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Το τριετές Ερευνητικό Πρόγραμμα IRMA: Η Διακυβέρνηση της μη Νόμιμης
Μετανάστευσης: Κράτη, Δρώντες και Μεσάζοντες, ολοκληρώνεται στις 30
Οκτωβρίου 2015. Το σύνολο των μελετών θα εκδοθούν σε e-book στα
ελληνικά, ενώ τα συγκριτικά ευρήματα του προγράμματος θα αναλυθούν
περαιτέρω σε ειδικό Θεματικό Τεύχος στα Αγγλικά.

The three-year research program IRMA: Governing Irregular Migration:
States, Actors and Intermediaries, will be completed by 30 October 2015.
All the studies will be published in e-book in Greek, while the comparative
findings of the project will be further analyzed in a special Thematic Issue
in English.

I RMA Δ ημο σι ε ύ σε ι ς

I RMA New Pub l ic at io n s

Μ ε λ έ τ ε ς Π ε ρ ι π τ ώ σ ε ων

C a s e s tu d i e s

Πώς οι πολιτικές ελέγχου επηρεάζουν τα σχέδια και τις ενέργειες των
μελλοντικών (και των υπαρχόντων) μεταναστών; Γιατί ορισμένες πολιτικές
είναι πιο επιτυχημένες από άλλες; Αυτά είναι τα κεντρικά ζητήματα, που
εξετάζονται από τις Μελέτες Περιπτώσεων του IRMA.

How do migration control policies affect the plans and actions of actual
and prospective irregular migrants? Why some policies are more
successful than others? These are the central questions addressed by the
IRMA Case studies.

Έκθεση για το Αφγανιστάν

Case study: Afghanistan

Δημητριάδη, Α. (2015), «Η Ελλάδα είναι σαν μια πόρτα που την περνάς
για να φτάσεις στην Ευρώπη»: Κατανοώντας την Αφγανική μετανάστευση
στην
Ελλάδα.
Διαθέσιμο
από:
http://irma.eliamep.gr/wpcontent/uploads/2013/04/IRMA-Case-Study_ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ-ΕΛ-2015.pdf

Dimitriadi, A. (2015), “Greece is like a door, you go through it to get to
Europe”: Understanding Afghan migration to Greece. Available at:
http://irma.eliamep.gr/wp-content/uploads/2013/04/IRMA-CaseStudy_Afghanistan-EN.pdf

Έκθεση για την Αλβανία

Case study: Albania

Γκέμη, Ε. (2015), «Η Ατελής Τροχιά της Αλβανικής Μετανάστευσης στην
Ελλάδα».
Διαθέσιμο
από:
http://irma.eliamep.gr/wpcontent/uploads/2013/04/IRMA-Case-Study_Alb_Gr.pdf

Gemi, E. (2015), “The Incomplete Trajectory of Albanian Migration in
Greece”.
Available
at:
http://irma.eliamep.gr/wpcontent/uploads/2013/04/IRMA_case-study-Alb_En.pdf

Έκθεση για την Γεωργία

Case study: Georgia

Μαρούφωφ, Μ. (2015) «Παράτυπη Γεωργιανή μετανάστευση στην
Ελλάδα: ο ρόλος των πολιτικών μετανάστευσης και των κοινωνικών
δικτύων».
Διαθέσιμο
από:
http://irma.eliamep.gr/wpcontent/uploads/2013/04/IRMA-Case-Study_Γεωργία_ΕΛ.pdf

Maroufof, M. (2015), “Irregular Georgian Migration to Greece: the role of
migration policies and social networks”. Available at:
http://irma.eliamep.gr/wp-content/uploads/2013/04/IRMA-CaseStudy_Georgia_EN.pdf

Έκθεση για το Πακιστάν

Case study: Pakistan

Μαρούφωφ, Μ. (2015) «”Δεν είναι μόνο τα λεφτά. Είναι και το πως
σκέφτομαι οι άνθρωποι εκεί πέρα”. Ακολουθώντας την πορεία των
Πακιστανών μεταναστών προς στην Ελλάδα». Διαθέσιμο από:
http://irma.eliamep.gr/wp-content/uploads/2013/04/IRMA-CaseStudy_ΠΑΚΙΣΤΑΝ-ΕΛ.pdf

Maroufof, M. (2015), “‘It is not just the money. It is also how the people
think over there” Retracing the journey of Pakistani migrants to Greece’.
Available
at:
http://irma.eliamep.gr/wpcontent/uploads/2013/04/IRMA-Case-Study_PAKISTAN-EN.pdf

Έκθεση για την Ουκρανία

Case study: Ukraine

Νικόλοβα, Μ.(2015), «Η δυναμική της μετανάστευσης των Ουκρανών
στην Ελλάδα: διαδρομές, αποφάσεις και πρακτικές». Διαθέσιμο από:
http://irma.eliamep.gr/wp-content/uploads/2013/04/IRMA-Case-StudyΟυκρανία.pdf

Nikolova, M.(2015), “The dynamics of Ukrainian migration Greece:
Routes, decisions, practices”. Available at: http://irma.eliamep.gr/wpcontent/uploads/2013/04/IRMA-Case-Study-Ukraine.pdf

Συγκριτική Έρευνα

C o mp a r a ti v e Pa p e r

Τριανταφυλλίδου, Α. (2015) «Δρώντες και παράγοντες στην
Διακυβέρνηση της μη νόμιμης μετανάστευσης: συγκριτική ανάλυση των
Αλβανικών, Γεωργιανών, Ουκρανικών, Πακιστανικών και Αφγανικών
παράτυπων
ροών
προς
την
Ελλάδα».
Διαθέσιμο
από:
http://irma.eliamep.gr/wp-content/uploads/2013/04/IRMAComparative_EL.pdf

Κ ε ί μ ε ν ο Πο λ ι τ ι κ ή ς
Τριανταφυλλίδου, Α. και Γκέμη, Ε. (2015) «Μη νόμιμη μετανάστευση στην
Ελλάδα: τι διακυβεύεται?». Διαθέσιμο από: http://irma.eliamep.gr/wpcontent/uploads/2015/06/IRMA-Policy-Paper-EL.pdf

I R M A - Δ ι ε θ ν έ ς Σ υ ν έ δ ρ ι ο 8 - 9 Ι ο υ λ ί ο υ σ τ ην Α θ ή ν α
Τo ΕΛΙΑΜΕΠ σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της
Φλωρεντίας (EUI) διοργάνωσαν την Τετάρτη 8 Ιουλίου και την Πέμπτη 9 Ιουλίου
Διεθνές Συνέδριο με θέμα: «Η Διακυβέρνηση της Μη Νόμιμης Μετανάστευσης:
Κράτη, Μετανάστες και Μεσάζοντες». Το συνέδριο διοργανώθηκε στα πλαίσια της
ολοκλήρωσης του προγράμματος IRMA, χρηματοδοτούμενο από την Γενική
Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Δράση «Αριστεία Ι». Για περισσότερα
στοιχεία βλέπε: http://www.eliamep.gr/events/τελικό-συνέδριο-irma-8-9-ιουλίου2015/
IRMA - Αναφορές στα ΜΜΕ

Triandafyllidou, Α. (2015) “Actors and factors in the governance of
irregular migration: A comparative analysis of Albanian, Georgian,
Ukrainian, Pakistani and Afghani irregular flows to Greece”. Available at:
http://irma.eliamep.gr/wpcontent/uploads/2013/04/IRMA_Comparative_En.pdf

P o l i c y Pa p e r
Triandafyllidou, Α. and Gemi, E. (2015) “Irregular migration in Greece:
What is at stake?” Available at:
http://www.eliamep.gr/wpcontent/uploads/2015/09/Policy-Paper-June-2015.pdf

I R M A - I n t e r n a ti o n a l C o n f e r e n c e 8 -9 J u l y i n A t h en s
The ELIAMEP in collaboration with European University Institute (EUI) organized
on Wednesday 8 July and Thursday 9 July 2015 an international conference on:
“Governing Irregular Migration: States, Actors and Intermediaries”. The
conference marked the completion of the IRMA project, funded by the Greek
General Secretariat for Research and Technology, Action “Aristeia I”. For more
details see: http://www.eliamep.gr/events/τελικό-συνέδριο-irma-8-9-ιουλίου2015/

IRMA - Media Coverage

«Οι έλεγχοι δεν αναχαιτίζουν τις ροές μεταναστών», Καθημερινή, 9 Ιουλίου 2015

“Controls do not prevent migrant flows”, Kathimerini, 9 July 2015

«Διεθνές συνέδριο: «Η διακυβέρνηση της μη-Νόμιμης Μετανάστευσης: Κράτη,
Μετανάστες και Μεσάζοντες»», HIT&RUN, 30 Ιουνίου 2015

International conference: “Governing irregular migration: states, actors and
intermediaries”, HIT&RUN, 30 June 2015

«Ενδιαφέρουσα ημερίδα για τη μετανάστευση στην «Αίγλη» Ζαππείου», ΕΣΤΙΑ, 7
Ιουλίου 2015

“Interesting conference on migration at “Aigli” Zappeion, ESTIA, 7 July 2015

Περισσότερα για το IRMA – Η Διακυβέρνηση της Μη Νόμιμης Μετανάστευσης:
Κράτη,
Δρώντες
και
Μεσάζοντες,
στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση”
http://irma.eliamep.gr/

More on IRMA – Governing Irregular Migration: States, Actors and
Intermediaries, visit its website” http://irma.eliamep.gr/

Ερευνητική Ομάδα: Καθ. Άννα Τριανταφυλλίδου (συντονίστρια), Δρ Έντα Γκέμη
(βοηθός συντονίστρια), Δρ Αγγελική Δημητριάδη, Δρ Χαρά Κούκη, κα Μικαέλα
Μαρούφωφ και κα Μαρίνα Νικόλοβα.

Research Team: Prof. Anna Triandafyllidou (Coordinator), Dr Eda Gemi
(assistant coordinator), Dr Angeliki Dimitriadi, Dr Hara Kouki, Ms Michaela
Maroufof and Ms Marina Nikolova.

Αν επιθυμείτε να διαγραφείτε από τη λίστα παραληπτών στείλετε κενό μήνυμα
στην ηλεκτρονική διεύθυνση unsubscribe_irma@eliamep.gr

Should you wish to unsubscribe from our mailing list please send a blank
e-mail to unsubscribe_irma@eliamep.gr

