηί; θαη πνιιέο θνξέο κνπ δεηάλε θαη ρξήκαηα ηνλ λόκν δελ ηνλ μέξνπλ 

[Ahmed]; 

 

Πόλαγα πνιύ ζηελ θαξδηά. Υακειή πίεζε θαη κηα κέξα κνπ είπαλ λα πάσ 

λνζνθνκείν. Δθεί κνπ είπαλ όηη ζα βάισ βεκαηνδόηε. Έλα κεράλεκα γηα λα 

ρηππά ε θαξδηά. Μνπ δήηεζαλ ρξήκαηα. Δγώ πνπ λα βξσ ρξήκαηα. Σνπο είπα 

όηη έρσ ξνδ θάξηα. Ο γηαηξόο κνπ είπε πήγαηλε ζην ινγηζηήξην. Δγώ 

θνβήζεθα. Θα πεζάλσ είπα.Υξεηάζηεθε λα ηνπο πάκε ηνλ λόκν [Hassan].  

 

χκθσλα κε ηελ εξαθεηηλίδνπ, ε γξαθεηνθξαηία «πεξηγξάθεηεηαη σο έλα δηνηθεηηθφ 

ζχζηεκα ην νπνίν επηηειεί ηελ νξγάλσζε, ην ζπληνληζκφ, ηελ επνπηεία θαη 

δηεχζπλζε ζπιινγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κε ζηνρφ ηελ ηθαλνπνίεζε πνηθίιισλ θαη 

δσηηθψλ θνηλσληθψλ αλαγθψλ
87

». Ζ γξαθεηνθξαηία κέζσ ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο αζθεί 

εμνπζία πάλσ ζηνπο πνιίηεο ιφγσ ηνπ θαηαλαγθαζηηθνχ ηεο ραξαθηήξα, ελψ 

επηβάιεη ζηνπο πνιίηεο «ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο θαη αμίεο, ηξφπνπο ζθέςεο θαη 

ζπκπεξηθνξάο, αηνκηθέο θαη ζπιινγηθέο ηαπηφηεηεο
88

». Ζ χπαξμε γξαθεηνθξαηίαο 

είλαη νξαηή ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ πνιηηψλ θαζψο σο  ηξφπνο επηβνιήο ηεο 

θξαηηθήο εμνπζίαο επάλσ ζηνπο πνιίηεο εκθαλίδεηαη κε ηελ κνξθή πξνεδξηθψλ 

δηαηαγκάησλ, λφκσλ, θαλνληζκψλ, ςεθηζκάησλ θαη νχησ θάζεμεο ζηα νπνία νη 

πνιίηεο δελ έρνπλ ιφγν επίδξαζεο.  

Απφ ηελ κηα πιεπξά ν Max Weber ζχκθσλα κε ηηο αξρέο πνπ δηαηχπσζε γηα 

ηελ γξαθεηνθξαηηθή νξγάλσζε ζεσξεί φηη κεγηζηνπνηείηαη ε νξνινγηθή ιήςε 

απνθάζεσλ αιιά θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε δηνίθεζε. Αληηζέησο, ν θαζεγεηήο 

πχξνο Εεπγαξίδεο αζθεί θξηηηθή ζηνλ Weber θαζψο ζεσξεί φηη ν φξνο 

γξαθεηνθξαηία ζπλδέεηαη κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο «λφκηκεο» εμνπζίαο θαη 

ζεσξείηαη σο δεκέλνο κε έλα πιήζνο κεηνλεθηεκάησλ πνπ νπδέπνηε ππνςηάζηεθε ν 

                                                 
87

 εξαθεηηλίδνπ, Μ., Σν θαηλόκελν ηεο Γξαθεηνθξαηίαο, Αζήλα, 2012, ζει. 21. 
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 ην ίδην, ζει.21 



 

 

67 

Weber φηαλ πξσηνρξεζηκνπνίεζε ηνλ φξν γξαθεηνθξαηία.  Αθελφο ν Weber 

ζεσξνχζε φηη ε γξαθεηνθξαηηθή νξγάλσζε ήηαλ απφ ηελ θχζε ηεο ε πην 

απνηειεζκαηηθή κνξθή νξγαλψζεσο, αθεηέξνπ ε γξαθεηνθξαηία εηδνκέλε σο λνκηθή 

εμνπζία δίλεη ην πεξηζψξην ζηελ αλάπηπμε απηαξρηθψλ ζρεκάησλ εγεζίαο θαη 

ειέγρνπ, πνπ επεξεάδνπλ δπζκελψο ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ νξγαληζκψλ. Φπζηθά νη 

θίλδπλνη δελ πεξηνξίδνληαη κφλν ζην ζεκείν απηφ
89

. 

χκθσλα κε ηα πξνιεγφκελα θαη ιφγσ ηνπ φηη ε γξαθεηνθξαηία σο ζχζηεκα 

θαη εξγαιείν δηνίθεζεο αιιά θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ήδε ππάξρνληνο πνιηηεηαθνχ 

ζπζηήκαηνο ην θαηλφκελν πνπ ζπρλά παξαηεξείηαη φρη κφλν ζε πεξηπηψζεηο 

αιινδαπψλ αιιά θαη εκεδαπψλ πνιηηψλ ηεο ρψξαο είλαη ε παγίδεπζε ηνπο ζηελ 

γεληθφηεηα θαη ηε γελίθεπζε ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ βάζεη ηνπ νπνίνπ γελληέηαη ε 

γξαθεηνθξαηία. ιεο νη πεξηπηψζεηο ζπκβαίλεη λα κελ είλαη ίδηεο, ελδερνκέλσο λα 

ππάξρνπλ φκνξξα ραξαθηεξηζηηθά αιιά αληίξνπεο πξνεθηάζεηο. Τπφ απηφ ην 

δεδνκέλν ν γξαθεηνθξαηηθφο- δηνηθεηηθφο κεραληζκφο δελ δχλαηαη λα εμππεξεηήζεη, 

λα πξνζηαηεχζεη, λα αμηνπνηήζεη θαη λα εθηηκήζεη ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηεο θάζε 

πεξίπησζεο ηνπ λα επηθέξεη ηζνλνκία θαη δηθαηνζχλε αιιά αληηζέησο γελλά 

αληζφηεηα θαη αδηθία. Έλα παξάδεηγκα γηα λα ππάξμεη ζαθήλεηα: ην λαξθσηηθφ είλαη 

παξάλνκε ζηελ Διιάδα. Παξφια απηά ππάξρεη ελδερφκελν κη λαξθσηηθή νπζία (ε 

νπνία ζεσξείηαη παξάλνκε) λα ρξεζηκνπνηεζεί σο θάξκαθν ζε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε 

αζζέλεηα. Σν ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα ζεσξείηαη άηνπν, θαζψο ν λνκνζέηεο 

πξνβιέπεη ηέηνηνπ είδνπο πεξηπηψζεηο, σζηφζν ρξεζηκνπνηψ απηφ ην παξάδεηγκα 

ψζηε λα δείμσ  φηη πξηλ ηελ ζπκπιεξσκαηηθή πξάμε ηνπ λνκνζέηε ζην ζπγθεθξηκέλν 

ππήξρε ε ίδηα αγσλία γηα ηε ιχζε ηνπ. Σξαβψληαο ηε ζθέςε πνπ αθνξά ηε θχζε ηεο 

γξαθεηνθξαηίαο ζηα φξηα ηεο θαηαιαβαίλνπκε πσο ρσιαίλεη ζε επίπεδν 

θαζεκεξηλφηεηαο. Με ιίγα ιφγηα, ε γεληθφηεηα ηεο γξαθεηνθξαηίαο έξρεηαη ζε 

ζθιεξή ζχγθξνπζε κε ην εηδηθφ ηεο θάζε πεξίπησζεο, ε νπνία πεξίπησζε φκσο 

δχλαηαη λα παξνπζηάδεη παξαπιήζηα ραξαθηεξηζηθά κε άιιεο πεξηπηψζεηο πνπ νξζψο 

εληάζζνληαη ζηε γεληθφηεηα ηνπ λφκνπ, ηαπηφρξνλα φκσο κπνξεί θαη λα 

παξνπζηάδνπλ κία ή παξαπάλσ ζεκειηψδεηο δηαθνξέο θαη θαζηζηνχλ αλίθαλεο λα 

εληαρζνχλ ζην ίδην πιαίζην ηεο πξναλαθεξζήζαο γεληθφηεηαο.  

Ζ εμνπζία, ζχκθσλα κε ηνλ Weber λνείηαη σο «κία δεισκέλε βνχιεζε 

(«δηαηαγή») ηνπ ή ησλ «εμνπζηαζηψλ» ζέιεη λα επεξεάζεη ην πξάηηεηλ άιισλ (ηνπ ή 
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 Δπαγγεινο Θενδσξάηνο Οξγαλσζε θαη δηνηθεζε επηρεηξεζεσλ,1999 ζει. 48. 
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«ησλ εμνπζηαδφκελσλ») θαη ην επεξεάδεη φλησο πξνο ηελ θαηέπζπλζε ψζηε απηφ ην 

πξάηηεηλ λα εθδηπιψλεηαη ζε έλαλ θνηλσληθά ζρεηηθφ βαζκφ κε ηέηνην ηξφπν, σο εάλ 

λα θαζηζηνχλ νη εμνπζηαδφκελνη αμίσκα ηνπ πξάηηεηλ ηνπο ην πεξηερφκελν ηεο 

δηαηαγήο ράξηλ ηεο ηδίαο («ππαθνή»)
90

».  

Γίλεηαη αληηιεπηφ απφ ηα παξαπάλσ φηη ε ζρέζε δηνίθεζεο πνιίηε βαζίδεηαη 

ζε κία αληζφηεηα θαζψο ε πξψηε είλαη εθείλε κέζσ ηεο γξαθεηνθξαηίαο ε νπνία ζα 

ζέζεη ηηο πξνππνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ν πνιίηεο ζα κπνξέζεη λα αζθήζεη ηα 

δηθαηψκαηα ηνπ. Ζ αληζφηεηα πνπ δεκηνπξγείηαη πξνδηαγξάθεη έλα κνληέιν εμνπζίαο 

ζην νπνίν ν πνιίηεο δελ κπνξεί λα παξέκβεη.  

Μέζσ ησλ αθεγήζεσλ είδακε φηη γηα λα πάξεη θαλείο ξνδ θάξηα θαη λα γίλεη 

αηηψλ άζπιν ρξεηάδεηαη πνιχ ρξφλν θαη ηελ ζπκβνιή επαγγεικαηηψλ πνπ εξγάδνληαη 

ζε ΜΚΟ. Ο ρξφλνο πνπ παξακέλεη θαλείο σο αηηψλ άζπιν θπκαηλφηαλ ζηα 7-10 έηε, 

άιινηε έπαηξλαλ νη αηηνχληεο άζπιν απνξξηπηηθή απφθαζε, επη ηεο απνξξηπηηθήο 

απφθαζεο κπνξνχζε ν αηηψλ άζπιν λα θάλεη πξνζθπγή, νπφηε  παξαηεξείηαη κία  

θπθιηθή δηφγθσζε ηεο θξαηηθήο γξαθεηνθξαηίαο.  

Δθηφο απηνχ, δεκηνπξγείηαη κία εζθαικέλε πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηνπο 

λφκνπο, δεδνκέλν πνπ επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ έληαμε ησλ αηφκσλ πνπ πηζαλψο 

ρξήδνπλ δηεζλνχο πξνζηαζίαο. Ο ιεηηνπξγφο ηνπ θξάηνπο νθείιεη λα γλσξίδεη 

πξνεδξηθά δηαηάγκαηα, λφκνπο πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ην επάγγεικα ηνπ. ¨φπσο ζα 

έιεγε εκθαηηθά θαη ν Βίθησξ Οπγθψ «Ζ γξαθεηνθξαηία είλαη ην ζάβαλν ην νπνίν 

αλαδέηαη απφ ηα βάζε ηεο γεο. Κάζε ιεπηφ είλαη έλαο αδπζψππηνο εληαθηαζκφο». 

πγθεθξηκέλα, έλαο απφ ηνπο αθεγεηέο καο αλαθέξεη φηη ην ινγηζηήξην ηνπ 

Ννζνθνκείνπ ζηελ Παηξα ηνπ δήηεζε λα πιεξψζεη πξνθεηκέλνπ λα θάλεη εηζαγσγή 

γηα ην πξφβιεκα πγείαο πνπ αληηκεηψπηδε. Ο θξαηηθφο ιεηηνπξγφο φρη κφλν αγλννχζε 

ηνλ Νφκν, αιιά αξληφηαλ επηδεηθηηθά λα ην εθαξκφζεη παξφιν πνπ ν αθεγεηήο ην 

επηζχλαςε καδί κε επηζηνιή πνπ είρα εηνηκάζεη ζρεηηθά κε ην δηθαίσκα ηνπ γηα 

δσξεάλ ηαηξηθή πεξίζαιςε.  

Μέζα απφ ηελ γξαθεηνθξαηηθή δπζκνξθία θαλεξψλεηαη κία πάιε ησλ ηάμεσλ ή 

αθφκα πην ζσζηά δηαηππσκέλα έλαο αληαγσληζκφο κεηαμχ νκαδσλ κε δηαθνξεηηθά 

εζλνηηθά ζηνηρεία. Σν ίδην ην θξάηνο ζεζπίδεη λφκνπο πνπ δηαρσξίδνπλ ηνπο πνιίηεο 

ζε άηνκα πνπ ιακβάλνπλ έπεηηα απφ ηελ πξνζθφκηζε δηθαηνινγεηηθψλ άδεηα 

εξγαζίαο θαη ζε άηνκα πνπ ελψ έρνπλ ζεζπηζκέλν ην δηθαίσκα ζηελ εξγαζία θαηά 
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ηελ Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε, εληνχηνηο κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα απαγνξεχνπλ ζε 

αηηνχληεο άζπιν λα ιάβνπλ άδεηα εξγαζίαο θαζψο φπσο θαη ν ίδηνο ν Νφκνο δειψλεη 

δελ κπνξνχλ λα ιάβνπλ άδεηα εξγαζίαο γηα ζέζε ηελ νπνία κπνξεί λα ηελ ιάβεη έλαο 

Έιιελαο πνιίηεο. 

 

 

 

3.8 ΡΑΣΗΣΗΚΖ ΒΗΑ 

   

Ζ χπαξμε θαηλνκέλσλ ξαηζηζκνχ θαη μελνθνβίαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ νηθνλνκηθή 

θξίζε νδήγεζαλ ζηελ αλάπηπμε νξγαλψζεσλ δηαρσξηζκνχ ησλ αλζξψπσλ βάζεη ηεο 

ρψξαο πξνέιεπζεο. Ζ αληηκεηψπηζε ηέηνησλ θαηλνκέλσλ νδήγεζε ην ειιεληθφ 

θξάηνο  ζηελ ζεζκνζέηεζε λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ πξνθεηκέλνπ λα θαηαπνιεκεζνχλ 

ηα ξαηζηζηηθά εγθιήκαηα, λα ηηκσξεζνχλ νη ζχηεο θαη λα πξνζηαηεχνληαη ηα ζχκαηα 

ελψ ηαπηφρξνλν γίλεηαη πξνζπάζεηα ράξαμεο εζληθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηνπ θαηλνκέλνπ. ην ζχκα σζηφζν, νη επηπηψζεηο ηέηνησλ 

εγθιεκάησλ κίζνπο δελ δηαγξάθνληαη απφ ηελ κλήκε, αιιά κέλνπλ ραξαγκέλεο θαη 

ζχκθσλα θαη κε δεδνκέλα πνπ απνξξένπλ απφ επίζεκεο κειέηεο
91

 δείρλνπλ φηη ηα 

εγθιήκαηα κίζνπο είηε δελ θαηαγξάθνληαη σο ηέηνηα, είηε πνηέ ηα ζχκαηα δελ 

θαηαγγέινπλ ξαηζηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ έρνπλ δερζεί.  

 

 

Τπήξρε όκσο θάηη πνιύ θαθό ζηελ Πάηξα. Υξπζαπγίηεο καο αθνινπζνύζαλ θαη 

καο ζάπηδαλ. Δηδηθά ζηα Φειαιώληα νύηε λα πιεζηάζνπκε δελ κπνξνύζακε. 

Δληάμεη είρακε θάηη παηδηά πνπ καο πξνζηάηεπαλ, αιιά δελ κπνξώ εγώ λα 

δερηώ όηη θάπνηνο πάληα ζα κε θπιάεη. Καη απηόο ήηαλ  ν ιόγνο πνπ ήζεια λα 

θύγσ [Ahmed]. 

 

Έρσ ξνδ θαξηα. Μπνξώ λα κείλσ εδώ. Θέισ λα κείλσ εδώ. Έθπγα όκσο 

γηαηη θνβόκνπλ ηνπο Υξπζαπγίηεο. Βξαδπ δελ κπνξνύζα λα θπθινθνξήζσ. 

ηαλ έκελα ζηελ ΑΒΔΞ, πνιιά βξάδηα έξρνληαλ έμσ απν ην εξγνζηάζην θαη 

καο θώλαδαλ. Πνιινύο απν εκάο καο είραλ ρηππήζεη κε γθινκπ θαη όηαλ 

                                                 
91
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δεηήζακε λα έξζνπλ κάξηπξεο απν ην βελδηλάδηθν θαλείο δελ εξρόηαλ. Καη ηελ 

αζηπλνκηα πνπ ηελ θαινύζακε, πνηε δελ εξρόηαλ. Έιεγαλ πάληα “εζεηο 

ζπλέρεηα ηζαθσλεζηε”. Λνηπόλ, έλα απνγεπκα απνθάζηζα λα θύγσ. Υσξίο 

δηαθηλεηή. Μπήθα ζε έλα θνξηεγό, ζηξηκώρηεθα θξάηεζα ηελ αλαπλνή κνπ 

ζηνλ έιεγρν θαλεηο δελ κε θαηάιαβε. Απν ην άγρνο θαη ηελ θνύξαζε κνπ 

θνηκήζεθα. Ξύπλεζα θαη θαηάιαβα όηη ήκνπλα ζην δξόκν. Δίρα θηάζεη Ιηαιία. 

Δθεί ζα δεηνύζα άζπιν. Πάσ λα θαηέβσ απν ηελ ληαιίθα θαη ν νδεγόο κε 

θαηάιαβε. Με γύξηζαλ πίζσ. ην πινίν (βνπξθώλεη, παύζε 5 δεπηεξνιέπησλ) 

ν θύιαθαο αξρηζε λα κε βξίδεη. Γελ κπνξνύζα λα κηιήζσ. Γελ κπνξνύζα λα 

αλαζάλσ (έληνλε νκηιία). Σν βξάδπ κπαίλεη κέζα θαη κνπ ιέεη: Βγάιε ηα 

ξνύρα ζνπ. Δγώ άξρηζα λα κηιάσ δπλαηά.Ορη (έληνλε νκηιία). Μνπ έξημε κία 

ζην θεθάιη κε ην γθινκπ. Έπεζα θάησ. Με ζήθσζε. Μνπ είπε μαλα βγάιε ηα 

ξνπρα ζνπ. Άξρηζα λα θιαίσ. Γδύζεθα. Αηζζαλνκνπλ ληξνπή. Μνπ έδσζε 

ζήκα λα βγαισ ηα εζσξνπρα κνπ. Άξρηζα λα ηξέκσ. Σν έβγαια. Μνπ είπε 

κεηά λα ην βάισ ζην ζηόκα κνπ. Ξέξεηο ηη ζεκαίλεη απηό γηα εκάο; (παύζε 

δεθαπέληε δεπηεξνιέπησλ, θιάκα). Ήξζα ζηελ Πάηξα. Η πξώηε κνπ ζθέςε λα 

έξζσ λα ζην πσ. Φνβήζεθα θαη πάιη. Να θάλνπκε θαηαγγειία είπεο. 

Φνβήζεθα θαη είπα όρη. Πνηνο ζα λνηαζηεη γηα εκέλα γηα έλαλ μέλν; Καη πάιη 

ηη ζα πάζεη απηνο; Δλώ εγώ κπνξεη πνηέ λα κελ γίλσ πξόζθπγαο γηα απηό ην 

ιόγν. Αιήζεηα ζνπ ιέσ, εγώ ζα πξνζπαζώ λα ιέσ ζε άηνκα απν Αθγαληζηάλ 

λα θαηαγγέινπλ απηά πνπ δνπλ [Abdulkani]. 

 

Δγώ είκαη κεγάινο, κάιινλ παππνύο γηα απηό δελ κε πείξαμαλ πνηέ. Έρσ δεη 

όκσο ην θίιν κνπ λα έξρεηαη κε αίκα ζην πξόζσπν. Ήηαλ αξγά ην βξάδπ θαη 

ήξζε θαη κνπ θώλαμε. Φνβόηαλ όκσο λα πάεη λνζνθνκείν γηαηί ζα ηνπ έθαλαλ 

απέιαζε [Hassan].  

 

ηελ Πάηξα ε Υξπζή Απγή ην βξάδπ βγαίλεη ζηα Φειαιώληα ή ζηε Ρήγα 

Φεξαίνπ θαη όπνηνλ δεη όηη είλαη μέλνο ηόηε ηνλ ρηππάεη. Πξηλ από έλα κήλα 

πεξπαηνύζα ζηε Ρήγα Φεξαίνπ θαη αλέβαηλα ηα ζθαινπάηηα γηα λα πάσ 

Φειαιώληα. Δθεί θάπνηνη κνπ θώλαμαλ. Δγώ δελ γύξηζα λα ηνπο θνηηάμσ. 

Καηάιαβα έλα ρηύπεκα πίζσ ζηελ πιάηε έπεζα θάησ. Ξύπλεζα κεηά από ώξα. 

Η αζηπλνκία δελ θάλεη θάηη. Σν θξάηνο ηνπο ζέιεη αιιηώο δελ ζα ππήξραλ 

[Musab].  
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Ο ζεζκηθφο ξαηζηζκφο αλαγλσξίδεηαη σο εθείλεο νη «θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο, 

εθπαηδεπηηθέο, πνιηηηθέο δπλάκεηο ή πνιηηηθέο νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ ψζηε λα 

πηνζεηήζνπλ απνηειέζκαηα δηάθξηζεο ή λα δψζνπλ πξνηίκεζε ζε κέιε κηαο 

νκάδαο έλαληη άιισλ
92

. Ζ έλλνηα ηνπ ξαηζηζκνχ πξνέξρεηαη απφ ηελ ηηαιηθή ιέε 

razza δειαδή θπιή θαη πξφθεηηαη γηα κία θαηαζθεπαζκέλε έλλνηα  ε νπνία 

ζεκαηνδνηεί ηελ πξνυπφζεζε απφιαπζεο αγαζψλ θαη έληαμεο κίαο νκάδαο ζε 

ζχγθξηζε κε άιιε
93

.  

Ζ θπιεηηθή δηάθξηζε, φληαο κία θαηαζθεπαζκέλε εηθφλα δχλακεο ησλ 

«Λεπθψλ» έλαληη ησλ αηφκσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ άιιεο ρψξεο ρξνλνινγείηαη 

απφ ηα ηέιε ηνπ 15
νπ

 αηψλα. Οη Δπξσπαίνη έξρνληαο ζε επαθή κε άηνκα απφ Αζία 

θαη Αθξηθή θαη βιέπνληαο κία δηαθνξεηηθή πνιηηηζκηθή νπηηθή ζεψξεζαλ φηη νη 

«θιεξνλνκεκέλεο, βηνινγηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο θπιέο» ηνπο νδεγεί ζε κία 

ππεξνρή  ησλ «Λεπθψλ» έλαληη ησλ ππνινίπσλ, δεδνκέλν πνπ ηνπο επέηξεςαλ λα 

ηνπο ζθιαβψζνπλ θαη λα θαηαιάβνπλ ηα εδάθε ηνπο
94

.  

Σα εγθιήκαηα κίζνπο εληάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ βίαησλ 

πξνζσπηθσλ εγθιεκάησλ. Σα εγθιεκαηα κίζνπο αλαθέξνληαη ζε « πξάμεηο βίαο  

ελαληίνλ ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πξνζψπνπ ή κειψλ κηαο νκάδαο επεηδή δηαζέηνπλ 

νξηζκέλα αλεπηζχκεηα θαη απνθξνπζηηθά γηα ηνπο δξάζηεο απηψλ ησλ 

εγθιεκάησλ θπιεηηθά, εζλνηηθά, ζξεζθεπηηθά, ζεμνπαιηθά θαη άιια 

ραξαθηεξηζηηθά
95

». Γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη ζηα εγθιήκαηα κίζνπο αλαθέξνληαη θαη 

νη αθεγεηέο καο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ παξελφριεζε ηνπο ιφγσ εζληθήο 

θαηαγσγήο, ζηελ ξαηζηζηηθά ππνθηλνχκελε αλζξσπνθηνλία, ζηνλ μπινδαξκφ θαη 

ζηελ  ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε.  

Ζ ξαηζηζηηθή βία πνπ δέρνληαη ηα άηνκα πνπ πηζαλψο ρξήδνπλ δηεζλνχο 

πξνζηαζίαο εθδειψλεηαη απφ άηνκα γεγγελή ελαληίνλ αηφκσλ πνπ δελ έρνπλ ηελ 

θνηλσληθή, νηθνλνκηθή δχλακε θαη είλαη επάισηνη ιφγσ γξαθεηνθξαηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ. Σα εγθιήκαηα κίζνπο ρσξηθά ηνπνζεηνχληαη ζε πφιεηο πνπ ππάξρεη ε 

αλεθηηθφηεηα ηέηνηνπ είδνπο ζπκπεξηθνξψλ, ρξνληθά είλαη ζπνξαδηθέο ή κφληκεο, 
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ελψ «πξφθεηαη γηα βησκέλεο πξνθαηαιήςεηο ελαληίσλ αηφκσλ ή νκάδσλ, κε 

αξλεηηθή ζηεξενηππηθή θφξηηζε
96

».  

Σα άηνκα πνπ πηζαλψο ρξήδνπλ δηεζλνχο πξνζηαζίαο, εηζέξρνληαη ζε 

επξσπαηθφ έδαθνο δίρσο λφκηκα έγγξαθα, δηψθνληαη λνκηθά απφ ην θξάηνο 

ππνδνρήο θαη παξαπέκπνληαη ζε θέληξα θξάηεζεο, ζπκαηνπνηνχληαη ελ νιίγνηο 

ιφγσ ηεο παξάηππεο κεηαλάζηεπζεο φπσο νξίδεηαη λνκηθά, ελψ έξρνληαη 

αληηκέησπνη κε εγθιήκαηα κίζνπο ηα νπνία επηθπξψλνληαη κε ην  δφγκα «Νφκνο 

θαη Σάμε» ζρεδηάρνληαο θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν έλα πνγθξφκ δηψμεσλ ζε βάξνο ηεο 

ίδηαο ηεο δεκνθξαηίαο θαη θπξίσο  ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ.  
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

Ζ βηνγξαθηθή ζπγθξφηεζε ησλ παξαπάλσ εμεηαδφκελσλ πεξηπηψζεσλ 

πεξηιακβάλνπλ  φινπο εθείλνπο ηνπο λνεκαηνθφξνπο άμνλεο ηεο δσήο ηνπο. Ο βίνο 

ηνπο, φπσο καο παξαηέζεθε ρσξίδεηαη ζηνπο εμήο άμνλεο: 

 ηελ δσή ζηελ ρψξα ηνπο  

  ην ηαμίδη ηνπο πξνο ηελ Δπξψπε  

 ηελ δσή ηνπο ζηελ Διιάδα 

 

Γχξσ απφ απηά ηα δχν δεδνκέλα θαλεξψλεηαη έλα δίθηπν δξάζεο πνπ πξνζδηνξίδνπλ 

ηφζν ηνπο ίδηνπο φζν θαη ηελ δηαθνξά ηνπο απέλαληη ζηνπο Έιιελεο. Οη 

βηνγξαθνχκελνη έρνπλ δεκηνπξγήζεη έλα δηαθξηηφ θφζκν κε ζπγθεθξηκέλεο ζηάζεηο 

απέλαληη ζηε δσή θαη έλα ζπγθεθξηκέλν ηξφπν βίσζεο ησλ πξαγκάησλ. Βιέπνπκε 

έλα δίπνιν: ε δσή ηνπο απέλαληη ζηε δσή ησλ γεγγελψλ.  πλνπηηθά, νη ζηάζεηο θαη 

ζπκπεξηθνξέο ηνπ κεηαλάζηε απέλαληη ζηελ θαζεκεξηλή επαθή κε άηνκα θαη νκάδεο 

κε δηαθνξεηηθφ πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν, ππνγξακκίδνπλ ηηο ίδηεο ηηο ζηξαηεγηθέο 

δξάζεηο ηνπ θαη απηέο είλαη:  

 ε πεξηζσξηνπνίεζε, δειαδή ε απψιεηα ηαπηφηεηαο ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο 

ρσξίο ηελ ππνθαηάζηαζή ηεο απφ ηελ έληαμε ζηελ επξχηεξε θνηλσλία  

 ν δηαρσξηζκφο, δειαδή ε απνκάθξπλζε απφ ηελ επξχηεξε θνηλσλία θαη ε 

δηαηήξεζε ηεο εζλνηηθήο ηαπηφηεηαο ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο  

 ε αθνκνίσζε, δειαδή ε νπζηαζηηθή απψιεηα ησλ πνιηηηζκηθψλ ζηνηρείσλ ηεο 

ρψξαο πξνέιεπζεο θαη ε αθνκνίσζε απφ ηελ θπξίαξρε νκάδα, θαη  

 ε ελαξκφληζε, δειαδή ε ζπλχπαξμε πνιηηηζκηθψλ ζηνηρείσλ ηφζν ηεο ρψξαο 

πξνέιεπζεο φζν θαη ηεο ρψξαο ππνδνρήο  

 Ζ "εζληθή θαηαγσγή" ζπλνδεχεη ηνπο κεηαλάζηεο θαζεκεξηλά, φρη επεηδή 

απνηειεί δηθή ηνπο επηινγή, αιιά επεηδή απνηειεί ζηηο κνληέξλεο θνηλσλίεο 

έλα θπξίαξρν θαη ζεζκηθά λνκηκνπνηεκέλν πξφηππν αληίιεςεο θαη εξκελείαο 

ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Ζ εζληθή πξνέιεπζε ιεηηνπξγεί  απηνκάησο 

σο θξηηήξην θνηλσληθήο θαηεγνξηνπνίεζεο-αμηνιφγεζεο ηνπ "εζληθνχ εγψ" 

θαη ηνπ "εζληθνχ άιινπ". Γηα λα αληρλεχζνπκε ηε ζεκαζία ηεο εζληθήο 

θαηαγσγήο γηα ηνπο κεηαλάζηεο πξέπεη πξψηα λα δνχκε πψο απηή 
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δηακεζνιαβείηαη ζηηο θαζεκεξηλέο ηνπο εκπεηξίεο. Ζ ζρέζε κε ηελ εζληθή 

θαηαγσγή δηακεζνιαβείηαη ηδηαίηεξα κέζα απφ εκπεηξίεο θνηλσληθνχ 

ζηηγκαηηζκνχ θαη ξαηζηζκνχ, αθελφο, θαη απφ ηηο πξνζδνθίεο ησλ ελήιηθσλ 

νκνεζλψλ αθεηέξνπ. Ζ ζεηηθή αλαθνξά ησλ "μέλσλ" ζηελ «εζληθή θαηαγσγή» 

ηνπο, σο θνηλσληθά δηακεζνιαβεκέλε δπλαηφηεηα πνιηηηζκηθνχ 

απηνπξνζδηνξηζκνχ, κπνξεί λα έρεη πνιιά θαη δηαθνξεηηθά θίλεηξα. ε 

αξθεηέο πεξηπηψζεηο, γηα παξάδεηγκα, λνεκαηνδνηείηαη σο ζχκβνιν 

απζεληηθφηεηαο ηνπ πνιηηηζκνχ ηνπο. Με άιια ιφγηα, ε λνεκαηνδφηεζε ηεο 

«εζληθήο θαηαγσγήο» ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ ραξαθηεξηζηηθή γηα ηηο 

ζχγρξνλεο θνηλσλίεο ηάζε δηαξθνχο εμαηνκίθεπζεο θαη κε ηνλ έληνλν 

αληαγσληζκφ κεηαμχ ησλ νκάδσλ γηα ηελ "επηλφεζε" ζπκβφισλ ηθαλψλ λα 

αλαδείμνπλ ηελ απζεληηθφηεηα ηεο πνιηηηζκηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο. Με άιια 

ιφγηα, ηα ππνθεηκεληθά θίλεηξα "πξνζθπγήο" ζηελ «εζληθή θαηαγσγή» πξέπεη 

λα αλαδεηεζνχλ θαη ζηηο δηαδηθαζίεο δηαξθνχο πνιηηηζκηθήο δηαθνξνπνίεζεο, 

φπσο απηέο δηακνξθψλνληαη ζηηο κεηακνληέξλεο θνηλσλίεο.  

 

 ηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, απηήο ηεο εθαξκνζκέλεο ζήκεξα 

Γηαπνιηηηζκηθήο, ηα άηνκα πνπ πηζαλψο ρξήδνπλ δηεζλνχο πξνζηαζίαο 

έξρνληαη θαηαξράο, αληηκέησπνη κε κηα δηρνηνκηθά δνκεκέλε (ηφζν 

ζπκβνιηθά φζν θαη πιηθά) θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ ηχπνπ «εκείο» θαη 

νη «μέλνη». Δίλαη εθ ησλ πξαγκάησλ αλαγθαζκέλνη λα πξνζαλαηνιίδνληαη θαη 

λα δξνπλ ηαπηφρξνλα «εληφο» θαη «εθαηέξσζελ» ησλ «εζλνηηθψλ ζπλφξσλ». 

Οη δηαδηθαζίεο εηεξνεζλνηηθνπνίεζεο θαη απηνεζλνηηθνπνίεζεο απνηεινχλ 

ζεκαληηθνχο νξίδνληεο αληηπαξάζεζεο, πξνζαλαηνιηζκνχ θαη δξάζεο, επεηδή 

κέζα ζ‟ απηέο απνθξπζηαιιψλεηαη ην ζπλνιηθφ πιέγκα ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ 

ησλ κειψλ ηεο πιεηνςεθίαο θαη ησλ κεηαλαζηψλ. Απέλαληη ζ‟ απηέο ηηο 

δηαδηθαζίεο θαινχληαη νη αιινδαπνί λα πάξνπλ ζέζεηο θαη λα 

απηνπξνζδηνξηζηνχλ. Μήπσο φκσο, ν θπξίαξρνο πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ 

εθαξκνζκέλνπ ζήκεξα κνληέινπ ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο  εγθπκνλεί 

ηνλ θίλδπλν εγθισβηζκνχ  ησλ «μέλσλ» ζε κηα ζηεξενηππηθά 

θαηαζθεπαζκέλε δηαθνξεηηθφηεηα; Μήπσο απηή ε ππνγξακκηζκέλε 

δηαθνξεηηθφηεηα θινλίδεη αληί λα ελδπλακψλεη ηελ ήδε επηβαξπκέλε 

ςπρνινγία ηνπ κεηαλάζηε;Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε εδψ ηε ζεκειηψδε αλάγθε 

ηνπο γηα ζπκβνινπνίεζε θαη θνηλσληθή απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηάο ηνπο, 
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φπσο απηή δηακνξθψλεηαη κέζα απ‟  ηα δίγισζζα-δηπνιηηηζκηθά βηψκαηά 

ηνπο θαη φρη κφλνλ.  

 

Τπφ απηέο ηηο επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο, νη νπνίεο δε δηαθαίλεηαη λα κεηαβάιινληαη 

άκεζα, απνηειεί επζεβή πφζν ην λα θάλνπκε ιφγν γηα νκαιή ελζσκάησζε ησλ 

κεηαλαζηεπηηθψλ πιεζπζκψλ. ηελ θαιχηεξε πεξίπησζε κπνξνχκε λα ειπίδνπκε ζε 

κία αλεθηηθή ζπλχπαξμε, ε νπνία φκσο ζα είλαη αξθεηά εχζξαπζηε θαη ζα 

επεξεάδεηαη απφ εμειίμεηο ζηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή θαη απφ ηζηνξηθέο, πνιηηηζκηθέο 

θαη ζξεζθεπηηθέο παξακέηξνπο. Γη‟ απηφ θαη ε «ραιάξσζε» ησλ φξσλ θηήζεο ηεο 

ειιεληθήο ηζαγέλεηαο θαη ε παξνρή δηθαηψκαηνο ςήθνπ ζηηο ηνπηθέο εθινγέο ζηνπο 

κεηαλάζηεο ε νπνία ςεθίζζεθε απφ ηελ Βνπιή, φρη κφλνλ δελ ζα δηεπθνιχλεη ηελ 

επίιπζε ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ πξνβιήκαηνο ηεο Διιάδαο, αιιά ίζσο λα ην πεξηπιέμεη 

ζην κέιινλ. 

  Σέινο, πξνζπαζψληαο λα ζπλδέζνπκε ηε βηνγξαθηθή ζεκαζία ηνπ θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ κε ηε δσή ησλ βηνγξαθνχκελσλ νθείινπκε, φπσο νη ίδηνη ην έζεζαλ, λα 

θαηαδείμνπκε ηελ έκθαζε πνπ δίλνπλ νη ίδηνη ζην θαηλφκελν απηφ, ην νπνίν είλαη 

παξφλ ζηε δσή ηνπο απφ ηε ζηηγκή ηεο γέλλεζεο ηνπο έσο θαη ηψξα. Σα ππνθείκελα 

θαζφιε ηε δηάξθεηα ηνπ βίνπ ηνπο, πξνζπαζνχζαλ λα άξνπλ ηα εκπφδηα απνθιεηζκνχ 

ηνπο απφ  ην ππφινηπν θνηλσληθφ ζχλνιν. Θεζκνί φπσο ε εθπαίδεπζε, ε πγεία θαη ε 

εξγαζία απνηεινχλ, απνηεινχλ θξαγκνί ζηελ ηζφηηκε ζπκκεηνρή ηνπο ζην θνηλσληθφ 

γίγλεζζαη.  
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ΑΝΣΗ ΔΠΗΛΟΓΟΤ 

..ρη πηα ην πώο ζα δήζεηο θαιύηεξα, αιιά αλ ζα δήζεηο θαλ…
97

 

 

Με ηηο παξαπάλσ θξιάζε θιείλεη ε δηπισκαηηθή κνπ εξγαζία, ε ηξαγηθή αληίθαζε 

ησλ νπνίσλ εθθξάδεη ηε ζηπγλή θνηλσληνινγηθή δηαπίζησζε ηεο νληνινγηθήο 

ππνβάζκηζεο ηνπ ζχγξνλνπ αλζξψπνπ: ν άλζξσπνο, ζαξθίν πιένλ, εμνλησκέλνο απφ 

ηελ λνζεξφηεηα ηνπ θξάηνπο ηνπ, παξαηηήζεθε φρη κφλνλ απφ ηηο κέρξη πξνο ηηλνο 

θαηαθηήζεηο ηνπ σο πνιηηηθνχ φληνο, αιιά θαη απφ ηνλ εδνληθφ αγψλα ηνπ γηα 

αλαδήηεζε πλεπκαηηθήο ηξνθήο θαη πεξηθέξεηαη πηα σο πξσηάλζξσπνο γηα ηελ 

επηβίσζε ηνπ ζσκαηνεηδνχο ηνπ. 

Απηφ πνπ δελ ζα θιείζεη είλαη ην βίσκα –φρη ηνπ άιινπ- ηνπ 

εμππεξεηνχκελνπ, αιιά ην βίσκα φισλ. Δίκαζηε ή ελ  δπλάκεη φινη κπνξνχκε λα 

γίλνπκε  άλεξγνη, άπνξνη, αλαζθάιηζηνη, άζηεγνη, ζχκαηα ξαηζηζηηθήο βίαο. Καη δελ 

είλαη επηινγή καο. Γίρσο βήκα γηα λα κηιήζνπκε, κε ςήγκαηα δχλακεο γηα 

αληίζηαζε, εμαζιησκέλνη θαη απνγνεηεχκελνη πεξηκέλνπκε ην ΦΧ.  

Ο ζεβαζκφο ησλ δηθαησκάησλ θαη ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ αηφκσλ πξέπεη 

κέζα απφ  λέεο θνηλσληθέο πξσηνβνπιίεο λα αλαθέξεηαη εηδηθφηεξα ζηελ πξνζηαζία 

ηεο αμηνπξέπεηαο ησλ αηφκσλ, ηελ απνθπγή θαηαρξεζηηθψλ πξαθηηθψλ θαη ηελ 

αλαγλψξηζε ηνπ δηθαηψκαηνο απηφ-πξνζδηνξηζκνχ ηνπο. Οη πξαθηηθέο αξθεηψλ 

ηππηθψλ θαη άηππσλ πξσηνβνπιηψλ παξαβηάδνπλ ην ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην θαη 

ζέηνπλ ηηο εππαζείο νκάδεο ζε δπζκελή ζέζε (πρ. ηειενπηηθή θάιπςε ρσξίο ηελ 

έγθξηζε ησλ ίδησλ, δηαλνκή ηξνθίκσλ κε ηε κέζνδν ηεο ινηαξίαο, δεκνζηνπνίεζε 

νλνκάησλ εμππεξεηνχκελσλ ρσξίο ηελ έγθξηζή ηνπο- παξαβίαζε επαίζζεησλ 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ). Απνθνξχθσκα κηαο ηέηνηαο εθκεηάιιεπζεο  απνηειεί φηαλ 

ε αθεγεκαηηθή θαηάζεζε ςπρήο ηνπ κεηαλάζηε, φπσο νη αλσηέξσ,  γίλεηαη εκπνξηθή 

πξάμε θαη αληηθείκελν θέξδνπο είηε απφ  δεκνζηνγξάθνπο είηε απφ 

απηναπνθαινχκελνπο ζπγγξαθείο. 

Πξνο ηνχην, ε ελζάξξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο ζην θνηλσληθφ γίγλεζζαη θαη ε 

ελδπλάκσζε ησλ εμππεξεηνχκελσλ, θξίλεηαη απαξαίηεηε ψζηε λα απνηειεί έλα απφ 

ηα ζεκαληηθφηεξα θξηηήξηα πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ  αληαλαθιψληαο 

ηελ απνδνρή ηεο αμίαο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ εμππεξεηνχκελσλ, έηζη ψζηε λα 

ιεηηνπξγήζνπλ ζηα πιαίζηα θνηλσληθήο ηζφηεηαο. Γπζηπρψο, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο 
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ηππηθψλ θνηλσληθψλ δνκψλ αιιά θαη άηππσλ πξσηνβνπιηψλ θαίλεηαη λα κελ 

εθπιεξψλεηαη ην θξηηήξην απηφ. Αληηζέησο, πξνθξίλεηαη κηα παηεξλαιηζηηθή θαη 

εζηθνινγηθή αμηνιφγεζε ησλ εμππεξεηνχκελσλ, ρσξίο κέξηκλα γηα δηαζθάιηζε ηεο 

ζπκκεηνρήο ηνπο ζην ζρεδηαζκφ, ηελ παξνρή θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ ππεξεζηψλ.  

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή έγηλε ζηα πιαίζηα ηεο νινθιήξσζεο ηνπ 

κεηαπηπρηαθνχ κνπ πξνγξάκκαηνο. Απηφ πνπ απνθφκηζα είλαη ην βίσκα φρη ηνπ 

άιινπ- ηνπ δηαθνξεηηθνχ, αιιά ην βίσκα πνπ είλαη ίδην κε ην δηθφ κνπ. Γελ ζέισ λα 

κπεη έλα ηέινο εδψ. Σν ηέινο ζα γξαθηεί κφλν φηαλ θαλείο δελ ζα είλαη κφλνο, φηαλ 

δνκέο αιιειεγγχεο δελ ζα έρνπλ ιφγν λα πθίζηαληαη κηαο θαη ζα ππάξρεη πνιηηηθή 

πξνζαλαηνιηζκέλε ζηνλ άλζξσπν. ηαλ ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα δελ ζα είλαη 

ζεσξεηηθέο θαηαζθεπέο, αιιά ζα έρνπλ πξαθηηθφ αληίθηππν.  
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