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«...Θέισ λα γπξίζσ ζηελ παηξίδα, 

αιιά ε παηξίδα είλαη ην ζηόκα ελόο θαξραξία 

παηξίδα είλαη ε θάλε ελόο όπινπ 

θαη θαλέλαο δε ζα άθελε ηελ παηξίδα 

εθηόο αλ ε παηξίδα ζε θπλεγνύζε κέρξη ηηο αθηέο 

εθηόο αλ ε παηξίδα ζνύ έιεγε λα ηξέμεηο πην γξήγνξα 

λα αθήζεηο πίζσ ηα ξνύρα ζνπ 

λα ζπξζείο ζηελ έξεκν 

λα θνιπκπήζεηο σθεαλνύο 

λα πληγείο 

λα ζσζείο 

λα πεηλάζεηο 

λα εθιηπαξήζεηο 

λα μεράζεηο ηελ ππεξεθάλεηα 

ε επηβίσζή ζνπ είλαη πην ζεκαληηθή. 

Καλέλαο δελ αθήλεη ηελ παηξίδα εθηόο αλ ε παηξίδα είλαη 

κηα ηδξσκέλε θσλή ζην απηί ζνπ 

πνπ ιέεη 

θύγε, 

ηξέμε καθξηά κνπ ηώξα 

δελ μέξσ ηη έρσ γίλεη 

αιιά μέξσ όηη νπνπδήπνηε αιινύ 

ζα είζαη πην αζθαιήο απ΄ ό,ηη εδώ». 

 

(Σάηξ, 2015)  
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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

 

Θα ζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηελ επηβιέπνπζα θαζεγήηξηα θα. ιγα Θεκειή πνπ 

δέρηεθε λα κε βνεζήζεη ζε απηή κνπ ηελ πξνζπάζεηα, φπσο επίζεο θαη γηα ηελ 

πνιχηηκε βνήζεηα, θαζνδήγεζε ηεο θαη γηα ηνλ ρξφλν πνπ δηέζεζε γηα ηελ 

δηεθπεξαίσζε ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο. 

Θα ήζεια επίζεο λα απεπζχλσ ηηο επραξηζηίεο κνπ ζηελ αμηνζέβαζηε κεηέξα κνπ, ε 

φπνηα κνπ έρεη ζηαζεί ζαλ κεηέξα θαη παηέξαο φια απηά ηα ρξφληα θαη κε ζηεξίδεη ζε 

θάζε κνπ βήκα. 

Σέινο, ζα ήζεια λα αθηεξψζσ απηή ηελ εξγαζία ζε φιεο απηέο ηηο αζψεο ςπρέο πνπ 

ράζεθαλ ή αγλννχληαη, θαζψο θαη ζε εθείλεο πνπ ηαμηδεχνπλ ζε έλα άγλσζην κέιινλ, 

κε ππμίδα ηελ ειπίδα... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ 

 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ................................................................................................................... 6 

ΔΗΑΓΧΓΖ .................................................................................................................... 7 

OΡΗΜΟ ...................................................................................................................... 9 

ΔΤΠΑΘΖ ΟΜΑΓΑ................................................................................................... 11 

ΔΗΥΧΡΖΖ ΣΖ ΥΧΡΑ ΤΠΟΓΟΥΖ ................................................................... 11 

1. ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΓΗΑ ΑΤΛΟ ............................................................................ 11 

2. ΑΤΝΟΓΔΤΣΟΗ ΑΝΖΛΗΚΟΗ ΠΟΤ ΓΔΝ ΕΖΣΟΤΝ ΑΤΛΟ ...................... 13 

3. ΓΟΜΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ............................................................................. 13 

4. ΦΗΛΟΓΟΞΗΔ ΚΑΗ ΠΡΟΓΟΚΗΔ ................................................................ 14 

5. ΑΝΣΗΛΖΦΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΤΠΟΓΟΥΖ ................................................... 15 

ΤΝΔΠΔΗΔ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ............................................................................ 17 

ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ..................................................................................... 18 

ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ ΣΧΝ ΑΤΝΟΓΔΤΣΧΝ 

ΑΝΖΛΗΚΧΝ ΠΡΟΦΤΓΧΝ ....................................................................................... 21 

A. ΦΤΥΟΠΑΘΟΛΟΓΗΑ ΑΤΝΟΓΔΤΣΧΝ ΑΝΖΛΗΚΧΝ ΠΡΟΦΤΓΧΝ ........ 21 

B. ΤΣΖΜΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ ................................................................................... 24 

Γ. ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ .......................................... 24 

Γ. ΔΘΝΗΚΔ ΑΝΗΟΣΖΣΔ ΣΖΝ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ ................. 27 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΓΗΑ ΦΤΥΗΚΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ...................................................... 28 

A. ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΗΝΓΤΝΟΤ .......................................................................... 28 

B. ΠΡΟΓΝΧΣΗΚΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ .................................................................. 30 

ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΔ ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΑΤΝΟΓΔΤΣΧΝ ΑΝΖΛΗΚΧΝ 

ΠΡΟΦΤΓΧΝ: ............................................................................................................ 32 

1) ΣΡΑΤΜΑΣΗΚΔ ΔΜΠΔΗΡΗΔ ........................................................................ 33 

2) ΜΔΣΑΣΡΑΤΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑΣΑΡΑΥΖ ΑΓΥΟΤ ............................................ 35 

 ΑΝΘΔΚΣΗΚΟΣΖΣΑ ........................................................................................ 39 

3) ΔΠΗΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΣΡΔ ............................................................................. 40 

4) ΓΗΑΣΑΡΑΥΖ ΓΗΑΘΔΖ: ΚΑΣΑΘΛΗΦΖ ..................................................... 41 

5) ΥΟΛΗΚΖ ΚΑΣΑΡΡΔΤΖ ............................................................................. 42 



5 
 

5 
 

6) ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΣΖ ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΔΘΝΗΚΖ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ- 

ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΖ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΞΔΝΟΦΟΒΗΑ ............................................... 43 

7) ΒΗΑ ΣΟ ΥΟΛΔΗΟ ΚΑΗ ΜΔΑ ΣΖΝ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ ............................... 45 

8) ΑΠΟΥΧΡΗΜΟ ΓΟΝΔΧΝ ΚΑΗ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ...................................... 46 

9) ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ .............................................................. 47 

10) ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΠΔΝΘΟ ............................................................................ 47 

11) ΓΗΑΣΑΡΑΥΖ ΚΑΣΑΥΡΖΖ ΟΤΗΧΝ .................................................... 48 

12) ΓΗΑΚΗΝΖΖ ΠΑΗΓΗΧΝ ............................................................................... 49 

13) ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΤΠΝΟΤ .............................................................................. 51 

ΚΑΣΑΝΟΖΖ ΤΝΔΠΔΗΧΝ: ................................................................................... 52 

A. ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ........................................................................ 52 

B. ΠΡΟΔΓΓΗΖ BANDURA .............................................................................. 53 

Γ. ―INTERACTIVE FACTORS‖............................................................................. 53 

ΤΣΖΜΑΣΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ ΠΡΟΦΤΓΧΝ ΔΝΣΟ ΚΑΗ ΔΚΣΟ 

ΔΤΡΧΠΖ ................................................................................................................... 53 

1. ΝΟΡΒΖΓΗΑ ...................................................................................................... 54 

2. ΖΝΧΜΔΝΔ ΠΟΛΗΣΔΗΔ ΑΜΔΡΗΚΖ ......................................................... 55 

3. ΥΧΡΔ ΣΟΤ ΣΡΗΣΟΤ ΚΟΜΟΤ ................................................................... 56 

4. ΔΛΛΑΓΑ .......................................................................................................... 57 

5. ΑΤΣΡΑΛΗΑ .................................................................................................... 58 

ΣΟ ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΕΧΝΖ .................................. 59 

Ζ ΔΠΗΣΡΟΦΖ... ........................................................................................................ 62 

ΠΑΡΔΜΒΑΣΗΚΔ ΔΝΔΡΓΔΗΔ ΣΟΝ ΥΧΡΟ ΣΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΕΧΝΖ ....... 63 

1. ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΤΠΟΓΟΥΖ ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΤΓΔΗΑ ......................... 63 

2. ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΓΗΑ ΠΗΘΑΝΖ ΓΗΑΚΗΝΖΖ ΚΑΗ ΑΝΑΦΑΛΟΤ 

ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ............................................................................................... 65 

3. ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΑ ΤΝΟΡΑ ........................................................................... 67 

4. ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΛΑΗΗΟΤ ΓΗΑ ΑΠΟΚΣΖΖ ΑΤΛΟΤ ............................ 68 

5. ΤΠΖΡΔΗΔ ΦΤΥΗΚΖ ΚΑΗ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ....... 70 

6. ΓΔΤΣΔΡΟΓΔΝΔΗ ΠΑΡΔΜΒΑΔΗ .............................................................. 71 

7. ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΔΔ ............................................... 72 

ΤΕΖΣΖΖ ................................................................................................................ 72 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ ......................................................................................................... 78 

ΗΣΟΓΡΑΦΗΑ .............................................................................................................. 84 



 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

 

Ζ πξνζθπγηά ζα κπνξνχζε λα πεξηγξαθεί σο έλαο ςπρηθφο ζπαξαγκφο, πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη ζπρλά απφ έληνλα ηξαχκαηα, δησγκνχο, θηλδχλνπο, απψιεηεο, 

απνκφλσζε θαη αιιαγή ηξφπνπ δσήο. Σν ηαμίδηαπηφ γίλεηαη αθφκε πην δχζθνινγηα 

ηνπο αζπλφδεπηνπο αλήιηθνπο πξφζθπγεο, δηφηηείλαηαπξφζκελν, νδπλεξφ θαη κεξηθέο 

θνξέο θαζνξηζηηθφ. Ο ζπγθεθξηκέλνο πιεζπζκφο απνηειεί κηα επάισηε θνηλσληθή 

νκάδα, δηφηη πέξαλ ηνπ φηη ζαιπάξνπλ ζε άγλσζηα κέξε ρσξίο θάπνηα ζπλνδεία, 

αλαδεηψληαο έλα θαιχηεξν κέιινλ∙ αλαγθάδνληαη λα πξνζαξκνζηνχλ ζε κηα λέα 

θνπιηνχξα, έρνληαο πεξηνξηζκέλε πξφζβαζε ζε ζεκειηψδεηο πφξνπο,ελψ ε 

πινπνίεζε ησλ αλαπηπμηαθψλ θαζεθφλησλ ηνπο παξαθσιχεηαη, επεηδή δελ ηνπο 

παξέρεηαη ε θαηάιιειε ππνζηήξημε θαη θαζνδήγεζε.  

Ζ πιεηνλφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο επηζθηάδεηαη, κε απνηέιεζκα λα 

κέλεη «αφξαηε», θαζψο δελ θαηαγξάθεηαη απφ θακία επίζεκε αξρή θαη έηζη 

δηαθηλνχληαη παξάλνκα. Δλ ησ κεηαμχ, νη θνηλσληθέο αληζφηεηεο θαη γεληθά νη 

αληημνφηεηεο πνπ πιήηηνπλ κεγάιν κέξνο ηνπ πξνζθπγηθνχ πιεζπζκνχ,δεκηνπξγνχλ 

ζπλζήθεο θηλδχλνπ, εθκεηάιιεπζεο θαη θαθνπνίεζεο, κε απφξξνηανη αζπλφδεπηνη 

αλήιηθνη πξφζθπγεο λα κεηνπζηψλνληαη ζε ζχκαηα πεξηζσξηνπνίεζεο θαη 

απνθιεηζκνχ ζε αληίζεζε κε φ,ηη πξνβιέπεη, δηαζθαιίδεη θαη εγγπάηαη ην εζληθφ 

δίθαην θαη νη δηεζλείο ζπκβάζεηο. Σαπηφρξνλα, δηαηξέρνπλ κεγάιν θίλδπλν λα 

πξνζβιεζνχλ ςπρηθά θαη ζσκαηηθά, πξάγκα ην νπνίν θάλεη πεξηζζφηεξν επηηαθηηθή 

ηελ άκεζε αλάγθε γηα πξνζηαζία θαη θξνληίδα ηνπο. 

Δμαηηίαο ηεο νγθψδνπο εθπξνζψπεζήο ηνπο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

αληηιακβαλφκελε εππάζεηά ηνπο, νη αζπλφδεπηνη αλήιηθνη πξφζθπγεο γίλνληαη 

επίθεληξν πξνβιεκαηηζκνχ ζην πιαίζην ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ησλ κεηαλαζηψλ 

θαη πξνζθχγσλ. Δλ ηέιεη, απηφ πνπ πξνηείλεηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί είλαη κηα θαιά 

ζπληνληζκέλε παγθφζκηα πξνζπάζεηα πνπ ζα επηθέξεη ηηο αιιαγέο πνπ απαηηνχληαη 

ψζηε λα  βειηησζνχλ, θαηά ην δπλαηφλ, νη ζπλζήθεο  ηεο δσήο απηψλ ησλ παηδηψλ. 
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ΕΙΑΓΩΓΗ 
 

 

Σν λα είλαη θαλείο έλαο δησθφκελνο πξφζθπγαο πνπ αλαδεηά άζπιν δελ απνηειεί έλα ζχγρξνλν 

θαηλφκελν, εθφζνλ απηφ θαηαγξάθεηαη ηζηνξηθά εδψ θαη πνιινχο αηψλεο. Μάιηζηα, ην θαηλφκελν ηεο 

πξνζθπγηάο απνηειεί έλα δηαξθέο γεγνλφο ηεο αλζξψπηλεο ηζηνξίαο, κε θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηελ 

θαηαπίεζε, ηνλ εθηνπηζκφ θαη ηε κεηαλάζηεπζε (Hart, 2009).Ο νξηζκφο κεηαλάζηεπζε πξνζδηνξίδεη 

ηε γεσγξαθηθή εθνχζηα ή κε κεηαθίλεζε θαη κφληκε ή πξνζσξηλή εγθαηάζηαζε ησλ αλζξψπσλ ζε 

έλαλ άιιν ηφπν, κε απψηεξν ζηφρν ηελ αλαδήηεζε κηαο θαιχηεξεο δσήο θαη ηχρεο (Φεηδάθε, 2013). 

εκείν αλαθνξάο ζεκεηψλεηαη ζηελ Παιαηά Γηαζήθε κε ηελ έμνδνησλ Ηζξαειηηψλ απφ ηε ζθιαβηά 

ηνπο ζηελ Αίγππην (Hart, 2009).Σν 1951, νη πξφζθπγεο θαζνξίζηεθαλ απφ ηε χκβαζε γηα ην 

Καζεζηψο ησλ Πξνζθχγσλ σο άηνκα πνπ δξαπεηεχνπλ απφ ηελ παηξίδα ηνπο επεηδή θνβνχληαη 

δηψμεηο πνπ εκπιέθνληαη κε ηε θπιή, ηε ζξεζθεία, ηελ εζληθφηεηα, ηελ θνηλσληθή νκάδα ή κε ηελ 

πνιηηηθή δηάζηαζε (Carlson,Cacciatore&Klimek, 2012).  

Σελ πεξίνδν ηνπ 1988 θαη 1997, θαηακεηξήζεθε πσο πάλσ απφ 150.000 θάηνηθνη εγθαηέιεηςαλ 

ην Βηεηλάκ, εθ ησλ νπνίσλ νη 3.000 ήηαλ αλήιηθα παηδηά πνπ δνχζαλ κφλνη ηνπο ζε θάπνηα θέληξα. Ο 

νξγαληζκφο UnitedNationsHighCommissionerforRefugees (UNHCR) πξφηεηλε ηφηε έλαλ νξηζκφ γηα ηα 

αλήιηθα απηά παηδηά, ν νπνίνο δηαηεξείηαη θαη κέρξη ζήκεξα, ραξαθηεξίδνληάο ηα σο «αζπλφδεπηνη 

αλήιηθεο» (Loughry&Flouri, 2001). ε απηφ ην ζεκείν, αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο αλήιηθνη ζεσξνχληαη 

ζπλήζσο (θαη φρη απνθιεηζηηθά) ηα παηδηά θαη νη έθεβνη ειηθίαο θάησ ησλ 18 εηψλ(Bean, Derluyn, 

Eurelings-Bontekoe, Broekaert & Spinhoven, 2007). Γηα λα εμεηάζνπκε, φκσο, πεξαηηέξσ ηνλ νξηζκφ 

απαηηείηαη λα ιεθζεί ππφςε φηη νη πξνδηαγξαθέο ζρεηηθά κε ηα φξηα ειηθίαο δηαθέξνπλ απφ πνιηηηζκφ 

ζε πνιηηηζκφ. Δπίζεο, ζε πνιιέο θνηλσλίεο δελ ππάξρεη απζηεξφο δηαρσξηζκφο κεηαμχ ησλ παηδηψλ 

θαη ησλ ελειίθσλ, κε απνηέιεζκα κεξηθέο θνξέο ηα παηδηά λα εθπιεξψλνπλ θαζήθνληα πνπ 

πξννξίδνληαη γηα ελήιηθεο. αθέζηαηα, εληνπίδνληαη ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηελ επηκέξνπο πξνζσπηθή 

αλάπηπμε ηνπ εθάζηνηε παηδηνχ (Derluyn&Broekaert, 2008). 

ηελ δηαζέζηκε βηβιηνγξαθία παξέρνληαη ζπγθερπκέλεο εξκελείεο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο 

έλλνηαο «αζπλφδεπηνο».  Μεξηθνί πξνζδηνξίδνπλ έηζη ηα παηδηά πνπ δελ έρνπλ θάπνην γνλέα ή άιιν 

λνκηθφ θξνληηζηή, ελψ άιινη ελλννχλ ηα παηδηά πνπ δηαρσξίδνληαη απφ έλαλ ελήιηθν 

θξνληηζηή(Derluyn&Broekaert, 2008).Ο ζπλδπαζκφο ηνπ λα είλαη θαλείο πξφζθπγαο, έθεβνο θαη 

αζπλφδεπηνο, εχινγα νδεγεί ζηελ αλάπηπμε κηαο δπζάξεζηεο ζπλαηζζεκαηηθήο επεμίαο. Παξαθάησ, 



πξαγκαηνπνηείηαη εθηελήο ιφγνο ζρεηηθά κε ηηο ςπρνθνηλσληθέο επηπηψζεηο ζηνπο αλήιηθνπο απηνχο 

πξφζθπγεο, ηηο κεγάιεο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζηελ ρψξα ππνδνρήο γηα ηελ δηαδηθαζία ηεο 

εγθαηάζηαζήο ηνπο, θαζψο θαη γηα ηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο πνπ ππάξρνπλ θαη καζηίδνπλ ηνλ 

ζπγθεθξηκέλν πιεζπζκφ, ελ αληηζέζεη κε ηηο αξρέο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί θαη επηθπξσζεί απφ δηάθνξα 

θξάηε (κε έκθαζε ζηηο ρψξεο εληφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο). Πην ζπγθεθξηκέλα, φπσο θαηαγξάθεηαη 

απφ δηάθνξεο κειέηεο αλαδεηθλχεηαη πσο ε δηαδηθαζία ηεο κεηαλάζηεπζεο είλαη δπλαηφλ λα νδεγήζεη 

ζηελ αλάπηπμε δηαθφξσλ ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη ζπκπεξηθνξηθψλ πξνβιεκάησλ, φπσο κεηα-

ηξαπκαηηθφ ζηξεο, θαηάζιηςε, άγρνο, θφβνο απνρσξηζκνχ, θνηλσληθή απφζπξζε, πξνβιήκαηα χπλνπ, 

ζχγρπζε ηαπηφηεηαο, αθφκε θαη παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά. Πεξαηηέξσ, αξθεηέο έξεπλεο 

ππνγξακκίδνπλ ην ζεκαληηθφ ξφιν ησλ γνλέσλ, νη νπνίνη απνηεινχλ κηα ζεκαληηθή πεγή ππνζηήξημεο 

γηα ηα παηδηά απηά πνπ ππφθεηληαη ζε αληίμνεο θαηαζηάζεηο. Οπσζδήπνηε, ν ρσξηζκφο απφ ηα κέιε 

ηεο νηθνγέλεηαο θαηά ηε δηάξθεηα ή κεηά ηε κεηαλάζηεπζε ζα κπνξνχζε ζπλεπψο λα απνηειέζεη 

ζεκαληηθή απεηιή γηα ηελ ςπρνθνηλσληθή επεμία ηνπ αλήιηθνπ πξφζθπγα (Derluyn & Broekaert, 

2007). 
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OΡΙΜΟ 
 

 

Με ηνλ φξν κεηαλάζηεπζε ελλνείηαη ε αιιαγή ηεο θαηνηθίαο, φπσο ππνδειψλεη θαη ε 

εηπκνινγία ηνπ φξνπ απφ ηα ζπλζεηηθά ηεο ιέμεο: "κεηα" θαη ην ξήκα "λαίσ = θαηνηθψ". 

Αλακθηζβήηεηα, ην θαηλφκελν απηφ απνηειεί έλα ηδηαίηεξν θαη δηαρξνληθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

αλζξσπφηεηαο ήδε απφ ηηο αθξηθαληθέο ζαβάλεο. ην ιεμηιφγην ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ ε 

κεηαλάζηεπζε εθιακβάλεηαη σο ε πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν κφληκε κεηαθίλεζε ησλ αλζξψπσλ, νη 

νπνίνη ζηελ νπζία κεηαηνπίδνληαη απφ έλαλ ηφπν θαη εγθαζίζηαληαη ζε έλαλ λέν. Ο βαζκφο κφληκεο ή 

κε κφληκεο κεηαθίλεζεο, εηζάγεη ην ζέκα ηεο ζρεηηθήο κνληκφηεηαο ησλ κεηαλαζηψλ. Γηα ηνπο 

πεξηζζφηεξνπο ε κεηαλάζηεπζε απνηειεί κηα κφληκε θίλεζε, ελψ γηα θάπνηνπο άιινπο είλαη θάηη 

πξνζσξηλφ. «Οη επνρηθνί κεηαλάζηεο», γηα παξάδεηγκα, κεηαθηλνχληαη ζπρλά θαηά πεξηφδνπο, αιιά 

ηειηθά επηζηξέθνπλ πίζσ ζηελ παηξίδα ηνπο(Παξνχηζαο, 2013). 

Αλάινγα κε ηνλ ραξαθηήξα ηεο, ινηπφλ, ε κεηαλάζηεπζε δηαρσξίδεηαη ζε «εζσηεξηθή» (εληφο 

ησλ νξίσλ ελφο θξάηνπο) ή «εμσηεξηθή» (εθηφο ησλ νξίσλ ελφο θξάηνπο), ελψ ηα ππνθείκελα 

θαινχληαη αληίζηνηρα «λφκηκνη» ή «παξάλνκνη». Πην ζπγθεθξηκέλα, ε «εμσηεξηθή» ή αιιηψο 

«δηεζλήο» κεηαλάζηεπζε αλαθέξεηαη είηε ζηελ εζεινληηθή, είηε ζηελ εμαλαγθαζηηθή κεηαθίλεζε 

αλζξψπσλ ζε θάπνηα άιιε ρψξα, γηα πνηθίινπο ιφγνπο (ζπλήζσο θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο ή πνιηηηθέο 

πηέζεηο), γηα δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ δψδεθα κελψλ. Ζ κεηαθίλεζε απηή ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο 

θαηαιήγεη ζε κφληκε δηακνλή. Βέβαηα, νη δηαθνξέο κεηαμχ απηψλ ησλ δχν κνξθψλ κεηαλάζηεπζεο 

θαίλεηαη λα ζπγρένληαη(Παξνχηζαο, 2013).  

Απφ ηελ άιιε, νη «εζσηεξηθνί» κεηαλάζηεο κνηξάδνληαη θνηλά ζεκεία κε ηνπο ιεγφκελνπο  

«αιινδαπνχο», αθνχ αληηκεησπίδνπλ γισζζηθέο, λνκηθέο, πνιηηηζκηθέο θαη δηαθφξσλ άιισλ εηδψλ 

δπζθνιίεο, φηαλ θηλνχληαη απφ αγξνηηθέο πεξηνρέο ζε αζηηθέο, φπσο ζπκβαίλεη θαη ζηε πεξίπησζε ησλ 

αιινδαπψλ. Αλ θαη δίλεηαη κεγαιχηεξε πξνζνρή σο πξνο ηελ εμσηεξηθή κεηαλάζηεπζε, εληνχηνηο νη 

πεξηζζφηεξνη κεηαλάζηεο, αθφκε θαη κέρξη ζήκεξα, είλαη εζσηεξηθνί(Παξνχηζαο, 2013).  

Δπηπξφζζεηα, ην άξζξν 1 ηεο χκβαζεο ηεο Γελεχεο θαζνξίδεη ηνλ πξφζθπγα σο ην άηνκν πνπ 

κεηαθηλείηαη απφ ηε ρψξα ηνπ, δηαθαηέρεηαη απφ έληνλν θφβν δίσμεο γηα δηάθνξνπο ιφγνπο δσηηθήο 

ζεκαζίαο θαη δελ είλαη ζε ζέζε ή δελ επηζπκεί  λα κείλεη ζε απηή ηε ρψξα, ή λα επηζηξέςεη. ηηο 

πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο θαη ηεο Βφξεηαο Ακεξηθήο, ε χκβαζε απηή απνηειεί ην 

ζεκαληηθφηεξν θξηηήξην πνπ δηεπθνιχλεη ηηο αξρέο λα εμεηάζνπλ ηηο αηηήζεηο αζχινπ 

(Derluyn&Broekaert, 2008). Με ηνλ νξηζκφ «πξφζθπγεο» ραξαθηεξίδνπκε αθφκε φζνπο επηδεηνχλ 

άζπιν, θαζψο θαη εθείλνπο πνπ έρνπλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ πξφζθπγα ή θαηέρνπλ άδεηα δηακνλήο ζε 



θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ρψξα (Hart, 2009). Πξνθεηκέλνπ λα λνκηκνπνηεζεί θάπνηνο σο πξφζθπγαο, 

ρξεηάδεηαη πξψηα λα εληαρζεί ζην πιαίζην ηεο χκβαζεο ηνπ 1951, γηα ην Καζεζηώο ησλ Πξνζθύγσλ 

θαη ηεο Σύκβαζεο ηνπ Οξγαληζκνύ Αθξηθαληθήο Ελόηεηαο (1969), ε νπνία Γηέπεη ηα Δηδηθά Θέκαηα ησλ 

Πξνβιεκάησλ ησλ Πξνζθχγσλ ζηελ Αθξηθή. Ζ νκάδα απηή αθνξά εθείλνπο πνπ ηεξνχλ ηνλ 

νξγαληζκφ UNHCR (ζπληνκνγξαθία ηνπ αγγιηθνχ νξηζκνχ UnitedNationsHighCommissioner for 

Refugees), θαζψο θαη ηα άηνκα κε «ζπκπιεξσκαηηθή» ή κε «πξνζσξηλή» πξνζηαζία. Ζ πξψηε, ζε 

γεληθέο γξακκέο, ζεκαηνδνηεί κηα επίζεκε άδεηα βάζεη ηνπ εζληθνχ δηθαίνπ θαη αλαθέξεηαη ζε 

αλζξψπνπο πνπ έρνπλ αλάγθε γηα δηεζλή πξνζηαζία θαη δηακνλή, αλ θαη δελ εθπιεξψλνπλ ην 

θαζεζηψο ηνπ πξφζθπγα (ζχκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά θξηηήξηα). Απφ ηελ άιιε, ε δεχηεξε κνξθή 

πξνζηαζίαο (πξνζσξηλή) παξέρεηαη ζε εθείλνπο, νη νπνίνη είλαη πνιπάξηζκνη θαη δελ απαηηνχλ θάπνην 

επίζεκν ή αηνκηθφ θαζνξηζκφ ηνπ θαζεζηψηνο (Huemer, etal., 2009). 

Δλ πάζε πεξηπηψζεη, παξά ην γεγνλφο φηη νη κεηαλάζηεο έρνπλ πνηθίια θίλεηξα γηα ηε 

κεηαλάζηεπζε, ζηελ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία πξνηηκάηαη ν φξνο «πξφζθπγαο», δηφηη ν δηαρσξηζκφο 

κεηαμχ ησλ πξνζθχγσλ θαη ησλ κεηαλαζηψλ είλαη ζπρλά πνιχ αζαθήο. Έλα επηρείξεκα απνηειεί ην 

δεδνκέλν φηη  ε πνιηηηθή δίσμε ζηε ρψξα θαηαγσγήο δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζε πξφζθπγεο. Δπηπιένλ, 

έλα άιιν βαζηθφ νξφζεκν είλαη φηη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηα παηδηά γίλνληαη ζπάληα «εζεινληέο» 

κεηαλάζηεο δηφηη, σο επί ην πιείζηνλ, δελ πξνβαίλνπλ ζε αλεμάξηεηε απφθαζε λα κεηαλαζηεχνπλ, ελψ 

ζπάληα έρνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θαη θνηλσληθνχο πφξνπο λα μεθηλήζνπλ έλα ηέηνην καθξηλφ ηαμίδη 

νηθεηνζειψο (Derluyn, Mels&Broekaert, 2009). 

Καηά ηελ πεξίνδν ηνπ 2002, ε Homeland Security Act ζρεκάηεζε ηνλ φξν «αζπλόδεπηα 

αιινδαπά παηδηά» ("unaccompanied alien children ", UAC), πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξίζεη παηδηά 

ειηθίαο θάησ ησλ 18 εηψλ πνπ δελ έρνπλ λφκηκε θαηάζηαζε ηεο κεηαλάζηεπζεο θαη επίζεο 

ζηεξνχληαη έλα γνλέα ή θεδεκφλα γηα λα ηνπο θξνληίδνπλ(Bean, Derluyn, Eurelings-Bontekoe, 

Broekaert & Spinhoven, 2007).Δλ ησ κεηαμχ, ηελ επφκελε ρξνλνινγηθή πεξίνδν, θαη ζπγθεθξηκέλα 

ζηηο ΖΠΑ ε επζχλε απηψλ ησλ παηδηψλ κεηαθέξζεθε απφ ηηο Υπεξεζίεο Ιζαγέλεηαο θαη Μεηαλάζηεπζεο 

ζην Τκήκα Δηνίθεζεο Παηδηώλ θαη Οηθνγελεηώλ Πξνζθύγσλ Επαλεγθαηάζηαζεο (Office of Refugee 

Resettlement, ORR), θάησ απφ ην Τκήκα Υγείαο θαη Αλζξσπίλσλ Υπεξεζηώλ (Health and Human 

Services, HHS) (Carlson, Cacciatore&Klimek, 2012). 
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ΔΤΠΑΘΖ ΟΜΑΓΑ 
 

 

χκθσλα κε ηελ παξνχζα βηβιηνγξαθία, νη αζπλφδεπηνη αλήιηθνη πξφζθπγεο (ελ ζπληνκία 

ΑΑΠ) ή αιιηψο UM (ζπληνκνγξαθία απφ ηελ αγγιηθή νξνινγία «Unaccompanied refugee minors»), 

δειαδή νη αλήιηθνη πνπ κεηαλαζηεχνπλ ζε άιιε ρψξα ρσξίο θάπνηνλ θεδεκφλα, θαίλεηαη λα 

απνηεινχλ κηα ηδηαίηεξα επάισηε νκάδα ζηνλ ζπλνιηθφ πιεζπζκφ ησλ πξνζθχγσλ (Vervliet, 

Vanobbergen, Broekaert & Derluyn, 2015). Ο επάισηνο ραξαθηήξαο ηνπο νθείιεηαη ζην γεγνλφο ηφζν 

ηνπ απνρσξηζκνχ απφ ηελ νηθνγέλεηα ηνπο, φζν θαη ζηελ ηδέα ηνπ φηη ζπρλά σζνχληαη λα 

εγθαηαιείςνπλ ηε ρψξα (Oppedal&Idsoe, 2012), ή ηελ θνηλφηεηα ηνπο γηα κηα θαιχηεξε πνηφηεηα 

δσήο, αλ θαη ιίγα ζηνηρεία επηθεληξψλνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζ‘ απηή ηελ «αλαγθαζηηθή» 

κεηαλάζηεπζε (Vervliet, Vanobbergen, Broekaert & Derluyn, 2015). ηα επφκελα θεθάιαηα, 

δηαγξάθνληαη νη έληνλεο εθθάλζεηο ηνπ επάισηνπ απηνχ ραξαθηήξα ζηνλ ζπγθεθξηκέλν πιεζπζκφ. 

 

 

 

ΔΗΥΧΡΖΖ ΣΖ ΥΧΡΑ ΤΠΟΓΟΥΖ 
 

 

1. ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΓΗΑ ΑΤΛΟ 

 

 

ηαλ, νη άλζξσπνη απνρσξνχλ απφ ηε ρψξα ηνπο θαη ζειήζνπλ λα αλαδεηήζνπλ αζθάιεηα ζε 

έλα άιιν θξάηνο, ζπρλά πξέπεη λα ζέζνπλ ζε εθαξκνγή ην ιεγφκελν «άζπιν», ην νπνίν είλαη ην 

δηθαίσκα λα αλαγλσξίδεηαη θαλείο σο θαιφπηζηνο πξφζθπγαο θαη λα ηνπ παξέρεηαη πιένλ έλλνκε 

πξνζηαζία θαη πιηθή βνήζεηα απφ ηελ μέλε ρψξα. Καηά ηελ εμέηαζε ησλ αλήιηθσλ αηηνχλησλ γηα 

άζπιν, ρξεζηκνπνηνχληαη νη νξηζκνί ηνπ «παηδηνχ» θαη «αζπλόδεπησλ / απξνζηάηεπησλ παηδηώλ 

(Unaccompanied/ SeperatedChildren)». Οη νξηζκνί απηνί, φκσο, δηαθέξνπλ πνιηηηζκηθά. χκθσλα κε 

ηνλ νξηζκφ πνπ θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο χκβαζεο ηνπ Γηθαηψκαηνο ηνπ Παηδηνχ 

(CRC,Convention on the Rights of the Child), σο παηδί νξίδεηαη θάζε αλζξψπηλν νλ θάησ ησλ 18 εηψλ, 



εθηφο εάλ ππάξρεη θάπνηα θνηλνηηθή λνκνζεζία πνπ λα ζεσξεί πσο ε ελειηθίσζε επέξρεηαη λσξίηεξα 

(Bean, Derluyn, Eurelings-Bontekoe, Broekaert & Spinhoven, 2007. Huemer, etal., 2009). Ηζηνξηθά, 

κεηά ηνλ Φπρξφ Πφιεκν εληζρχζεθε θαηαθφξπθα ν αξηζκφο ησλ αηηνχλησλ αζχινπ. Αλ θαη ν αξηζκφο 

απηφο απμάλεηαη κε ηνλ θαηξφ, εληνχηνηο κφλν έλα  κηθξφ κέξνο απηψλ πηνζεηνχλ επηζήκσο ην 

θαζεζηψο ηνπ πξφζθπγα, αθνχ νη ρψξεο ππνδνρήο είλαη ππεχζπλεο γηα ηελ δηαρείξηζε ηεο έγθξηζεο 

εηζφδνπ ησλ αηηνχλησλ γηα άζπιν (Παξνχηζαο, 2013) 

Ζ πξφζβαζε ζην άζπιν ζηελ ρψξα ππνδνρήο θαίλεηαη λα απνηειεί έλα αληίδπγν δήηεκα. H 

θαηάζηαζε ίζσο πνηθίιιεη αλά ζεκείν θαη αλά ρξνληθή πεξίνδν. Πάλησο, ζε γεληθέο γξακκέο 

παξαηεξείηαη κηα αλεπαξθήο ή θαη πιήξεο έιιεηςε ελεκέξσζεο ησλ αλειίθσλ πνπ εκθαλίδνληαη ή 

ζπιιακβάλνληαη ζηα ζχλνξα, ηφζν γηα ηα ζέκαηα αζχινπ φζν θαη γηα ηα δηθαηψκαηά ηνπο. Μάιηζηα, 

ζε κεξηθά εδάθε είλαη ζρεδφλ αλχπαξθηε ε θαηάιιειε θξαηηθή ππνδνκή γηα ηελ ππνδνρή απηψλ ησλ 

παηδηψλ θαη ζπρλά ην πξνζσπηθφ δελ είλαη επαξθψο θαηαξηηζκέλν γηα ηελ εμέηαζε ησλ αηηεκάησλ  

θαη ηελ παξνρή πξνζηαζίαο ηνπο (Γεκεηξνπνχινπ & Παπαγεσξγίνπ, 2008). 

Δμάιινπ, ε αμηνιφγεζε ηεο ειηθίαο απφ κεξηθέο αξρέο δελ επηβεβαηψλεηαη απφ εηδηθεπκέλεο 

ηαηξηθέο εμεηάζεηο. Αληίζεηα, θαηά κέζν φξν νη πεξηζζφηεξεο αξρέο δέρνληαη θαη θαηαγξάθνπλ ηελ 

ειηθία πνπ δειψλεη ν αλήιηθνο ζηελ αίηεζή ηνπ. Δμαηηίαο ηνπ φηη ε ηεξάζηηα πιεηνςεθία ησλ 

αιινδαπψλ πνπ εηζέξρνληαη ζηελ εθάζηνηε ρψξα ππνδνρήο δελ δηαζέηεη λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα, ε 

θαηαγξαθή ηεο ειηθίαο γίλεηαη κε βάζε ηε δήισζε ηνπ αηηνχληνο. Σν γεγνλφο απηφ δεκηνπξγεί 

πνηθίια πξνβιήκαηα, είηε ιφγσ ηνπ φηη ελήιηθεο δειψλνπλ φηη είλαη αλήιηθνη, είηε δηφηη ππάξρεη 

πεξίπησζε θαη νη  ίδηεο νη αξρέο λα παξαπνηνχλ ηα έγγξαθα, κεηά απφ κηα πξφρεηξε θαη αλαηηηνιφγεηε 

θξίζε. Παξάιιεια, δεδνκέλα γλσζηνπνηνχλ πσο ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο νη αζπλφδεπηνη αλήιηθνη 

πξφζθπγεο δελ θαηαγξάθνληαη ζηα έγγξαθα σο αζπλφδεπηνη, αιιά σο ζπλνδεπφκελνη επεηδή ηπγράλεη 

λα θαηαθηάλνπλ καδί κε ηξίηνπο, πνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ έρνπλ θάπνηα ζπγγέλεηα νχηε 

θνηλσληθή ζρέζε(Γεκεηξνπνχινπ & Παπαγεσξγίνπ, 2008). 

Χζηφζν, ε πεξίπησζε ηεο θξάηεζεο επηβάιιεηαη ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο απέιαζεο 

αιινδαπψλ (αλειίθσλ θαη ελειίθσλ) πνπ εηζέξρνληαη παξάλνκα ζηε ρψξα, φπνπ ζπιιακβάλνληαη γηα 

έλα ρξνληθφ δηάζηεκα θαη απειεπζεξψλνληαη κε δηαηαγέο απέιαζεο, ελψ θάπνηνη πάιη παξακέλνπλ 

ζηελ ρψξα ή πξνζπαζνχλ λα θχγνπλ παξάλνκα γηα άιιε ρψξα. Χζηφζν, δπζηπρψο δελ ππάξρεη 

θάπνηα εληαία αληηκεηψπηζε, απφ πιεπξάο αξρψλ, ηφζν ζε δεηήκαηα θξάηεζεο ησλ αλειίθσλ, φζν θαη 

ηεο δηάξθεηαο απηήο ηεο θξάηεζεο (Γεκεηξνπνχινπ & Παπαγεσξγίνπ, 2008). 
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2. ΑΤΝΟΓΔΤΣΟΗ ΑΝΖΛΗΚΟΗ ΠΟΤ ΓΔΝ ΕΖΣΟΤΝ ΑΤΛΟ 

 

 

Απφ ηελ άιιε, έλα πνιπζπδεηεκέλν ζέκα πνπ παξνπζηάδεηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν  απνηειεί 

εθείλν ησλ αζπλφδεπησλ αλειίθσλ πξνζθχγσλ πνπ δηαπεξλνχλ ζχλνξα ρσξίο λα δεηνχλ άζπιν. 

Μνινλφηη, δελ ππάξρνπλ απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηνλ αθξηβή αξηζκφ ηνπο,  απηφο ελδπλακψλεηαη 

δηαξθψο, ζε βαζκφ πνπ μεπεξλνχλ θαηά πνιχ εθείλνπο πνπ δεηνχλ άζπιν. Ζ πιεηνςεθία, ινηπφλ, ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ πιεζπζκνχ είλαη δχζθνιν λα έξζεη ζηελ επηθάλεηα ηνπ ζπζηήκαηνο αζχινπ γηα 

δηάθνξνπο ιφγνπο, φπσο έιιεηςε γλψζεο ή πξφζβαζεο, ή άιισλ κνξθψλ πξνζηαζίαο θαη πξφλνηαο, 

επηδίσμε λα παξακείλνπλ ζηε ρψξα ρσξίο ραξηηά γηα λα απνθεπρζεί ν θίλδπλνο ηεο έθζεζεο ή 

απέιαζεο ηνπο (Bhabha, 2004), ή ζπλέρηζε ηνπ ηαμηδηνχ ζε άιιεο επξσπατθέο ρψξεο. Πξνθαλέζηαηα, 

νη ζπγθεθξηκέλνη αλήιηθνη πξφζθπγεο δελ δηθαηνχληαη απφ  θαλέλα ζχζηεκα επίζεκε πξνζηαζία θαη 

ππνζηήξημε, πξάγκα πνπ ηνπο νδεγεί ζε έζραην θίλδπλν, θαη θαζηζηά πνιχ δχζθνιε ηελ αλίρλεπζή 

ηνπο (Γεκεηξνπνχινπ & Παπαγεσξγίνπ, 2008). 

 

 

3. ΔΟΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
 

 

Ζ ζηέγαζε απνηειεί  έλα αλεμαίξεην αλζξψπηλν δηθαίσκα παγθνζκίσο. Παξφια απηά, φκσο, ην 

δηθαίσκα απηφ φπσο θαη ην δηθαίσκα ζε κηα αμηνπξεπή δσή, απεηιείηαη ζεκαληηθά θαη ζπλήζσο 

εκπνξεπκαηνπνηείηαη (πιηθηψηεο, 2016). Μάιηζηα, ε θαηάζηαζε γηα ηνπο πξφζθπγεο είλαη ηδηαίηεξα 

δπζάξεζηε, αθνχ ε έιιεηςε δνκψλ θηινμελίαο θαη ε αλαπηπγκέλε γξαθεηνθξαηία δπζρεξαίλνπλ ή 

αθφκα ζηεξνχλ ην δηθαίσκα ηνπο γηα ζηέγαζε. Βάζε ησλ αξρψλ,ν πξφζθπγαο γηα λα δηεθδηθήζεη 

θάπνηα κνξθή ζηέγεο, ρξεηάδεηαη πξψηα λα έρεη αηηεζεί αζχινπ θαη λα είλαη θάηνρνο εηδηθνχ δειηίνπ 

αίηεζεο αζχινπ (Ίδξπκα Υάηλξηρ Μπει, 2013). 

ηελ πεξίπησζε ησλ αζπλφδεπησλ αλήιηθσλ πξνζθχγσλ, εθηηκάηαη φηη ζρεδφλ ην ήκηζπ απηψλ 

νδεγείηαη ζε πεξηζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο, φπνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε άκεζε εθγαηάζηαζή ηνπο ζε 

αλάδνρεο ή θαηνηθεκέλεο ζηέγεο. Απφ ηελ άιιε, νη ππφινηπνη πηζαλφηαηα έρνπλ ήδε κηα άηππε 

ηνπνζέηεζε είηε κε κέιε ηεο επξχηεξεο νηθνγέλεηαο, είηε κε θίινπο ή γλσζηνχο θαηά ηνλ ρξφλν ηεο 

παξαπνκπήο ηνπο. ε απηή ηελ πεξίπησζε, επίζεο, νη λένη παξαθηλνχληαη ζε αλάδνρεο νηθνγέλεηεο ή 

έρνπλ ην δηθαίσκα γηα εκη-αλεμάξηεηε δσή. πρλά, λένη ειηθίαο 16 ή 17 εηψλ είλαη δπλαηφλ λα 

επηηχρνπλ κηα εκη-αλεμάξηεηε ή εληειψο αλεμάξηεηε δηαβίσζε ζε  μελνδνρεία θαη θαηαιχκαηα. Απηέο 



νη ειηθηαθέο δηαθξίζεηο, φκσο, ππνζάιπνπλ αληζφηεηεο ζρεηηθά κε ηηο θξαηηθέο ρξεκαηνδνηήζεηο ζηνλ 

ζπγθεθξηκέλν πιεζπζκφ. Γηα παξάδεηγκα, απνηηκάηαη πσο νη κεγαιχηεξεο ειηθίαο αζπλφδεπηνη 

αλήιηθνη πξφζθπγεο πηνζεηνχλ απφ ηηο ηνπηθέο αξρέο  ρακειφηεξν επίπεδν θξαηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο 

ζε ζχγθξηζε κε αληίζηνηρνπο κηθξφηεξεο ειηθίαο (Wade, 2011). 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην πξαγκαηνπνηείηαη κηα  πξνεηνηκαζία, ε νπνία 

βαζίδεηαη ζε πγηή εθηίκεζε, πνπ δηεμάγεηαη ζηαδηαθά θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο θξνληίδαο θαη ηεο 

ζηαζεξήο ηνπνζέηεζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, δηεπξχλεηαη ε δπλαηφηεηα επίηεπμεο θνηλσληθψλ δεζκψλ 

θαη ζρέζεσλ, ελψ ηαπηφρξνλα ελζαξξχλεηαη ε εθπαίδεπζε. Σν 2007, δηεμήρζε κηα έξεπλα ηνπ Sinclair 

θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ, αμηνινγψληαο ηε ζηαζεξφηεηα θαη κνληκφηεηα αλάκεζα ζε 7.399 

αζπλφδεπηνπο αλήιηθνπο πξφζθπγεο ζε ζχγθξηζε κε ληφπηνπο λεαξνχο πνιίηεο. Απηφ πνπ 

αλαδείρζεθε είλαη πσο νη ηειεπηαίνη βίσλαλ κεγαιχηεξε ζηαζεξφηεηα ηνπνζέηεζεο θαη ζχκθσλα κε 

αλαθνξέο θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ ήηαλ ιηγφηεξν πηζαλφ λα παξνπζηάζνπλ πξνθιεηηθή ζπκπεξηθνξά ή 

ζπλαηζζεκαηηθή δηαηαξαρή, θαη επηπιένλ θαηά κέζν φξν είραλ θαιχηεξε ζρνιηθή επίδνζε (φπσο 

αλαθέξεηαη ζην έξγν ηνπ Wade, 2011). 

 

 

4. ΦΗΛΟΓΟΞΗΔ ΚΑΗ ΠΡΟΓΟΚΗΔ 

 

 

ε απηφ ην ζεκείν αμίδεη λα γίλεη ιφγνο ζρεηηθά κε ηηο θηινδνμίεο θαη πξνζδνθίεο ησλ 

κεηαλαζηψλ, νη νπνίεο εθιακβάλνληαη σο θνηλσληθά θαη πνιηηηζκηθά ελζσκαησκέλεο, ελψ ζεσξνχληαη 

ζπλάκα θαη δπλακηθέο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ (γηα παξάδεηγκα, νη πξνζδνθίεο πξηλ απφ ηελ 

αλαρψξεζε κπνξεί λα αιιάμνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαλάζηεπζεο ζηε ρψξα ππνδνρήο). Οη 

θηινδνμίεο, βέβαηα, ζρεηίδνληαη κε ηα πξφηππα δηάξθεηαο ηεο δσήο θαη ηηο κεηαβάζεηο (Vervliet, 

Vanobbergen, Broekaert & Derluyn, 2015). 

χκθσλα κε δεκνγξαθηθά ζηνηρεία έρεη ζεκεησζεί φηη ην κεγαιχηεξν πξνζθπγηθφ ξεχκα ζηνλ 

θφζκν εκθαλίδεηαη απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1990, κε ηελ απφηνκε αχμεζε ησλ ΑΑΠ απφ ην Αθγαληζηάλ 

ζηηο ρψξεο ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην Βέιγην ν αξηζκφο απμήζεθε απφ 87 παηδηά 

ην 2005, ζε 1.121 ην 2011. ‘ απηφ ην ζεκείν, ινηπφλ, γίλεηαη ιφγνο γηα ηηο πξνζδνθίεο απηψλ ησλ 

παηδηψλ πξηλ απφ ηελ αλαρψξεζε ηνπο απφ ην Αθγαληζηάλ (νη νπνίεο εθηηκνχληαη αλαδξνκηθά κεηά 

ηελ άθημε ηνπο ζην Βέιγην) θαη ηηο πηζαλέο κεηαγελέζηεξεο αιιαγέο, βάζεη ησλ δηθψλ ηνπο 

αληηιήςεσλ. Δδψ νη «πξνζδνθίεο» εξκελεχνληαη ππφ ην πξίζκα ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ MacLeod 
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(2009 ), νη νπνίεο ζρεηίδνληαη θαηά θχξην ιφγν κε ηηο πξνηηκήζεηο ή κε ηνπο ζηφρνπο θάπνηνπ (φπσο 

γίλεηαη αλαθνξά ζην έξγν ησλ Vervliet, Vanobbergen, Broekaert&Derluyn, 2015). Ζ ζπλεζέζηεξε 

θηινδνμία ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αλήιηθσλ πξνζθχγσλ ήηαλ ε εχξεζε ελφο αζθαινχο πεξηβάιινληνο 

απφ ηε ζηηγκή πνπ εγθαηέιεηςαλ ηε ρψξα θαη ην ζπίηη ηνπο. Δπηπιένλ, νη ππφινηπεο ζεκαληηθέο 

πξνζδνθίεο ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη επαγγεικαηηθφ ηνκέα, πξνθεηκέλνπ λα 

απνθηήζνπλ πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο ζηελ θαξηέξα ηνπο, γηα έλα θαιχηεξν κέιινλ. Μηα άιιε έληνλε 

θηινδνμία είλαη ε εμεχξεζε αζθάιεηαο ηφζν γηα ηνπο ίδηνπο φζν θαη γηα ηελ νηθνγέλεηά ηνπο (Vervliet, 

Vanobbergen, Broekaert & Derluyn, 2015). 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαλάζηεπζεο ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ελίνηε εκπιέθνληαη ζηηο 

πεξηζζφηεξεο θηινδνμίεο ή ηνπιάρηζηνλ ζε κία γηα ηνπο ΑΑΠ, φπσο ζπνπδέο, απφθηεζε θαηνηθίαο, 

θαζηζηψληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν δπλαηή ηελ κεηαλάζηεπζε γηα φιε ηελ νηθνγέλεηα. κσο, ιίγν κεηά 

ηελ άθημε ηνπο ζην Βέιγην νη λεναθηρζέληεο αζπλφδεπηνη αλήιηθνη πξφζθπγεο θαίλεηαη λα 

ηξνπνπνίεζαλ ηηο αξρηθέο ηνπο θηινδνμίεο, θαη ηα πξσηαξρηθά ηνπο κειήκαηα λα απνηεινχλ πιένλ: ε 

εχξεζε ελφο αζθαινχο πεξηβάιινληνο, ε εθπαίδεπζε, ε απφθηεζε ησλ εγγξάθσλ δηακνλήο ή 

επαλαζχλδεζε κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπο θαη εθ ησλ πζηέξσλ ε ζπλαηζζεκαηηθή αζθάιεηα 

(Vervliet,Vanobbergen,Broekaert&Derluyn, 2015). 

Χο πξνο ηηο πξσηνγελείο αλάγθεο ησλ λέσλ αζπλφδεπησλ πξνζθχγσλ ζηελ ρψξα ππνδνρήο 

απηέο αληηθαηνπηξίδνπλ θαηά θχξην ιφγν ηελ αλαδήηεζε εηξήλεο θαη ζηαζεξφηεηαο, ηελ έλαξμε ή 

ζπλέρηζε εθπαίδεπζεο ή θαηάξηηζεο θαη ηελ εμαζθάιηζε θνηλσληθήο ππνζηήξημεο. Απηά ζίγνπξα 

απνηεινχλ θαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά γηα ηελ θαηάιιειε πξνεηνηκαζία ηνπο ζηελ ελήιηθε δσή 

(Wade, 2011). Δλ ησ κεηαμχ, ππάξρεη έιιεηςε γλψζεο γηα κηα ζαθή δηαδηθαζία φζνλ αθνξά ην θάζκα 

ηεο κεηαλάζηεπζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πιεζπζκνχ, φπσο ηνλ θαζνξηζκφ ησλ θηλήηξσλ θαη ησλ 

θηινδνμηψλ πνπ αθνξνχλ ηε κεηαλάζηεπζε. Δπνκέλσο, θαζίζηαηαη απαξαίηεηε κηα πην εκπινπηηζκέλε 

θαη επαξθήο γλψζε, έηζη ψζηε λα βειηησζεί ε παξερφκελε θξνληίδα θαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ 

νξηζκέλεο ηνπιάρηζηνλ θηινδνμίεο (Vervliet, Vanobbergen, Broekaert & Derluyn, 2015). 

 

 

5. ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ 
 

 

Ζ αληίιεςε ηεο θνηλφηεηαο, ηεο θπξίαξρεο δειαδή πνιηηηζκηθήο νκάδαο σο πξνο ηελ κεγάιε 

ξνή κεηαλαζηψλ, ραξαθηεξίδεηαη θαηά θφξνλ σο αξλεηηθή, αθνχ ηνπο αληηιακβάλνληαη σο 

απεηιή/θίλδπλν (ζα γίλεη ιφγνο ζηε ζπλέρεηα). Μάιηζηα, εθθξάδνληαη έληνλεο αλεζπρίεο γηα ηνπο 



παξάλνκνπο κεηαλάζηεο θαη ηηο επηπηψζεηο ηνπο ζηελ θνηλσληθή πξφλνηα, ζηα ζπζηήκαηα ηεο 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη ζε γεληθέο γξακκέο ζην θνηλσληθν-νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηζηηθφ επίπεδν 

(Schwartz,etal., 2015). Ο έληνλνο εθθνβηζκφο θαη ξαηζηζκφο, βέβαηα, πνπ εθδειψλεηαη απέλαληη ζηνλ 

ζπγθεθξηκέλν πιεζπζκφ δελ γίλεηαη θαλεξφο ζην επξχ θνηλφ, θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν νη αδηάθνξεο 

ζηάζεηο ηεο θνηλσλίαο θαιιηεξγνχλ  κηα έληνλε ερζξφηεηα πξνο φινπο ηνπο πξφζθπγεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αζπλφδεπησλ αλήιηθσλ πξνζθχγσλ (Hart, 2009). 

 

 

 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΡΟΦΤΓΗΑ 

 

 

ε ζρέζε κε ην εξψηεκα γηα πνην ιφγν κεηαλαζηεχνπλ νη άλζξσπνη, ε πιεηνλφηεηα ησλ 

κειεηεηψλ ππνγξακκίδεη ηνπο νηθνλνκηθνχο, θνηλσληθνχο θαη πνιηηηθνχο παξάγνληεο, νη νπνίνη 

απνηεινχλ θαη ηηο θχξηεο αηηίεο «εμψζεζεο». Καη κφλν ε αιιαγή απηψλ είλαη αξθεηή γηα ηελ 

παξαθίλεζε πξνο κεηαλάζηεπζε. Οη πξψηνη κάιηζηα (νηθνλνκηθνί παξάγνληεο) πξνθαινχλ ζεκαληηθά 

πξνβιήκαηα, φπσο είλαη ε αλεξγία, ε εκηαπαζρφιεζε, θαη νη αληζφηεηεο κηζζνδνζίαο. Αληηζέησο, σο 

πξσηαξρηθφο παξάγνληαο «έιμεο» ζεσξείηαη θαηά βάζε ε επεκεξία ηεο νηθνλνκίαο κηαο ρψξαο 

ππνδνρήο κε δηαζέζηκεο θαη πξνζβάζηκεο ζέζεηο εξγαζίαο. πλήζσο, απηφ πνπ πξάγκαηη ζπκβαίλεη 

είλαη φηη νη ρψξεο ππνδνρήο παξέρνπλ ζηνπο «αιινδαπνχο» ζέζεηο εξγαζίαο, φπνπ νη ληφπηνη δελ ηηο 

πξνηηκνχλ (Παξνχηζαο, 2013). 

Ζ Όπαηε Αξκνζηεία ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηνπο Πξφζθπγεο 

(UnitedNationsHighCommissioner for Refugees (UNHCR)) ηνπο πξνζδηνξίδεη σο αλζξψπνπο, νη 

νπνίνη δελ βξίζθνληαη ζηε ρψξα ηνπο θαη δελ κπνξνχλ λα επηζηξέςνπλ απφ θφβν δίσμεο, ιφγσ ηεο 

θπιήο ηνπο, ηεο ζξεζθείαο, ηεο εζληθφηεηαο, ησλ πνιηηηθψλ πεπνηζήζεσλ ή ζπκκεηνρήο ηνπο ζε κηα 

ηδηαίηεξε θνηλσληθή νκάδα (Huemer,etal., 2009), πξάγκα ην νπνίν ππνλνεί επηπξφζζεηνπο ιφγνπο 

θπγήο ηνπο απφ ηελ παηξίδα. Μηα ζπγθξηηηθή κειέηε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (European Migration 

Network) θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα πσο νη βαζηθνί παξάγνληεο γηα ηνπο νπνίνπο ζπγθεθξηκέλα νη 

αζπλφδεπηνη αλήιηθνη πξφζθπγεο εηζέξρνληαη ζηηο επξσπατθέο ρψξεο είλαη: λα αλαδεηήζνπλ 

πξνζηαζία, λα επαλελσζνχλ κε ηελ νηθνγέλεηα, γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο θαη γηα ηαηξηθέο αλεζπρίεο 

(Vervliet, Lammertyn,  Broekaert&Derluyn, 2014.∙ Vervliet, Vanobbergen, Broekaert & Derluyn, 

2015). 
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ε γεληθέο γξακκέο, ζπλήζσο ηα αίηηα ηεο πξνζθπγηάο, αιιά θαη ηεο κεηαλάζηεπζεο, 

εκπιέθνληαη θπξίσο κε ηα νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά δεηήκαηα. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα 

απνηεινχλ νη θηινδνμίεο θάπνησλ θπβεξλήζεσλ, πνιηηηθά ζπκθέξνληα, ρψξεο νη νπνίεο κπνξνχλ 

εχθνια λα γίλνπλ αληηθείκελα εθκεηάιιεπζεο. ηα θνηλσληθά αίηηα πεξηιακβάλνληαη δηάθνξεο 

θαθνπρίεο θαη ζηξεζνγφλεο πηέζεηο, φπσο νη ζπλζήθεο δηαβίσζεο. Δπίζεο, ζηελ κεηαλάζηεπζε θαη 

πξνζθπγή ησλ αλζξψπσλ επηδξά ζεκαληηθά θαη ε ζξεζθεία, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πίζηε θαη ηελ 

παξαπιάλεζε ησλ αλζξψπσλ. Σέινο, άιια αίηηα πνπ ζπκβάιινπλ κε ηε ζεηξά ηνπο ζηελ κεηαθίλεζε 

ησλ αλζξψπσλ ζεσξνχληαη ηα θπζηθά θαη νηθνινγηθά, πνπ αθνξνχλ πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο θαη 

αθξαία θαηξηθά θαηλφκελα (π.ρ. ζεηζκνί) (Φεηδάθε, 2013). 

 

 

 

ΤΝΔΠΔΗΔ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ 

 
ε απηή ηελ ελφηεηα πεξηγξάθνληαη ζπλνπηηθά νξηζκέλεο ζπλέπεηεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο 

πξνζθπγηάο ζε αηνκηθφ, θνηλσληθφ, πνιηηηθφ θαη νηθνλνκηθφ επίπεδν. Γηα ηνπο πξφζθπγεο ζεηηθή 

ζπλέπεηα ζεσξείηαη αξρηθά ην γεγνλφο φηη ην πξψην θαη θχξην πξνηέξεκα πνπ πηνζεηνχλ γεληθά, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αζπλφδεπησλ αλήιηθσλ πξνζθχγσλ, απφ ηελ ρψξα ππνδνρήο, είλαη ε 

αζθάιεηα θαη απνκάθξπλζε ηνπο απφ επηθείκελν θίλδπλν. Απηφ ηζρχεη θπξίσο γηα φζνπο πξνέξρνληαη 

απφ πεξηνρέο πνπ ηαιαλίδνληαη κε θαηαζηάζεηο πνιέκνπ θαη δίσμεο. Δπίζεο, φηαλ εγθαζίζηαληαη ζε 

έλαλ ηφπν πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ θαιή πνηφηεηα δσήο,, ηφηε πέξα απφ ηελ επηβίσζε ηνπο 

δηαζθαιίδεηαη θαη έλα θαιχηεξν επίπεδν δσήο απφ εθείλν ηεο παηξίδαο ηνπο. Σέινο, δηεπξχλνληαη νη 

επθαηξίεο γηα εθπαηδεπηηθή θαη επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε (Φεηδάθε, 2013). 

Οη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζρεηίδνληαη αξρηθά κε ην γεγνλφο φηη κεγάινο πιεζπζκφο ησλ αηφκσλ 

απηψλ ζπρλά δελ θαηαθέξλεη λα κεηαθηλεζεί απφ ηελ ζπληεηξηκκέλε ρψξα ηνπο, ιφγσ κεγάισλ 

θαθνπρηψλ φπσο: ζάλαηνο απφ έιιεηςε λεξνχ θαη θαγεηνχ, αζζέλεηεο, λαπάγηα, ξίςε ζηε ζάιαζζα 

απφ ηνπο δνπιεκπφξνπο γηα λα κε ζπιιεθζνχλ νη ίδηνη, θηι.. Μεηνπζηψλνληαη ζε αληηθείκελα 

εθκεηάιιεπζεο, εξγαδφκελνη ζπλήζσο ζθιεξά θαη εμαζθαιίδνληαο έλα πνιχ ρακειφ εκεξνκίζζην, 

ρσξίο θάπνηα αζθάιεηα, κε απνηέιεζκα λα ηνπο απαγνξεχεηαη ε πξφζβαζε ζην ζχζηεκα πγείαο θαη λα 

ζηεξνχληαη ηελ ηαηξηθή πεξίζαιςε. Πνιινί απφ απηνχο κάιηζηα δηακέλνπλ ζε δνκέο κε αληίμνεο 

ζπλζήθεο, φπσο ζε ζηξαηφπεδα ππνδνρήο θαη ζπγθέληξσζεο πξνζθχγσλ. ίγνπξα ππάξρεη κεγάιε 



δπζθνιία φζνλ αθνξά ην θνκκάηη ηεο πξνζαξκνγήο ζε κηα μέλε ρψξα κε εληειψο δηαθνξεηηθή 

λννηξνπία, πνιηηηζκφ θαη ίζσο νκηινχκελε γιψζζα. Αηζζάλνληαη ζπλεπψο  μέλνη, ελψ ζχλεζεο 

θαηλφκελν είλαη εθείλν ηνπ ξαηζηζκνχ απφ ηνλ πιεζπζκφ ηεο θνηλφηεηαο. Γχζθνια αηζζάλνληαη 

απνδεθηνί, αθνχ πνιιάθηο αληηκεησπίδνληαη ππνηηκεηηθά θαη κε θαρππνςία. Αθφκε, κέλνπλ καθξηά 

απφ ηελ νηθνγέλεηά ηνπο, ηα αγαπεκέλα ηνπο πξφζσπα θαη ηελ παηξίδα ηνπο θαη απηφ ζίγνπξα έρεη 

δπζκελείο επηπηψζεηο γεληθά ζηελ ςπρνθνηλσληθή αλάπηπμε θαη δσή ηνπο (Φεηδάθε, 2013). 

Γηα ηε ρψξα πξνέιεπζεο, ζεηηθή ζπλέπεηα ζεσξείηαη φηη κεξηθνί  θαηαθέξλνπλ λα επηζηξέςνπλ 

πίζσ ζηελ παηξίδα ηνπο, μνδεχνληαο εθεί ην ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ είραλ ζπγθεληξψζεη δνπιεχνληαο 

ζηε ρψξα ππνδνρήο. Δπίζεο  φηη κπνξνχλ λα παξάγνπλ γέθπξεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ δχν ηφπσλ 

θαη λα ελζσκαηψζνπλ ζεηηθά ζηνηρεία απφ ηνλ πνιηηηζκφ ηεο ρψξαο ππνδνρήο ηνπο ζηελ παηξίδα ηνπο 

(Φεηδάθε, 2013). 

Σν γεγνλφο φηη απνζηεξείηαη ζεκαληηθφ θνκκάηη ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο θαη κάιηζηα ηνπο 

λένπο πνπ ζεσξνχληαη πην παξαγσγηθνί θαη φηη ζπξξηθλψλεηαη πιεζπζκηαθά (Φεηδάθε, 2013) απνηειεί 

ηελ θχξηα αξλεηηθή ζπλέπεηα γηα ηε ρψξα πξνέιεπζεο. Απφ ηελ άιιε, ε ρψξα ππνδνρήο εμνηθνλνκεί 

θηελφ εξγαηηθφ δπλακηθφ, αθφκε θαη ζε ηνκείο φπνπ ππάξρεη έιιεηςε εξγαηηθψλ ρεξηψλ (π.ρ. 

αγξνηηθφο, θηελνηξνθηθφο ρψξνο) θαη νη πξφζθπγεο ζπκβάιινπλ ζηε ζηήξημε ηνπ αζθαιηζηηθνχ 

ζπζηήκαηνο κε ηηο εηζθνξέο πνπ θαηαβάιινπλ (Φεηδάθε, 2013). 

ηνλ αληίζεην πφιν ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ζηε ρψξα ππνδνρήο∙  ππξνδνηείηαη ε αλεξγία ησλ 

ληφπησλ ζε νξηζκέλνπο ηνκείο, αθνχ νη κεηαλάζηεο πξνηηκψληαη δηφηη απνθηνχλ ρακειφ εκεξνκίζζην 

θαη ζπρλά είλαη αλαζθάιηζηνη. Χζηφζν, απμάλεηαη ε παξαβαηηθφηεηα ιφγσ ηνπ φηη νη κεηαλάζηεο δελ 

κπνξνχλ λα επηβηψζνπλ κε άιιν ηξφπν ή κεηαηξέπνληαη ζε αληηθείκελα εθκεηάιιεπζεο, ελψ 

παξάιιεια κε απηφ ηνλ ηξφπν αιινηψλεηαη ε πιεζπζκηαθή ζχλζεζε ησλ ρσξψλ (Φεηδάθε, 2013). 

 

 

 

ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 
 

 

Γπζηπρψο, δελ ππάξρνπλ ζαθή ζηνηρεία πνπ λα δειψλνπλ  κε αθξίβεηα ηνλ αξηζκφ ησλ 

αζπλφδεπησλ παηδηψλ πνπ μεληηεχνληαη ζε δηάθνξεο γσληέο ηνπ θφζκνπ. Απηφ θαζίζηαηαη δχζθνιν 

δηφηη ηα δηαζέζηκα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία δελ είλαη πάληα ζπγθξίζηκα κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ρσξψλ, 

ιφγσ έιιεηςεο αθξηβνχο αλαγλψξηζεο θαη θαηαγξαθήο, κε ζπζηεκαηηθήο ζπιινγήο δεδνκέλσλ, 
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θαζψο θαη ηεο κεγάιεο πνηθηιίαο δηαθνξεηηθψλ νξηζκψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. Απιά, απνηηκάηαη φηη 

ππάξρνπλ πεξίπνπ 100.000 αζπλφδεπηα παηδηά ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε. Χο εθ ηνχηνπ, ν αξηζκφο 

ησλ παηδηψλ απηψλ νπσζδήπνηε είλαη αξθεηά κεγαιχηεξνο απφ εθείλν ησλ αλειίθσλ πνπ είλαη 

επηζήκσο αλαγλσξηζκέλνη(Derluyn & Broekaert, 2008).  

ην Ζλσκέλν Βαζίιεην έρεη βξεζεί πσο ν αξηζκφο ησλ αηηήζεσλ γηα άζπιν ελδπλακψλεηαη 

νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. Υξνλνινγηθά, θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ 1985 – 1989, 

ζεκεηψζεθαλ 28.549 αηηήζεηο αζχινπ, ελψ ηελ ρξνληθή πεξίνδν απφ ην 2000 έσο ην 2003 νη αηηήζεηο 

ππξνδνηήζεθαλ έσο 284.874. Σν 2007, πξαγκαηνπνηήζεθαλ 23.430 αηηήζεηο αζχινπ, απφ ηηο νπνίεο νη 

13.705 απέηπραλ. Αλαθνξηθά κε ηηο αηηήζεηο απηέο, ην έλα ηέηαξην ηεο αίηεζεο αλαθέξεηαη ζηελ 

άδεηα παξακνλήο, ελψ ην ππφινηπν επηηξέπεη ηελ νηθεηνζειψο επηζηξνθή, ηελ απέιαζε ηνπο, ηελ 

ειεχζεξε κεηαθίλεζή ηνπο ζε  θάπνηα άιιε ρψξα ή ηελ παξάλνκε παξακνλή ηνπο ζην Ζλσκέλν 

Βαζίιεην. Χζηφζν, ην 40% ησλ πξνζθπγηθψλ θνηλνηήησλ ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην είλαη θάησ ησλ 18 

εηψλ. Απφ ην 1999 έσο ην 2003, έρεη απνθαλζεί φηη νη 10 θπξηφηεξεο ρψξεο πξνέιεπζεο ησλ 

αηηνχλησλ γηα αλεχξεζε αζχινπ ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην ήηαλ: ε νκαιία, ην Ηξάθ, ην Αθγαληζηάλ, ε 

εξβία, ην Μαπξνβνχλην, ε Κίλα, ην Ηξάλ, ε Σνπξθία, ην Εηκπάκπνπε, ην Παθηζηάλ θαη ε Ηλδία. Οη 

βαζηθνί ιφγνη πξνζθπγηάο ηφηε ππήξμαλ νη ζπγθξνχζεηο ή / θαη ε θαηαπάηεζε ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ. Απηφ ην δεκνγξαθηθφ πξνθίι ηνπ απμεκέλνπ αξηζκνχ πξνζθχγσλ βέβαηα έρεη άκεζεο 

επηπηψζεηο γηα ην θξάηνο ππνδνρήο ηφζν ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο, φζν θαη ζηνλ εξγαζηαθφ ηνκέα 

(Hart, 2009. Smid, Lensvelt-Mulders, Knipscheer, Gersons & Kleber, 2011). 

Γηαζέζηκα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία δείρλνπλ φηη ππάξρνπλ πεξηζζφηεξνη απφ 150 εθαηνκκχξηα 

κεηαλάζηεο, εθ ησλ νπνίσλ πεξίπνπ 20 εθαηνκκχξηα κεηαλάζηεο κεηαθηλνχληαη αλαγθαζηηθά, ελψ 

επίζεο ππάξρεη θαη έλαο κεγάινο αξηζκφο παξάλνκσλ δηαζπλνξηαθψλ κεηαλαζηψλ θαη ζπκάησλ 

εκπνξίαο αλζξψπσλ (Παξνχηζαο, 2013). Δπηπιένλ, πξφζθεηηαη πσο ην 2011, ε Δπξψπε έιαβε έλαλ 

κεγάιν αξηζκφ αηηεκάησλ γηα άζπιν (13.300) απφ ΑΑΠ κε ηε νπεδία, ηε Γεξκαλία, ην Βέιγην θαη ην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην λα αληηπξνζσπεχνπλ ηα πξνηηκφηεξα εδάθε γηα ηελ επαλεγθαηάζηαζή ηνπο. 

Γεληθφηεξα, ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο θαη ηδηαίηεξα ζηηο επξσπατθέο ρψξεο παξαηεξείηαη πσο έρεη 

απμεζεί θαηαθφξπθα ν αξηζκφο ησλ αζπλφδεπησλ αλήιηθσλ πξνζθχγσλ, θπξίσο ζην Βέιγην. Σελ 

ρξνλνινγία ηνπ 2007, είραλ θαηακεηξεζεί πεξίπνπ 1.500 λεναθηρζέληεο. Ο αξηζκφο απηφο 

δηπιαζηάζηεθε κέζα ζε 4 ρξφληα αλεξρφκελνο ζηνπο 3.200 αζπλφδεπηνπο αλήιηθνπο πξφζθπγεο 

(Vervliet, Lammertyn,  Broekaert&Derluyn, 2014). 

Δπηπξνζζέησο, ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ 2007 απφ ηελ Όπαηε Αξκνζηεία ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ 

γηα ηνπο Πξφζθπγεο (UnitedNationsHighCommissionerfor Refugees, UNHCR) απνθαιχπηνπλ φηη 

πεξίπνπ 11,4 εθαηνκκχξηα πξφζθπγεο βξίζθνληαη ζε φιν ηνλ θφζκν. Ζ πιεηνςεθία ηνπ πιεζπζκνχ 

απηνχ θαίλεηαη λα θαηεπζχλεηαη γηα εγθαηάζηαζε ζε αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ, νη νπνίεο 



πεξηιακβάλνπλ έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεσο πεξίπνπ ηνπ 68% ηνπ παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ πξνζθχγσλ ην 

2002 (Hart, 2009). Σν 2008, απνηηκάηαη πσο πεξίπνπ 61 εθαηνκκχξηα άλζξσπνη παγθνζκίσο είραλ 

ηξαπεί ζε θπγή, είηε εληφο είηε εθηφο απφ ηα ζχλνξα ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ηνπο, εθ ησλ νπνίσλ  

πεξίπνπ ην 45% απφ απηνχο αληηπξνζσπεπφηαλ απφ αλήιηθα παηδηά (Derluyn, Mels&Broekaert, 

2009). 

Ήδε, απφ ην 2011, ηεξάζηηνο αξηζκφο  αζπλφδεπησλ αλήιηθσλ πξνζθχγσλ έρεη δηαζρίζεη ηα 

ζχλνξα  ΖΠΑ-Μεμηθνχ, αλαδεηψληαο θαηαθχγην ζηα εδάθε ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ. Καηακεηξάηαη  

πσο ν άξηζκφο απηφο φιν θαη κεγεζχλεηαη κε άλνδν έσο θαη 92% απφ ην 2010, κε θχξηεο ρψξεο 

πξνέιεπζεο: ηε Γνπαηεκάια, ην Δι αιβαδφξ θαη ηελ Ολδνχξα. Απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2014, 

πεξίπνπ 52.000 αλήιηθνη πξφζθπγεο θαηέθηαζαλ ζηηο ΖΠΑ ρσξίο ηε ζπλνδεία θάπνηνπ ελήιηθα 

(Taub,  2014). 

Ζ Europol (ππεξεζία πιεξνθνξηψλ ζε δεηήκαηα εγθιεκαηηθήο θχζεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο) 

απνθαιχπηεη πσο πεξηζζφηεξα απφ 10.000 αζπλφδεπηα παηδηά ράζεθαλ θάπνπ ζηελ Δπξψπε. Σελ 

πξνεγνχκελε ρξνληά (2015), νη ειιεληθέο αξρέο θαηέγξαςαλ κφιηο 2.248 αζπλφδεπηα παηδηά, πνπ 

θαηνρπξψζεθαλ σο αλήιηθα, ελψ ην θαινθαίξη ηνπ ίδηνπ έηνπο, πάλσ απφ 18.000 αζπλφδεπηα παηδηά 

ππνινγίδεηαη πσο πέξαζαλ ηα ζχλνξα(mega mazi). Δπηπξνζζέησο, θαηαινγίζηεθε πσο ην ήκηζπ ησλ 

νηθνπκεληθψο βίαηα εθηνπηζκέλσλ αλζξψπσλ ρξνλνινγείηαη θάησ ησλ 18 εηψλ θαη πσο πεξίπνπ 7.600 

αζπλφδεπηα παηδηά έθζαζαλ κφλν ζηελ Ηηαιία.  

Ζ UNICEF, επίζεο,αλαθέξεη κηα αλεζπρεηηθή θαηάζηαζε ζηελ Δπξψπε θαηά ηελ πεξίνδν 

Ηαλνπαξίνπ- Ηνπλίνπ ηνπ 2015, φπνπ  πεξηζζφηεξα απφ 106.000 αζπλφδεπηα παηδηά έθαλαλ αίηεζε γηα 

άζπιν. Δλψ, πάλσ απφ 122.380 κεηαλάζηεο έθηαζαλ ζηελ Ηηαιία, εθ ησλ νπνίσλ έλαο κεγάινο 

αξηζκφο αληηπξνζσπεπφηαλ απφ παηδηά (πνιιά απφ ηα νπνία ήηαλ αζπλφδεπηα). χκθσλα κε ηνλ 

νξγαληζκφ Save the Children (παγθφζκηα κε θπβεξλεηηθή νξγάλσζε, ε νπνία βνεζά ηα παηδηά κε 

αλάγθεο ζε φιν ηνλ θφζκν) 8.715 αζπλφδεπηα παηδηά θαηέθηαζαλ ζηελ Ηηαιία. Δλψ, πεξίπνπ ρίιηνη 

άλζξσπνη πξνζγεησλψληνπζαλ ζηα Γσδεθάλεζα ηεο Διιάδαο εκεξεζίσο. Μάιηζηα, κφλν ηνλ Ηνχλην 

ηνπ 2015, ππνινγίδεηαη πσο ζρεδφλ 4.270 παηδηά πξνζγεηψζεθαλ ζε απηά ηα λεζηά, φπνπ ηα 86 απφ 

απηά δελ ζπλνδεπφληνπζαλ απφ θάπνηνλ ελήιηθα (Ferrara, Amato, Hadjipanayis, del Torso & Stiris, 

2015). 
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ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ 

ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ ΣΧΝ ΑΤΝΟΓΔΤΣΧΝ 

ΑΝΖΛΗΚΧΝ ΠΡΟΦΤΓΧΝ 
 

 

A. ΦΤΥΟΠΑΘΟΛΟΓΗΑ ΑΤΝΟΓΔΤΣΧΝ ΑΝΖΛΗΚΧΝ 

ΠΡΟΦΤΓΧΝ 

 

 

ε γεληθέο γξακκέο, νη αζπλφδεπηνη αλήιηθνη πξφζθπγεο δηαηξέρνπλ κέγηζην θίλδπλν γηα ηελ 

ςπρηθή ηνπο θαηάζηαζε, είηε απηνί αλαδεηνχλ άζπιν, είηε έρνπλ κηα πξνζσξηλή άδεηα παξακνλήο, 

αθφκε θη αλ έρνπλ ιάβεη θάπνηα κφληκε θαηνηθία. Γηα παξάδεηγκα, νη αηηνχληεο γηα άζπιν ζίγνπξα 

βηψλνπλ αηζζήκαηα θφβνπ θαη αβεβαηφηεηαο ζρεηηθά κε ην εάλ νη αηηήζεηο ηνπο γίλνπλ ηειηθά 

απνδεθηέο ή φρη. Οπσζδήπνηε, ζε κηα ηέηνηα πεξίζηαζε ζηεξνχληαη ηνλ έιεγρν ηεο θαηάζηαζεο θαη 

δελ είλαη ζε ζέζε λα θάλνπλ ζρέδηα γηα ην κέιινλ(Seglem, Oppedal & Raeder, 2011). Πην 

ιεπηνκεξψο, ε πιεηνλφηεηα ησλ αζπλφδεπησλ αλήιηθσλ πξνζθχγσλ- θαη ζε γεληθέο γξακκέο νη 

πξφζθπγεο- ζπλνδεχνληαη ζπλερψο απφ κηα δηαξθή αβεβαηφηεηα ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ, ην παξφλ 

θαη ην κέιινλ ηνπο. Αλαθνξηθά κε ην παξειζφλ, ληψζνπλ μαθληθά μεξηδσκέλνη πξφζθπγεο. ηελ 

παξνχζα θαηάζηαζε βηψλνπλ αβεβαηφηεηα δηφηη δελ κπνξνχλ λα ιάβνπλ πάληα επαξθή θξνληίδα. Δλψ 

ζρεηηθά κε ην κέιινλ, επεηδή πεξηκέλνπλ λα «πάξνπλ ζηα ρέξηα ηνπο» ηα κφληκα έγγξαθα δηακνλήο, 

ψζηε λα «μεζσξηάζεη» απφ κέζα ηνπο ν θφβνο ηνπ παξάλνκνπ ραξαθηήξα ηεο χπαξμήο ηνπο. Απηή, 

ινηπφλ, ε ρξφληα αβεβαηφηεηα παξακνλεχεη ζηε δσή ηνπο θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα είλαη ηθαλή λα 

αλαπηχμεη ή λα επηδεηλψζεη ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα, ελψ ζπλάκα ππνλνκεχεηαη ε εκπηζηνζχλε ηνπο 

γηα ην άγλσζην κέιινλ. Βάζεηαπηήο ηεο αζάθεηαο ζπλεηδεηνπνηνχλ ηε δπζθνιία θαη αλεκπνξία ηνπο 

γηα ηα αθαηφξζσηα φλεηξα θαη ζρέδηα ηνπο (Derluyn & Broekaert, 2008). 

Οη αζπλφδεπηνη αλήιηθνη πξφζθπγεο ζπρλά ραξαθηεξίδνληαη σο ε πην επάισηε νκάδα 

πξνζθχγσλ, δηφηη γηα επλφεηνπο ιφγνπο βηψλνπλ κεγαιχηεξν θίλδπλν κε απνηέιεζκα λα αλαπηχμνπλ 

δηάθνξα ςπρνθνηλσληθά πξνβιήκαηα, ζε ζχγθξηζε κε ηα αληίζηνηρα ζπλνδεπφκελα παηδηά. Γηα 

παξάδεηγκα, έρεη δηεπθξηληζηεί πσο νη αζπλφδεπηνη αλήιηθνη πξφζθπγεο παξνπζηάδνπλ ζπρλφηεξα 

θαηάζιηςε, άγρνο θαη κεηαηξαπκαηηθφ ζηξεο ζε ζχγθξηζε κε ηα ζπλνδεπφκελα παηδηά πξφζθπγεο. 

Μέρξη θαη ην 2011, είραλ θαηαγξαθεί κφλν ηξεηο πνζνηηθέο κειέηεο, νη νπνίεο επηθεληξψλνληαη ζε 

ζέκαηα ςπρηθήο πγείαο κεηαμχ ησλ αζπλφδεπησλ αλειίθσλ πνπ θαηέρνπλ άδεηα παξακνλήο θαη 



επαλεγθαηάζηαζεο. Απηέο δείρλνπλ φηη νη αζπλφδεπηνη αλήιηθνη πξφζθπγεο ζεκείσζαλ πςειά 

επίπεδα  ζπκπησκάησλ θαηάζιηςεο θαη κεηαηξαπκαηηθνχ άγρνπο, ελψ κφλν κηα κειέηε ηνπ Geltman 

θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ επηζήκαλε αληίζεηα απνηειέζκαηα, ηζρπξίδνληαο πσο νη αζπλφδεπηνη 

αλήιηθνη πξφζθπγεο παξνπζίαζαλ κηα  θαιή ςπρνθνηλσληθή θαηάζηαζε (φπσο αλαθέξεηαη ζην έξγν 

ησλ Seglem, Oppedal & Raeder, 2011).  

Δθηφο απφ ηελ πεξηνξηζκέλε γλψζε ζρεηηθά κε ηελ ςπρηθή πγεία, ιίγα είλαη γλσζηά γηα 

ζπγθεθξηκέλνπο παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα εμεγήζνπλ ηελ αηηηνινγία ζε δηάθνξα πξνβιήκαηα 

ςπρηθήο πγείαο. Παξφιν πνπ ππάξρεη κεγάιε έιιεηςε δηεμαγσγήο δηαρξνληθψλ κειεηψλ, κηα κειέηε 

πνπ παξαθνινχζεζε γηα έλαλ ρξφλν ηελ ςπρηθή πγεία 582 ΑΑΠ πνπ είραλ κεηαλαζηεχζεη ζηελ 

Οιιαλδία,  έδεημε φηη ηα ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα (κεηαηξαπκαηηθφ ζηξεο, άγρνο, θαηάζιηςε) γηα ηνλ 

ζπγθεθξηκέλν πιεζπζκφ ήηαλ ζνβαξά θαη κάιηζηα ρξφληα. Δπηπξφζζεηα, κηα άιιε κειέηε πνπ 

επηθεληξψζεθε ζε έλα παξφκνην δείγκα ζηελ ίδηα ρψξα ππνδνρήο, επηζήκαλε κηα  ζεκαληηθή φςηκε 

έλαξμε ηνπ κεηαηξαπκαηηθνπ ζηξεο (ζπληνκνγξαθία ζηελ αγγιηθή νξνινγία PTSD), ε νπνία 

ζεσξείηαη πσο πξναλαγγέιζεθε απφ ηελ θαηάζιηςε θαη ηα ζπκπηψκαηα ηνπ άγρνπο ζε έλα 

πξνγελέζηεξν ζηάδην (Vervliet, Lammertyn,  Broekaert&Derluyn, 2014). 

Σν 2009, κηα κειέηε επηρείξεζε λα εθηηκήζεη πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο (άγρνο, θαηάζιηςε, 

κεηαηξαπκαηηθφ ζηξεο, εμσηεξηθεπκέλα πξνβιήκαηα) θαη ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο αλάκεζα ζε 

αζπλφδεπηνπο εθήβνπο πνπ εγθαηαζηάζεθαλ ζην Βέιγην, ζε ζχγθξηζε κε ζπλνδεπφκελνπο 

ζπλνκειίθνπο. Ζ έξεπλα αλέδεημε πσο νη πξψηνη ζαθψο ζρεηίζηεθαλ κε θησρφηεξε ςπρηθή πγεία. 

Απηφ ην ζηνηρείν, ινηπφλ, δείρλεη μεθάζαξα πσο ν δηαρσξηζκφο απφ ηνπο δχν γνλείο γηα ηνπο 

αζπλφδεπηνπο αλήιηθνπο πξφζθπγεοζπλδέεηαη κε πςειφηεξν θίλδπλν γηα ηελ αλάπηπμε ζνβαξψλ 

πξνβιήκαησλ ςπρηθήο πγείαο, φπσο άγρνο, θαηάζιηςε, θαη κεηαηξαπκαηηθά ζπκπηψκαηα άγρνπο. 

Αθφκα, ν πςειφο απηφο επηπνιαζκφο ησλ πξνβιεκάησλ (πεξίπνπ ην 41% θαη 58% απφ απηνχο 

εκθάλεζαλ ζεκαληηθά ζπκπηψκαηα άγρνπο,θαηάζιηςεο θαη κεηαηξαπκαηηθνχ ζηξεο) πξνθαλέζηαηα 

ζπλδέεηαη κε ηνλ απμεκέλν αξηζκφ ησλ ηξαπκαηηθψλ εκπεηξηψλ (Derluyn, Mels & Broekaert, 2009). 

Καηά ηελ ρξνλνιηθή πεξίνδν ηνπ 2007, κηα κειέηε ηεθκεξίσζε ζεκαληηθά πςειά επίπεδα 

εζσηεξηθεπκέλσλ πξνβιεκάησλ θαη ηξαπκαηηθψλ αληηδξάζεσλ ζηξεο κεηαμχ ησλ αζπλφδεπησλ 

αλειίθσλ πξνζθχγσλ ζε ζχγθξηζε κε αλήιηθνπο πξφζθπγεο πνπ είραλ θξνληηζηέο. Σν θχιν έπαημε 

έλα κηθξφ ξφιν ζηελ εζσηεξίθεπζε ζπλαηζζεκαηηθψλ πξνβιεκάησλ θαη ζηελ  εμσηεξίθεπζε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ ηειεπηαίσλ, ελψ ε ειηθία ζπζρεηίζηεθε ζεηηθά κε ηελ ζπλαηζζεκαηηθή δπζθνξία, 

κε πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο, κε ηξαπκαηηθέο αληηδξάζεηο ζην ζηξεο κφλν ζηνπο αζπλφδεπηνπο, θαη 

γεληθά νη ίδηνη θαηέγξαςαλ κεγαιχηεξν κέζν φξν αγρσηηθήο δσήο ζηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε (Bean, 

Derluyn, Eurelings-Bontekoe, Broekaert&Spinhoven, 2007). 
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χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία ε ειηθία γεληθά έρεη κηθξή επίδξαζε ζην επίπεδν ησλ 

ζπλαηζζεκαηηθψλ πξνβιεκάησλ. Παξ 'φια απηά, έρεη δηαπηζησζεί πσο νη έθεβνη ειηθίαο 17 κε 18 

ρξνλψλ πνπ είλαη αζπλφδεπηνη πξφζθπγεο εθδειψλνπλ πεξηζζφηεξα θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα.  

Γεδνκέλνπ φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ αζπλφδεπησλ αλήιηθσλ πξνζθχγσλ αληηπξνζσπεχεηαη απφ άηνκα 

πνπ βξίζθνληαη ζην αλαπηπμηαθφ ζηάδην ηεο εθεβείαο, γίλεηαη θαηαλνεηφ πσο ε θάζε απηή απαηηεί 

ηελ δηεθπεξαίσζε νξηζκέλσλ θαζνξηζηηθψλ έξγσλ γηα ηε δηακφξθσζε ηεο ηαπηφηεηαο ησλ εθήβσλ, ε 

νπνία κε ηε ζεηξά ηεο πεξηιακβάλεη κεηαμχ άιισλ: ηελ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ηελ αλάπηπμε 

ηεο ζεμνπαιηθήο ηαπηφηεηαο, ηελ απφθηεζε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, θαη νχησ θαζεμήο. ε 

αληηδηαζηνιή, ε πεξίπησζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πιεζπζκνχ είλαη πνιχ επαίζζεηε, θαζψο έξρνληαη 

αληηκέησπνη κε ηξαπκαηηθά γεγνλφηα θαη δηακέλνπλ ρσξίο ηνπο γνλείο ή ζπγγελείο ηνπο ζε κηα 

άγλσζηε θνηλσλία, πξάγκα ην νπνίν παξαθσιχεη αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ επίηεπμε ησλ αλαπηπμηαθψλ 

ζηφρσλ ηνπο. Μάιηζηα, ιφγσ ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ηνπο ζηε ρψξα ππνδνρήο, κεξηθνί απ 'απηνχο 

πξέπεη λα αλαπηχμνπλ κηα κεγάιε αλεμαξηεζία- πνπ ζπλήζσο ζπλάπηεηαη κε κηα πξφσξε σξίκαλζε- ε 

νπνία ζίγνπξα απαηηεί θαη κεγάιε αλζεθηηθφηεηα (ε έλλνηα ηεο αλζεθηηθφηεηαο επεμεγείηαη 

αθνινχζσο) (Derluyn & Broekaert, 2007). 

Δπηπξφζζεηα, νη Wiese θαη Barhorst θαηέγξαςαλ πσο νη αζπλφδεπηνη αλήιηθνη πξφζθπγεο (ζηε 

Ννξβεγία) βηψλνπλ ηξαπκαηηθά γεγνλφηα (φπσο βία, βαζαληζηήξηα, θαθνκεηαρείξηζε ή θπιάθηζε), 

φπνπ νη ζπλνδεπφκελνη δελ έξρνληαη αληηκέησπνη κε ηέηνηνπ είδνπο απεηιέο (φπσο αλαθέξεηαη ζην 

δεκνζίεπκα ησλ Thommessen, Laghi, Cerrone, Baiocco&Todd, 2013).Σξαπκαηηθέο εκπεηξίεο ησλ 

αζπλφδεπησλ αλήιηθσλ πξνζθχγσλ πνπ απέθηεζαλ απφ ηελ παηξίδα ηνπο θαίλεηαη λα είλαη 

πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο γηα ηε ζπλαηζζεκαηηθή επεκεξία ηνπο, ελψ νη θνηλσληθνί παξάγνληεο πνπ 

ζπλδένληαη κε ηε δσή ζηελ εμνξία θαίλεηαη λα είλαη θαζνξηζηηθνί γηα ηελ καθξνρξφληα ςπρηθή πγεία 

ησλ λέσλ πξνζθχγσλ ζηελ εμνξία (Thommessen, Laghi, Cerrone, Baiocco &Todd, 2013). 

Μηα πνιχ πξφζθαηε κειέηε (2014), ε νπνία αμηνιφγεζε ηελ ςπρνινγηθή επεκεξία ζε έλα 

αξθεηά κεγάιν δείγκα αζπλφδεπησλ αλήιηθσλ πξνζθχγσλ (103) απφ ηε ζηηγκή πνπ εηζήιζαλ ζηελ 

ρψξα ππνδνρήο (Βέιγην) κεηά απφ 6 θαη 18 κήλεο∙ απνθάιπςε πσο ηα  ςπρηθά πξνβιήκαηα δελ 

κεηαβάιινληαη ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, ελψ αληηζέησο παξακέλνπλ ζε πςειά επίπεδα. 

Σν απνηέιεζκα απηφ είλαη ζχκθσλν θαη κε άιιεο ζρεηηθέο κειέηεο, ππνζηεξίδνληαο αθξάδαληα ηελ 

παξακνλή ησλ ζπκπησκάησλ γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. Πηζαλφηαηα, λα πξαγκαηνπνηνχληαη φκσο 

ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ ςπρηθή πγεία αξγφηεξα, θαηά ηελ πνξεία ηεο δσήο ησλ αλζξψπσλ απηψλ 

(Vervliet, Lammertyn,  Broekaert&Derluyn, 2014). 

 



B. ΤΣΖΜΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ 

 

 

χκθσλα κε ηελ πζηεκηθή πξνζέγγηζε ε ςπρνπαζνινγία θαίλεηαη λα πξνθχπηεη απφ ζχλζεηεο 

αιιειεπηδξάζεηο ηνπ αηφκνπ κεηαμχ ησλ πνιπεπίπεδσλ νηθνινγηθψλ ζπζηεκάησλ, ζηα νπνία είλαη 

ελζσκαησκέλν. ηελ πεξίπησζε δε ησλ λεαξψλ αηφκσλ ζηα πην ζεκαληηθά ζπζηήκαηα 

πεξηιακβάλνληαη: ε νηθνγέλεηα, ην ζρνιείν, νη ζπλνκήιηθνη, ε γεηηνληά θαη νη θνηλσληθνί ζεζκνί. Χο 

πξνβιεπηηθνί παξάγνληεο, ηψξα, γηα κηα πξνβιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά θαζνξίδνληαη νη θνηλσληθνί θαη 

νη δηάθνξεο δηαηαξάμεηο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηα ζεκαληηθά νηθνινγηθά ζπζηήκαηα ησλ λεαξψλ 

πξνζθχγσλ, παξά ηα ηξαπκαηηθά γεγνλφηα. Σα ηξαπκαηηθά ή ζηξεζνγφλα γεγνλφηα ζα κπνξνχζαλ λα 

απνηειέζνπλ έλα ηέηνην παξάδεηγκα δηαηάξαμεο ησλ ακνηβαίσλ νηθνινγηθψλ ζπζηεκάησλ. πσο 

ππνγξάκκηζε ν Masten, νη δπζπξνζαξκνζηηθέο ζπκπεξηθνξέο πξνθχπηνπλ φηαλ ππάξρνπλ πνιιέο 

αληημνφηεηεο θαη νη πξνζηαηεπηηθνί πφξνη θαζίζηαληαη αδχλαηνη (φπσο αλαθέξεηαη ζην δεκνζηίεπκα 

ηνπ Montgomery, 2008). 

 

 

Γ. ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ 

 

 

Ο επηπνιαζκφο ηεο ςπρνπαζνινγίαο ζε έθεβνπο εθηηκάηαη πεξίπνπ ζην 15%, ελψ κηα 

δηαρξνληθή κειέηε πνπ εμέηαζε έλα αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα εθήβσλ (1420) αλέδεημε έλα πνζνζηφ 

ηεο ηάμεσο 12,9%. Αμηνζεκείσην, απνηειεί ην γεγνλφο φηη κέρξη ζήκεξα εμαθνινπζεί λα ππάξρεη έλα 

ηεξάζηην ράζκα κεηαμχ ησλ αλήιηθσλ πξνζθχγσλ, νη νπνίνη θαηέρνπλ θάπνηα ςπρηαηξηθή δηαηαξαρή 

κε εθείλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ππεξεζίεο ςπρηθήο πγείαο. Αλακθηζβήηεηα, ε 

πιεηνλφηεηα ησλ αζπλφδεπησλ πξνζθχγσλ πνπ πάζρνπλ απφ ςπρηθά πξνβιήκαηα δελ πξνζεγγίδνπλ 

ηηο θαηάιιειεο ππεξεζίεο. Μάιηζηα, έρεη ππνινγηζηεί πσο κφιηο ην 10 κε 30% ησλ αζπλφδεπησλ 

αλήιηθσλ πξνζθχγσλ πνπ ρξεηάδνληαη βνήζεηα, αμηνπνηνχλ πξαγκαηηθά ηηο ππεξεζίεο ςπρηθήο 

(Sourander, 1998). 

Σν 1998, δηεμήρζε κηα κειέηε απφ ηνλ Sourander, ε νπνία επηρείξεζε λα εμεηάζεη ηελ επεμία, 

ηελ αλάγθε γηα ςπρηθή πγεία, θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο (Μental Ζealth Care, 

MHC) κεηαμχ ησλ Αζπλφδεπησλ Αλειίθσλ Πξνζθχγσλ (ΑΑΠ) θαη ελφο αληηπξνζσπεπηηθνχ 

δείγκαηνο νιιαλδηθψλ εθήβσλ (n = 1059). Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο απηέο ζπιιέρζεθαλ 
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απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο αλήιηθνπο (n = 920), απφ ηνπο λφκηκνπο θεδεκφλεο (n = 557), θαζψο θαη απφ 

ηνπο δαζθάινπο (n = 496). Αλαθνξηθά κε ηα απνηειέζκαηα απνθάλζεθε πσο νη πξφζθπγεο είλαη πνιχ 

πηζαλφλ λα ππνθέξνπλ απφ ςπρνινγηθή δπζθνξία(Bean, Derluyn, Eurelings-Bontekoe, Broekaert & 

Spinhoven, 2007) γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα (αθφκε θαη ρξφληα), εμαηηίαο ηνπ ηξαχκαηνο πνπ 

έρνπλ ππνζηεί ζηελ παηξίδα ηνπο. Έρεη ηεθκεξησζεί πσο νη ππεξεζίεο ςπρηθήο πγείαο έρνπλ 

πςειφηεξα φξηα γηα ελήιηθεο πξφζθπγεο  θαη γηα ζπλνδεπφκελνπο αλήιηθνπο πξφζθπγεο, ζε ζχγθξηζε 

κε ηνλ  πιεζπζκφ ηεο ρψξαο ππνδνρήο. Ζ γεθχξσζε ησλ ςπρηαηξηθψλ ππεξεζηψλ κε άιινπο 

θνηλσληθνχο θνξείο έρεη εθηηκεζεί φηη δηεπθνιχλνπλ ηελ αλαδήηεζε βνήζεηαο θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο κεηαμχ ησλ αλήιηθσλ πξνζθχγσλ. ε γεληθέο γξακκέο, δηαπηζηψλεηαη πσο 

νη αζπλφδεπηνη αλήιηθνη πξφζθπγεο είλαη ζε πςειφ θίλδπλν γηα αλάπηπμε  ςπρνπαζνινγίαο 

(Sourander, 1998). 

χκθσλα κε εξεπλεηηθά δεδνκέλα, γεληθά έθεβνη πνπ δνπλ ζε αλάδνρεο νηθνγέλεηεο, δνπλ ζε 

μέλε ρψξα, είλαη άζηεγνη θηι., εκθαλίδνπλ πςειφηεξα επίπεδα ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη ζπκπεξηθνξηθψλ 

πξνβιεκάησλ θαη κεγαιχηεξεο ςπρνινγηθέο αλάγθεο γηα ππεξεζίεο ςπρηθήο πγείαο. αθψο, ην 

επίπεδν ζνβαξφηεηαο ηεο ςπρνινγηθήο δπζθνξίαο θαη ηεο πξνβιεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο απνηειεί ην 

πην ηζρπξφ θξηηήξην γηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Αθφκε, έρεη ππνζηεξηρζεί πσο ν αξηζκφο 

ησλ ζηξεζνγφλσλ γεγνλφησλ ηεο δσήο θαη ηα επίπεδα ησλ ζπκπησκάησλ απνηεινχλ ηα θπξηφηεξα 

ελαχζκαηα γηα επαγγεικαηηθή βνήζεηα, πξάγκα ην νπνίν έρεη επαιεθζεί θαη απφ κειέηεο παηδηψλ ζε 

ππεξεζίεο θνηλσληθήο πξφλνηαο (Sourander, 1998). 

Έλαο θξίζηκνο παξάγνληαο πνπ παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ ςπρηθήο 

πγείαο απνηεινχλ νη γνλείο. Δπηπξφζζεηα, ε δνκή ηεο νηθνγέλεηαο (πρ. κνλνγνλετθή) θαη ε θαηάζηαζε 

δηαβίσζεο ηεο επζχλνληαη εμίζνπ θαηαιπηηθά. Δπηπιένλ, αξθεηέο κειέηεο έρνπλ δείμεη φηη νη εζλνηηθέο 

κεηνλνηηθέο νκάδεο θάλνπλ αλεπαξθή ρξήζε ησλ δνκψλ, ζε αληίζεζε κε ηνλ γεληθφ πιεζπζκφ ηεο 

θπξίαξρεο θνπιηνχξαο (Sourander, 1998).  

Μειέηεο ππνδειψλνπλ φηη ηα εμσηεξηθεπκέλα πξνβιήκαηα είλαη πην εκθαλή ζε εθήβνπο θαη 

παηδηά πνπ αλαθέξνληαη ή ρξεζηκνπνηνχλ ππεξεζίεο ςπρηθήο πγείαο, ζε ζχγθξηζε κε ηα 

εζσηεξηθεπκέλα. Απφ ηελ άιιε, ηα ηειεπηαία θαη ην κεηαηξαπκαηηθφ ζηξεο, πξνθχπηνπλ θπξίσο ιφγσ 

ηεο εθηεηακέλεο έθζεζεο ζε ηξαπκαηηθά γεγνλφηα. Οπσζδήπνηε, νη αηνκηθνί (φπσο ζηάζεηο, 

πεπνηζήζεηο, γλψζεηο θηι.) θαη θνηλσληθν-δεκνγξαθηθνί παξάγνληεο έρνπλ γηγαληηαία ηζρχ σο πξνο 

ηελ αλαδήηεζε βνήζεηαο. Γηα παξάδεηγκα, έρεη παξαηεξεζεί πσο ηα θνξίηζηα θαη ε κεγαιχηεξεο 

ειηθίαο έθεβνη ζρεηίδνληαη κε ηελ κεγαιχηεξε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο (Sourander, 

1998). 

Ζ ειηθία, ινηπφλ, θαίλεηαη λα απνηειεί έλαλ θξίζηκν παξάγνληα γηα ηελ εξκελεία ησλ 

επηπηψζεσλ ησλ παηδηψλ πξνζθχγσλ, αθνχ έρεη βξεζεί κεγάινο αξηζκφο κηθξψλ παηδηψλ ζε 



λνζειεπφκελεο θιηληθέο θαη λνζνθνκεία. Δπηπιένλ, ε λεφηεξε ειηθηαθή νκάδα έρεη ζπζρεηηζηεί ζεηηθά 

κε ηα πην ζνβαξά πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο. Πηζαλφηαηα, επεηδή ε ζπγθεθξηκέλε νκάδα είλαη ζαθψο 

πην επάισηε ζηελ ζπλαηζζεκαηηθή δπζθνξία ζε ζχγθξηζε κε ηα κεγαιχηεξα παηδηά. Απηφ 

θαηαδεηθλχεη θαη ηελ έληνλε αλάγθε ηεο επάισηεο απηήο νκάδαο ζηηο ςπρνθνηλσληθέο ππεξεζίεο. 

Γηφηη ηα κεγαιχηεξα παηδηά θαηέρνπλ πεξηζζφηεξνπο εζσηεξηθνχο πφξνπο γηα λα κπνξέζνπλ λα 

αληηκεησπίζνπλ απψιεηεο, ρσξηζκνχο, θαη άιιεο δπζάξεζηεο εκπεηξίεο. Σα πεξηζζφηεξα παηδηά 

αλέθεξαλ ζσκαηηθέο ελνριήζεηο, αβεβαηφηεηα γηα ην κέιινλ ηνπο, ελψ κεξηθά κάιηζηα εμέθξαζαλ 

ζθέςεηο απηνθηνλίαο. Σα πην θνηλά ζπκπηψκαηα πνπ δήισζαλ ζρεηίδνληαλ κε PTSD, θαηάζιηςε θαη 

άγρνο (Sourander, 1998). 

Γπζηπρψο, ζε γεληθέο γξακκέο έρεη βξεζεί πσο ππάξρεη πεξηνξηζκέλε βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε 

ηελ πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο θξνληίδαο απφ ηνπο πξφζθπγεο πνπ αλαδεηνχλ άζπιν. Αλακθηζβήηεηα, 

νη ζπγθεθξηκέλνη απνηεινχλ έλα επάισην πιεζπζκφ ιφγσ κηαο ζεηξάο παξαγφλησλ θηλδχλνπ πνπ 

δηαδξακαηίδνληαη θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηφζν πξηλ φζν θαη κεηά ηε κεηαλάζηεπζε. Οη πξψηνη 

παξάγνληεο πεξηιακβάλνπλ βαζαληζηήξηα θαη ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο, πνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε 

ςπρηθέο θαη ζσκαηηθέο αζζέλεηεο.  

Οη παξάγνληεο κεηά ηε κεηαλάζηεπζε, επίζεο, κεηέρνπλ ελεξγά ζηελ πγεία. ε απηή ηε 

θαηεγνξία πεξηιακβάλνληαη: ε ρξνληθή έθηαζε ηεο δηαδηθαζίαο αζχινπ, ηα γισζζηθά εκπφδηα θαη ε 

ειιεηπήο γλψζε αλαθνξηθά κε ην λέν ζχζηεκα πγείαο. Μέρξη ηψξα, ηα ππάξρνληα δεδνκέλα ζρεηηθά 

κε ηελ πγεία ησλ αηηνχλησλ γηα άζπιν θάλνπλ ιφγν θπξίσο γηα ςπρηθέο θαη κνιπζκαηηθέο αζζέλεηεο. 

Οη Burnett θαη Peel  εμαθξίβσζαλ πσο έλαο ζηνπο έμη αηηνχληεο γηα άζπιν ζπλήζσο αληηκεησπίδνπλ 

ζνβαξά ζσκαηηθά πξνβιήκαηα, ελψ ηα δχν ηξίηα βηψλνπλ ςπρηθά πξνβιήκαηα. Σα πην δηαδεδνκέλα 

ζσκαηηθά πξνβιήκαηα πνπ ζπλαληψληαη είλαη ε θπκαηίσζε, ν πηφο HIV / AIDS, επαηίηηδα Α θαη Β, 

παξαζηηηθέο αζζέλεηεο, θαη δηάθνξνπο πφλνπο ηνπ ζψκαηνο(φπσο γίλεηαη αλαθνξά ζην έξγν ησλ 

Norredam, Mygind & Krasnik, 2005).Γηα παξάδεηγκα, νη αζπλφδεπηνη αλήιηθνη  πξφζθπγεο ηεο 

Ννηηναλαηνιηθήο Αζίαο παξνπζηάδνπλ κηα ζεηξά απφ ηέηνηα πξνβιήκαηα ζσκαηηθήο πγείαο φηαλ 

θηάζνπλ ζηε ρψξα ππνδνρήο. Σέηνηνπ είδνπο πξνβιήκαηα δελ έρνπλ εμεηαζηεί επαξθψο. Σα 

ζπγθεθξηκέλα παηδηά εκθαλίδνπλ επίζεο ρακειφ αλάζηεκα θαη βάξνο γηα ηελ ειηθία ηνπο, πξάγκα ην 

νπνίν ζχκθσλα κε νξηζκέλνπο νθείιεηαη ζηελ θαθή πγεία θαη δηαηξνθή θαη φρη ζε γελεηηθέο επηξξνέο 

(Fox, Cowell & Montgomery, 1994). Απφ ηελ άιιε, ηα πην ζπρλά πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο 

αληηπξνζσπεχνπλ ε θαηάζιηςε θαη ην κεηα-ηξαπκαηηθφ ζηξεο, ηα νπνία θαίλεηαη λα νθείινληαη θαηά 

θχξην ιφγν απφ ηηο ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο(Norredam, Mygind & Krasnik, 2005). 

Χζηφζν, ηα έγγξαθα γηα ηε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο απφ ηνπο 

πξφζθπγεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηα εκπφδηα πνπ έξρνληαη αληηκέησπνη, αλαδεηψληαο θξνληίδα 

είλαη αθφκα πην πεξηνξηζκέλα. Δπηπξνζζέησο, δχλαηαη λα ζπληξέμεη ηξνρνπέδε ζρεηηθά κε ηελ 
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πξφζβαζε ζηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε ζε ζχγθξηζε κε ηνπο ληφπηνπο πνιίηεο. Σν γεγνλφο απηφ 

άκεζα επλνεί ηελ δπζάξεζηε θαη θακηά θνξά ζνβαξή επηδείλσζε ζηελ πγεία ηνπο(Norredam, Mygind 

& Krasnik, 2005). 

 

 

Γ. ΔΘΝΗΚΔ ΑΝΗΟΣΖΣΔ ΣΖΝ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ 

 

 

Σν 2005, δηεθπεξαηψζεθε κηα έξεπλα κε ζθνπφ λα ζπγθξίλεη ηα ηξέρνληα ηφηε πξφηππα ηεο 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο γηα ηνπο αηηνχληεο άζπιν ζε 24 ρψξεο ηεο  Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ), 

πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηνχλ νη αλάγθεο θαη ην δπλακηθφ γηα ηε βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο ζηελ 

πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε ηνπο. Γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο κειέηεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ εξσηεκαηνιφγηα πνπ 

αθνξνχζαλ ηε πξφζβαζε ησλ αηηνχλησλ ζε ηαηξηθέο εμεηάζεηο θαη γεληθά ζε ππεξεζίεο πγείαο. Σα 

απνηειέζκαηα αλέδεημαλ πσο ην πεξηερφκελν ησλ πξνγξακκάησλ δηαινγήο κεηαβάιιεηαη. Ζ έθηαζε 

ησλ ηαηξηθψλ εμεηάζεσλ πνηθίιεη επίζεο ζην εζσηεξηθφ ησλ ρσξψλ. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ Ηηαιία θαη 

ηε Γεξκαλία, δηάθνξεο πεξηνρέο θαη νκνζπνλδηαθά θξαηίδηα είραλ απηφλνκεο πνιηηηθέο ζρεηηθά κε ηελ 

ηαηξηθή δηαινγή ησλ αηηνχλησλ άζπιν. Αμηνζεκείσην, σζηφζν, απνηειεί ην γεγνλφο φηη ζε 10 ρψξεο 

βξέζεθαλ αξθεηνί λνκηθνί πεξηνξηζκνί φζνλ αθνξά ηελ πξφζβαζε ζηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, θαη 

φηη νη αηηνχληεο γηα άζπιν έρνπλ δηθαίσκα κφλν γηα επείγνπζα πεξίζαιςε ζηηο ρψξεο απηέο. Δλ ησ 

κεηαμχ, δελ είλαη ζαθέο εάλ νξηζκέλεο ρψξεο πξνζθέξνπλ ελαιιαθηηθά κέηξα ζε πεξηπηψζεηο ρξφληαο 

αζζέλεηαο (Norredam, Mygind & Krasnik, 2005). 

Παξφια απηά, ε πξφζβαζε ζε εμεηδηθεπκέλε ζεξαπεία γηα ηαιαηπσξεκέλνπο θαη 

ηξαπκαηηζκέλνπο αηηνχληεο γηα άζπιν ππάξρεη ζε φιεο ηηο ρψξεο, κε εμαίξεζε ηε Λεηνλία, ην 

Λνπμεκβνχξγν, θαη ηελ Κχπξν. Δληνχηνηο, ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα δελ πξαγκαηνπνηήζεθε εμέηαζε 

αλαθνξηθά κε ηελ πνζφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ ζε θάζε ρψξα . Απηφ πνπ είλαη 

γλσζηνπνηεκέλν απνηειεί ην γεγνλφο ηνπ φηη ζε νξηζκέλεο ρψξεο ε ζεξαπεία γηα ηνπο αλαθεξφκελνπο 

ζε θέληξα απνθαηάζηαζεο δελ θαιχπηεηαη απφ ην θξάηνο. Δπνκέλσο, ρξεηάδεηαη λα θαηαβιεζεί κέζσ 

επηρνξεγήζεσλ θαη δσξεψλ. Δπηπιένλ, ηα θέληξα ζεξαπείαο είλαη ζπάληα θαη ραξαθηεξίδνληαη απφ 

ηεξάζηηεο ιίζηεο αλακνλήο(Norredam, Mygind & Krasnik, 2005). 

Δπίζεο, δηαπηζηψζεθε πσο νη αλήιηθνη θαη γεληθά θάζε ειηθίαο πξφζθπγεο αληηκεησπίδνπλ κηα 

ζεηξά απφ πξαθηηθά εκπφδηα ζηελ αλαδήηεζή ηνπο γηα πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε. ε απηά 

πεξηιακβάλνληαη ε γιψζζα, ν πνιηηηζκφο, ε έιιεηςε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ην ζχζηεκα πγείαο 

ζηελ εθάζηνηε ρψξα ππνδνρήο, ηα έγγξαθα πνπ ρξεηάδνληαη ψζηε λα δηαζθαιίζνπλ ηελ πξφζβαζε 



ηνπο ζηηο δηάθνξεο δνκέο, ν εγθιεηζκφο ηνπο ζε θέληξα ππφ θξάηεζεο, θαζψο θαη ε απφθηεζε ηνπ 

θαζεζηψηνο ηνπ πξφζθπγα πνπ κπνξεί λα δηαξθέζεη γηα  πνιινχο κήλεο ή θαη ρξφληα(Norredam, 

Mygind & Krasnik, 2005). 

Δπηπιένλ, νη ηαηξηθέο εμεηάζεηο δηέθεξαλ θαη σο πξνο ην πεξηερφκελν ηνπο κεηαμχ ησλ θξαηψλ 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν πξνζπκπησκαηηθφο έιεγρνο ηεο θπκαηίσζεο είρε 

ζπκπεξηιεθζεί ζηα πξνγξάκκαηα πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ απφ φιεο ηηο ρψξεο εθηφο απφ κία, ελψ 

ν έιεγρνο γηα ςπρηθά πξνβιήκαηα πγείαο δηεμήρζε ζε ιηγφηεξν απφ ηηο κηζέο ρψξεο. ε γεληθέο 

γξακκέο, απνθαίλεηαη πσο ηα ηαηξηθά πξνγξάκκαηα πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ θαίλεηαη λα έρνπλ 

δχν ζθνπνχο. Ο έλαο εκπιέθεηαη κε ηελ εμαζθάιηζε ηεο επεκεξίαο ησλ πξνζθχγσλ, θαη ν άιινο λα 

εγγπεζεί ηελ αζθάιεηα ηνπ πιεζπζκνχ ζηε ρψξα ππνδνρήο. Δπνκέλσο, απφ ηα παξαπάλσ 

ππνγξακκίδεηαη φηη νη πνιηηηθέο πγείαο πξνο ηνπο αηηνχληεο γηα άζπιν δηαθέξνπλ ζεκαληηθά κεηαμχ 

ησλ ρσξψλ ηεο ΔΔ. Παξά ηαχηα, απηά πνπ κφιηο αλαθέξακε πξέπεη λα εξκελεχνληαη κε πξνζνρή, 

δεδνκέλνπ φηη βαζίδνληαη ζε απιέο ζπγθξίζεηο δηαθνξεηηθψλ, πνιχπινθσλ ζπζηεκάησλ πγείαο, θαη 

άιισζηε ε λνκνζεζία γηα ην άζπιν είλαη πνιχπιεπξε θαη ξεπζηή εληφο ησλ ρσξψλ ηεο ΔΔ. Καηά 

ζπλέπεηα, ε ζπγθεθξηκέλε κειέηε εληάρζεθε απιψο γηα λα πξνζθέξεη κηα γεληθεπκέλε εηθφλα 

(Norredam, Mygind & Krasnik, 2005). 

 

 

 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΓΗΑ ΦΤΥΗΚΑ 

ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ 
 

A. ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΗΝΓΤΝΟΤ 

 

 

Ζ αλάπηπμε ηεο ςπρηθήο δπζθνξίαο θπξίσο ζε παηδηά θαη εθήβνπο κπνξεί λα εμεγεζεί δηακέζνπ 

ελφο δηακήθε πιαηζίνπ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη παξάγνληεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο 

ζηηγκέο. Έηζη, νη παξάγνληεο κπνξεί λα δηαηξεζνχλ ζε πξνυπάξρνληεο θαη κεηαηξαπκαηηθνχο (κεηά ηε 

κεηαλάζηεπζε).Δπηπιένλ, ππάξρνπλ θαη άιιεο κεηαβιεηέο πνπ δελ πξέπεη λα ιεζκνλνχληαη. Γηα 

παξάδεηγκα, νη κεηαβιεηέο πνπ ζρεηίζηεθαλ κε ηελ ςπρνπαζνινγία κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο 
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δείθηεο θηλδχλνπ. Απηέο νη κεηαβιεηέο κπνξεί λα έρνπλ είηε αηηηνινγηθή ζεκαζία ή δξνπλ σο 

παξάγνληεο ζπληήξεζεο πνπ πξνθαινχλ επηκνλή θαη επηδείλσζε ηεο ςπρνπαζνινγίαο. Οη δείθηεο 

θηλδχλνπ είλαη ρξήζηκνη γηα ηελ ηαπηνπνίεζε ηνπ θηλδχλνπ θαη κπνξεί λα ρξεζηκεχζνπλ ζηνλ 

ζρεδηαζκφ κειεηψλ, θαζψο παξέρνπλ κηα ζηαζεξή βάζε γηα ηελ νηθνδφκεζε κηαο ζεσξίαο, 

παξέκβαζεο θαη θνηλσληθήο πνιηηηθήο (Smid, Lensvelt-Mulders, Knipscheer, Gersons&Kleber, 2011). 

Έλαο παξάγνληαο πνπ έρεη θαηεγνξεζεί γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ςπρηθήο πγείαο κεηά ηελ 

επαλεγθαηάζηαζε ησλ αζπλφδεπησλ αλειίθσλ απνηειεί ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ άθημή ηνπο ζηε 

λέα ρψξα ππνδνρήο. Γηα ην εχξεκα απηφ ππάξρνπλ αληηθαηηθέο γλψκεο, θαζψο κεξηθνί κειεηεηέο 

ππνζηεξίδνπλ φηη δελ επεξεάδεη ηα ζπκπηψκαηα, ελψ άιινη ππνζέηνπλ ην αληίζεην (Jensen, 

Skårdalsmo&Fjermestad, 2014). Δπηπξφζζεηα, ε πνζφηεηα ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ζε κηα ρψξα 

ππνδνρήο θαίλεηαη λα ζπλδέεηαη αξλεηηθά κε ηελ θαηάζιηςε, ελψ ζεηηθά κε ην κεηα-ηξαπκαηηθνχ 

ζηξεο. πγθεθξηκέλα, ηα θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα κάιινλ επεξεάδνληαη πεξηζζφηεξν απφ ηξέρνληα 

ζηξεζνγφλα γεγνλφηα θαη ηελ απψιεηα, ελψ ηα ζπκπηψκαηα PTSD ζρεηίδνληαη ηφζν κε πξφζθαηα φζν 

θαη κε παξειζνληηθά ζηξεζνγφλα γεγνλφηα (Jensen, Skårdalsmo&Fjermestad, 2014). 

Οξηζκέλνη θχξηνη παξάγνληεο θηλδχλνπ πνπ έρνπλ ελνρνπνηεζεί θαηά θφξνλ ζρεηηθά κε ηελ 

αλάδπζε πξνβιεκάησλ ςπρηθήο πγείαο ζε αζπλφδεπηνπο αλήιηθνπο πξφζθπγεο είλαη: νη ηξαπκαηηθέο 

εκπεηξίεο, ε ειηθία, ην θχιν, ν ηφπνο πξνέιεπζεο θαη παξάγνληεο κεηα-κεηαλάζηεπζεο πνπ 

ζπλδένληαη κε ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε δηαβίσζήο ηνπο (φπσο θαζεκεξηλνί  ζηξεζνγφλνη παξάγνληεο) 

(Vervliet,Lammertyn,Broekaert&Derluyn, 2014). Ζ πιεηνλφηεηα ησλ παηδηψλ πνπ ηαμηδεχνπλ 

αζπλφδεπηα πξνέξρνληαη ζπλήζσο απφ ηελ Δξπζξαία, ηε νκαιία, ηελ Αίγππην θαη ηε Νφηηα Αθξηθή. 

Απηά ηα παηδηά δηαηξέρνπλ ζνβαξφ θίλδπλν ηε ζηηγκή πνπ θζάλνπλ ζηελ Δπξψπε, αθνχ επηζθηάδνληαη 

ζε εγθιεκαηηθέο νκάδεο, πέθηνπλ ζχκαηα δηαθίλεζεο παηδηψλ, θαη αθφκε εμαλαγθάδνληαη ζε 

ρεηξσλαθηηθή εξγαζία, νηθηαθή εξγαζία, ζε ιαζξεκπφξην λαξθσηηθψλ ή/ θαη ζηελ πνξλεία (Ferrara, 

Amato, Hadjipanayis, del Torso & Stiris, 2015). 

Ζ ςπρνινγηθή δπζθνξία πέξα απφ ηνπο αηνκηθνχο παξάγνληεο (πνπ αλαθέξζεθαλ) επεξεάδεηαη 

επίζεο θαη απφ θνηλνηηθνχο παξάγνληεο (πρ. ε ππθλφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ, ε πνιππνιηηηζκηθφηεηα).  

Ννξβεγηθέο κειέηεο έρνπλ δείμεη ζην παξειζφλ φηη ε λενιαία πνπ θαηνηθεί ζε αζηηθέο πεξηνρέο 

βξίζθεηαη ζε απμεκέλν θίλδπλν γηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο, θαη γηα θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα 

(Seglem, Oppedal & Raeder, 2011).Ζ ζεκαζία ηνπ θνηλσληθν-πνιηηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ ςπρηθή 

πγεία ησλ λεαξψλ πξνζθχγσλ δηαθαίλεηαη απφ ηελ ηζρπξή επίδξαζε ησλ δηαθξίζεσλ, ην ρακειφ 

κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ, ηα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα, θαζψο θαη απφ ηνλ ξφιν ησλ 

ζπλνκειίθσλ. ε κηα αλαζθφπεζε, απνθάλζεθε πσο ζηηο ζθαλδηλαβηθέο ρψξεο νη δηαθξίζεηο θαη ε 

πξνθαηάιεςε πξνζδηνξίζηεθαλ σο ηα ζεκαληηθφηεξα εκπφδηα γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ εζλνηηθψλ 

κεηνλνηήησλ. Οη θνηλσληθνί παξάγνληεο, ινηπφλ, αιιά θαη ε θαιιηέξγηα πξνβιεκάησλ ζε δηάθνξα 



ζεκαληηθά νηθνινγηθά ζπζηήκαηα ησλ λεαξψλ πξνζθχγσλ θαίλεηαη λα πξνβιέπνπλ αζθαιέζηεξα 

πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο, ζε ζχγθξηζε κε ζπγθεθξηκέλα ηξαπκαηηθά γεγνλφηα (Montgomery, 

2008). 

ε απηφ ην ζεκείν αμίδεη λα γίλεη ιφγνο γηα ηνπο πνιηηηζηηθνχο ζηξεζνγφλνπο παξάγνληεο πνπ 

δηαδξακαηίδνπλ ζπνπδαίν ξφιν ζηε δσή ησλ αλήιηθσλ πξνζθχγσλ, αθνχ θαίλεηαη λα ζπλδένληαη 

ζηελά κε ηελ αξλεηηθή ςπρηθή πγεία θαη κε ζπκπεξηθνξέο αλάιεςεο θηλδχλνπ. Μεηαμχ απηψλ ησλ 

παξαγφλησλ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη αληηιεπηέο δηαθξίζεηο, έλα αξλεηηθφ πιαίζην ππνδνρήο θαη ην 

δηπνιηηηζκηθφ ζηξεο. Σν πξψην αλαθέξεηαη ζε αξλεηηθέο αιιειεπηδξάζεηο κε άιια πξφζσπα, νη 

ππνηηκεηηθέο νλνκαζίεο θαη ε θαρππνςία. Αλαθνξηθά κε ην θιίκα ππνδνρήο αλαθέξεηαη ζηηο 

δηαζέζηκεο επθαηξίεο πνπ θαηέρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο νη κεηαλάζηεο εληφο ηεο θνηλσλίαο. Σν 

δηπνιηηηζκηθφ άγρνο έρεη λα θάλεη κε ηηο πξνθιήζεηο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ εμηζνξξφπεζε ησλ 

πξνζδνθηψλ θαη ησλ απαηηήζεσλ κεηαμχ ησλ δχν μέλσλ πνιηηηζκψλ (Schwartz, et al., 2015).Σα 

αξρηθά επίπεδα ησλ πνιηηηζηηθψλ απηψλ ζηξεζνγφλσλ παξαγφλησλ ζπληέιεζαλ νπζηαζηηθά δείθηεο 

πξφβιεςεο θαηαζιηπηηθψλ ζπκπησκάησλ, ζπκπεξηθνξέο κέζεο θαη ρξήζεο καξηρνπάλαο. Χζηφζν, νη 

πξφσξεο εκπεηξίεο δηάθξηζεο ζπζρεηίζηεθαλ κε δπζθνιία ζηελ  πξνζαξκνγή θαη κε ηελ αλάιεςε 

επηθίλδπλσλ ζπκπεξηθνξψλ (Schwartz, et al., 2015). 

 

 

B. ΠΡΟΓΝΧΣΗΚΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 

 

 

Ζέθζεζε ζε ηξαχκα θαίλεηαη λα πξνκελχεηκαθξνπξφζεζκα πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο. 

Δξεπλεηηθά ζηνηρεία αλαδεηθλχνπλ φηη πεξίπνπ ην 16% ησλ παηδηψλ θαη εθήβσλ πνπ ζην παξειζφλ 

είραλ εθηεζεί ζε ηξαχκα αλέπηπμαλ PTSD. Δπηπιένλ, δηαπξνζσπηθά ηξαχκαηα πνπ είλαη ρξφληα ζηε 

θχζε ή ηξαχκαηα πνπ επεξεάδνπλ ζπζηήκαηα θνηλσληθήο ππνζηήξημεο (πρ. πφιεκνο), νδεγνχλ ζε 

αλάπηπμε PTSD θαη δεκηνπξγνχλ θησρή θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ζε ζχγθξηζε κε ην κεκνλσκέλν 

πεξηζηαηηθφ ηξαχκα (Jensen, Skårdalsmo&Fjermestad, 2014). χκθσλα κε νξηζκέλνπο κειεηεηέο 

ππάξρνπλ ηξεηο θχξηνη παξάγνληεο, νη νπνίνη είλαη δπλαηφλ λα επηζείνπλ ζε θίλδπλν ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή επεκεξία ησλ αζπλφδεπησλ λεαξψλ πξνζθχγσλ. Ο πξψηνο απ‘ απηνχο είλαη νη 

εκπεηξίεο (φπσο πξναλαθέξακε) ηεο  πξνζθπγηάο ζε δηάθνξεο πηπρέο ηεο δσήο, ν δεχηεξνο έρεη λα 

θάλεη κε ηελ αλαπηπμηαθή θάζε ηεο εθεβείαο, θαη ν ηξίηνο γηα ηνλ δηαρσξηζκφ ηνπο απφ ηελ 

νηθνγέλεηα ηνπο (Derluyn & Broekaert, 2008). 
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Έρεη αλαθαιπθζεί πσο είηε ε απνπζία είηε ε αξλεηηθή ζρέζε κε ηνπο γνλείο είλαη δπλαηφλ λα 

νδεγήζεη ζε δπζπξνζαξκνζηηθή ιεηηνπξγία ή / θαη εππάζεηα ςπρνπαζνινγίαο ζε παηδηά θαη εθήβνπο 

πνπ έρνπλ εθηεζεί ζε (πνιιαπιέο) ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο (Bean, Derluyn, Eurelings-Bontekoe, 

Broekaert & Spinhoven, 2007). Οξηζκέλνη κειεηεηέο ππνζηεξίδνπλ φηη ην ηξαχκα είλαη δπλαηφλ λα 

κεηαδνζεί δηαγελεαθφο, ππνζέηνληαο κάιηζηα φηη απηή ε κεηαβίβαζε είλαη έλαο ζεκαληηθφο 

θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα ηε ςπρηθή πγεία ησλ παηδηψλ πξνζθχγσλ. Ζ ππφζεζε απηή θαίλεηαη λα 

έρεη βάζε απφ ηνπο επηδψληεο απνγφλνπο ηνπ Οινθαπηψκαηνο. Ο Yehuda κε ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ 

αλαθάιπςαλ πσο νη ζπγθεθξηκέλνη επηδψληεο αλέδεημαλ απμεκέλε εππάζεηα γηα ηελ κεηα-ηξαπκαηηθή 

δηαηαρή ηνπ ζηξεο (PTSD) θαη άιιεο ςπρηθέο δηαηαξαρέο, απνδεηθλχνληαο έηζη πσο έλαο γνλέαο κε 

PTSD κπνξεί λα πξνδηαζέζεη ην παηδί ηνπ, ελψ ε εππάζεηα απηή είλαη πηφ ηζρπξή ζε πεξίπησζε πνπ ν 

γνλέαο απηφο είλαη  ε κεηέξα. Καηά ζπλέπεηα, αθφκε θαη ζήκεξα εθηηκάηαη φηη φπσο φια ηα παηδηά, 

έηζη θαη νη αζπλφδεπηνη αλήιηθνη πξφζθπγεο είλαη δπλαηφλ λα επεξεαζηνχλ ςπρηθά ζε πεξηπηψζεηο 

πνπ νη γνλείο ηνπο είλαη επίζεο ςπρηθά αζζελείο (φπσο αλαθέξεηαη ζην έξγν ησλ Vaage, Thomsen, 

Rousseau, Wentzel-Larsen,Ta & Hauff, 2011). 

Μηα ζρεηηθά πξφζθαηε κειέηε (2011), δηαπίζησζε φηη παηδηά πξφζθπγεο φπνπ νη παηέξεο ηνπο 

είραλ εθηεζεί ζε κεγάιν βαζκφ ζε δηάθνξεο αληημνφηεηεο θαη δηαγλψζηεθαλ κε κεξηθή ή νιηθή PTSD, 

αλέθεξαλ ιηγφηεξε ςπρνινγηθή θαηαπφλεζε ζε ζχγθξηζε κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο, φπνπ γηα ηνπο 

παηεξάδεο ηνπο δελ ίζρπε θάηη αληίζηνηρν. Ζ έξεπλα, σζηφζν, θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα πσο ππάξρεη 

κηα ζπλνιηθή αλζεθηηθφηεηα ζηε δεχηεξε γεληά, ελψ ηα ςπρηθά πξνβιήκαηα ησλ γνλέσλ κπνξεί λα 

ζρεηίδνληαη κε ηελ επαθφινπζε ςπρνπαζνινγία ησλ πην επάισησλ παηδηψλ, ρσξίο απηφ φκσο λα 

ζεκαίλεη ακέζσο φηη ηα παηδηά απηά ζε παγθφζκην επίπεδν ζεσξείηαη φηη δηαηξέρνπλ θίλδπλν γηα  

πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο (Vaage, Thomsen, Rousseau, Wentzel-Larsen,Ta&Hauff, 2011). 

Αξθεηέο κειέηεο έρνπλ δηαπηζηψζεη ηελ έληνλα αξλεηηθή ζπζρέηηζε ηφζν ηελ εζσηεξηθεπκέλεο 

φζν θαη ηεο εμσηεξηθεπκέλεο πξνβιεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο κε ηα ζεκειηψδε αλαπηπμηαθά θαζήθνληα 

(πρ. αθαδεκατθή επίδνζε ή αιιειεπίδξαζε κε ζπλνκειίθνπο). Ο Masten κε ηνλ ζπλεξγάηε ηνπ 

Coatsworth, επηβεβαίσζαλ πσο γεληθά ηα παηδηά πνπ παξνπζηάδνπλ εζσηεξηθεπκέλε πξνβιεκαηηθή 

ζπκπεξηθνξά αληηκεησπίδνπλ έλνλνπ βαζκνχ πξνβιήκαηα κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο(φπσο 

αλαθέξεηαη ζην έξγν ηνπ Montgomery, 2008). Οη ζπλνκήιηθνη, επίζεο, θαίλεηαη λα ιεηηνπξγνχλ κε 

πνηθίινπο ηξφπνπο ηφζν ζηελ κεζνιαβήζε φζν θαη ζηε κεηξίαζε ηεο ςπρνπαζνινγίαο, θαη κάιηζηα 

είλαη δπλαηφλ λα επεξεάζνπλ ηελ αλάπηπμε ελφο αηφκνπ.  πγθεθξηκέλα, έρεη βξεζεί πσο νη ζεηηθέο 

ζρέζεηο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο πξνζηαηεχνπλ παηδηά- εθήβνπο πνπ βξίζθνληαη ζε θίλδπλν. Γειαδή, 

παηδηά κε ηζρπξνχο θνηλσληθνχο δεζκνχο, πνπ βηψλνπλ ιηγφηεξε δηάθξηζε θαη σο εθ ηνχηνπ είλαη 

ιηγφηεξν απνκνλσκέλνη, ηφηε ζπγρξφλσο κεηψλεηαη ν θίλδπλνο αλάπηπμεο άγρνπο θαη 

θαηάζιηςεο(Montgomery, 2008). 



Ο αξηζκφο ζρνιείσλ θνίηεζεο απνηειεί άιινλ έλαλ πξνβιεπηηθφ παξάγνληα πξνβιεκάησλ 

ζπκπεξηθνξάο. Ζ ζρνιηθή δέζκεπζε θαη έλα θαιφ ζρνιηθφ πεξηβάιινλ ιεηηνπξγνχλ πξνζηαηεπηηθά σο 

πξνο ηελ θνηλσληθή αλάπηπμε θαη ζε γεληθέο γξακκέο κε ηελ  αλζεθηηθφηεηα. Σα παηδηά πνπ 

κεηαθηλνχληαη απφ ζρνιείν ζε ζρνιείν δπζθνιεχνληαη λα δηακνξθψζνπλ ζηελέο ζρέζεηο κε ηνπο 

ζπλνκειίθνπο ηνπο, πξάγκα ην νπνίν επηδξά αξλεηηθά ζηελ επηηπρή ζρνιηθή επίδνζή ηνπο 

(Montgomery, 2008). κσο, ιίγεο κειέηεο έρνπλ ελδηαθεξζεί ζρεηηθά κε ηελ ζπζρέηηζε ηνπ επηπέδνπ 

ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ παηξίδα θαη ηεο κεηέπεηηαο πξνζαξκνγήο. Δμαίξεζε απνηειεί ε κειέηε πνπ 

δηεμήρζεη ζηηο Κάησ Υψξεο, ε νπνία δελ θαηάθεξε λα βξεη ζρέζε κεηαμχ ηεο εθπαίδεπζεο θαη 

κεηέπεηηα πξνβιεκάησλ ςπρηθήο πγείαο ζε κηα νκάδα ησλ αλειίθσλ πξνζθχγσλ. Παξφια απηά 

παξακέλεη αζαθήο ν ξφινο ηεο εθπαίδεπζεο σο πξνγλσζηηθφο δείθηεο γηα ηελ ςπρηθή πγεία (Jensen, 

Skårdalsmo&Fjermestad, 2014). 

Σέινο, έλαο άιινο ζεκαληηθφο πξνγλσζηηθφο παξάγνληαο σο πξνο ηνπο αζπλφδεπηνπο 

αλήιηθνπο πξφζθπγεο ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε αλάπηπμεο θάπνηαο ςπρηθήο αζζέλεηαο απνηειεί ε 

επηξξνή ηνπ έζλνπο. Δξεπλεηηθά ζηνηρεία αλαδεηθλχνπλ πσο ηλδνθηλέδηθεο νηθνγέλεηαο αζπλφδεπηνη 

αλήιηθνη πξφζθπγεο πνπ δνχζαλ κε ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο ή ζε ζπίηηα κε ελειίθνπο ηνπ έζλνπο ηνπο 

ζεκείσλαλ ρακειφηεξε θιίκαθα θαηάζιηςεο ζε ζχγθξηζε κε παηδηά αλάδνρσλ νηθνγελεηψλ 

Καπθάζνπ. Δπνκέλσο, ζα κπνξνχζακε λα επηβεβαηψζνπκε ηα νθέιε πνπ έρεη ε δηαβίσζε ζε έλα 

εζλνηηθφ ζπίηη ζηελ κείσζε εκθάληζεο θαηαζιηπηηθψλ ζπκπησκάησλ. Δπηπξφζζεηα, ε πξψηε νκάδα 

θαηέγξαςε κεγαιχηεξε επηηπρία ζηελ αθαδεκατθή απφδνζε, σο πξνο ηε ζχλαςε θνηλσληθψλ ζρέζεσλ, 

θαζψο θαη πγηή δείθηε απηνεθηίκεζεο θαη αίζζεζεο ηνπ λα είζαη ζε επηβάξπλζε ηεο δσήο ελφο 

αηφκνπ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ζηνηρεία δείρλνπλ φηη αθξηβψο απηή ε εζλνηηθή  βάζε δηεπθνιχλεη ην 

λεαξφ άηνκν ζηα πιαίζηα ηεο επξχηεξεο θνηλσλίαο θαη κάιηζηα φηη πξνσζεί κηα πγηή αίζζεζε ηεο 

εζληθήο ηαπηφηεηαο (Porte&Torney-Purta, 1987). 

 

 

 

ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΔ ΔΠΗΠΣΧΔΗ 

ΑΤΝΟΓΔΤΣΧΝ ΑΝΖΛΗΚΧΝ 

ΠΡΟΦΤΓΧΝ: 
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ίγνπξα ε εκπεηξία ηνπ μεληηεκνχ πξνμελεί ζην άηνκν κεγάιν θίλδπλν γηα ηελ αλάπηπμε 

ςπρνπαζνινγίαο, θαη επηθξάηεζε ηφζν ζπλαηζζεκαηηθψλ φζν θαη ζπκπεξηθνξηθψλ πξνβιεκάησλ. Σα 

πην ζπλήζε πξνβιήκαηα πνπ θπξηαξρνχλ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν πιεζπζκφ θαίλεηαη λα απνηεινχλ: 

πξνβιήκαηα χπλνπ, θαηάζιηςε, θνηλσληθή απφζπξζε, έληνλν άγρνο, κεηα-ηξαπκαηηθφ ζηξεο, 

ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα, ζνβαξέο αληηδξάζεηο πέλζνπο θαη ζιίςεο, επηζεηηθφηεηα, κεησκέλν 

ελδηαθέξνλ, ππεξ-δηέγεξζε, ρακειή απηνεθηίκεζε, ζνβαξά αηζζήκαηα ελνρήο, απαηζηφδνμε ηδέα γηα 

ην κέιινλ, θαηάρξεζε νπζηψλ, βίαηε θαη παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά, απηνθηνληθέο πξάμεηο θαη 

ςχρσζε. ηε ζπλέρεηα, πεξηγξάθνληαη εθηελψο κεξηθά απφ ηα πην θξίζηκα ςπρνθνηλσληθά 

πξνβιήκαηα πνπ παξαηεξνχληαη ζηελ ζπγθεθξηκέλε θνηλσληθή νκάδα (Derluyn&Broekaert, 2008). 

 

 

1) ΣΡΑΤΜΑΣΗΚΔ ΔΜΠΔΗΡΗΔ 

 

 

Ηζηνξηθά έρεη θαηαγξαθεί πσο νη ζπλέπεηεο ηνπ πνιέκνπ θαη ηνπ ηξαχκαηνο ζε παηδηά πνπ έρνπλ 

ρσξηζηεί απφ ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο ζεκεηψλνληαη ήδε απφ ηνλ Γεχηεξν Παγθφζκην Πφιεκν (Loughry & 

Flouri, 2001). Αλακθηζβήηεηα, νη ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο ησλ παηδηψλ πνπ δηψθνληαη θαη αλαγθάδνληαη 

λα «μεξηδσζνχλ» απφ ηελ παηξίδα ηνπο δελ ηειεηψλνπλ ζ‘ απηφ ην νδπλεξφ ή θαη βίαην ζεκείν. 

χκθσλα κε ηνλ Hodes, νη πην ζπλεζηζκέλνη ηχπνη ηξαπκαηηθψλ εκπεηξηψλ πνπ ηα παηδηά πξφζθπγεο 

έρνπλ βηψζεη πξηλ απφ ηε θπγή ηνπο ζηελ ρψξα ππνδνρήο πεξηιακβάλνπλ: δίσμε ή θφβν γηα δίσμε, ε 

εκπεηξία ή καξηπξία ζε βία ή πφιεκν, ε απψιεηα ή δνινθνλία ζηελ νηθνγέλεηα ή ζηελ θνηλφηεηα 

(φπσο γίλεηαη αλαθνξά ζην έξγν ηνπ Hart, 2009). κσο, ζηελ ρψξα ππνδνρήο ζπλήζσο νη εθηάιηεο 

ησλ παηδηψλ θαη γεληθφηεξα ησλ πξνζθχγσλ ζπλερίδνληαη, αθνχ εθεί αληηθξίδνπλ αληίμνεο ζπλζήθεο 

δηαβίσζεο, απξφζκελεο κεηεγθαηαζηάζεηο, δηάθνξα πξνβιήκαηα πγείαο, θαηλφκελα εθθνβηζκνχ, θαη 

ηέινο θαηαθιχδνληαη απφ κηα έληνλε αλαζθάιεηα. Αθφκε θαη ε αβεβαηφηεηα γηα ην άζπιν θαη ην 

λνκηθφ θαζεζηψο απνηεινχλ ζεκαληηθέο πεγέο άγρνπο (Hart, 2009). 

Δπνκέλσο, ππάξρνπλ πνιιέο εκπεηξίεο πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγήζνπλ αξλεηηθέο ζπλέπεηεο γηα 

έλα παηδί, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαλάζηεπζεο (φπσο ηα παξαηεηακέλα θαη επηθίλδπλα ηαμίδηα)  

φζν θαη θαηά ηελ άθημε ζηελ ρψξα ππνδνρήο(φπσο απνρσξηζκφο απφ ηελ νηθνγέλεηα θαη ηελ 

θνηλφηεηα, ηηο δηψμεηο θαη ηνλ ξαηζηζκφ) (Hart, 2009).Ο Hodes (2000), επίζεο, επηζεκαίλεη φηη νη 

εκπεηξίεο ησλ πξνζθχγσλ είλαη ζπλήζσο πνιχ δηαθνξεηηθέο απφ εθείλεο ησλ άιισλ κεηαλαζηψλ, 

αθνχ ραξαθηεξίδνληαη απφ κεγαιχηεξε θνηλσληθή αζηάζεηα, ιηγφηεξεο επθαηξίεο, πεξηζζφηεξεο 



θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο αληημνφηεηεο, θαζψο θαη κεγαιχηεξε έθζεζε ζε ηξαπκαηηθά γεγνλφηα (φπσο 

γίλεηαη ιφγνο ζην έξγν ηνπ Hart,  2009). 

Ο Terr (1991) θαηεγνξηνπνηεί δχν ηχπνπο ηξαπκαηηθψλ εκπεηξηψλ ζηα παηδηά. Ο πξψηνο «ηχπνπ 

Η» αλαθέξεηαη ζε παηδηθφ ηξαχκα πνπ ζπλήζσο ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα εληαία, μαθληθή θαη 

απξνζδφθεηε έθζεζε ζε έλαλ εγεηηθφ ζηξεζνγφλν παξάγνληα, ελψ ν δεχηεξνο «ηχπνπ ΗΗ» απεπζχλεηαη 

ζηελ παξαηεηακέλε θαη ζπλερή έθζεζε ζε ζηξεζνγφλνπο παξάγνληεο. Δπνκέλσο, εχινγα γίλεηαη 

θαηαλνεηφ φηη νη αζπλφδεπηνη αλήιηθνη πξφζθπγεο έξρνληαη αληηκέησπνη κε ηξαχκαηα ηχπνπ ΗΗ, 

εθφζνλ βηψλνπλ ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο ηφζν ζηε ρψξα πξνέιεπζήο ηνπο φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

παξακνλήο ηνπο ζηε ρψξα ππνδνρήο, φπνπ εμαθνινπζνχλ λα ηαιαλίδνληαη απφ έληνλεο θαθνπρίεο. 

Χζηφζν, γηα νξηζκέλνπο ζπγγξαθείο ν φξνο «δηαδνρηθφο ηξαπκαηηζκφο» αξκφδεη θαιχηεξα ζηελ 

πεξίπησζε ησλ πξνζθχγσλ (φπσο θαηαγξάθεηαη ζην έξγν ησλ Derluyn & Broekaert, 2008). 

Ζ πιεηνλφηεηα ησλ αζπλφδεπησλ αλήιηθσλ πξνζθχγσλ έξρνληαη αληηκέησπνη κε παξαηεηακέλεο 

πεξηφδνπο πνιέκνπ, δειαδή κε έλνπιεο ζπγθξνχζεηο θαη εθηίζεληαη ζηε βία. Έλα ηέηνην πεξηβάιινλ 

εχινγα γελλά κηα ηεξάζηηα γθάκα ζηξεζνγφλσλ παξαγφλησλ, ηφζν γηα ηνπο ελεξγνχο ζπκκεηέρνληεο, 

φζν θαη γηα ηνπο παζεηηθνχο παξεπξηζθνκέλνπο, φπσο είλαη ηα παηδηά. Απηά απνηεινχλ κηα επάισηε 

νκάδα ζπκάησλ επεηδή αλαγθάδνληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ελεξγά ζηνλ πφιεκν σο ζηξαηηψηεο, ζθιάβνη 

ηνπ ζεμ θαη νχησ θαζεμήο. Τπνινγίδεηαη πσο πεξίπνπ 300.000 παηδηά ππεξεηνχλ σο ζηξαηηψηεο ζε 

πεξηζζφηεξεο απφ 50 δηαθνξεηηθέο ρψξεο. Απηέο νη εκπεηξίεο κπνξεί λα πξνμελήζνπλ ζηα παηδηά 

ζεκαληηθά ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο, αθνχ αλαγθάδνληαη λα αλαιάβνπλ ελεξγφ κέξνο ζε πξάμεηο 

αθξαίαο βίαο.  

Αθφκε θαη ην ίδην ην ηαμίδη είλαη εθηθηφ λα επηθέξεη ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο, δηφηη ζπλήζσο είλαη 

καθξηλφ, ελδέρεηαη λα είλαη εγθισβηζκέλνη ζε εκπνξεπκαηνθηβψηηα θνξηεγψλ, ηξέλσλ ή θνξηεγψλ, 

ρσξίο επαξθή ηξνθή θαη λεξφ, θαη ηέινο ηνπο ζπλνδεχεη δηαξθψο έλαο θφβνο γηα ηνλ παξάλνκν 

ραξαθηήξα ηνπ ηαμηδηνχ ηνπο. Οη ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο παξακνλεχνπλ ζηα άηνκα απηά αθφκε θαη 

κεηά ηελ δξαπέηεπζή ηνπο απφ ηελ παηξίδα ηνπο, εθφζνλ έπεηαη ζηε ζπλέρεηα πέξα ησλ έληνλσλ 

αληίμνσλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο θαη ηνπ ζπλερνχο άγρνπο, ε επηθξάηεζε ηνπ ξαηζηζκνχ θαη κε φ,ηη 

άιιν ηνλ ζπλνδεχεη (Derluyn & Broekaert, 2008). Σν παξάδνμν είλαη φηη έλα πνζνζηφ απηψλ ζπλήζσο 

δειψλεη φηη νη εκπεηξίεο ηνπο ζηε ρψξα ππνδνρήο είλαη πην επηβιαβείο ζηελ ςπρηθή πγεία ηνπο ζε 

ζχγθξηζε κε ηηο θξηθαιεφηεηεο πνπ  άληεμαλ ζηηο ρψξεο ηνπο. Απηφ πνπ ζπκβαίλεη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, φπσο εχινγα ππνζηήξημαλ νη Webster θαη Robertson (2007), είλαη πσο ζπρλά νη 

πεξηζζφηεξνη παξφιν πνπ έρνπλ μεθχγεη απφ άζρεκεο ζπλζήθεο δηάθξηζεο, θπξηαξρίαο θαη 

εθκεηάιιεπζεο ζηηο ρψξεο ηνπο, εληνχηνηο αλαδεηνχλ άζπιν απφ κηα άιιε ρψξα, ψζηε λα έξζνπλ 

αληηκέησπνη κε αλάινγεο εκπεηξίεο (φπσο αλαθέξεηαη ζην έξγν ηνπ Hart,  2009). 



35 
 

35 
 

Καηά ηελ πεξίνδν ηνπ 2008, δηεμήρζε κηα κειέηε, ε νπνία αμηνιφγεζε ηελ επηξξνή ησλ 

ηξαπκαηηθψλ εκπεηξηψλ λεαξψλ πξνζθχγσλ ηεο Μέζεο Αλαηνιήο πξηλ θηάζνπλ ζηε ρψξα ππνδνρήο 

(Γαλία), θαζψο θαη ε θνηλσληθή δσή κεηά ηε κεηαλάζηεπζε ηνπο, ζρεηηθά κε ηελ ςπρηθή πγεία 8-9 

ρξφληα κεηά ηε κεηαλάζηεπζε. Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο, θαηά ηελ πεξίνδν 2000-

2001 αμηνινγήζεθαλ 131 λένη πξφζθπγεο (76 θνξίηζηα θαη 55 αγφξηα, κέζεο ειηθίαο 15,3 εηψλ) απφ 

67 νηθνγέλεηεο. Χζηφζν, νη ζπκκεηέρνληεο ην 1992-1993 ήηαλ αηηνχληεο γηα άζπιν κε ηνπιάρηζηνλ 

έλα γνλέα. Κξηηήξηα  σο πεξηζζφηεξν εμσηεξηθεπκέλεο ζπκπεξηθνξάο ήηαλ ηα αθφινπζα: κηθξή 

ειηθία, κάξηπξεο επίζεζεο ζε άιινπο κεηά ηελ άθημή ηνπο, παξεπξέζεθαλ ζε πνιιά ζρνιεία, ελψ 

θνίηεζαλ ή εξγάζηεθαλ ιηγφηεξν, ρακειφ κνξθσηηθφ επίπεδν κεηέξαο. Απφ ηελ άιιε, ζρεηηθά κε ηελ 

πην εζσηεξηθεπκέλε ζπκπεξηθνξά ήηαλ: νη ηχπνη ησλ ηξαπκαηηθψλ γεγνλφησλ πξηλ απφ ηελ άθημε, ηα 

ζηξεζνγφλα γεγνλφηα κεηά ηελ άθημή ηνπο θαη νη δηαθξίζεηο, ε ρακειή θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε 

ζηελ Γαλία, ε δηαθνξεηηθή ζξεζθεία, ε αλεπαξθήο εθπαίδεπζε ηεο κεηέξαο, ην γπλαηθείν θχιν θαη ε 

δαλέδηθε αλεπάξθεηα (Montgomery, 2008). 

Απηφ πνπ βξέζεθε, ηειηθά, ήηαλ φηη νη πηπρέο ηεο θνηλσληθήο δσήο ζηε Γαλία, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπο παξαπάλσ δείθηεο, ηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα θαη έλα αγρσηηθφ θιίκα ζηελ 

εμνξία, πξνέβιεςαλ πεξηζζφηεξν ηα ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα, ζε ζχγθξηζε κε ηα ηξαπκαηηθά 

γεγνλφηα πνπ είραλ βηψζεη ζηελ παηξίδα ηνπο. Απφ απηφ ην εχξεκα θαηαλννχκε ηνλ ζεκαληηθφ ξφιν 

πνπ παίδεη ε πνιηηηθή ηεο ρψξαο ππνδνρήο ζηελ πξφιεςε ηεο ςπρνπαζνινγίαο ησλ λεαξψλ 

πξνζθχγσλ κε ηε ιήςε κέηξσλ, θπξίσο φζνλ αθνξά ηελ ππνδνρή θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηνπο απφ ηνπο 

ζπκπνιίηεο. Δλ ησ κεηαμχ, απηφ πνπ θάλεη εληχπσζε είλαη φηη ηα πξνβιήκαηα θαηά ηελ άθημε δελ 

ζπζρεηίζηεθαλ κε ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα 9 ρξφληα αξγφηεξα, ζε απηή ηε κειέηε (Montgomery, 

2008). 

 

2) ΜΔΣΑΣΡΑΤΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑΣΑΡΑΥΖ ΑΓΥΟΤ 

 

 

ρεηηθά κε ηελ Μεηαηξαπκαηηθή Γηαηαξαρή Άγρνπο (PosttraumaticStressDisorder, PTSD), απηή 

απνηειεί κηα θιηληθή δηάγλσζε πνπ πεξηγξάθεη ζε γεληθέο γξακκέο ηα ζπκπηψκαηα πνπ κπνξεί λα 

εκθαληζηνχλ κεηά απφ έθζεζε ζε έλα ηξαπκαηηθφ γεγνλφο. χκθσλα κε ην Γηαγλσζηηθφ θαη 

ηαηηζηηθφ Δγρεηξίδην (DSM-5), γηα ηε δηάγλσζε απαηηείηαη έλα άηνκν λα έρεη βηψζεη ή ππάξμεη 

κάξηπξαο ζε έλα ηξαπκαηηθφ ή ζσκαηηθά απεηιεηηθφ γεγνλφο ή λα έρεη κάζεη φηη ζπλέβε έλα 

ηξαπκαηηθφ γεγνλφο ζε έλαλ ζηελφ θίιν ή κέινο ηεο νηθνγέλεηαο θαη λα εκθαλίζεη ζπγθεθξηκέλα 

ζπκπηψκαηα γηα ηνπιάρηζηνλ έλα κήλα. Οη ηέζζεξηο βαζηθέο κνξθέο ζπκπησκάησλ είλαη:  



● πκπηψκαηα απνθπγήο ζπγθεθξηκέλσλ πεξηνρψλ, ζεακάησλ, θαηαζηάζεσλ θαη ήρσλ πνπ 

ππελζπκίδνπλ ην γεγνλφο. Δδψ πεξηιακβάλνληαη ζπλαηζζήκαηα: άγρνπο, θαηάζιηςε, ζπλαηζζεκαηηθφ 

κνχδηαζκα ή ελνρή 

● πκπηψκαηα επαλαβίσζεο: ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ελνριεηηθψλ ζθέςεσλ, εθηάιηεο ή 

αλαδξνκέο ζην παξειζφλ. 

● πκπηψκαηα ππεξδηέγεξζεο, φπσο ζπκφο, επεξεζηζηφηεηα, ππεξδηέγεξζε, επηζεηηθή, 

απεξίζθεπηε ζπκπεξηθνξά, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απηνηξαπκαηηζκψλ, θαζψο θαη δηαηαξαρέο 

χπλνπ. 

● πκπηψκαηα αξλεηηθήο δηάζεζεο θαη ζθέςεο: απψιεηα ελδηαθέξνληνο, αιιαγέο ζηηο ζπλήζεηεο 

ή ζηε ζπκπεξηθνξά  

Γηαγλσζηηθφ θξηηήξην γηα ηελ PTSD νξίδεηε έλα ηξαπκαηηθφ γεγνλφο, φπνπ δχν βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά είλαη παξφληα. Πξψηνλ, ε εθδήισζε πεξηιακβάλεη ηελ απεηιή ηνπ ζαλάηνπ, ζνβαξνχ 

ηξαπκαηηζκνχ, ή ηε ζσκαηηθή αθεξαηφηεηα, γηα ηνλ εαπηφ ηνπ ή ηνπο άιινπο πνπ βξίζθνληαη γχξσ. 

Γεχηεξνλ, ην γεγνλφο είλαη απηφ πνπ πξνθαιεί κία αληίδξαζε έληνλνπ θφβνπ, απειπηζίαο ή ηξφκνπ (ή 

ζε παηδηά, απνδηνξγαλσκέλε ή δηαηαξαγκέλεο ζπκπεξηθνξάο). Απηά ηα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα 

ππνγξακκίδνπλ ηξεηο ηχπνπο ζπκπησκάησλ: αλαβίσζεο (π.ρ. αλαδξνκέο ζην παξειζφλ), απνθπγήο 

(π.ρ. απνηξέπνληαο ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ην ηξαχκα), θαη απμεκέλε δηέγεξζε (π.ρ. θαθή ζπγθέληξσζε) 

(American Psychiatric Association, 2000). Σα παηδηά-πξφζθπγεο πνπ βηψλνπλ αξλεηηθέο ςπρνινγηθέο 

αληηδξάζεηο ζην ηξαχκα κπνξεί λα εκθαλίζνπλ θάπνηα απφ απηά ηα ζπκπηψκαηα ρσξίο λα πιεξνχλ ηα 

πιήξε δηαγλσζηηθά θξηηήξηα γηα ηελ PTSD ή ελδέρεηαη λα εκθαλίζνπλ ζπκπηψκαηα άιισλ 

δηαηαξαρψλ φπσο ε θαηάζιηςε(www.psychotherapeia.net.gr). 

Ζ παξνχζα βηβιηνγξαθία αλαδεηθλχεη φηη πεξίπνπ ην 15 κε 90% ησλ παηδηψλ πνπ εθηίζεληαη ζε 

ηξαπκαηηθά πεξηζηαηηθά θηλδπλεχνπλ λα αλαπηχμνπλ Μεηαηξαπκαηηθή Γηαηαξαρή Άγρνπο (PTSD), 

θαη κάιηζηα πσο ε πηζαλφηεηα αλάπηπμεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαηαξαρήο είλαη κεγαιχηεξε ζηα παηδηά 

ζε ζχγθξηζε κε ηνπο ελήιηθεο. Μηα άιιε έξεπλα απνθάιπςε πσο πεξίπνπ ην 30% έσο 75% ησλ 

παηδηψλ πξνζθχγσλ εκθαλίδνπλ ζπκπηψκαηα ηεο PTSD θαη φηη πξφθεηηαη γηα κηα καθξνρξφληα 

δηαηαξαρή, πνπ κπνξεί λα δηαξθέζεη έσο θαη 12 ρξφληα κεηά ηελ επαλεγθαηάζηαζε (Murray, 

2016).Οπσζδήπνηε, ε δηαθχκαλζε ησλ πνζνζηψλ εμαξηάηαη απφ ηε θχζε ηνπ ηξαπκαηηθνχ γεγνλφηνο, 

θαζψο θαη απφ ηνλ αξηζκφ παξαγφλησλ θηλδχλνπ θαη πξνζηαζίαο. Χζηφζν, κέζα απφ κηα έξεπλα ζηε 

Βνζλία κε ηε ρξήζε δηαγλσζηηθψλ εξγαιείσλ απνθάλζεθε πσο απφ έλαλ κεγάιν αξηζκφ παηδηψλ 

πξνζθχγσλ ην 68% εθδήισλε PTSD, ην 47% θαηάζιηςε θαη ην 29% άγρνο (Hart, 2009). 

ε έλα κεγάιν αξηζκφ κειεηψλ απνθαίλεηαη κηα ζπζρέηηζε ηνπ γπλαηθείνπ θχινπ θαη ηεο PTSD 

ζε αζπλφδεπηνπο αλήιηθνπο πξφζθπγεο. ε γεληθέο γξακκέο, ηα θνξίηζηα θαλεξψλνπλ απμεκέλε 

εππάζεηα γηα ηελ PTSD. Οκνίσο, έρεη βξεζεί πσο ην ρακειφ κνξθσηηθφ επίπεδν εθπαίδεπζεο, επίζεο 
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έρεη ελερνπνηεζεί φηη απνηειεί έλαλ παξάγνληα θηλδχλνπ γηα ηελ PTSD(Smid, Lensvelt-Mulders, 

Knipscheer, Gersons&Kleber, 2011). Έλαο πνιπζήκαληνο κεηαηξαπκαηηθφο παξάγνληαο εηδηθά ζηνπο 

αλήιηθνπο πξφζθπγεο είλαη ζαθέζηαηα ε πνηφηεηα ηεο επνπηείαο θαη ππνζηήξημεο πνπ θαζνξίδεηαη 

απφ ην πεξηβάιινλ ζηε λέα ρψξα. Μηα κειέηε πνπ δηεμήρζε ην 2008, εθηηκψληαο ΑΑΠ πνπ δεηνχζαλ 

άζπιν, παξαηήξεζε ζεκαληηθά εληνλφηεξα ζπκπηψκαηα κεηαηξαπκαηηθνχ ζηξεο θαη θαηάζιηςεο ζε 

εθείλα πνπ είραλ νξγαλψζεη ηε δσή ηνπο κε ρακειή ππνζηήξημε (Hodes, Jagdev, Chandra & Cunniff, 

2008). 

ε απηφ ην ζεκείν, αμίδεη λα γίλεη ιφγνο γηα ηελ ελδηαθέξνπζα ζεσξία ηνπ Eisenbruch, ν νπνίνο  

ππνζηεξίμε φηη ε εκπεηξία ησλ πξνζθχγσλ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο έλα «πνιηηηζηηθφ πέλζνο» (γηα 

ην νπνίν γίλεηαη ιφγνο ζηε ζπλέρεηα), φπνπ δηάθνξεο ζπληζηψζεο(π.ρ. ε απψιεηα ηνπ ζπηηηνχ)  

κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε ζπκπηψκαηα ηεο PTSD, φκσο απηά ζεσξνχληαη θπζηνινγηθή απφθξηζε. 

ην πιαίζην απηφ ν Hodes ην 2000, επηβεβαηψλεη ηε δηαπνιηηηζκηθή εγθπξφηεηα ηεο PTSD. Έλα 

ζπνπδαίν κεηνλέθηεκα ηεο PTSD σο κέζν γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ εκπεηξηψλ ησλ πξνζθχγσλ είλαη φηη 

εζηηάδεη ζε παξειζνληηθά ηξαχκαηα πνπ επεξεάδνπλ ην παξφλ, κε απνηέιεζκα νη επαγγεικαηίεο λα 

επηθεληξψλνληαη κφλν ζε εκπεηξίεο ησλ παηδηψλ απφ ηελ ρψξα πνπ έθπγαλ, αγλνψληαο ηηο αξλεηηθέο 

επηπηψζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζην παξφλ(φπσο, αλαθέξεηαη ζην έξγν ηνπ Hart, 2009). 

Ζ δηαηαξαρή κεηαηξαπκαηηθνχ ζηξεο (PTSD) απνηειεί πηζαλψο ηελ πην δηαδεδνκέλε ζνβαξή 

ςπρηθή δηαηαξαρή ζε ελήιηθεο, θαζψο θαη ζε παηδηά θαη εθήβνπο πξφζθπγεο κεηά ηελ 

επαλεγθαηάζηαζε ζηηο δπηηθέο ρψξεο.  ε κηα κειέηε-νξφζεκν εθήβσλ πνπ επέδεζαλ απφ ηα 

ζηξαηφπεδα ζπγθέληξσζεο ηνπ Πνι Πνη, εθδειψζεθε φςηκε έλαξμε ηεο PTSD αθφκε θαη 14 ρξφληα 

κεηά ηελ επαλεγθαηάζηαζε. χκθσλα κε ην Γηαγλσζηηθφ θαη ηαηηζηηθφ Δγρεηξίδην ησλ Φπρηθψλ 

Γηαηαξαρψλ (4ε έθδνζε), εάλ ε  έλαξμε ησλ ζπκπησκάησλ εθδεισζνχλ ηνπιάρηζηνλ έμη κήλεο κεηά 

ηνλ ζηξεζνγφλν παξάγνληα, ηφηε ε δηάγλσζε ηεο PTSD ραξαθηεξίδεηαη κε θαζπζηεξεκέλε/φςηκε 

έλαξμε. Ζ δηάγλσζε απηή αληρλεχεη ηελ ηθαλφηεηα ησλ ηξαπκαηηθψλ γεγνλφησλ λα ζπλδένληαη κε 

ςπρνινγηθά παξάπνλα πνπ κπνξεί λα κελ εθδεισζνχλ ακέζσο κεηά απφ έλα ηξαπκαηηθφ ζπκβάλ. 

ηελ πεξίπησζε δε ησλ αζπλφδεπησλ αλήιηθσλ πξνζθχγσλ, ε ρξνληθή ζηηγκή πνπ δηακεζνιαβεί 

κεηαμχ ηεο ηξαπκαηηθήο έθζεζεο θαη ηελ πνξεία ησλ ζπκπησκάησλ είλαη αδχλαην λα θαζνξηζηεί, 

δεδνκέλνπ ηεο πνιππινθφηεηαο ηεο κεηαλάζηεπζεο(Smid, Lensvelt-Mulders, Knipscheer, 

Gersons&Kleber, 2011). 

Σν 2011, δεκνζηεχηεθε κηα ελδηαθέξνπζα έξεπλα, ε νπνία εμέηαζε έλα κεγάιν δείγκα 

αζπλφδεπησλ αλήιηθσλ πξνζθχγσλ (Ν=554) πνπ είραλ επαλαγθαηαζηαζεί είηε 1 (T1) είηε 2 έηε (Σ2) 

κεηά, αμηνινγψληαο ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ νκάδσλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ρσξίο PTSD, PTSD ζε Σ1, 

θαη φςηκε έλαξμε ηεο PTSD Σ2. Σα απνηειέζκαηα πνπ βξέζεθαλ ήηαλ φηη 223 παηδηά θαη έθεβνη 

(ειηθίαο 12-18) δειαδή ζρεδφλ ην 40% ησλ ππνθεηκέλσλ πιεξνχζαλ ηα θξηηήξηα γηα PTSD ζε Σ1, 



ελψ 88 –δειαδή ην 16%- δηαγλψζηεθε κε φςηκε έλαξμε ηεο PTSD. Δπηπιένλ, ε φςηκε έλαξμε ηεο 

PTSD ζπλδέζεθε κε έθζεζε ηξαπκαηηθψλ γεγνλφησλ, κε άηνκα κεγαιχηεξεο ειηθίαο θαη κε ρακειφ 

κνξθσηηθφ επίπεδν. Αθφκε, παξαηεξήζεθε πσο ε ζνβαξφηεηα ησλ ζπκπησκάησλ ζε Σ2 

δηακεζνιαβείζεθαλ πιήξσο απφ ηελ θαηάζιηςε θαη ηα ζπκπηψκαηα άγρνπο ζε Σ1. Απηφ ην εχξεκα 

είλαη θαηλνηφκν, θαζψο δελ έρεη ππνζεί πξνεγνπκέλσο θάηη παξφκνην(Smid, Lensvelt-Mulders, 

Knipscheer, Gersons&Kleber, 2011). 

Απφ ηα παξαπάλσ, εχινγα εηθάζηεθε απφ ηνπο κειεηήηεο πσο ε  φςηκε έλαξμε ηεο PTSD είλαη 

έλα ζνβαξφ θιηληθφ πξφβιεκα κεηαμχ ησλ ΑΑΠ πνπ είλαη εθηθηφ λα πξναλαγγειζεί ζε πξνγελέζηεξν 

ζηάδην κέζσ ησλ ζπκπησκάησλ ηεο θαηάζιηςεο θαη ηνπ άγρνπο. Σα ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο θαη 

άγρνπο θαίλεηαη λα ζρεηίδνληαη ζηελά κε PTSD ζε πνιπάξηζκνπο αλήιηθνπο πξφζθπγεο. 

πγθεθξηκέλα, ζε κειέηεο εθήβσλ πξνζθχγσλ, ε έθζεζε ζε έλα ηξαπκαηηθφ ζπκβάλ βξέζεθε λα είλαη 

πην ζηελά ζπλδεδεκέλν κε PTSD, ελψ παξάγνληεο κεηά ηε κεηαλάζηεπζε έγηλαλ πην έληνλα 

ζρεηηδφκελνη κε ηα ζπκπηψκαηα ηεο θαηάζιηςεο. Χο εθ ηνχηνπ, έλα ζεκαληηθφ εξψηεκα αθνξά ην 

ξφιν ησλ ζπκπησκάησλ θαηάζιηςεο θαη ηνπ άγρνπο ζηελ φςηκε έλαξμε ηεο PTSD. Σν 2009, 

δηεθπεξαηψζεθε κηα κειέηε ζε βεηεξάλνπο ηνπ ζηξαηνχ, φπνπ νη ζπκκεηέρνληεο εκθάλεζαλ φςηκε 

έλαξμε ηεο PTSD θαη απηφ πνπ ππέζεζαλ νη εξεπλεηέο ήηαλ φηη πηζαλφηαηα λα αλέθεξαλ ηα 

ππνθείκελα κείδνλα θαηαζιηπηηθή δηαηαξαρή πξηλ εθδειψζνπλ PTSD(Smid, Lensvelt-Mulders, 

Knipscheer, Gersons&Kleber, 2011). 

Σα παξαπάλσ απνηειέζκαηά είλαη ζπλεπή κε γλσζηηθά κνληέια ηεο PTSD θαη ηεο θαηάζιηςεο. 

Πην ιεπηνκεξψο, ζχκθσλα κε ην γλσζηηθφ κνληέιν ηεο θαηάζιηςεο, ηα θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα 

ζρεηίδνληαη κε γλσζηηθέο πξνθαηαιήςεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ (α) κηα αλεπαξθή επαλεθηίκεζε ησλ 

αξλεηηθψλ γλσζηαθψλ ζρεκάησλ θαη (β) κηα ππεξβνιή ζρεηηθά κε ηα ζηξεζνγφλα γεγνλφηα. 

Δπηπξνζζέησο, ε ππεξβνιή ζηα ζηξεζνγφλα γεγνλφηα κπνξεί λα επηδεηλψζεη ηνκεηαηξαπκαηηθφ 

άγρνο. Ο θίλδπλνο απφ ηελ έθζεζε ζηξεζνγφλσλ παξαγφλησλ ζε αλήιηθνπο πξφζθπγεο κπνξεί λα 

απμεζεί σο άκεζε ζπλέπεηα ησλ πξνεγνχκελσλ ηξαπκαηηθψλ γεγνλφησλ, ή επεηδή ηα θαηαζιηπηηθά 

ζπκπηψκαηα κπνξεί λα απμήζνπλ ηελ πηζαλφηεηα έθζεζεο ζε δηαπξνζσπηθφ ζηξεο(Smid, Lensvelt-

Mulders, Knipscheer, Gersons & Kleber, 2011). 

Χο δεπηεξνγελείο ζηξεζνγφλνη παξάγνληεο γεληθά νξίδνληαη νη ζηξεζνγφλνη παξάγνληεο πνπ 

είλαη ε άκεζε ζπλέπεηα πξνεγνχκελσλ ηξαπκαηηθψλ γεγνλφησλ. Πξάγκαηη, αληημνφηεηεο 

επαλεγθαηάζηαζεο θαη ζπλερείο εθζέζεηο ζε ηξαπκαηηθέο ππελζπκίζεηο εμεγνχλ έλα ζεκαληηθφ 

πνζνζηφ ηνπ κεηαηξαπκαηηθνχ ζηξεο ζε λένπο. χκθσλα κε ηελ ιεγφκελε ζεσξία ηεο γεληάο ηνπ 

ζηξεο ζηελ θαηάζιηςε, ηα άηνκα πνπ παξνπζηάδνπλ θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα βξίζθνληαη ζε 

απμεκέλν θίλδπλν δεκηνπξγίαο αγρσηηθψλ δηαπξνζσπηθψλ εθδειψζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
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ζπγθξνχζεσλ. Αξθεηέο κειέηεο ζε εθήβνπο έρνπλ παξάζρεη απνδείμεηο γηα απηή ηελ ζεσξία(Smid, 

Lensvelt-Mulders, Knipscheer, Gersons&Kleber, 2011). 

 

 ΑΝΘΔΚΣΗΚΟΣΖΣΑ 

 

 

Παξά ηαχηα, ε ζχγρξνλε βηβιηνγξαθία θαηαγξάθεη πσο έλα κεγάιν πνζνζηφ εθηεζεηκέλσλ 

αηφκσλ (κεγαιχηεξν ηνπ 60%) ζε ηξαπκαηηθά γεγνλφηα ζπρλά παξνπζηάδεη αλζεθηηθφηεηα. Έλαο 

ηθαλνπνηεηηθφο νξηζκφο ηεο έλλνηαο ηεο αλζεθηηθφηεηαο πξνζδηνξίδεηαη σο ε ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ 

λα ιεηηνπξγεί πξνζαξκνζηηθά παξά ηα φπνηα ζηξεζνγφλα εξεζίζκαηα, ρξεζηκνπνηψληαο θάπνηνπο 

πξνζηαηεπηηθνχο παξάγνληεο πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηείιεη ηελ επίδξαζε νξηζκέλσλ επηθίλδπλσλ 

παξαγφλησλ. Ο Mastenπξνηείλεη έλαλ άιιν νξηζκφ πνπ δελ απέρεη  πνιχ απφ ηνλ παξαπάλσ. 

Δξκελεχεη ηελ αλζεθηηθφηεηα σο ηελ πξνζαξκνζηηθή δπλαηφηεηα ηνπ αηφκνπ, πξνζζέηνληαο πσο 

κεξηθέο θνξέο ην ππνθείκελν επδνθηκεί λα αληηκεησπίζεη αληημνφηεηεο (φπσο γίλεηαη ιφγνο ζην έξγν 

ησλ Huemer, et al., 2013).  

ίγνπξα, ππάξρνπλ θάπνηεο πεγέο απφ ηηο νπνίεο εκπλέεηαη ε πξνζαξκνζηηθή ιεηηνπξγία ηεο 

αλζεθηηθφηεηαο κεηαμχ ησλ αζπλφδεπησλ αλήιηθσλ πξνζθχγσλ. ηηο πεγέο απηέο θαίλεηαη λα 

πεξηιακβάλνληαη νη  ζεηηθέο πξννπηηθέο, ε ρξήζε πγηψλ ζηξαηεγηθψλ αληηκεηψπηζεο πξνβιεκάησλ, ε 

ζξεζθεπηηθφηεηα θαη ε ζπλεθηηθφηεηα κε ζεηηθέο θνηλσληθέο νξγαλψζεηο (Carlson,  Cacciatore & 

Klimek, 2012).Μηα ζεκαληηθή κειέηε πνπ δηεμήρζε ηξία ρξφληα πξηλ, αμηνιφγεζε κε ηελ ρξήζε 

εηδηθψλ εξγαιείσλ ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη πηζαλά ςπρνπαζνινγηθά ζπκπηψκαηα αλάκεζα ζε 41 

αζπλφδεπηνπο αλήιηθνπο πξφζθπγεο, εθηηκψληαο ηηο ελδν-αηνκηθέο δηαζηάζεηο ηεο πξνζσπηθφηεηαο 

πνπ ζπλδένληαη κε ηελ αλζεθηηθφηεηα. Σν δείγκα είρε ππνβιεζεί πξνεγνπκέλσο ζε εμαηξεηηθά 

ζηξεζνγφλα γεγνλφηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαλάζηεπζεο ηνπο (ζηελ Απζηξία) (Huemer, et al., 

2013). Καηά κέζν φξν ηα απνηειέζκαηα αλέδεημαλ φηη ηα ζπγθεθξηκέλα άηνκα αλέθεξαλ ζεκαληηθά 

πςειφηεξα επίπεδα θαηαζηαιηηθήο ακπληηθφηεηαο, ρακειά επίπεδα ςπρνπαζνινγίαο, φπσο 

αλαδείρζεθε κέζσ ησλ απην-αλαθνξψλ ηνπο, πξάγκα ην νπνίν ππαηλίζζεηαη ηελ παξνπζία  ηεο 

αλζεθηηθφηεηαο θαη ηε δηαηήξεζεο ηεο παξά ηηο έληνλεο  δπζθνιίεο. Παξφια απηά, φκσο, δήισζαλ 

πςειά επίπεδα άγρνπο θαη θαηάζιηςεο, ελψ ζπλάκα ρακειή επηπρία θαη εκπηζηνζχλε (Huemer, et al., 

2013). 

 

 



3) ΔΠΗΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΣΡΔ 

 

 

Αλακθηζβήηεηα, ε κεηαλάζηεπζε απνηειεί έλα θξίζηκν βήκα ζηελ αλζξψπηλε δσή, θαη είλαη 

δπλαηφλ λα ζπλδεζεί κε πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο. Δπηπιένλ, ε κεηάβαζε απφ κία ρψξα ζε άιιε 

πξνυπνζέηεη πνηθίιεο αιιαγέο ζε πνιιέο πηπρέο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, φπσο είλαη ε πξνζαξκνγή ζε 

λέν θαη πηζαλφηαηα μελφγισζζν ζρνιείν, δηαθνξεηηθά ηξφθηκα απφ ηα ζπλεζηζκέλα, άιιε ζξεζθεία, 

δηαθνξεηηθέο πνιηηηζηηθέο παξαδφζεηο, θαη πηζαλέο εκπεηξίεο δηαθξίζεσλ θαη απνκφλσζεο. Απηή ε 

δηαδηθαζία ηεο πνιηηηζηηθήο κεηάβαζεο έρεη ραξαθηεξηζηεί σο «εθπνιηηηζκφο ή επηπνιηηηζκφο» , θαη ε 

ζρεηηθή πίεζε έρεη ραξαθηεξηζηεί σο επηπνιηηηζηηθφ ζηξεο(Jensen, Skårdalsmo&Fjermestad, 2014). 

Ο φξνο «επηπνιηηηζκφο» εηζεγήζεθε γηα πξψηε θνξά ηελ δεθαεηία ηνπ 1930 απφ ηνπο Redfield, 

Linton, θαη Herskovits. χκθσλα, ινηπφλ, κε ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ν επηπνιηηηζκφο  πξνζδηνξίδεηαη σο 

ην θαηλφκελν πνπ πξνθχπηεη φηαλ ηνπιάρηζηνλ δχν νκάδεο αηφκσλ κε δηαθνξεηηθέο θνπιηνχξεο 

έξρνληαη ζε ζπλερή επαθή θαη πξνθαινχλ κε απηφ ηνλ ηξφπν κεηαηξνπέο ζηα πξψηα πνιηηηζκηθά 

κνηίβα, είηε ηεο κηαο,είηε θαη ησλ δχν νκάδσλ(Παξνχηζαο, 2013).Πην ζπγθεθξηκέλα, εζηηάδνληαο θαη 

πάιη ζηνπο ΑΑΠ ε θνηλσληθν-πνιηηηζκηθή πξνζαξκνγή ηνπο, πεξηιακβάλεη ηε δηαηήξεζε δεζκψλ θαη 

ηελ δνκηθή ελζσκάησζή ηνπο ζηελ θνηλσλία ηεο πιεηνςεθίαο. Χζηφζν, απηφ δελ ζεκαίλεη φηη ε 

κεηνςεθία απηή παχεη λα δηαηεξεί επαθή κε ηε δηθή ηνπο νκάδα, ηελ κεηνλνηηθή. Αληηζέησο, ζπρλά 

επηθνηλσλεί θαη κε ηηο δχν νκάδεο (Oppedal&Idsoe, 2012). 

Απηή ε δηαδηθαζία εθπνιηηηζκνχ είλαη εχινγν λα πξνθαιέζεη «επηπνιηηηζκηθφ ζηξεο», ην νπνίν 

ζπληίζεηαη απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη φηαλ ηα παηδηά πξνζπαζνχλ λα πξνζαξκνζηνχλ 

ζηα θνηλσληθνπνιηηηζκηθά κνηίβα ηεο λέαο ρψξαο ππνδνρήο. Δπίζεο, ε ίδηα δηαδηθαζία είλαη πηζαλφλ 

λα δηαρσξίζεη ην άηνκν απφ ηηο παξαδνζηαθέο αμίεο θαη ηξφπνπο δσήο. Απηφ πνπ γίλεηαη έληνλα 

θαλεξφ, φκσο, είλαη ε  δηπιά κεηνλεθηηθή ζέζε ησλ (αζπλφδεπησλ αλήιηθσλ) πξνζθχγσλ. Καη απηφ 

επεηδή φρη κφλν δελ αλήθνπλ πιένλ ζηελ θνηλφηεηα θαηαγσγήο ηνπο, αιιά θαη δπζθνιεχνληαη ή θαη 

εκπνδίδνληαη λα εληαρζνχλ ζε κηα λέα ζέζε ζηελ θνηλφηεηα ππνδνρήο(Derluyn&Broekaert, 2008). 

Αθφκε, ππάξρεη θαη ε πεξίπησζε ηεο απφξξηςεο απφ ηελ ηειεπηαία θνηλφηεηα. Μάιινλ, ε 

πιεηνλφηεηα ησλ παηδηψλ απηψλ είλαη πξάγκαηη αληηκέησπε κε θνηλσληθά θαηλφκελα, φπσο εθείλν ηνπ 

ξαηζηζκνχ, ηεο δηάθξηζεο ή θπιεηηθήο βίαο, ηα νπνία πεξηπιέθνπλ αθφκε πεξηζζφηεξν ηε δηαδηθαζία 

έληαμεο ηνπο. Σέινο, ην επηπνιηηηζκηθφ ζηξεο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κηα γθάκα ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη 

ζπκπεξηθνξηθψλ πξνβιεκάησλ, φπσο ηεο θαηάζιηςεο, άγρνπο, αηζζήκαηα πεξηζσξηνπνίεζεο θαη ηεο 

απνμέλσζεο, ςπρνζσκαηηθά ζπκπηψκαηα θαη άιια(Derluyn&Broekaert, 2008). 

Απφ ηελ άιιε, φκσο, ν νξηζκφο δελ ιακβάλεη ππφςε ηελ ζρέζε κεηαμχ ηνπ επηπνιηηηζκνχ θαη 

ηεο ςπρνθνηλσληθήο αλάπηπμεο ησλ παηδηψλ. Κάπνηνη ελδηαθεξφκελνη πξφηεηλαλ κηα άιιε εξκελεία 
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ηνπ νξηζκνχ, πεξηγξάθνληάο ηνλ σο κηα αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία γηα λα απνθηήζνπλ πνιηηηζκηθή 

αξκνδηφηεηα ηεο θνηλσλίαο ηεο πιεηνςεθίαο. ε απηφ ην πιαίζην πεξηιακβάλνληαη νη γλψζεηο θαη νη 

δεμηφηεηεο ζρεηηθά κε ηελ επηθνηλσλία, ηα πξφηππα ζπκπεξηθνξάο θαη ηηο αμίεο (Oppedal&Idsoe, 

2012). 

 

 

4) ΓΗΑΣΑΡΑΥΖ ΓΗΑΘΔΖ: ΚΑΣΑΘΛΗΦΖ 

 

πλδπαζηηθά κε ηα παξαπάλσ, ζχκθσλα κε εξεπλεηηθά ζηνηρεία έρεη απνθαλζεί πσο φζν 

πεξηζζφηεξεο επηπνιηηηζκηθέο παξελνριήζεηο ιακβάλνπλ νη αζπλφδεπηνη αλήιηθνη πξφζθπγεο, ηφζν 

πεξηζζφηεξα ζα είλαη θαη ηα θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα ηνπο. Δθηηκάηαη πσο ε αληηκεηψπηζε ηεο 

θαηάζιηςεο θαη πξνβιεκάησλ θαίλεηαη λα ζρεηίδνληαη κε ηελ χθεζε ηεο PTSD. Αλακθηζβήηεηα, 

φκσο, ε θαηάζιηςε γελληέηαη θαη απφ άιιεο πεγέο πέξα απφ ηα ηξαπκαηηθά γεγνλφηα, φπσο γηα 

παξάδεηγκα απφ ηηο θαζεκεξηλέο ελνριήζεηο ζηε ρψξα επαλεγθαηάζηαζεο. Δπνκέλσο, ζα κπνξνχζε λα 

εηθαζηεί φηη ππάξρνπλ ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ εθπνιηηηζκνχ θαη ηεο ςπρηθήο 

πγείαο (Oppedal&Idsoe, 2012). 

Δπηπιένλ, ε αξκνδηφηεηα ηνπ πνιηηηζκνχ έρεη επίζεο ζπλδεζεί κε ηα ζπκπηψκαηα ηεο 

θαηάζιηςεο, εθφζνλ επζχλεηαη γηα ηελ επηθνηλσλία θαη ηε δεκηνπξγία ζρέζεσλ. Ζ αληίιεςε ηεο 

αξκνδηφηεηαο, ινηπφλ, θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη κε ηελ απηνεθηίκεζε, ηελ απην-απνηειεζκαηηθφηεηα, 

θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηεο δεμηνηερλίαο, ηα νπνία απνηεινχλ πξνζηαηεπηηθνχο παξάγνληεο αλάπηπμεο 

ηεο θαηάζιηςεο. Αθφκε, ε αξκνδηφηεηα ηνπ πνιηηηζκνχ δηεπθνιχλεη ηελ θνηλσληθή ππνζηήξημε απφ 

ηα δίθηπα ηεο νηθνγέλεηαο θαη ησλ ζρνιηθψλ δηθηχσλ. Αληίζηνηρα, ε ππνζηήξημε ησλ θνηλσληθψλ 

δηθηχσλ δηακεζνιαβνχλ ζηελ πνιηηηζκηθή ηθαλφηεηα αλαθνξηθά κε ηνλ ηνκέα ηεο ςπρηθήο πγείαο 

(Oppedal&Idsoe, 2012). 

Μηα ζρεηηθά πξφζθαηε κειέηε (2011) εμέηαζε ηα θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα θαη θαηά πφζν αλ 

δηάθνξνη αηνκηθνί θαη δεκνγξαθηθνί παξάγνληεο κπνξνχλ λα πξνβιέςνπλ ηα επίπεδα ησλ 

ζπκπησκάησλ κεηαμχ ησλ αζπλφδεπησλ αλειίθσλ πξνζθχγσλ κεηά ηελ επαλεγθαηάζηαζε ζηε 

Ννξβεγία. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη αζπλφδεπηνη αλήιηθνη πξφζθπγεο εμαθνινπζνχλ λα 

παξνπζηάδνπλ πςειά επίπεδα θαηαζιηπηηθψλ ζπκπησκάησλ αθφκε θαη κεηά ηελ επαλεγθαηάζηαζε 

ηνπο. Σν εχξεκα απηφ έξρεηαη ζε ζπκθσλία κε πξνεγνχκελεο κειέηεο πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη νη ΑΑΠ 

πνπ δεηνχλ άζπιν θηλδπλεχνπλ λα παξνπζηάζνπλ πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο (Seglem, 

Oppedal&Raeder, 2011). 



Σν θχιν θαη ε ρψξα πξνέιεπζεο ήηαλ νη κφλνη ζεκαληηθνί πξνγλσζηηθνί δείθηεο γηα ηα 

θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα. Σν πςειφηεξν επίπεδν ησλ θαηαζιηπηηθψλ ζπκπησκάησλ δηαθαίλεηαη 

κεηαμχ ησλ γπλαηθψλ, ελψ νη αζπλφδεπηνη αλήιηθνη απφ ηε νκαιία εκθάληδαλ ηα ιηγφηεξα 

θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα. Ο Bean θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ αλαθάιπςαλ πσο αζπλφδεπηνη αλήιηθνη 

απφ ηελ Αηζηνπία είραλ ιηγφηεξα ζπκπηψκαηα απφ ηηο άιιεο νκάδεο, ελψ ζε έλα κηα άιιε κειέηε, νη 

αλήιηθνη απφ ηε Μέζε Αλαηνιή θαη άλδξεο απφ ηελ Αθξηθή παξνπζίαζαλ απμεκέλα θαηαζιηπηηθά 

ζπκπηψκαηα (φπσο αλαθέξεηαη ζην δεκνζίεπκα ησλ Seglem, Oppedal&Raeder, 2011). 

 

 

5) ΥΟΛΗΚΖ ΚΑΣΑΡΡΔΤΖ 

 

 

Οη αζπλφδεπηνη αλήιηθνη πξφζθπγεο έρεη πξνβιεθζεί πσο ζα έξρνληαη αληηκέησπνη κε ηαθηηθέο 

θαη μαθληθέο αλαηξνπέο, φπσο είλαη ην δήηεκα ηεο κεηαζηέγαζεο θαη ηεο αιιαγή ηνπ ζρνιηθνχ 

πεξηβάιινληνο. πγθεθξηκέλα, ζην ζρνιηθφ πιαίζην ηα παηδηά πξφζθπγεο ρξεηάδεηαη λα 

πξνζαξκνζηνχλ ζηνλ ρψξν κε νηηδήπνηε ηνλ ζπλνδεχεη (π.ρ. ε γιψζζα). Αλακθίβνια, είλαη επξχηαηα 

απνδεθηφ πσο ην ζρνιείν πξνζθέξεη έλα πεξηβάιινλ ζηαζεξφηεηαο θαη αζθάιεηαο γηα ηα παηδηά 

πξφζθπγεο.  

Γπζηπρψο, ε πιεηνλφηεηα ηέηνησλ νκάδσλ παηδηψλ ζπρλά παξνπζηάδνπλ θαηάξξεπζε ζηνλ 

ηνκέα ηεο κάζεζεο ζε ζχγθξηζε κε ζπλνκήιηθεο νκάδεο γεγελψλ, κε ραξαθηεξηζηηθέο καθξνρξφληεο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Σν 2009, ν Derluyn κε ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ δηαπίζησζαλ φηη ηα παηδηά ησλ 

κεηαλαζηψλ ζην Βέιγην ζεκείσζαλ ζεκαληηθά πεξηζζφηεξεο ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο, πξνβιήκαηα κε 

ηνπο ζπκκαζεηέο, θαη πςειφηεξεο βαζκνινγίεο απνθπγήο ζε ζχγθξηζε κε ηα νκνγελή παηδηά ηνπ 

Βειγίνπ (φπσο αλαθέξεηαη ζην δεκνζίεπκα ησλ Thommessen, etal., 2013).  

Αμίδεη ζην ζεκείν απηφ λα γίλεη ιφγνο γηα ηελ πεξίπησζε ελφο 13ρξνλνπ αγνξηνχ απφ ην 

Μνληελέγθξν, ην νπνίν πξφζηξεμε κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην γηα θαηαθχγην. Ο 

ίδηνο πεξηγξάθεη πσο ήηαλ ε θαζεκεξηλή ηνπ δσή ζην λέν ζρνιηθφ ηνπ πεξηβάιινλ. Ζ πξαγκαηηθφηεηα 

δελ ήηαλ φπσο ηελ είρε θαληαζηεί, αθνχ ζην ζρνιείν έλησζε αλαζθαιήο θαη βίσλε ηαθηηθά ηνλ 

«ηξφκν» ηνπ εθθνβηζκνχ. Γπζθνιεπφηαλ πνιχ λα δείμεη εκπηζηνζχλε ζε θάπνηνλ απφ ηνπο θαζεγεηέο. 

Αθφκε, θαη ηα βξάδηα ήηαλ αλήζπρνο θαζψο ν χπλνο ηνπ δηαηαξαδφηαλ απφ ηξνκαθηηθνχο εθηάιηεο. 

Έηζη, ν 13ρξνλνο βξέζεθε λα είλαη ζπλερψο ζε κηα θαηάζηαζε εμνπζέλσζεο, κε απφξξνηα λα 

δπζθνιεχεηαη λα δαπαλήζεη πξνζνρή, θαη κάιηζηα κεξηθέο θνξέο απνθνηκφηαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

καζήκαηνο (Hart, 2009).  
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Έρεη ζρνιηαζηεί απφ αξθεηνχο εξεπλεηέο, πσο ην ηξαχκα κπνξεί επίζεο λα επεξεάζεη ηελ 

ηθαλφηεηα ελφο παηδηνχ λα ιεηηνπξγήζεη απνηειεζκαηηθά ζην ζρνιείν, απφ ηελ άπνςε ηεο επίηεπμεο, 

ηε ζπκκεηνρή θαη ηε δηαηήξεζε απνηειεζκαηηθψλ ζρέζεσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε κλήκε θαη ε 

ζπγθέληξσζε θαίλεηαη λα επεξεάδνληαη αξλεηηθά απφ ηηο ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο. Οη επηπηψζεηο ηνπ 

ηξαχκαηνο θαίλεηαη λα είλαη πην ζεκαληηθέο ζε ζέκαηα πνπ απαηηνχλ πςειά επίπεδα ζπγθέληξσζεο, 

φπσο ηα καζεκαηηθά, ε θπζηθή θαη ε γξακκαηηθή (Hart, 2009).  

Μάιηζηα, θαίλεηαη λα ππάξρεη κηα ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο ζνβαξφηεηαο ηνπ ηξαχκαηνο θαη 

ηνπ κεγέζνπο θαηάξξεπζεο ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο. Ο Dyregrov παξέζεζε κηα ζεηξά απφ πηζαλέο 

εμεγήζεηο γηα ηε ζρέζε απηή. Απηέο ξίρλνπλ θαηά θάπνην ηξφπν ηελ επζχλε είηε ζην PTSD πνπ 

κεηαβάιιεη ηα ζπζηήκαηα επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ, είηε ζηηο επηδξάζεηο ηεο θαηάζιηςεο πνπ 

θαηαζηέιινπλ ηηο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο, παξάγεη απψιεηα ελδηαθέξνληνο, θηλήηξσλ. Σέινο, έρνπλ 

ελνρνπνηεζεί νη επηδξάζεηο ηνπ ζηξεο θαη νη θαηαζηάζεηο ηεο δηάζεζεο γηα πνηθίια πξνβιήκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη θαηαζηαιηηθά κε ηελ ζρνιηθή επίδνζε.  

Άιινη πηζαλνί παξάγνληεο κπνξεί λα είλαη νη αληηιήςεηο, νη πξνζδνθίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θαη 

ηέινο ε μέλε γιψζζα φπνπ ρξεηάδεηαη λα πξνζαξκνζηνχλ απηά ηα παηδηά (φπσο αλαθέξεηαη ζην έξγν 

ηνπ Hart, 2009).Μηα έξεπλα ησλ Schwartz θαη Gorman (2003) κειέηεζε πξσηνβάζκηαο παηδηά 

ζρνιηθήο ειηθίαο απφ ηελ πεξηνρή ηνπ Λνο Άληδειεο, θαη δηαπίζησζε φηη ε έθζεζε ζε κηα βίαηε 

θνηλφηεηα ζρεηίδεηαη κε θαθή αθαδεκατθή επίδνζε, θαηαζιηπηηθέο ηάζεηο, θαηλφκελα εθθνβηζκνχ θαη 

αλάξκνζηεο ζπκπεξηθνξέο. Οπσζδήπνηε, απηά ηα απνηειέζκαηα είλαη κφλν ελδεηθηηθά θαη εχινγα ζα 

αδπλαηνχζαλ λα γεληθεπηνχλ ζηε πεξίπησζε ησλ παηδηψλ πξνζθχγσλ (φπσο γίλεηαη ιφγνο ζην έξγν 

ηνπ Hart, 2009). 

 

 

6) ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΣΖ ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΔΘΝΗΚΖ 

ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ- ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΖ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΚΑΗ 

ΞΔΝΟΦΟΒΗΑ 

 

 

ηελ πεξίπησζε ησλ αζπλφδεπησλ αλήιηθσλ πξνζθχγσλ είλαη εχινγν λα παξνπζηαζηνχλ θαηά 

ηελ αλάπηπμή ηνπο πξνβιήκαηα ζηε δηακφξθσζε εζληθήο ηαπηφηεηαο. Σέηνηνπ είδνπο δεηήκαηα 

ζπλήζσο παξνπζηάδνληαη ζηελ πεξίνδν ηεο εθεβείαο, φηαλ έλαο έθεβνο πξφζθπγαο πξνζπαζεί λα 

εμηζνξξνπήζεη ηνπο ηξφπνπο ηνπ παιηνχ θφζκνπ κε απηέο ηνπ λένπ. Βέβαηα, κηα εζλνηηθή νηθνγέλεηα 

κπνξεί λα γεθπξψζεη ηνπο δχν απηνχο θφζκνπο, θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν ηα ζπγθεθξηκέλα παηδηά λα 

ληψζνπλ πην άλεηα κε ηελ πξνέιεπζή ηνπο(Porte&Torney-Purta, 1987). 



Χζηφζν, ζε απηφ ην ζεκείν αμίδεη λα γίλεη αλαθνξά γηα ηελ επηθηλδπλφηεηα πνπ ζπλνδεχεη ε 

ηαπηφηεηα ηνπ πξφζθπγα. χκθσλα κε ηελ παξνχζα βηβιηνγξαθία, νη αζπλφδεπηνη αλήιηθνη 

πξφζθπγεο ζπρλά ραξαθηεξίδνληαη σο «παηδηά ζε θίλδπλν», πξάγκα ην νπνίν κπνξεί λα εξκελεπζεί κε 

δχν έλλνηεο. Ζ κία έλλνηα ην κεηαθξάδεη φηη «βξίζθνληαη ζε θίλδπλν» θαη εδψ γίλεηαη εζηίαζε ζε 

ςπρνινγηθφ θαη εθπαηδεπηηθφ επίπεδν, φπνπ ηα παηδηά είλαη παζεηηθνί θαη επάισηνη δέθηεο ηεο 

θαηάζηαζεο. Αληίζεηα, ε άιιε έλλνηα ην «κεηαγισηηίδεη» φηη ηα παηδηά απηά «είλαη  θίλδπλνο». 

Γειαδή εθθξάδνπλ κηα ζπκπεξηθνξά, είλαη ελεξγεηηθνί. χκθσλα κε ηνλ Ni Laoire θαη ηνπο 

ζπλεξγάηεο ηνπ, ε κεηαλάζηεπζε ζε πνιινχο αλζξψπνπο θαίλεηαη λα ζπλδέεηαη κε θάπνηα 

απνθιίλνπζα ζπκπεξηθνξά, ε νπνία αθνινχζσο νδεγεί ζε θίλδπλν (φπσο αλαθέξεηαη ζην έξγν ησλ 

Vervliet, Vanobbergen, Broekaert & Derluyn, 2015). 

Γηα λα απνθαιεζηεί, φκσο, θάπνηνο "επηθίλδπλνο" δελ είλαη απαξαίηεην λα δηαπξάμεη 

παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά. ηελ πεξίπησζε καο, ε επηθίλδπλε ηαπηφηεηα αλαθέξεηαη ζε  κηα 

ζπιινγηθή αλεζπρία ζρεηηθά κε ηελ αλεμέιεγθηε κεηαλάζηεπζε, ε νπνία έρεη αδηαθξίησο απνδνζεί ζε 

ζπγθεθξηκέλα άηνκα πνπ δηαζέηνπλ ραξαθηεξηζηηθά φπνπ ζεσξνχληαη εγγελψο «επηθίλδπλα». Ζ 

αληζαγέλεηα θαη ε νξθάληα, κπνξεί λα γίλνπλ ην επίθεληξν πνιιψλ ιφγσλ πνπ αθνξνχλ ηελ παξάλνκε 

κεηαλάζηεπζε, ηελ αζθάιεηα, θαη ηελ ειηθία. Αληί λα πξνθιεζεί επαηζζεηνπνίεζε απφ ηνπο γεγελείο, 

εληνχηνηο απηή ε δηπιή ηαπηφηεηα ηνπ πξφζθπγα / παηδί ίζσο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα λα επηδεηλψζεη ηηο 

αλεζπρίεο ηνπο γηα ηε κεηαλάζηεπζε (Bryan&Denov, 2011). 

ηε ζεκεξηλή Δπξψπε, φπνπ ζεσξείηαη φηη ηεξνχληαη νη αξρέο ηνπ αλζξσπηζκνχ, ηεο 

αιιειεγγχεο θαη ηεο πξνζηαζίαο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ησλ δηθαησκάησλ ησλ παηδηψλ, 

είλαη εληειψο απαξάδεθην ην γεγνλφο φηη εηδηθά ηα αλήιηθα παηδηά έρνπλ πέζεη ζχκαηα ξαηζηζηηθψλ 

επηζέζεσλ (Γηαηξνί ηνπ Κφζκνπ, 2013). Ξελνθνβηθέο αληηδξάζεηο, ζπκπεξηθνξέο, θαζψο θαη βίαηα 

επεηζφδηα κε ξαηζηζηηθά θίλεηξα απφ θαηνίθνπο κηαο θνηλσλίαο απνηεινχλ θαζεκεξηλφ θνκκάηη ηεο 

δσήο ησλ μεξηδσκέλσλ. Σφζν ε μελνθνβία φζν θαη ν ξαηζηζκφο έρνπλ αξλεηηθφ αληίθηππν ζηελ 

απφιαπζε ησλ δηθαησκάησλ, απφ ηελ πξφζβαζε ζην άζπιν ζηα θνηλσληθά δηθαηψκαηα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηελ ειεχζεξε πξφζβαζε ζηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ 

απαζρφιεζε, ηα νπνία κε ηε ζεηξά ηνπο επεξεάδνπλ ζνβαξά ηελ έληαμε ηνπο ζηε λέα ρψξα ππνδνρήο 

(Greece.UNHCR, 2013). 

ηαηηζηηθά ζηνηρεία απνθαιχπηνπλ πσο παξφιν πνπ νη πεξηζζφηεξνη πξφζθπγεο ειηθίαο 18 εηψλ 

θαη άλσ θαηέρνπλ θάπνηαο κνξθήο ζηέγαζεο, εληνχηνηο ηνπιάρηζηνλ έλαο ζηνπο επηά δελ ζπκκεηέρεη 

ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο, θαηάξηηζεο ή απαζρφιεζεο θαη κάιηζηα ζρεδφλ ηα δχν πέκπηα δελ 

ιακβάλνπλ ππνζηήξημε απφ ηελ νηθνγέλεηα, άιινπο ελήιηθεο, θίινπο νχηε απφ ηελ θνηλφηεηα. Σν 

δεδνκέλν απηφ είλαη ζχκθσλν κε άιιεο κειέηεο πνπ έρνπλ επηζεκάλεη ηνλ θίλδπλν ηεο θνηλσληθήο 

απνκφλσζεο αλάκεζα ζε ΑΑΠ (Wade, 2011). 
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Αληαλαθιψληαο ηηο ξαηζηζηηθή ηδενινγία ηεο θαλαδηθήο θνηλσλίαο ν θίλδπλνο ηεο ηαπηφηεηαο 

θαίλεηαη λα αλαηίζεληαη ζηα αζπλφδεπηα παηδηά, ιφγσ ηεο πνιηηηζηηθήο, εζλνηηθήο ή γισζζηθήο 

δηαθνξάο ζε ζρέζε κε ηνλ γεληθφ πιεζπζκφ. Σα αζπλφδεπηα παηδηά εθιακβάλνληαη απφ ηελ ελ ιφγν 

θνηλσλία σο «βξψκηθα», «αλαμηφπηζηα» θαη «ιηγφηεξν επθπή» ζε ζχγθξηζε κε ηνπο ζπλνκειίθνπο 

ηνπο πνπ θαηάγνληαη απφ ηνλ Καλαδά. Γεληθά, νη λένη είλαη δπλεηηθά επάισηνη λα πηνζεηήζνπλ ηελ 

ηαπηφηεηα θηλδχλνπ. χκθσλα κε ην θαλαδηθφ πιαίζην, ν θίλδπλνο έρεη εθρσξεζεί θαηά θχξην ιφγν ζε 

«καχξνπο», Αβνξίγηλεο θαη ζε λένπο κεηαλάζηεο θαη πξφζθπγεο. Απηφ ζπκβαίλεη θπξίσο επεηδή ην 

θνηλφ αληηιακβάλεηαη πσο απηέο νη θνηλσληθέο νκάδεο είλαη πνιχ πηζαλφλ λα εκπιαθνχλ ζε 

εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζε ζρέζε κε άιινπο (Bryan&Denov, 2011). 

 

 

7) ΒΗΑ ΣΟ ΥΟΛΔΗΟ ΚΑΗ ΜΔΑ ΣΖΝ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ 

 

 

Οη αζπλφδεπηνη αλήιηθνη πξφζθπγεο είλαη εμαηξεηηθά επάισηνη ζηε βία κεηαμχ ησλ ζπκκνξηψλ. 

Οη ζπκκνξίεο ησλ δξφκσλ ζηνρεχνπλ ζε παηδηά γηα αλαγθαζηηθή ζηξαηνιφγεζε, ζπλήζσο ζηηο αξρέο 

ηεο εθεβείαο ηνπο, αιιά κεξηθέο θνξέο θαη ζηε παηδηθή ηνπο ειηθία. Οη ζπκκνξίεο απηέο είλαη επίζεο 

ηθαλέο λα πξνζιακβάλνπλ κε βίαην ηξφπν θνξίηζηα σο "θίιεο", γηα κηα κε ζπλαηλεηηθή ζρέζε πνπ 

πεξηιακβάλεη θπξίσο άζθεζε αζέιγεηαο απφ έλα ή θαη πεξηζζφηεξα κέιε ηεο ζπκκνξίαο(Taub,  2014). 

Χζηφζν, ε αςεθήζε σο πξνο ηελ αξρή ηεο ζπκκνξίαο ηηκσξείηαη ζθιεξά κε βηαζκφ, απαγσγή 

αθφκε θαη κε δνινθνλία. Σν ζρνιηθφ πεξηβάιινλ απνηειεί έλα εμαηξεηηθά επηθίλδπλν κέξνο, δηφηη νη 

ζπκκνξίεο ζηνρεχνπλ ζπρλά ζε ηέηνηνπο ρψξνπο σο ηφπνπο ζηξαηνιφγεζεο. πλήζσο, ηα παηδηά φηαλ 

είλαη ε ψξα λα θχγνπλ απφ ην ζρνιείν αλαγθάδνληαη λα πεξάζνπλ κέζα απφ εδάθε ζπκκνξηψλ, ή 

αθφκα θαη ηα ζρνιηθά ιεσθνξεία κπνξεί λα ειέγρνληαη απφ ηέηνηνπ είδνπο ζπκκνξίεο. Μηα καξηπξία 

ελφο 17ρξνλνπ αγνξηνχ πξφζθπγα πνπ δέρζεθε απεηιέο απφ ηελ ζπκκνξία Mara (18 κέιε ζην 

ζρνιείν) δήισζε φηη ζε φπνην ζρνιείν θαη λα ζπνχδαζε ππήξραλ πνιιέο ηέηνηεο ζπκκνξίεο. Μάιηζηα 

κέιε ηέηνησλ ζπκκνξηψλ δελ δίζηαζαλ λα ζθνηψζνπλ ηνπο αζηπλνκηθνχο πνπ πξνζηάηεπαλ ην 

ζρνιείν ηνπο. χκθσλα κε ηα ιεγφκελα ηνπ παηδηνχ φζνη δελ ππάθνπαλ ζηηο απεηιέο ησλ ζπκκνξηψλ, 

νη πεξηζζφηεξνη ζαλαηψλνληαλ(Taub, 2014). 

ε νξηζκέλεο εκπφιεκεο θνηλσλίεο έρνπλ δηεμαρζεί πξφζθαηεο κειέηεο θαη απηφ πνπ 

παξαηήξεζαλ θπξίσο ήηαλ ηα πςειά επίπεδα έθζεζεο ησλ παηδηψλ ζηελ ελδννηθνγελεηαθή βία. Ο 

πφιεκνο πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηε βία ζπκβάιιεη ζηε ζπλέρηζε ηεο αθφκε θαη κεηά ηε ζχξξαμε. 

Οξηζκέλνη εξεπλεηέο έρνπλ, επηπιένλ,  δηεξεπλήζεη βία θαη απφ ηνπο ίδηνπο θαζεγεηέο ηνπ ζρνιείνπ. 



χκθσλα κε ηνπο Holt, Buckley θαη Whelan ζηηο δπηηθέο θνηλσλίεο ε αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ ζε έλα 

πεξηβάιινλ φπνπ ππάξρεη ην ζηνηρείν ηεο ελδννηθνγελεηαθήο βίαο, έρεη ζπλήζσο βαξχηαηεο ζπλέπεηεο 

ηφζν ζηελ επεκεξία φζν θαη ζηελ ςπρηθή πγεία ηνπ αηφκνπ. Δπηπξφζζεηα, απνηειεί παξάγνληα 

επηθηλδπλφηεηαο γηα ηελ βίσζε θαθνπνίεζεο, θαζψο θαη άιισλ αληημννηήησλ αξγφηεξα ζηε δσή ηνπο 

(φπσο αλαθέξεηαη ζην έξγν ησλ Skårdalsmo&Jensen, 2015).   

Χζηφζν, ν ηξφπνο πνπ έλα παηδί εξκελεχεη ηηο πξάμεηο ηεο δηαπξνζσπηθήο βίαο κπνξεί λα 

επεξεάζεη ηελ αλάπηπμε πξνβιεκάησλ ςπρηθήο πγείαο αξγφηεξα ζηε δσή. Οη Brown θαη Kolko 

δηαπίζησζαλ φηη νη απνδφζεηο θαθνπνηεκέλσλ αλήιηθσλ παηδηψλ πξνέβιεπαλ ηθαλνπνηεηηθά ην 

επίπεδν ηεο ςπρνπαζνινγίαο ηνπο. Αθφκε, δηαπίζησζαλ πσο ε απην-ελνρνπνίεζε θαη ε ελνρή ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ παηδηψλ ζπζρεηίδνληαη ηφζν κε θφβνπο θαη  αλεζπρίεο (π.ρ., λα απνκαθξχλνληαη απφ 

ηνπο γνλείο ηνπο) φζν θαη κε εζσηεξηθεπκέλα ζπκπηψκαηα (φπσο ε θαηάζιηςε θαη ην άγρνο)(φπσο 

γίλεηαη αλαθνξά ζην έξγν ησλ Skårdalsmo&Jensen, 2015).   

 

 

8) ΑΠΟΥΧΡΗΜΟ ΓΟΝΔΧΝ ΚΑΗ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ 

 

 

Mηα πξφζθαηε έξεπλα (2014), αλαθάιπςε πσο δελ ππάξρεη θάπνηα ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα 

ζηα ςπρηθά πξνβιήκαηα πγείαο θαη ησλ αξζεληθψλ αζπλφδεπησλ αλήιηθσλ πξνζθχγσλ πνπ έραζαλ 

έλαλ ή δχν γνλείο, θαη εθείλσλ ησλ νπνίσλ νη γνλείο ήηαλ αθφκα ελ δσή. Σν απνηέιεζκα απηφ είλαη 

ζπνπδαίν, δηφηη πξνεγνχκελεο έξεπλεο θαλέξσλαλ πσο ν απνρσξηζκφο απφ ηνπο γνλείο ηνπνζεηεί ηνλ 

ζπγθεθξηκέλν πιεζπζκφ ζε κεγαιχηεξν θίλδπλν λα ππνζηνχλ δπλεηηθά ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο θαη λα 

αλαπηχμνπλ ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα (Vervliet, Lammertyn, Broekaert&Derluyn, 2014). 

Πηζαλφηαηα, ε επίδξαζε ηεο ειηθίαο λα δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ςπρηθή πγεία ηνπ 

αηφκνπ. ηξέθνληαο πάιη ην ελδηαθέξνλ καο ζηνπο αζπλφδεπηνπο αλήιηθνπο πξφζθπγεο, ιφγσ ηνπ φηη 

γεληθά νη αλήιηθνη ζπλήζσο αλαιακβάλνπλ δηάθνξνπο θνηλσληθνχο ξφινπο θαη ζέζεηο. Ίζσο,  θάπνηνη 

λα κεξηκλνχλ γηα ηηο ζπνπδέο ηνπο κεηά ηελ άθημή ηνπο, άιινη λα βξνπλ κηα ζέζε εξγαζίαο θαη λα 

δεκηνπξγήζνπλ κε ηνλ θαηξφ ηε δηθή ηνπο νηθνγέλεηα ζηε ρψξα ππνδνρήο. Μέζσ απηψλ ησλ 

παξαδεηγκάησλ θαηαλννχκε πσο νη αξκνδηφηεηεο θαη νη εκπεηξίεο κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηελ 

θαηάζηαζε ηεο ςπρηθήο πγείαο(Vervliet, Lammertyn, Broekaert&Derluyn, 2014). 
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9) ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ 

 

 

 

Πξνεγνχκελεο έξεπλεο ππνζηεξίδνπλ φηη ηα πνιιαπιά ηξαπκαηηθά γεγνλφηα θαη άιιεο 

αληημνφηεηεο θαίλεηαη λα ζρεηίδνληαη κε απμεκέλα επίπεδα επηζεηηθφηεηαο. Βέβαηα, ε επηζεηηθφηεηα 

έρεη ππνζηεξηρηεί απφ πνιπάξηζκνπο κειεηεηέο πσο απνηειεί έλα ζπνπδαίν πξνγλσζηηθφ δείθηε ηεο 

εγθιεκαηηθήο θαη αληηθνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο. Οη ΑΑΠ απνηεινχλ κηα επάισηε νκάδα, ε νπνία 

ηαμηδεχεη θαη κεηαλαζηεχεη ρσξίο θάπνηα νηθνγελεηαθή θξνληίδα θαη πξνζηαζία. Γηα απηφλ, αθξηβψο, 

ηνλ ιφγν θαη ζηεξίδνληαη θαη εμαξηψληαη απφ κε νηθείνπο, πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο 

ηνπο. Καηά θάπνηνλ ηξφπν ίζσο ελδπλακψλεηαη έηζη ε ξχζκηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο θαη 

ρεηξίδνληαη θαιχηεξα ηελ επηζεηηθφηεηά ηνπο (Oppedal&Idsoe, 2012). 

 

 

10) ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΠΔΝΘΟ 

 

 

Αλακθίβνια, νη μεληηεκέλνη ππνθέξνπλ απφ λνζηαιγία γηα ηελ παηξίδα. Μάιηζηα, κεξηθνί απφ 

απηνχο είηε δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επηζηξέςνπλ ζηελ παηξίδα ηνπο θαηά βνχιεζε, είηε 

παξεκπνδίδνληαη απφ άιια κέζα. Ζ λνζηαιγία έρεη πεξηγξαθεί επξέσο κεηαμχ ησλ κεηαλαζηψλ, θαη 

ζπγθεθξηκέλα κεηαμχ ησλ πξνζθχγσλ θαη ησλ εμφξηζησλ. Σν 1991, ν Eisenbruch εηζήγαγε ηνλ φξν 

«πνιηηηζηηθφ πέλζνο» (φπσο πξναλαθέξακε ήδε) ελλνψληαο ηελ εκπεηξία εθείλσλ ησλ μεξηδσκέλσλ 

πξνζψπσλ ή νκάδσλ, ε νπνία πξνθχπηεη απφ ηελ απψιεηα ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ, πνιηηηζηηθψλ 

αμηψλ θαη ηεο απην-ηαπηφηεηαο. Απηνί,  ινηπφλ, έρνπλ ηελ ηάζε λα ζπλερίδνπλ λα δνπλ ζην παξειζφλ, 

επηζθέπηνληαη ππεξθπζηθέο δπλάκεηο απφ ην παξειζφλ, δηαθαηέρνληαη απφ αηζζήκαηα ελνρήο ιφγσ 

ηεο εγθαηάιεηςεο ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο παηξίδαο ηνπο, αηζζάλεηαη πφλν φηαλ νη αλακλήζεηο απφ ην 

παξειζφλ ηνπο αξρίδνπλ λα μεζσξηάδνπλ, ιαρηαξνχλ λα νινθιεξψζνπλ φ,ηη ππνρξεψζεηο έρνπλ, 

πιεγηάδνληαη απφ αλεζπρίεο, λνζεξέο ζθέςεηο, θαη ζπκφ πνπ ακαπξψλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

αληαπεμέιζνπλ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή. χκθσλα κε ηα ιφγηα ηνπ ζπγγξαθέα, νπσζδήπνηε, ε 

έλλνηα απηή δελ είλαη απφ κφλε ηεο κηα αζζέλεηα αιιά κάιινλ απνηειεί κηα θαιή θαηαλφεζε ζηελ 

θαηαζηξνθηθή απψιεηα ηεο θνηλσληθήο δνκήο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ πνπ βηψλνπλ απηά ηα άηνκα 

(Eisenbruch, 1991). 



Ο ίδηνο ζε κηα εκπεηξηθή ηνπ κειέηε εμέηαζε ηηο δηαθνξέο ηνπ πνιηηηζηηθνχ πέλζνπο αλάκεζα ζε 

δχν νκάδεο αζπλφδεπησλ Κακπνηδηαλψλ εθήβσλ πξνζθχγσλ (κέζε ειηθία ησλ 15 εηψλ), πνπ είραλ 

πξνσζεζεί γηα θξνληίδα ζε αλάδνρεο νηθνγέλεηεο ζηηο ΖΠΑ θαη ζηελ Απζηξαιία. Απηφ πνπ βξήθε 

κέζα απφ ηελ έξεπλά ηνπ ήηαλ  φηη ην πνιηηηζηηθφ πέλζνο κεηαμχ εθείλσλ ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο 

ήηαλ ζεκαληηθά πην ζνβαξφ απφ απηφ πνπ βξέζεθε ζηνπο νκνιφγνπο ηνπο ζηελ Απζηξαιία, θαη ν 

ιφγνο πνπ ππέζεζε ήηαλ δηφηη ζηελ δεχηεξε ρψξα ππνδνρήο ππήξρε φρη κφλν θάπσο ιηγφηεξε πίεζε 

γηα λα αθήζνπλ ηελ παιηά ηνπο θνπιηνχξα πίζσ, αιιά ππήξρε θαη ελζάξξπλζε γηα ζπκκεηνρή ζε 

παξαδνζηαθέο ηειεηέο. Δλψ, νη έθεβνη πξφζθπγεο πνπ εγθαηαζηάζεθαλ ζηηο ΖΠΑ είραλ ειάρηζηε ή 

θαζφινπ πξφζβαζε ζε  κνηίβα ηνπ πνιηηηζκνχ ηνπο. Έηζη, ζπλέρηδαλ λα βπζίδνληαη ζην παξειζφλ θαη 

λα ζθέθηνληαη ζπλερψο ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο. Δθδήισλαλ δηαξθψο αηζζήκαηα ιχπεο θαη ιαρηάξαο γηα 

ηελ επηζηξνθή ηνπο, θαη παξάιιεια αηζζήκαηα ζπκνχ θαη ζιίςεο ζηελ αλάκλεζε πνπ γελληφηαλ θαηά 

ηελ ψξα ηεο αλαρψξεζεο απφ ηελ ρψξα ηνπο(Eisenbruch, 1991). 

Οη Κακπνηδηαλνί ζπκκεηέρνληεο, επίζεο, εμέθξαδαλ ζπλερψο ηελ επηζπκία ηνπο λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζε παξαδνζηαθέο Βνπδηζηηθέο ηειεηέο. πσο δήισζαλ νη ίδηνη, επηζπκνχζαλ λα 

«θάλνπλ ζπζία» γηα ηνπο λεθξνχο, γηα ηνπο γνλείο ηνπο πνπ έραζαλ θαη γηα ηνπο πξνγφλνπο ηνπο, 

πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ κηα θαιχηεξε δσή ζηελ επφκελε ελζάξθσζε θαη λα  πξνζηαηεχζνπλ ηνλ εαπηφ 

ηνπο απφ ηα εθδηθεηηθά πλεχκαηα. Σα νδπλεξά, ινηπφλ, ζπλαηζζήκαηα ιχπεο, ιαρηάξαο θαη ζπκνχ ζα 

κπνξνχζαλ  λα θαηαπνιεκεζνχλ κε ηηο  παξαδνζηαθέο ζξεζθεπηηθέο ηνπο πεπνηζήζεηο θαη κε ηελ 

πξφζβαζε ηνπο ζε παξαδνζηαθέο ηειεηνπξγίεο, κηαο θαη απηφ ζχκθσλα κε ηηο δειψζεηο ηνπο∙ ηνπο 

πξνζδίδεη δχλακε γηα λα ζπλερίζνπλ ζηε δσή. Δληνχηνηο, νξηζκέλνη ππνζηεξίδνπλ πσο ε ηαρεία 

έληαμε ηνπο ζηνλ δπηηθφ ηξφπν ζθέςεο, ζπκπεξηθνξάο θαη ζξεζθείαο είλαη ε πην θαηάιιειε επίιπζε 

γηα ηα παηδηά, θαζψο είλαη λένη (Eisenbruch, 1991). 

 

 

11) ΓΗΑΣΑΡΑΥΖ ΚΑΣΑΥΡΖΖ ΟΤΗΧΝ 

 

 

Σν Γηαγλσζηηθφ θαη ηαηηζηηθφ Δγρεηξίδην ησλ Φπρηθψλ Γηαηαξαρψλ (DSM-5), δελ 

ρξεζηκνπνηεί πιένλ ηνπο φξνπο θαηάρξεζε νπζηψλ θαη εμαξηεζηνγφλα νπζία, αιιά  αλαθέξεηαη ζε 

δηαηαξαρέο ρξήζεο, νη νπνίεο νξίδνληαη κε βάζε ην βαζκφ ηεο ζνβαξφηεηαο ηεο θαηάζηαζεο: σο ήπηα, 

κέηξηα ή ζνβαξή. Ο βαζκφο απηφο θαζνξίδεηαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ δηαγλσζηηθψλ θξηηεξίσλ πνπ 

πιεξνχληαη απφ ην άηνκν. Ζ πεξηνδηθή ρξήζε απαγνξεπκέλσλ νπζηψλ είλαη εθηθηφ λα νδεγήζεη ζε 

θιηληθέο θαη ιεηηνπξγηθέο  βιάβεο δσηηθήο ζεκαζίαο, φπσο είλαη πξνβιήκαηα πγείαο, αλαπεξία, 
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απνηπρία λα αληαπνθξηζεί ην άηνκν ζε δηάθνξα έξγα πνπ απαηηνχλ κεγάιε επζχλε. χκθσλα κε ην 

DSM-5, ε δηάγλσζε ηεο δηαηαξαρήο ρξήζεο νπζηψλ βαζίδεηαη ζηα εμήο θξηηήξηα: εμαζζέληζε ηνπ 

ειέγρνπ, θνηλσληθή δπζιεηηνπξγία, ξηςνθίλδπλε ρξήζε, θαη ζε θαξκαθνινγηθά θξηηήξηα (SAMHSA, 

2015).  

Ζ πνξεία ηεο δηαηαξαρήο θαηάρξεζεο νπζηψλ ζεκεηψλεηαη ξαγδαία ζε άηνκα λεαξήο ειηθίαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ  αζπλφδεπησλ αλήιηθσλ πξνζθχγσλ. Έρεη βξεζεί φηη πνιινί λεαξνί 

πξφζθπγεο αξρίδνπλ φρη απιά λα θάλνπλ ρξήζε νπζηψλ ζρεδφλ ακέζσο κεηά ηελ άθημή ηνπο ζηε ρψξα 

ππνδνρήο, αιιά θαη λα εκπιέθνληαη ζε θπθιψκαηα εκπνξίνπ. Ο πιεζπζκφο ησλ αλήιηθσλ πξνζθχγσλ 

πνπ έρνπλ εγθαηαζηαζεί ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο θάλνπλ σο επί ησλ πιείζησλ ρξήζε θάλλαβεο θαη 

θνθαΐλεο (Westermeyer, 1997). 

 

 

12) ΓΗΑΚΗΝΖΖ ΠΑΗΓΗΧΝ 

 

 

ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, ν λφκνο πεξί Πξνζηαζίαο Γηαθηλνχκελσλ Θπκάησλ απεπζχλεηαη ηφζν 

ζην έγθιεκα ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ γηα εξγαζηαθνχο ζθνπνχο ή γηα ζεμνπαιηθή 

εκπνξεπκαηνπνίεζε, αιιά θαη γηα ηηο ππεξεζίεο θαη ηα νθέιε ησλ ζπκάησλ. Ζ ησλ αλζξψπσλ 

απνηειεί έλα δηαρξνληθφ θαηλφκελν φπνπ κπνξεί λα πάξεη πνιιέο κνξθέο, θαη νη άλζξσπνη ζίγνπξα 

κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ ζρεδφλ ζε θάζε είδνπο βηνκεραλία. ε γεληθέο γξακκέο, ε εκπνξία ησλ 

αλζξψπσλ θαηεγνξηνπνηείηαη αλάινγα κε ηνπο δχν βαζηθνχο ηχπνπο εθκεηάιιεπζεο πνπ 

θαηαγξάθεηαη ζηελ νκνζπνλδηαθή λνκνζεζία: θχιν θαη εξγαζία. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, είλαη 

πηζαλφλ λα ππάξρνπλ θαη νη δχν απηνί ηχπνη. Αλαθνξηθά, φκσο, κε ηα ΑΑΠ ζεκεηψλεηαη πσο ην 42 

ηνηο εθαηφ εθκεηαιιεχεηαη γηα εξγαζία, ην 36 ηνηο εθαηφ πέθηεη ζχκα ζεμνπαιηθήο εθκεηάιιεπζεο 

(φπνπ ε πιεηνλφηεηα πξνέξρεηαη απφ ην Μεμηθφ, ηε Γνπαηεκάια, ηελ Ολδνχξα θαη ην Δι αιβαληφξ), 

ελψ ην 22 ηνηο εθαηφ αλήθεη θαη ζηηο δχν θαηεγνξίεο (εθκεηαιιεχνληαη εξγαζηαθά θαη ζεμνπαιηθά). 

Πξφζθαηα, κηα κειέηε πνπ δηεξεπλνχζε ηέηνηνπ είδνπο ζέκαηα δελ απνθάιπςε θακία ζπζρέηηζε 

κεηαμχ ηνπ είδνπο ηεο εθκεηάιιεπζεο θαη ηελ ειηθία ησλ παηδηψλ, αλ θαη κάιινλ ππάξρνπλ νξηζκέλεο 

ζαθείο δηαθνξέο θαηά θχιν, εθφζνλ, είλαη επξχηαηα απνδεδεηγκέλν πσο ιίγνη άλδξεο πέθηνπλ ζχκαηα 

ζε ζπζηήκαηα γηα ζσκαηεκπνξία ή ηνπο εθκεηαιιεχνληαηζεμνπαιηθψο / θαθνπνηνχληαη (Chester, 

Lummert & Mullooly, 2015). 

 Δλ ησ κεηαμχ, έρνπλ εληνπηζηεί ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ηνπ ηχπνπ ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη ηεο 

πξνεγνχκελεο ζρέζεο κεηαμχ ηνπ παηδηνχ θαη ηνπ δηαθηλεηή, δεκηνπξγψληαο επηπηψζεηο ζηνλ ηξφπν 



πνπ νη αλήιηθνη εμππεξεηνχληαη θαη ηε δπλαηφηεηα γηα νηθνγελεηαθή επαλέλσζε. Καηά κέζν φξν, 

θαίλεηαη πσο ηα πεξηζζφηεξα παηδηά (46%) κεηαηξέπνληαη ζε αληηθείκελν εθκεηάιιεπζεο απφ θάπνηνλ 

κε ηνλ νπνίν νη ίδηνη ή νη νηθνγέλεηέο ηνπο είραλ κηα πξνεγνχκελε ζρέζε. Μάιηζηα, εθηηκάηαη πσο 

πεξίπνπ ην 43 ηνηο εθαηφ ησλ εκπφξσλ αληηπξνζσπεχνληαη απφ κέιε ηεο νηθνγέλεηαο, κέιε ηεο 

θνηλφηεηαο ή απφ νηθνγελεηαθνχο θίινπο.ζνλ αθνξά, ηψξα, ην ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά ην νπνίν νη 

αζπλφδεπηνη αλήιηθνη πξφζθπγεο εκπιέθνληαη ζε ζπζηήκαηα δηαθίλεζεο, ηα απνηειέζκαηα δελ είλαη 

ζηαζεξά, αλ θαη ππνινγίδεηαη πσο νη πεξηζζφηεξνη απ‘ απηνχο «ραξακίδνπλ» πεξίπνπ έλα ρξφλν απφ 

ηε δσή ηνπο γηα λα εκπνξεπκαηνπνηνχληαη θαη θαηά κέζν φξν εξγάδνληαη ζπλερψο απφ 6 έσο θαη 12 

ψξεο εκεξεζίσο(Chester, Lummert & Mullooly, 2015). 

Ζ αλαγθαζηηθή κεηαλάζηεπζε ησλ πξνζθχγσλ ή ε δηαθίλεζε αλζξψπσλ έρεη ηεζεί σο έλα απφ 

ηα πην θξίζηκα επίθαηξα δεηήκαηα αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. Μηα πηπρή απηνχ ηνπ δεηήκαηνο έρεη 

δεκηνπξγήζεη απμαλφκελε δηεζλή πνιηηηθή θαη λνκηθή αλεζπρία, αιιά δελ έρεη ιάβεη αθφκε επαξθή 

πξνζνρή. Τπάξρνπλ πνιπάξηζκεο ελδείμεηο ζρεηηθά κε ηε ζπκκεηνρή ησλ εκπφξσλ ζε κηα ζεκαληηθή 

κεηνςεθία ησλ παηδηψλ πνπ αλαδεηνχλ άζπιν ζε κηα μέλε ρψξα. Μεηαμχ νξηζκέλσλ εζληθνηήησλ έρεη 

γίλεη ζαθέο φηη ε αλαδήηεζε γηα ην άζπιν δηεπθνιχλεηαη δπζηερψο κέζα απφ εθκεηαιιεπηηθέο θαη 

θαηαρξεζηηθέο ξπζκίζεηο, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ φζν θαη κεηά ηελ επαλεγθαηάζηαζε. 

Μάιηζηα, δεδνκέλα αλαδεηθλχνπλ πσο νη δηαθηλεηέο ελζαξξχλνπλ ηελ θαηάρξεζε ηεο δηαδηθαζίαο 

αζχινπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, νξηζκέλα δίθηπα δηαθίλεζεο απεηινχλ ηνπο λένπο κε δξαθφληεηεο ηηκσξίεο 

εάλ αξλεζνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαηαζθεπαζκέλεο ηζηνξίεο ζηηο αηηήζεηο ηνπο γηα άζπιν. Γίλεηαη, 

ινηπφλ, αληηιεπην πσο ηζρπξά πνιηηηθά επηρεηξήκαηα απαηηνχληαη γηα λα πξνρσξήζεη ε δηαζέζηκε 

λνκηθή πξνζηαζία ζε απηνχο ηνπο πιεζπζκνχο (Bhabha, 2004). 

Οη δηαθηλεηέο αλζξψπσλ εθκεηαιιεχνληαη ηελ ζεκεξηλή θξίζε πξνζθχγσλ ζηελ Δπξψπε γηα λα 

βξνπλ ζθιάβνπο, εζηηάδνληαο πάληα ζηα πην εχθνια ζχκαηα, ηα παηδηά. Πφζν κάιινλ νη αζπλφδεπηνη 

αλήιηθνη πξφζθπγεο ζεσξνχληαη πην επάισηνη ζην λα ππνθχπηνπλ ζε εθείλνπο πνπ επηδηψθνπλ λα 

εθκεηαιιεπηνχλ ηε λεφηεηα, ηε δχλακε θαη ηελ αζσφηεηα ηνπο, αλαγθάδνληάο ηνπο λα ιακβάλνπλ θαη 

νη ίδηνη κέξνο ζε δηάθνξα θαθνπξγήκαηα, φπσο είλαη ην εκπφξην λαξθσηηθψλ (Vaage, Thomsen, 

Rousseau, Wentzel-Larsen,Ta & Hauff, 2011).  Ζ Europol-επηθεθαιήο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο 

αζηπλνκίαο ηεο ΔΔ- δήισζε πσο πεξίπνπ 10.000 αζπλφδεπηνη αλήιηθνη πξφζθπγεο αγλννχληαη ζηελ 

ΔΔ. Μάιηζηα, ηνπιάρηζηνλ 5.000 παηδηά έρνπλ εμαθαληζηεί κφλν ζηελ Ηηαιία θαη ζρεδφλ 1.000 παηδηά 

ράζεθαλ ζηε νπεδία. Έλαο επηθεθαιήο ηεο Europol ηζρπξίδεηαη πσο πηζαλφηαηα έρεη δεκηνπξγεζεί 

κηα  παλεπξσπατθή «εγθιεκαηηθή ππνδνκή», ε νπνία έρεη σο ζηφρν ηνπο αζπλφδεπηνπο αλήιηθνπο 

πξφζθπγεο. Δπηπιένλ, ππάξρνπλ απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα θαηλφκελα ζεμνπαιηθήο εθκεηάιιεπζεο, 

ηδίσο ζηε Γεξκαλία θαη ηελ Οπγγαξία (Εammit Lupi, 2016). 



51 
 

51 
 

Πνιιά απφ απηά ηα «αφξαηα» παηδηά δηαθηλνχληαη θξπθά απφ θπθιψκαηα εκπνξίαο αλζξψπσλ 

πνπ ηα «ζηνηβάδνπλ» ζε βάξθεο, ρξεζηκνπνηψληαο έλα δίθηπν ζπλδέζκσλ πνπ ελψλνπλ ηηο ρψξεο 

θαηαγσγήο ηνπο κε ηηο ρψξεο ππνδνρήο. Αξθεηά απφ απηά, ινηπφλ, ζα βξεζνχλ ζηε ζέζε λα 

εμαγνξαζηνχλ είηε ζηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο είηε ζε ελδηάκεζνπο ζηαζκνχο ηνπ καξηπξηθνχ απηνχ 

ηαμηδηνχ. ηε δηακνλή ηνπο ζηελ ρψξα ππνδνρήο, ηα αζπλφδεπηα παηδηά αλαγθάδνληαη λα 

δεηηαλεχζνπλ, λα εθπνξλεπηνχλ, θαη γεληθά λα ππνθχςνπλ ζε νπνηαδήπνηε πξνζηαγή, πξνθεηκέλνπ λα 

πιεξψζνπλ θαη λα «επραξηζηήζνπλ»» ηνπο δηαθηλεηέο ηνπο, ελψ άιια κάιηζηα πεζαίλνπλ θαηά ηε 

δηαδξνκή ηνπο ζηξηκσγκέλα ζε θνξηεγά θαη ζε βάξθεο. Βέβαηα, πξέπεη λα εληνπίδνληαη απφ ηηο 

ππεξεζίεο θξαηψλ πνπ δηθαηνχληαη φιεο ηηο πξνζηαηεπηηθέο παξνρέο, αιιά ε πξαγκαηηθφηεηα απέρεη 

θαηά πνιχ απφ θάηη ηέηνην (Νηθνιαΐδεο, 2016). 

 

 

13) ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΤΠΝΟΤ 

 

 

Πξνβιήκαηα χπλνπ, φπσο ε δπζθνιία ζηελ έλαξμε ηνπ χπλνπ θαη εθηάιηεο, απνηεινχλ 

επαθφινπζν ησλ ηξαπκαηηθψλ γεγνλφησλ. Οη δηαηαξαρέο ζηνλ χπλν  ζεσξνχληαη επίζεο βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο PTSD θαη απνηεινχλ κέξνο ησλ θξηηεξίσλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δηαηαξαρή. Απηφ, 

φκσο, δελ είλαη απφιπην. Γειαδή, ν δηαηαξαγκέλνο χπλνο κπνξεί λα απνηειεί θαη έλα κεκνλσκέλν 

πξφβιεκα, δεδνκέλνπ φηη είλαη δπλαηφλ λα νδεγήζεη ζε κηα ζεηξά απφ θαζεκεξηλέο δπζιεηηνπξγίεο, 

φπσο ζηε κλήκε, ηε ζπγθέληξσζε, ηελ πξνζνρή, ηελ θηλεηηθή απφδνζε, ηελ αθαδεκατθή επίδνζε, θαη 

ηε ζπκπεξηθνξά εμ νινθιήξνπ. Πην ιεπηνκεξψο, ζηα παηδηά ηα πξνβιήκαηα χπλνπ κπνξεί λα 

επεξεάζνπλ ηηο γλσζηηθέο θαη ζπκπεξηθνξηζηηθέο ιεηηνπξγίεο (φπσο αλαθέξακε), πξάγκα ην νπνίν 

κπνξεί λα έρεη σο απφξξνηα: απμεκέλε θφπσζε, ππλειία, θαη θαζπζηεξεκέλν ρξφλν αληίδξαζεο. ηελ 

πεξίπησζε ησλ αζπλφδεπησλ αλήιηθσλ πξνζθχγσλ, ηα πξνβιήκαηα κπνξεί λα απνδψζνπλ κηα πην 

ζπλαηλεηηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ πηζαλή ζεξαπεία ηεο δπζθνξίαο κέζα απφ ηελ 

θαηαλφεζε ηνπ χπλνπ σο ζχκπησκα. Δπηπιένλ, έλαο κεγάινο αξηζκφο παηδηψλ δελ πάζρεη απφ PTSD, 

ελψ αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα χπλνπ, γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη ηνλ θίλδπλν γηα πεξαηηέξσ 

πξνβιήκαηα αλάπηπμεο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ (Bronstein&Montgomery, 2013). 

Παξαδφμσο, παξά ηε ζεκαζία ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ χπλνπ θαη ηνλ πηζαλφ αληίθηππν ηνπ ζηα ήδε 

βησκέλα ηξαχκαηα, εληνχηνηο απνηειεί κηα πηπρή πνπ δελ έρεη εξεπλεζεί επαξθψο γηα ηελ επεκεξία 

ησλ παηδηψλ απηψλ, θαη έρεη εμεηαζηεί κφλν ζε έλα κηθξφ αξηζκφ πνηνηηθψλ κειεηψλ. πσο ήηαλ 

αλακελφκελν, δεδνκέλα εξεπλψλ ππνζηεξίδνπλ πσο ππάξρεη κηα ηζρπξή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ 



πξνβιεκάησλ ηνπ χπλνπ θαη ηεο PTSD φζνλ αθνξά ηε ζπρλφηεηα ηνπ εθηάιηε, θαη ηελ 

θαζπζηεξεκέλε ψξα έλαξμεο χπλνπ (Bronstein&Montgomery, 2013). 

Ζ αμηνιφγεζε ηνπ χπλνπ απφ κφλε ηεο, φκσο, κπνξεί λα έρεη άκεζεο ζπλέπεηεο γηα ηελ θιηληθή 

αμηνιφγεζε ηνπ θηλδχλνπ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πιεζπζκνχ. Αλακθηζβήηεηα, ε εθηίκεζε ησλ 

πξνβιεκάησλ ηνπ χπλνπ κπνξεί λα επηηξέςνπλ κηα ιηγφηεξε πνιηηηζηηθά πξνθαηεηιεκκέλε 

πξνζέγγηζε ζηνλ πξνζπκπησκαηηθφ έιεγρν γηα ηελ PTSD. Δξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηνλ χπλν κπνξεί λα 

θαλνχλ επξέσο πην απνδεθηέο θαη θαηαλνεηέο έλλνηεο ζηνπο δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο θαη λα 

ρξεζηκεχζεη ε έλλνηά ηνπ σο έλαλ ηζρπξφ  πξνγλσζηηθφ δείθηε γηα ηελ δπζθνξία 

(Bronstein&Montgomery, 2013). 

 

 

 

ΚΑΣΑΝΟΖΖ ΤΝΔΠΔΗΧΝ: 
 

 

A. ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ 

 

 

Ο Anderson θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ ην 2004, αλαθέξνπλ κηα νηθνινγηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ 

θαηαλφεζε ησλ εκπεηξηψλ ησλ παηδηψλ πξνζθχγσλ, ε νπνία ππνζηεξίδεη φηη γηα λα δνζεί κηα πιήξε 

εηθφλα θαζίζηαηαη αλαγθαία ε  εμέηαζε κηθξνζπζηεκάησλ (ζρνιείν, ζπίηη, νηθνγέλεηα, ζπλνκήιηθνη) 

ηνπ παηδηνχ, κεζνζπζηεκάησλ (αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ κηθξνζπζηεκάησλ, π.ρ. ην ζπίηη θαη ην 

ζρνιείν), εμσζπζηεκάησλ (θπβεξλεηηθνί νξγαληζκνί θαη ζξεζθεπηηθή θνηλφηεηα) θαη 

καθξνζπζηεκάησλ (ηδενινγία, λφκνη θαη έζηκα ηεο θνηλσλίαο)(φπσο αλαθέξεηαη ζην έξγν ηνπ Hart, 

2009). ηελ πεξίπησζε καο ππάξρνπλ επίζεο ηξεηο θάζεηο νηθνινγηθήο αιιαγήο: πξηλ ηε 

κεηαλάζηεπζε, ελδηάκεζα ηεο κεηαλάζηεπζεο θαη κεηά ηε κεηαλάζηεπζε. Απφ απηή ηελ άπνςε, ε 

πξφθιεζε γηα ηα παηδηά απηά είλαη λα κπνξέζνπλ λα δηαρεηξηζηνχλ απηέο ηηο κεηαβάζεηο θαη λα 

δεκηνπξγήζνπλ πξνζαξκνζηηθά νηθνζπζηήκαηα. Ζ ηθαλφηεηα ηνπ παηδηνχ θαη γεληθά ηνπ αηφκνπ λα 

πξνζαξκνζηεί θαη λα αληεπεμέιζεη ζην ηξέρσλ νηθνζχζηεκα εμαξηάηαη απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο, 

φπσο ν βαζκφο πξνζαξκνγήο ζην λέν πεξηβάιινλ θαη ζην λέν ζρνιείν, επίιπζε ζπλαηζζεκαηηθψλ 

δεηεκάησλ θαη νη δηαζέζηκεο ππεξεζίεο ππνζηήξημεο ζηε ρψξα ππνδνρήο (Hart, 2009). 
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B. ΠΡΟΔΓΓΗΖ BANDURA 

 

 

χκθσλα κε ηελ έλλνηα ηνπ «ηξηαδηθνχ ακνηβαίνπ ληεηεξκηληζκνχ» ν Bandura πξφηεηλε φηη ε 

ζπκπεξηθνξά δελ πξέπεη λα ζεσξεζεί σο έλα πξντφλ ηνπ αηφκνπ, ηνπ πεξηβάιινληνο ή ιεηηνπξγία θαη 

ησλ δχν. Αληίζεηα, ππάξρνπλ ακθίδξνκεο αηηηψδεηο ακνηβαίεο ζρέζεηο αλάκεζα ζην άηνκν θαη ην 

πεξηβάιινλ, ην πεξηβάιινλ θαη ηε ζπκπεξηθνξά, θαη ηε ζπκπεξηθνξά θαη ην άηνκν. Καηά απηφ ηνλ 

ηξφπν, γηα παξάδεηγκα, έλα παηδί πξφζθπγαο κπνξεί λα αλαπηχμεη PTSD σο απάληεζε ζηα γεγνλφηα 

πνπ βηψλνπλ ζην πεξηβάιινλ ηνπο, ε νπνία αθνινχζσο δηαησλίδεη φιν θαη πεξηζζφηεξεο δπζθνιίεο 

(π.ρ. πξνβιήκαηα ζην ζρνιείν) (Hart, 2009). 

 

 

Γ. “INTERACTIVE FACTORS” 

 

 

Οη «Γηαδξαζηηθνί Παξάγνληεο» (IF) ζπληεινχλ έλα πιαίζην αηηηαηψλ κνληέισλ, φπνπ 

ρξεζηκνπνηεί ηξία επίπεδα γηα λα εμεγήζεη αλαπηπμηαθά ή ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα: ην βηνινγηθφ 

επίπεδν, ην γλσζηηθφ επίπεδν θαη ην επίπεδν ηεο ζπκπεξηθνξάο, αλαγλσξίδνληαο ζπγρξφλσο ηελ 

επηξξνή ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζηα ηξία επίπεδα. Σν πιαίζην απηφ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα 

δεκηνπξγήζεη κηα απιή νπηηθή αλαπαξάζηαζε ησλ δπζθνιηψλ ηνπ παηδηνχ (Hart, 2009). 

 

 

 

ΤΣΖΜΑΣΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ 

ΠΡΟΦΤΓΧΝ ΔΝΣΟ ΚΑΗ ΔΚΣΟ 

ΔΤΡΧΠΖ 
 

 



ε απηή ηελ ελφηεηα γίλεηαη εθηελήο ιφγνο ζρεηηθά κε ηα ηξέρνληαη ζπζηήκαηα θνηλσληθήο 

πξφλνηαο ηφζν εληφο φζν θαη εθηφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Δδψ, ζα εζηηάζνπκε ζε ζπγθεθξηκέλεο 

ρψξεο: Ννξβεγία, ΖΠΑ, ρψξεο ηνπ Σξίηνπ Κφζκνπ, Διιάδα θαη Απζηξαιία.  

 

1. ΝΟΡΒΖΓΗΑ 

 

 

Ζ παξνχζα βηβιηνγξαθία, θαηαγξάθεη πσο ε Ννξβεγία δηαζέηεη έλα εθηεηακέλν ζχζηεκα 

θνηλσληθήο πξφλνηαο, φπνπ εμαζθαιίδεη ζηνπο πνιίηεο ηεο ίζα δηθαηψκαηα θαη επθαηξίεο ζε πνηθίινπο 

ηνκείο, φπσο ζηελ εθπαίδεπζε, ηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, νηθνλνκηθή ελίζρπζε, θ.ιπ.. Με απηφλ ηνλ 

ηξφπν,  εμαζθαιίδεη έλα έθνξν έδαθνο γηα ηνπο αζπλφδεπηνπο αλήιηθνπο πξφζθπγεο, εθφζνλ 

δηθαηνχληαη ηα ίδηα δηθαηψκαηα κε ηνπο Ννξβεγνχο θαηνίθνπο, ςπρνθνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή 

ζηήξημε γηα λα μεθηλήζνπλ κηα λέα δσή(Seglem, Oppedal&Raeder, 2011). 

Απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1990 θαη ζην εμήο, έλαο απμαλφκελνο αξηζκφο ησλ αζπλφδεπησλ αλειίθσλ 

δήηεζαλ άζπιν ζηε Ννξβεγία, ζηελ νπνία ππάξρεη κηα ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο εππάζεηαο ησλ παηδηψλ 

απηψλ, θαη κάιηζηα έρνπλ γίλεη δξάζεηο γηα ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ ηνπο, γηα ηελ ίδξπζε θέληξσλ 

ππνδνρήο θαη ρνξήγεζεο αζχινπ(Seglem, Oppedal&Raeder, 2011).χκθσλα κε ηε Ννξβεγηθή 

Γηεχζπλζε Μεηαλάζηεπζεο (2010), έρεη ππνινγηζηεί πσο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ δέθα εηψλ, 

πεξίπνπ 8.000 ΑΑΠ αλαδεηνχλ άζπιν ζηε Ννξβεγία, κε ζεκαληηθή άλνδφ ηνπο θαηά ηεο πεξίνδν 

2008 - 2009. Γίλεηαη, ινηπφλ, αληηιεπηή κηα ζπλερήο εηζξνή ησλ αζπλφδεπησλ αλήιηθσλ πξνζθχγσλ 

ζε πινχζηεο ρψξεο ηεο Γχζεο, ιφγσ έληνλεο αλάγθεο γηα θξνληίδα θαη πξνζηαζία (Oppedal&Idsoe, 

2012). 

ηαλ έλαο αζπλφδεπηνο αλήιηθνο έρεη ρνξεγεζεί άδεηα δηακνλήο, νη θπβεξλεηηθνί νξγαληζκνί 

είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ δηακνλή ηνπ. Αλ θαη ππάξρνπλ νξηζκέλνη θπβεξλεηηθνί θαλνληζκνί θαη 

απαηηήζεηο, θαζέλαο δήκνο πξέπεη λα νξγαλψζεη ηε θξνληίδα θαη ηελ ππνζηήξημή ησλ 

επαλεγθαηεζηεκέλσλ αλειίθσλ. Χζηφζν, ε εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ απηψλ δηαθέξεη ζε κεγάιν 

βαζκφ αλά δήκν. ε πεξίπησζε πνπ νη ΑΑΠ έρνπλ αδέιθηα ή ζπγγελείο πνπ θαηνηθνχλ ήδε ζηε 

Ννξβεγία, αλ ζεσξεζνχλ ηθαλνί γηα λα αλαιάβνπλ ηελ επζχλε ηνπο, ηφηε αλαιακβάλνπλ ζπγρξφλσο 

θαη ηελ επηκέιεηά ηνπο (Seglem, Oppedal&Raeder, 2011). 
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2. ΖΝΧΜΔΝΔ ΠΟΛΗΣΔΗΔ ΑΜΔΡΗΚΖ 

 

 

Παξά ηελ ζεκαληηθή επίδξαζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο ζηηο δσέο ησλ 

παηδηψλ, εληνχηνηο παξαηεξείηαη πσο ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο, ηα παηδηά πξφζθπγεο 

αγλννχληαη θαη ζπρλά απνθιείνληαη εζειεκέλα ζε απνθάζεηο ηεο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο. 

Μάιινλ, ε πνιχπινθε λνκνζεζία ζηελ επηινγή ησλ κεηαλαζηψλ γηα νκνζπνλδηαθέο 

ρξεκαηνδνηνχκελεο ππεξεζίεο  εκπνδίδνπλ απηφ ην έξγν. χκθσλα κε ηα δεδνκέλα, ηνλ Οθηψβξην 

ηνπ 2013 ε Όπαηε Αξκνζηεία ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηνπο Πξφζθπγεο ππνιφγηζε φηη κφιηο ηα δχν 

ηξίηα, δειαδή πεξίπνπ 33.000 παηδηά πξφζθπγεο δηθαηνχληαη δηεζλή πξνζηαζία. Οπσζδήπνηε, θάζε 

καθξνπξφζεζκε ιχζε γηα ηελ κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηηο ηδηαίηεξεο 

αλάγθεο ησλ παηδηψλ, ηελ πξνζηαζία, ηελ επεκεξία θαη ηελ πξνψζεζε ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ 

ηνπο (Raphel, 2014). 

Γηα παξάδεηγκα, ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 θαη 1970, νη θπβεξλήζεηο ησλ ΖΠΑ θαη 

Κνχβα είραλ πξνβεί ζε ζρεδηαζκφ αεξνγέθπξσλ γηα ηνπο πξφζθπγεο. Σφηε, νη Κνπβαλνί πξφζθπγεο 

πνπ έθηαζαλ ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο θαηά ηε δηάξθεηα απηή έγηλαλ άκεζα απνδεθηνί σο πνιηηηθνί 

πξφζθπγεο ππφ ην θνπβαληθφ Πξφγξακκα Πξνζθχγσλ. ηε ζπλέρεηα, δηάθνξεο θπβεξλεηηθέο 

ππεξεζίεο ηνπο βνήζεζαλ ζηελ εχξεζε ηφζν επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο φζν θαη  ζην θνκκάηη 

ηεο ζηέγαζεο. Δπηπιένλ, ε νκνζπνλδηαθή θπβέξλεζε   ρξεκαηνδφηεζε έλα δίγισζζν πξνγξάκκαηα 

εθπαίδεπζεο θαη ηα δίδαθηξα θνιεγίσλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν δηεπθφιπλε ζε κεγάιν βαζκφ ηελ 

νηθνλνκηθή νινθιήξσζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξνζθχγσλ (Buki&Piedra, 2011).  

Έξεπλεο, ινηπφλ, πνπ έιαβαλ ρψξα ζηηο ΖΠΑ δείρλνπλ φηη ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ πξνεγείηαη 

ηεο κεηαλάζηεπζεο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο πξνάγγεινο γηα ηα πςειά πνζνζηά πξφσξεο 

εγθαηάιεηςεο ζην ζρνιείν, θαζψο θαη ηεο ρακειήο αθαδεκατθήο επίδνζεο ζε παηδηά πνπ 

επαλεγθαηαζηάζεθαλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, θάπνηνη εξεπλεηέο αλαθάιπςαλ φηη ηφζν ηα ζπζηήκαηα 

ππνζηήξημεο φζν θαη ε νηθνγέλεηα, πξνάγνπλ ηελ επηηπρή πξνζαξκνγή ζηελ Ννηηναλαηνιηθή Αζία, 

αθφκε θαη αλ ηα παηδηά είραλ βηψζεη αθξαία βία θαη έληνλν ηξαχκα. Έθεβνη πξφζθπγεο ηεο 

Ννηηναλαηνιηθήο Αζίαο πνπ πξφζηξεμαλ ζηηο ΖΠΑ βίσζαλ εληνλφηεξε ζπλαηζζεκαηηθή δπζθνξία ζε 

ζχγθξηζε κε άιινπο πνπ ζπλνδεχνληαλ κε θάπνηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο, ελψ άιινη κειεηεηέο 

ηζρπξίζηεθαλ φηη πξφζθπγεο ηεο Ηλδνθίλαο πνπ επαλεγθαηαζηάζεθαλ ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο 

Ακεξηθήο ζρεηίζηεθαλ κε ζεκαληηθέο δηαηαξαρέο ηεο δηάζεζεο (Loughry&Flouri, 2001.Fox, Cowell & 

Montgomery, 1994). 



Τπνηίζεηαη φηη νη εκπεηξίεο πξηλ ηε κεηαλάζηεπζε ζα έρνπλ αληίθηππν ηφζν ζηελ θαηάζηαζε ηεο 

πγείαο απηψλ ησλ παηδηψλ φζν θαη ζηελ ςπρνθνηλσληθή ηνπο πξνζαξκνγή. Ζ βία θαη ηα ηξαπκαηηθά 

γεγνλφηα πξηλ ηε κεηαλάζηεπζε, ζπλδέζεθαλ κε ιηγφηεξν επηηπρεκέλε πγεία θαη πξνζαξκνγή κεηά ηε 

κεηαλάζηεπζε. Αθφκε, ηα παηδηά πνπ επέδεζαλ απφ ηε ζθαγή ζην Κακπφηδε παξνπζίαζαλ πςειά 

πνζνζηά άγρνπο, δηαηαξαρέο  χπλνπ, θαηάζιηςε, θαη PTSD. Γελ θάλεθε λα εκθαλίδνπλ αληηθνηλσληθή 

ζπκπεξηθνξά, φπσο θαηάρξεζε νπζηψλ. Αλη 'απηνχ, νη ζπρλέο αληηδξάζεηο ηνπο ήηαλ απηέο ηεο 

άξλεζεο θαη απνθπγήο. Χζηφζν, ζηξεζνγφλνη παξάγνληεο πνπ νθείινληαη ζε γισζζηθέο δπζθνιίεο 

θαη ζε αθαδεκατθά ειιείκκαηα θαίλεηαη λα ζρεηίδνληαη κε ιηγφηεξν επηηπρεκέλε ςπρνθνηλσληθή 

πξνζαξκνγή (Fox, Cowell & Montgomery, 1994). 

Δπηπξνζζέησο, ε ζεκαζία ησλ ζπζηεκάησλ ππνζηήξημεο θαη ηεο νηθνγέλεηαο θαίλεηαη λα 

δηαπνηίδνπλ ηελ επηηπρή πξνζαξκνγή ησλ αλήιηθσλ πξνζθχγσλ ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Αζίαο πνπ 

έρνπλ επηβηψζεη απφ αθξαίεο βηαηφηεηεο θαη ηξαπκαηηθά γεγνλφηα. Πηζηεχεηαη φηη έλα αλεπαξθήο, 

κεηαπνιεκηθφ πεξηβάιινλ κπνξεί λα εληείλεη λσξίηεξα ηξαπκαηηθά γεγνλφηα, θαη αληηζηξφθσο, έλα 

ππνζηεξηθηηθφ πεξηβάιινλ λα ηα κεηξηάζεη. Σν πην ππνζηεξηθηηθφ πεξηβάιινλ γηα έλα παηδί είλαη λα 

δεη ηνπιάρηζηνλ κε ηνλ έλαλ γνλέα, ελψ ην ιηγφηεξν ππνζηεξηθηηθφ πεξηβάιινλ είλαη ε ηνπνζέηεζή 

ηνπ ζε κηα αλάδνρε νηθνγέλεηα πνπ δηαθέξεη ζπλήζσο εζλνηηθά. Μάιηζηα, ε εζληθφηεηα δηαδξακαηίδεη 

ζπνπδαίν ξφιν γεληθά ζηελ ςπρνθνηλσληθή δσή θαη πξνζαξκνγή ηνπ παηδηνχ (Fox, Cowell & 

Montgomery, 1994). 

Σν2001, κηα κειέηε έδεημε φηη ε αληηιεπηή απην-απνηειεζκαηηθφηεηα θαη νη πεγέο ππνζηήξημεο 

δελ δηέθεξαλ κεηαμχ ησλ αζπλφδεπησλ θαη κε αζπλφδεπησλ παηδηψλ. Δπηπξφζζεηα, γχξσ ζηα 3 κε 4 

ρξφληα κεηά ηνλ επαλαπαηξηζκφ νη αζπλφδεπηνη αλήιηθνη Βηεηλακέδνη είραλ ηα ίδηα επίπεδα 

θνηλσληθήο ππνζηήξημεο θαη παξφκνηα ηθαλφηεηα αληηκεηψπηζεο θαηαζηάζεσλ κε ηνπο γεγελείο 

ζπλνκειίθνπο ηνπο πνπ δελ είραλ κεηαλαζηεχζεη πνηέ(Loughry&Flouri, 2001). 

 

 

3. ΥΧΡΔ ΣΟΤ ΣΡΗΣΟΤ ΚΟΜΟΤ 

 

 

Ζ κεηαλάζηεπζε αλζξψπσλ απφ ηηο ρψξεο ηνπ Σξίηνπ Κφζκνπ αληηπξνζσπεχεη πιένλ κηα 

ξνπηίλα γηα ηηο δπηηθέο θνηλσλίεο θαη πηζηεχεηαη πσο ζα ζπλερίζεη ζην εγγχο κέιινλ. Γηα ηε ρψξα 

ππνδνρήο, νη ζπλέπεηεο ηνπ θαηλνκέλνπ απηνχ είλαη ακθηιεγφκελεο. Απφ ηε κηα πιεπξά, ε 

κεηαλάζηεπζε είλαη εππξφζδεθηε απφ ηελ εχπνξε νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο Γχζεο, φπνπ ρξεηάδεηαη 

επεηγφλησο εξγαηηθφ δπλακηθφ. Αθ 'εηέξνπ, νη δπηηθέο θνηλσλίεο πξέπεη λα επελδχζνπλ γηα λα 
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εμαζθαιηζηεί, θαηά θάπνηνλ ηξφπν, ε πξνζαξκνγή ησλ κεηαλαζηψλ. Οη δπηηθέο θνηλσλίεο, ινηπφλ, 

αλαιακβάλνπλ λα βειηηζηνπνηήζνπλ ηα νθέιε ηεο κεηαλάζηεπζεο, θαη ζπλάκα λα ειαρηζηνπνηήζνπλ 

αξλεηηθέο ζπλέπεηεο. Γηα έλα ηέηνην έξγν θαζηζηάηαη απαξαίηεην λα θαηαλνήζνπλ ηηο θνηλσληθέο θαη 

ςπρνινγηθέο δηεξγαζίεο πνπ είλαη ζπλπθαζκέλεο κε ηελ κεηαλάζηεπζε απφ έλα βίαην πεξηβάιινλ, 

θαζψο θαη κε ηελ πξνζαξκνγή ηνπο, αιιά θαη ε αιιειεπίδξαζε απηψλ ησλ δηαδηθαζηψλ κε ηελ ςπρηθή 

επεμία ηνπο (Montgomery, 2008). 

 

 

4. ΔΛΛΑΓΑ 

 

 

Αλαθνξηθά ηψξα κε ηελ Διιάδα, θπξίσο   απηή ηελ πεξίνδν γίλεηαη θαλεξφ ην κεγάιν θχκα 

πξνζθχγσλ, πνπ αλαδεηνχλ αζθάιεηα ζηα εδάθε ηεο θαη ίζσο ην κεγαιχηεξν απηή ηε ζηηγκή ζηελ 

Δπξψπε. χκθσλα κε ηηο Καηεπζπληήξηεο Οδεγίεο (ζεκείν 1): « Οη αξκόδηεο αξρέο δελ πξέπεη πνηέ λα 

αξλνύληαη ηελ είζνδν ζηα αζπλόδεπηα παηδηά πνπ δεηνύλ πξνζηαζία, νύηε λα ηα αλαγθάδνπλ λα 

επηζηξέςνπλ ζηα ζεκεία εηζόδνπ ζηε ρώξα. (...) λα παξαπέκπνληαη ζηηο αξκόδηεο γηα ηε θξνληίδα θαη ηελ 

πξνζηαζία ηνπο αξρέο, όπσο αξκόδεη ζηελ ειηθία ηνπο θαη ζηελ θαηεγνξία αλειίθσλ αιινδαπώλ πνπ 

αλήθνπλ, ελώ πξέπεη λα αλαγλσξίδεηαη ζηα παηδηά απηά ην δηθαίσκα λα ππνβάιινπλ αίηεκα αζύινπ» 

(Γεκεηξνπνχινπ & Παπαγεσξγίνπ, 2008, ζει. 36). 

«Από ηε ζηηγκή πνπ εληνπηζζεί αζπλόδεπην παηδί ην νπνίν επηζπκεί λα δεηήζεη άζπιν… πξέπεη λα 

ελεκεξσζεί ν Εηζαγγειέαο Αλειίθσλ πξνθεηκέλνπ λα ελεξγήζεη σο «πξνζσξηλόο επίηξνπνο» θαη λα ην 

εθπξνζσπήζεη/ ζπλδξάκεη ζηε δηαδηθαζία θαζνξηζκνύ ηνπ θαζε- ζηώηνο ηνπ πξόζθπγα. 

Μαθξνπξόζεζκα είλαη αλαγθαίνο ν δηνξηζκόο επηηξόπνπ ή ζπκβνύινπ γηαηί δηαζθαιίδεη ηελ παξνρή 

ζπκβνπιώλ πξνο ην παηδί θαη ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπ θαζώο θαη ηελ εθπξνζώπεζή ηνπ ζηα 

πιαίζηα ηθαλνπνίεζεο ησλ αλαγθώλ εθπαίδεπζεο, θνηλσληθήο αζθάιεηαο θαη θξνληίδαο ηεο πγείαο, 

έθδνζεο εγγξάθσλ ηαπηόηεηαο θιπ...»(Γεκεηξνπνχινπ & Παπαγεσξγίνπ, 2008, ζει. 51). Χο πξνο ηελ 

πξφζβαζε ηνπ αλειίθνπ ζην άζπιν απηή ξπζκίδεηαη απφ ην ην άξζξν 1 παξ. 1 πνπ θαηαγξάθεη πσο: 

«Αιινδαπόο ν νπνίνο δειώλεη πξνθνξηθώο ή εγγξάθσο ελώπηνλ νπνηαζδήπνηε ειιεληθήο αξρήο ζηα 

ζεκεία εηζόδνπ ζηελ Ειιεληθή Επηθξάηεηα ή εληόο απηήο, όηη δεηεί άζπιν ζηε ρώξα καο ή κε 

νπνηνλδήπνηε ηξόπν δεηεί λα κελ απειαζεί ζε θάπνηα ρώξα εθ θόβνπ δίσμεο ιόγσ θπιήο, ζξεζθείαο, 

εζληθόηεηαο, θνηλσληθήο ηάμεσο ή πνιηηηθώλ πεπνηζήζεσλ, ζεσξείηαη σο αηηώλ άζπιν ζύκθσλα κε ηε 

Σύκβαζε ηεο Γελεύεο ηνπ 1951» (Γεκεηξνπνχινπ & Παπαγεσξγίνπ, 2008, ζει. 37). 



χκθσλα κε πεξζηλά δεδνκέλα,  γηα ηελ ζηέγαζε απηψλ ησλ παηδηψλ ζηελ Διιάδα ππάξρνπλ 

ηξεηο ηνκείο ζηνλ θαηαπιηζκφ. Ο πξψηνο απεπζχλεηαη ζε κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο θαη επάισηεο 

νκάδεο, ν δεχηεξνο ηνκέαο ζε νηθνγέλεηεο, ελψ ν ηξίηνο ζε κεκνλσκέλνπο πξφζθπγεο. Αθνινχζσο, 

εμεηάδεηαη ε επαισηφηεηα θαη ηνπνζεηνχληαη αληίζηνηρα ζε δσκάηηα (Φηιίππνπ, 2015). 

Σν αλψηαην φξην ππνθεηκέλσλ πνπ δχλαηαη λα θηινμελήζεη ν θαηαπιηζκφο είλαη γχξσ ζηα 700-

720 άηνκα. Πέξζη, εθηηκάηαη φηη θηινμελήζεθαλ γχξσ ζηνπο 470 πξφζθπγεο. Ο κέζνο φξνο δηακνλήο 

ησλ αλζξψπσλ απηψλ είλαη κφιηο 3 κέξεο. Αλαθνξηθά κε ηε παξνρή ηξνθήο, ην  πξσηλφ θαη ην 

κεζεκεξηαλφ ρνξεγνχληαλ απφ ην Πνιεκηθφ Ναπηηθφ, θαη ην βξαδηλφ απφ ηελ νξγάλσζε Νφζηνο. 

Αλαθνξηθά, ηψξα, κε ηνπο ΑΑΠ ε θπξία Καξαγγειή ζρνιεηάδεη: «Υπάξρνπλ αζπλόδεπηα παηδηά, δελ 

είλαη όκσο πάξα πνιιά. Όηαλ δνύκε θάπνηνλ αζπλόδεπην αλήιηθν, εξρόκαζηε ζε επαθή κε ηελ Υπαηε 

Αξκνζηεία, όπνπ γίλεηαη θάπνηα παξαπνκπή ζε δνκέο θηινμελίαο» (Φηιίππνπ, 2015). 

ρεηηθά κε ηελ πγεία ησλ πξνζθχγσλ ζπκβάιινπλ: ν Δξπζξφο ηαπξφο, ην ΚΔΔΛΠΝΟ θαη ην 

Κέληξν Διέγρνπ Ννζεκάησλ. ε πεξίπησζε πνπ ζπκβεί θάπνην ζνβαξφ λφζεκα, νη αζζελείο 

παξαπέκπνληαη ζε θάπνην εηδηθφ λνζνθνκείν, φπνπ ηνπο παξέρεηαη ηαηξνθαξκαθεπηηθή αγσγή 

(Φηιίππνπ, 2015).Καηά ζπλέπεηα, εχινγα ε ειιεληθή θπβέξλεζε ζα πξέπεη λα εμαζθαιίζεη επαξθή 

ρσξεηηθφηεηα ζε θαηαθχγηα γηα ηα αζπλφδεπηα παηδηά κεηαλαζηψλ θαη αηηνχλησλ άζπιν θαη λα 

ειαρηζηνπνηήζεη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ηελ αλακνλή ηεο κεηαθνξάο ηνπο ζε θαηαιχκαηα. 

Οπσζδήπνηε, φκσο, γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ, ζεκαληηθή είλαη ε νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηεο 

ρψξαο απφ ηελ ΔΔ (Dimitrova-Stull, Penas Dendariena & Jurviste, 2016.Γεκεηξνπνχινπ & 

Παπαγεσξγίνπ, 2008). 

Δλ ησ κεηαμχ, θαίλεηαη γεληθά πσο νη πεξηζζφηεξνη πξφζθπγεο απνθεχγνπλ λα δεηήζνπλ άζπιν 

ζηελ Διιάδα, «θαηαηξνκαγκέλνη» φηη ζα εγθισβηζηνχλ ζηε ρψξα θαη δελ ζα έρνπλ πνηέ ηε 

δπλαηφηεηα λα επηζηξέςνπλ ζηα πάηξηα εδάθε. Δμάιινπ, ζπρλά έρνπλ σο ζηφρν πινχζηεο ρψξεο ηηο 

Δπξψπεο, απιά γηα λα θηάζνπλ κέρξη εθεί ρξεηάδεηαη λα δηαζρίζνπλ ηελ αλαηνιηθή Δπξψπε. 

Δπνκέλσο, κηα ζηάζε απνηειεί θαη ε Διιάδα (Φηιίππνπ, 2015). 

 

 

5. ΑΤΣΡΑΛΗΑ 

 

 

Σέινο, ε Απζηξαιία είλαη κηα πνιπζπδεηεκέλε ρψξα γηα ηηο αξρέο ηεο θαη γηα απηφλ ηνλ ιφγν 

αμίδεη λα αλαθέξνπκε ηε λνκνζεζία πνπ ηζρχεη αλαθνξηθά κε ην δήηεκα ησλ πξνζθχγσλ. Πξφζθαηα, 

ην Αλψηαην Γηθαζηήξην ηεο Απζηξαιίαο απνθάζηζε ηελ θξάηεζε ησλ αηηνχλησλ γηα άζπιν. αθψο, 
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κηα ηέηνηα απφθαζε είλαη αλεπηζχκεηε, φρη κφλν γηα ηελ πγεία θαη ηελ επεκεξία ησλ αλζξψπσλ πνπ 

δεηνχλ άζπιν ή θαηαθχγην ζηελ Απζηξαιία, αιιά θαη γηα εθείλνπο πνπ βξίζθνληαη ζε θίλδπλν 

απέιαζεο. χκθσλα κε ηελ Παγθφζκηα Έθζεζε ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ 

(Human Rights Watch’s World Report) ηνπ 2016, ε Απζηξαιία λαη κελ έρεη έλα θαιφ ξεθφξ ζρεηηθά 

κε ηελ πξνζηαζία ησλ αηνκηθψλ θαη πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ, εληνχηνηο φκσο απνηπγράλεη λα 

ζεβαζηεί ηα δηεζλή πξφηππα πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο αηηνχληεο άζπιν θαη ηνπο πξφζθπγεο(Lancet, 2016). 

Δπηπξνζζέησο, έρνπλ ηεζεί ζνβαξά ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ πγεία θαη ηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα ζε νξηζκέλα θέληξα θξάηεζεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ηηο ζεμνπαιηθέο θαη ζσκαηηθέο 

επηζέζεηο ηφζν ελειίθσλ φζν θαη παηδηψλ. Πνιιέο θνξέο, έρνπλ δηαηππσζεί αλεζπρίεο γηα ηα παηδηά 

ζε ηέηνηνπ είδνπο εγθαηαζηάζεηο. Μάιηζηα, παηδίαηξνη απφ ην Παλεπηζηήκην ηνπ ίδλετ ηεο 

Απζηξαιίαο ζπκπέξαλαλ πσο ε θξάηεζε  ζην Wickham Point (ζηελ επεηξσηηθή ρψξα) θαη ζην λεζί 

Νανχξνπ ήηαλ επηβιαβήο γηα ηελ ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία ησλ λέσλ, θαη ηδηαίηεξα ησλ παηδηψλ. 

Δπνκέλσο, παξαηεξνχκε πσο ε θπβέξλεζε ηεο Απζηξαιίαο ρξεηάδεηαη λα αλαπηχμεη κηα αλζξψπηλε 

αληίδξαζε θαη ππνδνρή γηα φζνπο αλαδεηνχλ άζπιν θαη θαηαθχγην ζηε ρψξα, μεθηλψληαο κε έλα 

ηέινο ζηελ θξάηεζε ησλ παηδηψλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ (Lancet, 2016). 

 

 

 

ΣΟ ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΖΝ 

ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΕΧΝΖ 
 

 

Ζ επζχλε θαη ην θαζήθνλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) κεγεζχλνληαη κέξα κε ηε κέξα, κε 

θχξηα ππνρξέσζε ηε θξνληίδα θαη πξνζηαζία ησλ επάισησλ απηψλ αζπλφδεπησλ αλήιηθσλ 

πξνζθχγσλ. Καζεκεξηλά, ηα παηδηά ζε φιν ηνλ θφζκν  πιήηηνληαη ζπρλά απφ θξίζεηο θαη αληίμνεο 

ζπλζήθεο, νη νπνίεο βξίζθνληαη πέξα απφ ηνλ έιεγρφ ηνπο. Σα επξσπατθά έζλε έρνπλ έλα ζπιινγηθφ 

ξφιν ζηε δηαζθάιηζε φηη νη πξφζθπγεο θαη νη κεηαλάζηεο αληηκεησπίδνληαη κε αμηνπξέπεηα θαη πσο ηα 

επάισηα παηδηά ρξεηάδεηαη λα πξνθπιάζζνληαη παξαπάλσ (Derluyn & Broekaert, 2008). 

Σα λφκηκα δηθαηψκαηα ησλ πξνζθχγσλ θαη ησλ παηδηψλ νξίδνληαη απφ έλαλ αξηζκφ πξαθηηθψλ 

θαη ζπκβάζεσλ ζε δηεζλέο επίπεδν. Χζηφζν, ε ζχκβαζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ 

Παηδηνχ αλαθέξεηαη θαη ζε αλήιηθσλ πξνζθχγσλ. ε απηή ηε ζχκβαζε γίλεηαη εθηελήο ιφγνο γηα 

ιήςε θαηάιιεισλ κέηξσλ σο πξνο ηελ εμαζθάιηζε ζηέγεο ζε απηά ηα παηδηά, θαζψο θαη θαηάιιειε 



πξνζηαζία θαη αξσγή είηε ζπλνδεχνληαη απφ γνλείο ή απφ άιια πξφζσπα είηε δελ ζπλνδεχνληαη 

(άξζξν 22 ) (Hart, 2009). Οξηζκέλα θαηνρπξσκέλα κέηξα πνπ έρνπλ αθνκνησζείκέρξη ζηηγκήο απφ 

193 ρψξεο είλαη ηα αθφινπζα:  

 «Τα Σπκβαιιόκελα Κξάηε ππνρξενύληαη λα ζέβνληαη ηα δηθαηώκαηα, πνπ αλαθέξνληαη 

ζηελ παξνύζα Σύκβαζε θαη λα ηα εγγπώληαη ζε θάζε παηδί πνπ ππάγεηαη ζηε δηθαηνδνζία 

ηνπο, ρσξίο θακία δηάθξηζε θπιήο, ρξώκαηνο, θύινπ, γιώζζαο, ζξεζθείαο, πνιηηηθώλ ή 

άιισλ πεπνηζήζεσλ ηνπ παηδηνύ ή ησλ γνλέσλ ηνπ ή ησλ λόκηκσλ εθπξνζώπσλ ηνπ ή ηεο 

εζληθήο, εζληθηζηηθήο ή θνηλσληθήο θαηαγσγήο ηνπο, ηεο πεξηνπζηαθήο ηνπο θαηάζηαζεο, 

ηεο αληθαλόηεηάο ηνπο, ηεο γέλλεζήο ηνπο ή νπνηαζδήπνηε άιιεο θαηάζηαζεο». 

 «Τα Σπκβαιιόκελα Κξάηε παίξλνπλ όια ηα θαηάιιεια κέηξα ώζηε λα πξνζηαηεύεηαη 

απνηειεζκαηηθά ην παηδί έλαληη θάζε κνξθήο δηάθξηζεο ή θύξσζεο, βαζηζκέλεο ζηε λνκηθή 

θαηάζηαζε, ζηηο δξαζηεξηόηεηεο, ζηηο εθθξαζκέλεο απόςεηο ή ζηηο πεπνηζήζεηο ησλ γνλέσλ 

ηνπ, ησλ λόκηκσλ εθπξνζώπσλ ηνπ ή ησλ κειώλ ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ». 

 «Τα Σπκβαιιόκελα Κξάηε αλαγλσξίδνπλ όηη θάζε παηδί έρεη εγγελέο δηθαίσκα ζηε δσή». 

 « Τα Σπκβαιιόκελα Κξάηε κέξε εμαζθαιίδνπλ, ζην κέηξν ηνπ δπλαηνύ, ηελ επηβίσζε θαη 

ηελ αλάπηπμε ηνπ παηδηνύ». 

 «Τα Σπκβαιιόκελα Κξάηε αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ζέβνληαη ην δηθαίσκα ηνπ 

παηδηνύ γηα δηαηήξεζε ηεο ηαπηόηεηαο ηνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο ηζαγέλεηαο ηνπ, ηνπ 

νλόκαηόο ηνπ θαη ησλ νηθνγελεηαθώλ ζρέζεσλ ηνπ, όπσο απηά αλαγλσξίδνληαη από ην 

λόκν, ρσξίο παξάλνκε αλάκημε». 

 «Εάλ έλα παηδί ζηεξείηαη παξάλνκα νξηζκέλα ή όια ηα ζηνηρεία πνπ ζπληζηνύλ ηελ 

ηαπηόηεηά ηνπ, ηα Σπκβαιιόκελα Κξάηε νθείινπλ λα ηνπ παξάζρνπλ θαηάιιειε 

ππνζηήξημε θαη πξνζηαζία, ώζηε ε ηαπηόηεηά ηνπ λα απνθαηαζηαζεί ην ζπληνκόηεξν 

δπλαηόλ» (Ειιάδα. UNICEF,1992).  

Ζ ΔΔ, ινηπφλ, έρεη ην θέιεπζκα λα απνηξέςεη ηα παηδηά απφ ηελ εθκεηάιιεπζε αδίζηαθησλ 

δηαθηλεηψλ θαη λα ηνπο δσξίζεη αδηακθηζβήηεηα δηθαηψκαηα ζηελ πγεία, ηελ αζθάιεηα, θαη ηελ 

επεκεξία. Δπηπξφζζεηα, νη ζπλήγνξνη- πνπ είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ ηαηξηθή πεξίζαιςε- πξέπεη λα 

ιεηηνπξγνχλ ρσξίο θξαγκνχο θαη αληζφηεηεο, δηφηη απηά ηα παηδηά έρνπλ ηα ίδηα δηθαηψκαηα λα 

ιάβνπλ ηε θξνληίδα, φπσο θαη φια ηα παηδηά ζηελ Δπξψπε. ια ηα παηδηά έρνπλ ην δηθαίσκα λα δνπλ 

ζε έλα αζθαιέο πεξηβάιινλ, πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζνχλ θαη λα αμηνπνηήζνπλ ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο, 

ην νπνίν δελ πξέπεη λα ακθηζβεηείηαη γηα ην εάλ απνηειεί έλα ζσζηφ ή ιάζνο κέξνο γέλλεζεο(Ferrara, 

Amato, Hadjipanayis, del Torso & Stiris, 2015). Ζ Γηεζλήο χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ 

επηθπξψλεη πσο νη αλήιηθνη, θαη πφζν κάιινλ νη αζπλφδεπηνη αλήιηθνη πξφζθπγεο, πξέπεη λα 
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πξνζηαηεχνληαη θαη λα θξνληίδνληαη. Απηφ πξνζδίδεη θάπνηα πιενλεθηήκαηα γηα ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο  

πξφζθπγεο πνπ αθνξνχλ θπξίσο ηελ άδεηα παξακνλήο, ιήςε θξνληίδαο, ππνζηήξημεο θαη εθπαίδεπζεο 

(Derluyn & Broekaert, 2008). 

Πξηλ απφ δχν ρξφληα, αθηηβηζηέο γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ ζεκαηνδφηεζαλ ηελ 25ε επέηεην 

ηεο χκβαζεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ (UNCRC). Ζ αξρή ηεο 

θαζνιηθφηεηαο είλαη ζεκειηψδεο ζε απηή ηε λνκηθή πξάμε ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ. Βέβαηα, ε πινπνίεζε 

ηεο αξρήο απηήο απαηηεί απφ ηηο θπβεξλήζεηο ηελ αληηκεηψπηζε φισλ ησλ παηδηψλ κε δίθαην ηξφπν, 

αλεμάξηεηα απφ ην θαζεζηψο ηζαγέλεηαο ηνπο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ηα παηδηά πνπ δεηνχλ 

άζπιν). Σα θπξηφηεξα θαλνληζηηθά πξφηππα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ παηδηψλ ηζρχνπλ εμίζνπ θαη γηα ηα 

παηδηά πνπ δηαθηλνχληαη, θαζψο θαη γηα απηά πνπ είλαη εκπιεθφκελα ζηε δηαδηθαζία ηεο 

κεηαλάζηεπζεο. Έηζη, ην δηεζλέο δίθαην πξνβιέπεη φηη φια ηα παηδηά πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη θαη 

λα πξνζηαηεχνληαη πξψηα απ 'φια σο παηδηά, παξά λα δηαθξίλνληαη κε δηάθνξεο ηακπέιεο. Ζ UNCRC, 

αθφκε, πξνζδηνξίδεη ηελ επζχλε ηνπ εθάζηνηε  θξάηνπο σο πξνο ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζε παηδηά ζε 

νξηζκέλνπο ηνκείο, φπσο είλαη ε εθπαίδεπζε (άξζξν 28), ε πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε (άξζξν 24), ε 

αξξσγή ζε παηδηά κε ζσκαηηθέο ή δηαλνεηηθέο αλαπεξίεο (άξζξν 23) θαη εθείλσλ πνπ έρνπλ αλάγθε 

ςπρνινγηθήο ζηήξημεο (άξζξν 39). Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ κε ρξφληεο 

παζήζεηο ή αλαπεξίεο. Πξψηεο γξακκήο νξγαλψζεηο απνθεχγνπλ δηαθξίζεηο κε βάζε ηε ρψξα 

θαηαγσγήο θαη παξέρνπλ είδε πξψηεο αλάγθεο, φπσο ηξφθηκα (Hart & Kvittingen,  2016). 

ε απηφ ην ζεκείν, αμίδεη λα γίλεη ιφγνο γηα κηα κειέηε κηαο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο ηνπ 

πιεζπζκνχ, πνπ αληηπξνζσπεχνπλ αλήιηθα παηδηά απφ ην Ηξάθ ζηελ Ηνξδαλία. Ζ κειέηε ησλ 

εθηνπηζκέλσλ Ηξαθηλψλ παηδηψλ ζηελ Ηνξδαλία απνθαιχπηεη ζε γεληθέο γξακκέο ηνπο πνιηηηθνχο θαη 

νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο, νη νπνίνη δχλαληαη λα αληηζηξαηεχνληαη νηθνπκεληθά ζηελ πξάμε. πσο 

ππνζηεξίδεηαη δηάθνξνη θνξείο έρνπλ δεκηνπξγήζεη, έζησ θαη αθνχζηα, έλα «δίθηπν αδηαθνξίαο», ζην 

νπνίν θπξηαξρεί κηα ζρέζε ακνηβαίαο εμάξηεζεο πνπ αλαζηέιιεη ηελ επίηεπμε αξρψλ, ρσξίο λα 

εηζάγεη δηαθξίζεηο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δηθαησκάησλ. ηελ θαιχηεξε πεξίπησζε, ν ζπγθεθξηκέλνο 

πιεζπζκφο ιάκβαλε ζηήξημε απνζπαζκαηηθά. Καηά ζπλέπεηα, εχινγα ε αηπρήο απηή θαηάζηαζε 

εγείξεη ζεκαληηθά δεηήκαηα ζρεηηθά κε ην έξγν ησλ δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ, εθφζνλ έρνπλ 

ζρεδηαζηεί θαη ππνηίζεηαη εθαξκφδνληαη ζηελ πξάμε (Hart & Kvittingen,  2016). 

Γηα ηελ πεξαηηέξσ επεμήγεζε εθαξκνγήο έθηαθησλ αλαγθψλ πνπ πξναλαθέξακε, ζα 

επηθεληξσζνχκε ζηελ εθπαίδεπζε απηψλ ησλ παηδηψλ. Δθηηκάηαη πσο κέρξη ην 2007, κφλν ηα ηδησηηθά 

ζρνιεία ήηαλ πξνζηηά ζηελ πιεηνςεθία ησλ παηδηψλ απφ ην Ηξάθ. Σφηε, ηνλ Αχγνπζην ηνπ ίδηνπ 

έηνπο, ν Βαζηιηάο Abdullah II εμέδσζε έλα δηάηαγκα γηα ην άλνηγκα ηνπ δεκφζηνπ ζρνιηθνχ 

ζπζηήκαηνο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν πιεζπζκφ γηα «αλζξσπηζηηθνχο ιφγνπο», θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν 

έγηλαλ δεθηά απφ ην 2007 θαη κεηά. Χζηφζν, απφ απηνχο γίλνληαλ απνδεθηνί ρσξίο ρξέσζε εθείλνη 



πνπ είραλ θαηαρσξεζεί κε ηελ UNHCR, ελψ ε φιε δηαδηθαζία εγγξαθήο ήηαλ αξθεηά ρξνλνβφξα. 

Καηά ην αθαδεκατθφ έηνο 2013-2014, δελ ππήξρε θακία μέλε ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ ππνζηήξημε 

απηψλ ησλ παηδηψλ. Αλη 'απηνχ, νη ηνξδαληθέο αξρέο αλέιαβαλ νη ίδηνη ηα έμνδα (Hart & Kvittingen,  

2016). 

 

 

Ζ ΔΠΗΣΡΟΦΖ... 
 

 

Δλ ησ κεηαμχ, ππάξρεη ε αλάγθε γηα βνήζεηα θαη σο πξνο ηνπο λένπο πνπ δελ θαηάθεξαλ λα 

απνθηήζνπλ άζπιν, θαζψο δηαηξέρνπλ ηνλ θίλδπλν ηεο εμαζιίσζεο. Ζ απνηπρία ζηελ απνθφκηζε ηνπ 

αζχινπ έρεη κεγάιν θφζηνο γηα έλαλ πξφζθπγα- πφζν κάιινλ φηαλ πξφθεηηαη γηα θάπνηνλ αλήιηθν- 

εθφζνλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα  απνγπκλψλεηαη εμ νινθιήξνπ απφ δηθαηψκαηα, θαη θαηά ζπλέπεηα 

αλαγθάδεηαη λα εγθαηαιείςεη πηα θαη ηε ρψξα ππνδνρήο. Χζηφζν, δελ ληψζεη νχηε έηνηκνο λα 

επηζηξέςεη πίζσ, επεηδή ε ρψξα ηνπ ζεσξείηαη κε αζθαιή απφ ηελ Όπαηε Αξκνζηεία. Ζ Μεγάιε 

Βξεηαλία είλαη κία απφ ηηο ρψξεο πνπ ρξεζηκνπνηεί φιν θαη πεξηζζφηεξν ηα πεξηνξηζηηθά κέηξα σο 

πξνο ηελ απνηπρία απφθηεζεο αζχινπ. Μνινλφηη, παιηά θαηείραλ ηε δπλαηφηεηα γηα δσξεάλ 

πξφζβαζε ζε δνκέο πγείαο, απφ ην 2004 δελ κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ δσξεάλ δεπηεξνβάζκηα 

πεξίζαιςε, ελψ ε πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο ίζσο λα απνζπξζεί ζχληνκα (Norredam, Mygind & 

Krasnik, 2005). 

 πσο δειψλεη ν Dorling (2009 ), νη αζπλφδεπηνη λένη ζθέθηνληαη ηελ επηζηξνθή κφλν εάλ 

εμαζθαιίδεηαη ε θαηάιιειε ππνδνρή θαη ππάξρνπλ επαξθείο ξπζκίζεηο γηα ηε θξνληίδα ζηε ρψξα 

θαηαγσγήο ηνπο. Αλ θαη ε πιεηνςεθία αλακέλεηαη λα επηζηξέςεη ζηα «πάηξηα εδάθε» (φπσο γίλεηαη 

ιφγνο ζην δεκνζίεπκα ηνπ Wade, 2011). 

Ζ πξννπηηθή ηεο επηζηξνθήο ζέηεη δχζθνια εξσηήκαηα ηφζν γηα ηνπο λένπο φζν θαη γηα ηνπο 

θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο. Δξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ ηαπηφηεηα θαη ηελ αίζζεζε ηνπ «αλήθεηλ» είλαη 

ζίγνπξα πεξίπινθα. Διάρηζηνη λένη άλζξσπνη εθθξάδνπλ ηελ επηζπκία λα επηζηξέςνπλ νηθεηνζειψο 

ζηελ παηξίδα ηνπο, αθνχ ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία, έρνληαο δήζεη καθξηά απφ ηνλ θίλδπλν θαη ζε πην 

αζθαιή κέξε επηζπκνχλ λα εγθαηαζηαζνχλ κφληκα ζηηο ρψξεο ππνδνρήο κηαο θαη ην θιίκα είλαη πην 

επλντθφ θαη νη ζπλζήθεο δηαβίσζεο θαιχηεξεο. Αθφκε, αξθεηνί απφ απηνχο ζα έρνπλ εμνξηζηεί απφ ηηο 

ρψξεο ηνπο, άιινη  ζα έρνπλ δήζεη απφ πνιχ κηθξή ειηθία ζε ζηξαηφπεδα πξνζθχγσλ ή ζα έρνπλ 

κεηαθηλεζεί πνιιάθηο κεηαμχ ησλ ζπλφξσλ θαη νχησ θαζεμήο (Wade, 2011). 
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Ζ επηζηξνθή εγείξεη επίζεο ηα εμήο εξσηήκαηα: ζε πνηνλ ζα επηζηξέςνπλ νη λένη; Θα είλαη 

αζθαιέο εθεί; Ση ζα απέκεηλε απφ ηελ νηθνγέλεηα, ηελ θνηλφηεηα ή ηα κέξε πνπ θάπνηε ήηαλ γλσζηά; 

Πνηφο θνξέαο ζα κεξηκλήζεη γηα ηελ επαλέληαμή ηνπο; Οπσζδήπνηε, ε απεηιή ηεο απψιεηαο απηψλ ζε 

ζπλάξηεζε κε ην άγλσζην πξνμελεί ηεξάζηην άγρνο θαη γηα απηνχο ηνπο ιφγνπο ε πξννπηηθή ηεο 

επηζηξνθήο απαηηεί ζπλάκα πςειφ θίλδπλν ζρεδηαζκνχ κεηαθίλεζεο. ε απηφ αθξηβψο ην ζεκείν 

ππνγξακκίδεηαη ε ηνκή ησλ πνιηηηθψλ γηα ηε κεηαλάζηεπζε θαη ηελ επεκεξία ησλ παηδηψλ, φπνπ 

βξίζθνληαη ζε κέγα ράζκα (Wade, 2011). 

 

 

 

ΠΑΡΔΜΒΑΣΗΚΔ ΔΝΔΡΓΔΗΔ ΣΟΝ ΥΧΡΟ 

ΣΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΕΧΝΖ 

 
 

1. ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΤΠΟΓΟΥΖ ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΤΓΔΗΑ 

 

 

Ζ ζηέγαζε απνηειεί έλα απφ ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα ηνπ αηφκνπ θαη ρξεηάδεηαη λα βξεζνχλ 

ηξφπνη δηαζθάιηζεο ηεο. ζνλ αθνξά ην έξγν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζρεηηθά κε ην δήηεκα ησλ 

ΑΑΠ, έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί εηδηθέο ξπζκίζεηο ππνδνρήο θαη δνκψλ γηα ηνπο αζπλφδεπηνπο 

αλήιηθνπο πξφζθπγεο, νη νπνίεο κάιηζηα ρσξίδνληαη ζε δηαθνξεηηθέο θάζεηο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε 

πξψηε θάζε ππνδνρήο πεξηιακβάλεη κεγάιεο θιίκαθαο θέληξα φπνπ είλαη δπλαηφλ λα ζηεγαζηνχλ νη 

λεναθηρζέληεο αζπλφδεπηνη αλήιηθνη πξφζθπγεο. Ζ επφκελε θάζε πξαγκαηνπνηείηαη κεηά απφ κηα 

νξηζκέλε πεξίνδν (κεξηθέο εκέξεο έσο αξθεηνχο κήλεο), φπνπ νη αλήιηθνη θαηεπζχλνληαη πηα ζε άιιεο 

εγθαηαζηάζεηο θξνληίδαο θαη ππνδνρήο (αλεμάξηεην ρψξν δηακνλήο, θέληξα κηθξήο θιίκαθαο), νη 

νπνίεο πνηθίιινπλ επξέσο ζε φιε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Vervliet, Lammertyn, Broekaert&Derluyn, 

2014). 

Σα κέηξα πξνζηαζίαο γηα ηνπο αζπλφδεπηνπο αλήιηθνπο πξφζθπγεο, πνπ εγθνιπψλνληαη ζηηο 

πεξηζζφηεξεο Δπξσπατθέο ρψξεο κέρξη θαη ζήκεξα πνηθίινπλ ζαθψο επξέσο, αλάινγα κε ηνλ ηχπν θαη 

ηε δηάξθεηα ησλ κέηξσλ, θαζψο θαη ηελ αλαπηπμηαθή ειηθία ζηελ νπνία απεπζχλνληαη. ε πξψην 

ζηάδην, ε θξνληίδα ςπρηθήο πγείαο γηα ηνπο πξφζθπγεο κεξηκλά γηα ηελ απνηξνπή ηεο επηδείλσζεο θαη 



ζπλέρηζεο ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ πξνβιεκάησλ(Vervliet, Lammertyn, Broekaert&Derluyn, 2014).Σα 

είδε ηεο ζηήξημεο θαη παξέκβαζεο πνπ ρξεηάδνληαη απηά ηα παηδηά επηθεληξψλεηαη ζηα αηνκηθά θαη 

κεηα-ηξαπκαηηθά ζπκπηψκαηα άγρνπο, θαη κάιηζηα απαηηείηαη κηα επξχηεξε εζηίαζε ηφζν ζην πιαίζην 

ηνπ ζρνιείνπ φζν θαη ηεο νηθνγέλεηαο. Σα ζέκαηα πνπ εθηέζεθαλ πξνεγνπκέλσο δείρλνπλ φηη ηα 

παηδηά-πξφζθπγεο κπνξεί λα αληηκεησπίζνπλ δπζθνιίεο ζε πνηθίια πεδία - θνηλσληθφ, εθπαηδεπηηθφ, 

ςπρηθφ – γεγνλφο πνπ θαζηζηά αλαγθαία ηελ παξνρή ζηήξημεο απφ δηάθνξεο πεγέο(Hart, 2009).Ζ 

εθάζηνηε, ινηπφλ, θπβέξλεζε είλαη απαξαίηεην λα κεξηκλά γηα ηελ πιήξε ελζσκάησζε ησλ αηφκσλ 

απηψλ εληφο ησλ ζπλφξσλ ηεο θαη λα ιάβεη ππφςε ηεο ζεκειηψδε κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία 

ηνπο(Buki&Piedra, 2011). Τπφ ην πξίζκα ηεο κείσζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ αηηνχλησλ αζχινπ, νη 

πεξηζζφηεξεο θπβεξλήζεηο ζπληζηάηαη λα είλαη ζε ζέζε λα αθηεξψζνπλ πεξηζζφηεξε πξνζνρή ζηε 

βειηίσζε ησλ ζπζηεκάησλ αζχινπ απφ ηελ άπνςε ηεο πξνζηαζίαο ησλ πξνζθχγσλ κε ηδηαίηεξε 

έκθαζε ζηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, δηαζθαιίδνληαο επίζεο ίζα ηαηξηθά δηθαηψκαηα (Norredam, 

Mygind & Krasnik, 2005). 

Δίλαη πξνθαλέο φηη ε θξνληίδα ηεο ςπρηθήο πγείαο ησλ αλήιηθσλ αζπλφδεπησλ πξνζθχγσλ είλαη 

απαξαίηεην λα ιακβάλεη ζνβαξά ππφςε γεληθά ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο θαη ηα πξνβιήκαηα ησλ παηδηψλ 

απηψλ. πσο, ζρνιηάδεη θαη ν  Lynch: «Η πγεία ησλ παηδηώλ πξνζθύγσλ πξέπεη λα ζεσξεζεί όηη πέξα 

από ηελ εμαζθάιηζε ηεο πξόζβαζεο ζηελ θξνληίδα ηεο πγείαο λα πεξηιακβάλεη ζέκαηα, όπσο ε ζηέγαζε 

θαη ε εθπαίδεπζε. Οη πξόζθπγεο απαηηνύλ ππνζηήξημε ζηε ρξήζε ησλ ππεξεζηώλ, θαη ηνλ πνιηηηζκό ηνπο 

θαη πξέπεη λα ιεθζεί ππόςε ην ζξεζθεπηηθό ππόβαζξν. Οη λένη αηηνύληεο γηα άζπιν έρνπλ ηα ίδηα 

δηθαηώκαηα ζηελ πγεία, όπσο νπνηαδήπνηε άιια παηδηά θαη εθήβνη. Είλαη ζεκαληηθό λα δηεπθνιύλεηαη ε 

πξόζβαζε ζε θαηάιιειε θξνληίδα γηα άγλσζηεο αζζέλεηεο θαη λα αλαγλσξίδνληαη ζπλαηζζεκαηηθά 

πξνβιήκαηα πγείαο, ηδηαίηεξα όηαλ απηέο ζπλδένληαη κε παιηέο εκπεηξίεο βίαο».Δπνκέλσο, νη 

παξεκβάζεηο γηα απηά ηα παηδηά είλαη απαξαίηεην λα επηθεληξψλνληαη ζηελ αληηκεηψπηζε θπξίσο ζε   

πξσηνβάζκηεο ηχπνπο αλάγθεο ςπρηθήο πγείαο (φπσο αλαθέξεηαη ζην έξγν ησλ Huemer, etal., 2009, 

ζει. 8).  

πγρξνληθέο κειέηεο επηβεβαηψλνπλ πσο ηδηαίηεξα νη εκπεηξίεο δηάθξηζεο θαη ην δηαπνιηηηζκηθφ 

ζηξεο θαιιηεξγνχλ πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο, ζρεηίδνληαη κε ηελ εμσηεξίθεπζε ηεο ζπκπεξηθνξάο 

θαη ηε ρξήζε νπζηψλ. Βέβαηα, νη αζπλφδεπηνη αλήιηθνη πξφζθπγεο δηαηξέρνπλ ζεκαληηθφ θίλδπλν γηα 

αλάπηπμε  πξνβιεκάησλ ςπρηθήο πγείαο. Μεξηθνί ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο είλαη πην επάισηνη λα 

αλαπηχμνπλ θάπνηα ςπρνινγηθή δπζθνξία απνηεινχλ: ε έιιεηςε θνηλσληθήο ζηήξημεο πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πηέζεσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηε κεηαλάζηεπζε, ηε ζηέξεζε ησλ 

ζπλαηζζεκαηηθψλ ζρέζεσλ θαη ε απψιεηα ηνπ νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο, ε απμεκέλε έθζεζή ηνπο 

ζε ηξαχκαηα πξηλ ή θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ, θαη ε ζρεηηθή έιιεηςε ηεο θνηλσληθήο θαη 

νηθνλνκηθήο επρέξεηαο (Derluyn, Mels & Broekaert, 2009). Άξα, νη πξνιεπηηθέο παξεκβάζεηο 
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θξίλνληαη απαξαίηεηεο, πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάινπλ ζηελ αληηζηάζκηζε ησλ επηπηψζεσλ ησλ 

δηαθφξσλ πνιηηηζηηθψλ ζηξεζνγφλσλ παξαγφλησλ αλαθνξηθά κε ηελ πξνζαξκνγή ησλ αλήιηθσλ 

κεηαλαζηψλ. Μεξηθέο απφ απηέο είλαη ηα πξνγξάκκαηα θαζνδήγεζεο ή νηθνγελεηαθά πξνγξάκκαηα, ε 

θαηάιιειε ζηήξημε ησλ κεηαλαζηψλ απηψλ, θαη ε αλάιεςε ζηξαηεγηθψλ, βνεζψληαο ηελ κεηνλνηηθή 

νκάδα λα θαηαζηείιεη ηνπο ζηξεζνγφλνπο απηνχο παξάγνληεο (Schwartz, et al., 2015). 

Ζ ππνζηήξημε βαζίδεηαη ηνπιάρηζηνλ ελ κέξεη ππφ ηνλ έιεγρν απηψλ πνπ ζρεδηάδνπλ θαη άκεζεο 

ππεξεζίεο γηα ηνπο πξφζθπγεο. Χζηφζν, πεξίεξγν είλαη ην γεγνλφο, φπνπ ζε κεξηθέο ρψξεο αθφκε θαη 

φηαλ νη αζπλφδεπηνη αλήιηθνη πνπ έρνπλ ζπγγελείο ζηελ εθάζηνηε ρψξα, νη πεξηζζφηεξεο πνιηηείεο, 

είηε δελ επηηξέπνπλ ή ελζαξξχλνπλ ηελ αλάδνρε θξνληίδα απφ ζπγγελείο. Πξνθαλέζηαηα, θαη είλαη 

επθνιφηεξε ε κεηάβαζε ηνπο ζηελ μέλε ρψξα φηαλ κέλνπλ κε ηε δηθή ηνπο νηθνγέλεηα. Λνγηθά, κηα 

ηέηνπο είδνπο θξνληίδα απφ θάπνηνλ ζπγγελή ζα παξέρεη πηζαλφλ θαιχηεξεο ζπλζήθεο γηα ηελ 

πξνζαξκνγή ηνπο. Μηα άιιε ελαιιαθηηθή ιχζε γηα ηνπο αζπλφδεπηνπο αλειίθνπο είλαη νη εζλνηηθέο 

αλάδνρεο νηθνγέλεηεο, δειαδή κηα νηθνγέλεηα κε παξφκνηα εζλνηηθή θαηαγσγή. Γηα ηελ θαιχηεξε 

θξνληίδα, φκσο, ησλ ΑΑΠ ζα ήηαλ ρξήζηκν νη παξαπάλσ αλάδνρεο νηθνγέλεηεο λα εξγάδνληαη εληφο 

ησλ παξακέηξσλ ελφο ζπζηήκαηνο  παηδηθήο πξφλνηαο. Μηα παξάκεηξν απνηειεί ε απνδνρή ζπρλψλ 

απξνεηδνπνίεησλ επηζθέςεσλ απφ κηα θνηλσληθή ιεηηνπξγφ, ε νπνία ζα ελεκεξσλφηαλ θαη ζα 

παξαηεξνχζε άκεζα ηελ θαηάζηαζε θαη ην θιίκα πνπ ππάξρεη ζηελ εθάζηνηε νηθεία. εκαληηθφ, 

επίζεο, απνηειεί ηφζν ε επαηζζεζία, φζν θαη ε επαηζζεηνπνίεζε, θαζψο θαη ε πξνζπκία ησλ 

αλάδνρσλ νηθνγελεηψλ λα δερηνχλ θαηαζηαιηηθέο αιιαγέο ζηε δσή ηνπο (Porte & Torney-Purta, 

1987). 

 
 

2. ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΓΗΑ ΠΗΘΑΝΖ ΓΗΑΚΗΝΖΖ ΚΑΗ 

ΑΝΑΦΑΛΟΤ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ 

 

 

Μάιηζηα, δελ πξέπεη λα ιεζκνλείηαη ην γεγνλφο ηνπ φηη νη αζπλφδεπηνη αλήιηθνη πξφζθπγεο 

δηαηξέρνπλ αθφκε κεγαιχηεξν θίλδπλν- ζε ζχγθξηζε κε απηά πνπ ζπλνδεχνληαη κε θάπνηνλ 

θεδεκφλα- γηα παξακέιεζε, θαθνπνίεζε, βία, εθκεηάιιεπζε, δηαθίλεζε θαη εκπνξία παξάλνκσλ 

νπζηψλ θαη φρη κφλν. Πνιιά παηδηά ππνβάιινληαη ζε δηαθίλεζε, ην επξχηαην γλσζηφ θαηλφκελν 

«trafficking». Ζ εκπνξία αλζξψπσλ έρεη δπλεηηθά επηβιαβείο καθξνπξφζεζκεο ζπλέπεηεο, θπξίσο 

βέβαηα ζηα παηδηά. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ζα ήηαλ αμηφινγν λα πξαγκαηνπνηνχληαη ζπλεληεχμεηο θαη 

εμεηάζεηο γηα πηζαλνχο αλεμήγεηνπο ηξαπκαηηζκνχο, ζεκάδηα ζσκαηηθήο θαθνπνίεζεο θαη 



βαζαληζηεξίσλ, γηα πεξηνξηζκέλε επηθνηλσλία, θαζψο θαη γηα απμεκέλν θφβν. Αθφκε, είλαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθφ λα παξαηεξνχληαη ζπκπηψκαηα ζηξεο, ψζηε λα ειαρηζηνπνηεζεί ν θίλδπλνο ηνπ εθ λένπ 

ηξαπκαηηζκνχ ηνπ παηδηνχ. Δμάιινπ, ηα παηδηά απηά ραξαθηεξίδνληαη απφ απμεκέλε πηζαλφηεηα γηα 

λνζεξφηεηα θαη κεησκέλν πξνζδφθηκν δσήο, πξάγκα ην νπνίν ζα πξέπεη λα εληείλεη αθφκε 

πεξηζζφηεξν ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ δσηηθή πξνζηαζία θαη αζθάιεηά ηνπο (Murray, 2016). 

Γηα κηα θαηάιιειε θαη απνηειεζκαηηθή πξφιεςε ηφζν ηεο αλαζθαινχο κεηαλάζηεπζεο φζν θαη 

ηεο εκπνξίαο παηδηψλ, ζίγνπξα είλαη απαξαίηεηε ε ελδπλάκσζε ηεο δπλακηθφηεηαο ηεο πξνζηαζίαο. 

πγθεθξηκέλα:  

 Λήςε κέηξσλ  γηα λα δηαζθαιηζηεί ε αζθάιεηα ησλ παηδηψλ κε βάζε ηηο εζσηεξηθέο 

ξπζκίζεηο ηεο θνηλφηεηαο. 

 Απμεκέλε πξνζνρή ζηηο εμσηεξηθέο επαθέο θαη λα παξαθνινπζνχληαη εμσηεξηθέο 

επηθνηλσλίεο (Chester, Lummert & Mullooly, 2015). 

 Γεκηνπξγία ελφο αζθαινχο πεξηβάιινληνο γηα ηα παηδηά πνπ κεγαιψλνπλ ζηηο ρψξεο  

πξνέιεπζεο ηνπο. 

 Δλζσκάησζε ηνπ δεηήκαηνο ησλ αζπλφδεπησλ αλειίθσλ πξνζθχγσλ κέζα απφ κηα 

αιιειέλδπηε ζπλεξγαζία, πνπ λα δηαπξαγκαηεχεηαη ηα εμήο δεηήκαηα: κείσζε θηψρεηαο, 

ειεχζεξε πξφζβαζε ζηελ εθπαίδεπζε, ζηελ πγεία, ζηελ πνιηηηθή γηα ηελ εξγαζία, ηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ηνλ εθδεκνθξαηηζκφ. 

 Δληνπηζκφο θαη πξνζηαζία πηζαλψλ ζπκάησλ δηαθίλεζεο αλζξψπσλ κε ζηνρεπκέλεο 

δξάζεηο επαηζζεηνπνίεζεο 

 Αλάπηπμε ζπζηεκάησλ πξνζηαζίαο ηνπ παηδηνχ πνπ ζπλδένληαη κε ηηο ππεξεζίεο ζε 

φινπο ηνπο θνηλσληθνχο ηνκείο γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ πνπ 

πξνκελχνπλ: βία, θαθνπνίεζε, εθκεηάιιεπζε θαη παξακέιεζε ησλ παηδηψλ 

 Τπνζηήξημε ησλ παηδηψλ πνπ δελ θξνληίδνληαη απφ ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο κε ηελ έληαμή 

ηνπο ζε θαηάιιεια ηδξχκαηα. 

 Πξνγξάκκαηα νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ρσξψλ, πνπ λα απεπζχλνληαη ζε ζεκαληηθά έξγα, 

φπσο εθπαηδεπηηθέο εγθαηαζηάζεηο, ηαηξηθή πεξίζαιςε θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα 

δηθαηψκαηα ησλ αλειίθσλ θαη γηα ηηο δηαδηθαζίεο 

 Απνηξνπή επηβίβαζεο αζπλφδεπησλ αλειίθσλ πξνζθχγσλ ζε επηθίλδπλα ηαμίδηα πξνο 

ρψξεο πνπ δελ εγγπψληαη δηεζλή πξνζηαζία  

 Δηδηθά κέηξα γηα ηελ πξφιεςε, γηα ηε βνήζεηα θαη ηελ ππνζηήξημε απηψλ ησλ παηδηψλ, 

φπνπ ζα βαζίδνληαη ζηελ αηνκηθή εθηίκεζε ησλ πεξηζηάζεσλ, ηηο αλάγθεο θαη ηηο απφςεηο 

ηνπ παηδηνχ, πξνθεηκέλνπ λα βξεζεί κηα κφληκε ιχζε 
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 Γηνξηζκφο θάπνηνπ ελήιηθα θεδεκφλα ή εθπξνζψπνπ γηα ηα αζπλφδεπηα αλήιηθα 

 Δθαξκνγή εηδηθψλ πξνζηαηεπηηθψλ δηαηάμεσλ ζην πιαίζην ηεο πνηληθήο έξεπλαο θαη 

δηαδηθαζίαο, φπσο δσξεάλ λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή θαη εθπξνζψπεζε 

(UNACCOMPANIED MINORS IN THE EU, 2010). 

Οη αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα ηνπο ΑΑΠ ρξεηάδεηαη λα έρνπλ κηα παηδνθεληξηθή θαη πνιηηηζηηθή 

θαηεχζπλζε, θαη αθφκε λα δηαζέηνπλ πνηθίιεο ζεξαπείεο. Σφζν νη ςπρνινγηθέο φζν θαη νη θνηλσληθέο 

αλάγθεο απηψλ είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ζπκπεξηιακβάλνληαη ε αζθάιεηα, ην 

παηρλίδη, ε εξγαζία, ε εθπαίδεπζε, ε θαηάξηηζε, ε αιιειεπίδξαζε κε ζπλνκειίθνπο θαη κε ελήιηθεο, ε 

ζξεζθεία, θαζψο θαη πνιιά άιια θξίζηκα δεηήκαηα (Sourander, 1998). Οη αζπλφδεπηνη αλήιηθνη 

πξφζθπγεο πνιιέο θνξέο ππνζηηίδνληαη θαη βξίζθνληαη ζε έζραην θίλδπλν. Παηδηαηξηθνί 

επαγγεικαηίεο έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα εμαζθαιίζνπλ ηελ νινθιεξσκέλε αλάπηπμε, ηε ζεξαπεία, ηελ 

εθπαίδεπζε θαη ζπλερή παξαθνινχζεζε ηεο δηαηξνθήο πνπ ιακβάλνπλ απηά ηα παηδηά (Murray, 

2016).  

Απαξαίηεηεο θξίλνληαη νη κεγαιχηεξεο δηάξθεηαο παξεκβάζεηο θαη ε ζπλερή πξφζβαζε ησλ 

αλήιηθσλ αζπλφδεπησλ πξνζθχγσλ -θαη γεληθφηεξα ησλ πξνζθχγσλ- ζηηο ππεξεζίεο ςπρηθήο πγείαο. 

Δμίζνπ πνιπζήκαλην απνηειεί ην γεγνλφο ηνπ φηη νη δπζθνιίεο πνπ ζπλδένληαη κε ην θαζεζηψο ηνπ 

πξφζθπγα ηείλνπλ λαπαξαθσιχνληαη γηα ρξφληα ή αθφκα θαη δεθαεηίεο κεηά ηελ άθημε ηνπο ζηελ 

εθάζηνηε ρψξα ππνδνρήο. Γηα κηα απνηειεζκαηηθφηεξε, ινηπφλ, ςπρηθή πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε ησλ 

πξνζθχγσλ ρξεηάδεηαη λα ιεθζνχλ ππφςε δηάθνξνη παξάκεηξνη, φπσο ε γιψζζα επηθνηλσλίαο, ην 

πνιηηηζηηθφ ζηίγκα θαη πηζαλέο πξνθαηαιήςεηο. ίγνπξα, δελ πξέπεη λα ιεζκνλνχληαη θαη νη αηνκηθέο 

αλάγθεο ησλ αζπλφδεπησλ αλήιηθσλ πξνζθχγσλ, πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί κηα θαηάιιειε 

παξέκβαζε(Thommessen, Laghi, Cerrone, Baiocco, & Todd, 2013).  

 
 

3. ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΑ ΤΝΟΡΑ 

 

 

πκπιεξσκαηηθά κε ηα παξαπάλσ, θαζίζηαηαηαπαξαίηεηε:  

o Ζ  πξνζηαζία ησλ αζπλφδεπησλ αλειίθσλ πνπ αληρλεχνληαη ζηα ζχλνξα ή ζην έδαθνο 

ηεο ρψξαο ππνδνρήο κέζσ ηεο εθαξκνγήο θαη ιήςεο κέηξσλ θαη ηελ παξνρή 

δηαδηθαζηηθψλ εγγπήζεσλ κέρξη λα βξεζεί κφληκε ιχζε 



o Ζ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη εκπινπηηζκφο ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ κε ηνπο 

αξηζκνχο ησλ αζπλφδεπησλ αλειίθσλ πνπ ζπιιακβάλνληαη γηα παξάλνκε είζνδν ή 

παξακνλή ζηε ρψξα, θαη ησλ πξαγκαηηθψλ δεδνκέλσλ απειάζεσλ. 

o Ζ εθπξνζψπεζε απφ έλαλ ππεχζπλν θαη θαηάιιειν αληηπξφζσπν γηα ηνλ εθάζηνηε 

αλήιηθν απφ ηε ζηηγκή πνπ εληνπίδεηαη. Γηα ηελ νξηζηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο ηεο επηηξνπείαο πξνηείλεηαη ε ίδξπζε εηδηθνχ ζψκαηνο επηηξφπσλ, ππφ ηελ 

επνπηεία ελφο Γηεζλνχο Τπνπξγείνπ (Γεκεηξνπνχινπ & Παπαγεσξγίνπ, 2008). 

o Ζ δηάθξηζε ησλ αζπλφδεπησλ αλειίθσλ απφ άιινπο ελήιηθεο πξφζθπγεο, πξνθεηκέλνπ 

λα απνθεπρζεί ε εκπινθή ηνπο κε ιαζξνκεηαλάζηεο θαη, σο εθ ηνχηνπ, λα πξνιεθζεί ε 

επηθείκελε ζπκαηνπνίεζε ηνπο.  

o Ζ παξνρή θαηάιιειεο ζηέγαζεο (ε θξάηεζε λα ρξεζηκνπνηείηαη κφλν ζε εμαηξεηηθέο 

πεξηπηψζεηο).  

o Ζ δεκηνπξγία θνηλψλ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ ζρεηηθά κε ηελ εθηίκεζε ηεο ειηθίαο θαη 

δηεπθφιπλζε ζηνλ εληνπηζκφ ηεο νηθνγέλεηαο απηψλ ησλ παηδηψλ, ζε πεξίζηαζε 

επαλαζχλδεζεο(UNACCOMPANIED MINORS IN THE EU, 2010). 

 
 

4. ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΛΑΗΗΟΤ ΓΗΑ ΑΠΟΚΣΖΖ ΑΤΛΟΤ 

 

 

Απφ ηελ εξεπλεηηθή ζθνπηά, δελ είλαη επαξθψο γλσζηέο νη κνξθέο παξνρήο θξνληίδαο θαη 

πξνζηαζίαο σο πξνο ηνπο αζπλφδεπηνπο λένπο πνπ δεηνχλ άζπιν ζηηο βηνκεραληθέο ρψξεο. 

Οπσζδήπνηε, ινηπφλ, θαζίζηαηαη απαξαίηεηε ε ιήςε ελφο πνιπδηάζηαηνπ ζρεδηαζκνχ γηα κηα 

απνηειεζκαηηθφηεξε δηαδηθαζία απφθηεζεο αζχινπ, ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη: 

• καθξνπξφζεζκεο ελέξγεηεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ λέσλ ζηελ θαηλνχξηα ηνπο δσή  

• παξνρή άδεηα δηακνλήο αφξηζηεο δηάξθεηαο 

• αληαπφθξηζε ζηηο αλάγθεο ησλ λέσλ αλζξψπσλ 

• πξνεηνηκαζία ησλ λέσλ αθφκε θαη γηα ηελ νηθεηνζειή επηζηξνθή ηνπο ζηε ρψξα πξνέιεπζήο 

ηνπο (Wade, 2011). 

Υξεηάδεηαη, ινηπφλ, έλαο ζρεδηαζκφο πνπ λα ιακβάλεη ππφςε ηα δηαθνξεηηθά δηθαηψκαηα θαη ηηο 

απαηηήζεηο ησλ ΑΑΠ, φπσο γηα παξάδεηγκα ζε δεηήκαηα εξγαζίαο θαη ζπνπδψλ, ζηέγαζεο θαη 

νηθνλνκηθήο ζηήξημεο. χκθσλα κε ηε χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ, ηα θξάηε θέξνπλ ηελ 

επζχλε γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ςπρνινγηθήο απνθαηάζηαζεο ησλ παηδηψλ ζπκάησλ έλνπισλ 
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ζπγθξνχζεσλ, βαζαληζηεξίσλ, ή θαηάρξεζεο. Οη αζπλφδεπηνη αλήιηθνη  πξφζθπγεο έρνπλ 

δηαρσξηζηεί θαη απφ ηνπο δχν γνλείο θαη άιινπο ζπγγελείο. Έηζη, θαη θαηά ηε ζηηγκή ηεο αίηεζεο 

αζχινπ ηνπο δελ κεξηκλνχληαη απφ θάπνηνλ ελήιηθα πνπ λα  είλαη ππεχζπλνο, ελψ νη ίδηνη ίζσο λα κελ 

είλαη θαηάιιεια ελεκεξσκέλνη γηα ηελ φιε δηαδηθαζία (Smid, Lensvelt-Mulders, Knipscheer, 

Gersons&Kleber, 2011). 

Δπίζεο, ζα πξέπεη ην πιάλν λα ραξαθηεξίδεηαη απφ επειημία, ψζηε λα ππφθεηληαη ηξνπνπνηήζεηο 

αλάινγα κε ηηο πεξηζηάζεηο, αθνχ απεπζχλεηαη ζε δηαθνξεηηθέο πξνζσπηθφηεηεο κε δηαθνξεηηθέο 

αλάγθεο. Έλαο ξεαιηζηηθφο ζρεδηαζκφο ιακβάλεη ρψξα πάλσ ζηνλ ρξφλν θαη ιακβάλεη ππφςε φια ηα 

πηζαλά απνηειέζκαηα, ψζηε λα είλαη δπλαηφλ νη λένη αζπλφδεπηνη πξφζθπγεο λα έρνπλ ηε κέγηζηε 

δπλαηφηεηα λα πξνβαίλνπλ ζε ελεκεξσκέλεο απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηηο δσέο ηνπο. Δπηπξφζζεηα, έλαο 

επαξθήο ζρεδηαζκφο ρξεηάδεηαη αθφκε λα αγθαιηάζεη ηελ αλάγθε ησλ λέσλ γηα ηε λνκηθή 

εθπξνζψπεζε, ηελ παξνρή ζπκβνπιψλ, ηελ ππνζηήξημε θαη ηε θνηλσληθνπνίεζή ηνπο. Γηα ηελ 

εθηέιεζε ησλ παξαπάλσ ζεκαληηθφ ξφιν έξρνληαη λα δηαδξακαηίζνπλ νη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί, 

αλαιακβάλνληαο ηελ νξγάλσζε ηεο λνκηθήο εθπξνζψπεζεο, ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ ησλ 

απαηηήζεσλ, θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ λέσλ απηψλ  (Wade, 2011). 

Πην ζπγθεθξηκέλα, νη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί θαηέρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αλαηξέςνπλ επίζεκεο 

πνιηηηθέο, πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζνπλ ηνπο αζπλφδεπηνπο λένπο πνπ ηαιαλίδνληαη κέξα κε ηε κέξα. Ο 

Wade κε ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ (2005) δηαπίζησζαλ πσο επηπρψο νη πεξηζζφηεξνη θνηλσληθνί 

ιεηηνπξγνί αλεζπρνχλ θαη νη ίδηνη γηα ην πψο νη λένη ζα αληαπεμέιζνπλ ζηε κεηάβαζε απηή θαη 

κάιηζηα επηρεηξνχλ λα ηνπο πξνεηνηκάζνπλ γηα απηφ ην κεγάιν βήκα (φπσο αλαθέξεηαη ζην 

δεκνζίεπκα ηνπ Wade, 2011). Γηα παξάδεηγκα, είλαη δηαζέζηκνη λα εμεξεπλήζνπλ δηάθνξεο επθαηξίεο 

καδί, βνεζψληαο ηνπο λα ζπγθεληξψζνπλ ρξήζηκεο δεμηφηεηεο, πξνζδηνξίδνληαο ζπλδέζεηο κε ηηο 

ρψξεο πξνέιεπζήο, πξάγκα ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα απνδεηρζεί ρξήζηκν θαη ηδίσο ελζαξξπληηθφ γηα 

ηνπο αζπλφδεπηνπο λένπο πξφζθπγεο, αθνχ εμεηάδεηαη ηαπηφρξνλα ν εληνπηζκφο ηεο νηθνγέλεηαο ηνπο. 

Ζ δπζθνιία απηνχ ηνπ έξγνπ απνηππψλεηαη ζηε πεξίπησζε πνπ ην λεαξφ άηνκν έρεη βαζηά ξηδσκέλε 

ηελ επηζπκία ηεο επηζηξνθήο θαη παξακέλεη αλζεθηηθφ. Απφ ηελ άιιε, βέβαηα, κεξηθνί απφ ηνπο 

θνηλσληθνχο εξγαδφκελνπο παξαθνινπζνχλ θαη αλακέλνπλ απφ ηνπο αζπλφδεπηνπο αλήιηθνπο 

πξφζθπγεο λα αλαιάβνπλ εθείλνη ηελ πξσηνβνπιία  (Wade, 2011). 

Χζηφζν, πιεηνςεθία ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ππεξεηνχλ ΑΑΠ πξνέξρεηαη θαηά ησλ πιείζησλ απφ 

ηελ κεζαία ηάμε. Θα ήηαλ ηεξάζηην πιενλέθηεκα λα πξνζιακβάλνληαη, λα εθπαηδεχνληαη, θαη λα 

ελζσκαηψλνληαη εζλνηηθά κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ ζηα εμήο πξνγξάκκαηα: θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί, 

παξαεπαγγεικαηίεο θαη πξνζσπηθφ ππνζηήξημεο. Δπηπιένλ, ζα ήηαλ εχινγν λα πξνζιακβάλεηαη 

πξνζσπηθφ κε πξνζφληα εζλνηηθήο θαηαγσγήο (πρ. λα είλαη δίγισζζνη). Πξνζπάζεηεο πξφζιεςεο ζα 

κπνξνχζαλ λα απεπζχλνληαη θαη ζε άηνκα πνπ έρνπλ δήζεη ζην εμσηεξηθφ θαη θαηέρνπλ θάπνηεο 



πνιηηηζκηθέο εκπεηξίεο (Porte&Torney-Purta, 1987). ηε ζπλέρεηα, ρξεηάδεηαη λα παξέρεηαη ηφζν ζηελ 

αλάδνρε νηθνγέλεηα φζν θαη ζηνπο αλήιηθνπο ζπλερή θαηάξηηζε ζρεηηθά κε ηελ δηαπνιηηηζκηθή 

επαηζζεηνπνίεζε. Πεξηζζφηεξν σθέιηκν, φκσο, είλαη ε εθπαίδεπζε ησλ νηθνγελεηψλ ζηελ 

αλαγλψξηζε ζπκπησκάησλ θαηάζιηςεο, αθνχ ε κνξθή ηεο παξνπζηάδεη πνιηηηζηηθέο δηαθνξέο 

(Porte&Torney-Purta, 1987). 

 

 

5. ΤΠΖΡΔΗΔ ΦΤΥΗΚΖ ΚΑΗ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ 

ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ 

 

 

Ζ Δπξσπατθή Αθαδεκία Παηδηαηξηθψλ (ΔΑΠ) θαίλεηαη λα παξαθηλεί φιεο ηηο επξσπατθέο 

ηαηξηθέο θνηλσλίεο, πξνθεηκέλνπ λα δηεμαρζεί κηα αλζξψπηλε ιχζε γηα ηελ ηξέρνπζα απηή θξίζε. 

Κξίλεη απαξαίηεηε ηε δεκηνπξγία κηαο πιαηθφξκαο γηα ηηο ρψξεο θαη «ζέηεη ζην ηξαπέδη» ην δήηεκα 

ησλ κεξηδίσλ πνπ αθνξνχλ παηδηαηξηθέο ππεξεζίεο ζηελ Δπξψπε, δίλνληαο έκθαζε ζηε παξνρή 

ηαηξηθψλ θαη ςπρνθνηλσληθψλ ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο γηα ηα παηδηά. Αθφκε, θαιεί ηα θξάηε κέιε ηεο 

ΔΔ λα δηαζθαιίζνπλ ζηα παηδηά ειεχζεξε πξφζβαζε ζε λνκηθέο ππεξεζίεο θαη ζε ζρνιεία, θαη 

κάιηζηα λα ηα πξνθπιάζζνπλ απφ ηε βία, ηελ θαθνπνίεζε θαη ηελ εθκεηάιιεπζε (Ferrara, Amato, 

Hadjipanayis, del Torso & Stiris, 2015). 

Οπζηαζηηθά, νη παηδίαηξνη είλαη αλαγθαίν λα ζπλεξγάδνληαη θαη κε ηα ζρνιεία, ψζηε λα 

δηαβεβαηψζεη πσο απηά ηα παηδηά πξάγκαηη ιακβάλνπλ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηηο δηαινγέο θαη ηνπο εκβνιηαζκνχο) (Ferrara, Amato, Hadjipanayis, del 

Torso & Stiris, 2015).Χζηφζν, απαηηείηαη θαη εηδηθή εθπαίδεπζε θαη ζπλερήο θαη κφληκε ελεκέξσζε 

ηφζν ησλ θέληξσλ φζν θαη ησλ εκπιεθφκελσλ ηνπηθψλ θξαηηθψλ ππεξεζηψλ ζρεηηθά κε ηα 

δηθαηψκαηα ησλ αλειίθσλ απηψλ (Γεκεηξνπνχινπ & Παπαγεσξγίνπ, 2008). Ζ ιεγφκελε 

«παξεγνξεηηθή θξνληίδα»» ζα πξέπεη λα απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο αλζξσπηζηηθήο 

ζηξαηεγηθήο γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο θαη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ 

ηελ παξνρή ηνπιάρηζηνλ απαξαίηεησλ θαξκάθσλ γηα ηηο πξψηεο βνήζεηεο. Σν ιεγφκελν απηφ δίθηπν 

έρεη σο έξγν λα ζπλεξγαζηεί κε θνξείο, δεκηνπξγψληαο επαηζζεηνπνίεζε ησλ αληθαλνπνίεησλ 

αλαγθψλ θαη βειηίσζε ζηε πνηφηεηα δσήο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αηφκσλ (Ferrara, Amato, Hadjipanayis, 

del Torso & Stiris, 2015). 
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6. ΓΔΤΣΔΡΟΓΔΝΔΗ ΠΑΡΔΜΒΑΔΗ 

 

 

Αλακθηζβήηεηα, ζεσξνχληαη απαξαίηεηεο θαη νη παξεκβάζεηο ζε επίπεδν δεπηεξνγελνχο 

πξφιεςεο. Έλα παξάδεηγκα, γηα ηέηνηνπ είδνπο πξφιεςε απνηειεί ε αχμεζε ηεο αλζεθηηθφηεηαο ησλ 

παηδηψλ πξνζθχγσλ. Ζ ελ ιφγσ αλζεθηηθφηεηα,κπνξεί λα γίλεη αληηιεπηή ζηα επίπεδα ηεο 

ζπζηεκαηηθήο ή νηθνινγηθήο πξνζέγγηζεο. Μηα ζεηξά παξεκβάζεσλ δηεπθνιχλνπλ δηάθνξνπο ηνκείο 

ηεο δσήο ηνπ αλζξψπνπ γεληθά, φπσο ζπκκεηνρή ζηελ εθπαίδεπζε, πξνψζεζε ζεηηθψλ αμηψλ, 

ρξήζηκεο δεμηφηεηεο, θξνληίδα θαη αζθάιεηα, πξνγξάκκαηα αλάπηπμεο ηεο απηνεθηίκεζεο, θνηλσληθέο 

δεμηφηεηεο, δηδαζθαιία γιψζζαο ππνδνρήο πνπ ζα βνεζήζεη ζηε ζπλέρεηα ζηελ αλάπηπμε ησλ 

θνηλσληθψλ δηθηχσλ (Hart, 2009). 

Έρεη απνδεηρζεί φηη νη παξεκβάζεηο ζην πιαίζην ηνπ ζρνιείνπ κπνξεί λα δξάζνπλ επεξγεηηθά γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε κεηα-ηξαπκαηηθψλ ζπκπησκάησλ ζε παηδηά πξφζθπγεο. ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνκέα, 

είλαη βαζηθφ λα ππάξρνπλ πνιππνιηηηζκηθά θαη πνιχγισζζα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ λα 

απεπζχλνληαη ζε φιεο ηηο γεληέο (Murray, 2016). Μηα ηέηνηα παξέκβαζε είλαη ην πξφγξακκα 

«δηδαζθαιίαο ηερληθψλ επηβίσζεο», ην νπνίν ηίζεηαη ππφ ηελ επίβιεςε ελφο έκπεηξνπ επαγγεικαηία. 

‘ απηφ ην πξφγξακκα γίλεηαη κηα ζπλεξγαζία κε νκάδεο παηδηψλ θαη πξαγκαηνπνηνχληαη δηάθνξεο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ άκεζεο επηπηψζεηο ζην κεηαηξαπκαηηθφ ζηξεο. Σα θαζήθνληα θαη νη 

δξαζηεξηφηεηεο εζηηάδνληαη ζε θάζε έλα απφ ηα ηξία θχξηα ζπκπηψκαηα ηεο PTSD (εηζβνιή, 

δηέγεξζε, θαη απνθπγή). Σν πξφγξακκα απηφ ραξαθηεξίδεηαη σο απνηειεζκαηηθφ, αθνχ έρεη βξεζεί φηη 

κεηψλεη ην κεηαηξαπκαηηθφ ζηξεο θαη ηελ θαηάζιηςε ζε παηδηά ζηελ Διιάδα πνπ επέδεζαλ απφ 

ζεηζκφ, ζε παηδηά ζηελ Φηιαλδία πνπ είραλ ππνζηεί ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε, θαζψο θαη ζε παηδηά 

πξφζθπγεο ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην. Αλ θαη ζεκείσζε, αθφκε, ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηε κείσζε ηνπ 

θηλδχλνπ (νη νκάδεο θαη νη δάζθαινη αλέθεξαλ βειηηψζεηο ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη 

ζπλαηζζεκαηηθή επεμία), εληνχηνηο ηα απνηειέζκαηα δελ ήηαλ ηφζν ζεκαληηθά φζν εθείλσλ πνπ 

παξαηεξήζεθαλ ζε κειέηεο κεηά απφ θαηαζηξνθή, πξάγκα πνπ ίζσο νθείιεηαη ζηελ πνιππινθφηεηα 

ηεο δσή ησλ παηδηψλ απηψλ (Hart, 2009). Άμην ιφγνπ είλαη ε ζεκαζία ηεο έγθαηξεο παξέκβαζεο κεηά 

απφ έλα νμχ ηξαπκαηηθφ πεξηζηαηηθφ ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. Πηζαλφηαηα, απηή ε πξψηκε 

παξέκβαζε λα κελ είλαη δπλαηή, παξ 'φια απηά, φκσο, δεδνκέλσλ ησλ δηάθνξσλ παξαηεηακέλσλ θαη 

ζπλερηδφκελσλ δπζθνιηψλ πνπ ηαιαηπσξνχλ ηα παηδηά πξφζθπγεο είλαη δπλαηφλ λα επσθειεζνχλ απφ 

απηή ηελ ππνζηήξημε (Hart, 2009). 

 



 

7. ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΔΔ 

 

Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ ζρεδηαζκψλ θαη δξάζεσλ θαζίζηαηαη απαξαίηεηε ε 

νηθνλνκηθή ππνζηήξημε θπξίσο απφ ηα θξάηε κέιε πνπ απαξηίδνπλ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Γειαδή, 

είλαη ρξήζηκν έλα: 

 Κνηλφ Δπξσπατθφ Σακείν γηα ηνπο Πξφζθπγεο, ην νπνίν ζα ρξεκαηνδνηεί δξάζεηο πνπ 

αθνξνχλ ηνπο αζπλφδεπηνπο αλειίθνπο -αηηνχληεο άζπιν, πξφζθπγεο ζχκθσλα κε ην 

θαζεζηψο θαη φζνπο έρνπλ επηθνπξηθή πξνζηαζία- θαζψο θαη δξαζηεξηφηεηεο 

επαλεγθαηάζηαζεο ζηα θξάηε κέιε ηεο. 

 Δπξσπατθφ Σακείν Έληαμεο πνπ ρξεκαηνδνηεί δξαζηεξηφηεηεο δηεπθφιπλζεο ησλ 

αζπλφδεπησλ αλειίθσλ, νη νπνίνη έρνπλ ην δηθαίσκα λα δηακέλνπλ ζηελ ΔΔ θαη λα 

εληαρζνχλ ζηελ θνηλσλία ππνδνρήο ηνπο. Μάιηζηα λα παξαρσξείηαη πξνηεξαηφηεηα ζε 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο αζπλφδεπηνπο αλειίθνπο, γηα κεγαιχηεξε 

θνηλνηηθή ζπγρξεκαηνδφηεζε. 

 Δπξσπατθφ Σακείν Δπηζηξνθψλ πνπ λα ρξεκαηνδνηεί έξγα πνπ πξνβιέπνπλ ηελ 

παξαθνινχζεζε κεηά ηελ επηζηξνθή, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ν θίλδπλνο δηαθίλεζήο 

ηνπο θαη λα δηαζθαιηζηεί ν εληνπηζκφο ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο 

 Δηδηθφ πξφγξακκα «Πξφιεςεο θαη θαηαπνιέκεζεο ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο», ην νπνίν λα 

ζηεξίδεη ηηο πξνζπάζεηεο ηεο ΔΔ γηα ηελ εμάιεηςε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δξάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε αζπλφδεπηα παηδηά ζχκαηα. 

 Πηινηηθφ Πξφγξακκα πνπ λα πεξηιακβάλεη δξάζεηο πνπ απνζθνπνχλ ζηνλ εληνπηζκφ ησλ 

θαιψλ πξαθηηθψλ ζρεηηθά κε ηηο πνιηηηθέο πξφιεςεο, ππνδνρήο, πξνζηαζίαο θαη έληαμεο 

ησλ αζπλφδεπησλ αλειίθσλ (UNACCOMPANIED MINORS IN THE EU, 2010). 

 
 

 

ΤΕΖΣΖΖ 
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Σν θχκα ησλ αζπλφδεπησλ αλήιηθσλ πξνζθχγσλ απνηειεί πιένλ κηα παγθφζκηα θξίζε, αθνχ 

εηδηθά απηή ηελ πεξίνδν πνιπάξηζκεο αζψεο ςπρέο δηαθηλδπλεχνπλ ηε δσή ηνπο δξαπεηεχνληαο απφ 

ηελ αζηάζεηα ησλ θπβεξλήζεσλ, ηηο δηψμεηο θαη ηα δεηλά ηνπ πνιέκνπ, ειπίδνληαο γηα κηα θαιχηεξε 

δσή ζε θάπνην άιιν πην αζθαιή κέξνο. Έηζη, αλαπηπζζφκελεο ρψξεο κεηαηξέπνληαη ζε λέεο θαηνηθίεο 

γηα ηνπο πξφζθπγεο. ε γεληθέο γξακκέο, εθείλνη πνπ δηαθεχγνπλ απφ ηε ζάιαζζα αληηκεησπίδνπλ 

πνιπάξηζκεο  θαθνπρίεο, φπσο αθπδάησζε, πείλα, αθξαίεο θαηξηθέο ζπλζήθεο, θαη έρνπλ απμεκέλε 

πηζαλφηεηα λα βηψζνπλ ηελ απψιεηα επηβαηψλ, νη νπνίνη ίζσο λα είλαη ζπγγελείο θαη θίινη (Murray, 

2016).Ζ κεηαλάζηεπζε, ινηπφλ, γηα φινπο ηνπο πξφζθπγεο, θαη πφζν κάιινλ γηα ηα παηδηά θαη ηνπο 

εθήβνπο, ζπλεπάγεηαη μεξηδσκφ θαη  πνιιαπιέο απψιεηεο, φπσο εθείλε ηνπ ζπηηηνχ, ηεο νηθνγέλεηαο, 

ηνπ ζρνιείνπ, ηεο παηξίδαο, ηνπ πνιηηηζκνχ, ηνπ ηξφπνπ δσήο, ησλ εζίκσλ, θιπ. (Derluyn & 

Broekaert, 2008). 

Σν νηθνπκεληθφ θαηλφκελν, ινηπφλ, θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ αζπλφδεπησλ αλήιηθσλ πξνζθχγσλ 

γίλεηαη νινέλα θαη πην ζνβαξφ πξφβιεκα πνπ επέξρεηαη πνιιάθηο σο απνηέιεζκα πνιέκνπ, πνιηηηθψλ 

δηαθνξψλ, θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ, καδηθψλ κεηαηνπίζεσλ θαη αθξαίσλ θαθνπρηψλ. Οη δχν θχξηεο 

κεγάιεο ππννκάδεο ησλ αζπλφδεπησλ απηψλ αλειίθσλ πνπ ζπλαληψληαη είλαη εθείλνη πνπ δελ έρνπλ 

ζηελ θαηνρή ηνπο λφκηκα έγγξαθα θαη εθείλνη πνπ ηα θαηέρνπλ, θαη ζπλεπψο δελ ζεσξνχληαη 

παξάλνκνη (Carlson, Cacciatore&Klimek, 2012). Δπηπξφζζεηα, νη αλήιηθνη πξφζθπγεο δηαρσξίδνληαη 

σο πξνο ην αλ κεηαλαζηεχνπλ κφλνη ηνπο (πεξίπησζε  αζπλφδεπησλ αλειίθσλ πξνζθχγσλ), θαη εάλ 

ζπλνδεχνληαη απφ ζπγγεληθφ πξφζσπν, απφ νξηζκέλα ή φια ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο (πεξίπησζε 

ζπλνδεπφκελσλ). Χο αζπλφδεπηνο πξφζθπγαο αλήιηθνο επηζεκαίλεηαη θάζε άηνκν ειηθίαο θάησ ησλ 

18 εηψλ, ην νπνίν δηαρσξίδεηαη απφ ηνπο δχν γνλείο θαη δελ θξνληίδεηαη απφ θάπνηνλ ελήιηθα απφ ην 

λφκν, θαη ηέινο αλαδεηά άζπιν ζε έλα λέν έδαθνο. Χζηφζν, ν αθξηβήο  αξηζκφο ηνπο ζηηο επξσπατθέο 

ρψξεο παξακέλεη ζπγθερπκέλνο (Sourander, 1998). 

Βέβαηα, νη αζπλφδεπηνη αλήιηθνη πξφζθπγεο βξίζθνληαη ζε ηδηαίηεξα επάισηε θαηάζηαζε, γηα 

ηνλ ιφγν ηνπ φηη «θαηαθιχδνληαη» απφ πςειά επίπεδα ηφζν ζπλαηζζεκαηηθψλ, φζν θαη 

ζπκπεξηθνξηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ πεγάδνπλ θπξίσο απφ ηηο θαθνπρίεο πνπ ππέζηεζαλ ζηελ παηξίδα 

ηνπο. Δλ ησ κεηαμχ, κεηα-κεηαλαζηεπηηθέο πηέζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζε θαζεκεξηλή βάζε, δεηψληαο 

άζπιν ζίγνπξα επηβαξχλνπλ ηα ζπκπηψκαηά απηά (Sourander, 1998) θαη ζπκβάιινπλ ελεξγά ζηελ 

δηαηήξεζή ηνπο. Δξεπλεηηθά δεδνκέλα θαηαγξάθνπλ πσο ν αξηζκφο ησλ ηξαπκάησλ απνηειεί έλαλ 

ηζρπξφ πξνγλσζηηθφ δείθηε ζρεηηθά κε ηα πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο θαη ηελ πξνζαξκνγή ησλ 

αζπλφδεπησλ αλήιηθσλ πξνζθχγσλ. Ζ εκπεηξία, ινηπφλ, ηξαπκάησλ ίζσο επεξεάζεη ηελ αλάπηπμε 

ηνπ εγθεθάινπ, κε ηελ απψιεηα ησλ βαζηθψλ ηθαλνηήησλ.  Παξ 'φια απηά, φκσο, νξηζκέλνη 

παξάγνληεο κπνξεί λα ζπκβάιινπλ εληζρπηηθά ζηελ αλζεθηηθφηεηα έλαληη ησλ επηπηψζεσλ ηεο 

ςπρηθήο πγείαο ηνπ παηδηνχ (Skårdalsmo & Jensen, 2015). 



ηαλ εγθαηαζηαζνχλ, ινηπφλ, ζηε λέα ρψξα ππνδνρήο έξρνληαη αληηκέησπνη κε  θαζεκεξηλέο 

ελνριήζεηο θαη δπζθνιίεο, ελψ δελ παχεη λα θπξηαξρεί κέζα ηνπο ην επηπνιηηηζηηθφ ζηξεο πνπ 

ζπλνδεχεη ηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζηνλ θαηλνχξην πνιηηηζκφ. πλήζσο, κεηαηξέπνληαη ζχκαηα  βίαο, 

εθκεηάιιεπζεο θαη δηαθξίζεσλ. Χζηφζν, ππάξρνπλ αληηθξνπφκελεο απφςεηο ζρεηηθά κε ηελ ςπρηθή 

πγεία ησλ αζπλφδεπησλ αλήιηθσλ πξνζθχγσλ. Οξηζκέλνη αλαθέξνπλ φηη ε έθζεζε απηψλ ζηελ βία 

ζπλδέεηαη κε πςειά επίπεδα ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη ζπκπεξηθνξηθψλ πξνβιεκάησλ, ελψ άιινη κειέηεο 

θάλνπλ ιφγν γηα ρακειά επίπεδα ςπρνινγηθήο δπζθνξίαο κεηαμχ απηψλ, ιφγσ ηεο αλεπηπγκέλεο 

αλζεθηηθφηεηαο. πκπεξαζκαηηθά, νη αλήιηθνη πξφζθπγεο είηε ζπλνδεπφκελνη είηε αζπλφδεπηνη 

δηαηξέρνπλ θίλδπλν αλάπηπμεο (ρξφλησλ) ζπλαηζζεκαηηθψλ πξνβιεκάησλ ή δπζπξνζαξκνζηηθψλ 

ζπκπεξηθνξψλ, θαη νπσζδήπνηε ρξεηάδνληαη θαηάιιειε ππνζηήξημε απφ εηδηθνχο γηα κηα 

απνηειεζκαηηθή ςπρνθνηλσληθή πγεία. Χζηφζν, νη επαγγεικαηίεο ςπρηθήο πγείαο ζηηο ρψξεο ππνδνρήο 

έξρνληαη αληηκέησπνη κε πξφζσπα απφ κηα επξεία πνηθηιία πνιηηηζκψλ θαη ρσξψλ ζηελ θαζεκεξηλή 

ηνπο εξγαζία, πξάγκα ην νπνίν θαζηζηά δχζθνιε ηελ δηεθπεξαίσζε ηνπ έξγνπ ηνπο (Bean, Derluyn, 

Eurelings-Bontekoe, Broekaert & Spinhoven, 2007). 

Ζ επαλεγθαηάζηαζε, σζηφζν, πεξηιακβάλεη ηε δηακνλή ζε δηάθνξα ζηξαηφπεδα πξνζθχγσλ γηα 

έλα κεγάιν ζπλήζσο ρξνληθφ δηάζηεκα, φπνπ ηα παηδηά αληηκεησπίδνπλ δηαθξίζεηο, αλεπαξθήο 

πξφζβαζε ζε πφζηκν λεξφ θαη ζε ηξφθηκα, πεληρξά κέηξα αζθαιείαο, δχζθνιε πξφζβαζε ζηελ 

πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε θαη ζηελ εθπαίδεπζε.  Άγρνο είλαη πνιχ πηζαλφ λα πξνθχςεη κέζα απφ ηε 

δηαδηθαζία ηεο επαλεγθαηάζηαζεο, φπνπ ηα παηδηά ηίζεληαη ζε κηα λέα θνπιηνχξα κε θαηλνχξηνπο 

θαλφλεο, θαη είλαη ππνρξεσκέλα λα πξνζαξκνζηνχλ ζε κηα δηαθνξεηηθή θνηλσλία κε δηαθνξεηηθή 

ζπλήζσο νκηινχκελε γιψζζα. Δίλαη, επίζεο, εθηθηφ λα εθηίζεληαη ζε θάπνηα κνιπζκαηηθή αζζέλεηα, 

λα ππνζηηίδνληαη θαη λα κελ ππάξρεη επαξθή αζθάιεηα γηα ηε δηαβίσζή ηνπο. Σα πνζνζηά 

επηθξάηεζεο ηεο ςπρηθήο αζζέλεηαο πνηθίιινπλ ζε κεγάιν βαζκφ, αλ θαη ππάξρεη ζπλαίλεζε ζην 

δεδνκέλν φηη ε ςπρηθή αζζέλεηα είλαη πεξηζζφηεξν δηαδεδνκέλε ζηα παηδηά πξφζθπγεο, ηα νπνία 

ζπρλά ππνθέξνπλ απφ ην ιεγφκελν «κεηαηξαπκαηηθφ άγρνο», σο απνηέιεζκα ηεο παξαηεηακέλεο 

δηάξθεηαο ηνπ ςπρνινγηθνχ ζηξεο, δηαηαξαρψλ χπλνπ, ζιίςεο θαη ηεο θνηλσληθήο απφζπξζεο(Murray, 

2016). κσο, δελ είλαη αθφκα ζαθέο ζε πνην βαζκφ κπνξεί λα γίλεη έθδειε ζε κεηαγελέζηεξα ζηάδηα 

κεηά ηελ επαλεγθαηάζηαζε θαη ην πνηνη παξάγνληεο ζρεηίδνληαη κε ηελ φςηκε έλαξμε ηεο λφζνπ. Γηα 

απηφ ηνλ ιφγν απαηηείηαη πεξαηηέξσ γλψζε ζρεηηθά κε ηελ έλαξμε θαη ηηο αηηίεο ησλ ςπρνινγηθψλ θαη 

θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ γηα ηελ παξνρή θξνληίδαο ζε απηή ηελ επάισηε νκάδα, πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαζηεί δπλαηή ε έγθαηξε αλίρλεπζε ηεο θαη λα ιεθζνχλ κέηξα γηα δεπηεξνγελή πξφιεςε θαη 

ζεξαπεία(Smid, Lensvelt-Mulders, Knipscheer, Gersons & Kleber, 2011). 

Δπηπιένλ, ε κεηεγθαηάζηαζε θαη ε δηαηάξαμε ηνπ θνηλσληθνχ θαη πνιηηηζκηθνχ πεξηβάιινληνο 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζε απψιεηα ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ, ζε θνηλσληθή απνκφλσζε, θαζψο κάιηζηα 
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θαη απψιεηα ηεο αίζζεζεο ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο επεκεξίαο. Ο Eisenbruch (φπσο πξναλαθέξακε) 

απνθάιεζε κε ηνλ φξν "πνιηηηζηηθφ πέλζνο» απηέο ηηο απψιεηεο, πξνζδηνξίδνληαο ην σο κηα 

θαηάζηαζε πνπ κπνξεί λα επεξεάζεη ηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία ηνπ αλζξψπνπ, πξάγκα ην νπνίν 

είλαη δπλαηφλ λα πξνθχεη ζνβαξή ζιίςε θαη ιχπε (φπσο γίλεηαη αλαθνξά ζην έξγν ησλ Derluyn & 

Broekaert, 2008). 

Πξνθεηκέλνπ, ινηπφλ, λα εγθαηαζηαζνχλ κε επηηπρία θαη λα εληαρζνχλ ζε κηα λέα θνηλσλία, 

είλαη βαζηθφ πξψηα απ‘ φια λα έρνπλ ειεχζεξε πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. Οη 

παηδίαηξνη βξίζθνληαη ζπρλά ζηελ πξψηε γξακκή ησλ εξγαδνκέλσλ ζε ηέηνηνπ είδνπο πεξηζηάζεηο. 

Δίλαη ζεκαληηθφ θαηά ηελ παξνρή θξνληίδαο λα ηξνπνπνηεζνχλ νη δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο. Μηα 

ηέηνηα ηξνπνπνίεζε πηζαλψο λα κεηψζεη ην άγρνο ηνπ παηδηνχ θαη λα δεκηνπξγήζεη κηα ζρέζε 

εκπηζηνζχλεο. Γηα παξάδεηγκα, ζα ήηαλ ρξήζηκν νη παηδίαηξνη πνπ ζπλαλαζηξέθνληαη κε ηνλ 

ζπγθεθξηκέλν πιεζπζκφ, εθηφο ηνπ φηη πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια εηδηθεπκέλνη θαη ακεξφιεπηνη, θαη 

λα αλαδεηνχλ νη ίδηνη ηελ θαηάιιειε θξνληίδα γηα ινγαξηαζκφ ηνπο (Murray, 2016). Να εμεγήζνπλ 

ζηα παηδηά απηά πξνζεθηηθά ην ξφιν ηνπο θαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ κηινχλ ηελ ίδηα γιψζζα, θαιφ ζα 

ήηαλ λα είλαη παξφλ έλαο δηεξκελέαο. Πξνηείλεηαη, ινηπφλ, ε ζχζηαζε ελφο ζψκαηνο δηεξκελέσλ γηα 

κηα ζσζηή θαη πιήξε επηθνηλσλία κε ηνπο αλειίθνπο (Γεκεηξνπνχινπ & Παπαγεσξγίνπ, 2008). 

ηαλ ηα παηδηά θηάζνπλ ζηνλ ηειηθφ πξννξηζκφ ηνπο, νη θίλδπλνη ζπλερίδνπλ λα πθίζηαληαη 

ίζσο θαη λα επηδεηλψλνληαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο. Αξθεηέο ρψξεο ππνδνρήο κπνξεί λα είλαη 

θαηαθεξκαηηζκέλεο ιφγσ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ, νχησο ψζηε λα παξέρνπλ 

πεξηνξηζκέλνπο πφξνπο, φπσο πξφζβαζε ζε ζηέγε, ηαηξηθή πεξίζαιςε, ηξνθή θαη λεξφ (Murray, 

2016). Δπίζεο, ε πξνζέιεπζε ζηε λέα ρψξα ππνδνρήο θαη ε θαηάζηαζε πνπ έξρεηαη αληηκέησπν ην 

άηνκν έρεη ακθηιεγφκελν ραξαθηήξα. Απφ ηελ κία, λαη κελ κπνξεί λα αηζζαλζεί αλαθνχθηζε, ειπίδα 

θαη ραξά γηα έλα λέν αηζηφδνμν κέιινλ, ιφγσ ηεο δξαπέηεπζήο ηνπ απφ ην πεδίν κάρεο, απφ ηε 

πεξαίσζε ηεο επηθίλδπλε δηαβίσζεο θαη αβεβαηφηεηαο. Απφ ηελ άιιε, φκσο, δηαδέρεηαη άιιεο 

δπζθνιίεο πνπ ηίζεηαη λα θέξεη εηο πέξαο. Οη δηαθνξεηηθέο θνηλσληθέο δνκέο θαη ξφινη, έλα λέν 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, νη άγλσζηεο πνιηηηζηηθέο ζπλήζεηεο, θαλφλεο, έζηκα, θαη νπ ην θαζεμήο∙ ζε 

ζπλδπαζκφ κε ζεκαληηθά γισζζηθά εκπφδηα, απνηεινχλ ηξνρνπέδε γηα ηελ θνηλσληθή έληαμε ηνπ 

αζπλφδεπηνπ αλειίθνπ, πξάγκα ην νπνίν εηζάγεη ζηελ επηθάλεηα πνιιαπιέο δπζθνιίεο ζηελ 

ςπρνθνηλσληθή ηνπ αλάπηπμε. Αμηνζεκείσην είλαη θαη ην δίιεκκα πνπ ηνπο δεκηνπξγείηαη αλάκεζα 

ζηελ έληαμε ζηελ λέα θνηλσλία ππνδνρήο θαη ζηελ «απνζχλζεζε» ηνπο απφ ηελ παιηά ηνπο θνηλσλία 

πνπ εγθαηέιεηςαλ (Derluyn&Broekaert, 2008). 

Οη αληηδξάζεηο ησλ παηδηψλ έλαληη ησλ έληνλσλ ζηξεζνγφλσλ παξαγφλησλ είλαη εθηθηφ λα 

πξνζδηνξηζηνχλ απφ ηε θχζε, ηελ έθζεζε θαη ηε δηάξθεηα απηψλ. Δπηπξφζζεηα, δηακεζνιαβνχληαη 

απφ άιινπο παξάγνληεο, φπσο είλαη ε εξκελεία ησλ γεγνλφησλ πνπ απνδίδεηαη απφ ηελ θνηλσλία ή ηελ 



νηθνγέλεηα, ην αλαπηπμηαθφ ζηάδην ηνπ αλήιηθνπ παηδηνχ, ηελ ειηθία ηνπ, ηελ ηδηνζπγθξαζία-θξάζε 

ηνπ, ε ελίζρπζε πνπ παξέρεηαη απφ ηελ νηθνγέλεηα θαη ηελ θνηλφηεηα, θαζψο θαη απφ πξνεγνχκελεο 

εκπεηξίεο ηεο δσήο (Derluyn&Broekaert, 2008).Πην ζπγθεθξηκέλα, ππάξρεη ινηπφλ κηα ηζρπξή ζεηηθή 

ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ αξηζκνχ (ηχπνπ) αλεπηζχκεησλ ζπκβάλησλ ηεο δσήο θαη ηνπ επηπέδνπ 

ζνβαξφηεηαο ηεο ςπρνινγηθήο δπζθνξίαο. Χζηφζν, άιινη παξάγνληεο, φπσο ε θαθή ςπρηθή πγεία ησλ 

γνλέσλ, ε κεγάιε ειηθία, ν ηφπνο θαηαγσγήο θαη ην γπλαηθείν θχιν ήηαλ επίζεο αξλεηηθά 

ζρεηηδφκελα κε ηελ ςπρηθή πγεία ησλ αλήιηθσλ πξνζθχγσλ ζηηο ρψξεο ππνδνρήο (Bean, Derluyn, 

Eurelings-Bontekoe, Broekaert & Spinhoven, 2007) 

χκθσλα κε ηελ παξνχζα βηβιηνγξαθία, θαζίζηαηαη δχζθνιε ε δηαζαθήληζε ηεο θαη‘ εμνρήλ 

πεγήο ηεο ςπρνινγηθήο δπζθνξίαο πνπ βηψλεηαη απφ ηνπο αλήιηθνπο πξφζθπγεο. Οξηζκέλνη 

παξάγνληεο, πάλησο, πνπ έρνπλ ελνρνπνηεζεί είλαη (α) δπζθνιίεο θαη εκπεηξίεο πξηλ ηελ αλαρψξεζε, 

(β) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλαρψξεζεο (πηήζε), (γ) ην  κεηαβαηηθφ ζηξεο, ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηελ 

πεξίνδν παξακνλήο ζε θέληξα ππνδνρήο, (δ) ζηξεο κεηά ηελ άθημε (πξνζαξκνγή ζε λέα δσή), ή ε 

ζσξεπηηθή επίδξαζε φισλ απηψλ ησλ παξαγφλησλ (Bean, Derluyn, Eurelings-Bontekoe, Broekaert & 

Spinhoven, 2007) 

Δπηρεηξψληαο έλα ζρέδην αλάθακςεο πηζαλφηαηα νη ΑΑΠ λα αγσλίδνληαη κε κέηξηα επίπεδα 

ζπκπησκάησλ, λα δπζθνιεχνληαη ζηελ εθπιήξσζε θαζεθφλησλ, αιιά λα κπνξνχλ λα πξνζαξκνζηνχλ 

θαη λα επηζηξέςνπλ ζε αξρηθά επίπεδα ιεηηνπξγίαο φπσο πξηλ απφ ην ηξαχκα ηνπο. Απψηεξνο ζηφρνο 

ηεο αλάθακςεο απνηειεί ε ηνπνζέηεζή ηνπο ζε έλα αζθαιέο, πξνζηαηεπηηθφ θαη ιηγφηεξν αγρσηηθφ 

πεξηβάιινλ (Huemer, etal., 2013).Δκπεηξνγλψκνλεο ζε ζέκαηα πγείαο ηνπ παηδηνχ ζεσξείηαη αλαγθαίν 

λα επηζπεχζνπλ ζε ζπλεξγαζία κε ηηο ηνπηθέο, εζληθέο θαη δηεζλείο θπβεξλεηηθνχο αμησκαηνχρνπο θαη 

θνξείο, νχησο ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε βειηίσζε ζηελ πξνζηαζία ησλ παηδηψλ. Οπσζδήπνηε, ηα 

αζπλφδεπηα παηδηά πξφζθπγεο έρνπλ ζσκαηηθέο θαη ςπρηθέο αλάγθεο, νη νπνίεο ρξεηάδνληαη λα 

αληηκεησπηζηνχλ ζην πιαίζην κηαο πξσηαξρηθήο θξνληίδαο. Ζ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε πξέπεη λα 

απνηειεί κηα επαλαιεπηηθή δηαδηθαζία, αθνχ ηα παηδηά ρξεηάδνληαη αμηνιφγεζε ηφζν θαηά ηελ άθημε 

ηνπο ζε ρψξεο ππνδνρήο, φπσο θαη θαηά ηε κεηάβαζή ηνπο. Κάηη ηέηνην, φκσο, απαηηεί ηελ 

ελζσκάησζε ησλ δηαζέζηκσλ ππεξεζηψλ ζηελ εθάζηνηε ρψξα (Murray, 2016).Δλ ζπλφςεη, αμίδεη λα 

αλαθέξνπκε πσο θαζίζηαηαη απαξαίηεηε ε θαηαγξαθή θαη ζπλάκα ε πηνζέηεζε ελφο θνηλνχ 

παγθνζκίσο ζρεδηαζκνχ, ν νπνίνο ζα κεξηκλά γηα ηα αζπλφδεπηα απηά παηδηά φισλ ησλ ειηθηψλ πνπ 

εθηίζεληαη ζε άζιηεο ζπλζήθεο θαη ζε πνηθίινπο θηλδχλνπο. Με απηφ ηνλ ηξφπν, ίζσο εθαξκνζηεί γηα 

απηέο ηηο πεξηπηψζεηο κηα αζθαιή δηέιεπζε, πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, θνηλσληθή ζηήξημε, πξνζηαζία 

ελάληηα ζηελ εθκεηάιιεπζε, θαζψο θαη ε απνηξνπή απνρσξηζκνχ απφ ηελ νηθνγέλεηα (Ferrara, 

Amato, Hadjipanayis, del Torso & Stiris, 2015). 
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Σέινο, ζα ήζεια λα νινθιεξψζσ ηελ βηβιηνγξαθηθή απηή εξγαζία κε ην εμήο 

ζρφιην: «Πιεζπζκνί αζθπθηηνύλ ζε ρώξεο ηεο Αζίαο θαη ηεο Αθξηθήο, ε ζεκειηώδεο αμία ηεο 

αλζξώπηλεο δσήο εθκεδελίδεηαη. Δξαπεηεύνπλ όζνη αληέρνπλ θαη όζνη έρνπλ ηα ρξήκαηα λα πιεξώζνπλ. 

Ξεξηδσκέλνη, θαηαηξνκαγκέλνη, αλαδεηνύλ ειπίδα…» (Φηιίππνπ, 2015). 
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