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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 

Οη αζπλφδεπηνη αλήιηθνη απνηεινχλ κηα μερσξηζηή ππφ- νκάδα πξνζθχγσλ κε 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη αλάγθεο. Αλ θαη δελ ιείπνπλ πνηέ απφ ηηο πξνζθπγηθέο ξνέο, 

εληνχηνηο ελδηαθέξνλ έρνπλ πξνζειθχζεη ηα ηειεπηαία ρξφληα. Χο επί ησλ πιείζησλ απφ ηε 

δεθαεηία ηνπ '90 θαη κεηά άξρηζαλ ηα θξάηε λα ζεζπίδνπλ νπζηαζηηθή λνκνζεζία πνπ λα 

νξίδεη ηελ ηδηαίηεξε κεηαρείξηζε απηψλ ησλ παηδηψλ, γηα ην θαιχηεξν φθεινο ηνπο. 

ηελ Διιάδα θάζε ρξφλν θαηαθζάλνπλ 2.500 αζπλφδεπηα παηδηά θαη νη μελψλεο 

κπνξνχλ λα θηινμελήζνπλ κφιηο 250. Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηνπο πξνέξρεηαη απφ ην European 

Refugee Fund ή απφ ηνλ εληαίν νηθνλνκηθφ ρψξν. πσο γίλεηαη θαλεξφ ηα πεξηζζφηεξα 

παηδηά βξίζθνληαη εθηφο ησλ δνκψλ θηινμελίαο πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα ηηο αλάγθεο ηνπο θαη 

ζπλερίδνπλ λα δηακέλνπλ καδί κε ελήιηθεο. Απηφ ηα εθζέηεη ζε κηα πεξηζζφηεξν 

θαθνπνηεηηθή θαζεκεξηλφηεηα, είηε ιφγσ ησλ άζιησλ ζπλζεθψλ πνπ είλαη επηθίλδπλεο γηα 

ηελ πγεία θαη ηελ επεκεξία, είηε ιφγσ ηεο έιιεηςεο παξνρψλ πγείαο, εθπαίδεπζεο θαη 

ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο, είηε ιφγσ ηεο έθζεζεο ηνπο ζηε ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε. Οη 

έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ζηα θέληξα ππνδνρήο νη δείθηεο βίαο είλαη ηδηαίηεξα απμεκέλνη. 

Λακβάλνληαο ππφςε φηη ηα παηδηά απηά πξνέξρνληαη απφ έλα πεξηβάιινλ, φπνπ έρνπλ 

εθηεζεί ζε πνιιαπιά ηξαχκαηα, αληηιακβαλφκαζηε ηηο επηπηψζεηο ζηελ ςπρηθή πγεία. Σα 

πεξηζζφηεξα εθδειψλνπλ κεηαηξαπκαηηθφ ζηξεο, θαηάζιηςε, αγρψδεηο δηαηαξαρέο, 

ζπκπεξηθνξηθά πξνβιήκαηα, θξίζεηο ηαπηφηεηαο θαη δηαηαξαρέο ζηνλ χπλν.  

Τπάξρνπλ, φκσο, θάπνηνη παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηε 

ζπκπησκαηνινγία ηνπο. Ξεθηλψληαο απφ ηνλ ζεκαληηθφηεξν παξάγνληα, ην ζρνιείν πξνσζεί 

ηελ θνηλσληθνπνίεζε θαη ηελ δεκηνπξγία ππνζηεξηθηηθψλ ζρέζεσλ, βνεζψληαο ηελ 

ελζσκάησζε ηνπο ζηε λέα δσή. Ζ επαθή κε άηνκα ηνπ ίδηνπ πνιηηηζκηθνχ ππφβαζξνπ θαη ε 

παξνρή πξνγξακκάησλ ςπρνινγηθήο θαη θνηλσληθήο ππνζηήξημεο είλαη, επίζεο,  βαζηθήο 

επηξξνήο ζπλζήθεο. 

Σα πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο πνπ δεκηνπξγνχληαη γηα ηα αζπλφδεπηα παηδηά ζα πξέπεη 

λα έρνπλ κειεηεζεί πξηλ εθαξκνζηνχλ, ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηηο ηδηάδνπζεο 

αλάγθεο ηνπο, ζεβφκελα ηελ αμηνπξέπεηα, ηελ πνιηηηζκηθή ηνπο ηαπηφηεηα θαη ηηο γλσζηηθέο 

δνκέο ηνπο. 
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Λέμεηο θιεηδηά: αζςνόδεςηοι ανήλικοι ππόζθςγερ, νομικό πλαίζιο, τςσοπαθολογία, 

αποσυπιζμόρ, κακοποίηζη, διάκπιζη, παπεμβάζειρ. 
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ΔΙΑΓΧΓΗ 
 

Σν ζέκα ησλ αζπλφδεπησλ αλήιηθσλ πξνζθχγσλ είλαη αξθεηά επίθαηξν, θαζψο απηή ηε 

ζηηγκή ζηε ρψξα καο θαηαθζάλνπλ θαζεκεξηλψο ρηιηάδεο πξφζθπγεο, αλάκεζα ηνπο θαη 

αξθεηά παηδηά. ληαο κηα αθαλή, γηα ηηο αξρέο, νκάδα, πνιιά παηδηά κέλνπλ ρσξίο λα έρνπλ 

θαηαγξαθεί θαη κε αβέβαην κέιινλ. Πξαγκαηνπνηψ απηή ηελ βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε κε 

ζηφρν λα αλαθαιχςσ ηηο δηάθνξεο πηπρέο πνπ πξνθχπηνπλ γχξσ απφ ηα αζπλφδεπηα παηδηά. 

Ζ εξγαζία απηή βαζίδεηαη ζε έξεπλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί, σο επί ησλ 

πιείζησλ, ηα ηειεπηαία 5 ρξφληα. Οη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο πξνέξρνληαη απφ ρψξεο ηνπ 

εμσηεξηθνχ θαη ηδηαίηεξα απφ ηηο Ζ.Π.Α., πνπ αληηκεησπίδνπλ ην δήηεκα απηφ ζηα ζχλνξα κε 

ην Μεμηθφ, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ηελ Ννξβεγία θαη ηελ Απζηξαιία. Γπζηπρψο, ζηελ 

Διιάδα δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί θάπνηα έξεπλα ζρεηηθή κε ην ζέκα. Με ηελ κεγάιε έιεπζε 

ησλ χξησλ πξνζθχγσλ, ηα αζπλφδεπηα παηδηά έιαβαλ ηδηαίηεξε πξνζνρή, γεγνλφο πνπ κε 

θάλεη αηζηφδνμε φηη ζην κέιινλ ζα ππάξμεη θάπνηα έξεπλα. 

Σα θχξηα εξσηήκαηα πνπ ζα εμεηάζσ είλαη: ε λνκηθή πιεπξά ηνπ φξνπ "αζπλφδεπηνη 

αλήιηθνη πξφζθπγεο", πνηα είλαη ε πξαθηηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πσο αληηκεησπίδνπλ 

ηα παηδηά ηνλ απνρσξηζκφ απφ ηνπο γνλείο ηνπο, ηη ξφιν έρεη ε θαθνπνίεζε ζηε δσή ηνπο, 

πνηνη είλαη νη παξάγνληεο πνπ πξνζηαηεχνπλ ή ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ ςπρηθή ηνπο πγεία, πνηα 

είλαη ε ςπρνπαζνινγία πνπ εκθαλίδνπλ, πσο ηα θαηλφκελα ξαηζηζκνχ θαη δηάθξηζεο 

επεξεάδνπλ ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπο ή ηελ αλάπηπμε ηνπο θη αλ ππάξρνπλ δνθηκαζκέλα 

πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο γηα λα κπνξέζνπλ λα αλαζπγθξνηεζνχλ νη αλήιηθνη. 

 

 

 

 



6 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΑΤΝΟΔΕΤΣΟΙ ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΠΡΟΥΤΓΕ  

 

Ο φξνο πξφζθπγαο αλαθέξεηαη ζε έλα άηνκν πνπ εμαλαγθάδεηαη λα εγθαηαιείςεη ην ζπίηη 

ηνπ, ηε ρψξα ηνπ θαη αλαδεηά άζπιν ζε κηα μέλε ρψξα, ηεο νπνίαο ηελ ππεθνφηεηα δελ δηαζέηεη. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ν Οξγαληζκφο Ζλσκέλσλ Δζλψλ ην 1951 ζηε χκβαζε ηεο Γελεχεο γηα ην 

Καζεζηψο ησλ πξνζθχγσλ, φξηζε ηνλ πξφζθπγα σο εμήο: "Το ππόζυπο πος ζςνεπεία γεγονόηυν 

και δεδικαιολογημένος θόβος διώξευρ εςπίζκεηαι εκηόρ ηηρ σώπαρ ηηρ οποίαρ έσει ηην 

ςπηκοόηηηα." Ζ δηαθήξπμε απηή έρεη ππνγξαθεί απφ 116 θξάηε παγθνζκίσο θαη ηα ππνρξεψλεη 

λα εθδψζνπλ εηδηθφ δηαβαηήξην, ην δηαβαηήξην Nansen, πνπ επηηξέπεη ζηνλ πξφζθπγα λα 

ηαμηδεχεη ζε θαζεκία απφ απηέο ηηο ρψξεο ειεχζεξνο. Οπζηαζηηθά, νη ρψξεο απηέο παξέρνπλ 

άζπιν. 

Ζ έλλνηα ηνπ αζχινπ είλαη γλσζηή απφ ηελ αξραηφηεηα, φπνπ νη Αξραίνη Έιιελεο θαη 

Αηγχπηηνη έθαλαλ ιφγν γηα ην άζπιν πνπ εμαζθαιίδεη έλαο ηεξφο ρψξνο. Θα κπνξνχζακε λα 

ζεσξήζνπκε φηη νη πξψηνη πξφζθπγεο εκθαλίδνληαη ην 740 π.Υ. , φπνπ ζηε πεξηνρή ηεο Υαλαάλ, 

αξρεγνί απφ ηελ πεξηνρή ηεο Αζζπξίαο, ηνπ ζεκεξηλνχ Ηξάθ, θαηαθηνχλ ηελ πεξηνρή ηνπ Ηζξαήι 

θαη αλαγθάδνπλ ηηο 12 θπιέο πνπ δνχζαλ εθεί λα εγθαηαιείςνπλ ηα ζπίηηα ηνπο. 

Οη πξφζθπγεο βξίζθνληαη ζην πξνζθήλην γηα ηελ Δπξψπε ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο, 

εμαηηίαο ηνπ πνιέκνπ ζηε πξία, ν νπνίνο πξνθάιεζε ηελ απμεκέλε ξνή πξνο ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε. Παξφια απηά γηα ρψξεο φπσο ε Ακεξηθή, ην πξνζθπγηθφ δήηεκα πθίζηαηαη εδψ θαη 

ρξφληα , κε θχξηεο ρψξεο πξνέιεπζεο ηφζν ην Βηεηλάκ θαη ηελ Κίλα, φζν θαη ηελ Λαηηληθή 

Ακεξηθή. Αλαηξέρνληαο ηζηνξηθά ηνλ παγθφζκην ράξηε βιέπνπκε θαη άιιεο πεξηπηψζεηο 

κεγάισλ πξνζθπγηθψλ θπκάησλ. Δλδεηθηηθά, ε Ρσζία πξνθάιεζε δχν θνξέο πξνζθπγηθά 

θχκαηα, ην 1881 κεηά ηε δνινθνλία ηνπ ηζάξνπ Αιέμαλδξνπ θαη ην ηζρπξφ αληί-ζεκηηηθφ 

θίλεκα, φπσο θαη κε ηελ Οθησβξηαλή επαλάζηαζε πνπ αλάγθαζε αξηζηνθξαηηθέο νηθνγέλεηεο ζε 

θπγή. Οη δχν Παγθφζκηνη Πφιεκνη, ε γελνθηνλία ησλ Αξκελίσλ, ησλ Πνληίσλ, ν αθειιεληζκφο 

ηεο Μηθξάο Αζίαο αιιά θαη ε ζπλερήο δηακάρε ζηελ πεξηνρή ηεο Παιαηζηίλεο, είλαη κεξηθά 

αθφκε ηζηνξηθά γεγνλφηα πνπ ψζεζαλ πνιινχο αλζξψπνπο λα θχγνπλ κε βίαην ηξφπν απφ ηε 

ρψξα πνπ δνχζαλ θαη λα αλαδεηήζνπλ θαηαθχγην ζε άιια γεηηνληθά θξάηε.  

πσο γίλεηαη αληηιεπηφ, νη κεηαθηλήζεηο πιεζπζκψλ είλαη έλα θαηλφκελν πνπ μεθηλάεη 

αξρήο γελνκέλεο ηεο γεο. Δληνχηνηο, φηαλ θάλνπκε ιφγν γηα πξφζθπγεο ν θνηλφο λνπο 
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αληηιακβάλεηαη θπξίσο ελήιηθεο θαη νινθιεξσκέλεο νηθνγέλεηεο. πάληα, ζα αλαθεξζνχκε ζε 

παηδηά πνπ θάλνπλ ην ηαμίδη ηνπ εθπαηξηζκνχ κφλα. Οη αλήιηθνη αζπλφδεπηνη πξφζθπγεο είλαη 

κηα ηδηαίηεξα επάισηε νκάδα, εθηεζεηκέλε ζε πνιιαπιά ςπρηθά ηξαχκαηα θαη ζε πεξηζζφηεξνπο 

θηλδχλνπο ζπγθξηηηθά κε έλαλ ελήιηθα πξφζθπγα. Σν θπξηφηεξν φκσο, είλαη φηη απνηεινχλ κηα 

αθαλή νκάδα. Πξφθεηηαη γηα παηδηά αφξαηα ζηηο αξρέο πνπ αλαιακβάλνπλ ην έξγν θαηαγξαθήο 

ζηηο ρψξεο ππνδνρήο. ηελ βηβιηνγξαθία ζπρλά ζπλαληάκε ηνλ φξν "αφξαηα παηδηά". Έλα 

κεγάιν πνζνζηφ απηψλ ησλ παηδηψλ ράλνληαη κεηά ηελ πξψηε θαηαγξαθή, θαζψο γίλνληαη 

ζχκαηα απαγσγήο, παξάλνκεο εξγαζίαο, πνξλείαο, ζεμνπαιηθήο εθκεηάιιεπζεο θαη 

ζσκαηεκπνξίαο ή δηακέλνπλ παξάλνκα ζε κηα ρψξα.(Ferrara, Corsello, Sbordone, Nigri, 

Caporale, Ehrich & Pettoello- Mantovani, 2016)   

Σα πεξηζζφηεξα παηδηά πξνέξρνληαη απφ ρψξεο πνπ πθίζηαληαη ζηξαηησηηθέο δηακάρεο θαη 

θαηαπαηήζεηο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. Αλ θαη ζηε ρψξα καο ηειεπηαία νη πεξηζζφηεξνη 

αλήιηθνη πξνέξρνληαη απφ ηε πξία, εληνχηνηο ρψξεο πξνέιεπζεο κπνξεί λα είλαη ε νκαιία, 

φπνπ ππάξρνπλ εκθχιηεο δηακάρεο, ε Βφξεηα θαη Κεληξηθή Αθξηθή εμαηηίαο ηεο πνιηηηθήο 

απνζηαζεξνπνίεζεο αιιά θαη ε Αιβαλία ή άιιεο Βαιθαληθέο ρψξεο, φπνπ θίλεηξν απνηειεί ην 

θαιχηεξν κέιινλ πνπ ίζσο πξνζθέξεη ε ρψξα καο.(Ferrara et.all, 2016) Πξφθεηηαη γηα παηδηά 

πνπ έρνπλ απνρσξηζηεί ηνπο γνλείο ηνπο, νπνηνλδήπνηε ελήιηθα ηα κεγάισλε θαη δελ 

ζπλνδεχνληαη απφ θαλέλαλ. Σα δηθαηψκαηα ηνπο ζπρλά γίλνληαη πεδίν θαηαπάηεζεο ηφζν απφ 

ηηο αξρέο φζν θαη απφ ηηο ππεξεζίεο πγείαο πνπ βξίζθνληαη ζην κέησπν ηεο θαηαγξαθήο. πρλφ 

θαηλφκελν απνηειεί ε εμαθάληζε ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ ηνπο σο ηνλ ηειηθφ 

πξννξηζκφ, κε ηα θνξίηζηα λα ππεξέρνπλ ζε πνζνζηά εμαθάληζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ 

Διιάδα ην 2013 θαηέθζαζαλ 3122 αλήιηθνη , έθησλ νπνίσλ νη 453 έθαλαλ αίηεζε αζχινπ, νη 

1150 ηνπνζεηήζεθαλ ζε αζθαιή θέληξα ππνδνρήο, ελψ γηα 1519 παηδηά δελ ππάξρεη θακία 

θαηαγξαθή ζρεηηθά κε ην ηη απέγηλαλ. Οπζηαζηηθά, ην 50% ησλ παηδηψλ πνπ θαηέθζαζαλ ζηα 

ειιεληθά λεζηά ράζεθαλ θαη θακία αξρή δελ ελδηαθέξζεθε ή δελ θαηάθεξε λα ηα εληνπίζεη. Ο 

αξηζκφο απμάλεηαη φζν πξνρσξάκε πξνο ην 2016, φπνπ ηνλ Ηνχλε ηνπ 2015 είρακε κηα πξψηε 

θαηαγξαθή 4270 παηδηψλ, απφ ηα νπνία ηα 86 ήηαλ αζπλφδεπηα.  ζνλ αθνξά ηε Γεξκαλία ή 

ηελ Ηηαιία ηα λνχκεξα είλαη αθφκε πςειφηεξα, κε 17.000 αζπλφδεπηνπο αλειίθνπο θαη 9.699 

γηα ην 2015 αληίζηνηρα. Φπζηθά, απηνί είλαη αξηζκνί απφ παηδηά πνπ έρνπλ έξζεη ζε επαθή κε 

θάπνηα επίζεκε αξρή πνπ ηα θαηέγξαςε. Γελ γλσξίδνπκε ηίπνηα γηα ηα παηδηά πνπ πέξαζαλ ηα 

ζχλνξα κέλνληαο ζηελ αθάλεηα, είηε απφ ηχρε είηε κε ηε ζπκβνιή ιαζξεκπφξσλ. χκθσλα κε 

έξεπλα απφ ηνλ νξγαληζκφ "Save the children" ηα πεξηζζφηεξα παηδηά παξακέλνπλ γηα θαηξφ ζε 

θέληξα θηινμελίαο ρσξίο θαηάιιειεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο θαη πγηεηλήο, βηψλνληαο απάλζξσπεο 
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θαηαζηάζεηο πνπ δελ ηαηξηάδνπλ ζηνλ αλαπηπζζφκελν, αθφκε, ςπρηθφ θαη ζπλαηζζεκαηηθφ 

θφζκν ελφο αλειίθνπ.(Ferrara et.all, 2016) 

Σελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν ε Ακεξηθή αληηκεησπίδεη έλα παξφκνην πξφβιεκα πξνζθπγηθήο 

ξνήο, κε θχξηεο ρψξεο πξνέιεπζεο ην Δι αιβαδφξ, ηελ Γνπαηεκάια θαη ηελ Ολδνχξα. Απηέο νη 

ηξεηο ρψξεο είλαη γλσζηέο θαη σο ''Βφξεην Σξίγσλν'' (Northern Triangle), καζηίδνληαη απφ 

ζπκκνξίεο θαη έρνπλ ηέζζεξηο θνξέο κεγαιχηεξν δείθηε απηνθηνληθφηεηαο απφ ην κέζν φξν. Ζ 

βία πνπ επηθξαηεί εθεί αλαγθάδεη πνιιά παηδηά λα θχγνπλ απφ ηε ρψξα ηνπο θαη απηφ έρεη σο 

ζπλέπεηα ηνλ ηξηπιαζηαζκφ ηεο πξνζέιεπζεο αλειίθσλ ζηα ζχλνξα ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ.  

Μηιψληαο κε πνζνζηά , ην 2009 ην 82% ησλ παηδηψλ πξνέξρνληαλ απφ ην Μεμηθφ, ελψ 

αληίζηνηρα ην 2014 ην 75% ήηαλ απφ ην Βφξεην Σξίγσλν. Ζ πιεηνςεθία είλαη θνξίηζηα 

κηθξφηεξα ησλ 13 εηψλ θαη αλάκεζα ζηνπο θχξηνπο ιφγνπο ηνπ εθπαηξηζκνχ είλαη ε βία, πξψηε 

κε δηαθνξά, νη θαιχηεξεο επθαηξίεο γηα εθπαίδεπζε θαη εξγαζία αιιά θαη ε επαλέλσζε κε γνλείο 

πνπ είραλ θχγεη απφ ηε ρψξα ηνπο ρξφληα πξηλ, πξνεηνηκάδνληαο ην έδαθνο γηα ηελ ππνδνρή ησλ 

παηδηψλ ηνπο. (Ciaccia, John,2016) 

Αξθεηά ζπρλά ε αλαρψξεζε απφ ηελ ρψξα πξνέιεπζεο δελ είλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλε. 

Έηζη πνιιά παηδηά βξίζθνληαη ρσξίο απαξαίηεηα έγγξαθα πνπ λα πηζηνπνηνχλ ηα ζηνηρεία ηνπο. 

Καηαιήγνπλ λα βξίζθνληαη είηε ζηηο Ζ.Π.Α είηε ζηελ Δπξψπε ρσξίο θαζνδήγεζε απφ έλαλ 

ελήιηθα, εθηεζεηκέλα ζηε βία θαη ρσξίο πξφζβαζε ζε ηαηξηθή πεξίζαιςε, εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο 

εγγξάθσλ. Οη αξρέο ππνδνρήο δελ γλσξίδνπλ ηίπνηα γηα ην νηθνγελεηαθφ ή αηνκηθφ ηαηξηθφ 

ηζηνξηθφ, ελψ ζπλήζσο δελ ππάξρεη ηξφπνο λα πηζηνπνηεζεί ε ειηθία ηνπ αηφκνπ ψζηε λα 

εληαρζεί ζε πξνγξάκκαηα εγθαηάζηαζεο γηα αλειίθνπο. Σν Βφξεην Σξίγσλν έρεη ραξαθηεξηζηεί 

σο πεξηνρή κε ρακειφ επίπεδν πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, ελδννηθνγελεηαθή βία θαη πςειά 

πνζνζηά κεηαδηδφκελσλ λνζεκάησλ. (Ciaccia, John,2016) Οη εκπφιεκεο  δψλεο ηηο Μέζεο 

Αλαηνιήο θαη ηεο Αθξηθήο, επίζεο ζηεξνχλ ζηε λέα γεληά ην δηθαίσκα ζηνλ εκβνιηαζκφ, ηελ 

ζσζηή δηαηξνθή θαη ηελ πεξίζαιςε. Δπηπξφζζεηα, ην καθξχ ηαμίδη σο ηε ρψξα- πξννξηζκφ πνπ 

θάλνπλ ηα πεξηζζφηεξα παηδηά, ηα εθζέηεη ζε παζνγφλεο θαηαζηάζεηο θαη ζε κεηαδηδφκελα 

λνζήκαηα, φπσο είλαη ε επαηίηηδα Α ή ε ζχθηιε, πνπ ελ δπλάκεη κπνξνχλ λα απνηεινχλ θίλδπλν 

ηφζν γηα ηα ίδηα φζν θαη  γηα ηελ δεκφζηα πγεία ηεο ρψξαο ππνδνρήο. 

Οη  Ζλσκέλεο Πνιηηείεο  αιιά θαη ε Δπξσπατθή Έλσζε πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπλ 

απηφ ην πξφβιεκα ςήθηζαλ λφκν γηα ηελ χπαξμε κεηαθξαζηή θαηά ηελ ηαηξηθή εμέηαζε, ψζηε 

ην παηδί λα δίλεη πεξηζζφηεξα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην ηζηνξηθφ ηνπ θαη πξφηεηλαλ ηηο ηαηξηθέο 

εμεηάζεηο σο κέζν δηαπίζησζεο ηεο ειηθίαο ηνπ αλήιηθνπ πξφζθπγα. Δμεηάζεηο ζηα δφληηα ή 
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αθηηλνγξαθίεο κπνξνχλ λα δψζνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ειηθία, δπζηπρψο φκσο, φρη 

πάληα κε πιήξε αθξίβεηα. πγθεθξηκέλα, ζην εγρεηξίδην πνπ έρεη εθδνζεί απφ ην γξαθείν ηεο 

Δ.Δ. γηα ηα δηθαηψκαηα θαη ηνπο λφκνπο ζρεηηθά κε ηνπο πξφζθπγεο θαη κεηαλάζηεο, νη αξρέο 

θαινχληαη λα δηαιέμνπλ εμεηάζεηο πνπ είλαη σο επί ην πιείζηνλ κε παξεκβαηηθέο. Γελ δίλνληαη, 

φκσο, πξνηάζεηο γηα ηνλ ηχπν εμέηαζεο. (European Union Agency for Fundamental Rights, 

2014) Μέρξη ηψξα, νη Ζ.Π.Α. αξλνχληαλ ηελ είζνδν ζε άηνκα πνπ είραλ δηαγλσζζεί κε ηνλ ηφ 

ηνπ AIDS , απφθαζε πνπ άξζεθε πξφζθαηα αιιά γηα ηα παηδηά απνθαζίζηεθε ζπγθεθξηκέλνο 

έιεγρνο γηα λνζήκαηα. ινη νη αλήιηθνη απφ 6 κελψλ έσο 16 ρξνλψλ ππνρξενχληαη ζε εμέηαζε 

θαηά ηελ άθημε, ηξεηο κήλεο θαη έμη κήλεο κεηά, έηζη ψζηε λα ππάξμεη έιεγρνο ζηελ ηαηξηθή ηνπο 

θαηάζηαζε. (Ciaccia, John,2016) Απηφ σθειεί ηφζν ηα ίδηα ηα παηδηά, αθνχ έηζη κπνξεί λα 

ππάξμεη έγθαηξε δηάγλσζε θαη ζεξαπεία αιιά θαη ηελ δεκφζηα πγεία πνπ δηαθπιάζζεηαη. Ζ 

χπαξμε βηβιηαξίνπ θαη ζηνηρείσλ εκβνιηαζκνχ ζα δηεπθφιπλε ηελ δηαδηθαζία γηα ηα ίδηα ηα 

παηδηά, πνπ  θάπνηεο θνξέο πθίζηαληαη πεξηηηέο εμεηάζεηο πνπ θαζπζηεξνχλ ηελ δηαδηθαζία 

εγθαηάζηαζεο θαη εμαγσγήο επίζεκσλ εγγξάθσλ. 

1.1. Νομική και ψυχολογική ανϊλυςη του όρου αςυνόδευτοι ανήλικοι πρόςφυγεσ. 

Οη επξσπατθνί κεραληζκνί θξίλνπλ φηη αλά πάζα ζηηγκή δνπλ ζε θξάηε κέιε ηεο 

Δπξψπεο 100.000 παηδηά πνπ έρνπλ απνρσξηζηεί ηνπο γνλείο ηνπο.(Derluyn, Broekaert,2008) 

Παξαθάησ ζα επηρεηξήζσ λα αλαιχζσ ηνλ  φξν "αζπλφδεπηνο αλήιηθνο πξφζθπγαο" ηφζν 

απφ λνκηθήο απφςεσο αιιά θαη δίλνληαο κηα γεληθή εηθφλα ησλ ςπρηθψλ επηπηψζεσλ πνπ 

κπνξεί λα θέξεη ε έληαμε ζε απηή ηελ θαηεγνξία. Αλαιπηηθφηεξα γηα ηελ ςπρηθή πγεία ζα 

κηιήζσ ζηα επφκελα θεθάιαηα. 

Ζ χκβαζε ηεο Γελεχεο γηα ην θαζεζηψο ησλ πξνζθχγσλ πνπ ππνγξάθεθε ην 1951, 

ήξζε λα δηαρσξίζεη ηνλ φξν κεηαλάζηεο θαη ηνλ φξν πξφζθπγαο. ην Κεθάιαην 1, Άξζξν 1 

θαη παξάγξαθν 2 δίλεηαη ν αθξηβήο νξηζκφο ηνπ πξφζθπγα "Πανηόρ πποζώπος όπεπ ζςνεπεία 

γεγονόηυν επελθόνηυν ππο ηηρ 1ηρ Ιανοςαπίος 1951 και δεδικαιολογημένος θόβος διώξευρ 

λόγυ θςλήρ, θπηζκείαρ, εθνικόηηηορ, κοινυνικήρ ηάξευρ ή πολιηικών πεποιθήζευν εςπίζκεηαι 

εκηόρ ηηρ σώπαρ ηηρ οποίαρ έσει ηην ςπηκοόηηηα και δεν δύναηαι ή , λόγυ ηος θόβος ηούηος, 

δεν επιθςμεί να απολαύει ηηρ πποζηαζίαρ ηηρ σώπαρ ηαύηηρ, ή εάν μη έσον ςπηκοόηηηα ηινά και 

εςπιζκόμενο ζςνεπεία ηοιούηυν γεγονόηυν εκηόρ ηηρ σώπαρ ηηρ πποηγούμενηρ ζςνήθοςρ αςηού 

διαμονήρ, δεν δύναηαι ή, λόγυ ηος θόβος ηούηος, δεν επιθςμεί να επιζηπέτει ειρ ηαύηην." 

Αληίζεηα ν κεηαλάζηεο είλαη έλα άηνκν ηνπ νπνίνπ ε αλαρψξεζε απφ ηελ ρψξα ηεο νπνίαο 

θαηέρεη ηελ ππεθνφηεηα , γίλεηαη θαηφπηλ νηθεηνζεινχο απφθαζεο. Δπεηδή ηα παηδηά δελ 
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ζεσξνχληαη ηθαλά λα πάξνπλ κηα ηέηνηα απφθαζε απηνβνχισο, σο επί ησλ πιείζησλ, 

ζεσξνχληαη , θάησ απφ νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο, πξφζθπγεο.  

Τπφ ηνλ φξν ηνπ αλειίθνπ, βξίζθνληαη φια ηα άηνκα πνπ δελ έρνπλ ππεξβεί ην 18ν 

έηνο ειηθηαθά, αλ θαη παγθνζκίσο ην φξην ελειηθίσζεο πνηθίιεη απφ ηα 16 σο ην 21ν έηνο. Ζ 

θνπιηνχξα θαη ην πιαίζην θάζε ρψξαο δηαθνξνπνηνχλ ηελ ειηθία πνπ ζεσξείηαη έλα άηνκν 

ελήιηθαο.(Derluyn, Broekaert,2008) Απηφ έρεη σο ζπλέπεηα αξθεηά παηδηά λα κεηαρεηξίδνληαη 

ζαλ ελήιηθεο, εμαηηίαο ηεο πνηθηιίαο ζηελ παγθφζκηα λνκνζεζία. ηελ Δπξψπε ε ελειηθίσζε 

μεθηλά αθνχ ην άηνκν ζπκπιεξψζεη ηππηθά ην 18ν έηνο, αλ θαη κεξηθέο θνξέο ςπρνθνηλσληθά 

δελ πιεξνχληαη φιεο νη πξνυπνζέζεηο. Ζ Γηαθήξπμε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ αιιά θαη 

δηάθνξεο άιιεο ζπκβάζεηο θαη ζπλζήθεο, έρνπλ δψζεη ζηα παηδηά κηα πιεζψξα 

πιενλεθηεκάησλ , ζε λνκηθφ πιαίζην θαη έρνπλ αλαγλσξίζεη πνιιαπιά δηθαηψκαηα. Απηφ, 

νδεγεί ζπρλά πξφζθπγεο πνπ έρνπλ ελειηθησζεί θαη έρνπλ πεξάζεη ζηελ δεθαεηία ησλ είθνζη , 

λα δειψλνπλ αλήιηθνη, πξνθεηκέλνπ λα θαξπσζνχλ ηα πξνηεξήκαηα ηνπ λα είζαη αλήιηθνο 

πξφζθπγαο. Καηαθζάλνπλ ζηε ρψξα ππνδνρήο ρσξίο έγγξαθα πνπ πηζηνπνηνχλ ηελ ειηθία, 

ψζηε λα απνθηήζνπλ ηελ ειεπζεξία λα είλαη ειηθηαθά, φ,ηη δειψζνπλ. Καηά ζπλέπεηα, πνιιέο 

Αξρέο έρνπλ απνθηήζεη δπζπηζηία απέλαληη ζε φζνπο δειψλνπλ αλήιηθνη αιιά βξίζθνληαη 

θνληά ζηα 18. Έηζη, πνιιέο ρψξεο δηεμάγνπλ εμεηάζεηο , φπσο είλαη ε αθηηλνγξαθία θαη ε 

εμέηαζε δνληηψλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζνπλ ηελ εηιηθξίλεηα ηνπ αηφκνπ.  

Βαζηδφκελν ζηελ Γηαθήξπμε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ, πνπ ππνγξάθεθε απφ φιεο 

ηηο ρψξεο εθηφο ηεο νκαιίαο θαη ησλ Ζ.Π.Α., ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην γηα ηα Αλζξψπηλα 

Γηθαηψκαηα εμέδσζε ην 2013 έλα εγρεηξίδην πνπ πεξηιακβάλεη ηελ λνκνζεζία θαη ηηο 

δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ ηελ κεηαλάζηεπζε, ηελ αίηεζε αζχινπ θαη ηελ κεηαρείξηζε απφ ηα 

θξάηε -κέιε πξνο ηα άηνκα απηά. πγθεθξηκέλα γηα ηνπο αζπλφδεπηνπο αλήιηθνπο 

πξφζθπγεο αλαθέξεη σο χςηζηεο ζεκαζίαο ην ελδηαθέξνλ γηα ην θαιχηεξν ζπκθέξνλ ηνπ 

παηδηνχ. Απηφ πξαθηηθά ζεκαίλεη φηη φηαλ έλα παηδί θαηαθζάλεη ζε έλα θξάηνο ηεο Δ.Δ., ε 

ρψξα είλαη ππνρξεσκέλε λα αληηδξάζεη άκεζα θαη λα κεξηκλήζεη γη' απηφ. Οθείιεη λα 

ηνπνζεηήζεη έλα άηνκν πνπ ζα είλαη νδεγφο ηνπ παηδηνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο 

εμέηαζεο ηεο αίηεζεο αζχινπ. Σν παηδί, ην ρξνληθφ δηάζηεκα απηφ, ζα ηνπνζεηεζεί ζε εηδηθά 

θέληξα ππνδνρήο, πνπ πιεξψλνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο λα θηινμελήζνπλ κηα νκάδα αηφκσλ κε 

ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο, ζε αλάδνρεο νηθνγέλεηεο θαη ζε αξκφδνληα ηδξχκαηα ή νξγαληζκνχο. 

Σαπηφρξνλα, έλαο εηδηθφο ζα παξαθνινπζεί ην παηδί θαη ζα βξίζθεηαη δίπια ηνπ πξνθεηκέλνπ 

λα ην βνεζήζεη λα εγθιηκαηηζηεί ζην λέν ηνπ πεξηβάιινλ. Ζ ζπλέληεπμε πνπ είλαη 

απαξαίηεηε λα δηεθπεξαησζεί γηα ηελ αίηεζε αζχινπ ζα γίλεηαη παξνπζία ελφο εθπξνζψπνπ. 
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Σν άηνκν απηφ έρεη ην δηθαίσκα λα έξζεη ζε επαθή κε ηνλ αλήιηθν πξηλ ηελ ζπλέληεπμε, 

φπνπ ζα κάζεη πεξηζζφηεξα γηα ην ηζηνξηθφ ηνπ. Θα πξέπεη λα είλαη έλαο άλζξσπνο 

εμνηθεησκέλνο κε ηηο αλάγθεο πνπ νξίδεη ε ειηθία ηνπ παηδηνχ. γλψζηεο ηεο θνπιηνχξαο ηνπ 

θαη ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ πξνζδίδνπλ ειηθία, θπιή θαη θχιν. Κάζε εμέηαζε 

κηαο αίηεζεο αζχινπ ελφο παηδηνχ πξέπεη λα έρεη σο επίθεληξν ην κέγηζην κειινληηθφ ηνπ 

θαιφ. Σν άηνκν έρεη δηθαίσκα λα ελεκεξψλεηαη γηα ηελ πνξεία ηεο αίηεζεο ζε γιψζζα πνπ 

λα γλσξίδεη θαη κπνξεί λα έξζεη ζε επαθή κε λνκηθνχο νξγαληζκνχο. ηελ πεξίπησζε ελφο 

παηδηνχ απηφ κπνξεί λα δηεμαρζεί κε κεγαιχηεξε επηηπρία απφ ηνλ ελήιηθα πνπ ηνλ 

εθπξνζσπεί. Ζ θξάηεζε επηηξέπεηαη θάησ απφ νξηζκέλεο ζπλζήθεο, αιιά απαγνξεχεηαη ε 

θπιάθηζε. πρλά, ζε νξηζκέλα θξάηε ηα άηνκα ειηθίαο 16 σο 18 εηψλ ζηεγάδνληαη ζε ρψξνπο 

γηα ελήιηθεο πξφζθπγεο αηηνχληεο άζπιν, πνπ φκσο πξνηείλεηαη νη ζπλζήθεο λα είλαη 

θαηάιιειεο γηα ηελ θηινμελία ελφο αηφκνπ πνπ δελ έρεη νινθιεξψζεη ηελ ςπρνθνηλσληθή ηνπ 

αλάπηπμε. πγρξφλσο κε φιε απηή ηε δηαδηθαζία, ην θξάηνο πνπ εμεηάδεη ηελ αίηεζε ηνπ 

αλειίθνπ, ζα πξέπεη αλαδεηήζεη ηα ίρλε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ θαη λα εξγαζηεί πάλσ ζηελ 

επαλέλσζε κε απηήλ, εάλ θαη εθφζνλ, απηφ είλαη γηα ην θαιφ ηνπ παηδηνχ. Παηδηά πνπ 

ζπγγεληθά πξφζσπα δνπλ ζε ρψξεο ηεο Δ.Δ. ή είλαη Διβεηνί ππήθννη δηθαηνχληαη ειεπζεξία 

θίλεζεο, εηζφδνπ θαη εγθαηάζηαζεο ζε  θξάηε - κέιε, πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη επαλέλσζε κε 

έλα ζπγγεληθφ πξφζσπν πνπ ζα αλαιάβεη ηελ θεδεκνλία. Ο κφλνο ιφγνο γηα άξζε απηήο ηεο 

δπλαηφηεηαο είλαη λα θξηζεί ν αλήιηθνο επηθίλδπλνο γηα ηελ δεκφζηα αζθάιεηα, πνιηηηθή θαη 

πγεία. ε πεξίπησζε πνπ ε αίηεζε απνξξηθζεί δίλεηαη ην πεξηζψξην κηαο εβδνκάδαο γηα λα 

αζθεζεί έθεζε θαη ην άηνκν λα θιεζεί λα ππεξαζπηζηεί ηνλ εαπηφ ηνπ γηα άιιε κηα θνξά. 

(European Union Agency for Fundamental Rights, 2014) 

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε αλαγλσξίδεη, αθφκε, κηα ζεηξά δηθαησκάησλ φπσο ην δηθαίσκα 

ζηελ εθπαίδεπζε.  Κάζε αλήιηθνο πνπ βξίζθεηαη ζε έλα θξάηνο-κέινο έρεη ην δηθαίσκα γηα 

ειεχζεξε πξφζβαζε ζηελ δεκφζηα εθπαίδεπζε πξνθεηκέλνπ λα ζπλερίζεη ηελ αθαδεκατθή 

ηνπ πνξεία. Σν θξάηνο ππνρξενχηαη λα ηνπ παξέρεη επίπεδν εθπαίδεπζεο ηζάμην κε απηφ πνπ 

ιακβάλνπλ νη γεγελείο καζεηέο. (European Union Agency for Fundamental Rights, 2014) 

Πξαθηηθά απηφ ζεκαίλεη φηη κηα ρψξα νθείιεη λα νξγαλψζεη δνκέο ζηηο νπνίεο ζα 

ζηεγάδνληαη απηνί νη καζεηέο, κε δαζθάινπο πνπ λα γλσξίδνπλ ηελ γιψζζα ησλ παηδηψλ, έηζη 

ψζηε λα ζπλερίζνπλ ηελ κάζεζε ηνπο απφ ην ζεκείν πνπ ηελ άθεζαλ, φηαλ εθδηψρζεθαλ απφ 

ηε ρψξα ηνπο αιιά θαη λα δηδαρζνχλ ηελ γιψζζα ηνπ θξάηνπο πνπ ηνπο θηινμελεί. ε κηα 

αλεπηπγκέλε ρψξα απηφ δελ ζα απνηειεί απαξαίηεηα έλα πξφβιεκα θαζψο ζα ππάξρνπλ νη 

νηθνλνκηθνί πφξνη γηα λα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο. ε κηα ρψξα, φκσο, κε 
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νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο, ε εθπαίδεπζε απνηειεί έλα δηθαίσκα πνπ ζπρλά θαηαπαηάηαη θαη γηα 

ην νπνίν δελ ππάξρεη κέξηκλα αιιά νχηε θαη νηθνλνκηθνί πφξνη γηα λα δεκηνπξγεζνχλ νη 

ζπλζήθεο κάζεζεο. Μηα ηέηνηα ρψξα απνηειεί θαη ε Διιάδα ηνπ 2016, ε νπνία έρεη δερζεί 

έλα πιήζνο πξνζθχγσλ, φπνπ αλάκεζα ηνπο βξίζθνληαη αξθεηνί αλήιηθνη. Ζ Διιάδα σο 

θξάηνο-κέινο κηα νηθνλνκηθήο έλσζεο , φπσο ε Δπξψπε, ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ηελ 

απαξαίηεηε νηθνλνκηθή βνήζεηα γηα λα ζηεξίμεη απηφ ηνλ πιεζπζκφ πξνζθχγσλ ρσξίο λα 

παξακεξίδεηαη ην παξακηθξφ ηνπο δηθαίσκα, ιφγσ νηθνλνκηθήο ιηηφηεηαο. 

Σν δηθαίσκα ζηελ πγεία δελ αλαγλσξίδεηαη απηνχζην αιιά αλαγλσξίδνληαη θάπνηα 

άιια δηθαηψκαηα , πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία, φπσο ην δηθαίσκα ζηελ ηαηξηθή βνήζεηα. 

Κάζε πξφζθπγαο ή κεηαλάζηεο, αθφκε θη εθείλνη πνπ βξίζθνληαη θάησ απφ ζπλζήθεο 

παξάλνκεο παξακνλήο ζηε ρψξα, έρνπλ δηθαίσκα ζηελ ηαηξηθή βνήζεηα. Άιια ζπλαθή 

δηθαηψκαηα είλαη  ην δηθαίσκα ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο θαη ηελ ζσκαηηθήο 

αθεξαηφηεηαο. (European Union Agency for Fundamental Rights, 2014) Απηά ηα δχν 

ζεκαίλνπλ φηη πξέπεη θάζε άλζξσπνο λα δηαθπιαρηεί απφ ζπλζήθεο πνπ ζα πξνθαιέζνπλ 

πξνζβνιή ηεο ζσκαηηθήο αθεξαηφηεηαο θαη πγείαο. Δπνκέλσο, νξίδνπλ φηη νη ζπλζήθεο 

δηαβίσζεο ζηα θέληξα θηινμελίαο πξέπεη λα είλαη ηέηνηεο πνπ λα δηαθπιάηηνπλ ηελ πγηεηλή 

θαη ηελ πγεία ηνπ αηφκνπ, ε νπνία, αλ επεξεαζηεί, ην άηνκν κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ηνπ 

δηθαηψκαηνο ζηελ ηαηξηθή βνήζεηα. Καηά ζπλέπεηα, ην δηθαίσκα ζηελ πγεία πξναζπίδεηαη 

κέζα απφ κηα ζεηξά ζπλαθψλ δηθαησκάησλ. Δπηπξφζζεηα, θάζε θξάηνο κε βάζε ηνπο λφκνπο 

ηνπ δίλεη δηαθνξεηηθά πξνλφκηα, γηα ηνπο πξφζθπγεο θαη κεηαλάζηεο, ζηελ πξφζβαζε ζηνπο 

θνξείο δεκφζηαο πγείαο. 

Μέζα ζηελ Δπξψπε ππάξρνπλ πέληε θαηεγνξίεο δηαθνξεηηθήο πξφζβαζεο ζην ζχζηεκα 

πγείαο. Οη ρψξεο επεξεαδφκελεο απφ ηελ ηζηνξία ηνπο ζην κεηαλαζηεπηηθφ έρνπλ ζεζπίζεη 

δηαθνξεηηθνχο λφκνπο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ πξφζβαζε ζην πγεηνλνκηθφ ζχζηεκα. Οη 

θαηεγνξίεο απηέο απνηεινχλ έλα ζπλερέο πνπ εθηείλεηαη απφ κηα αλζξσπηζηηθή πξνζέγγηζε 

σο κηα σθειηκηζηηθή γηα ην θξάηνο. Ζ Ηζπαλία θαη ε Ηηαιία θηλνχληαη κέζα ζε έλα 

αλζξσπηζηηθφ πιαίζην , πξνζθέξνληαο δσξεάλ πξφζβαζε ζην ζχζηεκα πγείαο, κε ην 

ρξεκαηηθφ αληίηηκν λα πθίζηαηαη κφλν ζε ζεξαπείεο γηα ρξφληεο ή κεηαδνηηθέο αζζέλεηεο. Ζ 

Γαιιία, ην Βέιγην θαη ε Οιιαλδία πξνζθέξνπλ πξφζβαζε ζην πγεηνλνκηθφ ζχζηεκα αιιά κε 

ηελ χπαξμε θαη ελφο παξάιιεινπ ζπζηήκαηνο πιεξσκήο. Κάζε ρψξα δηαθνξνπνηείηαη σο 

πξνο ην πφηε θαη ππφ πνηεο πξνυπνζέζεηο δηαζέηεη ηελ δσξεάλ πεξίζαιςε. Απηφ ζεκαίλεη είηε 

φηη ρνξεγνχληαη θάπνηα δάλεηα είηε φηη πξέπεη ν πξφζθπγαο λα δεη ζε απηή ηε ρψξα γηα έλα 

νξηζκέλν δηάζηεκα.  Ζ Μεγάιε Βξεηαλία θαη ε Πνξηνγαιία βξίζθνληαη ζην ελδηάκεζν απηνχ 
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ηνπ ζπλερέο πξνζθέξνληαο πξφζβαζε , κεηά απφ πεξίπινθεο δηαδηθαζίεο θαη ζπλζήθεο. 

Δληνχηνηο γηα ηα παηδηά, απηέο νη δπν ρψξεο, δηαζέηνπλ πξφζβαζε ζε πγεία θαη παηδεία φπσο 

ζηα γεγελή παηδηά. Μεηαθηλνχκελνη ζε έλα πην σθειηκηζηηθφ ζχζηεκα ζπλαληάκε ηελ 

Γεξκαλία θαη ηελ Οπγγαξία, φπνπ ε πεξίζαιςε είλαη δηαζέζηκε κφλν ζε επείγνπζεο 

θαηαζηάζεηο ή γηα πεξηνξηζκέλεο εμεηάζεηο, φπσο είλαη νη κεηαδνηηθέο αζζέλεηεο. Σέινο, 

ρψξεο φπσο ε νπεδία θαη ε Απζηξία αξλνχληαη ηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, εθηφο έθηαθησλ 

πεξηζηαηηθψλ. Γηα ηα παηδηά πνπ απνξξίθζεθε ε αίηεζε αζχινπ, φκσο, ε πξφζβαζε είλαη 

δσξεάλ ζηελ νπεδία.(Ruiz-Casares, Rousseau, Derluyn, Watters, Crepeau, 2010) 

Θα αλαθέξσ σο παξάδεηγκα ηε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη ζην Βέιγην. Αιιάδνληαο 

ηελ πνιηηηθή ηνπ ην 2001 γηα ηνπο αηηνχληεο άζπιν κεξνιεπηεί αθφκε θαη γηα φζα, 

αζπλφδεπηα παηδηά, δελ θαηέζεζαλ αίηεζε. Ζ άκεζε αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο ησλ 

πξνζθχγσλ ζηεξίδεηαη ζε 2 θάζεηο, φπνπ ζηελ πξψηε ε ππνζηήξημε είλαη θπξίσο πιηθή, 

πξνθείκελνπ λα βνεζεζνχλ νηθνλνκηθά φινη φζνη έθζαζαλ ζηε ρψξα θαη ζηε δεχηεξε ε πιηθή 

βνήζεηα πεξηνξίδεηαη ζε φζνπο αηηνχληαη άζπιν. ζα αζπλφδεπηα παηδηά αηηήζεθαλ άζπιν, ε 

νκνζπνλδηαθή θπβέξλεζε αλαιακβάλεη ηελ εγθαηάζηαζε ηνπο. Αληίζεηα, φζα δελ ζέιεζαλ 

λα θάλνπλ αίηεζε, επεηδή ζηφρνο ηνπο είλαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην αιιά πηάζηεθαλ ζηα 

βέιγηθα ζχλνξα, ιακβάλνπλ θξνληίδα απφ ην ζχζηεκα πξνζηαζίαο λέσλ ησλ θπβεξλήζεσλ 

ηεο Γαιιηθήο θαη Φιακαλδηθήο θνηλφηεηαο. 

Αθνινπζψληαο ηελ χκβαζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηα Γηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ, νη 

βέιγηθεο αξρέο απνζθνπνχλ ζην θαιχηεξν απνηέιεζκα γηα ηα παηδηά είηε απηφ ζεκαίλεη ηελ 

επηζηξνθή ζηε ρψξα ηνπο, εάλ νη ζπλζήθεο ην επηηξέπνπλ, είηε ηελ αλάιεςε ηεο θξνληίδαο 

ηνπο. Οη αζπλφδεπηνη αλήιηθνη πξφζθπγεο, πνπ αηηήζεθαλ άζπιν, αθνινπζνχλ ηελ ίδηα 

δηαδηθαζία κε φινπο φζνπο επηζπκνχλ ηελ αζπινπνίεζε. ζν δηαξθεί ε δηαδηθαζία, ηνπο 

παξέρεηαη έλα πξνζσξηλφ δηαβαηήξην κε δηάξθεηα ηνπιάρηζηνλ 3 ρξφληα ή φζν βξίζθνληαη 

θάησ ησλ 18, θαη αλ ζπκπιεξσζνχλ ηα θξηηήξηα, ζχκθσλα κε ηελ πλζήθε ηεο Γελεχεο ην 

1951, θεξδίδνπλ ηελ αλαγλψξηζε θαη πξνζηαζία σο πξφζθπγεο. ηελ πεξίπησζε πνπ ην παηδί 

ήηαλ ζχκα θαθνπνίεζεο ή ρξεηάδεηαη ηαηξηθή βνήζεηα, ππάξρνπλ δηαδηθαζίεο πνπ ηνπ 

εμαζθαιίδνπλ κεγαιχηεξεο δηάξθεηαο παξακνλή, κέρξη ηελ κνληκνπνίεζε ηνπ. 

Οπζηαζηηθά νη αξρέο παξαιακβάλνπλ ηνλ αλήιηθν, ν νπνίνο εμεηάδεηαη ψζηε λα 

πξνζδηνξηζηεί ε ειηθία ηνπ θαη αλ πηζηνπνηεζεί φηη ηαμηδεχεη ρσξίο θάπνηνλ λφκηκν, γηα ηελ 

αλαηξνθή ηνπ, ελήιηθα, ηνπ δηνξίδεηαη έλαο θεδεκφλαο. Ο ξφινο ηνπ θεδεκφλα είλαη λα 

θξνληίδεη γηα ην θαιχηεξν ζε φιεο ηηο πηπρέο ηνπ παηδηνχ θαη λα ηνλ εθπξνζσπεί ζε φιεο ηηο 
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λνκηθέο δηαδηθαζίεο. Σν αζπλφδεπην παηδί θηάλνληαο ζην Βέιγην κέλεη γηα 4 εβδνκάδεο ζην 

θέληξν ππνδνρήο θαη κεηά κεηαθέξεηαη είηε ζηα θέληξα θηινμελίαο ηνπ θξάηνπο, αλ αηηεζεί 

άζπιν, είηε ζε 2 άιια θέληξα ησλ θνηλνηήησλ, αλ δελ ζειήζεη ην άζπιν. 

Αλ θαη θαίλεηαη φηη ην Βέιγην έρεη νξγαλσζεί θαιά πξνο φθεινο ησλ αζπλφδεπησλ 

παηδηψλ, εληνχηνηο αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα. Οη δνκέο θηινμελίαο είλαη πεξηνξηζκέλσλ 

ζέζεσλ κε απνηέιεζκα ηα παηδηά λα παξακέλνπλ ζηνπο ρψξνπο ππνδνρήο γηα θαηξφ, ρσξίο ηηο 

απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο. Ζ ζπλαηζζεκαηηθή θαη ςπρνινγηθή ππνζηήξημε είλαη 

πεξηνξηζκέλε, ην ίδην θαη νη επθαηξίεο γηα εθκάζεζε ηεο γιψζζαο. Γεδνκέλνπ φηη πνιιά 

παηδηά δελ είραλ πξφζβαζε ζηελ παηδεία ζηε ρψξα ηνπο, νη κεησκέλεο δπλαηφηεηεο λα 

αξρίζνπλ ζηε ρψξα θηινμελίαο, θαηαδηθάδεη ηελ αθαδεκατθή ηνπο πνξεία. Σέινο, ε 

πξνζηαζία πνπ πθίζηαληαη σο αλήιηθνη, ιήγεη κε ηελ ελειηθίσζε ηνπο θαη έηζη, 

αληηκεησπίδνπλ ηελ πηζαλφηεηα απέιαζεο ή επαλαπαηξηζκνχ.(Derluyn & Broekaert, 2008) 

Μηα άιιε ηδηαίηεξε θαηεγνξία αλήιηθσλ αζπλφδεπησλ πξνζθχγσλ είλαη εθείλνη έπεζαλ 

ζχκαηα ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο θαη ιαζξεκπνξίαο. ηα άηνκα απηά παξέρεηαη κηα 

ηδηαίηεξε κεηαρείξηζε, ιφγσ ησλ πνιιαπιψλ ηξαπκάησλ πνπ έρνπλ βηψζεη. Σν θξάηνο 

ππνδνρήο ηνπο νξίδεη έλαλ εθπξφζσπν, ν νπνίνο ζα ηα βνεζήζεη θαηά ηελ δηεμαγσγή ηεο 

δηθαζηηθήο δηαδηθαζίαο. πλήζσο ηα παηδηά απηά απαιιάζζνληαη απφ ηηο θαηεγνξίεο αθνχ 

αλαγθάζηεθαλ λα πξάμνπλ παξαλφκσο είηε κε ηε ρξήζε βίαο θαη εθθνβηζκνχ είηε κε έρνληαο 

άιιε επηινγή. Δπηπιένλ, αθφκε θαη αλ δελ έρνπλ αηηεζεί άζπιν ηνπο δίλεηαη ην δηθαίσκα 

παξακνλήο ζηε ρψξα γηα 6 κήλεο πξνθεηκέλνπ λα αλαθάκςνπλ κεξηθψο, ψζηε λα κπνξνχλ λα 

νξγαλψζνπλ ηελ δσή ηνπο. (European Union Agency for Fundamental Rights, 2014) 

Γπλαηφηεηα παξακνλήο ζηε ρψξα δίλεηαη θαη ζηα παηδηά πνπ νδεγήζεθαλ ζε παξάλνκε 

εξγαζία. Σν δηθαίσκα απηφ δίλεηαη πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ λα νξγαλψζνπλ θαη λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζηε δηαδηθαζία απνλνκήο επζπλψλ θαη πνηλψλ ελάληηα ζηνπο εθκεηαιιεπηέο 

ηνπο. (European Union Agency for Fundamental Rights, 2014) 

Σα παηδηά απηά ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο αλαγθάδνληαη λα εγθαηαιείςνπλ ην ζπίηη ηνπο 

εμαηηίαο θάπνηαο πνιεκηθήο δηακάρεο πνπ βξίζθεηαη ελ ελεξγεία ζηε ρψξα ηνπο θαη θέξλεη ζε 

θίλδπλν ηε δσή ηνπο. Γπζηπρψο, ε ηερλνινγία πνπ έρεη ζηα ρέξηα ηνπ ν άλζξσπνο 

ρξεζηκνπνηείηαη κε βιαβεξφ ηξφπν απέλαληη ζηελ ίδηα ηελ αλζξσπφηεηα. ΄Δηζη βιέπνπκε 

βφκβεο πνπ εθηνμεχνληαη απφ έλα γεηηνληθφ έδαθνο λα ξίρλνληαη ζε ζρνιεία , λνζνθνκεία, 

θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο. Πνιχ καθξηά απφ ην άκεζν πεδίν κάρεο, νη πφιεηο κεηαηξέπνληαη ζε 

εκπφιεκε δψλε, κε αθήλνληαο θαλέλαλ αζθαιή. Οη γνλείο πξνθεηκέλνπ λα δηαθπιάμνπλ ηε 
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δσή ησλ παηδηψλ ηνπο, παίξλνπλ ηελ απφθαζε λα ηα ζηείινπλ ζε ρψξεο κε εηξεληθφ θαζεζηψο 

θαη θαιχηεξεο επθαηξίεο δσήο. Λφγσ έιιεηςεο ρξεκάησλ, κηαο θαη έλα ηέηνην ηαμίδη ζηνηρίδεη 

αθξηβά, ή θαη ιφγσ απψιεηαο ησλ ίδησλ ησλ γνλέσλ, άιινη θεδεκφλεο, αθήλνπλ ηα παηδηά λα 

ηαμηδέςνπλ κφλα ηνπο. Υσξίο ηελ παξνπζία, ζπκβνπιή θαη πξνζηαζία ελφο ελήιηθνπ 

θεδεκφλα, νη αλήιηθνη είλαη πεξηζζφηεξν επάισηνη, απφ θάζε άιιε νκάδα, ζε θηλδχλνπο θαη 

εθκεηάιιεπζε. Ζ ρψξα ππνδνρήο νθείιεη λα εμαθξηβψζεη εάλ ηα παηδηά πνπ θαηαθζάλνπλ 

είλαη αζπλφδεπηα θαη αλ ε ζπλνδεία, πνπ ίζσο είραλ, ήηαλ ε θαηάιιειε γηα λα αλαγλσξηζηεί 

ην άηνκν απηφ σο θεδεκφλαο πνπ ζα έρεη ηελ επζχλε ηνπ αλειίθνπ. Ο λφκνο θαη ε παξάδνζε 

νξίδνπλ ηελ έλλνηα ηνπ θεδεκφλα- ζπλνδνχ, πεξηιακβάλνληαο ηνπο γνλείο , πξνεγνχκελνπο 

λφκηκνπο θεδεκφλεο ή έλαλ ελήιηθν, πνπ λνκηθά έρεη αλαιάβεη ηελ επζχλε ηνπ παηδηνχ θαη αο 

κελ ππάξρεη ζπγγέλεηα αλάκεζα ηνπο. (Derluyn, Broekaert,2008) 

Απφ ςπρνινγηθήο απφςεσο ε αλππαξμία ελφο θεδεκφλα, ηδηαίηεξα ηνπ ίδηνπ ηνπ γνλέα 

εληάζζεη ην παηδί ζε κηα δηαδηθαζία απνρσξηζκνχ. Οη δεζκνί αλάκεζα ζηνπο γνλείο θαη ην 

ηέθλν ηνπο, είηε ιφγσ ηεο απνρψξεζεο απφ ηε ρψξα ηνπ ίδηνπ είηε ιφγσ ηνπ ζαλάηνπ ηνπο, 

δηαηαξάζζνληαη θαη απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ θέξλεη ην παηδί αληηκέησπν κε κηα ζεηξά ςπρηθψλ 

ηξαπκάησλ.(Derluyn, Broekaert,2008) Ζ ειηθία θαη ε αηειήο νινθιήξσζε ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο ηνπ αλάπηπμεο δελ ηνπ επηηξέπεη λα εθινγηθεχζεη θαη λα δηαρεηξηζηεί  απηή 

ηελ θαηάζηαζε, κε ην ιηγφηεξν δεκηνγφλν ηξφπν. Ο απνρσξηζκφο πνπ πξνθαιείηαη ιφγσ 

πνιεκηθήο ζχξξαμεο είλαη αθφκε πην επψδπλνο, θαζψο ην παηδί δεη θαζεκεξηλά κε ηελ αγσλία 

γηα ηε δσή ησλ γνλέσλ αιιά θαη κε πηζαλέο ηχςεηο πνπ εθείλνπ ε δσή δηέθπγε ηνλ θίλδπλν. 

Δπηπξφζζεηα, ν αλήιηθνο κεγαιψλεη καθξηά απφ ην πξφηππν θχινπ, πνπ πξνζθέξεη ν γνλέαο 

αιιά θαη απφ ηελ εζηία ηεο νηθνγέλεηαο, ηε θαζνδήγεζε θαη ηελ πξνζηαζία. 

Ζ πιεηνςεθία ησλ παηδηψλ πνπ θάλνπλ ην ηαμίδη ηεο πξνζθπγηάο είλαη κεηαμχ ησλ 15- 

18 εηψλ. (Derluyn, Broekaert,2008) πσο γλσξίδνπκε απφ ηελ αλαπηπμηαθή ςπρνινγία, απηά 

είλαη ηα ρξφληα πνπ ν έθεβνο βηψλεη κηα ζεηξά αιιαγψλ ζηνλ ηξφπν ζθέςεο. Μηα απφ απηέο 

ηηο αιιαγέο είλαη ε εγσθεληξηθή ζθέςε, φπνπ ην άηνκν ζεσξεί πσο απηφ πνπ βηψλεη είλαη 

κνλαδηθφ θαη ζπκβαίλεη κφλν ζηνλ ίδηνλ. Απηφ ζεκαίλεη πσο ν απνρσξηζκφο κε ηνπο γνλείο 

κπνξεί λα εζσηεξηθεπζεί, θαζψο θαη ηα πνιιαπιά ηξαχκαηα πνπ ζα βηψζεη ζα ζεσξεζνχλ 

κνλαδηθά, δχζθνιν λα εμνκνινγεζνχλ θαη λα αληηκεησπηζηνχλ. Αθφκε, είλαη κηα ειηθία πνπ 

δηακνξθψλεηαη θαη ε ζεμνπαιηθφηεηα ηνπ εθήβνπ. πρλά, ηα παηδηά πνπ ηαμηδεχνπλ 

αζπλφδεπηα γίλνληαη ζχκαηα θαθνπνίεζεο, ηδηαίηεξα ζεμνπαιηθήο, θαη επνκέλσο ε 

ζεμνπαιηθφηεηα ηνπο ζα επεξεαζηεί άκεζα.  Δπηπξφζζεηα, ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ 

Erikson απφ ηα 12 σο ηα 18 ην παηδί, εηζέξρεηαη ζηελ εθεβεία, θαη πξνζπαζεί λα 
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δηακνξθψζεη κηα αίζζεζε ηαπηφηεηαο, πνπ αλ δελ επηηεπρζεί πξνθαιεί ζχγρπζε. ηελ 

πεξίνδν απηή ην άηνκν ζα πεηξακαηηζηεί πξνβάξνληαο ξφινπο γηα λα θαηαιήμεη ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά εθείλα πνπ ηαηξηάδνπλ θαιχηεξα κε ηελ ηδηνζπγθξαζία ηνπ. Έλα παηδί πνπ 

ηαιαηπσξείηαη ζε έλα ηαμίδη κε πνιιαπινχο θηλδχλνπο, έρνληαο επηβηψζεη απφ θαηαζηάζεηο 

πνπ έζεηαλ ηε δσή ηνπ ζε θίλδπλν θαη ρσξίο ηνπο γνλείο ηνπ, αληηκεησπίδνληαο ζπκπεξηθνξέο 

δηάθξηζεο θαη ξαηζηζκνχ, έρεη ζαλ πξσηεχνλ κέιεκα ηελ επηβίσζε. Δπνκέλσο, δελ  έρεη 

ρξφλν λα δηακνξθψζεη ηελ πξνζσπηθή ηνπ ηαπηφηεηα, πνπ ζεκαίλεη ηελ έιιεηςε ελφο εληαίνπ 

ππξήλα πξνζσπηθφηεηαο ζην κέιινλ. (Feldman, 2009) 

Σν λα είζαη πξφζθπγαο ζε κηα ηφζν επαίζζεηε ειηθία ζεκαίλεη πνιιά πεξηζζφηεξα απφ 

φζα ην κπαιφ ελφο απινχ αλζξψπνπ πνπ δελ ην έρεη δήζεη, κπνξεί λα αληηιεθζεί. εκαίλεη 

ηνλ μεξηδσκφ απφ ηελ παηξίδα θαη ηηο πνιιαπιέο απψιεηεο. Γηφηη ηα παηδηά απηά δελ ράλνπλ 

κφλν ηνπο γνλείο, αιιά θαη ηελ επξχηεξε νηθνγέλεηα, ην ζπίηη ηνπο, ηνπο θίινπο ηνπο, κέξε κε 

ηα νπνία ήηαλ δεκέλα ζπλαηζζεκαηηθά, ηελ παηξίδα ηνπο, ηελ ίδηα ηελ θνπιηνχξα ηνπο. 

Φπρνινγηθά απηφ κπνξεί λα κεηαθξαζηεί ζε θξίζε ηαπηφηεηαο, αλαζθάιεηα θαη απνκφλσζε. 

εκαίλεη ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ην ηαμίδη. Οπζηαζηηθά 

πξφθεηηαη γηα έλα ζπλερή ηξαπκαηηζκφ ηεο ςπρηθήο ηνπο πγείαο. Πξηλ θαλ πξνιάβνπλ λα 

επαλαθάκςνπλ απφ ηα πξνεγνχκελα ηξαχκαηα, λέα έξρνληαη λα εληαρζνχλ ζηελ ιίζηα. 

Φπζηθά ε ειηθία, ε ηδηνζπγθξαζία, ην ηζηνξηθφ θαη ε σξηκφηεηα θαζελφο παηδηνχ μερσξηζηά 

δηακνξθψλεη κηα δηαθνξεηηθή γεληθά εηθφλα ηνπ αηφκνπ πνπ ζα ιάβνπκε θαη δηαθνξεηηθέο 

αληηδξάζεηο. Μηα ηδηαίηεξε νκάδα παηδηψλ είλαη εθείλα πνπ έρνπλ αλαγθαζηεί λα αλαιάβνπλ 

ξφινπο πνιεκηζηή ζε κηα ζχξξαμε ή πνπ έρνπλ νδεγεζεί ζηελ πνξλεία γηα λα εμππεξεηήζνπλ 

νηθνλνκηθνχο ζθνπνχο ησλ απαγσγέσλ ηνπο, ζπρλφ θαηλφκελν ζε ρψξεο κε εκθχιηεο 

δηακάρεο. Τπνινγίδεηαη φηη ζε 50 ρψξεο θάζε ζηηγκή ππεξεηνχλ σο ζηξαηηψηεο 300.000 

παηδηά. (Derluyn, Broekaert,2008) 

Σέινο, φηαλ ην ηαμίδη ζε κηα λέα δσή έρεη νινθιεξσζεί ηα παηδηά απηά πξέπεη λα 

εληαρζνχλ ζηελ θνηλσλία ηεο ρψξαο , πνπ ζα γίλεη ην κέιινλ ηνπο. Ζ θνπιηνχξα κε ηελ νπνία 

κεγάισζαλ θαη γαινπρήζεθαλ σο ηελ ψξα ηνπ μεξηδσκνχ πξέπεη λα ζπκβηβαζηεί, λα 

ζπλππάξμεη κε ηελ λέα θνπιηνχξα κέζα ζηελ νπνία δνπλ. ηαλ κηιάκε γηα κεηεγθαηάζηαζε 

ζε ρψξεο ηεο Γχζεο απφ παηδηά ηεο Αλαηνιήο ή θαη ηεο Αθξηθήο, νπζηαζηηθά κηιάκε γηα έλαλ 

νιφηεια λέν θφζκν, κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζθέςεο, δηαθνξεηηθή ηδηνζπγθξαζία θαη 

νξγάλσζε θνηλσλίαο. Σα εκπφδηα ηεο γιψζζαο, ηεο ζξεζθείαο, ησλ λέσλ θαλφλσλ, εζψλ, 

εζίκσλ, ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ , ηνπ ίδηνπ ηνπ ηξφπνπ πνπ νη θνηλσλία δηαρεηξίδεηαη ηηο 

θαηαζηάζεηο νθείινπλ ηα ππεξθεξαζηνχλ. Φπζηθά ν ρξφλνο δελ είλαη πάληα αξσγφο ζε απηή 
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ηελ πξνζπάζεηα θαζψο, ε έληνλε δηαθνξεηηθφηεηα ζπρλά πξνθαιεί ηελ πεξηζσξηνπνίεζε θαη 

ηνλ ξαηζηζκφ, εηδηθά ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. Κάπνηα παηδηά ακχλνληαη έληνλα ζηελ λέα 

θνπιηνχξα, θαζψο νη ζπλήζεηεο, ε γιψζζα, ηα έζηκα θαη ε ζξεζθεία ηνπο είλαη φ,ηη ηνπο έρεη 

απνκείλεη απφ ηελ πξνεγνχκελε δσή ηνπο. Σν γλψξηκν πξνζθέξεη κηα αίζζεζε αζθάιεηαο 

θαη ην λα ράλεηο ηηο παξαδνζηαθέο αμίεο ζνπ, αθήλεη έλα κεγάιν ζπλαηζζεκαηηθφ θελφ. Ο 

θίλδπλνο πνπ θαξαδνθεί ,νη αλήιηθνη λα ράζνπλ ηελ ηαπηφηεηα ηνπο, είλαη νξαηφο. Έπεηηα, 

εμαληιεκέλα ζπλαηζζεκαηηθά απφ ην ηαμίδη θαη ηηο θαθνπρίεο, απηά ηα παηδηά, έρνπλ θπξίσο 

αλάγθε απφ ρξφλν γηα αλαζπγθξφηεζε πξηλ πεξάζνπλ ζηελ πεξίνδν πξνζαξκνγήο. Οη 

ηεξάζηηεο απηέο αιιαγέο πνπ έρνπλ επέιζεη ζηε δσή ηνπο νδεγνχλ πνιιά απφ απηά ηα παηδηά 

λα έξζνπλ αληηκέησπα κε ηελ θαηάζιηςε, ηηο αγρψδεηο δηαηαξαρέο, ηα ςπρνζσκαηηθά 

ζπκπηψκαηα θαη ηελ θξίζε ηαπηφηεηαο. ε φια ηα παξαπάλσ βαζηθφο παξάγνληαο επίδξαζεο 

είλαη νη ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηε λέα ηνπο δσή. Πνιινί αλήιηθνη αληηκεησπίδνπλ 

θαζεζηψο πξνζσξηλήο παξακνλήο, βηψλνληαο έληνλν ζηξεο γηα ην αλ ζα εγθξηζεί ε αίηεζε 

αζχινπ. Αλ φρη, απηά ηα παηδηά ζα πξέπεη λα πξνζαξκνζηνχλ μαλά ζηελ επφκελε ρψξα πνπ 

ζα πξνζπαζήζνπλ λα εγθαηαζηαζνχλ. Βξηζθφκελα ζε κηα θαηάζηαζε αλακνλήο ε 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ νλείξσλ ηνπο, κε ηα νπνία νξηζκέλνη αλήιηθνη έθπγαλ απφ ηε ρψξα 

ηνπο, βξίζθεηαη καθξηά απφ ην λα γίλεη εθηθηή. Ζ νξγάλσζε ηεο δσήο δελ είλαη ξεαιηζηηθή 

θαη ηα παηδηά βξίζθνληαη ζε κηα ρανηηθή θαηάζηαζε, ζαλ έλα εθξεκκέο. (Derluyn, 

Broekaert,2008) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΑΓΦΟ ΑΠΟΦΨΡΙΜΟΤ - ΚΑΚΟΠΟΙΗΗ: ΔΤΟ ΒΑΙΚΕ ΕΠΙΡΡΟΕ ΣΗΝ 

ΧΤΦΙΚΗ ΤΓΕΙΑ ΣΨΝ ΑΤΝΟΔΕΤΣΨΝ ΑΝΗΛΙΚΨΝ ΠΡΟΥΤΓΨΝ 
 

χκθσλα κε ηελ Eurostat ηελ πεξίνδν 2008-2013 νη αλήιηθνη πνπ αηηήζεθαλ άζπιν ζε 

θξάηε-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο αλέξρνληαλ ζηνπο 11-13.000. Σν 2015 θαηαγξάθεθε 

έλαο ηεηξαπιάζηνο αξηζκφο αλειίθσλ πνπ έθηαλε ηηο 88.300. Σν 91% ησλ αηηνχλησλ άζπιν 

είλαη αγφξηα, κε ηελ πιεηνςεθία λα είλαη κεηαμχ 16-17 εηψλ. Αθνινπζνχλ ηα παηδηά  14-15 

εηψλ θαη κφιηο ην 13% απνηειείηαη απφ παηδηά 13 εηψλ θαη θάησ. ηε ρψξα καο ηελ 

κεγαιχηεξε ηζαγέλεηα ηελ δηεθδηθεί ην Αθγαληζηάλ θαη αθνινπζεί ην Παθηζηάλ κε ηε πξία. 

ηηο Ζ.Π.Α. ζε κηα έξεπλα ζρεηηθά κε ηα βαζηθά αίηηα κεηαλάζηεπζεο ησλ αλειίθσλ, ε 

βία θαηέιαβε ηελ πξψηε ζέζε.(Ciaccia, John, 2016) πκκνξίεο αιιά θαη ζπείξεο λαξθσηηθψλ 

είλαη ε πην ζπρλή κνξθή βίαο γηα ηελ Λαηηληθή Ακεξηθή, φπσο αληίζηνηρα γηα ηε Μέζε 

Αλαηνιή , ην Ηζιακηθφ Κξάηνο απνηειεί ηελ κεγαιχηεξε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε πνπ έρεη σο 

ππξήλα ηελ θαλαηηθή πίζηε. Σν νξγαλσκέλν έγθιεκα επεξεάδεη άκεζα ηελ δσή ησλ 

αλειίθσλ, εμαηηίαο ηεο απεηιήο πνπ απνηειεί γηα ηνπο ίδηνπο , φζν θαη γηα ηα κέιε ηεο 

νηθνγέλεηαο ηνπο. Tα πςειά επίπεδα ζηξεο πνπ βηψλεηαη παξαηεηακέλα αιιά θαη νη 

αληημνφηεηεο ηεο δσήο, έρνπλ ηζρπξή καθξνρξφληα επίδξαζε. Σα ηξαχκαηα πνπ έρνπλ επέιζεη 

εμαηηίαο πνιεκηθήο ζπκπινθήο ζρεηίδνληαη κε ην κεηά-ηξαπκαηηθφ ζηξεο. Ζ παξνπζία 

πξνζηαηεπηηθψλ  παξαγφλησλ ζηελ πξνζσπηθφηεηα αιιά θαη ηνλ θνηλσληθφ πεξίγπξν, θάζε 

παηδηνχ, θαζνξίδεη ην θαηά πφζν νη καθξνρξφληεο ζπλέπεηεο ηνπ ηξαχκαηνο ζα εθδεισζνχλ 

ζε παζνινγηθφ βαζκφ. Σα ηξαπκαηηθά γεγνλφηα πξηλ ηελ αλαρψξεζε ηνπ παηδηνχ απφ ηε 

ρψξα ηνπ ζρεηίδνληαη ,θπξίσο, κε πξνβιήκαηα εζσηεξίθεπζεο. Ο αξηζκφο ησλ ηξαπκαηηθψλ 

εκπεηξηψλ, ζηηο νπνίεο έγηλε κάξηπξαο, επεξεάδεη ηελ ςπρνπαζνινγία ηνπ, αθφκε θαη 9 

ρξφληα κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ζηελ ρψξα ππνδνρήο. ηαλ θάλνπκε ιφγν γηα πξνβιήκαηα 

εζσηεξίθεπζεο πεξηιακβάλνπκε δηαηαξαρέο άγρνπο, θαηάζιηςε, δπζθνξία αιιά θαη 

θνηλσληθή απφζπξζε ηνπ αηφκνπ. Αληίζηνηρα, νη δηαηαξαρέο εμσηεξίθεπζεο εκθαλίδνπλ 

κεγαιχηεξε ζπζρέηηζε κε ηξαχκαηα πνπ πξνθιήζεθαλ κεηά ηελ αλαρψξεζε απφ ηελ παηξίδα 

ηνπ παηδηνχ.(Montgomery,2008) 

Άιια αίηηα, πνπ παξαθηλνχλ ηα παηδηά λα μεθηλήζνπλ ην ηαμίδη ηεο πξνζθπγηάο κφλα, 

είλαη ε θαθνπνίεζε ζην ζπίηη, ε απψιεηα , ε ζηέξεζε θαη ε θηψρεηα, νη επθαηξίεο γηα εξγαζία 
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θαη εθπαίδεπζε αιιά θαη ε επαλέλσζε κε γνλείο, πνπ ίζσο είραλ απνρσξήζεη πξψηνη απφ ηε 

ρψξα ηνπο.(Ciaccia, John, 2016) 

2.1. Η θεωρία δεςμού και ο αποχωριςμόσ για τουσ αςυνόδευτουσ 

ανηλίκουσ.  

ην θεθάιαην απηφ ζα εμεηάζνπκε ηελ επίδξαζε πνπ έρεη ν απνρσξηζκφο απφ ηηο 

κνξθέο πνπ ν αλήιηθνο έρεη αλαπηχμεη δεζκφ πξνζθφιιεζεο, πσο, θαη αλ, ζρεηίδεηαη κε ηελ 

θαθνπνίεζε θαη ηηο ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο ε θαθνπνίεζε εκθαλίδεηαη ζηε δσή ησλ 

αζπλφδεπησλ αλήιηθσλ πξνζθχγσλ. 

Ζ ζεσξία δεζκνχ πνπ αλαπηχρζεθε πξψηε θνξά απφ ην Bowlby ην 1969 κηινχζε γηα 

έλα ζχζηεκα ζπκπεξηθνξψλ πνπ αλαπηχζζεηαη αλάκεζα ζην βξέθνο θαη ηνλ ελήιηθν πνπ 

θπξίσο ζρεηίδεηαη κε ηε θξνληίδα θαη αλαηξνθή ηνπ. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο απηφο ν 

ελήιηθαο είλαη ε κεηέξα, ρσξίο λα εθιείπνπλ νη πεξηπηψζεηο φπνπ ν βαζηθφο ηξνθφο είλαη έλα 

άιιν άηνκν ηεο νηθνγέλεηαο, φπσο ε γηαγηά ή ν παηέξαο. Σν ζχλνιν απηψλ ησλ 

ζπκπεξηθνξψλ δελ είλαη πξντφλ κάζεζεο αιιά πξφθεηηαη γηα κηα ελζηηθηψδε παξφξκεζε, 

φπνπ ην βξέθνο ζέιεη λα αλαπηχμεη έλαλ ηζρπξφ δεζκφ πνπ ζα ηνπ πξνζθέξεη ην αίζζεκα 

αζθάιεηαο , άξα θαη ηε δηαβίσζε.(Καθέηζηνο, 2005) Ζ ζρέζε κε ηελ ηξνθφ παξακέλεη φζν 

ππάξρνπλ θάπνηα φξηα ζηελ απφζηαζε θαη ηελ πξνζβαζηκφηεηα ηεο απφ ην βξέθνο. 

Οπζηαζηηθά, ην παηδί καζαίλεη, κέζα απφ απηή ηε ζρέζε, λα αλαγλσξίδεη ηελ ηαπηφηεηα ησλ 

αλζξψπσλ πνπ ην κεγαιψλνπλ, λα γλσξίδεη πνπ θηλνχληαη θαη λα ζρεκαηίζεη έλα ζχλνιν 

αληίιεςεο κε ηηο αλακελφκελεο , απ' απηνχο, ζπκπεξηθνξέο. Απηφ βνεζάεη ην βξέθνο λα 

πξνζαξκφδεη ηνλ εαπηφ ηνπ, ψζηε λα αληαπνθξηζεί θαηάιιεια ζηνπο άιινπο.(Schapiro, 

Kools, Weiss & Brindis, 2013) πσο είλαη θαλεξφ, απηφο ν ξπζκηζηηθφο κεραληζκφο είλαη 

έλα είδνο πξψηεο θνηλσληθνπνίεζεο γηα ην άηνκν. Ο δεζκφο πνπ ζα αλαπηπρζεί κπνξεί λα 

είλαη ηεζζάξσλ εηδψλ: ν αζθαιήο, ν εκκνλήο ή αλαζθαιήο θαη ν απνθπγήο, πνπ ρσξίδεηαη ζε 

απνξξηπηηθφ θαη θνβηθφ.
1
 Ζ δηαπξνζσπηθή αιιειεπίδξαζε πνπ αλαπηχζζεηαη ζα θαζνξίζεη 

θαη φιεο ηηο ζρέζεηο ηνπ αηφκνπ ζηελ κεηέπεηηα δσή ηνπ. Σν είδνο δεζκνχ απνηειεί έλαο απφ 

                                                           
1
  Θα παρακζςω τθν περιγραφι των ειδϊν δεςμοφ, όπωσ δίνεται από τον Καφζτςιο (2005): "Ο αςφαλισ τφποσ 

ζχει λοιπόν ζνα ςχιμα για τισ διαπροςωπικζσ ςχζςεισ που είναι κετικό για τον εαυτό του και τουσ άλλουσ. Ο 
τφποσ εμμονισ/αμφικυμικόσ χαρακτθρίηεται από αρνθτικι εικόνα για τον εαυτό του και κετικι εικόνα για  
τουσ άλλουσ, γεγονόσ που τον κακιςτά άτομο υποχωρθτικό και εφκολο ςε εκμετάλλευςθ ςυναιςκθματικι. Ο 
τφποσ αποφυγισ ζχει αρνθτικά μοντζλα για τον εαυτό του και τουσ άλλουσ,  που διακρίνονται ςε δυο 
ειδικότερουσ τφπουσ: τον απορριπτικό και το φοβικό. Ο απορριπτικόσ τφποσ αποφυγισ χαρακτθρίηεται από 
εξιδανικευμζνα κετικι εικόνα για τον εαυτό του(ιδεατό εγϊ) και αρνθτικι εικόνα για τουσ άλλουσ. Είναι 
ςυνικωσ άτομα που είχαν γονείσ απόμακρουσ, αλλά που γενικά φρόντιηαν για τισ ανάγκεσ τουσ. Τζλοσ, ο 
φοβικόσ τφποσ αποφυγισ ζχει αρνθτικι εικόνα και για τον εαυτό του και για τουσ άλλουσ. Είναι ςυνικωσ 
άτομα με γονείσ επικετικοφσ απζναντι τουσ ι που ζπαςχαν από κατάκλιψθ."  
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ηνπο βαζηθνχο παξάγνληεο επηξξνήο ηεο ςπρηθήο πγείαο ηνπ αλζξψπνπ. πσο αλαθέξεη ν 

Καθέηζηνο (2005), ζην ζρεηηθφ βηβιίν ηνπ, "παιδιά πος καηηγοπιοποιήθηκαν υρ αζθαλή όηαν 

ήηαν νήπια βπέθηκαν να διαθέποςν ζημανηικά από ανηίζηοισα αναζθαλή παιδιά (ηύπος 

αποθςγήρ, και ηύπος εμμονήρ) υρ ππορ ηιρ διαπποζυπικέρ και ενδό-αηομικέρ τςσολογικέρ 

λειηοςπγίερ". Απηέο νη δηαθνξέο είλαη εκθαλείο ζηε ζπκπεξηθνξά, κε ηα αλαζθαιή παηδηά λα 

εκθαλίδνπλ πην ζπρλά ηάζεο απνκφλσζεο, δηάζπαζε πξνζνρήο θαη ππεξδηέγεξζε. 

Πξνρσξψληαο ζηελ εθεβεία, ηα κνληέια δεζκνχ ζπλερίδνπλ λα εκθαλίδνληαη θαη λα 

επεξεάδνπλ ηελ ςπρηθή πγεία ηνπ αηφκνπ. (Καθέηζηνο,2005) 

Οη αζπλφδεπηνη αλήιηθνη πξφζθπγεο απνηεινχλ κηα νκάδα παηδηψλ ζηελ εθεβεία ή θαη 

λσξίηεξα, πνπ έρνπλ ππνζηεί ηνλ απνρσξηζκφ. Δίηε ιφγσ απψιεηαο ησλ γνλέσλ, είηε ιφγσ 

ηεο κεηαλάζηεπζεο ησλ ίδησλ, ν δεζκφο ιφγσ έιιεηςεο πξνζβαζηκφηεηαο θαη εγγχηεηαο 

δηαηαξάζζεηαη. Απηφ επηθέξεη ζπλέπεηεο ζηελ ςπρηθή πγεία. Αιιά θαη κε ηε ζεηξά ηνπ ην 

είδνο δεζκνχ ζηελ παηδηθή ειηθία, ζα δηαρσξίζεη ηα παηδηά σο πξνο ηε ζπκπησκαηνινγία  ηεο 

ςπρηθήο ηνπο πγείαο πνπ ζα εκθαλίζνπλ σο πξφζθπγεο. 

Σν θχιν θαη ε ειηθία ηνπ αλειίθνπ πνπ βηψλεη ηνλ απνρσξηζκφ, πξνζδίδνπλ πνηθηιία 

ζηα ζπκπηψκαηα πνπ ζα παξαηεξεζνχλ, κε ηα αγφξηα λα ζεκεηψλνπλ πεξηζζφηεξα 

ζπκπεξηθνξηθά πξνβιήκαηα. Σα παηδηά πνπ ζηάιζεθαλ ζε κηα άιιε ρψξα, αζπλφδεπηα, γηα 

λα ιάβνπλ θαιχηεξε εθπαίδεπζε, παξνπζηάδνπλ ζπρλά ηάζεηο κνλαρηθφηεηαο. Γεληθφηεξα, ν 

απνρσξηζκφο θέξλεη ζπλαηζζήκαηα ζπκνχ, εγθαηάιεηςεο, αλαζθάιεηαο, άγρνπο, θαηάζιηςεο, 

πφλνπ θαη ακθηζπκίαο.(Scharipo et.all,2013) 

Σα παηδηά πνπ σο πξφζθπγεο έρνπλ εθηεζεί ζε παξαηεηακέλν βαζκφ απνρσξηζκνχ είλαη 

πνιχ πηζαλφ λα εθδειψζνπλ ζπκπηψκαηα αγρψδνπο δηαηαξαρήο απνρσξηζκνχ. Ζ δηαηαξαρή 

απηή κπνξεί λα εκθαλίδεηαη σο ηελ ελήιηθε, κεηέπεηηα, δσή θαη είλαη κηα αληίδξαζε ηνπ 

νξγαληζκνχ πνπ δελ πξνάγεη ηελ πξνζαξκνγή. ηαλ, δε, εκθαλίδεηαη ζε πεξηφδνπο πνπ ην 

άηνκν δεη εηξεληθά, ηφηε κεηαηξέπεη ηε δσή ηνπ ζε έλα πεδίν δπζιεηηνπξγηθφηεηαο. Σα 

ζπκπηψκαηα πεξηιακβάλνπλ εθηεηακέλν θφβν απνρσξηζκνχ ή αγσλίαο γηα ηελ αθεξαηφηεηα 

ησλ αγαπεκέλσλ αηφκσλ. Σν άηνκν αξλείηαη λα βγεη απφ ην ζπίηη ηνπ γηα λα κελ απνρσξηζηεί 

απηά ηα άηνκα, ηα νπνία κπνξεί λα πέζνπλ ζχκαηα απαγσγήο ή λα ζαλαησζνχλ.  Ο χπλνο ηνπ  

δηαηαξάζζεηαη ζπρλά κε ζρεηηθνχο εθηάιηεο. Ζ έλαξμε ηεο δηαηαξαρήο γηα ηηο γπλαίθεο είλαη 

πην ζπρλή θαηά ηελ παηδηθή ειηθία. Δίλαη αλακελφκελν, ζχκθσλα κε έξεπλεο, ε αγρψδεο 

δηαηαξαρή απνρσξηζκνχ λα ζεσξείηαη ν πξνάγγεινο ηεο δηαηαξαρήο κεηα-ηξαπκαηηθνχ 

ζηξεο.(Kuowei Tay, Rees, Chen, Kareth & Silove,2015) 
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χκθσλα κε έξεπλα ησλ Kuowei et.all (2015) ε πεξηνρή ζηνλ εγθέθαιν πνπ ζρεηίδεηαη 

κε ην άγρνο απνρσξηζκνχ, ην ιηκβηθφ ζχζηεκα, πεξηέρεη ηελ ακπγδαιή, ε νπνία έρεη 

ζρεηηζηεί κε ηελ αληίδξαζε ηνπ καζεκέλνπ θφβνπ, ν νπνίνο κε ηε ζεηξά ηνπ ζπλδέεηαη κε ην 

κεηα-ηξαπκαηηθφ ζηξεο. Οη εξεπλεηέο ππνςηάδνληαη κηα λεπξναλαηνκηθή ή λεπξνθπζηνινγηθή 

ζχλδεζε πνπ ζα εμεγεί ηελ ζπζρέηηζε ηνπ άγρνπο απνρσξηζκνχ θαη ηνπ κεηα- ηξαπκαηηθνχ 

ζηξεο. Μηα αθφκε επίδξαζε, πνπ κπνξεί λα έρεη ν απνρσξηζκφο απφ ηνπο δεζκνχο 

πξνζθφιιεζεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έιιεηςε ππνζηεξηθηηθνχ πιαηζίνπ, είλαη ζηελ 

αλαηνκηθή δνκή ηνπ εγθεθάινπ. πγθεθξηκέλα νη Stark, Rubenstein, Mansourian, Spencer, 

Noble & Chisolm- Straker (2016) ππνζηεξίδνπλ φηη ηα παηδηά απηά πνπ βηψλνπλ ηνλ 

απνρσξηζκφ, κπνξεί λα εκθαλίζνπλ αιιαγέο ζηελ αλαηνκία πνπ εκπνδίδνπλ ηελ ζσκαηηθή 

θαη γλσζηηθή αλάπηπμε, έρνπλ καθξνρξφληεο ζπλέπεηεο ζηελ πγεία θαη ζπρλά νδεγνχλ ζε 

ζπκπηψκαηα άγρνπο θαη θαηάζιηςεο. 

Γίλεηαη, ινηπφλ, μεθάζαξν φηη ε δηαηήξεζε ησλ δεζκψλ πξνζθφιιεζεο ζε πεξηφδνπο 

καδηθήο ζχξξαμεο αιιά θαη ε χπαξμε ππνζηεξηθηηθνχ πιαηζίνπ, φπνπ ην παηδί ζα αλαπηχμεη 

αηζζήκαηα αζθάιεηαο, πξνάγνπλ ηελ ςπρηθή πγεία θαη ηελ επηβίσζε. Οη αζπλφδεπηνη 

αλήιηθνη, ζηεξνχληαη ηηο θηγνχξεο πξνζθφιιεζεο, νπφηε ην θξάηνο ππνδνρήο, ζην πιαίζην 

ηεο ππνζηήξημεο, ζα πξέπεη λα πξνζπαζεί λα δεκηνπξγήζεη έλα πιαίζην, φπνπ ηα παηδηά απηά 

ζα αλαπηχμνπλ δεζκνχο θαη ζα ζηεξηρηνχλ. 

2.2. Ζητήματα κακοποίηςησ .  

Οη αζπλφδεπηνη αλήιηθνη πξφζθπγεο είλαη κηα νκάδα αλζξψπσλ κε νξηζκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηνπο θαζηζηνχλ επάισηνπο ζηε θαθνκεηαρείξηζε. Πξφθεηηαη γηα παηδηά 

κε πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο ζηε ιήςε απνθάζεσλ, κφλα, ρσξίο ελήιηθε θαζνδήγεζε θαη 

ππνηαθηηθή δηάζεζε απέλαληη ζηηο απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο.(Thornton, Goodwin- 

Veenema,2015) Σα δηθαηψκαηα ηνπο είλαη πεξηνξηζκέλα θαη ζπρλά βξίζθνληαη ζηα ρέξηα 

ιαζξεκπφξσλ πνπ έρνπλ ππνζρεζεί ζηνπο γνλείο πξννπηηθέο εθπαίδεπζεο θαη επ δελ. 

Οη ζηαηηζηηθέο κηιάλε απφ κφλεο ηνπο γηα ην κέγεζνο ηνπ πξνβιήκαηνο. Ζ UNICEF 

εθηηκά φηη 1.2 εθαηνκκχξηα παηδηψλ εθηίζεληαη ζηελ ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε παγθνζκίσο. 

Με ηελ πιεηνςεθία ησλ ζπκάησλ λα είλαη ειηθίαο 13-14 εηψλ θαη ηα θνξίηζηα λα 

ππεξεθπξνζσπνχληαη. Φπζηθά, ε ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε δελ είλαη κφλν γέλνπο ζειπθνχ, 

θαζψο ην 2% ησλ παηδηψλ είλαη αγφξηα. Σν θχιν δηαθνξνπνηεί, θπξίσο, ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν ηα παηδηά ζα εκπιαθνχλ ζηνλ θφζκν ηεο πνξλείαο, φπνπ ηα αγφξηα ζα βξεζνχλ λα 

ιεηηνπξγνχλ πεξηζζφηεξν αλεμάξηεηα, ζε αληίζεζε κε ηα θνξίηζηα πνπ εθηίζεληαη 
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πεξηζζφηεξν καδηθά. Οη ρψξεο πνπ απνηεινχλ ηνπο κεγαιχηεξνπο εθπξνζψπνπο ζηελ παηδηθή 

ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε είλαη απφ ηελ Λαηηληθή Ακεξηθή, ηελ Αλαηνιηθή Αζία θαη ηελ 

Αλαηνιηθή Δπξψπε.(Fong, Cardoso,2008) Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη, ξίρλνληαο κηα καηηά ζηηο 

πνιηηηθέο εμειίμεηο απηψλ ησλ πεξηνρψλ ζα αληηθξχζνπκε κφλν θηψρεηα γηα ηελ κάδα ηνπ 

ιανχ, δηαθζνξά, εγθιεκαηηθφηεηα θαη έλνπια πεξηζηαηηθά. 

Ζ ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε εθζέηεη ηα παηδηά ζε κηα ζχειια πξνβιεκάησλ, είηε 

παζνινγηθψλ είηε ςπρνινγηθψλ. Τπνινγίδεηαη φηη ην 2013 , 1800 παηδηά κνιχλζεθαλ κε ηνλ 

ηφ HIV, παξά ην γεγνλφο φηη ζην γεληθφ πιεζπζκφ ην πνζνζηφ ησλ κνιχλζεσλ έρεη κεησζεί 

ηα ηειεπηαία ρξφληα. Αληηζέησο, νη αλήιηθνη απνηεινχλ κηα ππφ- νκάδα κε απμεκέλε 

ζπρλφηεηα κεηάδνζεο. Φπζηθά, ην AIDS δελ είλαη ε κφλε ζεμνπαιηθψο κεηαδηδφκελε λφζνο 

πνπ θάλεη ηελ εκθάληζε ηεο. Έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ηα παηδηά πνπ έρνπλ εθηεζεί ζηελ 

πνξλεία έρνπλ απμεκέλεο πηζαλφηεηεο λα ζπλερίζνπλ ζε επαγγεικαηηθφ επίπεδν , σο 

ελήιηθεο, λα εθδίδνληαη ελψ ε ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε ζε κηθξή ειηθία έρεη ζπλδεζεί κε 

απμεκέλν αξηζκφ ζπληξφθσλ ζε φιε ηελ δσή ηνπ αηφκνπ, ζπγθξηηηθά κε ην γεληθφ πιεζπζκφ.  

Αθφκε, ε ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε θαη δσή σο εθδηδφκελνπ αηφκνπ, κπνξεί λα εκπιέμεη ην 

παηδί ζε κηα ζεηξά παξαβαηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ, φπσο είλαη ε ρξήζε εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ. 

Γηα ηα θνξίηζηα ε ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε ζεκαίλεη θαη πςειέο πηζαλφηεηεο αλεπηζχκεηεο 

εγθπκνζχλεο.( Fong & Cardoso,2008)  

Σα παηδηά πνπ απνηεινχλ ζχκαηα θαθνπνίεζεο εκθαλίδνπλ πςειά πνζνζηά αγρψδνπο 

ζπκπησκαηνινγίαο, δηαηαξαρέο πξνζσπηθφηεηαο, δηαηαξαρέο ζπλαηζζήκαηνο θαη 

ζπκπεξηθνξάο. πλήζσο έρνπλ ρακειή απηνεθηίκεζε, πςειή απηνθηνληθφηεηα θαη ρακειέο 

επηδφζεηο ζε αθαδεκατθφ επίπεδν ελψ νη δηαπξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο δηαηαξάζζνληαη 

ζνβαξά. (Fong & Cardoso,2008) (Thornton & Goodwin-Veenema,2015) Αθφκε, ζπρλφ 

θαηλφκελν απνηειεί ε εκθάληζε αλεπηζχκεηεο εγθπκνζχλεο, θαζψο ε έλλνηα ηεο 

αληηζχιιεςεο δελ έρεη γίλεη γλσζηή ζε αξθεηέο αλήιηθεο θνπέιεο. Πνιιέο απφ απηέο, ίζσο, 

λα πξνέξρνληαη απφ ρψξεο πνπ ε ζεμνπαιηθή επαθή θαη ε ,φπνηα, ζπδήηεζε γηα απηφ ην ζέκα 

λα απνηεινχλ ηακπνχ. Οη Thornton & Goodwin-Veenema (2015) κειεηψληαο ηελ απμεκέλε 

αλζξσπηζηηθή θξίζε ζρεηηθά κε ηελ παηδηθή ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε, ζπλέδεζαλ ηε 

κεηαλάζηεπζε κε κηα ζεηξά ζπκπεξηθνξψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ξηςνθίλδπλεο, αιιά θαη 

πξνάγγεινη, ηεο θαθνπνίεζεο. Σν ρακειφ θνηλσληθφ-νηθνλνκηθφ ππφβαζξν πνπ ζπλνδεχεη 

ηελ θαηάζηαζε ηεο πξνζθπγηάο παίδεη έλαλ επηθνπξηθφ ξφιν ζηηο πηζαλφηεηεο γηα 

θαθνπνίεζε ή γηα ζπκπεξηθνξέο φπσο νη απμεκέλνη εξσηηθνί ζχληξνθνη, ε ρξήζε νπζηψλ ή 

εξσηηθή ζπλεχξεζε πνπ πεξηιακβάλεη ηελ ιήςε δψξσλ σο αληάιιαγκα. 
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Μηα αθφκε ελδηαθέξνπζα ζπζρέηηζε είλαη εθείλε ηεο θαθνπνίεζεο ησλ παηδηψλ φληαο 

πξφζθπγεο κε πεξηζηαηηθά ελδννηθνγελεηαθήο βίαο πξηλ ηελ απνρψξεζε απφ ηελ παηξίδα 

ηνπο. πγθεθξηκέλα, νη Fong & Cardoso (2008) δηαπίζησζαλ φηη ην 96% ησλ παηδηψλ πνπ 

έρνπλ ηζηνξηθφ θαθνπνίεζεο, πξηλ βξεζνχλ ππφ ην θαζεζηψο ηεο εγθαηάιεηςεο ηεο ρψξαο 

ηνπο, έρνπλ απμεκέλεο πηζαλφηεηεο λα πέζνπλ ζχκαηα θαθνπνίεζεο θαη σο πξφζθπγεο θαηά 

ην ηαμίδη ή ζηε λέα ρψξα παξακνλήο. Ίζσο απηά ηα παηδηά έρνπλ εζσηεξηθεχζεη ηελ αίζζεζε 

φηη δελ έρνπλ ηνλ έιεγρν ζηε δσή ηνπο ή ην ζψκα ηνπο, φηη απηή ε πξαθηηθή βίαο είλαη θάηη 

δεδνκέλν ή θαη ζπλεζηζκέλν. Θεσξψληαο ηνλ εαπηφ ηνπο ζχκα θαη αλίζρπξν λα αληηζηαζεί ζε 

φζα ζπκβαίλνπλ, παξαδίδνληαη ζε κηα καζεκέλε αβνεζεζία πνπ ηα ζπκαηνπνηεί εθ λένπ. 

πρλά, ε ζξεζθεία θαη νη θνηλσληθνί θαλφλεο ζηελ παηξίδα ηνπο ηα απνηξέπεη λα 

αληηδξάζνπλ θαη λα κηιήζνπλ ζε θάπνηνλ γηα απηφ πνπ ηνπο ζπκβαίλεη. ε κηα έξεπλα πνπ 

έγηλε γηα ηνπο αλήιηθνπο πξφζθπγεο ηεο Βφξεηαο Κνξέαο, απφ ηνπο Emery, Lee & Kang 

(2015), βξέζεθε φηη ε θαθνπνίεζε ησλ παηδηψλ επεξεάδεη ην είδνο δεζκνχ πνπ ζα 

αλαπηχμνπλ κε ηε θηγνχξα πξνζθφιιεζεο αιιά θαη κε ηνπο αλζξψπνπο. Σα παηδηά απηά 

αλαπηχζζνπλ έλαλ αλαζθαιή δεζκφ, κε ελδείμεηο επηζεηηθφηεηαο θαη ζπκαηνπνίεζεο ζηα 

κεηέπεηηα ρξφληα , ελψ ε θαηάζιηςε θπκαίλεηαη ζε πςειά πνζνζηά. Απηή ε ζηάζε δσήο ηα 

εληάζζεη ζην αέλαν θχθιν ηεο θαθνπνίεζεο, απφ ηνλ νπνίνλ, δίρσο έλαλ ελήιηθα λα ηα 

θαζνδεγήζεη ή λα ηα πξνζηαηεχζεη , είλαη δχζθνιν λα απεκπιαθνχλ. Άιισζηε ε έλλνηα ηεο 

θαθνπνίεζεο δελ πεξηιακβάλεη κφλν ην ζεμνπαιηθφ θνκκάηη αιιά θαη κηα ζεηξά άιισλ 

θαηαζηάζεσλ φπσο ηελ παξάλνκε κεηαθίλεζε ζηα ζχλνξα ππφ βάξβαξεο ζπλζήθεο, ηελ 

απαγσγή, ηνλ εμαλαγθαζκφ ζε εξγαζία ή θαη ηελ ρξήζε ησλ παηδηψλ σο πξνκήζεηα πγηνχο 

νξγάλσλ γηα παξάλνκεο κεηακνζρεχζεηο. 

Κάζε θξάηνο νθείιεη λα ιακβάλεη κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηέηνησλ πεξηζηαηηθψλ 

αιιά θαη γηα ηελ πξφιεςε ηνπο.  ηηο Ζ.Π.Α. νη αλήιηθνη πνπ έρνπλ πέζεη ζχκαηα 

θαθνπνίεζεο δηθαηνχληαη ηελ ιεγφκελε T(emporary)-Visa, ε νπνία ηνπο δηαζθαιίδεη ην 

δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε πξνγξάκκαηα δεκφζηαο ζηήξημεο, φπσο ε ηαηξηθή βνήζεηα, ε 

ςπρνινγηθή βνήζεηα, ε πξφζβαζε ζηελ εθπαίδεπζε, ηελ λνκηθή ζηήξημε αιιά θαη ηελ 

αλεμάξηεηε δηαβίσζε. Δπηπιένλ, νη πνιηηείεο θξνληίδνπλ ψζηε ηα παηδηά απηά λα εηζαρζνχλ 

ζε θέληξα θηινμελίαο θαη κεηά ην πέξαο κηαο ηξηεηίαο κπνξνχλ λα αηηεζνχλ ηελ έγθξηζε γηα 

κφληκε παξακνλή. Αλαθέξεηαη φηη ε ζεξαπεία πνπ πξνηάζζεηαη απφ ςπρνινγηθήο απφςεσο 

θαη πνπ πηνζεηείηαη ζηελ Ακεξηθή, εζηηάδεη ζε ηέζζεξα ζεκεία. Αξρηθά, νη ςπρνιφγνη 

εζηηάδνπλ ζηελ κείσζε ηεο ζπκπησκαηνινγίαο πνπ αθνινπζεί ηα παηδηά- ζχκαηα. Έπεηηα, 

πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί ν ζηηγκαηηζκφο, πνπ έρνπλ ππνζηεί θαη λα ηνλσζεί ε 
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απηνπεπνίζεζε ηνπο αιιά θαη ε απην- εηθφλα ηνπο. Σέινο, ε εθπαίδεπζε πάλσ ζηελ πξφιεςε 

κειινληηθήο θαθνπνίεζεο ζα είλαη έλα ηζρπξφ εθφδην γηα ην παηδί, πνπ ζα ην βνεζήζεη λα 

απνθχγεη ηελ θαη' επαλάιεςε θαθνπνίεζε.( Fong & Cardoso,2008) 

Πνηέο είλαη, φκσο, νη πνιηηηθέο πνπ πηνζεηεί ε Δπξσπατθή Έλσζε γηα ηελ κεηαρείξηζε 

ησλ ζπκάησλ; Ζ αξρή έγηλε ην 1994 ζηε Γηεζλή Γηάζθεςε γηα ηνλ Πιεζπζκφ θαη ηελ 

Αλάπηπμε ζην Κάηξν, φπνπ αλαγλσξίζηεθε ην δηθαίσκα ζε κηα δσή ειεχζεξε απφ 

ζεμνπαιηθή βία θαη ν ζπλπθαζκφο ηεο κε ηελ πγεία. ηα επφκελα δέθα ρξφληα νη δηεζλείο 

δηαζθέςεηο αλαγλψξηζαλ κε δηάθνξεο δηαηάμεηο ην πξφβιεκα αιιά θπξίσο σο γέλνπο 

ζειπθνχ. Οη γπλαίθεο βηψλνπλ ηελ ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε ζε πεξηφδνπο εκπφιεκεο 

θαηάζηαζεο. Ζ θαθνπνίεζε ησλ παηδηψλ είλαη αθφκε ζηελ αθάλεηα. Σν 2004 απνθαζίδεηαη 

γηα πξψηε θνξά ε πξνζσξηλή έθδνζε δηαβαηεξίνπ γηα ηα ζχκαηα, ψζηε λα ππάξμεη πεξίνδνο 

αλάθακςεο. ηελ πεξίνδν 2004- 2011 απνθαζίζηεθε ε παξνρή πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, 

εθφζνλ ην άηνκν εθηηκεζεί φηη έρεη ηελ αλάγθε ηεο. Φηάλνπκε ζην 2013, φπνπ ην Δπξσπατθφ 

Κνηλνβνχιην, αλαγλσξίδεη ηελ επαισηφηεηα ησλ αλήιηθσλ πξνζθχγσλ, εηδηθά ησλ 

αζπλφδεπησλ θαη ησλ θνξηηζηψλ, απέλαληη ζηελ θαθνπνίεζε θαη πξνηείλεη ηελ παξνρή 

ηαηξηθήο θαη ςπρνινγηθήο βνήζεηαο. Αθφκε, θαιεί ηηο ρψξεο λα νξγαλψζνπλ κεραληζκνχο γηα 

ηελ πξφιεςε αιιά θαη ηελ θαηαγξαθή ηέηνησλ πεξηζηαηηθψλ. (Keygnaert & Guieu, 2015) 

Παξά ηα κέηξα πνπ έρνπλ ήδε παξζεί ζηνλ πφιεκν θαηά ηεο θαθνπνίεζεο, ην 

πξφβιεκα απηφ εμαθνινπζεί λα καζηίδεη ηνπο επάισηνπο πιεζπζκνχο. Αλ θαη ζεσξείηαη έλα 

δήηεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ κφλν, ή θαηά θχξην ιφγν, νη γπλαίθεο, εληνχηνηο θαη ηα αγφξηα 

πέθηνπλ ζχκαηα. ηαλ γίλεηαη ιφγνο γηα θαθνπνίεζε, ζπλήζσο ε πιεηνςεθία αλαθέξεηαη ζην 

φηαλ απηή ζπκβαίλεη ζηελ ρψξα απφ ηελ νπνία πξνέξρνληαη νη άλζξσπνη απηνί. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα νη αζπλφδεπηνη αλήιηθνη πξφζθπγεο είλαη ζπρλά ζχκαηα, πάζεο θχζεσο, 

θαθνπνίεζεο ηφζν ζηελ παηξίδα ηνπο, φζν θαη ζηελ ρψξα ππνδνρήο. 

Οη Skardalsmo Bjorgo & Jensen (2015) πξαγκαηνπνίεζαλ κηα έξεπλα ζρεηηθά κε ηελ 

ζσκαηηθή θαθνπνίεζε πνπ βηψλνπλ νη αζπλφδεπηνη αλήιηθνη ζηελ παηξίδα ηνπο απφ ηνπο 

δαζθάινπο ή ηνπο θξνληηζηέο ηνπο. Οη πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο ήηαλ αγφξηα, πνπ 

θαηέθζαζαλ ζηελ Ννξβεγία πξηλ ηελ ειηθία ησλ 15, κε θχξηεο ρψξεο πξνέιεπζεο ην 

Αθγαληζηάλ, ηελ Δξπζξαία θαη ηελ ξη Λάλθα. 

Ζ θαθνπνίεζε είλαη έλα ηξαχκα ζηελ ςπρηθή πγεία ηνπ παηδηνχ πνπ κπνξεί λα επηθέξεη 

πεξηζζφηεξεο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο απφ ην ηξαχκα πνπ είλαη ζπλπθαζκέλν κε ηνλ πφιεκν. 

Δπεξεάδεη ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ εγθεθάινπ θαη ηηο θινητθέο ιεηηνπξγίεο πνπ ζρεηίδνληαη 
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κε ηνλ απηνέιεγρν θαη ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. Έλα βήκα παξαπάλσ, ν ηξφπνο πνπ ην ίδην 

ην παηδί ζα αμηνινγήζεη γλσζηηθά ηελ θαθνπνίεζε ζα θαζνξίζεη ηελ εμέιημε ηεο ςπρηθήο 

πγείαο ηνπ. ε πνιιέο ρψξεο , ε ζσκαηηθή βία ζην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ είλαη έλα ηφζν 

ζπρλφ θαηλφκελν, πνπ έρεη ζπληθαζηεί κε ηελ θνπιηνχξα ηνπο. Ο παηέξαο, σο επί ησλ 

πιείζησλ, αζθεί εμνπζία  επάλσ ζηε ζχδπγν θαη ην παηδί ηνπ, πνπ νθείινπλ λα αθνινπζνχλ 

ηα φζα εθείλνο επηβάιιεη. ε απηφ ην ζεκείν ζα ήζεια λα αλαθέξσ κηα έξεπλα πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζρεηηθά κε ηνπο έθεβνπο ηεο Βφξεηαο θαη Νφηηαο Κνξέαο, φπνπ ηα παηδηά 

πνπ θαηάθεξαλ λα δηαθχγνπλ απφ ην δηθηαηνξηθφ θαζεζηψο ηεο Βφξεηαο Κνξέαο, 

ζεκεηψλνπλ πςειφηεξα πνζνζηά θαηάζιηςεο απφ ηα αληίζηνηρα παηδηά ηεο ίδηαο ειηθηαθήο 

νκάδαο ζηε Νφηηα Κνξέα. Απηφ κπνξεί λα ζπζρεηηζηεί θαη κε ηα πςειά πνζνζηά ζσκαηηθήο 

θαθνπνίεζεο πνπ πθίζηαλην φζν δνχζαλ ζηε ρψξα ηνπο. Γηα λα γίλεη πεξηζζφηεξν θαηαλνεηφ 

ην πξφβιεκα ζα αλαθέξσ πνζνζηά, φπσο έγηλαλ γλσζηά απφ ηελ έξεπλα. Σν 53% ησλ 

παηδηψλ θαηαγγέιινπλ ζνβαξά πεξηζηαηηθά θαθνπνίεζεο ζε φιε ηελ παηδηθή ειηθία, κε ην 

39% λα έρεη ρηππεζεί κε ζθιεξά αληηθείκελα, ην 30% λα έρεη θισηζεζεί ή ρηππεζεί, ην 11% 

λα έρεη πεξηινπζηεί κε θαπηφ λεξφ, ην 13% λα έρεη παξακείλεη αλαίζζεην θαη ην 18% λα 

ρξεηαζηεί λα επηζθεθηεί γηαηξφ. Φπζηθά, ηα ηφζν κεγάια πνζνζηά θαθνπνίεζεο είλαη 

απνηέιεζκα ησλ κνηίβσλ ζπκπεξηθνξάο πνπ πηνζεηείηαη ζηε Βφξεηα Κνξέα αιιά θαη ηεο 

θαθνπνηεηηθήο δξάζεο ηνπ θξάηνπο ελάληηα ζηνπο πνιίηεο, πνπ απμάλεη ηα επίπεδα άγρνπο, 

θαηαπίεζεο, νξγήο θαη αγαλάθηεζεο. Ζ ζσκαηηθή θαθνπνίεζε έρεη επηπηψζεηο θαη ζηελ 

ζσκαηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ κε ηα παηδηά ηεο Βφξεηαο Κνξέαο λα είλαη ιεπηφηεξα θαη κε 

ρακειφηεξα χςνο, ζπγθξηηηθά κε ηα ζπλνκήιηθα ηεο Νφηηαο Κνξέαο , ελψ ην 80 - 90% 

γίλεηαη ζχκα εκπνξίαο ιεπθήο ζαξθφο ζηελ Κίλα. ( Emery, Lee & Kang, 2015)  

πρλά, ε ζξεζθεία θαη ν ηξφπνο πνπ εξκελεχεηαη ζε πνιιέο κνπζνπικαληθέο ρψξεο 

πξνάγνπλ ζπκπεξηθνξέο βίαο. Δάλ ην παηδί εξκελεχζεη ηε βία απηή σο πξντφλ ηεο παξάδνζεο 

ηνπ ηφηε νη επηπηψζεηο είλαη ιηγφηεξν δπζκελείο γηα ηελ ςπρηθή πγεία. ε πεξίπησζε, φκσο, 

πνπ ζπλαηζζήκαηα ελνρήο θαη απηφ- θαηεγφξηαο θαηαθιχζνπλ ην άηνκν , ηφηε νη πηζαλφηεηεο 

γηα αλάπηπμε ζπκπησκαηνινγίαο πξνβιεκάησλ εζσηεξίθεπζεο απμάλνληαη. Ζ θαηάζιηςε, νη 

αγρψδεηο δηαηαξαρέο θαη νη θνβίεο πνπ αλαπηχζζνληαη είλαη κεξηθά απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ 

ζα αληηκεησπίζεη. (Skardalsmo Bjorgo & Jensen ,2015) 

Οη εξεπλεηέο έδσζαλ 4 δηαζηάζεηο ζρεηηθά κε ηελ γλσζηηθή επεμεξγαζία πνπ κπνξεί λα 

θάλνπλ ηα παηδηά γηα ηελ απφδνζε αηηίαο ζηε βία. Οη απνδφζεηο απηέο είλαη: εζσηεξηθά- 

εμσηεξηθά ηνπνζεηεκέλεο, ζηαζεξέο - παξνδηθέο ζην ρξφλν, ειεγρφκελεο- κε ειεγρφκελεο, 

γεληθή ζπκπεξηθνξά- ζπγθεθξηκέλε. Γηα παξάδεηγκα, ζχκθσλα κε ηελ ζεσξία απφδνζεο 
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αηηηψλ ηνπ Weiner φηαλ ε απφδνζε είλαη εζσηεξηθή, ηφηε ε βία θαηαινγίδεηαη ζηελ 

πξνζσπηθφηεηα, ελψ αλ είλαη εμσηεξηθή , ηφηε νη θαηαζηάζεηο νδήγεζαλ ζην μέζπαζκα 

νξγήο. Δπίζεο, φηαλ ε βία είλαη έλα θαηλφκελν ζηαζεξφ πάιη ζα απνδνζεί ζην άηνκν, σο 

κέξνο ηνπ ραξαθηήξα ηνπ. εκαληηθφ ξφιν παίδεη θαη εάλ ην παηδί ζεσξεί φηη αζθεί θάπνην 

βαζκφ ειέγρνπ ή φρη ζηελ θαηάζηαζε. (Hogg & Vaughan, 2008) 

ην πεξηβάιινλ ηεο νηθνγέλεηαο, ε πην ζπρλή θηγνχξα-ζχηεο είλαη ν παηέξαο ή άλδξεο 

πνπ είραλ απηφ ην ξφιν κέζα ζην ζπίηη, αλ θαη αλαθέξζεθαλ ηέζζεξα πεξηζηαηηθά φπνπ ηε 

βία αζθνχζε ε κεηέξα. ηηο ζπλεληεχμεηο ππήξμαλ παηδηά πνπ δελ κπνξνχζαλ λα ζπκεζνχλ 

πεξίνδν ζηε δσή ηνπο πνπ λα κελ ρξεζηκνπνηνχληαλ ζσκαηηθή βία σο κέζνδνο 

δηαπαηδαγψγεζεο. Έλα αγφξη, 17 ρξνλψλ, αλέθεξε φηη ν παηέξαο ηνπ θάπνηα ζηηγκή ηνπ 

έζηξηςε ηφζν πνιχ ην ρέξη πνπ ηνπ έζπαζε ηνλ αγθψλα ηνπ. πρλά, ε έθθξαζε βίαο γηλφηαλ 

κε πνιχ σκφ ηξφπν θαη ηα παηδηά ηελ βίσλαλ σο κηα θαηάζηαζε ζηελ νπνία ήηαλ αβνήζεηα 

θαη εμεπηειηζκέλα. ε γεληθέο γξακκέο, ηα πεξηζζφηεξα παηδηά απέδηδαλ απηή ηελ θαηάζηαζε 

εζσηεξηθά θαη κε ζηαζεξφηεηα ζην ρξφλν, γεγνλφο πνπ ππξνδνηνχζε ζπλαηζζήκαηα ληξνπήο, 

άγρνπο, αβνεζεζίαο, ρακειή απηνπεπνίζεζε, έιιεηςε ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ αιιά θαη ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο. Οξηζκέλα, αλέθεξαλ πσο θαηά θαηξνχο 

είραλ δπζθνιίεο λα δηαρεηξηζηνχλ ην ζπκφ ηνπο ελψ έλησζαλ νξγή. Αο κελ μερλάκε πσο ηα 

παηδηά πηνζεηνχλ ζηξαηεγηθέο επίιπζεο πξνβιεκάησλ απφ ηνπο γνλείο ηνπο. ηαλ ε βία 

γίλεηαη ζηξαηεγηθή, ηφηε αλακέλνπκε φηη ζε κηα πεξίνδν κε πςειφ ζηξεο ην παηδί ζα 

αληηδξάζεη φπσο έρεη δηδαρηεί. Απφ ηελ άιιε, ε ζπλερήο ηαπείλσζε πνπ πθίζηαληαη ηνπο 

δεκηνπξγεί ζπλαηζζήκαηα νξγήο ή θφβνπ, πνπ δηνρεηεχνληαη αλαιφγσο. 

Σα ζπλαηζζήκαηα πνπ έρεη ην παηδί γηα ην δξάζηε ζα επεξεάζνπλ ηελ αληίιεςε πνπ ζα 

δηακνξθψζεη γηα ηε ζσκαηηθή θαθνπνίεζε. Σα παηδηά πνπ ζπλήζσο ηηκσξνχληαλ απφ ηε 

κεηέξα ηνπο, έδεηρλαλ κεγαιχηεξε θαηαλφεζε απέλαληη ηεο, ελψ ζεσξνχζαλ ηε βία σο 

έλδεημε πάζνπο θαη πξνζπάζεηαο ζπλεηηζκνχ θαη δηαπαηδαγψγεζεο. Αλ θαη ζα πεξηκέλακε ηα 

παηδηά λα ληψζνπλ θπξίσο νξγή ελάληηα ζηνπο γνλείο πνπ ηα θαθνπνηνχζαλ, εληνχηνηο 

παξνπζηάδνπλ πςειά πνζνζηά δπζζπκίαο. Έρνπλ αληηθξνπφκελα ζπλαηζζήκαηα αγάπεο θαη 

ζπκνχ. 

Οη εξεπλεηέο δεκηνχξγεζαλ 5 θαηεγνξίεο απφδνζεο , ζχκθσλα κε ηηο ζπλεληεχμεηο, 

φπνπ ν αλήιηθνο θαηεγνξεί είηε ηνλ εαπηφ ηνπ σο πξνζσπηθφηεηα πνπ ππξνδνηεί ηε βία, ή 

ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ, ή ην δξάζηε, ή ηελ θαηάζηαζε ή ην γεληθφηεξν πιαίζην. ηαλ ε 
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θνηλσλία θαη νη άγξαθνη λφκνη ηεο δηθαηνινγνχλ ηελ ελδν- νηθνγελεηαθή βία, ηφηε ην παηδί ζα 

απνδψζεη ηα φζα βηψλεη ζην πιαίζην θαη ην δξάζηε θαη σο έλα βαζκφ ζα ηα εθινγηθεχζεη.  

Σν ζρνιηθφ πεξηβάιινλ είλαη έλαο αθφκε ρψξνο πνπ ε βία, σο κέζν ηηκσξίαο θαη 

δηαπαηδαγψγεζεο, θάλεη ηελ εκθάληζε ηεο. ηηο ζπλεληεχμεηο ησλ παηδηψλ , νη πεξηζζφηεξεο 

αλαθνξέο γηα ην κέζν ηεο άζθεζεο βίαο πεξηέγξαθαλ έλα ζθιεξφ μχιν, ζαλ ξφπαιν. 

Οξηζκέλα έθαλαλ ιφγν θαη γηα ραζηνχθηα. ε πνιιέο ρψξεο ε βία ζηα ζρνιεία απνηειεί ηελ 

θπζηθή ζπλέρεηα ηεο βίαο ζην ζπίηη, θαζψο εγθξίλεηαη θαη επαηλείηαη απφ ηηο λφξκεο ηεο 

θνηλσλίαο. Έλα ζηάδην παξαπάλσ, ζε θάπνηα ζρνιεία ζξεζθεπηηθνχ πξνζειπηηζκνχ, ηα 

ιεγφκελα Quran schools, ηα παηδηά απνηεινχζαλ ελεξγά κέιε ηεο ζσκαηηθήο ηηκσξίαο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, έλαο 17ρξνλνο αλαθέξεη φηη ελψ βξηζθφηαλ ζην ζρνιείν αθαίξεζε ηελ καληίια 

απφ κηα ζπκκαζήηξηα ηνπ, σο αζηείν. Ζ δαζθάια, ηφηε, ηνλ απείιεζε φηη ζα ηνλ δείξεη κέρξη 

λα ζπάζεη ε βέξγα θαη έηζη έπξαμε. Πξνθεηκέλνπ ην παηδί λα κείλεη αθίλεην, φζν δηήξθεζε ε 

ηηκσξία, 2 ζπκκαζεηέο ηνπ ππνρξεψζεθαλ λα ηνλ θξαηάλε απφ ηα ρέξηα. Σν ζρνιηθφ πιαίζην 

είλαη έλα κέξνο πνπ νη λεαξνί απξηαλνί πνιίηεο καζαίλνπλ, φρη κφλν καζήκαηα ζρεηηθά κε ηηο 

επηζηήκεο  αιιά, θνηλσληθνπνηνχληαη. Ο ηξφπνο πνπ ιεηηνπξγεί ε θνηλσλία κηαο ρψξαο είλαη 

ν ηξφπνο πνπ ιεηηνπξγεί θαη ε θνηλσλία ηνπ ζρνιείνπ. Δθφζνλ, ην ίδην ην ζρνιείν, ν ρψξνο 

παηδείαο, φπνπ ηα παηδηά πεγαίλνπλ κε δίςα γηα κάζεζε, ίζα κεηαμχ ίζσλ, πξνάγεη ηε βία θαη 

εηδηθά καζαίλεη ηνπο καζεηέο λα ηελ επηθξνηνχλ, ζα πξέπεη λα πεξηκέλνπκε κηα θνηλσλία βίαο 

γεληθφηεξα. Με ηνλ θαηξφ ε βία γίλεηαη θάηη ηφζν θπζηνινγηθφ πνπ θαλείο δελ θάλεη ιφγν γη' 

απηήλ, νχηε ηνλ ηξνκάδεη. Απφ εθεί απνξξένπλ κηα ζεηξά θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ πνπ δελ 

κπνξνχκε λα αλαιχζνπκε ζε απηή ηελ εξγαζία. Αξθεί λα αλαθέξνπκε νξηζκέλα 

παξαδείγκαηα, φπσο ε ελδν- νηθνγελεηαθή βία, ν ζρνιηθφο εθθνβηζκφο ή απεπαηζζεηνπνίεζε 

ελάληηα ζε φ,ηη βάξβαξν κπνξεί λα ζπκβεί κπξνζηά καο θαη θπζηθά ε θαηαπάηεζε 

δηθαησκάησλ.  

Δλψ ζην πεξηβάιινλ ηεο νηθνγελείαο είδακε ηα παηδηά λα αληηιακβάλνληαη ηε βία 

πεξηζζφηεξν σο θάηη εζσηεξηθφ, κε ζπλέπεηα ζην ρξφλν, ζην ζρνιείν ε απφδνζε παξακέλεη 

εζσηεξηθή αιιά δελ ζεσξείηαη ζηαζεξή. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη καζεηέο ζεσξνχλ ηηο δηθέο ηνπο 

πεξηζηαζηαθέο πξάμεηο σο θχξηα αηηία ηεο ζσκαηηθήο ηηκσξίαο. Ζ απφδνζε απηή ηνπο 

πξνζθέξεη ηελ αίζζεζε ηνπ ειέγρνπ, πάλσ ζην αλ ζα ηηκσξεζνχλ ή φρη, θαη ην θχξην 

ζπλαίζζεκα πνπ ελεξγνπνηείηαη είλαη απηφ ηεο ελνρήο. Απηή ε δηεξγαζία ηνπο πξνζθέξεη 

πξνζηαζία έλαληη ζε αηζζήκαηα ρακειήο απηνπεπνίζεζεο θαη ζην ζπλαίζζεκα ηεο 

αβνεζεζίαο. ηαλ εξσηήζεθαλ πνπ απνδίδνπλ απηή ηελ πξαθηηθή, ζηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο, 

ζην δξάζηε, ζηελ θαηάζηαζε ή ζηηο λφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο, σο επί ησλ πιείζησλ ηελ 
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απέδσζαλ ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπο θαη ηηο λφξκεο. Οη καζεηέο βηψλνπλ επραξίζηεζε απφ ηηο 

κλήκεο ηνπ ζρνιείνπ, παξά ηελ χπαξμε ηεο ηηκσξίαο. Ζ θνηλσλία ηνπο ηελ απνδέρεηαη θαη 

εθείλα, κε ηε ζεηξά ηνπο, δελ ηελ θαηαδηθάδνπλ ηφζν φζν ε δπηηθή θνηλσλία. 

Αλ θαη απνδίδεηαη ζηνπο θαλφλεο ηεο θνηλσλίαο ηνπο ε ζσκαηηθή ηηκσξία, γηα αξθεηά 

παηδηά απηφ δελ ζπκβαίλεη. Καινχληαη λα αηηηνινγήζνπλ ζηνλ εαπηφ ηνπο κηα θαηάζηαζε πνπ 

δελ κπνξνχλ λα εθινγηθεχζνπλ. Σφηε, απνδίδνπλ ηελ πξάμε βίαο ζηνλ ίδην ηνλ εαπηφ ηνπο ή 

ζε ιάζε ηνπ δξάζηε.  Ζ ζσκαηηθή ηηκσξία, έλα είδνο θαθνπνίεζεο, ζην ζρνιείν έρεη 

ζπζρεηηζηεί κε αλαπηπμηαθά πξνβιήκαηα, επηζεηηθφηεηα θαη πςειά επίπεδα άγρνπο. 

ην ζεξαπεπηηθφ πιαίζην, φηαλ ην παηδί απνδίδεη θάζε επζχλε ζηνλ εαπηφ ηνπ, ζα 

πξέπεη λα ην απνδεζκεχζνπκε απφ κεγάιν κέξνο ηεο επζχλεο , ρσξίο λα κεγαιψζνπκε ηελ 

επζχλε θαη ηελ νξγή ηνπ γηα ηνλ δξάζηε. 

ηαλ αλήιηθα άηνκα δνπλ ζε πεξηνρέο πνπ ε βία δελ πθίζηαηαη κφλν σο πνιεκηθή 

ζχξξαμε αιιά θαη σο απνδερφκελε πξαθηηθή αλαηξνθήο, ηα αλαπηπμηαθά πξνβιήκαηα είλαη 

ε αξρή κηαο ζεηξάο ςπρηθψλ δεηεκάησλ πνπ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ. Οη γνλείο ή θαη νη 

δάζθαινη, βηψλνληαο πςειφ άγρνο ιφγσ ηεο εκπφιεκεο ζπλζήθεο, κεηαθέξνπλ απηφ ην άγρνο 

σο βία ζηελ επάισηε νκάδα ησλ αλειίθσλ. Πνιιά παηδηά, αθφκε θαη αλ δελ ζξέθνπλ 

ηδηαίηεξα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα γηα ηνπο δξάζηεο, δνπλ κε ην θφβν κελ απειαζνχλ ζηε 

ρψξα ηνπο θαη έξζνπλ αληηκέησπα πάιη κε κηα θαθνπνηεηηθή δσή. (Skardalsmo Bjorgo & 

Jensen ,2015) 

Τπάξρνπλ θαη άιια είδε θαθνπνίεζεο πνπ κπνξνχλ λα ππνζηνχλ ηα παηδηά ζηελ 

παηξίδα ηνπο, φκσο ζρεηηθά κε ηνπο αλήιηθνπο αζπλφδεπηνπο πξφζθπγεο ε κφλε έξεπλα πνπ 

βξήθα ήηαλ ζρεηηθά κε ηε ζσκαηηθή βία. Μεηαθεξφκελε ζηα φζα ζπκβαίλνπλ ζηε ρψξα 

ππνδνρήο ησλ αζπλφδεπησλ πξνζθχγσλ, βξήθα κηα έξεπλα ζρεηηθά κε ηελ ζεμνπαιηθή 

θαθνπνίεζε. 

ηελ έξεπλα ησλ Lay & Papadopoulos (2009) ππάξρνπλ 3 νξηζκνί ηνπο νπνίνπο ζα 

πξέπεη λα απνζαθελίζσ, φπσο έθαλαλ θαη νη ίδηνη. Απηνί είλαη : ζεμνπαιηθή επίζεζε, 

ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε θαη ζεμνπαιηθή παξελφριεζε. Χο ζεμνπαιηθή επίζεζε νξίδνπκε 

θαθνπνηεηηθέο πξάμεηο πνπ πεξηέρνπλ ηελ ζσκαηηθή βία, φπσο είλαη ν βηαζκφο. ηελ 

ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε εληάζζνπκε πξάμεηο απαιιαγκέλεο απφ ηε θπζηθή βία, φπσο ν 

εμαλαγθαζκφο ελφο αηφκνπ λα ζπκκεηάζρεη ζε ζεμνπαιηθέο δξαζηεξηφηεηεο κέζσ 



29 
 

ρεηξαγψγεζεο θαη απεηιήο ή ε εδνλνβιεςία. Ζ παξελφριεζε είλαη ζπλήζσο ιεθηηθή θαη 

πεξηιακβάλεη θνξντδίεο θαη εμεπηειηζκνχο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ ηαπείλσζε ηνπ αηφκνπ.  

ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, φπνπ θαη δηεμήρζε ε έξεπλα, ν λφκνο νξίδεη φηη νη αζπλφδεπηνη 

αλήιηθνη πξφζθπγεο πξνζηαηεχνληαη εμίζνπ κε ηα γεγελή παηδηά. Απηφ ζεκαίλεη φηη ην 

θξάηνο ηνπο ηνπνζεηεί ζε δνκέο θηινμελίαο, δηνξίδεη έλαλ θνηλσληθφ ιεηηνπξγφ, αξσγφ ζηελ 

πξνζαξκνγή ηνπο θαη ζηελ θαζνδήγεζε θαη ηνπο πξνζθέξεη νηθνλνκηθή βνήζεηα. Δληνχηνηο, 

δελ έρνπλ φινη νη αλήιηθνη θνηλσληθφ ιεηηνπξγφ, θαζψο ε ειηθηαθή νκάδα 16-18, 

δηαρεηξίδεηαη απν ην θξάηνο δηαθνξεηηθά, κε ηελ βνήζεηα λα πξνζθέξεηαη θπξίσο πιηθά. 

Πξηλ αλαιχζσ ηνπο παξάγνληεο πνπ θαζηζηνχλ ηνπο αζπλφδεπηνπο αλειίθνπο 

επάισηνπο ζε πεξηζηαηηθά παξαβίαζεο ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο, ζα αλαθέξσ θάπνηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο ηεο έξεπλαο. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ αηφκσλ πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ήηαλ θνξίηζηα, κε ρψξα πξνέιεπζεο ηελ Αηζηνπνητα. Απφ έλα 

δείγκα 51 θνξηηζηψλ, νη 31 είραλ ππνζηεί αθξσηεξηαζκφ ζηα γελλεηηθά φξγαλα, ηελ γλσζηή 

θιεηηνξηδεθηνκή. Πξφθεηηαη γηα κηα πξαθηηθή, πνπ ε απαξρή ηεο ράλεηαη ζηελ ηζηνξία θαη 

εθαξκφδεηαη ζε ρψξεο ηεο Αζίαο θαη ηεο Αθξηθήο. Κάπνηνη κνπζνπικάλνη αλαθέξνπλ πσο ην 

ίδην ην Κνξάλη , πξνηείλεη ηνλ αθξσηεξηαζκφ γηα λα παξακείλεη ε γπλαίθα "θαζαξή". Σν 

Ηζιακηθφ Κξάηνο, βαζηδφκελν ζε απηή ηελ παξαπνκπή, ην 2014 επέβαιε δηάηαμε ζηε 

Μνζνχιε πνπ νξίδεη φηη φιεο νη γπλαίθεο 11 σο 46 εηψλ νθείινπλ λα ππνζηνχλ 

θιεηηνξηδεθηνκή. Δληνχηνηο, εθαξκφδεηαη θαη ζε ρξηζηηαληθνχο πιεζπζκνχο ηεο Αθξηθήο. 

Σα πεξηζζφηεξα άηνκα ηεο έξεπλαο δνχζαλ ζε ρψξνπο θηινμελίαο, αλάκεηθηνπο σο 

πξνο ην ζεμνπαιηθφ θχιν. Ζ χπαξμε θνηλσληθνχ ιεηηνπξγνχ δελ ήηαλ θαζνιηθή. Μφλν ηα 31 

άηνκα είραλ δηνξηζκέλν θνηλσληθφ ιεηηνπξγφ. ηηο ζπλεληεχμεηο γίλεηαη θαλεξφ, φηη ε 

ζπκαηνπνίεζε ήηαλ κηα δηαδηθαζία πνπ επαλαιακβαλφηαλ γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα, 

αθφκε θαη ρξφλσλ. ε απηφ ην ζεκείν, ζα ήζεια λα αλαθέξσ, φηη φινη νη ζπκκεηέρνληεο 

πήξαλ κέξνο επεηδή έρνπλ δερζεί θάπνηνπ είδνπο ζεμνπαιηθή παξαβίαζε, κε ην 72% λα 

δειψλεη φηη έρεη πέζεη ζχκα ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο παξαπάλσ απφ κηα θνξά.  

Πνηά ήηαλ , φκσο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δξαζηψλ; πσο είλαη αλακελφκελν, ην 

αλδξηθφ θχιν ππεξεθπξνζσπείηαη, ελψ νη γπλαίθεο δξάζηεο ήηαλ κφιηο 2. Οη πεξηζζφηεξνη 

άλδξεο  ραξαθηεξίζηεθαλ σο κε ιεπθνί, κε ρψξεο πξνέιεπζεο  ηελ Καξατβηθή, ηα Αξαβηθά 

θξάηε, ηελ Αθξηθή, ην Παθηζηάλ, ην Αθγαληζηάλ ή ηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε. πλήζσο ήηαλ 

άηνκα πνπ θηινμελνχληαλ ζην ίδην ρψξν εζηίαζεο ή ήηαλ γείηνλεο, αλ θαη δελ ιείπνπλ νη 

πεξηπηψζεηο πνπ ν δξάζηεο ήηαλ εληειψο άγλσζηνο. πρλά, νη δξάζηεο ήηαλ νη ίδηνη 
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αηηνχληεο αζχινπ, ίζσο θαη γη' απηφ ε ειηθηαθή νκάδα ηεο δεθαεηίαο ησλ 20 λα είρε 

κεγαιχηεξε εθπξνζψπεζε (42%). Αθνινπζνχζαλ νη έθεβνη θαη νη άλδξεο ζηελ δεθαεηία ησλ 

30, κε πνζνζηφ ζην 24%.  

ηηο ζπλεληεχμεηο , 3 ζηα 4 ζχκαηα αλαθέξνπλ φηη ε θαθνπνίεζε μεθίλεζε κέζα ζην 

πξψην έηνο πνπ θαηέθζαζαλ ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην , κε ηελ πιεηνςεθία ηφηε λα βξίζθεηαη 

ζηελ εθεβεία. Τπήξραλ θαη 2 πεξηζηαηηθά αγνξηψλ,  πνπ θαθνπνηήζεθαλ ζηελ ειηθία ησλ 10 

θαη 12 εηψλ. 

Οη αζπλφδεπηνη αλήιηθνη απνηεινχλ κηα νκάδα αηφκσλ κε ηδηαίηεξε επαισηφηεηα 

θαζψο δελ δηαζέηνπλ έλαλ ελήιηθν λα ηα πξνζηαηεχεη θαη ηα ίδηα, αθφκε, δελ έρνπλ 

αλαπηχμεη αξθεηέο άκπλεο. Απηφ ζεκαίλεη, φηη φηαλ ζα βξεζεί έλαο κεγαιχηεξνο άλζξσπνο λα 

ηνπο ζπκπαξαζηαζεί θαη λα ηα ζηεξίμεη ζηε λέα ηνπο δσή, εθείλα ζηαδηαθά ζα ηνλ 

ζεσξήζνπλ κηα λέα νηθνγέλεηα, έλα άηνκν εκπηζηνζχλεο. Γπζηπρψο, απηά ηα άηνκα 

ζπκβαίλεη λα εθκεηαιιεχνληαη απηή ηελ εκπηζηνζχλε θαη ηελ νηθεηφηεηα γηα λα 

ηθαλνπνηήζνπλ ηηο εξσηηθέο ηνπο δηαζέζεηο.  Μειεηψληαο ηνπο παξάγνληεο πνπ θαζηζηνχλ ηα 

αζπλφδεπηα παηδηά πην εχθνια ζχκαηα, νη εξεπλεηέο ρψξηζαλ ηα αίηηα ζε 7 βαζηθέο 

θαηεγνξίεο. 

Αξρηθά, νη πξνζσπηθνί παξάγνληεο πνπ πεξηβάιινπλ θάζε παηδί παίδνπλ έλα ζεκαληηθφ 

ξφιν. ηελ πεξίπησζε ησλ αζπλφδεπησλ, αηηνχλησλ άζπιν, θάπνηνη παξάγνληεο είλαη 

πεξηζζφηεξν θνηλνί. Βξηζθφκελα ζε κηα λέα ρψξα, ζπρλά κε δηαθνξεηηθή θνπιηνχξα θαη 

θνηλσληθή πξνζέγγηζε ζε ζχγθξηζε κε ηε δηθή ηνπο, ηα παηδηά αγλννχλ ηα δηθαηψκαηα πνπ ηα 

πεξηβάιινπλ. Αγλννχλ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ έρεη ην θάζε θξάηνο απέλαληη ζηελ πξνζηαζία 

θαη ηελ επεκεξία ηνπο. Δίλαη κφλα θαη απνκνλσκέλα ζε έλα πεξηβάιινλ γηα ην νπνίν δελ 

γλσξίδνπλ ηίπνηα, ρσξίο θαλ λα κηιάλε ηελ γιψζζα ηνπ θξάηνπο. Δπνκέλσο, απηφ πνπ 

πξσηίζησο αλαδεηνχλ είλαη παξέα, αλζξψπνπο λα έξζνπλ ζε επαθή, λα κνηξαζηνχλ ηηο 

εκπεηξίεο ηνπο θαη λα κεηψζνπλ ην θφβν γηα ηελ θαηλνχξηα δσή. Σα άηνκα πνπ έρνπλ σο 

πξνέιεπζε ην ίδην θξάηνο κε ην δηθφ ηνπο, είλαη αθφκε πην επηζπκεηά, θαζψο έηζη ζα 

κνηξαζηνχλ θαη ηελ λνζηαιγία γηα ηα αγαπεκέλα ηνπο κέξε, ζα ππάξμεη κεγαιχηεξε 

θαηαλφεζε θαζψο ζα ελσζνχλ θάησ απφ ηελ ζθέπε ηεο ίδηα θνπιηνχξαο. Δπηπιένλ, ηα παηδηά 

πνιιέο θνξέο αγλννχλ ηελ έλλνηα ηεο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο θαη ηα δηθαηψκαηα ηνπο 

ελάληηα ζε απηήλ. Μπνξεί λα κελ έρεη γίλεη θαλ ιφγνο γηα ηελ ζεμνπαιηθφηεηα απφ ηνπο 

γνλείο, ζην δηάζηεκα πξηλ ηελ αλαρψξεζε, κηαο θαη ζε αξθεηέο ρψξεο απνηειεί έλα ζέκα 

ηακπνχ. 
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Σαπηφρξνλα, νη πεξηζηαζηαθνί παξάγνληεο ζα επεξεάζνπλ ζεκαληηθά ηελ θαηάζηαζε. 

Οη αζπλφδεπηνη αλήιηθνη ζπρλά δηακέλνπλ ζε δνκέο θηινμελίαο καδί κε πνιιά αθφκε παηδηά 

θαη λένπο, δηαθνξεηηθήο ειηθίαο, θχινπ θαη θνπιηνχξαο. Ζ πςειή ζπζζψξεπζε παηδηψλ ζηνλ 

ίδην ρψξν, ρσξίο ηελ αλάινγε επηηήξεζε, δεκηνπξγεί πνιιέο επθαηξίεο απνκφλσζεο. 

Άιισζηε ηα παηδηά απηά ζηεξνχληαη ηελ χπαξμε ελφο ελειίθνπ, άμηνπ εκπηζηνζχλεο, πνπ ζα 

έρεη καδί ηνπο θάηη πεξηζζφηεξν απφ κηα επαγγεικαηηθή ζρέζε πνπ φξηζε ην θξάηνο. Δπίζεο, 

πξνεγνπκέλσο αλέθεξα φηη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο νη δξάζηεο βξίζθνληαη ζηελ δεθαεηία ησλ 

20, αηηνχληεο άζπιν θαη νη ίδηνη. Απηφ ζεκαίλεη φηη είλαη πηζαλφ ζηηο δνκέο δηακνλήο λα 

έξζνπλ ζε επαθή κε αλήιηθα θνξίηζηα, φληαο νη ίδηνη νηθνλνκηθά θησρνί θαη ζε αλαδήηεζε 

ζπλαηζζεκαηηθήο επαθήο. ε κηα ειηθία, φπνπ ε ζεμνπαιηθφηεηα έρεη πιήξσο αλαπηπρζεί, ε 

αλάγθε γηα εξσηηθφ ζχληξνθν είλαη ηδηαίηεξα έληνλε. Παξ' φια απηά νη θαηαζηάζεηο δελ 

επηηξέπνπλ ζε απηνχο ηνπο λένπο λα βξνπλ έλαλ ζχληξνθν, ελψ ε νηθνλνκηθή ηνπο δπζπξαγία 

θάλεη δχζθνιν θαη ην λα απεπζπλζνχλ ζηνλ αγνξαίν έξσηα. Δπνκέλσο, ε πην εχθνιε ιχζε 

είλαη ηα αλήιηθα αζπλφδεπηα θνξίηζηα πξφζθπγεο, πνπ ήδε γλσξίδνπλ θαη έρνπλ επαθέο. Αο 

κελ μερλάκε , άιισζηε, φηη ζε θάπνηεο θνπιηνχξεο νη άλδξεο αξθεί λα ζειήζνπλ κηα γπλαίθα 

θαη εθείλε νθείιεη λα ππνηαρζεί ζηελ επηζπκία ηνπο. 

Ζ θνπιηνχξα είλαη έλαο ηξίηνο ζεκαληηθφο παξάγνληαο ζε πεξηζηαηηθά ζεμνπαιηθήο 

θαθνπνίεζεο. ηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο Αλαηνιήο θαη ηεο Αθξηθήο, νη γπλαίθεο έρνπλ 

πεξηνξηζκέλα δηθαηψκαηα θαη ν ξφινο ηνπο πεξηιακβάλεη ηελ κνξθή κηαο ληξνπαιήο θαη 

παζεηηθήο χπαξμεο. Δίηε ε ζξεζθεία, φπσο ην Ηζιάκ, είηε νη ηεξαξρηθνί θαλφλεο κηαο θπιήο 

ζηελ Αθξηθή, ε θνηλσλία παξάγεη θαη πξνάγεη πξφηππα ζπκπεξηθνξάο. Σα θνξίηζηα- 

πξφζθπγεο έρνπλ εζσηεξηθεχζεη ην γπλαηθείν πξφηππν ηεο θνπιηνχξαο ηνπο πξηλ ηελ 

αλαρψξεζε απφ ηε ρψξα ηνπο θαη κε απηφ πνξεχνληαη ζηε ρψξα ππνδνρήο. Ζ παζεηηθφηεηα 

κε ηελ νπνία δέρνληαη δηάθνξεο θαηαζηάζεηο, ε ηάζε γηα ππνηαγή θαη ε αλάγθε λα 

εκπηζηεπζνχλ, ηηο θάλεη επάισηεο απέλαληη ζην αληξηθφ θχιν. Δπηπξφζζεηα, ζε απηέο ηηο 

θνπιηνχξεο ην λα δερζείο ζεμνπαιηθή επίζεζε θαη λα ακαπξσζεί ε ηηκή ζνπ , είλαη κηα 

ζπλζήθε πνπ ελεξγνπνηεί έληνλα ηνλ ζηηγκαηηζκφ. Παίξλνληαο σο παξάδεηγκα ηελ 

κνπζνπικαληθή ζξεζθεία θαη ηηο ρψξεο πνπ εθαξκφδεηαη απζηεξά, φπσο νη Αξαβηθέο ρψξεο, 

ε γπλαίθα απαγνξεχεηαη λα θπθινθνξεί κφλε θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα εμέιζεη 

απφ ην ρψξν ηνπ ζπηηηνχ ρσξίο καληήια ή κπνχξθα. Ζ παξαβίαζε ηεο ζαξίαο, ηνπ 

κνπζνπικαληθνχ λφκνπ, ηηκσξείηαη. Μπνξνχκε , ινηπφλ, λα αλαινγηζηνχκε ηη ζεκαίλεη γηα 

κηα θνπέια, απηήο ηεο θνπιηνχξαο, ην λα παξαβηαζηεί ε ζεμνπαιηθφηεηα θαη ε αγλφηεηα ηεο. 
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Ζ θνπιηνχξα, γηα κηα αθφκε θνξά, ζα θαζνξίζεη αξθεηά θαη ηνπο παξάγνληεο ηνπο 

ζρεηηθνχο κε ην δξάζηε. ε γεληθέο γξακκέο, αλά ηελ πθήιην, ν άλδξαο ζεσξείηαη ζε κεγάιν 

βαζκφ σο ην ηζρπξφ θχιν πνπ αληηκεησπίδεη ηελ γπλαίθα κε κηα ππνηηκεηηθή δηάζεζε. Απηή ε 

αληίιεςε ζπλαληάηαη ζε πνιιέο θνηλσλίεο, αθφκε θαη ζε ρξηζηηαληθέο. ε ρψξεο φπνπ ην 

πξφηππν ξφινπ, νξίδεη ηνλ άλδξα σο macho , φπσο είλαη ε Ηζπαλία, ε Πνξηνγαιία θαη νη 

Λαηηληθέο ρψξεο ηεο Ακεξηθήο, νη άλδξεο νθείινπλ λα ππνηάζζνπλ ηηο γπλαίθεο ηνπο. Ζ 

εμνπζία πνπ αζθείηαη ζην γπλαηθείν θχιν, ε αληίιεςε ζπρλά φηη θάπνηεο γπλαίθεο 

πξνθαινχλ εξσηηθά, αθφκε θη αλ δελ ην θάλνπλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ην πφζν επάισηα είλαη ηα 

αζπλφδεπηα αλήιηθα θνξίηζηα, δελ αθήλνπλ πνιινχο ελδνηαζκνχο ζηνπο άλδξεο γηα λα 

δηαπξάμνπλ κηα πξνζβνιή ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο. Άιισζηε, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο νη 

δξάζηεο  βαζίδνληαη ζην φηη ηα ζχκαηα δελ ζα απεπζπλζνχλ ζηηο αξρέο, δελ ζα κηιήζνπλ θαη 

έηζη θακία ηηκσξία δελ κπνξεί λα ππεηζέιζεη.  

Ζ άξλεζε ησλ πεξηζζφηεξσλ ζπκάησλ λα κηιήζνπλ είλαη έλαο άιινο παξάγνληαο πνπ 

πξνάγεη ηελ ζπκαηνπνίεζε θαη θπζηθά, ηελ θαη' εμαθνινχζεζε ζπκαηνπνίεζε. Σα παηδηά 

πξφζθπγεο ζπρλά δελ κηινχλ γηα ηα ηξαχκαηα θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπο, αξλνχκελα λα 

ηξαπκαηίζνπλ μαλά παιηέο ηνπο πιεγέο. Απηή ε ηαθηηθή, ηεο απφιπηεο απνκφλσζεο ζρεηηθά 

κε κηα πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε, εμαθνινπζεί θαη ζηηο πεξηπηψζεηο θαθνπνίεζεο. Οη ιφγνη 

πνπ σζνχλ έλα παηδί λα κελ κηιήζεη είλαη πνιινί, ην απνηέιεζκα, φκσο , είλαη θπξίσο έλα. 

Σα παηδηά απηά παξακέλνπλ ζε θίλδπλν. ε πεξηπηψζεηο πνπ νη ππεχζπλνη ή νη γνλείο, πξηλ ην 

ηαμίδη, έρνπλ κηιήζεη ζηα παηδηά ηνπο ζρεηηθά κε ηελ ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε θαη πσο λα 

απνθεπρζεί ή ηη πξέπεη λα θάλνπλ αθνχ ζπκβεί, ηα παηδηά έρνπλ εθνδηαζηεί κε έλαλ 

πξνζηαηεπηηθφ παξάγνληα. Δίλαη πηζαλφηεξν λα κηιήζνπλ, γηα παξάδεηγκα φηαλ δερζνχλ ηελ 

πξψηε ιεθηηθή επίζεζε, πξηλ ηα πξάγκαηα γίλνπλ πεξηζζφηεξν ζνβαξά. Αλαθνξηθά, ζε απηή 

ηελ έξεπλα απφ ηα 51 παηδηά , κφλν 12 παηδηά κίιεζαλ γηα ηελ θαθνπνίεζε, ηα 7 θπξίσο 

επεηδή ήζειαλ λα ζπδεηήζνπλ γηα ηηο επηπηψζεηο απηήο ζηε δσή ηνπο. 

Έλαο ιφγνο πνπ απνηξέπεη ηα παηδηά λα κηιήζνπλ γηα απηφ πνπ ηνπο ζπλέβε είλαη 

επεηδή αγλννχλ θάζε ζρεηηθή, κε ην δήηεκα, πιεξνθνξία. πσο πξναλέθεξα, ηα παηδηά 

ζπρλά δελ γλσξίδνπλ ηελ λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο πνπ ηα θηινμελεί, νχηε ηα δηθαηψκαηα ηνπο 

πνπ ηα πξνζηαηεχνπλ. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ληψζνπλ πεξηζσξηνπνηεκέλα, δέθηεο 

ξαηζηζκνχ θαη ζηηγκαηηζκνχ θαη ρσξίο ην ζάξξνο λα δηεθδηθήζνπλ κηα θαιχηεξε 

κεηαρείξηζε. Άιισζηε, δελ κπνξνχκε λα πεξηκέλνπκε απφ έλα παηδί λα αγσληζηεί γηα ηα 

δηθαηψκαηα ηνπ. Απηφ είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ αλαιακβάλεη ν ελήιηθαο.  Ζ άγλνηα δελ 

πεξηνξίδεηαη ζηε λνκνζεζία αιιά θαη ζην πνηεο ππεξεζίεο είλαη νη αξκφδηεο γηα λα 



33 
 

απεπζπλζεί ην παηδί. Γηα απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ην θξάηνο, ππνηίζεηαη έρεη δηνξίζεη ηνλ 

θνηλσληθφ ιεηηνπξγφ, εάλ θαη εθφζνλ έρεη θαιή ζρέζε ην παηδί καδί ηνπ, ψζηε λα ηνπ 

εθκπζηεξεπηεί ην πξφβιεκα. Ση γίλεηαη , φκσο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην παηδί δελ έρεη 

θνηλσληθφ ιεηηνπξγφ; πσο είδακε παξαπάλσ, απηφ δελ είλαη έλα ζπάλην θαηλφκελν. Έλα 

αθφκε εκπφδην είλαη ε γιψζζα. Υσξίο θνηλφ θψδηθα επηθνηλσλίαο ην παηδί δελ έρεη ηξφπν λα 

κεηαδψζεη φζα δεη. Αθφκε θαη εάλ ππάξμεη κεηαθξαζηήο ή ην παηδί γλσξίδεη ζηνηρεησδψο 

αγγιηθά, ηελ παγθφζκηα γιψζζα επηθνηλσλίαο, απηά δελ είλαη αξθεηά γηα λα κηιήζεη γηα έλα 

ηφζν επαίζζεην δήηεκα. Αθφκε θη αλ μεπεξαζηνχλ ηα παξαπάλσ εκπφδηα θαη ην παηδί 

κηιήζεη, δελ είλαη ζίγνπξν φηη ν ππεχζπλνο ελήιηθαο, πνπ είηε θαιείηαη αζηπλνκία, πξνζηαζία 

παηδηνχ ή θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο, ζα δψζεη ηελ πξέπνπζα ζεκαζία. Κάπνηεο θνξέο κπνξεί λα 

ππνηηκήζεη ην πξφβιεκα, άιιεο πάιη λα κεηαρεηξηζηεί ην παηδί κε ηελ πξνθαηάιεςε πνπ 

πεξηβάιιεη πνιινχο αλζξψπνπο. ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξμεη νκνινγία αιιά φρη αλάιεςε 

δξάζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε, ηφηε ην παηδί ζπλερίδεη λα βξίζθεηαη ζε θίλδπλν. Ίζσο ζε 

κεγαιχηεξν θίλδπλν, θαζψο ζα θνβάηαη ηα αληίπνηλα επεηδή δελ παξέκεηλε ερέκπζν ή θαζψο 

ν δξάζηεο ζα δεη πσο θαλείο δελ κπνξεί λα ηνλ ηηκσξήζεη θαη άξα κπνξεί λα ζπλερίζεη 

αλεκπφδηζηνο. 

Σέινο, άιινο έλαο παξάγνληαο είλαη ε πίζηε ζην έζλνο ηνπ παηδηνχ. Οη πξφζθπγεο είλαη 

κηα νκάδα πνπ δέρνληαη ηδηαίηεξν ζηηγκαηηζκφ θαη ξαηζηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο. Πάληνηε ζα 

είλαη "μέλνη" ζηε ρψξα πνπ ζα δνπλ θαη ζπρλά ζα απνηεινχλ ηνπο απνδηνπνκπαίνπο ηξάγνπο 

γηα πξνβιήκαηα φπσο ε νηθνλνκία, ε αλεξγία, ε εγθιεκαηηθφηεηα. Αλαθέξνληαο πεξηζηαηηθά 

ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο, παξαβίαζεο ηεο αμηνπξέπεηαο ηνπ αηφκνπ ηφζν βίαηα, ζε έλαλ 

θνηλσληθφ ιεηηνπξγφ, πνιίηε ηεο λέαο ρψξαο, ηα παηδηά ληψζνπλ φηη πξνζζέηνπλ ιφγνπο γηα 

λα ζηηγκαηηζηεί ην έζλνο ηνπο θαη νη πξφζθπγεο γεληθφηεξα. Κη αλ ν δξάζηεο είλαη απφ ηε 

ρψξα πνπ θηινμελεί ην παηδί, πνηνο ζα πξνζηαηεπζεί; Θεσξεηηθά ην παηδί. Γπζηπρψο ζε 

πνιιέο ρψξεο ππάξρεη ζπγθάιπςε, θαζψο θαλείο δελ ζέιεη λα θαηεγνξεζεί ν ζπκπαηξηψηεο 

ηνπ θαη έηζη απηφο πνπ πξνζηαηεχεηαη είλαη ν δξάζηεο θαη φρη ην ζχκα. 

Ζ παξαβίαζε ηεο αηνκηθφηεηαο ηνπ παηδηνχ, ε πξνζβνιή ηνπ αζψνπ ζψκαηνο ηνπ κε 

ηφζν αζεβή θαη πξφζηπρν ηξφπν θαη νη ζπλέπεηεο πνπ αθνινπζνχλ, φπσο είλαη κηα 

αλεπηζχκεηε εγθπκνζχλε ή ε πξνδνζία πνπ ληψζεη ην παηδί απφ φζνπο ζα ην "πξνζηάηεπαλ", 

έξρνληαη λα πξνζζέζνπλ ηξαχκαηα ζηνλ ήδε θαηαθεξκαηηζκέλν ςπρηθφ θφζκν ηνπ. ρεηηθά 

κε ηηο γξακκέο άκπλαο ελάληηα ζηελ ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε ζα κηιήζσ ζην ηειεπηαίν 

θεθάιαην, πνπ αλαθέξεηαη ζηηο παξεκβάζεηο. Οη έξεπλεο πνπ αλέθεξα είλαη πεξηνξηζκέλεο 

ζπγθξηηηθά κε ην κέγεζνο ηνπ πξνβιήκαηνο. Γπζηπρψο, ε βηβιηνγξαθία είλαη πεξηνξηζκέλε 
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επηβεβαηψλνληαο ηελ απάζεηα θαη ηελ αδηαθνξία ηνπ εξεπλεηηθνχ θφζκνπ ζε έλα ηφζν 

νπζηψδεο δήηεκα. Σα πεξηζηαηηθά θαθνπνίεζεο δελ πεξηνξίδνληαη κφλν ζην ζρνιείν, ηελ 

νηθνγέλεηα θαη ηελ ρψξα θηινμελίαο. Μπνξνχλ λα ζπκβνχλ ζε θάζε ζηηγκή ηεο δσήο ησλ 

αζπλφδεπησλ αλειίθσλ, πξηλ ην ηαμίδη ζε έλα θαιχηεξν κέιινλ, θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά, 

παίξλνληαο δηάθνξεο κνξθέο.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Η ΧΤΦΙΚΗ ΤΓΕΙΑ ΣΨΝ ΑΤΝΟΔΕΤΣΨΝ ΑΝΗΛΙΚΨΝ ΠΡΟΥΤΓΨΝ 

 

3.1.Παρϊγοντεσ προςταςίασ και κινδύνου τησ ψυχικήσ υγείασ των 

αςυνόδευτων παιδιών . 

Μειεηψληαο ηηο έξεπλεο ζρεηηθά κε ηελ ςπρηθή πγεία ησλ αλήιηθσλ αζπλφδεπησλ 

πξνζθχγσλ κπνξνχκε λα εληνπίζνπκε νξηζκέλνπο πξνζηαηεπηηθνχο παξάγνληεο αιιά θαη 

θάπνηνπο πνπ ζέηνπλ ηελ ςπρηθή πγεία ζε κεγαιχηεξν θίλδπλν. Κάζε αλήιηθνο πνπ 

θαηαθζάλεη ζε κηα ρψξα ππνδνρήο ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη σο κηα μερσξηζηή νληφηεηα, 

κε δηθή ηνπ θνπιηνχξα θαη ηξαχκαηα, θαη φρη σο κέξνο κηαο κάδαο πξνζθχγσλ. Ζ 

εμαηνκίθεπζε αιιά θαη ν έιεγρνο ηνπ ηζηνξηθνχ ζα βνεζήζνπλ λα εληνπηζηνχλ ηα ηδηαίηεξα 

δεηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ θαηαγσγή ηνπ παηδηνχ. Με απηφ ελλνψ ηφζν ην επίπεδν 

πγεηνλνκηθνχ ειέγρνπ θαη ηνπ απαξαίηεηνπ εκβνιηαζκνχ, φπσο πθίζηαηαη ζηελ ρψξα ηνπ, 

φζν ηελ χπαξμε κηαο ελδεκηθήο λφζνπ κε ζπγθεθξηκέλν ηνπνγξαθηθφ ραξαθηήξα. Γηα 

παξάδεηγκα, ζηε Γνπαηεκάια θαη ηελ Ολδνχξα πθίζηαηαη κηα ελδεκηθή λφζνο, ε ιεγφκελε 

Chagas ή λφζνο ησλ θησρψλ, πνπ κεηαδίδεηαη κέζσ ηνπ αίκαηνο θαη κέζσ ηεο κεηέξαο ζην 

έκβξπν, ε νπνία έρεη ελνρνπνηεζεί γηα θαξδηνπάζεηεο θαη εκθξάγκαηα. Πξνζβάιεη θπξίσο 

ηνπο ηζηνχο ηεο θαξδηάο θαη ηνπ εληέξνπ θαη ζεσξείηαη ην λέν AIDS ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο. 

Δπνκέλσο, έλαο αζπλφδεπηνο αλήιηθνο κε πξνέιεπζε απφ εθείλεο ηηο ρψξεο ζα πξέπεη λα 

εμεηαζηεί πξνθεηκέλνπ λα δηεπθξηληζηεί αλ θέξεη ή φρη ην παξάζηην πνπ ηελ πξνθαιεί. Έηζη 

ζα κπνξέζεη λα ιάβεη ηδηαίηεξε θαξκαθεπηηθή ζεξαπεία αιιά θαη λα απνθεπρζεί ε κεηάδνζε 

ζε πγηήο πιεζπζκνχο ηεο ρψξαο ππνδνρήο. Αθφκε, ηα παηδηά πξφζθπγεο απφ ηηο ρψξεο ηεο 

Λαηηληθήο Ακεξηθήο, ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο δπζπξαγίαο ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ 

πιεζπζκνχ, είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα έρνπλ ιάβεη εμεηάζεηο γηα πιήξε ηαηξηθφ έιεγρν ζηηο 

ειηθίεο ησλ 12 κε 18. Άξα, ηα παηδηά απηά αθφκε θη αλ πάζρνπλ απφ θάπνηα αζζέλεηα , νη 

πηζαλφηεηεο λα είλαη γλψζηεο απηνχ ή λα ιακβάλνπλ ζεξαπεία είλαη εμαηξεηηθά ζπάληεο. ( 

Ciaccia & John, 2016) 

Τπάξρνπλ κηα ζεηξά παξαγφλησλ πνπ επηβαξχλνπλ ηελ ςπρηθή πγεία απηψλ ησλ 

παηδηψλ, φπσο είλαη ν απνρσξηζκφο απφ ηνπο γνλείο θαη ην θνηλσληθφ - θηιηθφ πεξηβάιινλ 

πνπ νδεγεί ζηελ απνκφλσζε κε θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο γηα ηελ πγεία, ην άγρνο θαη ε 

αγσλία γηα ηε δσή φζσλ άθεζαλ πίζσ ηνπο θαη γηα ην αλ ζα ππάξμεη επαλέλσζε κε ηελ 

νηθνγέλεηα, ε θαθνπνίεζε, ην ηξαχκα πνπ πξνέξρεηαη απφ ηνλ πφιεκν, νη αιιαγέο ζηνπο 

ξφινπο ηεο νηθνγέλεηαο αιιά θαη ην ελδερφκελν ζπλαίζζεκα ηεο απνηπρίαο. Δπηπιένλ, ηα 
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παηδηά πξφζθπγεο αληηκεησπίδνπλ έληνλν ζηξεο πνπ έρεη σο πεγή πξνέιεπζεο ηηο αιιαγέο 

ζηηο θνηλσληθέο δνκέο ζηε λέα ρψξα πνπ εγθαζίζηαληαη θαη ηελ αλάγθε γηα πξνζαξκνγή ζηε 

λέα θνπιηνχξα.( Ciaccia & John, 2016) Γεκηνπξγείηαη κηα έληνλε αληηπαξάζεζε ζηνλ 

ςπρηζκφ ηνπ παηδηνχ, φπνπ πξέπεη λα ζπκβηβάζεη ηελ παιηά κε ηελ λέα θνπιηνχξα, έηζη ψζηε 

λα δηαηεξήζεη ηηο ξίδεο θαη ην παξειζφλ ηνπ αιιά ηαπηφρξνλα λα ελαξκνληζηεί κε ην λέν 

πεξηβάιινλ πνπ ζα δήζεη. Δπίζεο, ε πξψηκε έθζεζε ζηελ δηάθξηζε θαη ηνλ ξαηζηζκφ έρεη 

ζπζρεηηζηεί κε ηελ απμεκέλε παξνπζία ζπκπησκάησλ ζσκαηνπνίεζεο, κε απμεκέλα 

πνζνζηά θαηάζιηςεο/ άγρνπο θαη ρακειή απηνπεπνίζεζε. ( Blodorn, Major & Kaiser, 2016) 

ια ηα παξαπάλσ απνηεινχλ κεξηθά απφ ηα πξνβιήκαηα ζηε δσή ησλ αζπλφδεπησλ, πνπ ζα 

δνχκε θαη παξαθάησ, θαη είλαη νη θχξηεο αηηίεο γηα ηε κεησκέλε απηνεθηίκεζε, ηα 

θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα, ηελ ρξήζε νπζηψλ, ηελ επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά, ηηο αγρψδεηο 

δηαηαξαρέο, ηελ ξηςνθίλδπλε ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά θαη ηελ ρακειή αθαδεκατθή πνξεία. ( 

Ciaccia & John, 2016) 

Τπάξρνπλ, φκσο , θάπνηνη παξάγνληεο πνπ ιεηηνπξγνχλ πξνζηαηεπηηθά ζηνλ ςπρηζκφ 

ηνπ αηφκνπ. Απηνί κπνξεί λα είλαη ε ίδηα ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ παηδηνχ, κηα πξνζσπηθφηεηα 

πνπ πξνζαξκφδεηαη εχθνια ή αμηνινγεί γλσζηηθά ηα γεγνλφηα κε ηξφπν ιεηηνπξγηθφ, ε 

δέζκεπζε ζην ζρνιηθφ πιαίζην θαη ηελ αθαδεκατθή πνξεία, ηα εθηεηακέλα δίθηπα 

θνηλσληθψλ επαθψλ πνπ επηηξέπνπλ ηελ επαθή κε ηηο παξαδφζεηο ηεο ρψξαο ηνπ αιιά θαη νη 

αλάδνρνη γνλείο πνπ ζα αλαιάβνπλ ην παηδί θαη ζα ιεηηνπξγήζνπλ σο ζεξαπεπηέο. 

Ζ ηδηφηεηα ηνπο σο αζπλφδεπηνη αλήιηθνη απνηειεί, θαη ε ίδηα, έλαλ θξίζηκν 

παξάγνληα. ε κηα έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ νη Thommessen, Laghi, Cerrone, Baiocco & 

Todd (2013) εληφπηζαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηελ ςπρνπαζνινγία ησλ παηδηψλ πνπ 

κεηαλάζηεπζαλ κε ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο θαη ζηνπο αζπλφδεπηνπο αλειίθνπο, κε ηνπο 

ηειεπηαίνπο λα παξνπζηάδνπλ πςειφηεξν δείθηε ζπκπησκάησλ θαηάζιηςεο, αγρσδψλ 

δηαηαξαρψλ, κεηαηξαπκαηηθνχ ζηξεο θαη ςπρηαηξηθψλ δηαηαξαρψλ. Απηφ ππνδεηθλχεη ηελ 

νηθνγέλεηα σο έλα πξνζηαηεπηηθφ παξάγνληα ζηα ηξαπκαηηθά γεγνλφηα πνπ δνπλ ηα παηδηά 

πξφζθπγεο. Σα παηδηά πνπ κεηαλαζηεχνπλ έρνληαο ππνζηεξηθηηθφ πιαίζην θαη ηελ πξνζηαζία 

ηεο νηθνγέλεηαο, δηαθξίλνληαη γηα ην κεγαιχηεξν βαζκφ πξνζαξκνζηηθφηεηαο.( Loughry & 

Flouri, 2001) 'πσο επηζεκαίλεηαη ζε κηα άιιε έξεπλα, ηα αζπλφδεπηα παηδηά ζηεξνχληαη ηεο 

δπλαηφηεηαο λα κάζνπλ απφ ηνπο γνλείο ηνπο ζηξαηεγηθέο ψζηε λα γίλνπλ θνηλσληθά θαη 

ζπλαηζζεκαηηθά αληαγσλίζηκνη.( Bean, Eurelings, Bontekoe & Spinhoven, 2007) Απφ 

ζεξαπεπηηθήο απφςεσο νη ίδηνη επηζεκαίλνπλ κηα ζπκπεξηθνξηζηηθήο πξνζεγγίζεσο ζεξαπεία, 

πνπ ζα εζηηάδεη ζηελ εθκάζεζε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, ηηο ζηξαηεγηθέο ραιάξσζεο θαη 
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αληηκεηψπηζεο ηνπ ρξφληνπ ζηξεο πνπ επήιζε απφ ηξαχκαηα. Δληνχηνηο, νη Loughry & Flouri 

(2001) ζε κηα έξεπλα ζρεηηθά κε ηα αζπλφδεπηα παηδηά ηνπ πνιέκνπ ζην Βηεηλάκ, ιίγα 

ρξφληα κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπο ζηε ρψξα ηνπο, εληφπηζαλ ιηγφηεξα πξνβιήκαηα 

εμσηεξίθεπζεο, φπσο είλαη ε επηζεηηθφηεηα. Απηφ, ίζσο, ππνδεηθλχεη φηη απηά ηα παηδηά 

ληψζνπλ λα έρνπλ κεγαιχηεξν έιεγρν ζηε δσή ηνπο, ζπγθξηηηθά κε ηα ζπλνδεπφκελα παηδηά. 

Άιισζηε, ν κεγαιχηεξνο αξηζκφο ηξαπκάησλ πνπ ρξεηάζηεθε λα αληηκεησπίζνπλ κφλα , ηα 

βνήζεζε λα αλαπηχμνπλ έλα είδνο ζπλαηζζεκαηηθήο αληνρήο θαη δχλακεο. Δίλαη, επίζεο, 

ζεκαληηθφ έλα άιιν εχξεκα ζρεηηθά κε ηα παηδηά πνπ θηάλνληαο ζηε ρψξα ππνδνρήο κφλα, 

έρνπλ έλα ζπγγεληθφ πξφζσπν λα ηα πεξηκέλεη. Οη αλήιηθνη πνπ θαηέθζαζαλ ζηελ Οιιαλδία, 

μέξνληαο πσο δηαζέηνπλ έλαλ δηθφ ηνπο άλζξσπν εθεί, εκθάληζαλ ρακειφηεξα επίπεδα 

πξνβιεκάησλ εζσηεξίθεπζεο,.(Bean, Eurelings, Bontekoe & Spinhoven, 2007) Σν ίδην 

απνηέιεζκα ππνζηεξίδεη θη άιιε κηα έξεπλα, ζπκπιεξψλνληαο ρακειφηεξα πνζνζηά θαη ζην 

κεηαηξαπκαηηθφ ζηξεο.(Fazel, Reed, Panter- Brick & Stein, 2011) 

Φπζηθά ην θχιν απνηειεί έλαλ αθφκε παξάγνληα πνπ δηαρσξίδεη ηε ζπκπησκαηνινγία 

ησλ παηδηψλ. Σα θνξίηζηα θαίλεηαη λα αληηκεησπίδνπλ πεξηζζφηεξν ζπρλά ζπκπηψκαηα 

αγρψδνπο δηαηαξαρήο. ηελ έξεπλα ησλ Thommessen et. all (2013), ηα θνξίηζηα ζε πνζνζηφ 

35,3% παξνπζίαδαλ κεηαηξαπκαηηθφ ζηξεο, ελψ γηα ηα αγφξηα κφιηο ην 14,3% ηνπ δείγκαηνο 

είρε ζπκπηψκαηα. ε γεληθέο γξακκέο, ηα θνξίηζηα θαίλεηαη λα αλαπηχζζνπλ ζπρλφηεξα 

ςπρνινγηθέο δηαηαξαρέο εζσηεξίθεπζεο, φπσο θαηάζιηςε θαη αγρψδεο δηαηαξαρέο θαη λα 

ζεκεηψλνπλ πςειφηεξα επίπεδα ζηα ζρεηηθά εξσηεκαηνιφγηα. Άιισζηε, ην θχιν ζα 

θαζνξίζεη θαη ην είδνο ησλ ηξαπκάησλ ζηα νπνία εθηίζεληαη ηα παηδηά, κε ηα θνξίηζηα λα 

απαξηζκνχλ πεξηζζφηεξα ηξαπκαηηθά γεγνλφηα.( Bean, Eurelings, Bontekoe & Spinhoven, 

2007. Derluyn, Mels & Broekaert, 2008. Reed, Fazel, Jones, Panter- Brick & Stein, 2012) Σα 

δπν θχια έρνπλ δηαθνξεηηθφ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα εθηεζνχλ ζηε βία. Γηα παξάδεηγκα, ηα 

θνξίηζηα ζα γίλνπλ ζπρλφηεξα ζχκαηα ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο, ελψ ηα αγφξηα ζα 

αλαγθαζηνχλ λα θαηαηαρζνχλ ζην ζηξαηφ ζπκκεηέρνληαο ζηηο ζπξξάμεηο. Αθφκε, ν ξφινο 

πνπ πηνζεηείηαη απφ ηελ νηθνγέλεηα θαη ηελ θνηλσλία ζχκθσλα κε ην θχιν ηνπ παηδηνχ ζα 

επεξεάζεη ηελ ςπρνπαζνινγία. Χο επί ησλ πιείζησλ, ηα θνξίηζηα ηείλνπλ λα ζεσξνχληαη πην 

εχζξαπζηα, πξέπεη λα πξνζηαηεχνπλ ηελ αγλφηεηα θαη ηελ ηηκή ηνπο θαη ε έθζεζε ζηε 

ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε, πέξα απφ ην ηξαχκα πνπ πξνθαιεί απηή θαζ' απηή, ζα ζηηγκαηίζεη 

ηελ λεαξή θνπέια θαη ζε εζηθφ επίπεδν ζχκθσλα κε ηηο λφξκεο ηεο θνηλσλίαο ηεο. Δπίζεο, ηα 

δπν θχια καζαίλνπλ δηαθνξεηηθνχο κεραληζκνχο αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ, κε ηα 

θνξίηζηα λα εζσηεξηθεχνπλ θαη λα είλαη πην παζεηηθέο θαη κε ηα αγφξηα αλαιακβάλνληαο 
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δξάζε, πξνθεηκέλνπ λα επαιεζεχζνπλ ζηελ θνηλσλία ηνλ ξφιν πνπ ηνπο πξνζάπηεη. Ο πην 

ελεξγεηηθφο ξφινο πνπ ηνπο ππαγνξεχεη ε θνηλσλία, πηζαλφλ λα ζρεηίδεηαη θαη κε ην 

κεγαιχηεξν δείθηε πξνβιεκάησλ εμσηεξίθεπζεο πνπ παξνπζηάδνπλ ηα αγφξηα, ζε ζχγθξηζε 

κε ην άιιν θχιν.( Reed, Fazel, Jones, Panter- Brick & Stein, 2012) 

 πσο αλακέλνπκε, θαη ε ειηθία επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ ςπρνπαζνινγία ησλ 

αζπλφδεπησλ αλειίθσλ. Πνιινί κειεηεηέο ηεο αλαπηπμηαθήο ςπρνινγίαο , φπσο ν Erikson ή 

ν Piaget, έρνπλ κηιήζεη γηα κηα ζεηξά ζηαδίσλ απφ ηα νπνία πεξλάεη ην άηνκν ζε φιε ηε δσή 

ηνπ. Μέρξη ηελ ελειηθίσζε ηα ζηάδηα θαη νη πξνθιήζεηο πνπ έρεη λα αληηκεησπίζεη ην παηδί 

είλαη πεξηζζφηεξα θαη ην θάζε ζηάδην επεξεάδεη ηελ γλσζηηθή αμηνιφγεζε, ηελ 

ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε θαη ηνλ ηξφπν πνπ ην παηδί ζα αληηδξάζεη ςπρηθά ζηα φζα βηψλεη. 

Οη έξεπλεο πνπ έρνπλ εληάμεη σο κεηαβιεηή ηελ ειηθία καο δίλνπλ αληηθαηηθά απνηειέζκαηα. 

Οη Bean et.all (2007) βξήθαλ πςειφηεξα επίπεδα πξνβιεκάησλ εζσηεξίθεπζεο θαη 

εμσηεξίθεπζεο ζηα κεγαιχηεξα αζπλφδεπηα παηδηά, ζην εξσηεκαηνιφγην Hopkins πνπ έρεη 

ζρεδηαζηεί γηα έθεβνπο. ζν κεγαιχηεξν είλαη ην παηδί έρεη εθηεζεί ζε πεξηζζφηεξα 

ηξαπκαηηθά γεγνλφηα , πνπ επεξέαζαλ ηελ ςπρηθή ηνπ πγεία. Απφ ηελ άιιε, ηα κηθξφηεξα 

παηδηά, ιφγσ ηεο πεξηνξηζκέλεο, αθφκε, γλσζηηθήο ηνπο αλάπηπμεο, δελ αληηιακβάλνληαη ην 

κέγεζνο ησλ άζρεκσλ εκπεηξηψλ ηνπ πνιέκνπ. Μηα αθφκε ελδηαθέξνπζα ζπζρέηηζε είλαη 

εθείλε ηεο ειηθίαο κε ηελ θαηάζηαζε ηνπ παηδηνχ σο αζπλφδεπην. Οη Fazel et.all (2011) 

ππνζηήξημαλ φηη αλάκεζα ζην κεηαηξαπκαηηθφ ζηξεο, ηελ ειηθία θαη ηελ θαηάζηαζε σο 

αζπλφδεπην ππάξρεη κηα ζεηηθή ζπζρέηηζε. ζν κεγαιψλνπλ ηα αζπλφδεπηα παηδηά, 

παξνπζηάδνπλ ζε κεγαιχηεξα πνζνζηά κεηαηξαπκαηηθφ ζηξεο. Αληίζεηα, ηα παηδηά πνπ 

ζπλνδεχνληαη απφ ηνπο γνλείο ηνπο, θαζψο κεγαιψλνπλ αληηκεησπίδνπλ ιηγφηεξα 

πξνβιήκαηα. Λίγα ρξφληα κεηά νη Reed et.all(2012) πξφζζεζαλ φηη ηα παηδηά πνπ έδεζαλ 

ηξαπκαηηθά γεγνλφηα πξηλ ηελ ειηθία ησλ 12 εηψλ, έρνπλ θαιχηεξα πξνγλσζηηθά ζηελ 

ςπρηθή πγεία, θαζψο ηα κεγαιχηεξα παηδηά πνπ έρνπλ σξηκάζεη, αλαιακβάλνπλ επζχλεο 

ελειίθσλ, πηζαλφλ γηα ηα κηθξφηεξα αδέξθηα. Σν ζπκπέξαζκα απηφ ζηεξίρηεθε ζην γεγνλφο 

φηη ηα κεγαιχηεξα παηδηά έηεηλαλ λα είλαη πην επάισηα ζηελ θαηάζιηςε. Οπζηαζηηθά, φζν 

απμαλφηαλ ε ειηθία, ηφζν ζπρλφηεξε γηλφηαλ ε θαηάζιηςε, ιφγσ ησλ εκπεηξηψλ, ελψ φζν 

κίθξαηλε ε ειηθία ηα παηδηά αληηκεηψπηδαλ θπξίσο ζπκπηψκαηα κεηαηξαπκαηηθνχ ζηξεο. Σα 

αθφκε κηθξφηεξα παηδηά, πξηλ ηα 12 έηε, βξέζεθε φηη δελ δηέηξεραλ θίλδπλν γηα 

κεηαηξαπκαηηθφ ζηξεο. Αληίζεηα κε ηηο παξαπάλσ έξεπλεο ηνπνζεηείηαη ν Sourander (1998) 

ζε κηα έξεπλα 43 αζπλφδεπησλ αλειίθσλ, αηηνχλησλ άζπιν ζηε Φηιαλδία, φπνπ βξήθε πσο νη 

κηθξφηεξεο ειηθίεο βξίζθνληαλ ζπρλφηεξα ζην επίπεδν ησλ θιηληθψλ ζπκπησκάησλ ζηα 
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εξσηεκαηνιφγηα. πγθεθξηκέλα, νη ειηθίεο 6-14 εηψλ αληηκεηψπηδαλ ζνβαξφηεξα 

ζπκπεξηθνξηθά πξνβιήκαηα, φπσο είλαη ε επηζεηηθφηεηα, ε δηάζπαζε πξνζνρήο θαη νη 

δηαηαξαγκέλεο θνηλσληθέο ζρέζεηο, ζε ζχγθξηζε κε ηελ ειηθηαθή νκάδα ησλ 15-17 εηψλ. 

ηελ έξεπλα ππνζηεξίδεηαη φηη ηα, κεγαιχηεξεο ειηθίαο, αζπλφδεπηα παηδηά, δηαζέηνπλ 

πεξηζζφηεξνπο κεραληζκνχο άκπλαο γηα λα δηαρεηξηζηνχλ ηελ απψιεηα, ηνλ απνρσξηζκφ θαη 

ηηο ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο. Με απηή ηελ έξεπλα, ζπκθσλνχλ θαη ηα επξήκαηα ησλ Fazel et.all 

(2011), αηηηνινγψληαο απηφ ην απνηέιεζκα, κε ηε κεγαιχηεξε πεξίνδν ζηαζεξφηεηαο πνπ 

βηψζαλ ηα κεγαιχηεξα παηδηά. Σα παηδηά πνπ έδεζαλ κε ηνπο γνλείο ηνπο πεξηζζφηεξα ρξφληα 

ζε ζηαζεξφ πεξηβάιινλ, πξηλ μεζπάζεη ν πφιεκνο, είραλ επθαηξία ζηελ νκαιή 

ςπρνζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε. Απηφ, φκσο, ηζρχεη πεξηζζφηεξν γηα πεξηνρέο πνπ ε 

πνιεκηθή ζχξξαμε απνηειεί κηα θαηάζηαζε ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ. Tα παηδηά πνπ δνχζαλ ζε 

πεξηνρέο κε νξγαλσκέλν έγθιεκα , φπσο είλαη ε Λαηηληθή Ακεξηθή, θαη κεγάισζαλ κε 

πεξηζηαηηθά βίαο εκθαλίδνπλ είηε πςειά πνζνζηά ςπρνπαζνινγίαο είηε κεγαιχηεξε ςπρηθή 

αλζεθηηθφηεηα.. 

Μειεηψληαο έλα ηέηνην δήηεκα δελ κπνξνχκε λα νξίζνπκε επαθξηβψο ηνπο παξάγνληεο 

θηλδχλνπ ή πξνζηαζίαο γηα ηελ εθδήισζε ζπκπησκαηνινγίαο. αθψο ε ειηθία, ην θχιν θαη ε 

έιιεηςε νηθνγέλεηαο είλαη, εθ πξψηεο, θάπνηνη βαζηθνί παξάγνληεο. Δληνχηνηο, ν αξηζκφο ησλ 

ηξαπκαηηθψλ γεγνλφησλ, ην ηζηνξηθφ ηεο νηθνγέλεηαο θαη ε θνπιηνχξα έρνπλ έλαλ εμίζνπ 

ζεκαληηθφ ξφιν. 

Σα αζπλφδεπηα παηδηά δηαθνξνπνηνχληαη ζεκαληηθά απφ ηα ζπλνδεπκέλα θαη σο πξνο 

ηα ηξαπκαηηθά γεγνλφηα πνπ ζα βηψζνπλ, ζηελ βία ή ζηα επηθίλδπλα, γηα ηε δσή, πεξηζηαηηθά 

ζηα νπνία ζα εθηεζνχλ. Θα επηβηψζνπλ απφ ηελ θαθνπνίεζε, ηελ θπιαθή ή ην βαζαληζκφ. 

(Thommessen et.all, 2013)Σα αζπλφδεπηα παηδηά θαίλεηαη λα έξρνληαη αληηκέησπα κε 

πεξηζζφηεξεο ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο. Τπάξρεη κηα πςειή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηα πνιιαπιά 

ηξαχκαηα θαη ζηα παηδηά πνπ έρνπλ απνρσξηζηεί θαη ηνπο 2 γνλείο.(Derlyun et.all, 2008) Σα 

ηξαπκαηηθά γεγνλφηα θαη ε ςπρνπαζνινγία παξνπζηάδνπλ κηα ζεηηθή ζπζρέηηζε. Ο αξηζκφο 

ησλ ζηξεζνγφλσλ γεγνλφησλ ζηε δσή ηνπ παηδηνχ, απνηειεί ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

πξφβιεςεο ζπκπεξηθνξηθψλ πξνβιεκάησλ, αληηδξάζεσλ πνπ πεξηβάιινληαη απφ ζηξεο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθέο δπζθνιίεο. Γεληθφηεξα, ηα πνιιαπιά ηξαχκαηα έρνπλ σο απνηέιεζκα ηα 

παηδηά λα ππνδεηθλχνπλ, κε ηηο απαληήζεηο ζηα εξσηεκαηνιφγηα, πςειφηεξα επίπεδα 

ζπκπησκαηνινγίαο ζε ςπρηθέο δηαηαξαρέο.(Bean et.all, 2007. Derluyn et.all, 2008) Ζ θαη' 

εμαθνινχζεζε έθζεζε ζε πεξηζηαηηθά πνπ δνθηκάδνπλ ηελ ςπρηθή πγεία ηνπ παηδηνχ, ην 

εκπνδίδνπλ λα αληαπεμέιζεη κε επηηπρία.(Sourander, 1998) Φπζηθά, ζεκαληηθφ ξφιν έρεη ε 
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δηάξθεηα ηεο έθζεζεο ζην ηξαπκαηηθφ ζπκβάλ αιιά θαη ην είδνο ηεο βίαο ζην νπνίν γίλεηαη 

κάξηπξαο ή ζχκα ν αλήιηθνο.( Reed et.all, 2012) 

Πνηα ηξαπκαηηθά γεγνλφηα ζπζρεηίδνληαη κε ηηο εθάζηνηε δηαηαξαρέο, πνπ κπνξεί λα 

παξνπζηάζεη έλαο αζπλφδεπηνο αλήιηθνο πξφζθπγαο; Αξρηθά, νη πηζαλφηεηεο γηα εθδήισζε 

ςπρηθήο δηαηαξαρήο απμάλνληαη, αθφκε, θαη κε ην λα γίλεη κάξηπξαο ην παηδί ζε βία πνπ 

αζθείηαη ελαληίνλ άιινπ πξνζψπνπ.(Reed et.all, 2012) Άιισζηε, ν ςπρηζκφο ηνπ είλαη 

αξθεηά επαίζζεηνο γηα λα δηαρεηξηζηεί ηηο σκφηεηεο πνπ δηαπξάηηνληαη ζπρλά ζε θαηξφ 

πνιέκνπ. Ζ βία πνπ μεθηλάεη πξηλ ην ηαμίδη ηνπ αζπλφδεπηνπ αλειίθνπ, φζν εθείλνο δεη κε 

ηελ νηθνγέλεηα ηνπ, ζρεηίδεηαη κε ηα επίπεδα ηνπ κεηαηξαπκαηηθνχ ζηξεο, κε δηαηαξαρέο ζηνλ 

χπλν θαη πξνβιήκαηα πνπ ζηξέθνληαη θαηά ηνπ ίδηνπ ηνπ εαπηνχ ηνπ, φπσο δπζθνξία, 

απφζπξζε, θαηάζιηςε θαη άγρνο. Δάλ ε βία απνηειεί απεηιή γηα ηελ δσή ηνπ ίδηνπ ηνπ 

παηδηνχ, ηφηε ζα πξέπεη λα αλακέλνπκε, φρη κφλν κεηαηξαπκαηηθφ ζηξεο αιιά θαη 

γεληθεπκέλε θνβία. Ο ,ελ ηέιε, ηξαπκαηηζκφο ηνπ παηδηνχ απμάλεη ηηο πηζαλφηεηεο γηα 

κεηαηξαπκαηηθφ άγρνο θαη πην ζπγθεθξηκέλα, ν ηξαπκαηηζκφο ζην θεθάιη δηπιαζηάδεη ηηο 

πηζαλφηεηεο.( Fazel et.all, 2011) ε απηφ ην ζεκείν, ζα ήζεια λα δηεπθξηλίζσ ηνπο φξνπο 

κεηαηξαπκαηηθφ ζηξεο θαη γεληθεπκέλε θνβία. Σν ζχλδξνκν κεηαηξαπκαηηθνχ ζηξεο 

πξνέξρεηαη απφ ηελ εκπεηξία ηνπ αηφκνπ ζε έλα απεηιεηηθφ γεγνλφο γηα ηε δσή ηνπ, πνπ 

ππξνδφηεζε ζπλαηζζήκαηα άγρνπο θαη θφβνπ. Σα ζπλαηζζήκαηα απηά , φκσο, παξέκεηλαλ γηα 

κεγάιν δηάζηεκα θαη αθνχ απνζχξζεθε ην εξέζηζκα ηνπ θφβνπ. πρλά, εξεζίζκαηα πνπ 

ζπκίδνπλ ζην άηνκν ην γεγνλφο κπνξνχλ λα ππξνδνηήζνπλ κηα θξίζε άγρνπο, γη' απηφ ηα 

απνθεχγεη. Ζ θαηάζιηςε, ε επεξεζηζηφηεηα, ε δηέγεξζε, ε δηαηαξαρή χπλνπ θαη νη 

ελνριεηηθέο ζθέςεηο είλαη κεξηθά απφ ηα ζπκπηψκαηα. ζνλ αθνξά ηνπο αζπλφδεπηνπο 

αλειίθνπο, ηζρπξέο εκπεηξίεο πξφβιεςεο κεηαηξαπκαηηθνχ άγρνπο θαίλεηαη λα είλαη ε 

απαγσγή, ν βηαζκφο, ν εμαλαγθαζκφο ηνπ παηδηνχ λα δηαπξάμεη δνινθνλία ή λα πξνθαιέζεη 

θαθφ ζε έλα ζπγγεληθφ ηνπ πξφζσπν ή λα δεη θάπνηνλ λα θαίγεηαη δσληαλφο. (Reed et.all, 

2012)ηε γεληθεπκέλε θνβία ην άγρνο ηνπ αηφκνπ παξεκπνδίδεη αθφκε θαη θαζεκεξηλέο 

πξάμεηο ξνπηίλαο, ην ζηξεο ηνπ εθδειψλεηαη θαη ζσκαηηθά κε ζπκπηψκαηα εθίδξσζεο, 

κνπδηάζκαηνο, ηξέκνπινπ, δχζπλνηαο, ηαρπθαξδίαο θαη άιισλ πνιιψλ. Καηαζηάζεηο βίαο δελ 

ζπλαληάκε κφλν ζην γεληθφηεξν πιαίζην ηεο θνηλσλίαο, κε ηε κνξθή ησλ πνιεκηθψλ 

ζπκπινθψλ, αιιά θαη αλάκεζα ζε ζπλνκειίθνπο ή ηελ νηθνγέλεηα. Ζ ελδν- νηθνγελεηαθή βία 

απνηειεί έλα βαζηθφ παξάγνληα επηξξνήο γηα ηελ ςπρηθή πγεία ηνπ αλειίθνπ, πην ηζρπξφ θαη 

απφ ηνλ πφιεκν πνπ βηψλεηαη ηελ ίδηα ζηηγκή. Κάηη πνπ πξέπεη λα ζεκεησζεί είλαη φηη ε βία 

απμάλεηαη ηφζν αλάκεζα ζην δεπγάξη, φζν θαη πξνο ηα παηδηά, ζηηο πεξηφδνπο πνπ νηθνγέλεηεο 
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δηαβηψλνπλ ζε θέληξα ππνδνρήο. Σα παηδηά, ηφηε, βξίζθνληαη ζπρλά ππφ ην θαζεζηψο 

πςειψλ επηπέδσλ άγρνπο θαη είλαη πηζαλφηεξν λα ππνζηνχλ ηελ θαθή κεηαρείξηζε ησλ 

γνληψλ ηνπο. Ζ βία, πξνεξρφκελε απφ ζπλνκειίθνπο ζηε ρψξα πξνέιεπζεο, έρεη παξνπζηάζεη 

ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ ζπκπησκαηνινγία θαηάζιηςεο, αγρσδψλ δηαηαξαρψλ θαη 

ςπρνζσκαηηθψλ.( Reed et.all, 2012) 

Ζ άκεζε έθζεζε ηνπ αλήιηθνπ ζηε βία έρεη ζπλδεζεί κε ηηο απμεκέλεο πηζαλφηεηεο γηα 

εκθάληζε ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ. Μηιψληαο γηα ηα γεγνλφηα πνπ ζπλέβεζαλ πξηλ ηελ 

απνρψξεζε απφ ηε ρψξα θαηαγσγήο θαη ηξαπκάηηζαλ ηνλ ςπρηζκφ ησλ αλειίθσλ, αξθεί λα 

επηζεκάλνπκε φηη έξεπλεο έρνπλ δείμεη πσο ηα γεγνλφηα απηά ζπλερίδνπλ λα επεξεάδνπλ ηελ 

ςπρηθή πγεία ησλ παηδηψλ αθφκε θαη 9 ρξφληα κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ζηε ρψξα 

ππνδνρήο.(Fazel et.all, 2011) Σα παηδηά, φκσο, πνπ αλαγθάζηεθαλ λα εγθαηαιείςνπλ ηε ρψξα 

ηνπο ηείλνπλ λα αληηκεησπίδνπλ ζνβαξφηεξα ςπρηθά πξνβιήκαηα θαη κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα 

θαηάζιηςεο, άγρνπο, πξνβιεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζνρή θαη ηε ρακειφηεξε 

απηνεθηίκεζε, ζε ζρέζε κε ηα παηδηά πνπ παξέκεηλαλ ζηε ρψξα ηνπο πθηζηάκελα ηνλ 

πφιεκν.( Reed et. all, 2012) ηελ εξγαζία ησλ Fazel et.all (2011), απηφ ην ζπκπέξαζκα 

ππνζηεξίδεηαη απφ δηάθνξεο έξεπλεο. ε δπν έξεπλεο βξήθαλ φηη ηα ζπλνιηθά γεγνλφηα πνπ 

ηξαπκάηηζαλ ηε ςπρηθή πγεία ηνπ αλειίθνπ είλαη πην θαηαζηξνθηθά, απφ φζα ζπλέβεζαλ 

κφλν πξηλ ηελ αλαρψξεζε ηνπ απφ ηελ ρψξα ηνπ. Αθφκε, ηα παηδηά απφ ηελ Κνχβα, πνπ 

έγηλαλ κάξηπξεο βίαο ζηα θέληξα ππνδνρήο πξνζθχγσλ παξνπζίαζαλ ζπκπεξηθνξά 

απφζπξζεο ζπρλφηεξα απφ ηα παηδηά πνπ δελ βίσζαλ ηελ εκπεηξία απηνχ ηνπ πιαηζίνπ. Ζ 

αλαγθαζηηθή ηνπνζέηεζε ζε κηα μέλε ρψξα γηα έλαλ αζπλφδεπην αλήιηθν έρεη άκεζε επηξξνή 

ζηελ ιεηηνπξγία ηεο ςπρνινγηθήο πξνζαξκνγήο, ε νπνία θαίλεηαη λα παξακέλεη ζε ρεηξφηεξα 

επίπεδα, απφ εθείλε ησλ παηδηψλ πνπ παξέκεηλαλ ζηε ρψξα ηνπο, ρσξίο θακία νξαηή 

βειηίσζε κε ηα ρξφληα. 

Γεδνκέλνπ φηη θάζε παηδί θέξεη καδί ηνπ ηηο πεπνηζήζεηο θαη ηελ θνπιηνχξα ηεο ρψξαο 

ηνπ, αλακέλνπκε φηη απηφ ζα επεξεάζεη ηελ αληίιεςε ηνπ ζρεηηθά κε ηα γεγνλφηα αιιά θαη 

ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ζηε λέα ρψξα πνπ ζα εγθαηαζηαζεί. Ζ θνπιηνχξα απνηειεί έλαλ θαθφ 

κέζα απφ ηνλ νπνίν ε πξαγκαηηθφηεηα παίξλεη δηαθνξεηηθέο εξκελείεο θαη επεξεάδεη ηηο 

αληηδξάζεηο ηνπ αηφκνπ. Οη Thommessen et.all (2013) ππνζηήξημαλ φηη ε θνπιηνχξα, ην 

ζχζηεκα ησλ ζξεζθεπηηθψλ πεπνηζήζεσλ  θαη νη εκπεηξίεο ηνπ αηφκνπ, θαζνξίδνπλ ηηο 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη ηελ έλλνηα ηνπ ςπρνινγηθνχ πφλνπ. Σν ζχλνιν ησλ εζψλ θαη 

εζίκσλ, λνξκψλ θαη παξαδφζεσλ πνπ απνηεινχλ ην ππφβαζξν ηνπ αζπλφδεπηνπ αλήιηθνπ 

πξφζθπγα ζα επεξεάζνπλ ηελ αληαπφθξηζε ηνπ ζε δεηήκαηα ςπρηθήο πγείαο. Ζ ζέζε απηή 
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ππνζηεξίδεηαη θαη ζε άιιεο εξγαζίεο ζρεηηθά κε ηελ ςπρηθή πγεία ησλ αζπλφδεπησλ παηδηψλ. 

Έξεπλεο πνπ πεξηθιείνπλ δείγκα παηδηψλ απφ δηαθνξεηηθέο θνπιηνχξεο παξαηεξνχλ ηηο 

δηαθνξέο. Γηα παξάδεηγκα, ηα αζπλφδεπηα παηδηά απφ ηελ Κίλα θαη θάπνηεο Αθξηθαληθέο 

ρψξεο παξνπζηάδνπλ ζε ρακειφηεξα πνζνζηά ζπκπεξηθνξηθά πξνβιήκαηα πνπ ζηξέθνληαη 

θαηά ηξίησλ αηφκσλ, φπσο είλαη ε νμπζπκία θαη ε επηζεηηθφηεηα. Αληίζεηα, νη αλήιηθνη απφ 

ηελ Αηζηνπία θαη ηελ Δξπζξαία ηείλνπλ λα παξνπζηάδνπλ ηα πςειφηεξα πνζνζηά ζε 

ζπκπεξηθνξηθά πξνβιήκαηα εμσηεξίθεπζεο.( Bean et.all, 2007) ε απηφ ην ζεκείν ζα πξέπεη 

θαλείο λα εμεηάζεη ην ζχλνιν ησλ θαλφλσλ, ηεο θνπιηνχξαο απηψλ ησλ ρσξψλ, πνπ έρεη 

εζσηεξηθεπζεί ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ. Δπίζεο, ηα δηαθνξεηηθά ππφβαζξα ζεκαίλνπλ 

απηνκάησο θαη δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ή δηαθνξεηηθνχ είδνπο ηξαπκαηηθά 

γεγνλφηα. Οη δηαθνξέο κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ αθφκε θαη ζην είδνο ή ηε δηάξθεηα ηεο 

έθζεζεο ηνπ παηδηνχ ζε έλα κε ζηαζεξφ θαη βίαην πεξηβάιινλ.(Fazel et.all, 2011) Σν Ηζξαήι 

θαη ε Παιαηζηίλε, δχν ρψξεο κε έληνλε πνιηηηθή αηδέληα γαινπρνχλ ηα παηδηά ηνπο κε κίζνο 

γηα ηελ άιιε ρψξα, εθζέηνληαο ηα ζε ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο, αιιά απηφ δελ ζπγθξίλεηαη κε 

ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ζηε νκαιία, φπνπ ηα παηδηά δνπλ κε ηνλ θαζεκεξηλφ θφβν ηεο 

αξπαγήο ή ηεο θαθνπνίεζεο. Δπηπιένλ, ε ζξεζθεία, έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ππιψλεο ηεο 

θνπιηνχξαο ελφο έζλνπο, ζα επεξεάζεη ηελ γλσζηηθή αμηνιφγεζε ησλ φζσλ δεη ν αλήιηθνο. 

Σα αζπλφδεπηα αγφξηα απφ ην νπδάλ απέδηδαλ ηα φζα έδεζαλ ζηε ζέιεζε ηνπ Θενχ θαη 

απηή ε απφδνζε ηα βνήζεζε λα είλαη πεξηζζφηεξν ιεηηνπξγηθά. Ζ ζχλδεζε αλάκεζα ζηελ 

ζξεζθεία , ηελ πίζηε θαη ηελ ζπλνρή ζε φζα ζπκβαίλνπλ είλαη πεξίπινθε. (Fazel et.all ,2011) 

Ζ πίζηε ζηηο ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο πνπ ππήξραλ θαη κεγάισζαλ ην άηνκν πξηλ ηελ 

πξνζθπγηά, ιεηηνπξγνχλ πξνζηαηεπηηθά ελάληηα ζηελ θαηάζιηςε θαη ην άγρνο, φπσο έδεημε 

έξεπλα ζε έθεβνπο πξφζθπγεο απφ ηε Βνζλία. Αθφκε θαη κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ζηε ρψξα 

ππνδνρήο, εάλ ην άηνκν ηνπνζεηεί ζε δνκέο πνπ ηνπ πξνζθέξνπλ ζπλαλαζηξνθή κε άιια 

άηνκα ηεο ρψξαο θαη ηεο θνπιηνχξαο ηνπ  ή αλ κεηαθηλεζεί ζε κηα γεηηνληθή, απφ ηε δηθή 

ηνπ, ρψξα παξνπζηάδεη δηαθνξεηηθά επίπεδα ζηξεο, κηα πξνζηαζία ελάληηα ζηελ ςπρνινγηθή 

λνζεξφηεηα γεληθά, ζπγθξηηηθά κε άηνκα πνπ δνπλ ηειείσο απνθνκκέλα απφ ηελ θνπιηνχξα 

ηνπο.(Fazel et.all,2011. Reed et.all, 2012. ) Σέινο, ε θνπιηνχξα ζα έρεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζην 

πσο ην παηδί ζα εθθξάζεη ή ζα πεξηγξάςεη ηα ςπρηθά ηνπ πξνβιήκαηα, αθνχ ε θνπιηνχξα 

επεξεάδεη θαη ηνλ θψδηθα επηθνηλσλίαο αιιά θαη ην ηη ζεσξείηαη θπζηνινγηθφ- απνδεθηφ θαη 

ηη ρξήδεη ηαηξηθήο πξνζνρήο.( Sourander, 1998) Δίλαη, φκσο, θξίζηκν γηα ηελ ςπρηθή ηνπ 

πγεία λα δηαηεξήζεη ηελ θνπιηνχξα ηνπ αιιά λα ζπκκεηέρεη εμίζνπ ζηελ θνπιηνχξα ηεο 

ρψξαο πνπ, πιένλ, δεη. ηαλ ζπκβαίλεη απηφ, ην παηδί επηηπγράλεη θαιχηεξε ςπρνινγηθή 

πξνζαξκνγή. Ζ ζπκκεηνρή ζηε θνπιηνχξα ηεο ρψξαο ππνδνρήο, απφ κφλε ηεο δελ απνηειεί 
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παξάγνληα επηξξνήο, φηαλ ζπλδπαζηεί, φκσο, κε ην θχιν ηνπ παηδηνχ βιέπνπκε ηα αγφξηα 

πνπ δελ ζπκκεηέρνπλ λα είλαη πεξηζζφηεξν επάισηα. Πηζαλφλ, επάισηα ζε δηαθξίζεηο θαη 

ξαηζηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο, πνπ θαηά ζπλέπεηα επεξεάδνπλ ηελ πγεία. Έλα βήκα παξαπάλσ, ε 

θαηάθηεζε ηεο γιψζζαο, ηνπ θψδηθα επηθνηλσλίαο ηεο λέαο ρψξαο, κεηψλεη ηα ζπκπηψκαηα 

ςπρνπαζνινγίαο εζσηεξίθεπζεο θαη ηδηαίηεξα ηεο θαηάζιηςεο, θαζψο ν αλήιηθνο πιένλ 

κπνξεί λα θνηλσληθνπνηήζεη ηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ.(Fazel et.all, 2011) 

Κάπνηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο δσήο ησλ αλήιηθσλ πξηλ ην ηαμίδη αλακέλνπκε λα 

επεξεάδνπλ ηελ ςπρηθή ηνπο πγεία. Έλα απφ απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά είλαη νη θνηλσληθέο θαη 

νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ηεο νηθνγέλεηαο. Δληνχηνηο, απηφο ν παξάγνληαο θαίλεηαη λα κελ έρεη 

θάπνηα ηζρπξή επίδξαζε.(Fazel et.all, 2011. Bean et.all, 2007) Σν ίδην κεδακηλή επηξξνή έρεη 

θαη ην επίπεδν ηεο εθπαίδεπζεο πνπ είραλ ιάβεη νη αζπλφδεπηνη αλήιηθνη ζηε ρψξα 

ηνπο.(Fazel et.all, 2011) Σν ηζηνξηθφ ηεο νηθνγέλεηαο ζε ςπρηαηξηθέο  πεξηπηψζεηο δελ 

θαίλεηαη λα δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ ηα πνζνζηά πνπ ζπλαληάκε ζην γεληθφ πιεζπζκφ. 

Δπνκέλσο, ηα αζπλφδεπηα παηδηά πνπ εθδειψλνπλ ςπρηθέο δηαηαξαρέο δελ πξνέξρνληαη 

απαξαίηεηα απφ νηθνγέλεηεο κε ζρεηηθή θιεξνλνκηθφηεηα. Παξφια απηά, ππάξρεη ζπζρέηηζε 

αλάκεζα ζηελ ςπρηθή θαη ζσκαηηθή πγεία ηεο κεηέξαο θαη ηεο θαηάζιηςεο πνπ ζα 

ζπλαληήζνπκε ζηα αζπλφδεπηα θνξίηζηα. Ζ νηθνγέλεηα γηα άιιε κηα θνξά εκθαλίδεηαη 

κπξνζηά καο θαη δείρλεη πφζν ζεκαληηθφ ξφιν έρεη. Ζ έθζεζε ησλ παηδηψλ ζε γεγνλφηα πνπ 

εμεπηειίδνπλ έλαλ απφ ηνπο γνλείο νδεγνχλ ζηελ εθδήισζε ςπρνζσκαηηθψλ. Δπηπιένλ, ηα 

παηδηά πνπ παξνπζηάδνπλ εμεδεηεκέλν αξηζκφ ςπρνζσκαηηθψλ πξνβιεκάησλ είλαη πηζαλφ λα 

έρνπλ γίλεη κάξηπξεο ηεο δνινθνλίαο ελφο απφ ηνπο γνλείο.(Reed et.all, 2012) πρλά, ε 

ςπρηθή πγεία ησλ αλειίθσλ επεξεάδεηαη πεξηζζφηεξν απφ φζα έρνπλ ζπκβεί ζηνπο γνλείο θαη 

ηα παηδηά ην έδεζαλ ή ην γλσξίδνπλ, παξά απφ φζα έρνπλ ζπκβεί ζηνλ ίδην ηνλ εαπηφ 

ηνπο.(Fazel et.all, 2011) Απηφ ζα κπνξνχζε λα εμεγεζεί, αλ ζθεθηνχκε φηη ηα παηδηά ληψζνπλ 

αγσλία, πφλν θαη ηχςεηο πνπ δελ κπνξνχλ λα εκπνδίζνπλ φζα ζπκβαίλνπλ ζηνπο γνλείο ηνπο, 

ελψ αληίζεηα φζα ζπκβαίλνπλ ζηα ίδηα ζεσξνχλ φηη πξέπεη θαη κπνξνχλ λα ηα δηαρεηξηζηνχλ 

πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηά γηα ηνπο γνλείο ηνπο. Ο απνρσξηζκφο απφ ηελ νηθνγέλεηα 

ζρεηίδεηαη κε ηελ εκθάληζε ηνπ ηεο κεηαηξαπκαηηθήο δηαηαξαρήο άγρνπο , αιιά ην λα 

ηαμηδέςεη ην παηδί κε ηνλ έλαλ απφ ηνπο δχν γνλείο δελ απνηειεί πξνζηαηεπηηθφ παξάγνληα. 

Ζ απψιεηα ηνπ άιινπ γνλέα είλαη εμίζνπ ζεκαληηθή θαη ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ ςπρηθή πγεία. Ζ 

ζηήξημε θαη ε επηθνηλσλία κε ηελ νηθνγέλεηα είλαη κηα δηθιίδα αζθαιείαο ζε πεξηφδνπο 

θξίζεο πνπ βνεζάεη ηελ αλάθακςε ηνπ αηφκνπ.(Fazel et.all, 2011) Ζ απνζηέξεζε απηήο ηεο 
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επηθνηλσλίαο έρεη ελνρνπνηεζεί σο παξάγνληαο θηλδχλνπ γηα ηελ εκθάληζε θαηάζιηςεο.( 

Reed et.all, 2012) 

Οη αζπλφδεπηνη αλήιηθνη πξφζθπγεο έξρνληαη αληηκέησπνη κε ηνλ απνρσξηζκφ απφ ηελ 

νηθνγέλεηα, ην αίζζεκα ηεο πξνζσπηθή απψιεηαο, ηεο αζάθεηαο θαη αλαζθάιεηαο γηα ην 

κέιινλ θαη ηεο αλάγθεο γηα πξνζαξκνγή ζε κηα λέα θνπιηνχξα, λέα δσή, ζε κηα ειηθία πνπ ε 

γλσζηηθέο ηνπο δνκέο δελ έρνπλ νινθιεξσζεί. Χζηφζν, ππάξρνπλ θάπνηνη παξάγνληεο πνπ αλ 

είλαη παξφληεο ζηε ρψξα εγθαηάζηαζεο, ιεηηνπξγνχλ σο αξσγνί ζηελ πξνζπάζεηα ησλ 

παηδηψλ λα νξζνπνδήζνπλ ςπρηθά. Αξρηθά, ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη ν ρψξνο ηνπ 

ζρνιείνπ έρνπλ έλαλ ζεκαληηθφ ξφιν, θαζψο ε ζπλέρηζε ηεο αθαδεκατθήο πνξείαο ηνπ 

παηδηνχ βνεζάεη ζηε ξχζκηζε ηνπ άγρνπο ζε ρακειφηεξα επίπεδα. Απηφ δελ ζπκβαίλεη κφλν 

ιφγσ ηεο επαθήο ηνπ παηδηνχ κε ηε κάζεζε, πνπ ηνπ δίλεη ηα εθφδηα γηα έλα θαιχηεξν 

κέιινλ θαη αλνίγεη ηνπο γλσζηηθνχο ηνπ νξίδνληεο. Ζ αζθάιεηα πνπ πξνζθέξεη ν ρψξνο ηνπ 

ζρνιείνπ, κεηψλεη ηνλ θίλδπλν γηα ηελ εθδήισζε κεηαηξαπκαηηθνχ ζηξεο θαη ε αίζζεζε ηνπ 

παηδηνχ φηη αλήθεη ζε κηα νκάδα ιεηηνπξγεί πξνζηαηεπηηθά ελάληηα ζηελ θαηάζιηςε θαη ην 

άγρνο. Άιισζηε ην λα αλήθεη θαλείο ζε κηα νκάδα θαη λα δεκηνπξγεί λέεο θηιίεο είλαη κηα 

αθφκε θαηάζηαζε πνπ πξνζηαηεχεη απφ ηελ θαηάζιηςε. Οη λένη θίινη είλαη ην ππνζηεξηθηηθφ 

πιαίζην ηνπ αζπλφδεπηνπ παηδηνχ, ε έιιεηςε ηνπ νπνίνπ έρεη ελνρνπνηεζεί σο ζπλζήθε 

επλντθή γηα ηελ εκθάληζε θαηάζιηςεο. Έπεηηα, ην λα αλήθεη ζε κηα παξέα ζα βνεζήζεη ην 

παηδί λα δηαρεηξηζηεί θαιχηεξα ηηο επηζέζεηο δηάθξηζεο πνπ είλαη πηζαλφ λα δερηεί. Ζ 

δηάθξηζε είλαη έλαο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο πξνβιεπηηθνχο παξάγνληεο γηα θαηάζιηςε θαη 

κεηαηξαπκαηηθφ ζηξεο θαη ηελ βηψλνπλ ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηα αγφξηα. Ζ πξνθαηάιεςε, 

ν ξαηζηζκφο θαη ε δηάθξηζε είλαη έλλνηεο άξξεθηα ζπλδεδεκέλεο κε ηελ απην- εηθφλα ηνπ 

αηφκνπ θαη ην ςπρνινγηθφ επ- δελ. Αθφκε, ν ζρνιηθφο εθθνβηζκφο είλαη ηξνρνπέδε ζηελ 

γεληθφηεξε πξνζαξκνγή ηνπ αηφκνπ ζηε λέα ρψξα εγθαηάζηαζεο. Δπνκέλσο, 

αληηιακβαλφκαζηε φηη ην ζρνιείν απνηειεί κηα ζεκαληηθή πηπρή ηεο λέαο δσήο ηνπ 

αζπλφδεπηνπ αλειίθνπ, πνπ νθείιεη λα δηαθξίλεηαη απφ ζηαζεξφηεηα. ζν πην πςειή είλαη ε 

δέζκεπζε ηνπ παηδηνχ κε ην ζρνιείν, ηφζν ε απηνπεπνίζεζε ηνπ ζα επεξγεηείηαη. Αληίζεηα, 

εάλ ην παηδί κεηαθηλείηαη ζπλερψο ζε λέα εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα, θάηη πνπ απνηξέπεη ηε 

δέζκεπζε, ηφζν απμάλνληαη νη πηζαλφηεηεο γηα εθδήισζε ζπκπεξηθνξηθψλ πξνβιεκάησλ 

εμσηεξίθεπζεο. Σέινο, ε ζεηηθή επηξξνή ηνπ ζρνιείνπ ζπλερίδεη λα θαίλεηαη κε ηα ρξφληα, 

θαζψο ζε κηα καθξνρξφληα έξεπλα  παξαηεξήζεθε φηη 8 κε 9 ρξφληα κεηά ηελ εγθαηάζηαζε, 

νη πην πγηείο αζπλφδεπηνη πξφζθπγεο είλαη φζνη αθνινχζεζαλ ην δξφκν ηεο εθπαίδεπζεο ή 
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ηεο εξγαζίαο, ελψ νη ππφινηπνη παξέκεηλαλ ζπκπησκαηηθνί.(Fazel et.all, 2011. Reed 

et.all,2012.) 

Έλαο άιινο παξάγνληαο κε ζεηηθή επίδξαζε ζηελ ςπρηθή πγεία ηνπ αζπλφδεπηνπ 

αλήιηθνπ είλαη νη ζπλζήθεο εγθαηάζηαζεο. πσο αλέθεξα παξαπάλσ, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ 

γηα ην παηδί ζηηο δνκέο θηινμελίαο λα ζπλαλαζηξέθεηαη άηνκα ηεο ίδηαο θνπιηνχξαο κε ηε 

δηθή ηνπ. Δάλ ν αλήιηθνο δεη ζε δηακέξηζκα καδί κε άιινπο ζπλνκειίθνπο, φπσο είλαη ζπρλφ 

λα γίλεηαη ζηηο κεγαιχηεξεο ειηθίεο, ε ζεηηθή αιιειεπίδξαζε κε ην ζχζηεκα ηεο γεηηνλίαο 

ιεηηνπξγεί επεξγεηηθά ελάληηα ζηελ θαηάζιηςε. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ην άηνκν έηζη 

αλαπηχζζεη ηελ αίζζεζε ηνπ αλήθεηλ, θάπνηνο ππάξρεη πνπ λα ηνλ λνηάδεηαη θαη πνπ ηνπ 

πξνζθέξεη θνηλσληθή ζηήξημε. Δίλαη εμίζνπ ζεκαληηθφ ην θξάηνο λα ιακβάλεη κέηξα , ψζηε 

λα πξνζθέξεη ππεξεζίεο ππνζηήξημεο ζηνπο αλειίθνπο, θαζψο ε απνπζία ηεο ζεκαίλεη ηελ 

αχμεζε ηεο ζπκπησκαηνινγίαο θαηάζιηςεο κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, ελψ ε χπαξμε ηεο 

βνεζάεη λα κεησζνχλ ηα επίπεδα ηεο ςπρηθήο δπζιεηηνπξγίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

παξαηεηακέλεο εμνξίαο απφ ηε ρψξα ηνπο.(Reed et.all, 2012) ηελ έξεπλα ησλ Bean 

et.all(2007), βξέζεθε φηη νη αζπλφδεπηνη πνπ είραλ ιάβεη θάπνηνπ είδνπο ηαηξηθή πεξίζαιςε 

δήισζαλ ζεκαληηθά ιηγφηεξα ζπκπηψκαηα ςπρνπαζνινγίαο εζσηεξίθεπζεο αιιά πςειφηεξα 

ζπκπηψκαηα εμσηεξίθεπζεο (παξνξκεηηθφηεηα, ππεξθηλεηηθφηεηα, επηζεηηθφηεηα, 

αληηθνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο αλππαθνή), ζπγθξηηηθά κε φζνπο δελ έιαβαλ θακία πεξίζαιςε. 

πσο αλέθεξα ζην ζρνιείν ηελ αλάγθε γηα ζηαζεξφηεηα θαη ηα ζεηηθά ηεο απνηειέζκαηα, 

έηζη θαη ζηελ θαηνηθία ηνπ αζπλφδεπηνπ ζα πξέπεη λα ππάξρεη ζηαζεξφηεηα. ηαλ ην παηδί 

αλαπηχζζεη ην αίζζεκα ηεο αζθάιεηαο ζην ζπίηη πνπ δηαβηψλεη έρνπκε κείσζε ηνπ 

κεηαηξαπκαηηθνχ ζηξεο ελψ κφιηο 4-5 κεηαθηλήζεηο ζε δνκέο αζχινπ επεξεάδνπλ αξλεηηθά 

ηελ ςπρηθή πγεία παηδηψλ θαη εθήβσλ. ζν ιηγφηεξεο κεηαθηλήζεηο πθίζηαληαη νη αλήιηθνη, 

ηδηαίηεξα ηα αγφξηα, ηφζν θαιχηεξε πξφβιεςε ππάξρεη γηα ηελ πγεία ηνπο γεληθφηεξα. Σα 

αζπλφδεπηα παηδηά πξαγκαηνπνηνχλ έλα ηδηαίηεξα ηξνκαθηηθφ ηαμίδη απφ ηηο ρψξεο ηνπο, 

ρσξίο νηθνγέλεηα θαη κε πνιιά ςπρηθά ηξαχκαηα ζην ηζηνξηθφ ηνπο. Ζ αλαζθάιεηα πνπ ηνπο 

δεκηνπξγεί ε ηδηφηεηα ηνπ αηηνχληνο αζχινπ εληείλεη ηα ςπρνινγηθά δεηήκαηα πνπ ήδε 

αληηκεησπίδνπλ. Πνιιά παηδηά, θαηά ηελ άθημε ηνπο, καζαίλνπλ ηελ έλλνηα ηεο θξάηεζεο, 

θαζψο εηζέξρνληαη ζε κηα ρψξα παξάλνκα. πρλά, νη ζπλζήθεο θξάηεζεο δελ είλαη ηδαληθέο 

κε απνηέιεζκα νη αλακλήζεηο, απφ ηα ηξαπκαηηθά γεγνλφηα ηνπ παξειζφληνο, λα 

επαλέξρνληαη ζηηο ζθέςεηο ηνπ παηδηνχ. ηαλ , δε, νη ζπλζήθεο θξάηεζεο είλαη πεξηζζφηεξν 

απζηεξέο παξά ε ζπλήζεο δηαδηθαζία ππνδνρήο θαη ηαπηνπνίεζεο, είλαη πην πηζαλφ λα 

ππνθέξνπλ ηηο ζπλέπεηεο κηαο θαθήο ςπρηθήο πγείαο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα, 
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απνηεινχλ ηα παηδηά απφ ηελ Κνχβα πνπ θπιαθίζηεθαλ ζην Γθνπαληάλακν θαη εθδήισζαλ, 

ζε πςειά επίπεδα, ζπκπηψκαηα ςπρνπαζνινγίαο. Ζ θπιάθηζε κεηά ην ηαμίδη, θάπνηεο θνξέο 

ιεηηνπξγεί πεξηζζφηεξν αξλεηηθά γηα ηελ ςπρηθή ηνπο πγεία , απφ ηηο εκπεηξίεο πξηλ ηε 

κεηαλάζηεπζε. Δίλαη, ινηπφλ, θαίξηαο ζεκαζίαο νη ζπλζήθεο ππνδνρήο θαη εγθαηάζηαζεο ησλ 

αλειίθσλ, θαζψο ην ζηξεο πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγεί ζηελ πεξίνδν ηεο πξψηεο εμνξίαο, 

κπνξεί λα πξνβιέςεη θαη ηα ςπρνινγηθά ηνπο πξνβιήκαηα, αθφκε θαη 9 ρξφληα κεηά ηελ 

εγθαηάζηαζε.(Fazel et. all,2011) 

Παξά ην γεγνλφο, φηη αλέθεξα πξνεγνπκέλσο, πσο νη θνηλσληθφ -νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο 

πνπ επηθξαηνχζαλ  ζηε ρψξα ησλ παηδηψλ δελ έρνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εθδήισζε ηεο 

ςπρνπαζνινγίαο, θαίλεηαη φηη νη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ηεο ρψξαο ππνδνρήο είλαη 

ζεκαληηθέο. Οη αλεπηπγκέλεο ρψξεο , κε αλζηζκέλε θαη ζηαζεξή νηθνλνκία, κπνξνχλ λα 

αληαπνθξηζνχλ θαιχηεξα ζηηο απαηηήζεηο ηεο ηδηαίηεξεο νκάδαο ησλ αζπλφδεπησλ αλειίθσλ, 

πξνζθέξνληαο ηνπο πςειφηεξεο πνηφηεηαο ππεξεζίαο θαη εληάζζνληαο ηνπο πην 

απνηειεζκαηηθά ζηελ θνηλσλία.(Fazel et.all,2011) χκθσλα κε ηνπο Reed et.all(2012) νη 

αλήιηθνη πξφζθπγεο πνπ δεηνχλ άζπιν ζηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο αλέξρνληαη ζηα 5.000.000 

παηδηά εηεζίσο. Οη ίδηνη εξεπλεηέο εθηηκνχλ φηη νη αζπλφδεπηνη αλήιηθνη πξφζθπγεο πνπ 

θαηαθζάλνπλ, καδί κε έλαλ κεγάιν αξηζκφ άιισλ πξνζθχγσλ, ζε αλαπηπζζφκελεο ρψξεο κε 

ρακειφ θνηλσληθφ-νηθνλνκηθφ ππφβαζξν, απνηεινχλ απεηιή γηα ηνπο γεγελείο θαηνίθνπο κε 

πνιινχο ηξφπνπο. Γηα παξάδεηγκα, θάπνηεο ρψξεο ηεο Αθξηθήο δέρνληαη πξφζθπγεο απφ 

ρψξεο ζε εκπφιεκε θαηάζηαζε, φκσο θαη νη ίδηεο αληαπνθξίλνληαη νξηαθά ζηηο αλάγθεο ησλ 

πνιηηψλ ηνπο. Απηφ ζεκαίλεη, φηη νη πξφζθπγεο απνηεινχλ απεηιή γηα ηελ ηξνθή θαη ην λεξφ 

ησλ ληφπησλ πιεζπζκψλ. Έηζη δεκηνπξγνχληαη εληάζεηο πνπ απεηινχλ ηελ πνιηηηθή 

ζηαζεξφηεηα ηεο ρψξαο ππνδνρήο. Γελ ρξεηάδεηαη, φκσο, λα πάκε ζηελ Αθξηθή, αξθεί λα 

ξίμνπκε κηα καηηά ζηελ Διιάδα, κηα ππνηηζέκελε αλεπηπγκέλε ρψξα, κε ζνβαξά νηθνλνκηθά 

πξνβιήκαηα, θαη ζα δνχκε ακέζσο ηηο πνιηηηθέο εληάζεηο πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη ην 

κεηαλαζηεπηηθφ. ηα θέληξα ππνδνρήο ηέηνησλ ρσξψλ, ινηπφλ, είλαη αξθεηά πηζαλφ λα 

θαηαγξαθνχλ πςειά πνζνζηά βίαο, ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο θαη ππνζηηηζκνχ. Οη ρψξεο κε 

ρακειφ νηθνλνκηθφ επίπεδν απνηεινχλ παξάγνληα πνπ απμάλεη ηελ εκθάληζε ςπρηαηξηθψλ 

δηαηαξαρψλ ζηα αζπλφδεπηα παηδηά, ελψ ε έγθξηζε ηεο αίηεζεο αζχινπ είλαη κηα αιεζηλή 

δνθηκαζία. 

Μηα ηδηαίηεξε έξεπλα πνπ εμεηάδεη κεξηθά απφ ηα παξαπάλσ ζέκαηα ζε έλα δείγκα 

εθήβσλ πνπ κεηαλαζηεχνπλ απφ ηε Ρσζία θαη ηελ Οπθξαλία πξνο ην Ηζξαήι, 

πξαγκαηνπνίεζε ν Tartakovsky (2008) ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Σει Αβίβ. Ζ πξψελ νβηεηηθή 
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Έλσζε απνηεινχζε ηελ θχξηα πεγή κεηαλαζηψλ πξνο ην Ηζξαήι απφ ην 1970 σο ην 1989, κε 

ηελ ηειεπηαία απηή ρξνληά λα θέξλεη ζην Ηζξαήι 940.000 κεηαλάζηεο. Ο θχξηνο ιφγνο πνπ 

ππήξμε ηφζν κεγάιε κεηαλαζηεπηηθή ξνή ήηαλ ε ιεγφκελε perestroika, έλα πνιηηηθφ θίλεκα 

πνπ είρε σο ζηφρν ηελ αλακφξθσζε ηνπ θνκκνπληζηηθνχ θφκκαηνο ηε δεθαεηία ηνπ 1980. Ζ 

ιέμε ζεκαίλεη αλαδηάξζξσζε θαη επξφθεηην γηα ηελ αιιαγή ζηελ πνιηηηθή θαη ζε νηθνλνκηθφ 

επίπεδν γηα ηελ Ρσζία, ψζηε ν ζνζηαιηζκφο λα ιεηηνπξγήζεη πην απνηειεζκαηηθά, 

αληαπνθξηλφκελνο ζηηο αλάγθεο ηνπ κέζνπ ξψζνπ πνιίηε θαη θαηαλαισηή. Απφ ην 1990 θαη 

κεηά ν αξηζκφο κεηαλαζηψλ κεηψλεηαη ζηαδηαθά. 

ηελ έξεπλα εμεηάζηεθαλ δηάθνξεο πηπρέο ηεο ςπρνινγίαο ησλ εθήβσλ, φπσο είλαη ε 

απηνπεπνίζεζε, ε απην- απνηειεζκαηηθφηεηα, ε ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή, ε θαηάζιηςε, ε 

κνλαμηά θαη άιιεο έλλνηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην επ-δελ θαη ηελ ςπρνινγηθή αλαζηάησζε. 

Αθφκε, ππήξμε ζπζρέηηζε κε ηελ έλλνηα ηεο πνιηηηζκηθήο πξνζαξκνγήο, ηνλ απην-

πξνζδηνξηζκφ ησλ εθήβσλ, ηηο πεπνηζήζεηο ηνπο γηα ην έζλνο ηνπο, ηελ ρψξα πξνέιεπζεο θαη 

ηε ρψξα ππνδνρήο.  

Βξέζεθε φηη νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηηο 

πεπνηζήζεηο θαη ηελ ςπρηθή πγεία ησλ εθήβσλ, φπσο είλαη ε πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή 

απνζηαζεξνπνίεζε ηεο ρψξαο, ε πςειή εγθιεκαηηθφηεηα, νη ρακειέο ζπλζήθεο δηαβίσζεο, ε 

εζληθηζηηθέο εληάζεηο θαη ην θίλεκα αληη-ζεκηηηζκνχ πνπ ππήξρε. Οη έθεβνη απηνί δηέζεηαλ 3 

δηαθνξεηηθέο ηαπηφηεηεο, θαζψο ήηαλ Δβξαίνη, γελλεκέλνη ζηε Ρσζία, κε θαηαγσγή απφ ην 

Ηζξαήι. ηαλ δεηήζεθε απφ έλα δείγκα εθήβσλ πνπ κεηαλάζηεπζε ην 1992 θαη απφ έλα άιιν 

δείγκα ηνπ 2000, λα ηνπνζεηήζνπλ ηηο 3 απηέο ηαπηφηεηεο ζε ζεηξά πξνηεξαηφηεηεο, αλάινγα 

κε ην πσο νξίδνπλ νη ίδηνη ηνλ εαπηφ ηνπο, νη δηαθνξέο είλαη ζεκαληηθέο. Σν δείγκα ηνπ 1992, 

ηνπνζέηεζε θαηά πξνηεξαηφηεηα ηηο έλλνηεο Δβξαίνο, απφ ην Ηζξαήι, γελλεκέλνο ζηε Ρσζία. 

Σν δείγκα ηνπ 2000 ηνπνζέηεζε θαηά πξνηεξαηφηεηα ηηο έλλνηεο σο εμήο: Ρψζνο/ Οπθξαλφο, 

απφ ην Ηζξαήι, Δβξαίνο.  

Δάλ επηρεηξήζνπκε λα εμεγήζνπκε απηή ηε δηαθνξά ζηελ θαηάηαμε, ζα δνχκε φηη ζην 

δηάζηεκα απηφ ε Ρσζία έγηλε κηα πινπζηφηεξε θαη αζθαιέζηεξε ρψξα, πξνζειθχνληαο 

πεξηζζφηεξν ηνπο αλζξψπνπο ηεο λα ηελ εθηηκήζνπλ. Δπίζεο, φζν πεξλνχζαλ νη γεληέο ησλ 

Ηζξαειηηψλ πνπ δνχζαλ εθεί, ηφζν πεξηζζφηεξνη αλάκεηθηνη γάκνη πξαγκαηνπνηνχληαλ, 

αιινηψλνληαο ηελ αίζζεζε ηεο ηαπηφηεηαο σο Ηζξαειηηψλ ησλ λέσλ. 

Μειεηψληαο, πην ζπγθεθξηκέλα, ηνπο εθήβνπο πνπ ζηάιζεθαλ ζην Ηζξαήι, ρσξίο ηνπο 

γνλείο ή πξηλ απφ απηνχο, γηα λα ζπνπδάζνπλ, ζρεηηθά κε ηελ ηαχηηζε ηνπο κε κηα νκάδα, ηηο 
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πεπνηζήζεηο ηνπ γηα απηήλ θαη ηηο πξαθηηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ, ζα δνχκε φηη ε ρψξα 

πξνέιεπζεο επεξεάδεη απηέο ηηο πηπρέο. ε γεληθέο γξακκέο, νη λεφηεξεο γεληέο ηνπ 2000 

αληηκεησπίδνπλ ιηγφηεξα δεηήκαηα κνλαμηάο αιιά έρνπλ ρακειφηεξν επίπεδν ζε ζρνιηθέο 

γλψζεηο. Δληνχηνηο, ην δείγκα ησλ Ρψζσλ εθήβσλ παξνπζίαζε κείσζε θαη ζηα 

ζπλαηζζεκαηηθά θαη ζηα ζπκπεξηθνξηθά πξνβιήκαηα, πνπ ππνδεηθλχεη βειηίσζε ζηηο 

ζπλζήθεο δηαβίσζεο ζηε ρψξα ηνπο. Οη Ρψζνη έθεβνη, επίζεο, είραλ πςειφηεξε 

απηνεθηίκεζε απφ ηελ νκάδα ησλ Οπθξαλψλ εθήβσλ. Ζ Ρσζία ηα ηειεπηαία ρξφληα πέηπρε 

αλάθακςε πνπ έθηαζε ηα επίπεδα ηεο Γχζεο θαη ζηαζεξνπνηήζεθε πνιηηηθά. Δληνχηνηο, νη 

έθεβνη πνπ κεηαλάζηεπζαλ ζην Ηζξαήι , πξνέξρνληαη απφ πην αδχλακα ζηξψκαηα ηεο 

Ρσζίαο. 

Μεηά ηελ δηάιπζε ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο θαη ηεο απηνλφκεζεο ηεο Οπθξαλίαο, ε 

ηειεπηαία έγηλε μερσξηζηφ θξάηνο πνπ, φκσο, δελ θαηάθεξε λα έρεη ηελ εμέιημε ηεο Ρσζίαο. 

Έηζη, ελψ παιηφηεξα απηέο νη 2 πεξηνρέο βξίζθνληαλ ζην ίδην επίπεδν ζηηο ζπλζήθεο δσήο, ε 

Ρσζία ηψξα βειηηψζεθε ελψ ε Οπθξαλία έκεηλε ζηάζηκε. Απηφ θάλεθε ζην ςπρνινγηθφ επ-

δελ ησλ εθήβσλ πνπ έκεηλε ζηάζηκν. Ζ θαηάθηεζε, φκσο, πνπ θαηάθεξε ην Οπθξαληθφ 

έζλνο, λα αλεμαξηεηνπνηεζεί, ελίζρπζε, πηζαλφλ, ην αίζζεκα ηνπ έζλνπο ζηνπο πνιίηεο απηήο 

ηεο πεξηνρήο. 

Ζ πηψζε ζε επίπεδν αθαδεκατθψλ γλψζεσλ πνπ παξαηεξείηαη ζηνπο έθεβνπο θαη ησλ 2 

ρσξψλ ζρεηίδεηαη κε ηελ πηψζε ηνπ θνκκνπληζηηθνχ θαζεζηψηνο θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Σα παηδηά θαινχληαη, πιένλ, λα θαηαθηήζνπλ γλψζεηο πνπ ζα ηα θαζηζηνχλ 

αληαγσληζηηθά ζηηο λέεο αγνξέο. Δπηπιένλ, γηα ηνπο Δβξαίνπο ηεο Οπθξαλίαο, ππήξμε άιιν 

έλα εκπφδην. Σν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πξνζαξκφζηεθε ζηε λέα γιψζζα ηνπ θξάηνπο, ηα 

νπθξαληθά, ελψ νη πεξηζζφηεξνη Δβξαίνη κηινχζαλ θπξίσο ξψζηθα. Έηζη , ηα παηδηά έπξεπε 

λα ππεξληθήζνπλ άιιν έλα εκπφδην, θάηη πνπ επεξέαζε ηα επίπεδα γλψζεσλ ηνπο.  

Ζ βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο ζηε ρψξα πξνέιεπζεο ηζρπξνπνίεζε ηελ αίζζεζε 

ηαπηφηεηαο θαη επεξέαζε ζεκαληηθά ηελ ςπρηθή πγεία ησλ αζπλφδεπησλ εθήβσλ. 

Παξαηεξείηαη, φκσο, κηα εμίζνπ ζεκαληηθή ηαχηηζε κε ηελ θαηαγσγή ηνπο απφ ην Ηζξαήι. 

Απηφ κπνξεί λα εμεγεζεί κε δπν ππνζέζεηο. Δίηε κε ηε ζεσξία ηεο θνηλσληθήο ηαπηφηεηαο, 

φπνπ φηαλ κηα ηαπηφηεηα αμηνινγείηαη ρακειά, ην άηνκν πξνηηκά λα ηαπηηζηεί κε άιιε 

νκάδα. Δίηε βάζε ηεο ςπρνινγηθήο δηαδηθαζίαο, φπνπ φηαλ έλα άηνκν αμηνινγεί ζρεηηθά 

αξλεηηθά ηελ ρψξα ηνπ είλαη πην πηζαλφ λα κεηαλαζηεχζεη ή φηαλ θάπνηνο κεηαλαζηεχεη, 

πξνθεηκέλνπ λα αηηηνινγήζεη ηελ απνρψξεζε ηνπ, θάλεη αξλεηηθέο αμηνινγήζεηο. Δπίζεο, ηα 
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ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη κηα έληνλε θξηηηθή δηάζεζε ζην Ηζξαήι ελάληηα ζηηο 

κεηνλφηεηεο, νπφηε ε αλαγλψξηζε ησλ εθήβσλ σο Ηζξαειηηψλ βνεζάεη λα κελ μερσξίδνπλ 

απφ ηνπο γεγελείο εθήβνπο.  

Δίδακε, ινηπφλ, πσο ε ρψξα πξνέιεπζεο θαη νη ζπλζήθεο δηαβίσζεο εθεί κπνξεί λα 

επεξεάζνπλ ηελ αμηνιφγεζε ησλ αζπλφδεπησλ εθήβσλ ζρεηηθά κε ηελ εζληθή ηνπο 

ηαπηφηεηα, πσο ε ηζηνξία ελφο θξάηνπο ζα θαζνξίζεη ην επ-δελ, ηηο ζρνιηθέο επηδφζεηο θαη ηα 

ςπρνινγηθά δεηήκαηα ηνπο. Αλ θαη ππήξμε θαλεξή ηφλσζε ηεο αληίιεςεο ησλ εαπηψλ ηνπο 

σο Ρψζνπο ή Οπθξαλνχο, ηα παηδηά απηά ηείλνπλ λα παξακέλνπλ ρακειφηεξα σο πξνο ην 

ςπρνινγηθφ ηνπο επ- δελ θαη λα εγθαηαιείπνπλ ζπρλφηεξα ην ζρνιείν, ζπγθξηηηθά κε ηνπο 

Ηζξαειίηεο. Σέινο, ην θχιν επεξέαζε ην επίπεδν ηεο ζρνιηθήο απφδνζεο, κε ηα θνξίηζηα λα 

βξίζθνληαη πςειφηεξα. 

Δλδηαθέξνλ ζα ήηαλ, επίζεο, λα δνχκε κηα έξεπλα πνπ ζπγθξίλεη δείγκαηα απφ δπν, 

ηειείσο, αληίζεηεο θνπιηνχξεο θαη εμεηάδεη πσο ε θνπιηνχξα θαη ην πιαίζην πξηλ θαη κεηά 

ηελ κεηαλάζηεπζε, επεξεάδεη παηδηά ζρνιηθήο ειηθίαο. ηελ έξεπλα απηή ηα δπν δείγκαηα 

πξνέξρνληαη απφ ηελ Κεληξηθή Ακεξηθή  θαη απφ ηελ Ννηηναλαηνιηθή Αζία. 

Πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνπο Rousseau, Drapeau & Corin (1997), ζην λνζνθνκείν Παίδσλ 

ηνπ Μφληξεαι, ζην ηκήκα ηεο Φπρηαηξηθήο θαη βαζίζηεθε ζην εξψηεκα ηνπ γηαηί θάπνηα 

παηδηά ηείλνπλ λα εθινγηθεχνπλ ηελ θαηάζηαζε πνπ δεκηνπξγεί ν πφιεκνο , ελψ άιια 

παξακέλνπλ δπζιεηηνπξγηθά; Έςαμαλ λα βξνπλ, ηη ηα δηαθνξνπνηεί, εμεηάδνληαο ηφζν ηα 

άηνκα, φζν θαη ηελ θνηλφηεηα, κε ηνπο κεραληζκνχο ηεο. 

Οκαδνπνίεζαλ ηνπο παξάγνληεο επηξξνήο ζε 3 είδε, φζνπο αθνξνχλ ηηο ζπλζήθεο πξηλ 

ή κεηά ηελ κεηαλάζηεπζε, φζνπο ζρεηίδνληαη κε ηελ νηθνγέλεηα θαη φζνπο εμεγνχλ πσο ν 

θφζκνο ηνπ παηδηνχ έρεη κνξθνπνηεζεί κέζσ ηεο ρψξαο ηνπ. Αθφκε, μερψξηζαλ ηα ηξαχκαηα 

πνπ κπνξεί λα βηψζεη ην παηδί ζε άιιεο 3 θαηεγνξίεο: άκεζν ηξαχκα (πνπ νδεγεί ην άηνκν 

ζηελ απψζεζε), ηξαχκα ζηελ νηθνγέλεηα (φηαλ έλα κέινο ηεο ππνθέξεη κε θάπνην ηξφπν) θαη 

θνηλσληθφ ηξαχκα (φπνπ θινλίδεηαη ην ζχζηεκα ησλ πεπνηζήζεσλ ηνπ παηδηνχ). 

Σν δείγκα ησλ παηδηψλ ζηαζκίζηεθε σο πξνο νξηζκέλνπο παξάγνληεο. Σα παηδηά απφ 

ηελ Κεληξηθή Ακεξηθή πξνέξρνληαλ απφ ηελ Γνπαηεκάια, ηελ Ολδνχξα θαη ην Δι αιβαδφξ 

θαη ηα παηδηά απφ ηελ Ννηηναλαηνιηθή Αζία ήηαλ απφ ην Βηεηλάκ θαη ηελ Κακπφηδε. ιεο 

απηέο νη ρψξεο βξίζθνληαλ ζε εκπφιεκε θαηάζηαζε γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ζε 

δεηλή νηθνλνκηθή ζέζε. Δπίζεο, ηα παηδηά ήηαλ ίδηαο ειηθίαο, κε κέζν φξν ηα 15, κε 
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αληίζηνηρε εθπξνζψπεζε απφ ηα 2 θχια θαη πξνέξρνληαλ απφ νηθνγέλεηεο ίδηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ππφβαζξνπ. 

Ζ νκάδα ησλ παηδηψλ απφ ηελ Αζία θαίλεηαη λα βίσζε, σο επί ησλ πιείζησλ, 

νηθνγελεηαθά ηξαχκαηα πνπ ζρεηίδνληαλ κε πεξηζηαηηθά πξηλ ηελ γέλλεζε ηνπο, φπσο είλαη νη 

εθηειέζεηο θαη ηα θαηαλαγθαζηηθά έξγα. Σα ηξαχκαηα απηά κπνξεί λα επεξέαζαλ ηελ ςπρηθή 

πγεία ησλ γνληψλ, κε ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο, πνπ κε ηε ζεηξά ηεο, θαζφξηζε ηελ 

ζπλαηζζεκαηηθή δηαζεζηκφηεηα ησλ γνλέσλ πξνο ηα παηδηά. Σν δείγκα ησλ Ακεξηθαλψλ είρε 

δήζεη, ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ, ηξαπκαηηθά γεγνλφηα κεηά ηε γέλλεζε ηνπο. Πξφθεηηαη γηα 

πεξηζηαηηθά φπσο ην ιαζξεκπφξην ή ε δηακνλή ζε θέληξα θηινμελίαο πξνζθχγσλ. Δπνκέλσο, 

βίσζαλ ηξαχκαηα άκεζα αιιά θαη ζρεηηθά κε ηελ νηθνγέλεηα. Ζ εκθαλήο, απηή, 

δηαθνξνπνίεζε ησλ 2 νκάδσλ πξνέξρεηαη απφ πνιηηηθφ-θνηλσληθά δεηήκαηα ησλ ρσξψλ 

ηνπο. Σα παηδηά απφ ηελ Κακπφηδε γελλήζεθαλ κεηά ηελ πηψζε ηνπ Pol Pot, ηνπ αξρεγνχ ηνπ 

θνκκνπληζηηθνχ θηλήκαηνο, γλσζηνχ σο "Δξπζξνί Υκεξ", πνπ ήηαλ ππεχζπλνο γηα καδηθέο 

δνινθνλίεο πνπ εμφλησζαλ ην 20% ηνπ πιεζπζκνχ, θάλνληαο έηζη ιφγν γηα γελνθηνλία. Ζ 

Κακπφηδε νδεγήζεθε ζε πφιεκν κε ην Βηεηλάκ, ππφ ηελ εγεζία ηνπ. Έηζη, ηα παηδηά πνπ 

πξνήιζαλ απφ εθείλεο ηηο ρψξεο είραλ πξνεηνηκαζηεί θαηξφ γηα ηνλ απνρσξηζκφ ηνπο απφ ηελ 

νηθνγέλεηα, πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ έλα θαιχηεξν κέιινλ, ρσξίο λα δήζνπλ ηηο καδηθέο 

δνινθνλίεο πνπ ζα νδεγνχζαλ ζε μαθληθνχο θαη πην ηξαπκαηηθνχο απνρσξηζκνχο. Γήισζαλ 

ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηξαχκαηα πνπ βηψζεθαλ απφ ην ζχλνιν ηεο νηθνγέλεηαο θαη ζε 

κηθξφηεξν βαζκφ απφ ην θάζε άηνκν μερσξηζηά. ζσλ, νη ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο, 

επηηειέζηεθαλ πξηλ ηελ γέλλεζε, νη πηζαλφηεηεο λα απνρσξηζηνχλ ηνπο γνλείο είλαη 

κηθξφηεξεο, ελψ αλ ηα γεγνλφηα ζπλέβεζαλ κεηά ηε γέλλεζε, ν απνρσξηζκφο είλαη 

πηζαλφηεξνο. Απφ ηελ άιιε, ηα παηδηά ηεο Ακεξηθήο, δνχζαλ ζε ρψξεο κε νξγαλσκέλν 

έγθιεκα, πνπ ηα εμέζεηε ζε άκεζα ηξαχκαηα, φπσο είλαη νη απεηιέο, νη εθηειέζεηο, ν 

βαζαληζκφο, νη ζπιιήςεηο θαη ε παξάλνκε δηάβαζε ησλ ζπλφξσλ. Γη' απηφ ην ιφγν, νη 

αλήιηθνη απηνί αληηκεηψπηζαλ ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ απνρσξηζκφ θαη ησλ 2 γνλέσλ, 

ελψ ηα ζπλνιηθά ηξαχκαηα πνπ ππέζηε ε ςπρηθή ηνπο πγεία, απφ ηελ ζηηγκή ηεο γέλλεζεο 

ηνπο αιιά θαη κέζσ ηεο νηθνγέλεηαο, έρνπλ ηζρπξή ζπζρέηηζε κε ηα ζπλαηζζεκαηηθά θαη 

καζεζηαθά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηζαλ αξγφηεξα. Αθφκε, δελ ππάξρεη ζπζρέηηζε κε ην 

πφηε ζπλέβεζαλ ηα ηξαπκαηηθά γεγνλφηα θαη ηα πνζνζηά απνρσξηζκνχ, φπσο είδακε κε ηελ 

νκάδα ηεο Αζίαο. 

πρλά, βιέπνπκε ηα αζπλφδεπηα παηδηά λα πξνέξρνληαη απφ νηθνγέλεηεο κε 

δηαθνξεηηθή νηθνλνκηθή επηθάλεηα ή κφξθσζε. ηελ πεξίπησζε , απηήο ηεο έξεπλαο, απηφ 
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κπνξεί λα εμεγεζεί, πάιη, απφ ην πνιηηηθφ πιαίζην. πγθεθξηκέλα, νη νηθνγέλεηεο ηεο Αζίαο 

κε πςειφηεξν κνξθσηηθφ επίπεδν βίσζαλ κεγαιχηεξα πνζνζηά απνρσξηζκνχ απφ ηα 

αλήιηθα παηδηά ηνπο θαη ηξαχκαηα. Γηαηί ζπλέβε απηφ; Σν θνκκνπληζηηθφ θαζεζηψο 

θαηαδίσμε πεξηζζφηεξν ηηο νηθνγέλεηεο πνπ είλαη κνξθσκέλεο επεηδή ζεψξεζε φηη αλήθνπλ 

ζηελ πξνλνκηνχρα κέζε ή αλψηεξε θνηλσληθή ηάμε. ηελ αληίζεηε πιεπξά, βιέπνπκε φηη φζν 

πην ρακειφ είλαη ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ νηθνγελεηψλ ζηελ Ακεξηθή, ηφζν πηζαλφηεξνο 

είλαη ν απνρσξηζκφο, θαζψο ν αληη- θνκκνπληζηηθφο κηιηηαξηζκφο πνπ επηθξαηνχζε, θηλνχηαλ 

ελάληηα ζηηο θαηψηεξεο ηάμεηο. 

Σέινο, ν ηξφπνο πνπ θάζε θνπιηνχξα επελδχεη ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ζα 

επεξεάζεη ην θνηλσληθφ δίθηπν πνπ απνηειεί, φπσο αλέθεξα παξαπάλσ, έλαλ πξνζηαηεπηηθφ 

παξάγνληα. Έηζη, νη Αζηάηεο ηείλνπλ λα έρνπλ πςειφηεξα πνζνζηά θαηάζιηςεο, κε ην 

θνηλσληθφ ηνπο δίθηπν λα πεξηνξίδεηαη ζηελ νηθνγέλεηα. Δίλαη αξθεηά επηθπιαθηηθνί, αθφκε 

θαη ζηε ζπλέληεπμε, θαζψο απνθεχγνπλ ηνλ επαλαηξαπκαηηζκφ ηνπο κέζα απφ ηελ αλάζπξζε 

αλακλήζεσλ. Αληίζηνηρα, ηα παηδηά ηνπο , φηαλ κεηαλαζηεχνπλ αζπλφδεπηα, ζα επηιέμνπλ λα 

ζπλδεζνχλ κε άηνκα ηεο ίδηαο θνπιηνχξαο θαη φηαλ επαλαζπλδεζνχλ κε ηελ νηθνγέλεηα, 

βιέπνπκε κηα αξλεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηνλ αξηζκφ ησλ απνρσξηζκψλ θαη ελδν- 

νηθνγελεηαθή έληαζε. Αλακέλνπκε λα δπζθνιεπηνχλ λα απνθαιχςνπλ ηα φζα έδεζαλ θαη λα 

είλαη πην αλζεθηηθά ζηε ζεξαπεία. Απφ ηελ άιιε, νη Ακεξηθάλνη θαίλεηαη λα έρνπλ έλα 

εθηεηακέλν δίθηπν δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ πνπ θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ ελδν- 

νηθνγελεηαθή έληαζε θαη ηε ρακειή νηθνγελεηαθή ζπλνρή. Δπνκέλσο, ε επέλδπζε ζε έλα 

κεγάιν θνηλσληθφ δίθηπν ιεηηνπξγεί σο άκπλα πξνζηαζίαο γη' απηνχο θαη ζα είλαη 

επθνιφηεξν λα ηεζνχλ ππφ ζεξαπεία. 

Δμεηάδνληαο ηηο ζπλζήθεο ζηε δσή ησλ νηθνγελεηψλ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο κέζα 

ζηηο θνηλσλίεο πνπ δνπλ, κπνξνχκε λα θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα ηα είδε ηξαχκαηνο ησλ 

παηδηψλ, απφ πνχ πξνήιζαλ θαη πσο ηα παηδηά ζα ηα δηαρεηξηζηνχλ, πσο νη πνιηηηθέο 

ζπλζήθεο επεξέαζαλ ηε κεηαλάζηεπζε ηνπο. Σν δήηεκα ησλ αζπλφδεπησλ αλειίθσλ 

πξφζθπγσλ είλαη ζχλζεην, κε πνιιέο πηπρέο λα έρνπλ αλάγθα λα θσηηζηνχλ. Ζ θνπιηνχξα, 

ηα είδε ηξαχκαηνο, ν αξηζκφο θαη ε ζχλζεζε ηεο νηθνγέλεηεο είλαη κεηαβιεηέο ζηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο ςπρνπαζνινγίαο πνπ, πηζαλφλ, λα εθδεισζεί. 

3.2. Χυχοπαθολογία των αςυνόδευτων ανήλικων προςφύγων  

Οη αζπλφδεπηνη αλήιηθνη πξφζθπγεο είλαη έλα ζέκα πνπ έρεη ηξαβήμεη ηελ πξνζνρή ησλ 

αξρψλ θαη ησλ εξεπλεηψλ δπζαλάινγα ζε ζρέζε κε ηελ θξηζηκφηεηα ηνπ. Ζ βηβιηνγξαθία 
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πνπ ππάξρεη είλαη πεξηνξηζκέλε, αλ θαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ην ελδηαθέξνλ έρεη κεγαιψζεη, 

κε ηηο πεξηζζφηεξεο έξεπλεο λα είλαη ζχγρξνλεο. 

Γηαηί νη αζπλφδεπηνη αλήιηθνη είλαη πεξηζζφηεξν πηζαλφ λα εθδειψζνπλ 

ζπκπησκαηνινγία ςπρνπαζνινγίαο; Αξρηθά, ζηεξνχληαη νπνηαδήπνηε θνηλσληθή ππνζηήξημε, 

ε νπνία ζα ηνπο βνεζήζεη λα δηαρεηξηζηνχλ ηα πςειά επίπεδα ζηξεο πνπ βηψλνπλ. Δπίζεο, 

έρνπλ απνρσξηζηεί ηνπο γνλείο ηνπο, ην νηθείν πεξηβάιινλ ηνπο θαη νπνηαδήπνηε 

ζπλαηζζεκαηηθή ζρέζε. Κάπνηα παηδηά βξέζεθαλ εθηφο ηεο νηθνγέλεηαο πξηλ θαλ δηδαρηνχλ 

ζηξαηεγηθέο γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηα φζα έδεζαλ. Αθφκε, είλαη πεξηζζφηεξν εθηεζεηκέλα ζε 

θάζε είδνπο ηξαχκα πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ην ηαμίδη γηα ηελ ρψξα εγθαηάζηαζεο. 

.(Derluyn et.all,2008) Σν 83% δελ είλαη ζρεδφλ θαζφινπ πξνεηνηκαζκέλν γηα ην ηαμίδη θαη ε 

δηάξθεηα πνπ κπνξεί λα παξακείλνπλ ζε έλα θέληξν ππνδνρήο πξνζθχγσλ, κέρξη λα 

εμεηαζηνχλ ηα ραξηηά ηνπο, είλαη απφ 4 σο 17 κήλεο (κ.ν. 9,2 κήλεο). (Sourander, 1998)Σέινο, 

νη νηθνλνκηθνί θαη θνηλσληθνί ηνπο πφξνη πάζρνπλ. Απηφ ζεκαίλεη νηθνλνκηθή αλέρεηα, 

αλάγθε γηα ζηήξημε ζηηο θξαηηθέο αξρέο θαη ρσξίο νηθείν πξφζσπν λα κνηξαζηνχλ ην 

δχζθνιν ηαμίδη.(Derluyn et.all,2008) 

Αο δνχκε, φκσο, ζπλνιηθά ηηο δηαηαξαρέο ζηελ ςπρηθή πγεία, πνπ κπνξεί λα εθδειψζεη 

έλα αζπλφδεπην παηδί, φπσο δείρλνπλ νη έξεπλεο: 

 Καηάζιηςε 

 Γηαηαξαρή κεηαηξαπκαηηθνχ ζηξεο 

 Τπεξθηλεηηθφηεηα 

 Απνθπγή 

 Αγρψδεηο δηαηαξαρέο  

 Διιεηκκαηηθή Πξνζνρή 

 Δλαληησκαηηθή Πξνθιεηηθή Γηαηαξαρή 

 Αληηθνηλσληθή Γηαηαξαρή 

 Δπηζεηηθφηεηα 

 Γηαηαξαρέο Όπλνπ 

 Πνλνθεθάινπο 

 Φπρνζσκαηηθή Γηαηαξαρή 

 Γηαηαξαγκέλνπο Κηξθαδηαλνχο ξπζκνχο 

 Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 

 Υακειή απηνεθηίκεζε 
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 Απνκφλσζε/ Απφζπξζε 

 Παξνξκεηηθφηεηα     (Bean et.all, 2007.Derluyn et.all,2008.Fazel 

et.all,2011.Reed et.all,2012. Sourander,1998.Thommessen et.all,2013.) 

ε κηα έξεπλα κε δείγκα αζπλφδεπησλ αλήιηθσλ πξνζθχγσλ θαη γεγελείο Ηηαινχο, ηεο 

ίδηαο ειηθηαθήο νκάδαο, θάλεθε φηη νη αζπλφδεπηνη αλήιηθνη είλαη θαηά 81,5% πην πηζαλφ λα 

δηαγλσζηνχλ κε ζπκπεξηθνξηθά πξνβιήκαηα εζσηεξίθεπζεο ή εμσηεξίθεπζεο, ελψ ην 72,2% 

απφ απηνχο αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα εμσηεξίθεπζεο, κε ηνπο Ηηαινχο έθεβνπο λα είλαη πην 

πηζαλφ λα κελ θαηεγνξηνπνηεζνχλ σο κε έρνληεο πξνβιήκαηα.(Thommessen et.all,2013) 

Σα αζπλφδεπηα παηδηά ηείλνπλ λα είλαη κεγαιχηεξα ειηθηαθά απφ φζα ζπλνδεχνληαη 

απφ ηνλ έλαλ ή θαη ηνπο 2 γνλείο, ελψ ηα 2/3 απηψλ είλαη αγφξηα. Αλακέλνπκε φηη ηα παηδηά 

πνπ ζπλνδεχνληαη απφ, έζησ, έλαλ γνλέα ζα αληηκεησπίδνπλ ιηγφηεξα ςπρηθά πξνβιήκαηα. 

Δληνχηνηο, αλ θαη ε απνκάθξπλζε απφ ηελ παηξηθή θηγνχξα απνηειεί αηηία γηα έθζεζε ζε 

γεγνλφηα πεξηζζφηεξν ηξαπκαηηθά, ην λα ζπλνδεχεηαη έλα παηδί απφ ηνλ παηέξα απμάλεη ηηο 

πηζαλφηεηεο γηα κεηαηξαπκαηηθφ ζηξεο, ζε ζχγθξηζε κε έλα παηδί πνπ ζπλνδεχεηαη απφ ηε 

κεηέξα ή θαη ηνπο 2 γνλείο. Απηφ ππνγξακκίδεη γηα άιιε κηα θνξά, ην ζεκαληηθφ ξφιν ηεο 

κεηέξαο ζηελ αλαθνχθηζε ηνπ άγρνπο γηα ην παηδί. Δπίζεο, πνιιέο θνξέο ηα ζπκπηψκαηα 

ςπρνπαζνινγίαο εθθξάδνληαη κέζα απφ πξνβιήκαηα εζσηεξίθεπζεο/ ελζσκάησζεο, θάηη πνπ 

ηα θαζηζηά, ιηγφηεξν αληρλεχζηκα.(Derluyn et.all, 2008) 

ηελ θαηαγξαθή ηεο ςπρνπαζνινγίαο ησλ αζπλφδεπησλ αλειίθσλ ππάξρνπλ θάπνηνη 

πεξηνξηζκνί. Αξρηθά, ην δείγκα παηδηψλ πνπ είλαη πεξηζζφηεξν ηξαπκαηηζκέλα, αξλνχληαη λα 

ζπκκεηάζρνπλ, πξνζηαηεχνληαο ηνλ εαπηφ ηνπο απφ ην αλαθάιεζκα αλακλήζεσλ πνπ ζα 

ηξαπκαηίζεη μαλά ηνλ ςπρηθφ ηνπο θφζκν. Δπηπιένλ, νη ζπλνδνί, νη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί ή 

νη δάζθαινη πνπ ζπρλά θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ηα εξσηεκαηνιφγηα γηα ή καδί κε ηα 

παηδηά, ιφγσ ηεο άγλνηαο ησλ παηδηψλ γηα ηε γιψζζα, δελ κπνξνχλ λα κεηαθέξνπλ, νχηε λα 

γλσξίζνπλ επαθξηβψο, ηνλ ςπρηθφ θφζκν ησλ παηδηψλ. Πνιιέο θνξέο, ηα παηδηά ληξέπνληαη 

λα εθθξάζνπλ θάζε ζθέςε ή βίσκα ιφγσ ηεο θνπιηνχξαο ηνπο πνπ ζεσξεί νξηζκέλα 

πξάγκαηα ηακπνχ, ελψ άιιεο ηα επηθνηλσληαθά εκπφδηα δελ βνεζνχλ λα επδνθηκήζεη ε 

απνθάιπςε.(Bean et.all,2007. Derluyn et.all,2008) Απφ ηελ άιιε, θάπνηεο θνξέο  νη 

θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί ιφγσ ηεο ζπλερήο ζπλαλαζηξνθήο ηνπο κε παηδηά πνπ αληηκεησπίδνπλ 

δπζθνιίεο, είλαη πεξηζζφηεξν επηξξεπήο λα αλαγλσξίζνπλ παζνινγηθέο ζπκπεξηθνξέο, πνπ, 

φκσο, δελ είλαη βάζηκεο.(Thommessen et.all,2013) 

ε απηφ ην ζεκείν ζα ήζεια λα αλαθεξζψ ζε κηα ηδηαίηεξε νκάδα αζπλφδεπησλ 

αλειίθσλ, πνπ αλαγθάζηεθαλ λα απνρσξηζηνχλ ηελ νηθνγέλεηα ηνπο εμαηηίαο ηνπ πνιέκνπ 
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ζην Βηεηλάκ. Πξφθεηηαη γηα έλα δείγκα αλειίθσλ πνπ έδεζε ηνλ απνρσξηζκφ, ηελ πξνζθπγηά 

θαη ηελ επηζηξνθή ζηε ρψξα ηνπο. Δπνκέλσο, ζα ήηαλ ελδηαθέξνλ λα δνχκε ηελ ςπρηθή ηνπο 

πγεία θάπνηα ρξφληα κεηά ηα ηξαπκαηηθά γεγνλφηα ηεο δσήο ηνπο.  

Ο πφιεκνο ηνπ Βηεηλάκ μεθίλεζε ην Ννέκβξην ηνπ 1955, αλάκεζα ζην Γεκνθξαηηθφ 

ηξαηφ ηνπ Βφξεηνπ Βηεηλάκ θαη ηεο Γεκνθξαηίαο ηνπ Νφηηνπ Βηεηλάκ θαη νινθιεξψζεθε 

ηνλ Απξίιην ηνπ 1975. Γηήξθεζε 19 ρξφληα θαη ήηαλ κηα εθηφλσζε ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ, 

αλάκεζα ζηελ πξψελ ΔΓ θαη ηηο Ζ.Π.Α, δηα αληηπξνζψπσλ ηα 2 ρσξηζκέλα θξαηίδηα ηνπ 

Βηεηλάκ. ια μεθίλεζαλ φηαλ ην Βηεηλάκ πξνζπάζεζε λα θεξδίζεη ηελ αλεμαξηεζία ηνπ απφ 

ηελ γαιιηθή απνηθηνθξαηία θαη ν θνκκνπληζκφο, κε ηε βνήζεηα ηεο Κίλαο θαη ηεο ΔΓ, 

άξρηζε λα επεθηείλεηαη. Οη Ζ.Π.Α., πξνθεηκέλνπ λα απνηξέςνπλ ην ελδερφκελν ηεο 

επέθηαζεο ηνπ θνκκνπληζκνχ ζε άιιε κηα ρψξα ηεο Αλαηνιήο, έζηεηιαλ έλνπια ζψκαηα λα 

ππνζηεξίμνπλ ηνλ Νφην. 

ηε θάζε ηεο ππνδνρήο ζα αλαθέξσ ηελ εξγαζία ησλ Felsman, Leong, Johnson & 

Felsman (1990), φπνπ εμέηαζαλ, κε εξσηεκαηνιφγηα, αζπλφδεπηνπο αλειίθνπο αιιά θαη 

λένπο, ζε 4 δηαθνξεηηθέο θάζεηο, πξηλ ηελ αλαρψξεζε απφ ην Βηεηλάκ, θαηά ηελ αλαρψξεζε, 

ζηε κεηαβαηηθή πεξίνδν ησλ θέληξσλ θηινμελίαο θαη φηαλ πξνζπαζνχζαλ λα πξνζαξκνζηνχλ 

ζηε ρψξα πνπ ηνπο θηινμελεί πξνζσξηλά. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ πνπ ζεσξήζεθαλ θιηληθέο 

πεξηπηψζεηο, πξνέξρνληαλ απφ ηελ νκάδα ησλ λέσλ (17-20 εηψλ). Οη πεξηζζφηεξνη δνχζαλ 

καθξηά απφ ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο, δίρσο ηελ θαζνδήγεζε ελφο ελειίθνπ θαη έπξεπε λα 

πξνζαξκνζηνχλ λέα ρψξα. Έηζη ήηαλ αληηκέησπνη κε δπν έληνλα ζηξεζνγφλνπο παξάγνληεο, 

κε απνηέιεζκα 7% ηνπ δείγκαηνο λα ρξεηάδεηαη ςπρνινγηθή ππνζηήξημε. Ζ ζπγθεθξηκέλε 

ειηθηαθή νκάδα δελ αλήθεη πιένλ ζηνπο αζπλφδεπηνπο αλήιηθεο, νπφηε δελ ραίξεη θαη ησλ 

πιενλεθηεκάησλ απηψλ. Δίλαη απνθιεηζκέλε απφ ηελ εθπαίδεπζε θαη νη επθαηξίεο γηα 

εθκάζεζε ησλ αγγιηθψλ είλαη πεξηνξηζκέλεο. Δδψ βιέπνπκε μεθάζαξα ην πξφβιεκα πνιιψλ 

παηδηψλ, πνπ βξίζθνληαη αθφκε θαη ζηα 17, ηππηθά ρσξίο λα έρνπλ ελειηθησζεί, αιιά 

εληνχηνηο, δελ ζεσξνχληαη αλήιηθνη, ζηεξνχκελνη ηεο ηππηθήο βνήζεηαο πνπ ζα ηνπο 

παξερφηαλ. Απφ ηελ άιιε, νη αλήιηθνη αζπλφδεπηνη πξφζθπγεο ελψ ζην General Health 

Questionnaire απέδηδαλ έλα 37% ηνπ δείγκαηνο, εληφο ηνπ θιηληθνχ πιαηζίνπ, ζην Hopkin's 

Questionnaire κφιηο ην 1,8% ζεσξήζεθε σο θιηληθφ δείγκα. Ζ απφθιηζε απηή κπνξεί λα 

έγθεηηαη ζε δηαθνξέο  ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ή ζην γεγνλφο φηη ηα αζπλφδεπηα παηδηά ηα 

ζπκπιήξσζαλ δη' αληηπξνζψπνπ. πσο θαη λα' ρεη, νη λένη θάλεθε λα βηψλνπλ πεξηζζφηεξα 

ζσκαηηθά πξνβιήκαηα απφ ηα παηδηά, θάηη πνπ είλαη θνηλφ ζηνπο Αζηάηεο, νη νπνίνη ηείλνπλ 
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λα ζσκαηνπνηνχλ ηηο ςπρηθέο εληάζεηο ηνπο. Δληνχηνηο θαη νη δπν νκάδεο ζηφρεπζαλ ρακειά 

ζηηο απην-αλαθνξέο γηα ηελ γεληθή ηνπο πγεία θαη ππεξεθπξνζσπνχληαη σο θιηληθά δείγκαηα. 

Έρνληαο πεξάζεη αξθεηά ρξφληα απφ ηε ιήμε ηνπ πνιέκνπ ζην Βηεηλάκ, πνιιά 

αζπλφδεπηα παηδηά επέζηξεςαλ ζηε ρψξα ηνπο θη απηφ έδσζε ζηνπο εξεπλεηέο ηελ επθαηξία 

λα εμεηάζνπλ ηελ ςπρηθή ηνπο πγεία, κεηά ηελ επηζηξνθή ζηηο νηθνγέλεηεο ηνπο. 

ε γεληθέο γξακκέο νη αζπλφδεπηνη αλήιηθνη επέδεημαλ έλαλ πην αξγφ ξπζκφ βειηίσζεο 

ηεο θνηλσληθήο ηνπο ζπκπεξηθνξάο, κε θάπνηνπο απφ απηνχο λα παξνπζηάδνπλ αλαπηπμηαθά 

πξνβιήκαηα. Ζ ρψξα ζηελ νπνία θηινμελήζεθαλ θαίλεηαη λα έπαημε ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

ςπρνπαζνινγία ηνπο. ζα παηδηά εγθαηαζηάζεθαλ ζηηο Ζ.Π.Α. επέδεημαλ ρακειή 

αθαδεκατθή πνξεία θαη κηα ηάζε γηα εγθαηάιεηςε ηνπ ζρνιείνπ. ηελ έξεπλα θάλεθε πσο νη 

αζπλφδεπηνη αλήιηθνη παξνπζηάδνπλ γεληθφηεξα πην ρακειή αθαδεκατθή εμέιημε, ζε 

ζχγθξηζε κε ηα παηδηά πνπ ζπλνδεχηεθαλ απφ θάπνηνλ ελήιηθα. Απφ ηελ άιιε, ηα παηδηά πνπ 

βξέζεθαλ ζην Υνλγθ Κνλγθ θαη επέζηξεςαλ ζηε ρψξα ηνπο, εθδήισζαλ κεγάιε απάζεηα. 

Παξφια απηά, 4 ρξφληα κεηά ηελ επηζηξνθή ζην Βηεηλάκ νη αζπλφδεπηνη είραλ ηελ ίδηα 

θνηλσληθή ππνζηήξημε θαη ηθαλφηεηα λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο θαζεκεξηλέο δπζθνιίεο, κε ηα 

παηδηά πνπ δελ απνρσξίζηεθαλ πνηέ ηελ νηθνγέλεηα ηνπο. O,ηη πξφβιεκα δεκηνπξγήζεθε 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ ή ηεο εγθαηάζηαζεο ζηε ρψξα θηινμελίαο, θαίλεηαη λα 

εμηζνξξνπήζεθε κε ηελ επηζηξνθή ηνπο. (Loughry & Flouri, 2001) 

Αλ θαη αλακέλακε φηη ε ηδηφηεηα ηνπο σο αζπλφδεπηνη ζα επεξέαδε ηφζν ηα 

πξνβιήκαηα εμσηεξίθεπζεο φζν θαη εζσηεξίθεπζεο, εληνχηνηο ε ηδηφηεηα απηή θαζφξηζε 

πεξηζζφηεξν ηελ εθδήισζε ή φρη ζπκπεξηθνξψλ εμσηεξίθεπζεο. Ήηαλ ν ζπλδπαζκφο ηεο 

ηδηφηεηαο σο πξφζθπγεο κε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ παηδηνχ πνπ επεξέαζε ηελ 

εκθάληζε απηψλ ησλ δπν εηδψλ ζπκπεξηθνξψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα παηδηά 

θάλεθε λα αληηκεησπίδνπλ νηθνλνκηθή δπζπξαγία (60,9%), ε νπνία ζπζρεηίζηεθε αξλεηηθά 

κε ηελ εθδήισζε ζπκπεξηθνξψλ εμσηεξίθεπζεο αιιά ζεηηθά κε ζπκπεξηθνξέο 

εζσηεξίθεπζεο. Αληηζέησο, ηα παηδηά πνπ δνχζαλ ζε νηθνγέλεηεο πνπ δηέζεηαλ νηθνλνκηθνχο 

πφξνπο παξνπζίαζαλ, θπξίσο, πξνβιήκαηα εμσηεξίθεπζεο. Ζ δηαθνξά απηή νθείιεηαη ζην 

φηη ηα ηειεπηαία ληψζνπλ λα θαηέρνπλ κεγαιχηεξν έιεγρν ζηε δσή ηνπο, κε θαιχηεξεο 

πξννπηηθέο απηφ- απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη πην άλεηα λα κηιήζνπλ γηα δηαζπαζηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο. Αθφκε, εθηηκνχλ ηελ θαιή ηνπο νηθνλνκηθή θαηάζηαζε κε πεξηζζφηεξν 

ζεηηθή άπνςε, ζπγθξίλνληαο ηηο ησξηλέο ηνπο ζπλζήθεο κε ηα θέληξα θηινμελίαο πνπ έδεζαλ 

σο πξφζθπγεο. Οη αλήιηθνη, πνπ αληηκεησπίδνπλ νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα, ηείλνπλ λα έρνπλ 
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παζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηε δσή, λα ληψζνπλ αλίζρπξνη θαη αδχλακνη θαη γη' απηφ 

εθδειψλνπλ ζπκπεξηθνξέο απφζπξζεο ή θαηάζιηςεο. Φαίλεηαη φηη γηα ηνπο αζπλφδεπηνπο 

αλήιηθνπο ε επρέξεηα θαη ν έιεγρνο ζηε δσή έρνπλ ζπλδπαζηεί κε ηελ νηθνλνκηθή άλζηζε θαη 

ζηαζεξφηεηα. (Loughry & Flouri, 2001) 

 

3.3 . Προκατάληψη και ψυχική υγεία.  

Έρσ ήδε κηιήζεη γηα ηνπο παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ή πξνζηαηεχνπλ ηελ 

ςπρηθή πγεία ησλ αζπλφδεπησλ αλειίθσλ, θαζψο θαη ζπλνιηθά γηα ηελ ςπρνπαζνινγία πνπ 

εθδειψλνπλ. ε απηφ ην ζεκείν, ζα ήζεια λα θάλσ ιφγν γηα κηα αθφκε δηάζηαζε ηεο δσήο 

απηψλ ησλ παηδηψλ πνπ επεξεάδεη θαίξηα ηνλ ςπρηζκφ ηνπο. Σε μερψξηζα σο ππνθεθάιαην 

γηα λα ηεο δνζεί ε έκθαζε πνπ αξκφδεη. 

Οη πξνθαηαιήςεηο είλαη απφςεηο, ηεθκεξησκέλεο κε κε επηζηεκνληθφ ηξφπν πνπ 

πεξηιακβάλνπλ ζπλαηζζήκαηα ππεξνςίαο, απέρζεηαο θαη πεξηθξφλεζεο. Οη πξνθαηαιήςεηο 

δεκηνπξγνχλ ηα ζηεξεφηππα θαη ηηο ξαηζηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο, φπνπ κηα νκάδα αηφκσλ 

ζεσξεί κηα δεχηεξε νκάδα σο θαηψηεξε. Οη δηαθξίζεηο απηέο κπνξεί λα ζρεηίδνληαη κε 

δηάθνξεο θαηαζηάζεηο φπσο είλαη ε ζξεζθεία, ην έζλνο, ην θχιν, ην βάξνο ή ν ζεμνπαιηθφο 

πξνζαλαηνιηζκφο. Δίλαη ππαίηηεο γηα θαηαζηάζεηο εθθνβηζκνχ, πεξηζσξηνπνίεζεο, 

παξακέιεζεο αιιά θαη ηνπ Β' Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. ηελ πεξίπησζε ησλ αζπλφδεπησλ 

αλειίθσλ, ε θχξηα δηάθξηζε πνπ πθίζηαληαη είλαη κε βάζε ην έζλνο. Ζ ξαηζηζηηθή αληίιεςε 

πνπ ηα δηαθνξνπνηεί απφ ηα γεγελή παηδηά κπνξεί λα θάλεη ηελ εκθάληζε ηεο ζε δηάθνξνπο 

ηνκείο, φπσο είλαη ην ζρνιείν θαη ε γεηηνληά, επεξεάδνληαο ζεκαληηθά ηελ ςπρηθή πγεία ηνπο. 

Σα αζπλφδεπηα παηδηά ζπλήζσο απνηεινχλ κηα ππν- νκάδα ελφο επξχηεξνπ πιεζπζκνχ 

πνπ βξίζθεηαη ππφ ην θαζεζηψο  είηε κεηαλάζηεπζεο είηε ηνπ αηηνχληνο πξνζθπγηθνχ 

αζχινπ. Ζ "πξνζγείσζε" ηνπο ζε κηα ρψξα δελ ζπλνδεχεηαη πάληα απφ ζπλαηζζήκαηα 

αλζξσπηάο, αιιά ζπρλά ππξνδνηεί ηελ αγαλάθηεζε θαη ηνλ θφβν ησλ ληφπησλ θαηνίθσλ. 

ηελ Διιάδα, κηα ρψξα πνπ απνηειεί ζηαπξνδξφκη Δπξψπεο - Αζίαο θαη ηα ζχλνξα ηεο 

Δπξψπεο πξνο ηελ Αλαηνιή, αξθεηά ζπρλά θαηαθζάλνπλ πιεζπζκνί πνπ ςάρλνπλ έλα 

θαιχηεξν κέιινλ, κε απνθνξχθσκα ηνπο  πξφζθπγεο  πνπ ζέιεζαλ λα γιηηψζνπλ απφ ηελ 

ηξνκνθξαηία ηνπ Ηζιακηθνχ θξάηνπο. Δπνκέλσο, φινη είκαζηε νηθείνη κε απφςεηο πνπ ζέινπλ 

, αλά δηαζηήκαηα, ηνπο κεηαλάζηεο ή πξφζθπγεο, σο απνδηνπνκπαίνπο ηξάγνπο γηα ηελ 

άζρεκε νηθνλνκία ή γηα ηα πςειά πνζνζηά αλεξγίαο. Αλάινγεο επζχλεο ζα απνδνζνχλ θαη 
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ζηα παηδηά πξφζθπγεο ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ θαη αλάινγεο ζπκπεξηθνξέο δηάθξηζεο ζα 

ζπλαληήζνπλ. 

Οη Stark, Plosky, Horn & Canavera (2015) ρψξηζαλ ηελ έθζεζε ζηελ πξνθαηάιεςε ζε 

άκεζε θαη έκκεζε. ηελ άκεζε έθζεζε ην παηδί έξρεηαη αληηκέησπν κε ηέηνηεο ζπκπεξηθνξέο 

φηαλ πξνζπαζεί λα πξνζαξκνζηεί ζηε λέα ηνπ θνπιηνχξα. ηελ έκκεζε έθζεζε 

πεξηιακβάλνληαη φιεο νη δπζθνιίεο πνπ ζα αληηκεησπίδνπλ ηα παηδηά ζηελ πξφζβαζε ζηε 

δεκφζηα πγεία ή εθπαίδεπζε. 

Ξεθηλψληαο απφ ην ζρνιείν, ηα παηδηά πξφζθπγεο δελ κπνξνχλ λα κηιήζνπλ ηελ 

γιψζζα ηεο ρψξαο πνπ ηα θηινμελεί. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα αδπλαηνχλ λα εθθξάζνπλ 

ηνλ εαπηφ ηνπο πξνο ηνπο άιινπο, λα δπζθνιεχνληαη λα ζπλάςνπλ θηιίεο , ελψ ζηαδηαθά ε 

αδχλακε παξνπζία ηνπο ζηελ ηάμε θάλεη ηε δαζθάια λα ηα ζεσξεί σο ιηγφηεξν έμππλα. 

Δπηπιένλ, νη ίδηνη αλήιηθνη νκνινγνχλ κηα αδηαθνξία ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ ζρνιείνπ πξνο ηελ 

ζξεζθεία ηνπο. Γηα έλα κνπζνπικάλν ε έιιεηςε επαηζζεζίαο απέλαληη ζηελ αλάγθε γηα 

πξνζεπρή ζπγθεθξηκέλε ψξα ή, φζνλ αθνξά ηηο θνπέιεο, ν ζεβαζκφο ζηελ χπαξμε ηεο 

καληίιαο, κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη αιεζηλφ πξφβιεκα θαη ζχγρπζε. Ζ δηαθνξεηηθφηεηα ζηνλ 

πνιηηηζκφ θαη ηελ ζξεζθεία απνηειεί έλα εκπφδην ζηελ θαηαλφεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ 

παηδηψλ ζην ζρνιείν απφ ηε δαζθάια. Δπίζεο, ζπρλφ θαηλφκελν απνηειεί ε δηάθξηζε ηεο 

δαζθάιαο ππέξ ησλ νκνεζλψλ ηεο καζεηψλ. Μηα ηέηνηα ζπλζήθε κπνξεί λα εληνπηζηεί είηε 

φηαλ ε δαζθάια δελ ελζαξξχλεη ηνλ καζεηή ηεο λα πξνζπαζήζεη ή δελ επαηλεί ηελ επηηπρία 

ηνπ ή ηνπ ζέηεη δηαθνξεηηθέο εξσηήζεηο απφ ηελ ππφινηπε ηάμε.(Stark et.all,2015) Οη 

ξαηζηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο έρνπλ ζπζρεηηζηεί κε θησρή πγεία, ζσκαηηθή θαη ςπρνινγηθή, κε 

ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο, άγρνπο, ππεξέληαζεο θαη, ελ ηέιε, ζαλάηνπ. Ο κεραληζκφο πνπ 

ιεηηνπξγεί ζην ςπρηζκφ ε δηάθξηζε είλαη ν εμήο: ην ππνθείκελν πνπ ηνλ δέρεηαη θάλεη 

εζσηεξηθέο απνδφζεηο γηα απηή ηελ αξλεηηθή κεηαρείξηζε θαη νη εζσηεξηθέο απνδφζεηο 

επεξεάδνπλ δπζκελψο ηελ πγεία ηνπ. Ζ πξνθαηάιεςε νδεγεί ζε ρακειφηεξε απηνπεπνίζεζε, 

ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο θαη άγρνπο, εηδηθά αλ ε απφδνζε είλαη εζσηεξηθή, ηφηε ηα 

ζπκπηψκαηα γίλνληαη εληνλφηεξα, θαη απμεκέλε ζσκαηνπνίεζε. Σν ελδηαθέξνλ είλαη ε 

ηζρπξή ζπζρέηηζε ηεο πξνθαηάιεςεο κε ηελ αξλεηηθή απφδνζε ζηνλ εαπηφ. ζν πην πνιχ ην 

άηνκν ζεσξεί φηη νη πξνθαηαιήςεηο είλαη εκπφδηα ζηελ αλέιημε ηνπ, ηφζν απμαλφηαλ θαη ν 

βαζκφο ζηνλ νπνίν θαηεγνξνχζε ηνλ εαπηφ ηνπ γηα ηα ιάζε ηνπ πνπ, επίζεο, ήηαλ ηξνρνπέδε. 

Ο ζπλδπαζκφο απηψλ ησλ 2 νδεγεί ζε ηζρπξφηεξα ζπκπηψκαηα ζσκαηηθψλ πξνβιεκάησλ 

πγείαο.(Blodorn, Major & Kaiser, 2016) 
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Ζ δηάθξηζε, φκσο, είλαη κηα πξαθηηθή πνπ ζπλαληηέηαη θαη εθηφο ζρνιείνπ, ζηηο 

επξχηεξεο θνηλσληθέο ζπλαλαζηξνθέο ηνπ αηφκνπ. Οη πξφζθπγεο , ζπρλά, ζεσξνχληαη 

θαηψηεξνη θαη πην βξψκηθνη, απφ ην λφκηκν πνιίηε ελφο θξάηνπο. Οη άζρεκεο ζπλζήθεο ζηα 

θέληξα ππνδνρήο θαη θηινμελίαο έρνπλ ζπλδπαζηεί κε ηα ίδηα ηα άηνκα, έρνπλ 

πξνζσπνπνηεζεί. Ο μέλνο ζεσξείηαη θαη βξψκηθνο, απηνκάησο πξέπεη λα πεξηζσξηνπνηεζεί 

γηαηί είλαη επηθίλδπλνο γηα ηελ δεκφζηα πγεία. Γηα παξάδεηγκα, εάλ ζε κηα γεηηνληά ππάξρεη 

δηακέξηζκα θηινμελίαο αζπλφδεπησλ παηδηψλ θαη ηα παηδηά απηά παίδνπλ ζην δξφκν καδί κε 

άιια ληφπηα παηδηά, θάπνηνη γνλείο είηε ζα θνβεζνχλ ηελ ζπλαλαζηξνθή είηε ζα ηα 

ζεσξήζνπλ εζηία κνιχλζεσλ θαη ζα απνκαθξχλνπλ ηα παηδηά ηνπο. Δπηπξφζζεηα, ε 

δηαθνξεηηθή θνπιηνχξα απνηειεί άιινο έλαο ιφγνο γηα δηάθξηζε. Πνιιέο θνπέιεο κε πίζηε 

ζην Ηζιάκ θνξάλε καληήια, ην ιεγφκελν hijab, ή θάπνηεο άιιεο έρνπλ ππνζηεί γελλεηηθφ 

αθξσηεξηαζκφ. Απηά ηα δπν ζηνηρεία απνηεινχλ αξθεηφ εξέζηζκα γηα θάπνηνπο αλζξψπνπο 

ψζηε λα πξνβνχλ ζε θνξντδεπηηθέο ελέξγεηεο θαη εμεπηειηζκφ.(Stark et.all, 2015) 

Οη Blodorn et.all (2016) πξνέβεζαλ ζε κηα αθφκε έξεπλα, φπνπ ζπλέθξηλαλ δείγκαηα 

αηφκσλ απφ κεηνλφηεηεο θαη αηφκσλ  ιεπθήο θπιήο, ζην πσο αληαπνθξίλνληαη ζε 

ζπκπεξηθνξέο δηάθξηζεο.  Καη νη δχν νκάδεο εθδήισζαλ εμίζνπ ζπκπηψκαηα 

άγρνπο/θαηάζιηςεο/ζσκαηνπνίεζεο θαη ρακειήο απηνεθηίκεζεο. Δληνχηνηο, νη κεηνλφηεηεο 

είλαη απνδέθηεο πεξηζζφηεξνπ ξαηζηζκνχ θαη ηείλνπλ λα θαηεγνξνχλ ζπρλφηεξα ηνπο 

εαπηνχο ηνπο γηα απηφ. Απφ ηελ άιιε, ηα άηνκα ηεο ιεπθήο θπιήο εθδειψζνπλ πςειφηεξε 

ζπκπησκαηνινγία θαηάζιηςεο θαη άγρνπο γηαηί εζσηεξηθεχνπλ ηηο ζπκπεξηθνξέο 

πξνθαηάιεςεο. Σέινο, βξήθαλ φηη ε πξνθαηάιεςε φηαλ ζπλδπάδεηαη κε ηελ απφδνζε 

επζπλψλ ζην ίδην ην πξφζσπν, έρεη πεξηζζφηεξν δπζκελή απνηειέζκαηα γηα ηελ πγεία ηνπ 

αηφκνπ. 

Δπνκέλσο, αληηιακβαλφκαζηε φηη κηα νκάδα, φπσο νη αζπλφδεπηνη αλήιηθνη, πνπ 

απνηειεί κεηνλφηεηα, δέρεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζπκπεξηθνξέο δηάθξηζεο κε ηα ρείξηζηα 

απνηειέζκαηα γηα ηελ ςπρηθή πγεία. Δίλαη ζεκαληηθφ ην θξάηνο λα ιεηηνπξγεί έηζη ψζηε λα 

πξνζθέξεη ζε απηά ηα παηδηά έλα κέξνο λα αλαθνπθίζνπλ ηελ εζσηεξηθή ηνπο ζχγρπζε, πνπ 

κπνξεί λα νθείιεηαη είηε ζηελ θαθνπνίεζε είηε απιψο ζηε κεηαλάζηεπζε, λα ηνπο πξνζθέξεη 

ζηήξημε θαη λα ηα θξαηήζεη ζην ζρνιείν. Δάλ ηα παηδηά απηά απνκνλσζνχλ απφ θάζε 

επθαηξία, ζα θαηαιήμνπλ ζην δξφκν λα επαλαηξαπκαηηζηνχλ. Οη ίδηεο νη αξρέο ελφο ζρνιείνπ 

πξέπεη λα θαηαδηθάζνπλ πξαθηηθέο πξνθαηάιεςεο θαη λα κείλνπλ ζπλεπήο ζε απηφ, κε ηνπο 

δαζθάινπο λα πξνζπαζνχλ λα ζηεξίμνπλ ηνπο αιινεζλείο καζεηέο.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 

Η ΖΩΗ ΜΕΣΑ ΣΟ ΣΑΞΙΔΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ 
 

ηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα έγηλε ιφγνο γηα ηα δεηήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη 

αζπλφδεπηνη αλήιηθνη πξφζθπγεο θαη νη επεθηάζεηο ηνπο ζηελ ςπρηθή πγεία. Μέζα απφ φζα 

αλέθεξα, έγηλε, πηζηεχσ, θαηαλνεηφ πφζν ζεκαληηθέο είλαη νη δνκέο ή ηα πξνγξάκκαηα πνπ 

ζα παξέκβνπλ θαη ζα βνεζήζνπλ ηα παηδηά λα αλαζπγθξνηεζνχλ. ε απηφ ην θεθάιαην ζα 

αλαθέξσ ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πεξίνδν πνπ ηα παηδηά νξγαλψλνπλ ηε λέα ηνπο δσή 

ζηε ρψξα εγθαηάζηαζεο θαη κε παξεκβάζεηο πνπ ζα κεηψζνπλ ηηο επηπηψζεηο ησλ 

ηξαπκαηηθψλ εκπεηξηψλ ζηελ ςπρηθή πγεία. 

Οη θχξηεο πηπρέο ζηε λέα δσή ησλ αζπλφδεπησλ παηδηψλ είλαη ην ζρνιείν, νη 

θνηλσληθέο ζπλαλαζηξνθέο θαη νη λνκηθέο πξνεθηάζεηο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ζρεηηθά κε 

ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ ηνπο πξνζθέξεη. Θα εμεηάζνπκε απηέο ηηο 3 

παξακέηξνπο αιιά θαη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ έρνπλ λα δηεπθνιχλνπλ θαη λα αλαθνπθίζνπλ ηελ 

ςπρηθή πγεία ησλ αζπλφδεπησλ παηδηψλ. 

Σν άηνκν γηα λα έρεη κηα πγηή ςπρηθά δσή ρξεηάδεηαη 3 γεξέο βάζεηο. Αξρηθά, έρεη 

αλάγθε λα αλαπηχμεη ηελ αίζζεζε φηη αλήθεη θάπνπ, ζε έλα ζχλνιν αλζξψπσλ πνπ είλαη 

νκάδα. Έπεηηα, ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ππνζηεξηθηηθφ πεξηβάιινλ θαη ζρέζεηο πνπ ζα ηνπ 

εκπλένπλ έλα ζθνπφ δσήο, κηα δχλακε θαη κηα αθνζίσζε ζηνλ εαπηφ ηνπ. Σέινο, είλαη 

ζεκαληηθφ λα δηαζέηεη πγηή ζπλαηζζεκαηηθή δσή θαη ηθαλφηεηα λα αληαπεμέιζεη ζηηο 

δπζθνιίεο. Δθφζνλ ε ηειεπηαία πξνυπφζεζε, ζηελ πεξίπησζε ησλ αζπλφδεπησλ, είλαη 

ακθίβνιε, ηφηε ζα πξέπεη νη αξρέο λα ππεξαζπηζηνχλ κε ηνπο κεραληζκνχο ηνπο, ηηο πξψηεο 

δπν.( Edge, Newbold & McKeary, 2014) 

Σα πεξηζζφηεξα αζπλφδεπηα παηδηά, φπσο αλέθεξα θαη παξαπάλσ, είλαη 

πεξηζσξηνπνηεκέλα θαη δέρνληαη ζπρλέο θνηλσληθέο επηζέζεηο. Θεσξνχληαη πεγή δηαηαξαρήο 

ζηε θαζεκεξηλή δσή ησλ άιισλ αλζξψπσλ. Δπίζεηα φπσο, βιάθεο, βίαηνη, επηθίλδπλνη θαη κε 

άμηνη εκπηζηνζχλεο είλαη ζπρλά νλφκαηα πξνζθψλεζεο γηα απηά ηα παηδηά. Ζ δπζθνιία ηνπο 

λα επηθνηλσλήζνπλ ζηε γιψζζα ηεο ρψξαο πνπ ηα θηινμελεί ηνπο ζηεξεί ηελ απηνπεπνίζεζε 

θαη ηα θάλεη λα θαίλνληαη σο ιηγφηεξν έμππλα. Ζ ίδηα ε ιέμε "πξφζθπγαο" έρεη ηαπηηζηεί θαη 

γηα ηα ίδηα κφλν κε αξλεηηθέο εκπεηξίεο θαη ζπλζήθεο. Δπηπιένλ, ζηηο πεξηζζφηεξεο 

θνπιηνχξεο ε ιέμε "ςπρηθά" άξξσζηνο είλαη ηακπνχ, γηαηί νκνινγεί κηα θαηάζηαζε πνπ δελ 

εγθξίλεηαη απφ ηελ θνηλσλία ηνπο θαη δελ κπνξεί λα γίλεη θαηαλνεηή. (Edge et.all, 2014) 
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Καηαιήγνπκε, ινηπφλ, ζην ζπκπέξαζκα φηη θαη νη 3 ππιψλεο ηεο ςπρηθήο πγείαο έρνπλ 

θινληζηεί. Οη εξεπλεηέο παξαηήξεζαλ φηη ηα πξνγξάκκαηα πνπ έρνπλ ηίηινπο πνπ 

παξαπέκπνπλ ζε ιέμεηο φπσο ςπρηθή πγεία, αξξψζηηα, δηαηαξαρή, ηξαχκα θαη άιιεο ηέηνηεο, 

απνζαξξχλνπλ ηνπο λένπο λα πξνζέιζνπλ. Ο ιφγνο είλαη ν ζηηγκαηηζκφο σο άηνκα πνπ 

ρξεηάδνληαη βνήζεηα ηαηξηθή. Δπνκέλσο, πξνηείλνπλ φηαλ ζρεδηάδεηαη έλα πξφγξακκα, ε 

νλνκαζία ηνπ λα δηαιέγεηαη κε πξνζνρή ψζηε λα κελ παξαπέκπεη ζε πξφγξακκα πγείαο. 

Δπηπξφζζεηα, φηαλ ν λένο πεξηβάιιεηαη απφ άηνκα πνπ έρνπλ δήζεη παξφκνηεο εκπεηξίεο 

ηείλεη λα  κεηψλεη ζε ζεκαληηθφηεηα ηα γεγνλφηα πνπ ην ηξαπκάηηζαλ, ηα κνηξάδεηαη θαη 

αλαθνπθίδεη ηνλ ςπρηθφ ηνπ πφλν. 

Οη ίδηνη εξεπλεηέο πξνηείλνπλ έλα πιαίζην θηλήζεσλ πνπ δνθίκαζαλ ζηνλ Καλαδά θαη 

ζα βνεζήζεη ηνπο λένπο πνπ ππήξμαλ πξφζθπγεο σο παηδηά. Δίδαλ πσο πξνγξάκκαηα 

εθκάζεζεο καγεηξηθήο, αζιεκάησλ ή βνήζεηαο ζηηο εξγαζίεο, δεκηνχξγεζαλ ζηνπο λένπο ηελ 

αίζζεζε φηη αλήθνπλ ζε κηα θνηλφηεηα κε ηελ νπνία κπνξνχλ λα κνηξαζηνχλ επράξηζηεο 

ζηηγκέο αιιά θαη ηα φζα έδεζαλ. Σαπηφρξνλα, νη εηδηθνί πνπ νξγάλσζαλ απηέο ηηο νκάδεο 

παξείραλ ςπρνινγηθή ππνζηήξημε κέζα ζε έλα αλεπίζεκν πιαίζην, αθνχ είραλ ήδε 

δεκηνπξγήζεη ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο απφ ηα πξνγξάκκαηα. Οη άλζξσπνη πνπ ζηειέρσλαλ 

απηέο ηηο ελέξγεηεο είηε σο δάζθαινη καγεηξηθήο είηε σο ζχκβνπινη ήηαλ θαη νη ίδηνη 

πξφζθπγεο. Ο ζπλδπαζκφο ησλ παξαπάλσ ιεηηνχξγεζε επεξγεηηθά γηα ηελ ςπρηθή πγεία ησλ 

λέσλ θαη πξνζέιθπζε κεγάιν αξηζκφ αηφκσλ.( Edge et.all, 2014) 

ηελ άιιε πιεπξά ηνπ Αηιαληηθνχ, ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, επηρεηξήζεθε λα δνζεί 

ππνζηήξημε ζηα παηδηά πξφζθπγεο δηακέζνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ρψξνπ. Ζ Fazel (2015) 

πξαγκαηνπνίεζε κηα έξεπλα γηα λα δεη πσο ηα παηδηά αληαπνθξίζεθαλ ζηελ ςπρνινγηθή 

ππνζηήξημε πνπ δίλεηαη ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ θαη πνηνη παξάγνληεο επλννχλ ηελ εκπινθή 

ηνπο ζηε ζεξαπεία. Απφ ηα 47 αζπλφδεπηα παηδηά πνπ κειέηεζε, φζα είραλ άκεζε επαθή κε 

έλαλ εηδηθφ είραλ εκθαλή βειηίσζε ζηα πξνβιήκαηα κε ηνπο ζπλνκήιηθνπο. Ζ παξέκβαζε 

ήηαλ αηνκηθή, νκαδηθή θαη κε ηε ρξήζε πνιιψλ ζεξαπεπηηθψλ κνληέισλ. 

Σν 71% ησλ παηδηψλ πξνηηκνχζαλ λα δέρνληαη ηελ βνήζεηα ζην ζρνιείν, θπξίσο ράξηλ 

ζην ξφιν ηεο δαζθάιαο ηνπο σο κεζνιαβήηξηα. Σν ελδηαθέξνλ πνπ επηδεηθλχεη ε 

εθπαηδεπηηθφο γηα εθείλα, ηα θηλεηνπνηεί λα δψζνπλ κηα επθαηξία ζηνλ εηδηθφ λα ηα βνεζήζεη. 

Αθφκε, ν ξφινο ηνπ δαζθάινπ είλαη ζεκαληηθφο θαζψο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ην πιαίζην 

ψζηε νη καζεηέο λα αλαπηχμνπλ ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο θαη λα εκπνδίζεη ηνλ ζρνιηθφ 

εθθνβηζκφ. Μηιψληαο γηα ηηο δηεζλείο ζπξξάμεηο θαη ηηο εκπεηξίεο πνπ θέξνπλ καδί ηνπο απηά 
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ηα παηδηά, βνεζάεη ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο λα ηα δνπλ πεξηζζφηεξν σο ήξσεο πνπ θαηάθεξαλ 

λα επηβηψζνπλ, αιιάδνληαο έηζη ηηο αξλεηηθέο απνδφζεηο ζηνλ φξν πξφζθπγα. Δπηπιένλ, ν 

εθπαηδεπηηθφο είλαη ην άηνκν πνπ ζα πξνεηνηκάζεη ηελ ηάμε γηα ηελ ππνδνρή ηνπ καζεηή-

πξφζθπγα, ψζηε λα θάλεη πην νκαιφ ην θαισζφξηζκα ηνπ ζε απηή ηε κηθξή θνηλφηεηα ηνπ 

ζρνιείνπ. 

Ζ ζπλαλαζηξνθή ησλ αζπλφδεπησλ κε ηα γεγελή παηδηά ηνπ ζρνιείνπ θαιιηεξγεί ην 

αίζζεκα ηεο απνδνρήο. χκθσλα κε ηνλ Erikson, ειηθηαθά απηά ηα παηδηά βξίζθνληαη ζε έλα 

ζηάδην αλάπηπμεο πνπ ν ξφινο ησλ ζπλνκειίθσλ είλαη ζεκαληηθφηεξνο γηα ηελ απην-εηθφλα 

απφ ηνλ ξφιν ησλ ελειίθσλ. Σα παηδηά πνπ παξαθηλήζεθαλ, απφ ηνλ εηδηθφ πνπ ηα 

παξαθνινπζεί, λα εθηεζνχλ κπξνζηά ζηελ ηάμε κηιψληαο γηα θάηη πνπ εξεχλεζαλ, πήξαλ 

ζεηηθή αλαηξνθνδφηεζε απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. Ζ αλαηξνθνδφηεζε απηή απνηειεί ην 

θίλεηξν γηα ζεηηθή αιιαγή ζηε δσή ηνπο θαη ηελ επέλδπζε ζην ζρνιείν, ηνλψλεη ηελ 

απηνπεπνίζεζε ηνπο ψζηε λα δεκηνπξγήζνπλ πεξηζζφηεξεο θηιίεο θαη λα εκπιαθνχλ πην 

δπλακηθά ζηε ζεξαπεία ηνπο. Ζ έθζεζε ηνπο απηή κπξνζηά ζην θνηλφ ηεο ηάμεο, ηνπο 

πξνζθέξεη αλαγλψξηζε, θάπνηεο θνξέο ζαπκαζκφ απφ άιια παηδηά θαη θπζηθά θηιίεο πνπ ζα 

ηα πξνζηαηεχζνπλ απφ πεξηζηαηηθά ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ. Σα ίδηα ηα παηδηά νκνιφγεζαλ φηη 

εθείλε ήηαλ ε ζηηγκή- νξφζεκν ζηελ βειηίσζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ηνπο πγείαο. 

Ζ έξεπλα έδεημε φηη ε πιεηνςεθία ησλ παηδηψλ έρεη αλάγθε απφ δξαζηεξηφηεηεο εθηφο 

ηνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο, φπσο είλαη ηα καζήκαηα γηα ηελ θαιχηεξε εθκάζεζε ηεο 

γιψζζαο, βνήζεηα κε ηηο εξγαζίεο ηνπ ζρνιείνπ, ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηα δηθαηψκαηα ηνπο 

αιιά θαη κε ην πσο είλαη ε δσή ζηε λέα ρψξα πνπ εγθαηαζηάζεθαλ θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

ζα επλνήζνπλ ηηο θνηλσληθέο ζπλαλαζηξνθέο. 

Άιιε κηα έξεπλα πνπ έδεημε ην ξφιν ηνπ ζρνιείνπ ζηε κεηάβαζε ησλ αζπλφδεπησλ 

αλήιηθσλ πξνζθχγσλ ζηε λέα ηνπο δσή, δηεμήρζε απφ ηνλ Pastoor (2015)  ζηε Ννξβεγία. Σα 

πεξηζζφηεξα αζπλφδεπηα παηδηά πξνέξρνληαλ απφ ρψξεο πνπ νη επθαηξίεο γηα εθπαίδεπζε 

ήηαλ αξθεηά πεξηνξηζκέλεο, εληνχηνηο επεδείθλπαλ ηδηαίηεξν δήιν γηα κφξθσζε. ε κηα 

έξεπλα πνπ έγηλε ζηελ Απζηξαιία θαη αθνξνχζε καζεηέο - πξφζθπγεο Λπθείνπ πνπ 

πξνέξρνληαλ απφ ην νπδάλ, θάλεθε φηη ηα παηδηά απηά είραλ πςειέο πξνζδνθίεο γηα ηελ 

αθαδεκατθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπο πνξεία. Οη θνπέιεο, δε, επέιεγαλ σο επηζπκεηά 

επαγγέικαηα ηελ λνζειεπηηθή ή ηα παηδαγσγηθά, κε θχξην ζηφρν ηελ επηζηξνθή ζηε ρψξα 

ηνπο, γηα λα βνεζήζνπλ ηηο αδχλακεο νκάδεο. Γπζηπρψο, ηα πεξηζζφηεξα επαγγέικαηα, απφ 

φζα δηάιεμαλ, βξίζθνληαλ αξθεηά καθξηά απφ ηηο δπλαηφηεηεο ηνπο.( Hatoos, O' Neill & 
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Eacersall, 2012)Ζ πξφζβαζε ζην ζρνιείν είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ αγλνείηαη κέρξη λα νξηζηεί 

ε θαηάζηαζε παξακνλήο ηνπ παηδηνχ. Δάλ ππάξμεη ηειηθψο εγθαηάζηαζε, ηφηε ε ππεξεζία 

πνπ αζρνιείηαη κε ηελ κφξθσζε ελειίθσλ αλαιακβάλεη θαη ηελ εθπαίδεπζε ηνπο. Παξφιν 

πνπ, φπσο αλέθεξα, δείρλνπλ ελδηαθέξνλ γηα κφξθσζε, έλαο κεγάινο αξηζκφο απφ απηά δελ 

θαηαθέξλεη λα νινθιεξψζεη ην ζρνιηθφ πξφγξακκα, κε ηα αγφξηα λα δηαζέηνπλ έλαλ πςειφ 

βαζκφ εγθαηάιεηςεο. Αλ θαη δηαζέηνπλ φια ηα ηερληθά πξνζφληα γηα λα αληαπεμέιζνπλ ζην 

ζρνιηθφ πξφγξακκα, πάζρνπλ ζε ςπρηθφ επίπεδν. Πνιιά παηδηά αληηκεησπίδνπλ ςπρηθά 

δεηήκαηα, κέρξη θαη δηαηαξαρέο χπλνπ, πνπ ηα εκπνδίδνπλ λα παξακείλνπλ ζπλεπή ζην 

θαζεκεξηλφ μχπλεκα θαη ηελ παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ.( Hatoos et.all,2012. Pastoor, 

2015.) Δπηπιένλ, ζηεξνχληαη ηελ ζρέζε δαζθάιαο- καζεηή, ηηο θνηλσληθέο ζπλαλαζηξνθέο κε 

ηνπο ζπκκαζεηέο, πνπ ζα εκπλεχζεη ηελ δέζκεπζε ζην ζρνιείν. Σαπηφρξνλα, ε αλαδήηεζε 

ζεξαπείαο εθηφο ζρνιείνπ απνηειεί κηα πνιηηηζκηθή πξαθηηθή ηεο Γχζεο, κε απνηέιεζκα 

πνιιά παηδηά λα ληψζνπλ άλεηα κε απηφ. ηαλ, φκσο, ε ζεξαπεία παξέρεηαη ζην πιαίζην ηνπ 

ζρνιείνπ, ηφηε φρη κφλν κεηψλεη ηα ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο θαη ελδπλακψλεη ηελ 

εκπηζηνζχλε ζηνλ εαπηφ, αιιά απμάλεη ηελ δέζκεπζε αλάκεζα ζην παηδί θαη ην ζρνιείν. 

Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηα αζπλφδεπηα παηδηά λα αλαπηχμνπλ ηελ αίζζεζε ηνπ αλήθεηλ θαη 

ζε απηφ ν εθπαηδεπηηθφο κε ηελ ηάμε κπνξεί λα βνεζήζεη, εληάζζνληαο ηα ζηηο ζπλήζεηεο ηεο 

θνηλσλίαο ηνπο. Ο ηειεπηαίνο ζα πξέπεη λα είλαη επαηζζεηνπνηεκέλνο ζηελ αλαγλψξηζε 

ζηνηρείσλ πνπ ππνδεηθλχνπλ κηα ππνζάιπνπζα ςπρνπαζνινγία, ψζηε λα πξνζεγγίζεη άκεζα 

ην παηδί θ λα αλαδεηήζεη θαηάιιειε βνήζεηα.(Pastoor,2015) Σα πςειά επίπεδα δέζκεπζεο 

κε ην ζρνιείν έρνπλ ζπζρεηηζηεί αξλεηηθά κε ηελ εκπινθή ησλ παηδηψλ κε ηηο αζηπλνκηθέο 

αξρέο αθνχ εγθαηαιείςνπλ ηα θέληξα θξνληίδαο θαη θηινμελίαο. ηαλ παξέρεηαη ζηαζεξφ 

πεξηβάιινλ ζην παηδί, φπνπ ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επεθηείλεη ην δίθηπν ησλ θνηλσληθψλ 

επαθψλ ηνπ, ηφηε βιέπνπκε θαη κεγαιχηεξε δέζκεπζε. Αληίζεηα, φηαλ ην παηδί κεηαθηλείηαη 

ζπρλά ζε άιιεο δνκέο θηινμελίαο, ην θνηλσληθφ ηνπ δίθηπν ζπξξηθλψλεηαη θαη νη πηζαλφηεηεο 

λα εγθαηαιείςεη ην ζρνιείν απμάλνληαη.(Wade,2011) 

χκθσλα κε ηελ θνηλσληθν-πνιηηηζκηθή θαη νηθνινγηθή πξνζέγγηζε, ην ζρνιείν 

απνηειεί έλα θεληξηθφ θαη πεξίπινθν ζχζηεκα πνπ ιεηηνπξγεί ζεξαπεπηηθά ζηε δσή ηνπ 

παηδηνχ. Απνηειεί ην πιηθφ απφ ην νπνίν νη αλήιηθνη πξφζθπγεο ζα δεκηνπξγήζνπλ ην 

αίζζεκα ηεο αζθάιεηαο, ηνπ λνήκαηνο θαη ηεο δηαρείξηζεο ζηε δσή ηνπο. Ο Pastoor (2015)  

πξνηείλνπλ 3 ζηάδηα κεηάβαζεο ζηα νπνία ζα πξέπεη λα εζηηάζεη ην ζρνιείν θαη νη αξρέο. Σν 

πξψην ζηάδην είλαη εθείλν ηεο θνηλσληθνπνίεζεο, φπνπ ηα παηδηά ζα εθπαηδεπηνχλ ζηηο 

λφξκεο θαη ηεο ηθαλφηεηεο πνπ απαηηεί ε θνηλσλία πνπ πιένλ δνπλ. ην δεχηεξν ζηάδην, ηεο 
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θνηλσληθήο ελζσκάησζεο, ζα πξέπεη λα βνεζεζεί ην παηδί λα εληαρζεί πνιηηηζκηθά θαη 

θνηλσληθά ζηελ θνηλφηεηα. Σέινο, ζην ηξίην ζηάδην, ηεο απνθαηάζηαζεο ή επαλέληαμεο, είλαη 

ζεκαληηθή ε απνθαηάζηαζε ζε ςπρηθφ επίπεδν, ε ζεξαπεία ησλ ηξαπκάησλ πξηλ ηελ 

κεηαλάζηεπζε θαη ε αληηκεηψπηζε ησλ εξεζηζκάησλ πνπ επαλα-ηξαπκαηίδνπλ ην άηνκν, ψζηε 

λα κπνξέζεη λα είλαη ιεηηνπξγηθφ. 

πρλά ηα παηδηά, φπσο θαη φινη νη πξφζθπγεο, πεξλάλε έλα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα 

ζηα θέληξα ππνδνρήο, θάησ απφ κε ελδεδεηγκέλεο ζπλζήθεο. Πνηνο είλαη ν ξφινο ηεο 

πνιηηηθήο, πνπ αθνινπζεί ε ρψξα ππνδνρήο γηα ηνπο αηηνχληεο άζπιν, ζηελ ςπρηθή πγεία; Οη 

απζηεξέο ή νη ειαζηηθέο ππεξεζίεο κηαο ρψξαο επλννχλ ηελ ςπρηθή πγεία;  Θα αλαθέξσ 

θάπνηεο έξεπλεο πνπ ζα απαληήζνπλ ηα παξαπάλσ εξσηήκαηα, βαζηδφκελα ζην παξάδεηγκα 

πνπ αθνινπζεί ε ρψξα ηνπο. 

 ηελ Απζηξαιία πξαγκαηνπνηήζεθε κηα έξεπλα πνπ ζπζρέηηζε ηηο απζηεξέο θαη 

ππνζηεξηθηηθέο πνιηηηθέο γηα ηνπο κεηαλάζηεο κε ηελ ςπρηθή πγεία. Δίλαη κηα ρψξα πνπ 

εγθξίλεη ηελ θξάηεζε ζε πεξίπησζε πνπ ν κεηαλάζηεο δελ δηαζέηεη λφκηκν δηαβαηήξην, ελψ 

ην 1999 ζεζκνζέηεζε λφκν πνπ εγθξίλεη ηελ εμαγσγή πξνζσξηλνχ δηαβαηεξίνπ γηα ηνπο 

αηηνχληεο άζπιν. Οη θάηνρνη ηνπ πξνζσξηλνχ δηαβαηεξίνπ απαγνξεχεηαη λα εμέιζνπλ ηεο 

ρψξαο, εκπνδίδνληαο θάζε επαθή κε ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο, θαη νθείινπλ λα απνδεηθλχνπλ ηελ 

αλάγθε ηνπο γηα αλαλέσζε ηεο παξακνλήο θάζε 3 ή 5 ρξφληα. Σαπηφρξνλα ηνπο παξέρεη 

πεξηνξηζκέλε πξφζβαζε ζην ζχζηεκα πγείαο, ηελ πξφλνηα, ηελ εξγαζία, ηελ εθπαίδεπζε ζηελ 

γιψζζα θαη ηελ ππνζηήξημε ζην ζπίηη. ηελ έξεπλα απηή βξέζεθε φηη φζνη είραλ πξνζσξηλή 

παξακνλή (TPV- temporary visa) αλέπηπμαλ πςειφηεξα επίπεδα κεηαηξαπκαηηθνχ ζηξεο, 

θαηάζιηςεο, άγρνπο θαη ζπκπησκάησλ ζσκαηηθήο πγείαο, ζπγθξηηηθά κε φζνπο είραλ ηελ 

έγθξηζε γηα κφληκε παξακνλή (PPV - permanent visa). Αλ θαη νη θνηλσληθέο ηνπο 

ζπλαλαζηξνθέο θπκαίλνληαλ ζηα ίδηα επίπεδα θαη πξνέξρνληαλ απφ πεξηβάιινληα κε ίδην 

ππφβαζξν θαη εκπεηξίεο, ε πξνζσξηλή παξακνλή ζπζρεηίζηεθε κε αχμεζε ησλ ζπκπησκάησλ 

ελψ ε κφληκε κε βειηίσζε απηψλ. Οη άλζξσπνη κε πξνζσξηλφ δηαβαηήξην έηεηλαλ λα 

επηιέγνπλ ηελ απφζπξζε θαη ηελ απνκφλσζε σο ζηξαηεγηθή γηα λα αληαπεμέιζνπλ ζην άγρνο 

πνπ ηνπο δεκηνπξγνχζε ε αζάθεηα γηα ην κέιινλ ηνπο, ελψ νη θάηνρνη ηνπ κφληκνπ 

δηαβαηεξίνπ επέδεημαλ κεγαιχηεξε θνηλσληθή δέζκεπζε. Γπζθνιεχνληαλ ζηελ θαηάθηεζε 

ηεο γιψζζαο θαη ζηελ ελζσκάησζε κε ηελ λέα θνπιηνχξα. Ζ δηαθνξά απηή πξνθχπηεη απφ 

ηελ αγσλία θαη ηελ αλαζθάιεηα πνπ ληψζνπλ φζνη δηακέλνπλ πξνζσξηλά θαη πξέπεη λα 

αλαλεψλνπλ ην δηαβαηήξην ηνπο, μέξνληαο φηη θάπνηα ζηηγκή κπνξεί λα απνξξηθζεί ε αίηεζε 

αλαλέσζεο. Με απηφ ηνλ ηξφπν θαηαθιχδνληαη απφ ζπλαηζζήκαηα απψιεηαο ειέγρνπ ηεο δσή 
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ηνπο θαη αδπλακίαο.( Steel, Momartin, Silove, Coello, Aroche & Wei Tay, 2011) Μηα ζεηηθή 

απφθαζε γηα έγθξηζε ηεο παξακνλήο ηνπο ζηε ρψξα θηινμελίαο κεηψλεη φιν ην άγρνο πνπ 

βίσλαλ ζηελ αβεβαηφηεηα. ηελ έξεπλα ηεο Wade(2011), ηα αζπλφδεπηα παηδηά δήισζαλ πσο 

ε δηαδηθαζία έγθξηζεο ηνπ δηαβαηεξίνπ ππξνδνηνχζε ηφζν άγρνο, πνπ ζεσξήζεθε απφ ηηο πην 

δχζθνιεο πεξηφδνπο ηεο κεηαλάζηεπζεο, κε δπζκελή απνηειέζκαηα ζηε ςπρηθή πγεία. 

ηελ Διιάδα δελ έρνπλ αθφκε δηακνξθσζεί πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο πνπ λα 

γλσξίδνπκε φηη ιεηηνχξγεζαλ επεξγεηηθά γηα ηελ ςπρηθή πγεία ησλ αζπλφδεπησλ παηδηψλ, 

θαζψο νη αλήιηθνη απηνί απνηεινχλ κηα ππφ- νκάδα πνπ δελ είρε ιάβεη ηελ ελδεδεηγκέλε 

πξνζνρή σο ηψξα. Απηή ηε ζηηγκή φζεο δξάζεηο ππάξρνπλ δεκηνπξγήζεθαλ γηα λα 

αληηκεησπίζνπλ ηελ πξνζθπγηθή θξίζε πνπ πθίζηαηαη κε ηελ απμεκέλε ξνή παηδηψλ ζηα 

ζχλνξα. Οη πεξηζζφηεξεο ελέξγεηεο είλαη απφ κε θξαηηθνχο κεραληζκνχο, φπσο είλαη ε 

Αξρηεπηζθνπή Αζελψλ θαη ην Ίδξπκα Μπνδνζάθε, κε ην πξφγξακκα ΜΔΣΑδξάζε. Σν 

ηειεπηαίν νξγαλψζεθε ηφζν σο πξνο ηελ θηινμελία ησλ αζπλφδεπησλ παηδηψλ ζε δηάθνξνπο 

μελψλεο αλά ηε ρψξα, φζν θαη ζην δηνξηζκφ ελφο εθπξνζψπνπ ησλ παηδηψλ απέλαληη ζην 

λφκν αιιά θαη ζηε κεηάβαζε ηνπο σο ζηα θέληξα θηινμελίαο. Παξαιάκβαλαλ ηα παηδηά ζηηο 

πεξηνρέο πνπ θαηέθζαλαλ θαη ηα κεηέθεξαλ ζηηο δνκέο θηινμελίαο. Αθφκε, ν νξγαληζκφο 

PRAKSIS ελεξγνπνηήζεθε ηφζν αλεμάξηεηα φζν θαη ζε ζχκπξαμε κε ηνλ Δξπζξφ ηαπξφ γηα 

ηελ δεκηνπξγία δηακεξηζκάησλ, φπνπ ζα δηέκελαλ αζπλφδεπηνη αλήιηθνη. Αλά πεξηνρέο 

δηάθνξεο κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο θαη ζχιινγνη κεξίκλεζαλ γηα ηελ θηινμελία ησλ 

παηδηψλ, αλαγλσξίδνληαο ηε επαισηφηεηα ηνπο  θαη ηελ αλάγθε γηα ηδηαίηεξε κεηαρείξηζε. 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 
 

Σν 2012 , 3.000.000 παηδηά βξίζθνληαλ ππφ ην θαζεζηψο κε εζειεκέλεο 

κεηαλάζηεπζεο ελψ ηα 1.200.000 απφ απηά γίλνληαη εηεζίσο ζχκαηα παξάλνκεο δηαθίλεζεο. 

Σα πνζνζηά ησλ παηδηψλ πνπ παξακέλνπλ κε θαηαγεγξακκέλα είλαη άγλσζηα. Σα 

πεξηζζφηεξα ζηεξνχληαη ησλ λφκηκσλ εγγξάθσλ πνπ ζα ηνπο επηηξέςεη ηελ άκεζε 

αζπινπνίεζε ηνπο αιιά θαη ηελ γλσζηνπνίεζε πξνο ηηο αξρέο ππνδνρήο ζρεηηθά κε ηελ πγεία 

θαη ην εκβνιηαζκφ ηνπο. Γπζηπρψο, πνιιά θξάηε επηθαινχληαη ηελ ακθηβνιία ζρεηηθά κε ηελ 

ειηθία ηνπ παηδηνχ αιιά θαη ην πςειφ θφζηνο ηεο πεξίζαιςεο γηα λα απνθχγνπλ λα 

απνδψζνπλ ηα αλαγλσξηζκέλα δηθαηψκαηα ελφο αλήιηθνπ πξφζθπγα.(McLeigh, 2013) 

Αληηζέησο, ζα έπξεπε θάζε θξάηνο λα νξγαλψλεη κεραληζκνχο πνπ ζα αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

αλάγθεο απηψλ ησλ παηδηψλ θαη πνπ ζα είλαη επαίζζεηνη ζηελ αλαγλψξηζε θαη ζεξαπεία ησλ 

ηξαπκάησλ ηνπο. Άιισζηε, νη αζπλφδεπηνη αλήιηθνη πξφζθπγεο απνηεινχλ κηα νκάδα 

αηφκσλ κε ηδηαίηεξεο αλάγθεο, είηε εθπαηδεπηηθέο, είηε λνκηθέο ή ςπρνινγηθέο. Δθπαηδεπηηθά, 

απηά ηα παηδηά αγλννχλ ηελ γιψζζα ζηε ρψξα πνπ εγθαηαζηάζεθαλ, δηαθέξνπλ σο πξνο ην 

επίπεδν ηεο πξνεγνχκελεο εθπαίδεπζεο ηνπο θαη έρνπλ ζπλεζίζεη θάησ απφ δηαθνξεηηθέο 

ζπλζήθεο θαη ζρέζεηο κάζεζεο. Δάλ έλα θξάηνο πξναζπηζηεί ην δηθαίσκα ησλ παηδηψλ ζηελ 

ίζε εθπαίδεπζε κε ηνπο γεγελείο, ηφηε νθείιεη, πξσηίζησο, λα ιάβεη ππφςηλ απηέο ηηο 

παξακέηξνπο. Ννκηθά, ε άγλνηα πνπ ππάξρεη απφ ηελ πιεπξά ησλ αλειίθσλ ζρεηηθά κε ηηο 

δηαδηθαζίεο πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ, ηα θαζηζηά επάισηα ζηελ κεηαρείξηζε απφ 

επηηήδεηνπο εκπφξνπο, θαζπζηεξεί ηελ ελζσκάησζε ηνπο ζηελ θνηλσλία θαη ηα αθήλεη γηα 

πεξηζζφηεξν δηάζηεκα ρσξίο ηελ θαηάιιειε ππνζηήξημε γηα ηα ηξαχκαηα ηνπο.( Ciaccia & 

John,2016) ηαλ ην θξάηνο δελ αληηδξά άκεζα γηα ην θαιχηεξν ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ , 

απηά θαηαιήγνπλ λα ηξαπκαηίδνληαη εθ λένπ, αθνχ εθηίζεληαη ζε δπζκελήο ζπλζήθεο θαη 

θαθνκεηαρείξηζε. Οη λέεο ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο ελεξγνπνηνχλ ηηο αλακλήζεηο ησλ 

παιαηφηεξσλ, δεκηνπξγψληαο ρεηξφηεξα ςπρηθά ηξαχκαηα, θαζπζηέξεζε ζηελ πξνζαξκνγή 

θαη έρνπλ ηζρπξφηεξε επίδξαζε ζηελ ςπρηθή πγεία.( Fazel et.all, 2011) 

Οη χξηνη πξφζθπγεο, απηή ηε ζηηγκή, απνηεινχλ ην δεχηεξν κεγαιχηεξν πιεζπζκφ 

πξνζθχγσλ ζηνλ θφζκν, κεηά ηνπο Παιαηζηίληνπο, κε ηνπο θαηαγεγξακκέλνπο λα αλέξρνληαη 

ζηνπο 3.880.000 θαη φινη έρνπλ σο ζθνπφ ην πέξαζκα ηνπο ζηε αλεπηπγκέλε Δπξψπε. Οη 
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πεξηζζφηεξνη θαηαθζάλνπλ ζην Λίβαλν, ηελ Σνπξθία θαη ηελ Ηνξδαλία, αλαδεηψληαο ηελ 

επθαηξία λα πεξάζνπλ ηα ζχλνξα ηεο Διιάδαο, κε νπνηνδήπνηε ρξεκαηηθφ θφζηνο, πνπ 

απνηεινχλ θαη ηα ζχλνξα ηεο Δπξψπεο. Αλάκεζα ζε απηνχο βξίζθνληαη εθαηνληάδεο παηδηά 

πνπ δελ ζπλνδεχνληαη απφ θαλέλαλ ελήιηθα θαη είλαη εθηεζεηκέλα ζηνπο δηπιάζηνπο 

θηλδχλνπο απφ έλαλ ελήιηθν πξφζθπγα ή απφ ηα παηδηά πνπ βξίζθνληαη αλάκεζα ζηνπο γνλείο 

ηνπο.(Parkinson & Behrouzan, 2015) Καηαθζάλνληαο ζηελ Δπξψπε ε πξφζβαζε ηνπο ζην 

ζχζηεκα πγείαο είλαη ακθηιεγφκελε θαη θαζνξίδεηαη απφ ηνπο λφκνπο ηεο εθάζηνηε ρψξαο. 

ηα δηθαηψκαηα ηνπ αηφκνπ, φπσο έρε αλαγλσξηζηεί θαη απφ ηνλ Γηεζλή Οξγαληζκφ Τγείαο, 

θάζε άλζξσπνο έρεη δηθαίσκα ζηελ πςειφηεξεο πνηφηεηαο παξνρή πεξίζαιςεο. Κάπνηα 

θξάηε, φπσο ε νπεδία, παξέρνπλ δσξεάλ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε ζηα παηδηά πνπ δελ 

δηαζέηνπλ επίζεκα έγγξαθα. Κάπνηα άιια παξέρνπλ ηελ πεξίζαιςε κφλν γηα έθηαθηα 

πεξηζηαηηθά. Σν λα απνθιείνπλ ηα παηδηά απφ ην ζχζηεκα πγείαο, θαηαιήγεη κφλν ζε 

αξλεηηθά απνηειέζκαηα. Αθελφο, εάλ θέξνπλ κεηαδνηηθέο αζζέλεηεο, ηφηε ζέηνπλ ζε θίλδπλν 

ηελ πγεία ησλ άιισλ πνιηηψλ. Αθεηέξνπ, εάλ δελ ιάβνπλ ηελ αξκφδνπζα ζεξαπεία ή 

πξφιεςε, ηφηε φηαλ ζα αλαγθαζηεί ην θξάηνο λα ηνπο παξάζρεη άκεζε βνήζεηα, ζα 

θαηαλαιψζεη κεγαιχηεξν ρξεκαηηθφ πνζφ. Σα παηδηά δελ ζα πξέπεη λα ηηκσξνχληαη γηα ηελ 

παξάλνκε θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξέζεθαλ.( Ruiz-Casares, Rousseau, Derluyn, Watters & 

Crepeau, 2010) 

 Ο απνρσξηζκφο ησλ παηδηψλ απφ ηνπο γνλείο ηνπο, απφ κφλνο ηνπ, πξνθαιεί πνιιαπιά 

ηξαχκαηα ζηνλ ςπρηζκφ ηνπο. Αθφκε θαη ηα παηδηά πνπ έθπγαλ απφ ηε ρψξα ηνπο γηα λα 

θπλεγήζνπλ έλα θαιχηεξν εθπαηδεπηηθφ κέιινλ, ρσξίο ηνπο γνλείο ηνπο, εκθάληζαλ 

ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο, παξαλντθνχ ηδεαζκνχ, αγρσδψλ δηαηαξαρψλ, ζσκαηνπνίεζεο, 

δπζθνιίαο ζηε ζπγθέληξσζε θαη ηελ πξνζνρή. Ζ δπζθνιία ηνπο λα πξνζαξκνζηνχλ έρεη 

ζπζρεηηζηεί κε ηελ ρακειή αθαδεκατθή εμέιημε, ελψ νη δηαθξίζεηο πνπ δέρνληαη γίλνληαη 

αηηία λα πεξηζσξηνπνηεζνχλ θνηλσληθά θαη λα εθδειψζνπλ ζπλαηζζήκαηα κνλαμηάο θαη 

λνζηαιγίαο γηα ηελ παηξίδα ηνπο.( Kuo & Roysircar, 2006) Αλ ζε απηά πξνζζέζνπκε ηα 

ηξαχκαηα πνπ ζα επέιζνπλ απφ κηα πηζαλή θαθνπνίεζε, απφ ηελ καξηπξία ηνπ ζαλάηνπ 

άιισλ αλζξψπσλ, απφ ην βαζαληζκφ ησλ γνληψλ ή ην ζάλαην ηνπο αιιά θαη απφ ηελ 

θαθνκεηαρείξηζε πνπ ζα πθίζηαληαη ζην ηαμίδη κέρξη ηε ρψξα εγθαηάζηαζεο, έρνπκε ηε 

ζπκπησκαηνινγία πνπ αλέθεξα ζην θεθάιαην 4. 

Οη ιφγνη γηα λα εγθαηαιείςνπλ παηξίδα θαη νηθνγέλεηα είλαη πνιινί, φπσο ηα 

νηθνλνκηθά ή εθπαηδεπηηθά θίλεηξα, ε επαλαζχλδεζε κε κέιε ηεο νηθνγέλεηαο, ζηξαηησηηθέο 

δπλάκεηο, δίσμε ησλ γνλέσλ θαη ν πφιεκνο.( Skardalsmo et.all, 2015) ηαλ ηα παηδηά έρνπλ 
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πην ελεξγφ ξφιν ζηελ απφθαζε λα γίλνπλ πξφζθπγεο, ηφηε ζεκεηψλνπλ ρακειφηεξα επίπεδα 

άγρνπο θαη θαηάζιηςεο. ην δξφκν, φκσο, γηα ηελ ρψξα πνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ πνιιά 

γίλνληαη ζχκαηα θπζηθήο, ιεθηηθήο, ζεμνπαιηθήο βίαο, ιεζηείαο, απαγσγήο θαη 

εθκεηάιιεπζεο πνπ επηβαξχλεη πεξηζζφηεξν ηελ πγεία ηνπο.( Schapiro et.all, 2013) Γηα 

θάπνηα απφ απηά ηα παηδηά, ε βία έρεη μεθηλήζεη απφ ην ζπίηη θαη απφ κηα θνηλσλία πνπ ηελ 

ελέθξηλε, ελψ γηα θάπνηα άιια ζπλερίδεηαη θαη κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπο. ηαλ έλαο 

αζπλφδεπηνο αλήιηθνο αλαγλσξίδεηαη σο ζχκα θαθνπνίεζεο θαη εκπνξίνπ ηφηε ηνπ 

αλαγλσξίδνληαη μερσξηζηά δηθαηψκαηα θαη πξνλφκηα γηα ηελ παξακνλή θαη ζηήξημε ηνπ. ηηο 

πεξηπηψζεηο, φκσο, πνπ ε θαθνπνίεζε ζπκβαίλεη κεηά ηελ εγθαηάζηαζε, ζα πξέπεη λα 

ππάξρεη έλα πιαίζην πξφιεςεο. Σν λα ηνπνζεηεζνχλ ηα παηδηά ζε δνκέο πνπ ζα ηνπο 

παξέρεηαη ιεθηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή ζηήξημε ζα ηα βνεζήζεη λα κελ ζηνρνπνηεζνχλ. Οη 

θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί, νη ςπρνιφγνη θαη φζνη ηα πεξηβάιινπλ ζα πξέπεη λα επελδχζνπλ ζε 

ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο αιιά θαη βνήζεηαο, ψζηε ηα παηδηά λα κάζνπλ ηα δηθαηψκαηα ηνπο, ηνλ 

ηξφπν πνπ ιεηηνπξγεί ε θνηλσλία απηήο ηεο ρψξαο αιιά θαη πσο λα αλαθέξνπλ πηζαλά 

πεξηζηαηηθά παξαβίαζεο ηεο ηδησηηθφηεηαο ηνπο.( Lay & Papadopoulos, 2009) 

Ζ αλάπηπμε δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ θαη ππνζηεξηθηηθνχ πιαηζίνπ βνεζάεη ηνπο 

αλήιηθνπο λα ελζσκαησζνχλ ζηελ λέα θνπιηνχξα ηεο ρψξαο πνπ ηα θηινμελεί θαη λα 

απαιχλεη ηα ηξαχκαηα ηνπο. Σα θνξίηζηα θαίλεηαη λα ηα θαηαθέξλνπλ  θαιχηεξα κε ηελ 

πξνζαξκνγή κε ην λα ζπλδένληαη κε ζπλνκήιηθνπο θαη λα παξακέλνπλ ζπλεπήο ζην 

ζρνιείν.(Schapiro et.all, 2013) Σν ζρνιείν αιιά θαη νη θνηλφηεηεο κε ίδην εζληθφ ζηνηρείν, 

ιεηηνπξγνχλ ηδηαίηεξα επγεξηηθά θαζψο θαιιηεξγνχλ ζην παηδί ηελ αίζζεζε ηεο απνδνρήο θαη 

ηεο ζπκκεηνρήο ζε κηα νκάδα, πνπ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, ιεηηνπξγεί πξνζηαηεπηηθά. 

Σέινο, θάπνηα αζπλφδεπηα παηδηά θαηαθέξλνπλ λα επαλελσζνχλ κε ηελ νηθνγέλεηα 

ηνπο ή λα επηζηξέςνπλ ζηε ρψξα ηνπο. ζα παηδηά επέζηξεςαλ, κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, 

παξνπζίαζαλ κείσζε ζηα επίπεδα άγρνπο, θαηάζιηςεο, ζπκπεξηθνξηθψλ πξνβιεκάησλ θαη 

ςπρνζσκαηηθψλ, αλ θαη ην κεηαηξαπκαηηθφ ζηξεο δελ θάλεθε λα κεηψλεηαη.( Reed et.all, 

2012) ηαλ ηα παηδηά ζπλδένληαη μαλά κε θάπνην γνλέα ζε θάπνηα άιιε ρψξα, αλ θαη απηφ 

βνεζάεη ηε ςπρηθή πγεία, εληνχηνηο ελέρνπλ θαη εθεί πξνβιήκαηα. Οη ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο 

νπνίεο έγηλε ν απνρσξηζκφο θαη ε ειηθία ησλ παηδηψλ ζα επεξεάζεη ηελ πξνζαξκνγή ηνπο σο 

νηθνγέλεηα μαλά.( Schapiro et.all, 2013) 

Σα αζπλφδεπηα παηδηά απνηεινχλ κηα ηδηαίηεξα επάισηε νκάδα πνπ ρξήδνπλ ηεο 

άκεζεο ζεκαζίαο, βνήζεηαο θαη πξνζνρήο ηνπ παγθφζκηνπ θνηλνχ. Σα παηδηά απηά 
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θαηαδηθάδνληαη λα ηηκσξνχληαη γηα κηα επηινγή πνπ δελ ηνπο αλήθεη, κε πνιιέο επηπηψζεηο 

ζηελ πγεία ηνπο. Αο κελ μερλάκε φηη απνηεινχλ ην κέιινλ απηνχ ηνπ θφζκνπ θαη ηνλ 

θαζξέθηε ηεο δηθήο καο αλζξσπηάο. Δάλ έλα θξάηνο δελ κπνξεί λα κεξηκλήζεη γηα ηα αλήιηθα 

πνπ βξίζθνληαη εληφο ησλ ζπλφξσλ ηνπ θαη θαινχλ ζε βνήζεηα, ηφηε πσο πεξηκέλνπκε απηφ 

ην θξάηνο λα είλαη έλα θξάηνο πξφλνηαο, αλεπηπγκέλν θαη αληάμην ηεο εηθφλαο πνπ 

πξναζπίδεηαη  δηεζλψο. Άιισζηε, θάζε ρψξα θαη έζλνο ελέρεη κέζα ηεο ελ δπλάκεη 

αζπλφδεπηνπο αλήιηθνπο πξφζθπγεο. Αλ θαλείο αλαξσηηέηαη πσο πξέπεη λα δξάζνπλ νη 

αξρέο, αξθεί λα ζθεθηεί πσο ζα ήζειε λα δξάζεη θάζε ρψξα εάλ ην δηθφ ηνπ παηδί 

εμαλαγθαδφηαλ λα γίλεη αζπλφδεπηνο πξφζθπγαο. 
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