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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ θαζεγεηή κνπ θ. Αιεηξά Βαζίιε, πνπ κε ηελ 

επηκέιεηα θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ δαζθάινπ πνπ αγαπάεη ηελ επηζηήκε ηνπ, ππήξμε 

απνηειεζκαηηθφο ζηελ κεηάδνζε ηεο γλψζεο θαη κε παξαθίλεζε ζηελ εμεξεχλεζε λέσλ 

επηζηεκνληθψλ πεδίσλ.  

 

Θα ήζεια επίζεο λα επραξηζηήζσ ηελ θνηλσληθή ιεηηνπξγφ Μπαγηψθε Μαξία, ε 

νπνία κε ζπλφδεπε θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ επηζθέςεψλ κνπ ζηελ δνκή θηινμελίαο 

πξνζθχγσλ ζηα Γηαβαηά, Θεζζαινλίθεο, πξνζθέξνληάο κνπ ηελ πνιχηηκε θαη άνθλε 

βνήζεηά ηεο θαη ηελ κεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα Μπέδα νθία ηεο νπνίαο νη γλψζεηο ζηελ 

έξεπλα ηεο ζρεηηδφκελεο κε ηελ πγεία πνηφηεηα δσήο ησλ πξνζθχγσλ απνηέιεζαλ γηα 

εκέλα νδεγφ ηεο δηεμαγσγήο ηεο δηθήο κνπ έξεπλαο.  
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

Ζ κέηξεζε ηεο ρεηηδφκελεο κε ηελ Τγεία Πνηφηεηαο Εσήο απνηειεί έλα 

εξγαιείν γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε αληηκεηψπηζε ησλ πγεηνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ. 

ηελ πεξίπησζε ησλ πξνζθπγηθψλ ξνψλ, πνπ θαηέθιπζαλ ηελ Διιάδα ηα ηειεπηαία 

ρξφληα, θαη ζην πιαίζην ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ παξνρήο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, απφ 

ηελ ρψξα καο, ζηνπο πξφζθπγεο, δεκηνπξγείηαη ε αλάγθε δηεξεχλεζεο ηνπ επηπέδνπ ηεο 

ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο ηνπο πγείαο. 

ΚΟΠΟ: Ζ έξεπλα απηή έγηλε κε ζθνπφ λα ζπλδξάκεη κε άκεζν θαη πξαθηηθφ 

ηξφπν, ζηελ δηεξεχλεζε ηνπ επηπέδνπ πγείαο ησλ πξνζθχγσλ πνπ δηακέλνπλ ζε 

αλνηθηέο δνκέο θηινμελίαο, φπσο είλαη απηή ηνπ ζηξαηνπέδνπ Αλαγλσζηνπνχινπ, ζηα 

Γηαβαηά Θεζζαινλίθεο. Ο ηφπνο δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο θαζνξίζηεθε απφ ην γεγνλφο 

φηη νη ζπλζήθεο δηακνλήο ησλ πξνζθχγσλ ζε αλνηρηέο δνκέο θηινμελίαο, φπσο είλαη έλα 

ζηξαηφπεδν, επηβαξχλνπλ ηελ γεληθφηεξε θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο θαη θάλνπλ 

επηηαθηηθφηεξε ηελ ιήςε απνηειεζκαηηθψλ πγεηνλνκηθψλ κέηξσλ απφ ηελ ρψξα 

θηινμελίαο. 

ΜΔΘΟΓΟ: Ζ κεζνδνινγία ηεο παξνχζαο έξεπλαο πεξηιακβάλεη ηελ δηαλνκή 

130 εξσηεκαηνινγίσλ ηεο επηζθφπεζεο Πνηφηεηαο Εσήο SF-36, ζηελ αξαβηθή γιψζζα, 

ζηνπο χξηνπο πξφζθπγεο πνπ δηακέλνπλ ζε 61 νηθίζθνπο ηεο δνκήο θηινμελίαο 

Γηαβαηψλ. Ζ ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνιφγησλ έγηλε θαη’ ηδίαλ απφ ηνπο πξφζθπγεο, 

ελψ ε ζπιινγή ηνπο πξαγκαηνπνηήζεθε, θαηφπηλ νιίγσλ εκεξψλ. Σα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο αλαιχζεθαλ θαη εθαξκφζηεθε ε κέζνδνο ηεο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο.  

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ: Ζ θιίκαθα ζπλνπηηθήο ζσκαηηθήο πγείαο έρεη κέζε ηηκή 

43,85 κε ηππηθή απφθιηζε 10,18 θαη ε θιίκαθα ηεο ζπλνπηηθήο ςπρηθήο πγείαο έρεη 

κέζε ηηκή 38,57 κε ηππηθή απφθιηζε 13,86. Δθαξκφζηεθε γξακκηθή παιηλδξφκεζε, κε 

εμαξηεκέλεο   κεηαβιεηέο ηελ ζπλνπηηθή ζσκαηηθή θαη ζπλνπηηθή ςπρηθή πγεία θαη 

αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ην θχιν, ηελ ειηθία, ηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ηελ 

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ηνλ ρξφλν παξακνλήο ζηελ Διιάδα, ηελ πεπνίζεζε αλ ζα 

θηάζνπλ ηειηθά ζηελ ρψξα πξννξηζκνχ, ηνλ ηχπν ηεο δηακνλήο, ηελ χπαξμε 

πξνβιεκάησλ πγείαο θαη ηελ ιήςε θαξκάθσλ. Σα απνηειέζκαηα γηα ηελ ζπλνπηηθή 

ζσκαηηθή πγεία δείρλνπλ ζηαηηζηηθφ F=2,57 θαη p=0,023, επνκέλσο ε παιηλδξφκεζε 

είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή, θαη ην κνληέιν πνπ ρξεζηκνπνηήζακε ζηελ παξνχζα 
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έξεπλα έρεη θάπνηα εξκελεπηηθή ηθαλφηεηα, αθνχ νη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο 

επεξεάδνπλ ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή. πγθεθξηκέλα ην θχιν θαη κάιηζηα νη γπλαίθεο 

δήισζαλ θαηά 6,49 κνλάδεο πςειφηεξε ζσκαηηθή πγεία. Ζ κεηαβιεηή ηεο  ζπλνπηηθήο 

ςπρηθήο πγείαο έδεημε λα κελ επεξεάδεηαη απφ θακία αλεμάξηεηε κεηαβιεηή. 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Ο εμαηξεηηθά πςειφο αξηζκφο ησλ πξνζθχγσλ παγθνζκίσο, πνπ αγγίδεη ηα 65,6 

εθαηνκκχξηα, δεκηνπξγεί ηελ αλάγθε ιήςεο κέηξσλ, απφ ηηο ρψξεο θηινμελίαο, γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ πγεηνλνκηθψλ ηνπο πξνβιεκάησλ. Ζ κέηξεζε ηεο ζρεηηδφκελεο κε 

ηελ Τγεία Πνηφηεηα Εσήο ησλ πξνζθχγσλ, απνηειεί έλα πξψην βήκα γηα ηελ 

αλαγλψξηζε θαη δηεξεχλεζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπο θαη ηελ πεξαηηέξσ 

αλάπηπμε πξνιεπηηθψλ θαη ζεξαπεπηηθψλ δξάζεσλ. Κη αλ φια απηά ηα άηνκα έρνπλ 

θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ηελ ηδηφηεηα ηνπ πξφζθπγα, έρνπλ, εληνχηνηο, ηεξάζηηεο 

δηαθνξέο ζην επίπεδν ηεο πγείαο ηνπο, αθφκε θαη ζηελ πξνζσπηθή ηνπο αληίιεςε γηα ην 

πφζν πγηείο είλαη. ε κηα κειέηε πνπ έγηλε ζηελ Καιηθφξληα ησλ ΖΠΑ, γηα ηελ Τγεία, 

βξέζεθε  φηη ππάξρνπλ δηαθνξέο ζηελ απηφ-αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο πγείαο κεηαμχ 

δηαθνξεηηθψλ εζλνηηθψλ νκάδσλ νη νπνίεο κπνξεί λα νθείινληαη ζε δηαθνξεηηθέο 

αληηιήςεηο γηα ηελ πγεία πνπ έρνπλ άλζξσπνη πνπ πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθνχο 

πνιηηηζκνχο θαη κηιάλε δηαθνξεηηθή γιψζζα. (Kandula et al, 2007) 

Ζ ηήξεζε ησλ δηεζλψλ ζπλζεθψλ πνπ έρεη ππνγξάςεη ε Διιάδα, αλζξσπηζηηθνί 

ιφγνη, αιιά θαη ιφγνη πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο πγείαο, θάλνπλ επηηαθηηθή ηελ αλάγθε 

δηεξεχλεζεο ηνπ επηπέδνπ ηεο ρεηηδφκελεο κε ηελ Τγεία Πνηφηεηαο Εσήο ησλ 

πξνζθχγσλ. Ηδηαηηέξσο απηψλ πνπ δνπλ ζε δνκέο πξνζσξηλήο θηινμελίαο ζε ζπλζήθεο 

πνπ πφξξσ απέρνπλ απφ ηηο θπζηνινγηθέο, φπσο απηέο πνπ, πηζαλψο, απνιάκβαλαλ 

ζηνλ γελέζιην ηφπν ηνπο πξηλ ηνπο δηψμεη ν πφιεκνο ή άιινπ είδνπο απεηιή, θη φπσο 

απηέο πνπ απνιακβάλνπλ νη ππήθννη ηεο ρψξα θηινμελίαο ηνπο. Ζ αλάγθε  δηεξεχλεζεο 

ηεο  ρεηηδφκελεο κε ηελ Τγεία Πνηφηεηαο Εσήο ησλ πξνζθχγσλ επηηείλεηαη θαη απφ 

ηελ αδπλακία ησλ πξνζθχγσλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζην ζχζηεκα Τγείαο ηεο ρψξαο καο 

εμαηηίαο αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ, φπσο ε άγλνηα ησλ πγεηνλνκηθψλ δνκψλ, ε 

έιιεηςε ρξεκάησλ, ε έιιεηςε κεηαθνξηθψλ κέζσλ αθφκα θαη ην γεγνλφο φηη κηινχλ 

άιιε γιψζζα. ε απηνχο ηνπο ιφγνπο πξνζηίζεηαη ε θαθή θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο 

ιφγσ ηεο παξαηεηακέλεο ηαιαηπσξίαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ  πξνζθπγηθνχ ηαμηδηνχ 

ηνπο θαη ηεο έθζεζήο ηνπο ζε αλζπγηεηλέο  θαη επηθίλδπλεο, γηα ηελ ζσκαηηθή θαη 

ςπρηθή ηνπο πγεία, ζπλζήθεο. 

Ζ κέηξεζε, επνκέλσο, ηεο ρεηηδφκελεο κε ηελ Τγεία Πνηφηεηαο Εσήο ησλ 

πξνζθχγσλ απνηειεί έλα εξγαιείν γηα ηελ δηεξεχλεζε ηνπ επηπέδνπ Τγείαο ηνπο θαη 
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ηελ επίιπζε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζνηέξσλ πξνβιεκάησλ πγείαο, ζσκαηηθψλ θαη 

δηαλνεηηθψλ. Απνηειεί, επίζεο έλα εξγαιείν γλψζεο ζηελ ζεσξεηηθή δηεξεχλεζε ησλ 

ζπλζεθψλ εληφο ησλ νπνίσλ δηαβηνχλ νη πξφζθπγεο, αιιά θαη άιιεο παξεκθεξείο 

θαηεγνξίεο αλζξψπσλ, φπσο νη νηθνλνκηθνί κεηαλάζηεο, νη αηηνχληεο άζπιν, νη έρνληεο 

αλάγθε ηελ αλζξσπηζηηθή βνήζεηα. 

Γηα ηελ θαιχηεξε εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο πνπ αθνινπζεί, ζα 

δηεξεπλήζνπκε φινπο ηνπο φξνπο πνπ επεξεάδνπλ ηελ κειέηε καο. Απηνί νη  φξνη είλαη 

νη θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηελ πγεηνλνκηθή πξνζηαζία ησλ πξνζθχγσλ θαη πνπ 

θαζνξίδνληαη απφ ηηο δηεζλείο ζπλζήθεο, ηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο θαη ηελ ειιεληθή 

λνκνζεζία, νη αηηίεο πνπ νδήγεζαλ ηνπο πξφζθπγεο ζηελ Διιάδα, ε ρεηηδφκελε κε ηελ 

Τγεία Πνηφηεηαο Εσήο θαη ε επηζθφπεζε Τγείαο SF-36. Με ην εξσηεκαηνιφγην SF-36 

δηεξεπλψληαη νρηψ θιίκαθεο ηεο πγείαο, ε ζσκαηηθή ιεηηνπξγηθφηεηα, ν πεξηνξηζκφο 

ηθαλνηήησλ ιφγσ ζσκαηηθψλ πξνβιεκάησλ πγείαο, ν ζσκαηηθφο πφλνο, ε γεληθή πγεία, 

ε δσηηθφηεηα, ε θνηλσληθή ιεηηνπξγηθφηεηα, ν πεξηνξηζκφο ησλ ηθαλνηήησλ ιφγσ 

ςπρνινγηθψλ πξνβιεκάησλ πγείαο θαη ε ςπρηθή πγεία.  

Ζ αλάπηπμε φισλ απηψλ ζηελ παξνχζα εξγαζία γίλεηαη ζε πέληε θεθάιαηα. ην 

πξψην απφ απηά εμεηάδεηαη ν νξηζκφο ηνπ πξφζθπγα, νη δηεζλείο νξγαληζκνί 

πξνζηαζίαο πξνζθχγσλ θαη ε πλζήθε ηεο Γελεχεο πνπ είλαη ε θνξπθαία ζπκθσλία, 

ζρεηηθή κε ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζθχγσλ, κεηαμχ ησλ κειψλ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ. 

ην δεχηεξν θεθάιαην γίλεηαη κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή ζηελ ηζηνξία ηεο πξίαο, επεηδή 

νη πξφζθπγεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ήηαλ πξηαθήο θαηαγσγήο, θαη ζηνπο 

ιφγνπο πνπ νδήγεζαλ ζηνλ εκθχιην. ην ηξίην θεθάιαην εμεηάδεηαη ε παξνπζία ησλ 

πξνζθχγσλ ζηελ Διιάδα, νη νδεγίεο πνπ δφζεθαλ απφ ηελ Όπαηε Αξκνζηεία θαη νη 

λφκνη πνπ δηέπνπλ ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνζθχγσλ. ην ηέηαξην θεθάιαην 

δηεξεπλάηαη ν νξηζκφο ηεο ζρεηηδφκελεο κε ηελ πγεία Πνηφηεηα Εσήο θαη 

παξνπζηάδνληαη νη δεκνγξαθηθέο εξσηήζεηο πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ επηζθφπεζε πγείαο 

ηνπ SF-36 θαζψο θαη κηα αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηνπ SF-36. Σέινο ζην πέκπην 

θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαη γίλεηαη ζχγθξηζε κε 

παξφκνηεο έξεπλεο ζε πξνζθπγηθνχο θαη κε πιεζπζκνχο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

 

1.1 ΟΡΗΜΟ ΣΟΤ ΠΡΟΦΤΓΑ 

χκθσλα κε ηελ χκβαζε ηεο Γελεχεο, «Πξφζθπγαο είλαη θάζε πνιίηεο πνπ 

αλαγθάδεηαη λα εγθαηαιείςεη ηελ παηξίδα ηνπ επεηδή ζα ππνζηεί δησγκφ, εάλ 

παξακείλεη ζε απηήλ ιφγσ ηεο θπιήο ηνπ, ηεο ζξεζθείαο ηνπ, ηεο εζληθφηεηαο ηνπ, ηεο 

ηδηφηεηαο ηνπ λα είλαη κέινο ηδηαηηέξσλ  θνηλσληθψλ νκάδσλ, ή ιφγσ ησλ πνιηηηθψλ 

ηνπ πεπνηζήζεσλ».
1
 

 

1.2 ΓΗΔΘΝΔΗ ΟΡΓΑΝΗΜΟΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΡΟΦΤΓΧΝ. 

εκαληηθφ ξφιν ζηελ πξνζηαζία ησλ πξνζθχγσλ, ησλ αηηνχλησλ άζπιν, ησλ 

νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ, ησλ αληζαγελψλ θαη ησλ αηφκσλ πνπ ρξήδνπλ 

αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο, έρνπλ νη δηεζλείο νξγαληζκνί. Απφ ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο 

Όπαηεο Αξκνζηείαο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηνπο Πξφζθπγεο (UNHCR) 

δηαθξίλνπκε ηελ αλαγθαηφηεηα χπαξμεο δηεζλνχο θαη έγθπξεο πξνζηαζίαο ηνπο. Ο 

αξηζκφο ησλ αλζξψπσλ πνπ εμαλαγθάζηεθαλ λα εγθαηαιείςνπλ ηα ζπίηηα ηνπο ην 2016 

θηάλεη ην πξσηνθαλέο λνχκεξν ησλ 65,6 εθαηνκκπξίσλ. Απφ απηνχο ηα 22,5 

εθαηνκκχξηα είλαη πξφζθπγεο απφ ηνπο νπνίνπο νη κηζνί είλαη αλήιηθνη. Δπίζεο 

ππάξρνπλ 10 εθαηνκκχξηα αληζαγελείο νη νπνίνη ζηεξνχληαη βαζηθψλ δηθαησκάησλ.
2
 

 Ζ πξψηε πξνζπάζεηα δηεζλνχο πξνζηαζίαο ησλ πξνζθχγσλ έγηλε ηνλ Ηνχιην ηνπ 

1922 απφ 52 θξάηε πνπ πηνζέηεζαλ ην δηαβαηήξην Nansen (Nansen-passport). Μεηαμχ 

ηνπ 1920 θαη ηνπ 1930 ην Nansen-passport ρξεζηκνπνηήζεθε ζε πνιιέο λέεο νκάδεο 

πξνζθχγσλ, αληζαγελψλ, ζπκάησλ ηνπ εζληθηζκνχ, ηνπ ξαηζηζκνχ θαη ηνπ 

νινθιεξσηηζκνχ.(Hieronymi, 2003) Ο Fridtjof Nansen έγηλε ν πξψηνο Όπαηνο 

Αξκνζηήο γηα ηνπο Πξφζθπγεο, ζην πιαίζην ηεο Κνηλσλίαο ησλ Δζλψλ, ην 1921. 

Τπνζηήξημε ηελ άπνςε φηη ηα θξάηε πξέπεη λα ιακβάλνπλ κέηξα αλαθνχθηζεο ησλ 

πξνζθπγηθψλ πιεζπζκψλ θη φρη νη θηιαλζξσπηθέο, ηδησηηθέο νξγαλψζεηο. Γηνξγάλσζε 

ηνλ επαλαπαηξηζκφ 400 ρηιηάδσλ αηρκαιψησλ πνιέκνπ απφ ηελ Ρσζία, θαη πξφζθεξε 

βνήζεηα ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο πείλαο εθεί. Ζ εηζαγσγή ηνπ δηαβαηεξίνπ Nansen, 

ηαμηδησηηθνχ εγγξάθνπ γηα πξφζθπγεο θαη απάηξηδεο, βνήζεζε λα επαλαπαηξηζηνχλ θαη 

λα επαλεγθαηαζηαζνχλ πνιινί πξφζθπγεο.(Ogata, 2001)
3
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UNRRA - ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΡΧΓΖ ΚΑΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΣΧΝ 

ΖΝΧΜΔΝΧΝ ΔΘΝΧΝ                                                                       

Μεηά ηνλ Α’ Παγθφζκην Πφιεκν (1914-1918), εθαηνκκχξηα άλζξσπνη 

εγθαηέιεηςαλ ηηο παηξίδεο ηνπο αλαδεηψληαο θαηαθχγην ζε αζθαιέζηεξεο πεξηνρέο. Οη 

πξνζθπγηθέο ξνέο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ αληηκεησπίζηεθαλ απφ ηδησηηθέο 

θηιαλζξσπηθέο νξγαλψζεηο, νη πεξηζζφηεξεο ακεξηθαληθέο. O πξφεδξνο ησλ Ζλσκέλσλ 

πνιηηεηψλ Ακεξηθήο, Φξάλθιηλ Ρνχζβειη πξνέβιεςε φηη θαη o Γεχηεξνο Παγθφζκηνο 

Πφιεκνο ζα δεκηνπξγνχζε λέν θχκα πξνζθχγσλ. Γη’ απηφ ηνλ ιφγν, αιιά θαη γηα λα 

εδξαηψζεη ηελ παξνπζία ησλ ΖΠΑ ζηελ Δπξψπε, αλέιαβε ηελ πξσηνβνπιία λα ηδξπζεί 

δηαθξαηηθφο νξγαληζκφο, κε ηελ ζπκκεηνρή ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ηεο Ακεξηθήο, 

ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, ηεο νβηεηηθήο έλσζεο θαη ηεο Κίλαο, γηα λα πξνζθέξεη 

βνήζεηα θαη αλαθνχθηζε ζηνπο πξφζθπγεο  απφ ηηο πεξηνρέο πνπ απειεπζεξψζεθαλ απφ 

ηηο δπλάκεηο ηνπ Άμνλα, φηαλ έιεμαλ νη κάρεο. (Sharpe, 2012) Απηή ε πξσηνβνπιία 

θαηέιεμε, ιίγα ρξφληα κεηά, ζηε ζπκθσλία γηα ηελ  Γηνίθεζε γηα ηελ Αξσγή θαη 

Απνθαηάζηαζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ (UNRRA), πνπ ππνγξάθεθε απφ 44 ρψξεο, ζηνλ 

Λεπθφ Οίθν, ζηελ Οπάζηλγθηνλ, ζηηο 9 Ννεκβξίνπ 1943.
4
 Σν θχξην έξγν ηεο UNRRA 

αλαπηχρζεθε ζηελ θαηερφκελε Γεξκαλία, θπξίσο ζε θαηαπιηζκνχο γηα εθηνπηζζέληα 

άηνκα.  Ζ βνήζεηα εδφζε ζηνπο 11.000.000 κε Γεξκαλνχο πνπ είραλ κεηαθεξζεί ζηελ 

Γεξκαλία θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ απφ φιε ηελ Δπξψπε, γηα λα εξγαζηνχλ ζηα 

εξγνζηάζηα ηνπ Γ’ Ράηρ, αιιά φρη ζε Γεξκαλνχο πνπ αλήθαλ ζην Γεξκαληθφ Έζλνο. 

Γξήγνξα φκσο θάλεθε πψο ε UNRRA δελ ήηαλ ζε ζέζε λα αληηκεησπίζεη 

απνηειεζκαηηθά ηα πξνζθπγηθά ξεχκαηα, είηε ιφγσ αλεηδίθεπηνπ θαη αλεθπαίδεπηνπ 

πξνζσπηθνχ, είηε ιφγσ  ζθαλδάισλ ζρεηηθψλ κε ηελ δηαρείξηζε ησλ θνλδπιίσλ. 

(Hitchcock, 2008) 

 

IRO - ΓΗΔΘΝΖ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΠΡΟΦΤΓΧΝ 

χκθσλα κε ηα αξρεία ηνπ Οξγαληζκνχ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, κεηά ηελ UNRRA ηα 

Ζλσκέλα Έζλε πξνρψξεζαλ ζηε δεκηνπξγία ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ Πξνζθχγσλ 

(IRO) ζηηο 20 Απξηιίνπ 1946 γηα λα αληηκεησπηζηεί ην καδηθφ πξνζθπγηθφ πξφβιεκα 

πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ηνλ Γεχηεξν Παγθφζκην Πφιεκν.  

Σν 1948, ε ζπλζήθε ίδξπζεο ηνπ  Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ Πξνζθχγσλ ηέζεθε ζε 

ηζρχ θαη ν Οξγαληζκφο  έγηλε εμεηδηθεπκέλε ππεξεζία ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ. Ο ΓΟΠ 

                                                      
4
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αλέιαβε ηηο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο Γηνίθεζεο  Αξσγήο θαη 

Απνθαηάζηαζεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ (UNRRA). Σν Καηαζηαηηθφ ηνπ Γηεζλνχο 

Οξγαληζκνχ Πξνζθχγσλ, πνπ εγθξίζεθε απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Ζλσκέλσλ 

Δζλψλ ζηηο 15 Γεθεκβξίνπ 1946, είλαη ην ηδξπηηθφ ηνπ έγγξαθν.
5
  

Λφγσ ησλ δηαθσληψλ κεηαμχ ησλ δπηηθψλ ζπκκάρσλ θαη ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο, 

ν ΓΟΠ εξγάζηεθε κφλν ζε πεξηνρέο πνπ ειέγρνληαλ απφ ηηο δπηηθέο ζηξαηηέο θαηνρήο. 

(Holborn, 1956) Ο ΓΟΠ έθιεηζε ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ζηηο 31 Ηαλνπαξίνπ 1952 θαη 

κεηά απφ κηα πεξίνδν εθθαζάξηζεο, έπαςε λα πθίζηαηαη ζηηο 30 επηεκβξίνπ 1953. 

Μέρξη εθείλε ηελ πεξίνδν πνιιέο απφ ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπ είραλ αλαιεθζεί απφ  άιιεο 

ππεξεζίεο. Μηα απφ απηέο ηηο ππεξεζίεο, κε  ηδηαίηεξε ζεκαζία ήηαλ ην Γξαθείν ηνπ 

Όπαηνπ Αξκνζηή γηα ηνπο Πξφζθπγεο, πνπ ηδξχζεθε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1951 σο κέξνο 

ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, θαη ε Γηαθπβεξλεηηθή Δπηηξνπή γηα ηε Μεηαλάζηεπζε ηεο 

Δπξψπεο (αξρηθά PICMME), πνπ δεκηνπξγήζεθε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1951.
6
 

 

UNHCR -YΠΑΣΖ ΑΡΜΟΣΔΗΑ ΓΗΑ ΣΟΤ ΠΡΟΦΤΓΔ  

Ζ Όπαηε Αξκνζηεία δεκηνπξγήζεθε κεηά ην ηέινο ηνπ Γεπηέξνπ Παγθνζκίνπ 

Πνιέκνπ γηα λα βνεζήζεη ηνπο θαηά εθαηνκκχξηα εθηνπηζκέλνπο Δπξσπαίνπο. 

Ηδξχζεθε ζηηο 14 Γεθεκβξίνπ ηνπ 1950, απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ ΟΖΔ, κε 

ρξνληθφ νξίδνληα ιεηηνπξγίαο ηα ηξία ρξφληα. κσο ην 1956, νη νβηεηηθέο δπλάκεηο 

ζπλέηξηςαλ ηελ Οπγγξηθή επαλάζηαζε δεκηνπξγψληαο κεγάια πξνζθπγηθά ξεχκαηα, ηα 

νπνία ε Όπαηε Αξκνζηεία έπξεπε λα αληηκεησπίζεη. Έηζη έγηλε ζαθέο πσο ν 

Οξγαληζκφο ζα έπξεπε λα απνθηήζεη κφληκν ραξαθηήξα. ηα επφκελα ρξφληα ε Όπαηε 

Αξκνζηεία αληηκεηψπηζε πξνζθπγηθέο θξίζεηο ζηελ Αθξηθή, ζηελ Αζία, ηε Λαηηληθή 

Ακεξηθή. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα  καθξφρξνλεο παξνρήο βνήζεηαο ζε πξφζθπγεο 

απφ ηελ Όπαηε Αξκνζηεία είλαη ε  ηξηαθνληαεηήο αληηκεηψπηζε ηεο πξνζθπγηθήο 

θξίζεο ζην Αθγαληζηάλ. Δπίζεο ιφγσ ηεο εκπεηξίαο ηεο ε Όπαηε Αξκνζηεία παξέρεη 

ηερλνγλσζία ζηελ αληηκεηψπηζε πξνζθπγηθψλ θξίζεσλ πνπ δελ νθείινληαη ζε 

πνιέκνπο αιιά ζε θπζηθέο θαηαζηξνθέο, ή ζε έιιεηςε ηξνθήο θαη λεξνχ. Δπίζεο 

δηεχξπλε ην ξφιν ηεο βνεζψληαο θαη Αληζαγελείο,  αλζξψπνπο πνπ δελ έρνπλ θακηά 

ππεθνφηεηα θαη γηα απηφλ ηνλ ιφγν ζηεξνχληαη βαζηθψλ δηθαησκάησλ. 

Σν 1954, ε Όπαηε Αξκνζηεία γηα ηνπο Πξφζθπγεο θεξδίδεη ην Νφκπει Δηξήλεο 

γηα ην ζεκαληηθφ ηεο έξγν ζηνπο πξφζθπγεο ηεο Δπξψπεο. Έηζη ιακβάλεηαη ε απφθαζε  
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ε ιεηηνπξγία ηεο λα παξαηαζεί κέρξη ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο. κσο ιφγσ ησλ δηεζλψλ 

ζπγθξνχζεσλ θαη ηεο ζπλερνχο δεκηνπξγίαο λέσλ πξνζθχγσλ ε παξάηαζε ιεηηνπξγίαο 

ηνπ νξγαληζκνχ αλαλεψλεηαη ζπλερψο, κέρξη ηηο κέξεο καο. Σν 1981, ε Όπαηε 

Αξκνζηεία ηηκάηαη, μαλά, κε ην Νφκπει Δηξήλεο γηα ηε βνήζεηα πνπ πξνζθέξεη ζηνπο 

πξφζθπγεο φινπ ηνπ θφζκνπ.
7
  

 Ζ Όπαηε Αξκνζηεία έρεη ζήκεξα πεξηζζφηεξνπο απφ 10.966 ππαιιήινπο. Αζθεί 

δξαζηεξηφηεηεο ζε 130 ρψξεο θαη ν πξνυπνινγηζκφο ηεο, ν νπνίνο θαηά ην πξψην έηνο 

ήηαλ 300.000 δνιάξηα ΖΠΑ, απμήζεθε ζηα 6,54 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ΖΠΑ ην 

2016. Σν 2017 ζπκπιήξσζε ηα 67 έηε δσήο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο χπαξμήο ηνπ, 

βνήζεζε πάλσ απφ 50 εθαηνκκχξηα πξφζθπγεο λα μεθηλήζνπλ κε επηηπρία ηε δσή 

ηνπο.
8
 Ο Όπαηνο Αξκνζηήο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηνπο Πξφζθπγεο είλαη ν Filippo 

Grandi, πνπ αλέιαβε ηα θαζήθνληά ηνπ σο ν 11νο Όπαηνο Αξκνζηήο ησλ Ζλσκέλσλ 

Δζλψλ γηα ηνπο Πξφζθπγεο ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2016. Δμειέγε απφ ηε Γεληθή 

πλέιεπζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα λα ππεξεηήζεη πεληαεηή ζεηεία, κέρξη ηηο 31 

Γεθεκβξίνπ 2020.
9
 

 

1.3 ΤΝΘΖΚΖ ΣΖ ΓΔΝΔΤΖ 

Ζ πλζήθε ηεο Γελεχεο είλαη κηα ζπλζήθε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, ζρεηηθή κε ην 

θαζεζηψο ησλ πξνζθχγσλ, πνπ ππνγξάθηεθε ζηηο 28 Ηνπιίνπ ηνπ 1951 ζηελ Γελεχε, 

είρε έλαξμε ηζρχνο ηελ 22 Απξηιίνπ 1954 θαη, πξνθεηκέλνπ λα αθαηξεζνχλ ηα 

γεσγξαθηθά θαη ρξνληθά φξηα ηεο, έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ην πξσηφθνιιν ηνπ 1967, ην 

νπνίν ππεγξάθε ζηελ Νέα Τφξθε ζηηο 31 Ηαλνπαξίνπ 1967.
10

 Βαζίδεηαη ζηελ 

Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε γηα ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ,  πνπ 

εγθξίζεθε απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, ηελ 10ε Γεθεκβξίνπ 

1948, θαη ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ξεηά ζην άξζξν 1: «φινη νη άλζξσπνη γελληνχληαη 

ειεχζεξνη θαη ίζνη ζηελ αμηνπξέπεηα θαη ηα δηθαηψκαηα. Δίλαη πξνηθηζκέλνη κε ινγηθή 

θαη ζπλείδεζε, θαη νθείινπλ λα ζπκπεξηθέξνληαη κεηαμχ ηνπο κε πλεχκα 

αδειθνζχλεο.» θαη ζην άξζξν 14 αλαγλσξίδεηαη φηη «θάζε άηνκν πνπ θαηαδηψθεηαη 

έρεη ην δηθαίσκα λα δεηά άζπιν θαη λα ηνπ παξέρεηαη άζπιν ζε άιιε  ρψξα. Σν 
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δηθαίσκα απηφ δελ κπνξεί θαλείο λα ην επηθαιεζηεί, ζε πεξίπησζε δίσμεο γηα 

πξαγκαηηθφ αδίθεκα ηνπ θνηλνχ πνηληθνχ δηθαίνπ ή γηα ελέξγεηεο αληίζεηεο πξνο ηνπο 

ζθνπνχο θαη ηηο αξρέο ηνπ ΟΖΔ.»
11

 

Ζ χκβαζε ηεο Γελεχεο ζπζηήλεη θαη πεξηγξάθεη ηα παξαθάησ: Αξρηθά 

ζπζηήλεηαη  ζηα θξάηε πνπ ηελ ππέγξαςαλ: 1) λα δηεπθνιχλνπλ ηηο κεηαθηλήζεηο ησλ 

πξνζθχγσλ, θπξίσο ηελ επαλεγθαηάζηαζή ηνπο κε ηελ αλαγλψξηζε ησλ ηαμηδησηηθψλ 

ηνπο εγγξάθσλ, 2) λα εθαξκφδνπλ ηελ αξρή ηεο ελφηεηαο ηεο νηθνγέλεηαο, κε ηελ 

επέθηαζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλαγλσξηζκέλνπ πξφζθπγα ζηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο 

ηνπ θαη κε ηελ εμαζθάιηζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ αλειίθσλ, ηδίσο ησλ αζπλφδεπησλ 

αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ, 3) λα παξέρνπλ ππεξεζίεο θνηλσληθήο πξφλνηαο κε δεκφζηεο 

δνκέο, αιιά θαη δηεπθνιχλνληαο ηηο θαηάιιεια εθπαηδεπκέλεο ΜΚΟ, 4) λα παξέρνπλ 

άζπιν ζηνπο πξφζθπγεο θαη κεηαλάζηεο θαη λα δηεπθνιχλνπλ ηελ επαλεγθαηάζηαζή 

ηνπο ζηηο παηξίδεο ηνπο, ζε έλα πιαίζην δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο θαη 5) λα επεθηείλνπλ, 

ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ, ηελ χκβαζε γηα ην Καζεζηψο ησλ πξνζθχγσλ θαη ζε άηνκα 

πνπ δελ πιεξνχλ ακηγψο ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο απηήο.  

ην θεθάιαην 1, Γεληθέο Γηαηάμεηο, άξζξν 1 θαζνξίδνληαη ηα άηνκα πνπ 

δηθαηνχληαη λα θέξνπλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ Πξφζθπγα. ε απηά ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη 

φζνη απέθηεζαλ ηελ ηδηφηεηα απηή πξηλ απφ ην 1951, απφ ηνπο φξνπο θαη θαλνληζκνχο 

ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ Πξνζθχγσλ. ην ίδην άξζξν δίλεηαη ν νξηζκφο ηνπ πξφζθπγα 

θαη πεξηγξάθνληαη νη ζπλζήθεο απφδνζεο ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πξφζθπγα ζε άηνκα πνπ 

έρνπλ εγθαηαιείςεη ηελ ρψξα ππεθνφηεηάο ηνπο θαη βξίζθνληαη ζε άιιε ρψξα, 

εμαηξνπκέλσλ απηψλ πνπ ζεσξείηαη φηη έρνπλ δηαπξάμεη εγθιήκαηα θαηά ηεο εηξήλεο, 

εγθιήκαηα πνιέκνπ, εγθιήκαηα θαηά ηεο αλζξσπφηεηαο, πνιηηηθά εγθιήκαηα θαη, 

γεληθφηεξα, πξάμεηο αληίζεηεο πξνο ηνπο ζθνπνχο θαη ηηο αξρέο ηνπ Οξγαληζκνχ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ.  

 ηα άξζξα 2 σο 11 νξίδνληαη νη γεληθέο ππνρξεψζεηο ησλ πξνζθχγσλ πνπ 

δηακέλνπλ ζε έλα απφ ηα θξάηε πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηελ ζχκβαζε θαη ν ηξφπνο 

αληηκεηψπηζεο ησλ πξνζθχγσλ απφ ηα θξάηε απηά. Δηδηθφηεξα ζην άξζξν 2 νξίδεηαη 

φηη θάζε πξφζθπγαο νθείιεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο λφκνπο θαη ηνπο θαλνληζκνχο 

ηνπ θξάηνπο δηακνλήο ηνπ θαζψο θαη κε ηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη γηα ηελ δηαηήξεζε 

ηεο δεκφζηαο ηάμεο ελψ κε ην άξζξν 6 ν πξφζθπγαο ππνρξεψλεηαη λα εθπιεξψλεη φια 

ηα  πξναπαηηνχκελα γηα ηελ απφιαπζε δηθαησκάησλ ηνπ, εθηφο απηψλ, πνπ απφ ηελ 

θχζε ηεο  θαηάζηαζήο ηνπ, δελ κπνξνχλ λα εθπιεξσζνχλ. Σα δε θξάηε νθείινπλ λα 
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ηεξνχλ ηελ αξρή ηεο κε δηάθξηζεο, ηελ αξρή ηεο ειεπζεξίαο ηεο ζξεζθείαο θαη ηεο 

ζξεζθεπηηθήο εθπαίδεπζεο, ηελ αξρή ηεο απαιιαγήο απφ ηελ ακνηβαηφηεηα, επεηδή 

ζηελ ρψξα ππεθνφηεηαο ησλ πξνζθχγσλ επηθξαηεί πφιεκνο, λα πξνζηαηεχνπλ ηα 

δηθαηψκαηα θαη ηηο παξνρέο πνπ ρνξεγνχλ ζηνπο πξφζθπγεο, λα απαιιάζζνπλ ηνπο 

πξφζθπγεο απφ έθηαθηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη θαηά πνιηηψλ άιινπ θξάηνπο, ζε 

πεξηφδνπο εηξήλεο , λα ιακβάλνπλ πξνζσξηλά κέηξα θαηά ησλ πξνζθχγσλ, κφλν ζε 

πεξηφδνπο πνιέκνπ ή άιισλ αληίζηνηρσλ θαηαζηάζεσλ, γηα λα εληζρχζνπλ ηελ Δζληθή 

ηνπο Αζθάιεηα. Δπίζεο νξίδεηαη ν ζπλερήο ρξφλνο δηακνλήο ηνπ πξφζθπγα ζηελ ρψξα 

πνπ ηνλ θηινμελεί θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν απνθηνχλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ πξφζθπγα νη 

εξγαδφκελνη ζηελ ζάιαζζα.   

ην θεθάιαην 2, Ννκηθή Θέζε, άξζξα 12 σο 16, ε πεξηγξάθεηαη ε λνκηθή ζέζε 

ησλ πξνζθχγσλ ζηελ ρψξα ηεο θηινμελίαο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ πξνζσπηθή ηνπο 

θαηάζηαζε, ηελ θηλεηή θαη αθίλεηε πεξηνπζία ηνπο, ηελ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία θαη 

επξεζηηερλία, ην δηθαίσκα ησλ πξνζθχγσλ λα ζπλεηαηξίδνληαη, θαη λα πξνζθεχγνπλ 

ελψπηνλ ησλ δηθαζηεξίσλ.  

ην θεθάιαην 3, Δξγαζία επ’ ακνηβή, ζηα άξζξα 17 σο 19 θαζνξίδνληαη θαλφλεο 

γηα ηελ επ’ ακνηβή εξγαζία ησλ πξνζθχγσλ ζε κηζζσηά θαη κε κηζζσηά επαγγέικαηα 

θαζψο θαη ζε ειεχζεξα επαγγέικαηα.  

ην θεθάιαην 4, Κνηλσληθή Πξφλνηα, ηα  άξζξα 20 σο 24 θαζνξίδνπλ ηνπο 

θαλφλεο γηα ηελ Κνηλσληθή Πξφλνηα πνπ παξέρεηαη ζηνπο πξφζθπγεο, ζε ζέκαηα φπσο 

ην ζχζηεκα δειηίνπ γηα παξνρέο αγαζψλ ελ αλεπαξθεία, ε ζηέγαζε, ε Γεκφζηα 

εθπαίδεπζε, ε παξερφκελε απφ ην Γεκφζην πξφλνηα θαη ε εξγαηηθή λνκνζεζία θαη 

θνηλσληθή αζθάιηζε. ηα άξζξα απηά επηρεηξείηαη, ζαθψο, κηα εμίζσζε ηεο 

αληηκεηψπηζεο ησλ πξνζθχγσλ κε ηνπο ππεθφνπο ηνπ θξάηνπο θηινμελίαο, ζηνλ ηνκέα 

ηεο θνηλσληθήο πξφλνηαο, φηαλ πιεξνχληαη νη θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο. Δηδηθφηεξα 

ζην άξζξν 23 γίλεηαη ζαθέο φηη νη πξφζθπγεο απνιακβάλνπλ νκνίσο κε ηνπο ππεθφνπο 

ηνπ θξάηνπο θηινμελίαο ηνπο ηελ ππφ ην Γεκφζην πξφλνηα θαη ζπλδξνκή θαη ζην άξζξν 

24, πνπ θαζνξίδεη δεηήκαηα θνηλσληθήο αζθάιηζεο, αλαθέξεηαη φηη ζε ζέκαηα, κεηαμχ 

άιισλ, επαγγειµαηηθήο  αζζέλεηαο, αζζελείαο ελ γέλεη, αλαπεξίαο θαη γήξαηνο, νη 

ζπκβαιιφκελεο ρψξεο ππνρξενχληαη λα επηθπιάζζνπλ  ζηνπο πξφζθπγεο πνπ 

δηακέλνπλ λφκηκα ζε απηέο, ίζε κεηαρείξηζε κε απηήλ πξνο ηνπο ππεθφνπο ηνπο, 

ηεξνπκέλσλ βεβαίσο θάπνησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηε δηαλνκή δεκνζίσλ θνλδπιίσλ.  

ην θεθάιαην 5, Γηνηθεηηθά Μέηξα, ζηα άξζξα  25 σο 34, αλαπηχζζνληαη νη 

θαλφλεο γηα ηελ ιήςε Γηνηθεηηθψλ Μέηξσλ, φπσο είλαη ε ζπλδξνκή απφ ηηο δηνηθεηηθέο 

αξρέο ηνπ θξάηνπο θηινμελίαο ή απφ δηεζλείο αξρέο ζηνλ πξφζθπγα φηαλ ε άζθεζε 
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δηθαηψµαηνο ηνπ  απαηηεί ηε ζπλδξνµή αιινδαπψλ αξρψλ ζηηο νπνίεο φκσο απηφο δελ 

κπνξεί λα πξνζθχγεη, νη θαλφλεο ειεχζεξεο θπθινθνξίαο, ε έθδνζε δειηίνπ 

ηαπηφηεηαο θαη ηαμηδησηηθψλ εγγξάθσλ, ε επηβνιή θφξσλ θαη άιισλ δεκνζηνλνκηθψλ 

επηβαξχλζεσλ, ε κεηαθνξά πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ε πξνηξνπή γηα επηεηθή 

αληηκεηψπηζε  ησλ πξνζθχγσλ πνπ παξαλφκσο δηακέλνπλ ζηελ ρψξα εηζδνρήο, ζέκαηα 

πνπ αθνξνχλ ηελ απέιαζε ή ηελ απαγφξεπζε απέιαζεο θαη επαλαπξνψζεζεο θαη ε 

δηεπθφιπλζε ηεο πνιηηνγξάθεζεο. Δηδηθφηεξα ζην άξζξν 33 πεξηγξάθεηαη ε αξρή ηεο 

κε επαλαπξνψζεζεο ζχκθσλα κε ηελ νπνία θαλέλα ζπκβαιιφκελν θξάηνο δελ 

εθδηψθεη ή δελ επηζηξέθεη πξφζθπγα, κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, ζηα ζχλνξα ησλ εδαθψλ 

φπνπ ε δσή ή ε ειεπζεξία ηνπ ζα απεηιεζνχλ ιφγσ ηεο θπιήο, ηεο ζξεζθείαο, ηεο 

εζληθφηεηαο, ηεο ηδηφηεηαο ηνπ κέινπο κηαο ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθήο νκάδαο ή κηαο 

πνιηηηθήο άπνςεο. Απφ απηφλ ηνλ θαλφλα εμαηξνχληαη φζνη πξφζθπγεο ζεσξνχληαη, 

βάζηκα, επηθίλδπλνη γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ θξάηνπο  ή έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα ζνβαξφ 

έγθιεκα θαη ζπληζηνχλ θίλδπλν γηα ηνπο ππφινηπνπο πνιίηεο ηνπ θξάηνπο απηνχ.  

ην θεθάιαην 6, Δθηειεζηηθέο θαη Μεηαβαηηθέο Γηαηάμεηο, ζηα άξζξα 35 σο 37 

αλαπηχζζνληαη εθηειεζηηθέο θαη κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο, φπσο ε ζπλεξγαζία ησλ 

εζληθψλ αξρψλ κε ηα Ζλσκέλα Έζλε, ε παξνρή πιεξνθφξεζεο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο 

θαη ησλ αιιαγψλ ηεο ζρεηηθά κε ηνπο πξφζθπγεο ζηνλ Όπαην Αξκνζηή γηα ηνπο 

Πξφζθπγεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ θαη νη ζρέζεηο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο κε 

πξνγελέζηεξεο πκβάζεηο. 

ην θεθάιαην 7, Σειηθέο Γηαηάμεηο, ζηα άξζξα 38 σο 46, πεξηγξάθνληαη νη 

ηειηθέο δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηελ δηεπζέηεζε δηαθνξψλ, ηελ ππνγξαθή, επηθχξσζε θαη 

πξνζρψξεζε ηεο χκβαζεο, ηελ ξήηξα εδαθηθήο εθαξκνγήο, ηελ Ρήηξα πεξί 

Οκνζπνλδηαθψλ Κξαηψλ, ηηο επηθπιάμεηο, ηελ ζέζε ηεο ζχκβαζεο ζε ηζρχ, θαη ηνπο 

φξνπο θαηαγγειίαο θαη αλαζεψξεζεο ηεο πλζήθεο.  

ην παξάξηεκα ηεο πλζήθεο ππάξρνπλ ιεπηνκεξείο νδεγίεο γηα ηελ έθδνζε 

ηαμηδησηηθψλ εγγξάθσλ, αθνχ νη πξφζθπγεο εηζέξρνληαη ζε άιιν θξάηνο απφ απηφ ηεο 

ππεθνφηεηαο ηνπο ρσξίο λα έρνπλ βίδα, θαζψο θαη έλα ππφδεηγκα ηαμηδησηηθνχ 

εγγξάθνπ. Αθνινχζσο πεξηγξάθεηαη ην πξσηφθνιιν ηνπ 1967, ην νπνίν πεξηέρεη 

γεληθέο πξνβιέςεηο, ηνπο θαλφλεο ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ εζληθψλ αξρψλ κε ηα Ζλσκέλα 

Έζλε, ζπζηάζεηο γηα ηελ παξνρή πιεξνθφξεζεο ζρεηηθά κε ηελ εζληθή λνκνζεζία θαη 

ηνπο εζληθνχο θαλνληζκνχο, ηελ επίιπζε δηαθνξψλ, ηελ πξνζρψξεζε θάζε 

ελδηαθεξνκέλνπ θξάηνπο ζηε ζχκβαζε, ηελ νκνζπνλδηαθή ξήηξα, ηηο επηθπιάμεηο θαη 

δειψζεηο, ηελ έλαξμε ηζρχνο, ηελ θαηαγγειία, ηηο Κνηλνπνηήζεηο απφ ηνλ  Γεληθφ 

Γξακκαηέα ηνπ Οξγαληζκνχ Ζλσκέλσλ Δζλψλ θαη ηελ Καηάζεζε ηνπ Πξσηνθφιινπ 
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ζηα αξρεία ηνπ Οξγαληζκνχ Ζλσκέλσλ Δζλψλ. Σέινο αθνινπζεί ην ςήθηζκα ηεο 

Γεληθήο ζπλέιεπζεο.
12
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

 

2.1 ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΤΡΗΑ 

Ζ πξία είλαη κηα ρψξα πνπ βξίζθεηαη ζηηο αλαηνιηθέο αθηέο ηεο κεζνγείνπ. 

Πξσηεχνπζά ηεο είλαη Γακαζθφο. Οη θάηνηθνί ηεο είλαη θπξίσο ζχξηνη άξαβεο πνπ 

απνηεινχλ ην 74,9% ηνπ πιεζπζκνχ, βεδνπίλνη άξαβεο 7,4%, θνχξδνη 7,3%, 

παιαηζηίληνη άξαβεο 3,9%, αξκέληνη 2,7% θη άιιεο ειάρηζηεο εζληθφηεηεο. ηηο  

επηθξαηνχζεο ζξεζθείεο πεξηιακβάλνληαη νη ζνπλίηεο κνπζνπικάλνη πνπ απνηεινχλ ην 

74% ηνπ πιεζπζκνχ, νη ζηίηεο κνπζνπικάλνη ην 11%, νη νξζφδνμνη ρξηζηηαλνί  ην 5% 

θαη νη ππφινηπνη είλαη Γξνχδνη, θαζνιηθνί, άζξεζθνη θαη άιινη.
13

 

Δίλαη θπζηθφ ζε κηα ρψξα κε ηφζεο εζληθφηεηεο θαη δηαθνξεηηθέο ζξεζθείεο, ε 

πνιηηηθή θαη θνηλσληθή δσή λα είλαη αζηαζήο θαη γεκάηε εληάζεηο. Ζ αζηάζεηα απηή 

εληζρχζεθε απφ ηελ απφθαζε ησλ πκκαρηθψλ Γπλάκεσλ, κεηά ηνλ Α΄ Παγθφζκην 

Πφιεκν, λα δηακνηξάζνπλ ηα απειεπζεξσκέλα απφ ηηο εηηεκέλεο Γεξκαληθέο θαη 

Οζσκαληθέο απηνθξαηνξίεο εδάθε, ππφ ηηο εληνιέο ηεο Έλσζεο ησλ Δζλψλ. Έηζη ε 

Παιαηζηίλε, ην Ηξάθ, θαη ε πεξηνρή αλαηνιηθά ηνπ Ηνξδάλε πνηακνχ πεξλάλε ζηελ 

θπξηαξρία ηεο Βξεηαλίαο, ελψ ε πξία θαη ν Λίβαλνο ζηελ Γαιιία. Ζ πξία 

απαιιάρζεθε απφ ηελ γαιιηθή θπξηαξρία ην 1946 έρνληαο ήδε γίλεη ηδξπηηθφ κέινο ηνπ 

ΟΖΔ θαη ηνπ Αξαβηθνχ πλδέζκνπ.
14

 

Σν 1958 σο ην 1961 ε πξία εγθαηαιείπεη ηελ απηνλνκία ηεο θαη γίλεηαη ε βφξεηα 

επαξρία ηεο Ζλσκέλεο Αξαβηθήο Γεκνθξαηίαο (U.A.R.), πξφεδξνο ηεο νπνίαο ήηαλ ν 

Αηγχπηηνο Νάζζεξ. Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο έλσζεο δελ έιεηςαλ νη εληάζεηο, επεηδή 

νη Αηγχπηηνη αληηκεηψπηδαλ ηνπο χξηνπο σο ππνδεέζηεξνπο θαη νη νπνίεο εληάζεηο 

εληζρχζεθαλ φηαλ κηα μεξαζία θαηέζηξεςε ηελ αγξνηηθή παξαγσγή θαη ζπλαθφινπζα 

ηελ νηθνλνκία ηεο πξίαο. Σνλ επηέκβξην ηνπ 1961 ε πξία μαλαγίλεηαη αλεμάξηεην 

θξάηνο κεηά απφ έλα πξαμηθφπεκα ππφ ηελ εγεζία αμησκαηηθψλ ηνπ πξηαθνχ 

ηξαηνχ.
15

 Δθηφο απφ ηελ απφζρηζε ηεο έλσζεο κε ηελ Αίγππην, ην λέν θαζεζηψο ήξε 

θαη πνιιέο θηινιατθέο κεηαξξπζκίζεηο φπσο  νη κεηαξξπζκίζεηο ηεο γεο θαη ε 

εζληθνπνίεζε ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ, πξνθαιψληαο δπζαξέζθεηα ζηνλ ιαφ.
16

  

                                                      
13

 https://www.britannica.com/place/Syria 
 
14

 http://www.wdl.org/en/item/400/ 
 
15

 https://www.britannica.com/place/Syria/The-union-with-Egypt-1958-61#ref29927 
 
16

 https://www.britannica.com/place/Syria/The-union-with-Egypt-1958-61 
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Σνλ Μάξηην ηνπ 1963 έλαο άιινο ζπλαζπηζκφο αμησκαηηθψλ ηνπ ζηξαηνχ, ηνπ 

θφκκαηνο Μπαζ θαηαιακβάλεη ηελ εμνπζία. Γξήγνξα, φκσο, αλαπηχζζεηαη δηάζηαζε 

κεηαμχ ηεο αξρηθήο εγεζίαο ηνπ θφκκαηνο θαη ησλ λεφηεξσλ κειψλ ηα νπνία 

αλαπηχζζνπλ ηζρπξνχο δεζκνχο κε ζνζηαιηζηηθέο πνιηηηθέο. Σνλ Ννέκβξην ηνπ 1970 ν 

Υαθέδ αι Άζαλη  θαηαιακβάλεη ηελ εμνπζία κε πξαμηθφπεκα θαη ηνλ Μάξηην ηνπ  

1971 νξθίδεηαη πξφεδξνο. Ζ πξνεδξεία ηνπ έιεμε κε ηνλ ζάλαηφ ηνπ ην 2000. Καηά ηε 

δηάξθεηα φισλ ησλ εηψλ δηαθπβέξλεζεο απφ ηνλ Υαθέδ αι Άζαλη,  ε πξία έξρεηαη ζε 

αληηπαξάζεζε κε ην Ηζξαήι, ράλνληαο ην 1969 ηα Τςψκαηα ηνπ Γθνιάλ, κε ηνλ 

Λίβαλν, ζηα εδάθε ηνπ νπνίνπ πξνσζεί ζηξαηεχκαηα, αθφκα θαη κε ηηο Ζλσκέλεο 

Πνιηηείεο νη νπνίεο ηελ θαηεγνξνχλ γηα ππφζαιςε παιαηζηηληαθψλ, ηξνκνθξαηηθψλ 

ελεξγεηψλ θαη ηεο επηβάιινπλ νηθνλνκηθέο θπξψζεηο. Σν 1980 εθδειψλνληαη εληφο ηεο 

ρψξαο Ηζιακηθέο θαη θνζκηθέο δηαδειψζεηο θαη ηαξαρέο πνπ νξγαλψλνληαη απφ ηελ  

αληηπνιίηεπζε. Ζ θπβέξλεζε απαληά κε ζηξαηησηηθέο επηρεηξήζεηο θαηά ησλ αληηπάισλ 

ηεο κε απνηέιεζκα λα θαηαζηξαθνχλ νιφθιεξεο πφιεηο θαη λα ζθνησζνχλ ρηιηάδεο 

πνιίηεο. Σν 1990 ε πξία ζπκκεηέρεη ζηνλ πφιεκν ηνπ Κνπβέηη θαηά ηνπ Ηξάθ ζην 

πιεπξφ ησλ ΖΠΑ.
17

 

Μεηά ην ζάλαην ηνπ Assad ην 2000, ν γηφο ηνπ Bashar ηνλ δηαδέρζεθε ζηελ 

πξνεδξία, επηβεβαηψλνληαο ηελ ζέζε ηνπ κε έλα δεκνςήθηζκα. Μεηά ηελ εθινγή ηνπ 

ην 2000, ν λένο πξφεδξνο ζέιεζε λα δηαηεξήζεη ηελ ηάμε, λα δψζεη έλα απνδεθηφ 

πνιηηηθφ επίπεδν ζηνλ ζπξηαθφ ιαφ θαη λα ζπλερίζεη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

εδξαησκέλεο δηαθζνξάο.
18

 Σν 2004 Σα Ζλσκέλα Έζλε (ΟΖΔ) εθδίδνπλ ην ςήθηζκα 

1559, δεηψληαο ηελ απνκάθξπλζε φισλ ησλ κε Ληβαλέδηθσλ ζηξαηησηηθψλ δπλάκεσλ 

απφ ην Λίβαλν. Σν ςήθηζκα απεπζχλεηαη θπξίσο ζηε πξία, ε νπνία εμαθνινπζεί λα 

έρεη ρηιηάδεο ζηξαηηψηεο εληφο ηνπ εδάθνπο ηνπ Ληβάλνπ. Οη ζπγθξνπζηαθέο ζρέζεηο κε 

ηνλ Λίβαλν ζπλερίδνληαη κέρξη ην 2008, νπφηε νη δχν ρψξεο ζπκθσλνχλ λα 

θαζηεξψζνπλ ηππηθά δηπισκαηηθέο ζρέζεηο.
19

 Σν 2010, έλα έηνο πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ 

εκθπιίνπ πνιέκνπ, βξίζθεη εληφο ηεο πξίαο 1.005.472 βίαηα εθηνπηζκέλνπο 

πξφζθπγεο, ελψ δηαζθνξπηζκέλνη παγθνζκίσο βξίζθνληαλ 18.452.
20

  

 

 

                                                      
17

 https://www.britannica.com/event/Syrian-Civil-War/Timelines-of-events#ref300774 

 
18

 https://www.britannica.com/place/Syria/Emergence-and-fracture-of-the-Syrian-Bath 

 
19

 https://www.britannica.com/event/Syrian-Civil-War/Uprising-in-Syria-2011-12 
 
20

 http://data.unhcr.org/dataviz/ 
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2.2 Ο ΔΜΦΤΛΗΟ ΣΖΝ ΤΡΗΑ 

Πνηνη είλαη νη ιφγνη πνπ νδεγνχλ ηνπο αλζξψπνπο ζηνλ δξφκν ηεο πξνζθπγηάο; Ο 

πξφζθπγαο εγθαηαιείπεη ηνλ γελέζιην ηφπν ηνπ, ην ζπίηη ηνπ, ίζσο ηελ νηθνγέλεηά ηνπ ή 

ηελ παίξλεη καδί ηνπ βάδνληαο ηελ ζε πξαγκαηηθφ θίλδπλν, κε γλσξίδνληαο αλ ζα 

κπνξέζεη λα ηεο δηαζθαιίζεη ηελ επηβίσζε. Αθήλεη πίζσ νηθνλνκίεο, ηνλ θφπν κηαο 

δσήο, ηνλ θνηλσληθφ θαη θηιηθφ ηνπ θχθιν. Καη θαηά θαλφλα απηφο πνπ δηψρλεη ηνπο 

ππεθφνπο κηαο ρψξαο κεηαηξέπνληαο ηνπο ζε πξφζθπγεο θαη κεηαλάζηεο είλαη ην ίδην ην 

θξάηνο.  

Πνηεο κπνξεί λα είλαη νη αηηίεο γηα ην θαηλφκελν απηφ; «Έλα έζλνο-θξάηνο ηείλεη 

λα παξάγεη αλαγθαζηηθή κεηαλάζηεπζε γηα ηξεηο ιφγνπο: πεξηέρεη πεξηζζφηεξα απφ έλα 

έζλε, ν πιεζπζκφο δηαθσλεί γηα ηε δνκή ηνπ θξάηνπο ή ηεο νηθνλνκίαο, ή ην θξάηνο 

ππνρσξεί ιφγσ έιιεηςεο πφξσλ». (Keely, 1996) Απφ απηφλ ηνλ θαλφλα δελ μέθπγε θαη 

ε πξία. 

Απφ ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2011 αξρίδνπλ πνιιέο κηθξέο δηαδειψζεηο πνπ δεηάλ 

κεηαξξπζκίζεηο θαη ππάγνληαη ζηνλ γεληθφηεξν μεζεθσκφ ησλ πνιηηψλ ησλ αξαβηθψλ 

ρσξψλ, ζην πιαίζην ηεο Αξαβηθήο Άλνημεο. Οη δηαδειψζεηο εληζρχνληαη απφ ηελ 

αληηπνιίηεπζε. Ζ θπβέξλεζε Assad απαληάεη κε ζηξαηησηηθέο επηρεηξήζεηο θαηά ησλ 

δηαδεισηψλ ζηηο νπνίεο ε βία θιηκαθψλεηαη απφ απιέο ζπιιήςεηο κέρξη ηνλ ζάλαην 

δεθάδσλ δηαδεισηψλ. Σνλ Μάξηην ηνπ 2011 ε θαηάζηαζε γίλεηαη αλεμέιεγθηε θαη 

μεζπάεη εκθχιηνο πφιεκνο ζε φιε ηελ ρψξα. Σα Ζλσκέλα Έζλε θαη νη θπβεξλήζεηο ησλ 

ΖΠΑ, ηεο Γεξκαλίαο, ηεο Γαιιίαο θαη ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο δεηνχλ λα απνρσξίζεη ν 

Assad απφ ηελ πξνεδξία. Αθφκε θαη ην Ηξάλ πνπ κέρξη πξφηηλνο ππνζηήξηδε ηελ 

πξηαθή θπβέξλεζε, ζηξέθεηαη θαηά απηήο. Σν ίδην θαη ηα θξάηε ηνπ Αξαβηθνχ 

πλδέζκνπ. Μφλνη ζχκκαρνη ηνπ Assad ε Ρσζία θαη ε Κίλα πνπ ζέηνπλ βέην ζην 

ςήθηζκα ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ θαηά ηεο πξηαθήο θπβέξλεζεο. Καζψο ε βία 

θιηκαθψλεηαη θαη απφ ηα αληίπαια ζηξαηφπεδα ρηιηάδεο άκαρσλ θαηνίθσλ αξρίδνπλ λα 

κεηαθηλνχληαη  ζε θαηά ην δπλαηφλ αζθαιέζηεξν πεξηβάιινλ.
21

 

Καηαιήγνληαο ζα ιέγακε φηη ζηηο αξρέο ηνπ 2018 ε θαηάζηαζε ζηελ πξία 

εμαθνινπζεί λα είλαη δξακαηηθή. Ζ πνιππινθφηεηα ησλ ζπκθεξφλησλ  θαη ν κεγάινο 

αξηζκφο ησλ αληίπαισλ ζηξαηνπέδσλ, φπσο νη πξηαθέο Γεκνθξαηηθέο Γπλάκεηο, νη  

Αληηπνιηηεπηηθέο Γπλάκεηο , νη Κπβεξλεηηθέο Γπλάκεηο θαη ην ISIS (ηζιακηθφ θξάηνο 

ηνπ Ηξάθ θαη ηεο πξίαο) δελ αθήλεη πεξηζψξηα γηα αηζηφδνμεο ζθέςεηο ζρεηηθά κε ηε 

ιήμε ησλ ερζξνπξαμηψλ θαη ηελ επηζηξνθή ησλ ζχξησλ πξνζθχγσλ ζηηο εζηίεο ηνπο. Ζ 

                                                      
21
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θαηάζηαζε έρεη γίλεη ηφζν πνιχπινθε πνπ είλαη δπζδηάθξηηα ηα φξηα κεηαμχ ησλ 

ζπκκαρηθψλ θαη αληίπαισλ παξαηάμεσλ.
22

 

Σν πκβνχιην ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, βιέπνληαο 

ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία εηζέξρεηαη ν ζπξηαθφο πιεζπζκφο, εθδίδεη ςεθίζκαηα θαηά 

ηεο βίαο πνπ αζθείηαη απφ ηελ πξηαθή θπβέξλεζε ελαληίνλ ησλ δηαδεισηψλ. ην 

ςήθηζκα A/HRC/RES/S-16/1, ηνπ Απξηιίνπ ηνπ 2011 κε ζέκα «Ζ ζεκεξηλή θαηάζηαζε 

ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζηελ Αξαβηθή Γεκνθξαηία ηεο πξίαο ζην πιαίζην ησλ 

πξφζθαησλ γεγνλφησλ» θαηαδηθάδεη ηε ρξήζε ζαλαηεθφξαο βίαο θαηά ησλ εηξεληθψλ 

δηαδεισηψλ απφ ηηο αξρέο ηεο πξίαο θαη ηελ παξεκπφδηζε ηεο πξφζβαζεο ζε ηαηξηθή 

πεξίζαιςε, παξαθαιεί γηα ηελ απειεπζέξσζε πνιηηηθψλ θξαηνπκέλσλ, ηελ δηαζθάιηζε 

ηεο  πξφζβαζεο ζε αλζξσπηζηηθέο ππεξεζίεο  θαη ηελ εμαζθάιηζε ησλ πνιηηηθψλ 

ειεπζεξηψλ θαη ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο. Σέινο παξαθαιεί ηνλ Όπαην Αξκνζηή λα 

δηεξεπλήζεη φιεο ηηο πηζαλέο παξαβηάζεηο ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ γηα ηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα θαη δηαβεβαηψλεη φηη ζα ζπλερίζεη λα ελεκεξψλεηαη επί ηνπ ζέκαηνο 

απηνχ.
23

 Σν επφκελν ςήθηζκα A/HRC/RES/20/22 πνπ πηνζεηείηαη απφ ην ζπκβνχιην 

γηα ηα αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ,  ζηηο 6 Ηνπιίνπ ηνπ 2012, κε ζέκα 

«Καηάζηαζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζηελ Αξαβηθή Γεκνθξαηία ηεο πξίαο» κε 

ηδηαηηέξσο έληνλν ηφλν, θαηαδηθάδεη ηηο παξαβηάζεηο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ηηο 

εμσδηθαζηηθέο εθηειέζεηο θαη δνινθνλίεο, ηα βαζαληζηήξηα, ηηο ζπιιήςεηο θαη ηελ 

θαθνπνίεζε παηδηψλ, ηελ παξεκπφδηζε ζηελ πξφζβαζε ζε ηαηξηθέο ππεξεζίεο, απαηηεί 

απφ ηηο πξηαθέο αξρέο λα ζέζνπλ ηέινο ζε θάζε βία θαη παξαβίαζε ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ θαζψο επίζεο θαη ησλ πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ θαη ηηο πξνηξέπεη λα 

εξγαζηνχλ σο πξνο ηε δηεξεχλεζε ησλ αδηθεκάησλ πνπ έρνπλ δηαπξαρζεί, θαζψο 

επίζεο θαη λα ζπλεξγαζηνχλ κε ηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο θαη άιια θξάηε γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο εηξήλεο. Τπελζπκίδεη επίζεο ηνπο φξνπο πξνζρψξεζεο ησλ θξαηψλ 

ζηα Ζλσκέλα Έζλε, ππνλνψληαο φηη ε παξαβίαζε ησλ φξσλ απηψλ ζα ζέζεη ηε πξία 

εθηφο Ζλσκέλσλ Δζλψλ.
24

  

 Απφ ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο Όπαηεο Αξκνζηείαο  βιέπνπκε φηη ην 2010, έλα 

ρξφλν πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ εκθπιίνπ, εληφο ηεο πξίαο ππήξραλ 1.005.472 πξφζθπγεο, 

                                                      
22

 http://edition.cnn.com/2016/08/25/middleeast/syria-isis-whos-fighting-who-
trnd/index.html?sr=twCNN012218syria-isis-whos-fighting-who-trnd0958AMStory 
 
23

 http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-
CF6E4FF96FF9%7D/Syria%20AHRC%20RES%20S-16%201.pdf 
 
24
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CF6E4FF96FF9%7D/Syria%20A%20HRC%20RES%2020%2022.pdf 
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ελψ δηαζθνξπηζκέλνη παγθνζκίσο βξίζθνληαλ 18.452. Σν 2012, ηξίηε ρξνληά ηνπ 

εκθπιίνπ νη εληφο πξίαο πξφζθπγεο κεηψζεθαλ ζηνπο 476.506 ελψ απηνί πνπ έθπγαλ 

εθηφο πξίαο απμήζεθαλ ζε 728.542.
25

  

χκθσλα κε ηελ έθζεζε ηνπ πξηαθνχ Κέληξνπ Πνιηηηθψλ Δξεπλψλ ηνπ 2013, 

«Κνηλσληθννηθνλνκηθέο ξίδεο θαη επηπηψζεηο ηεο πξηαθήο θξίζεο», ηα αίηηα ηνπ 

εκθπιίνπ ζηελ πξία ήηαλ θπξίσο νηθνλνκηθά. Ζ βαζηθή αηηία πνπ νδήγεζε ζηνλ 

εκθχιην ήηαλ φηη ζηελ ρψξα επηθξαηνχζε αληζφηεηα θαη αληζνξξνπία σο πξνο ηελ 

αλάπηπμε θη απηφ νθείινληαλ ζε ζεζκνχο πνπ εκπφδηδαλ ηε αλάπηπμε. Ήηαλ de facto 

ζεζκνί πνπ νδεγνχζαλ ζε εθηξνπέο, επηβεβιεκέλνη απφ ηελ εμνπζία. Απηφ φκσο 

ζηεξνχζε ηελ ρψξα απφ ηελ ηθαλφηεηά ηεο λα αιιάδεη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνζδνθίεο θαη ηα ζπκθέξνληα ηεο θνηλσλίαο. Δλψ νη νηθνλνκηθνί 

δείθηεο ήηαλ ζεηηθνί, ε νηθνλνκηθή επκάξεηα δελ έθηαλε ζηελ θνηλσλία. Ο ξπζκφο 

αχμεζεο ηνπ ΑΔΠ θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ήηαλ 4,5%, παξφια απηά  ππήξρε 

κείσζε ησλ πξαγκαηηθψλ δαπαλψλ. Ο δείθηεο θαηαλάισζεο είρε αξλεηηθφ πνζνζηφ 

αχμεζεο πνπ άγγηδε ην -10,20%, θαη ν Γείθηεο Αλζξψπηλεο Αλάπηπμεο, πνπ εκπεξηέρεη 

ηνλ δείθηε πγείαο, ηνλ δείθηε εθπαίδεπζεο θαη ηνλ δείθηε εηζνδήκαηνο δελ μεπεξλνχζε 

ην 2012 ην 0,62% , πνζνζηφ κηθξφηεξν απφ άιιεο αλαπηπζζφκελεο αξαβηθέο ρψξεο, 

φπσο ε Αίγππηνο, ε Ηνξδαλία θαη ε Σνπξθία. Σν 2012 ε πξία είρε 3,1 εθαηνκκχξηα 

θησρνχο αλζξψπνπο, κε ην 1,5 εθαηνκκχξην απφ απηνχο λα θηλδπλεχνπλ λα πέζνπλ 

θάησ απφ ην θαηψηεξν φξην θηψρηαο. Ζ αλεξγία έθηαζε ζην 34,9% επεξεάδνληαο ηελ 

επεκεξία θαη ηηο ζπλζήθεο δσήο 6,06 εθαηνκκπξίσλ χξησλ. 

Οη επηπηψζεηο ηνπ εκθπιίνπ ζηνπο πγεηνλνκηθνχο δείθηεο είλαη θαζνξηζηηθέο. 

ηελ   ίδηα έθζεζε αλαθέξεηαη φηη ιφγσ ηνπ εκθπιίνπ ππήξμαλ δξακαηηθέο αλαζηξνθέο 

ζηελ πγεία. Ο ξπζκφο αχμεζεο ηνπ πιεζπζκνχ απφ 2,45% ην 2010 έπεζε ζην -2,5% ην 

2012, ιφγσ ηεο αχμεζεο ηνπ πνζνζηνχ ζλεζηκφηεηαο θαηά 51% εμαηηίαο ησλ 

ζαλαηεθφξσλ καρψλ θαη ηεο αδπλακίαο πξφζβαζεο ησλ ζχξησλ πνιηηψλ ζηηο 

θαηεζηξακκέλεο απφ ηνλ πφιεκν πγεηνλνκηθέο δνκέο. Σν πνζνζηφ ησλ λνζνχλησλ απφ 

ρξφληεο παζήζεηο έθηαζε ην 10% ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ, έλα ηδηαηηέξσο ζεκαληηθφο 

δείθηεο πνπ δείρλεη ηελ δηάδνζε λφζσλ πνπ είλαη θνζηνβφξεο θαη δχζθνια 

αληρλεχνληαη θαη ζεξαπεχνληαη. Ο εκθχιηνο δεκηνχξγεζε, κέρξη ην ηέινο ηνπ 2012, 

542.250 πξφζθπγεο πξνο άιιεο ρψξεο. Σαπηφρξνλα ππήξμε θαη έλα ξεχκα εζσηεξηθά 

εθηνπηζκέλσλ πνπ δηαβηνχζαλ ζε πεξηνρέο φπνπ καίλνληαλ κάρεο. 
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Σν ηξαγηθφηεξν φισλ, ζχκθσλα κε ηελ έθζεζε ήηαλ ν κεγάινο αξηζκφο ησλ 

αλζξψπσλ πνπ έραζαλ ηελ δσή ηνπο εμαηηίαο ηνπ εκθπιίνπ. χκθσλα κε ηα Ζλσκέλα 

Έζλε 59.648 άλζξσπνη ζαλαηψζεθαλ θαη 238.592 ηξαπκαηίζηεθαλ ιφγσ ησλ 

ζπγθξνχζεσλ. Οη ηξαπκαηηζκέλνη δελ είραλ ζρεδφλ θακηά δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε 

πγεηνλνκηθέο δνκέο νη νπνίεο είραλ θαηαζηξαθεί ζρεδφλ νινθιεξσηηθά. Οη 

θαηαζηξνθέο αθνξνχζαλ ηφζν λνζνθνκεία φζν θαη θέληξα πγείαο πνπ παξείραλ 

πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο. Ο ηνκέαο ηεο πγείαο έραζε ην πνιχηηκν ηαηξηθφ 

πξνζσπηθφ, εγθαηαζηάζεηο θαη ιεηηνπξγηθέο ππνδνκέο φπσο αζζελνθφξα, απνζήθεο θαη 

εθνδηαζηηθέο αιπζίδεο. Οη ζπγθξνχζεηο πξνθάιεζαλ, επίζεο, ηελ θαηαζηξνθή ηεο 

εγρψξηαο θαξκαθνβηνκεραλίαο κε ηελ παχζε εξγαζηψλ ζην 75% ηνπ ηνκέα απηνχ. 

Δπηπιένλ νη θπξψζεηο θαηά ηεο πξίαο επεξέαζαλ ηηο εηζαγσγέο θαξκάθσλ, φπσο 

αληηθαξθηληθά θάξκαθα θαη εκβφιηα. Ζ πγεηνλνκηθή θξίζε επεξέαζε ηα παηδηά, 

νδήγεζε ζηελ κείσζε ηεο εκβνιηαζηηθήο θάιπςεο ηνπο απφ ην 90% πνπ ήηαλ ην 2009 

ζην 80% ην 2012 κε ηάζε πεξεηαίξσ κείσζεο, ιφγσ ησλ ζπλερηδφκελσλ ζπγθξνχζεσλ. 

Σν ίδην έληνλε ήηαλ θαη ε επηξξνή ζηηο έγθπεο γπλαίθεο νη νπνίεο ζηεξήζεθαλ ηνλ 

πξνγελλεηηθφ έιεγρν κε απνηέιεζκα κεγαιχηεξν αξηζκφ πξφσξσλ γελλήζεσλ, θαζψο 

θαη αλεζπρεηηθά πςειέο πεξηπηψζεηο ειιεηπνβαξψλ λενγλψλ θαη επηπινθψλ ηνθεηνχ. 

Ζ έθζεζε θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη ν θνηλσληθννηθνλνκηθφο αληίθηππνο ηεο 

θξίζεο ζηε πξία ήηαλ αξθεηά θαηαζηξνθηθφο. Ζ ρψξα έραζε γξήγνξα ηα νηθνλνκηθά, 

θνηλσληθά, αλζξψπηλα θαη πνιηηηζηηθά πιενλεθηήκαηα θαη ηηο δπλαηφηεηέο ηεο. Ζ 

ζπλερηδφκελε έλνπιε ζχγθξνπζε ελίζρπζε ηε βία θαη ηνλ αληαγσληζκφ, ζηξέβισζε ηελ 

θνηλσληθή αιιειεγγχε θαη εμέηξεςε ηνπο πφξνπο απφ παξαγσγηθέο ζε θαηαζηξεπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. Δπηπιένλ, νη δηεζλείο ζηξαηησηηθέο παξεκβάζεηο εκπφδηζαλ κηα 

δεκνθξαηηθή, αληηπξνζσπεπηηθή θαη απνηειεζκαηηθή αιιαγή θη είραλ ηεξάζηην 

νηθνλνκηθφ θαη αλζξσπηζηηθφ θφζηνο.
 26

 

Να ιεθζεί ππφςε φηη νη δείθηεο Τγείαο ζηελ πξία είραλ κηα ζεακαηηθή βειηίσζε 

απφ ην 1970 σο ηηο παξακνλέο ηνπ εκθπιίνπ. πγθεθξηκέλα ην 1970 ε δηάξθεηα δσήο 

ήηαλ 56 έηε θαη απμήζεθε ζηα 73,1 έηε ην 2009. Καη αληίζηνηρα ε  βξεθηθή 

ζλεζηκφηεηα ζηελ πξία πξηλ απφ ηελ θξίζε, έπεζε απφ ην 132‰  ην 1970 ζην 17,9‰   

ην 2009. Οη ζπλνιηθέο δαπάλεο ηεο θπβέξλεζεο γηα ηελ πγεία ην 2009 ήηαλ 2,9% ηνπ 

Αθαζάξηζηνπ Δζληθνχ Πξντφληνο. (Kherallah et al, 2012) Παξφκνηα πησηηθή πνξεία 

εκθάληδε θαη ν δείθηεο Μεηξηθήο ζλεζηκφηεηαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο γέλλεζεο, ν 

                                                      
26
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νπνίνο είρε κεησζεί απφ ηνπο 482 ζαλάηνπο αλά 100 000 δσληαλέο γελλήζεηο ην 1970 

ζηνπο 45 ζαλάηνπο ην 2010. (Kasturi et al, 2013) 

Αθνχ νη ζπγθξνχζεηο ζπλερίζηεθαλ ε θαηάζηαζε πγείαο ησλ χξησλ 

επηδεηλψζεθε φπσο αλαθέξεη ε έθζεζε «Απνμέλσζε θαη Βία» ηνπ 2014 ηνπ πξηαθνχ 

Κέληξνπ Πνιηηηθψλ Δξεπλψλ. Οη απάλζξσπεο ζπλζήθεο πνπ δεκηνχξγεζαλ  νη  έλνπιεο 

ζπγθξνχζεηο νδήγεζαλ ζηε δξακαηηθή κείσζε ηνπ πιεζπζκνχ ηεο πξίαο απφ 20,87 

εθαηνκκχξηα άηνκα ην 2010 ζε κφιηο 17,65 εθαηνκκχξηα άηνκα κέρξη ην ηέινο ηνπ 

2014. Οη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο (52,8%) απνκαθξχλζεθαλ ή εγθαηέιεηςαλ ηα ζπίηηα 

ηνπο αλαδεηψληαο αζθαιέζηεξα κέξε θαη θαιχηεξεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο. Απφ ην 2010 

σο ην 2014 ν Γείθηεο Αλζξψπηλεο Αλάπηπμεο  κεηψζεθε κε απνηέιεζκα ε πξία, 

αλάκεζα ζε άιιεο 195 ρψξεο, λα ππνρσξήζεη απφ ηελ 67ε ζέζε ζηελ 177ε ζέζε ηεο 

παγθφζκηαο θαηάηαμεο.
27

  

Αλάρσκα ζηηο δξακαηηθέο επηπηψζεηο ησλ ελφπισλ ζπγθξνχζεσλ πάλσ ζηελ 

Τγεία ηνπ πιεζπζκνχ πνπ δηακέλεη ζε πεδία πνιέκνπ θαη ησλ πξνζθχγσλ πνπ έρνπλ 

θαηαθχγεη ζε άιιεο ρψξεο, απνηειεί ε παξνρή ηεο αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο απφ 

δηεζλείο θπξίσο νξγαληζκνχο θαη ΜΚΟ. Σηο ηειεπηαίεο κάιηζηα δεθαεηίεο έρεη απμεζεί 

ε πνηφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο παξερφκελεο βνήζεηαο επεηδή αθνινπζείηαη 

ζπγθεθξηκέλν πξσηφθνιιν, εθαξκφδεηαη ε αξρή ηεο απνθπγήο βιάβεο θαη ν ζεβαζκφο 

ησλ βαζηθψλ αλζξσπηζηηθψλ αξρψλ ηεο αλεμαξηεζίαο, ηεο ακεξνιεςίαο θαη ηεο 

νπδεηεξφηεηαο. Ζ παξνρή αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο δελ είλαη βέβαηα ειεχζεξε θηλδχλσλ 

θαη γηα ηνπο πξφζθπγεο θαη γηα ηα κέιε ησλ αλζξσπηζηηθψλ νξγαλψζεσλ. ηα πεδία 

ησλ έλνπισλ ζπγθξνχζεσλ νη αλζξσπηζηηθέο νξγαλψζεηο εθηφο απφ ηελ θαζ’ εαπηφ 

παξνρή αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ ηα πξνβιήκαηα  ηεο 

πνιηηηθήο πφισζεο θαη ηεο αληίιεςεο ησλ αληηπάισλ ζηξαηνπέδσλ φηη ε αλζξσπηζηηθή 

βνήζεηα είλαη απιψο έλα κέζν παξέκβαζεο απφ ηηο μέλεο δπλάκεηο. Οη έλνπιεο 

ζπγθξνχζεηο απεηινχλ ηφζν ηελ δσή ησλ κειψλ ησλ αλζξσπηζηηθψλ νξγαλψζεσλ φζν 

θαη ηελ πνηφηεηα ηεο παξερφκελεο θξνληίδαο πξνο ηα ζχκαηα ηνπ πνιέκνπ. (Spiegel et 

al, 2010) 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

 

3.1 ΟΗ ΠΡΟΦΤΓΔ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ.  

ηνπο ειιεληθνχο κχζνπο θαη ηελ ειιεληθή ηζηνξία βξίζθεη θαλείο πνιιέο 

καξηπξίεο γηα πξφζθπγεο θαη αηηνχληεο άζπιν. ηελ Οδχζζεηα, ξαςσδία μ, 

παξάγξαθνο 55, δηαβάδνπκε φηη «φινη νη μέλνη θη νη θησρνί είλαη ηνπ Γία», «πξὸο γὰξ 

Γηφο εἰζίλ ἅπαληεο μεῖλνί ηε πησρνί ηε». (Μαξσλίηεο, Γ. 2006).  Δμάιινπ ηα ειιεληθά 

θχια κεηαθηλήζεθαλ κε κεγάιε ζπρλφηεηα ζηηο δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ ειιαδηθνχ 

ρψξνπ θαηά ηα ηζηνξηθά ρξφληα, θπξίσο ιφγσ πνιεκηθψλ ζπγθξνχζεσλ. Ο Θνπθπδίδεο 

αλαθέξεη φηη ν Ησληθφο απνηθηζκφο νθεηιφηαλ ζηνλ ππεξπιεζπζκφ ηεο Αηηηθήο, φπνπ 

είραλ ζπγθεληξσζεί πνιινί πξφζθπγεο απφ ηνπο πνιέκνπο θαη ηηο εζσηεξηθέο δηακάρεο. 

(Γεσξγνπαπαδάθνο, Α.1985) 

Μεηά ηελ θαηαζηξνθή ηεο κχξλεο, θαη ηνλ βίαην εθηνπηζκφ ησλ θαηνίθσλ ηεο 

Μηθξάο Αζίαο θαη ηεο αλαηνιηθήο Θξάθεο, ε απνγξαθή ηνπ 1928 θαηέγξαςε ζηνλ 

ειιαδηθφ ρψξν 1.221.849 πξφζθπγεο, εθ ησλ νπνίσλ 673.025 αζηηθήο θαη 578.824 

αγξνηηθήο πξνέιεπζεο. Χζηφζν, νη πεξηζζφηεξνη εξεπλεηέο ζπκθσλνχλ φηη ν αξηζκφο 

φζσλ ήξζαλ ζηελ Διιάδα κεηά ην 1922 πξέπεη λα είλαη πνιχ κεγαιχηεξνο.
28

  

Σα πξνζθπγηθά ξεχκαηα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ απφ ρψξεο ηεο κέζεο Αλαηνιήο, 

φπσο ε πξία, ην Αθγαληζηάλ θαη ην Ηξάθ, πξνο ηηο επξσπατθέο ρψξεο πεξλάλε, θπξίσο, 

απφ ηελ Διιάδα θαη ηελ Ηηαιία. Σν κεγαιχηεξν πξνζθπγηθφ ξεχκα πνπ γλψξηζε ε ρψξα 

καο ήηαλ απηφ ηνπ 2015 κε ηελ άθημε 872.519 αηφκσλ ζηα ειιεληθά λεζηά θαη 3.713 

αηφκσλ κέζσ ρεξζαίσλ ζπλφξσλ. 272 άηνκα έραζαλ ηελ δσή ηνπο θαη 152 ήηαλ 

αγλννχκελνη. Σν  2016 νη αθίμεηο ζηα ειιεληθά λεζηά κεηψζεθαλ ζηηο 172.465 θαη ζηα 

ρεξζαία ζχλνξα ζηηο 2.810. Ζ άθημε ησλ πξνζθχγσλ ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα κέζσ 

ζαιάζζεο δελ ήηαλ αλψδπλε. Μέρξη ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2016 έγηλαλ 49.792 δηαζψζεηο, 

ελψ 108 άλζξσπνη έραζαλ ηελ δσή ηνπο θαη 10 αγλννχληαη. Δπίζεο ζπλειήθζεθαλ 765  

δηαθηλεηέο. Οη λενεηζεξρφκελνη ζηελ Διιάδα εληφο ηνπ 2016 ήηαλ θαηά 46% χξηνη, 

24% Αθγαλνί, 15% Ηξαθηλνί, 5% Παθηζηαλνί θαη ην ππφινηπν 7% άιισλ εζληθνηήησλ. 

Σν 64% ήηαλ άληξεο θαη ην 36% γπλαίθεο. Απφ απηνχο ην 24,5% ησλ αλδξψλ θαη ην 

31,9% ησλ γπλαηθψλ ήηαλ θάησ απφ 18 εηψλ. Απφ φινπο απηνχο ηνπο αλζξψπνπο πνπ 

κπήθαλ ζηελ ρψξα καο σο ην ηέινο ηνπ 2016 δελ θαηάθεξαλ λα απνρσξήζνπλ γηα 

άιιεο ρψξεο νη 62.681.
29

 Ο κεγάινο φγθνο πξνζθχγσλ δεκηνχξγεζε κεγάιεο 

νηθνλνκηθέο απαηηήζεηο, γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο θαη ηελ παξνρή βνήζεηαο πξνο απηνχο. 
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Γηα ηηο αλάγθεο ησλ πξνζθχγσλ ζηελ Διιάδα, ην 2016, ε Όπαηε Αξκνζηεία δαπάλεζε 

184 εθαηνκκχξηα δνιάξηα. 
30

  

Σα ηειεπηαία ζηαηηζηηθά ζηνηρεία δείρλνπλ φηη ην 2017 νη αθίμεηο ζηελ Διιάδα 

ήηαλ ζπλνιηθά 29.716 άηνκα. Οη λεθξνί θαη νη αγλννχκελνη ήηαλ 45. Σν 37% ήηαλ 

παηδηά ην 22,2% ήηαλ γπλαίθεο θαη ην 40,8% άληξεο.
31

 Οη εζληθφηεηεο ησλ 

λενεηζεξρφκελσλ εληφο ηνπ 2017 πνπ αλαδεηνχλ άζπιν θαη ησλ κεηαλαζηψλ είλαη νη 

εμήο: χξηνη 12.395, πνζνζηφ 42%, Ηξαθηλνί 5.824, πνζνζηφ 20%, Αθγαλνί 3.441, 

πνζνζηφ 12%, Κνλγθνιέδνη 984, πνζνζηφ 3%, Αιγεξηλνί 856, πνζνζηφ 3% θαη άιιεο 

εζληθφηεηεο 6.218, πνζνζηφ 21%.
32

 

Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο πξφζθπγεο θαη ηνπο κεηαλάζηεο θηινμελνχληαη ζε 

δνκέο πξνζσξηλήο θηινμελίαο πνπ νξγαλψζεθαλ θπξίσο ζε εγθαηαιειεηκκέλα 

ζηξαηφπεδα ζρεδφλ ζε φιε ηελ επηθξάηεηα ηεο Διιάδαο. ην ελεκεξσηηθφ δειηίν ηνπ 

Ηαλνπαξίνπ 2017, ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δλεκέξσζεο, κε ηίηιν «Πξνζθπγηθή 

θξίζε», δηαβάδνπκε φηη νη δνκέο θηινμελίαο δεκηνπξγήζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα θιείζνπλ 

παξάλνκνη θαη αθαηάιιεινη ρψξνη, φπσο απηνζρέδηνη θαηαπιηζκνί ζε πάξθα θαη 

πιαηείεο φπνπ νη πξφζθπγεο θαη νη κεηαλάζηεο έβξηζθαλ πξφρεηξν θαηάιπκα. Έλαο 

ηέηνηνο θαηαπιηζκφο, πνπ θηινμέλεζε πάλσ απφ 10.000 άηνκα, ήηαλ ζηα βφξεηα 

ζχλνξα ηεο ρψξαο καο, ζηελ Δηδνκέλε ηνπ λνκνχ Κηιθίο, πνπ δεκηνπξγήζεθε ιφγσ ηεο 

επηζπκίαο ησλ πξνζθχγσλ θαη ησλ κεηαλαζηψλ λα πξνρσξήζνπλ ζε βνξεηφηεξεο 

επξσπατθέο ρψξεο θαη ηεο ηαπηφρξνλεο άξλεζεο ηνπ θξάηνπο ηεο FYROM λα 

δηεπθνιχλεη ηε κεηαθίλεζε απηή, αθφκε θαη κε ηε ρξήζε φπισλ. Παξφιν ην κεγάιν 

κέγεζνο ηνπ, ν θαηαπιηζκφο ηεο Δηδνκέλεο  εθθελψζεθε κε επηηπρία ζε ηξεηο κέξεο θαη 

ρσξίο ηελ άζθεζε βίαο, ηνλ Μάην ηνπ 2016. Δθηφο απφ ηηο δνκέο θηινμελίαο πνπ 

ιεηηνπξγνχλ εληφο ησλ ζηξαηνπέδσλ, κε επζχλε ηεο ειιεληθήο πνιηηείαο ππάξρνπλ θαη 

άιινη ρψξνη  θηινμελίαο ηεο Όπαηεο Αξκνζηείαο θαη ησλ ΜΚΟ, φπσο δηακεξίζκαηα, 

μελνδνρεία, αθφκε θαη θηινμελία ζε νηθνγέλεηεο.  

ηηο δξάζεηο ζηηο νπνίεο πξνρψξεζε ε Διιάδα γηα λα δηαζθαιίζεη ηελ Τγεία ησλ 

πξνζθχγσλ θαη ησλ κεηαλαζηψλ, κέζσ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη ηνπ Τπνπξγείνπ 

Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο πεξηιακβάλεηαη ν εκβνιηαζκφο ησλ παηδηψλ ησλ 

πξνζθχγσλ θαζψο θη έλα πξφγξακκα γηα ηελ πγεηνλνκηθή θξνληίδα θαη πεξίζαιςε 

ηνπο. ην πξφγξακκα ζπκκεηέρνπλ Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο θαη ε UNICEF. Με 
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ηελ εθαξκνγή ηνπ εκβνιηαζηηθνχ πξνγξάκκαηνο επεηξάπε ε έληαμε ησλ παηδηψλ ησλ 

πξνζθχγσλ θαη ησλ κεηαλαζηψλ ζην πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο πνπ εθαξκφδεηαη ζηα ζρνιεία ηεο ρψξαο καο.  

Σν πξφγξακκα γηα ηελ πγεηνλνκηθή θξνληίδα θαη πεξίζαιςε ησλ πξνζθχγσλ 

ήηαλ απνηέιεζκα ζπλεξγαζίαο ηεο Όπαηεο Αξκνζηείαο, κε ην Σακείν ησλ Ζλσκέλσλ 

Δζλψλ γηα ηνλ Πιεζπζκφ (UNFPA) θαη ην Κέληξν Διέγρνπ & Πξφιεςεο Ννζεκάησλ 

(ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ) θαη πεξηειάκβαλε έλα ζχζηεκα επηδεκηνινγηθήο επηηήξεζεο ζε ζεκεία 

θξνληίδαο πγείαο πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ, φπσο είλαη νη δεκφζηεο δνκέο πγείαο, 

αιιά θαη ηα ηαηξεία ησλ ΜΚΟ κέζα ζηηο δνκέο θηινμελίαο. Πεξηειάκβαλε, επίζεο, 

νδεγίεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε θξνπζκάησλ ινηκσδψλ λφζσλ ζηα Κέληξα Φηινμελίαο 

πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ θαη ελεκεξσηηθέο εθζηξαηείεο. Σέινο γηα ηα λεζηά ηνπ 

αλαηνιηθνχ Αηγαίνπ ππήξμε ρξεκαηνδφηεζε χςνπο 3,2 εθαηνκκπξίσλ επξψ, απφ ηελ 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή, πνπ δφζεθαλ γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ δεκνζίνπ ζπζηήκαηνο πγείαο, 

φπσο Ννζνθνκεία, ΠΔΓΤ, ΔΚΑΒ, θαη ηελ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ δηαθφξσλ 

εηδηθνηήησλ.
33

  

Να ζεκεησζεί φηη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ πγεηνλνκηθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο Όπαηεο 

Αξκνζηείαο ζε ζπλεξγαζία κε ην ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ εθπαηδεχηεθε  ην λενπξνζιακβαλφκελν 

ηαηξηθφ πξνζσπηθφ ηνπ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ ζε ηνκείο φπνπ νη πξφζθπγεο  θαη νη κεηαλάζηεο 

παξνπζίαδαλ πνιιά πξνβιήκαηα, φπσο ε εθηίκεζε ηεο  επαισηφηεηαο ηεο πγείαο ηνπο, 

ην λνκηθφ πιαίζην πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνπο πξφζθπγεο, ε πγεία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

αλαπαξαγσγή θαη ην θχιν θαζψο θαη νη κέζνδνη θιηληθήο δηαρείξηζεο ηνπ βηαζκνχ θαη 

ηεο ζεμνπαιηθήο βίαο.
34

 

Παξ' φια ηα πξνιεπηηθά κέηξα πνπ ειήθζεζαλ, ε δηαηήξεζε δνκψλ θηινμελίαο, 

θπξίσο camp, θαη ε δηαρείξηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο απφ κέιε ηεο Όπαηεο Αξκνζηείαο 

θαη κέιε αλζξσπηζηηθψλ νξγαλψζεσλ δελ έγηλε απξφζθνπηα. πσο ηζρχεη θαη ζε άιιεο 

ρψξεο θαη πεξηπηψζεηο, ηα κέιε ησλ αλζξσπηζηηθψλ νξγαλψζεσλ θαινχληαη λα 

αληηκεησπίζνπλ ηελ θαρππνςία ηνπ ληφπηνπ πιεζπζκνχ γηα κεγαιχηεξεο πγεηνλνκηθέο 

θαη αλζξσπηζηηθέο παξνρέο πξνο ηνπο πξφζθπγεο. Ζ δηακνλή φκσο ησλ πξνζθχγσλ ζε 

camp, έρεη πγεηνλνκηθά  νθέιε, αθνχ έρεη βξεζεί φηη νη πξφζθπγεο πνπ δηακέλνπλ ζε 

δνκέο θηινμελίαο απνιακβάλνπλ θαιχηεξεο ππεξεζίεο πγείαο απφ απηνχο πνπ 

βξίζθνληαη δηαζθνξπηζκέλνη ζηνλ αζηηθφ αζηφ. (Spiegel et al, 2010) 
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Ζ κεηάβαζε ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ησλ πξνζθχγσλ θαη ησλ κεηαλαζηψλ, 

ζηα Κέληξα Τπνδνρήο θαη Σαπηνπνίεζεο ησλ λεζηψλ εηζφδνπ θαζψο επίζεο θαη ζηηο 

δνκέο θηινμελίαο, απφ ηηο ΜΚΟ ζηηο δεκφζηεο πγεηνλνκηθέο δνκέο ηεο Διιάδαο δελ 

έγηλε ρσξίο πξνβιήκαηα. ε έθζεζή ηεο ε UNHCR, γηα ηνλ Ηνχιην ηνπ 2017, πνπ 

αθνξά ζηνπο πξφζθπγεο ησλ λεζηψλ ηνπ Αηγαίνπ,  αλαθέξεη πσο φηαλ ε πξσηνβάζκηα 

θξνληίδα ηεο πγείαο ησλ πξνζθχγσλ, πνπ δηακέλνπλ ζηηο δνκέο θηινμελίαο ζηα λεζηά 

πέξαζε απφ ηηο ΜΚΟ ζηηο ειιεληθέο αξρέο, ππήξμαλ αξθεηά πξνβιήκαηα, ηα νπνία 

είραλ αξλεηηθφ αληίθηππν ζηνπο αηηνχληεο άζπιν θαη ζηελ ίδηα ηελ δηαδηθαζία αζχινπ, 

φπσο νη θαζπζηεξήζεηο ζηνλ δηνξηζκφ ηαηξψλ θαη ζηηο αμηνινγήζεηο εππάζεηαο, νη 

ειιείςεηο θαξκάθσλ, νη πεξηνξηζκνί ζηελ πξφζβαζε ζηηο ηαηξηθέο ππεξεζίεο, θαη ε 

έιιεηςε  πξνζσπηθνχ.
35

 

Ζ αλάζεζε ηεο θξνληίδαο πγείαο ησλ πξνζθχγσλ ζην ΔΤ ηεο Διιάδαο 

απαιιάζζεη ηελ Όπαηε Αξκνζηεία απφ ην λα ππνζηεί ε ίδηα ην θφζηνο πιεξψλνληαο 

γηα ηηο ππεξεζίεο πγείαο πξνο ηνπο πξφζθπγεο, ή ζπληεξψληαο εηδηθέο πγεηνλνκηθέο 

δνκέο γηα απηνχο. Απηή είλαη κηα ζπλήζεο ηαθηηθή ηεο Όπαηεο Αξκνζηείαο, πνπ 

εθαξκφζηεθε θαη κειεηήζεθε ζην Νατξφκπη φπνπ  νη πξφζθπγεο ελζσκαηψζεθαλ ζην 

εζληθφ ζχζηεκα πγείαο κε έλαλ αζφξπβν ηξφπν πνπ δελ δεκηνχξγεζε πνιηηηθέο 

αλαηαξαρέο ή ηελ αληίδξαζε ηνπ θφζκνπ. (Kihato et al, 2017) Σν ίδην παξαηεξήζεθε 

θαη ζηνλ Καλαδά φπνπ ε άθημε ησλ χξησλ πξνζθχγσλ δελ νδήγεζε ζε έληνλε 

αλεζπρία γηα ηε δεκφζηα πγεία ή ζηελ αλάγθε γηα παξέκβαζε ζηνλ ηνκέα ηεο δεκφζηαο 

πγείαο. Ζ κέρξη ζήκεξα εκπεηξία ηνπ Καλαδά δείρλεη φηη ε άθημε ησλ χξησλ 

πξνζθχγσλ ζηε ρψξα απηή κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα 

ελζσκαησζνχλ ζην πγεηνλνκηθφ ζχζηεκα ρσξίο απμεκέλν θίλδπλν γηα ηε δεκφζηα 

πγεία. (Hansen et al, 2016) Πάλησο ηα επξήκαηα δείρλνπλ φηη, αθφκε θαη φηαλ νη 

πξφζθπγεο αλαδεηνχλ ηαηξηθή πεξίζαιςε ζε έλα πγηέο ζχζηεκα πγείαο, ηα ηδηαίηεξά 

ηνπο πξνβιήκαηα ζπάληα αληηκεησπίδνληαη επηηπρψο. (Weinstein et al, 2000) 

ην ζεκείν απηφ λα αλαθέξνπκε πσο νη ζπλεξγάηεο ηεο  UNHCR ζηηο δνκέο 

θηινμελίαο ησλ αηηνχλησλ άζπιν θαη ησλ κεηαλαζηψλ, θαη ζηα Κέληξα Τπνδνρήο θαη 

Σαπηνπνίεζεο ησλ λεζηψλ, ζε ζέκαηα πγείαο, είλαη νη παξαθάησ ΜΚΟ: ΑΡΗ, HRC 

(High Relief Commission), IFRC (International Federation of Red Cross and Red 

Crescent Societies), IsraAid, MDM (Γηαηξνί ηνπ Κφζκνπ), MSF( γηαηξνί ρσξίο 

χλνξα), PRAKSIS.
36

 

                                                      
35

 https://data2.unhcr.org/en/documents/download/59022 
 
36

 http://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean/location/5179 

https://data2.unhcr.org/en/documents/download/59022
http://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean/location/5179


20 
 

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ππεξβνιηθά κεγάινπ αξηζκνχ πξνζθχγσλ πνπ 

εγθισβίζηεθαλ ζηελ ρψξα καο, ηνλ επηέκβξην ηνπ 2015, ε ΔΔ ζπκθψλεζε ζε έλα 

δηεηέο ζρέδην γηα ηε κεηαθνξά ησλ αηηνχλησλ άζπιν απφ ηελ Διιάδα, αιιά θαη ηελ 

Ηηαιία ζε άιια θξάηε κέιε ηεο ΔΔ. χκθσλα κε απηφ ην ζρέδην, 66.400 αηηνχληεο 

άζπιν αλακελφηαλ λα κεηεγθαηαζηαζνχλ απφ ηελ Διιάδα θαη 39.600 απφ ηελ Ηηαιία. 

Σα ζηνηρεία απφ ηνλ Μεραληζκφ Μεηεγθαηάζηαζεο Έθηαθηεο Αλάγθεο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, φκσο, δείρλνπλ φηη ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ ησλ πξνζθχγσλ πνπ 

ηειηθά κεηεγθαηαζηάζεθαλ απφ ηελ Διιάδα θαη ηελ Ηηαιία ζηηο άιιεο Δπξσπατθέο 

ρψξεο κέρξη ηνλ επηέκβξην ηνπ 2017 ππνιείπεηαη θαηά πνιχ λα πξνζεγγίζεη ηνλ ζηφρν 

πνπ είρε ηεζεί. πγθεθξηκέλα απφ ηνπο 98.255 πξφζθπγεο κεηεγθαηαζηάζεθαλ κφλν 

9.078 απφ ηελ Ηηαιία θαη 20.323 απφ ηελ Διιάδα.
37

  

 

3.2 ΟΓΖΓΗΔ ΚΑΗ ΤΣΑΔΗ ΣΖ ΤΠΑΣΖ ΑΡΜΟΣΔΗΑ ΣΖΝ 

ΔΛΛΑΓΑ. 

Σν Γξαθείν ηεο Όπαηεο Αξκνζηείαο ζηελ Διιάδα ιεηηνχξγεζε γηα πξψηε θνξά  

ην 1952 σο Αληηπξνζσπεία θαη απφ ην 2007 ιεηηνπξγεί σο Δζληθφ Γξαθείν, ππφ ηελ 

επνπηεία ηεο Πεξηθεξεηαθήο Αληηπξνζσπείαο ηεο Όπαηεο Αξκνζηείαο γηα ηε Νφηηα 

Δπξψπε πνπ εδξεχεη ζηε Ρψκε. Απφ ην 2014 νη δξάζεηο ηεο Όπαηεο Αξκνζηείαο ζηελ 

Διιάδα πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηα 13 κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ, 5 ζπκβνχινπο (UNOPS) 

θαη 36 άηνκα ζπλεξγαδφκελν πξνζσπηθφ.
38

  Σν Γξαθείν ηεο Όπαηεο Αξκνζηείαο ζηελ 

Διιάδα ζπλεξγάδεηαη κε ηηο θξαηηθέο αξρέο, κε ΜΚΟ θαη κε άιινπο θνξείο θαη 

νξγαλψζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζθχγσλ, ησλ αηηνχλησλ άζπιν θαη φισλ ησλ 

αηφκσλ πνπ βξίζθνληαη ζε θαζεζηψο πξνζηαζίαο απφ ηελ Όπαηε Αξκνζηεία. Δπίζεο 

πξαγκαηνπνηεί δξάζεηο γηα ηελ   ελεκέξσζε θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηεο θνηλήο 

γλψκεο γχξσ απφ ην πξνζθπγηθφ δήηεκα έηζη ψζηε λα δεκηνπξγείηαη θιίκα αλνρήο θαη 

ζεβαζκνχ ησλ δηθαησκάησλ ησλ πξνζθχγσλ.
39

   

ην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο ε Όπαηε Αξκνζηεία εθδίδεη δειηία ηχπνπ ή 

ελεκεξσηηθά δειηία ηα νπνία πεξηγξάθνπλ ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ησλ πξνζθχγσλ 

ζηελ ρψξα καο θαη πεξηέρνπλ ζπζηάζεηο θαη νδεγίεο γηα ηελ ιήςε πξφζζεησλ κέηξσλ 

ψζηε λα βειηησζνχλ νη ζπλζήθεο δηαβίσζήο ηνπο. Δηδηθφηεξα γηα ηα ζέκαηα πγείαο θαη 

βειηίσζεο ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο βξίζθνπκε νδεγίεο θαη ζπζηάζεηο ζηελ έθζεζε ηεο  
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Όπαηεο Αξκνζηείαο ηνπ 2014, ζηελ έθζεζε ηεο Όπαηεο Αξκνζηείαο ηνπ 2015, θαζψο 

θαη ζε κηα ζεηξά ελεκεξσηηθψλ δειηίσλ.  

Με ηελ  έθζεζή ηεο ζηηο 17 Απξηιίνπ 2013  κε ζέκα «χξηνη ζηελ Διιάδα: 

Πξνβιεκαηηζκνί πξνζηαζίαο θαη ζπζηάζεηο ηεο UNHCR» ε Όπαηε Αξκνζηεία θάλεη 

ηδηαίηεξεο ζπζηάζεηο ζρεηηθέο κε ηελ αληηκεηψπηζή ησλ χξσλ απφ ηηο Διιεληθέο 

Αξρέο. ηελ Διιάδα νη λενεηζεξρφκελνη πξφζθπγεο ή κεηαλάζηεο ζπιιακβάλνληαλ απφ 

ηελ Διιεληθή Αζηπλνκία, ιφγσ παξάηππεο εηζφδνπ, θαη αλάκεζα ζηνπο ζπιιεθζέληεο 

νη χξηνη θαηείραλ ηελ δεχηεξε ζέζε. Ζ Όπαηε Αξκνζηεία αλέθεξε ζηελ έθζεζή ηεο 

φηη ζχκθσλα κε ηηο έγθπξεο αλαθνξέο πνπ ειάκβαλε, νη χξηνη άκαρνη είραλ θχγεη απφ 

ηελ πξία ιφγσ δηθαηνινγεκέλνπ θφβνπ δίσμεο πνπ βαζηδφηαλ ζε πξαγκαηηθή ή 

απνδηδφκελε πνιηηηθή πεπνίζεζε. Σν ίδην ίζρπε θαη γηα κεηνλνηηθέο νκάδεο φπσο νη 

Αξκέληνη Οξζφδνμνη θαη άιινη Υξηζηηαλνί, νη θνηλφηεηεο ησλ Γξνχδσλ, νη Παιαηζηίληνη 

θαη νη Αιεβίηεο. Γηα απηφ ε Όπαηε Αξκνζηεία κε ηελ αλαθνίλσζή ηεο θαινχζε ηηο 

ειιεληθέο αξρέο λα εμαζθαιίζνπλ ζηνπο πξφζθπγεο απφ ηε πξία πξφζβαζε ζηελ 

ειιεληθή επηθξάηεηα κε αζθάιεηα, θαη λα κελ επηζηξέθνπλ πίζσ ζηε πξία ή ζε 

γεηηνληθέο κε απηήλ ρψξεο, ππεθφνπο ηεο πξίαο ή φζνπο έρνπλ σο ηφπν ζπλήζνπο 

δηακνλήο ηνπο ηε πξία, κέρξηο φηνπ λα βειηησλφηαλ επαξθψο νη ζπλζήθεο αζθάιεηαο 

θαη αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. πληζηνχζε, επίζεο, λα ιεθζνχλ ηα αλαγθαία κέηξα γηα 

ηελ απξφζθνπηε πξφζβαζε ζηε δηαδηθαζία αζχινπ ησλ πξνζθχγσλ απφ ηε πξία, θαη 

λα παξαζρεζεί, ζηνπο αηηνχληεο άζπιν απφ ηε πξία, δηεζλήο πξνζηαζία ζχκθσλα κε 

ηα νξηδφκελα ζηε χκβαζε ηεο Γελεχεο ηνπ 1951, ή άιιε κνξθή ζπκπιεξσκαηηθήο 

πξνζηαζίαο (επηθνπξηθή πξνζηαζία). Σέινο δεηνχζε  λα κελ επηβιεζεί ην κέηξν ηεο 

δηνηθεηηθήο θξάηεζεο ζηνπο πξφζθπγεο απφ ηε πξία θαη λα αλαζηαινχλ νη απνθάζεηο 

απέιαζεο ή επηζηξνθήο ηνπο.
40

 

Ζ έθζεζε ηεο  Όπαηεο Αξκνζηείαο ηνπ 2014, κε ζέκα «Ζ Διιάδα σο ρψξα 

αζχινπ. Παξαηεξήζεηο ηεο Όπαηεο Αξκνζηείαο ηνπ ΟΖΔ γηα ηνπο πξφζθπγεο ζρεηηθά 

κε ηελ παξνχζα θαηάζηαζε ηνπ αζχινπ ζηελ Διιάδα» αλέθεξε φηη νη ηαηξηθέο 

ππεξεζίεο παξέρνληαλ κφλν απφ ηελ ΜΚΟ «Ηαηξηθή Παξέκβαζε» ζην Κέληξν Πξψηεο 

Τπνδνρήο Φπιαθίνπ, Έβξνπ θαη ζηελ Κηλεηή Μνλάδα άκνπ ελψ ηελ Κηλεηή Μνλάδα 

Λέζβνπ θάιππηαλ νη «Γηαηξνί ηνπ Κφζκνπ».  Ζ έθζεζε ηφληδε φηη ηα άηνκα κε 

ηδηαίηεξεο αλάγθεο εληνπίδνληαλ κφλν εάλ ειάκβαλαλ, απφ ηηο νκάδεο παξνρήο ηαηξηθήο 

ή ςπρνθνηλσληθήο ζπκβνπιεπηηθήο θαη ελεκέξσζεο, εμαηνκηθεπκέλε ζπκβνπιεπηηθή 

ππνζηήξημε θαηά ηελ άθημή ηνπο. Απηή φκσο ε αμηνιφγεζε εθαξκφδνληαλ ζε 
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πεξηνξηζκέλν αξηζκφ λενεηζεξρνκέλσλ, αθήλνληαο έλαλ πηζαλά κεγάιν αξηζκφ 

πξνζθχγσλ ρσξίο εμαθξίβσζε ησλ ηδηαίηεξσλ αλαγθψλ ηνπο.
41

 

Ζ έθζεζε ηεο Όπαηεο Αξκνζηείαο ηνπ 2015, κε ζέκα: «Ζ Διιάδα σο Υψξα  

Αζχινπ, πζηάζεηο ηεο Όπαηεο Αξκνζηείαο ηνπ ΟΖΔ γηα ηνπο Πξφζθπγεο», έδηλε 

νδεγίεο ζρεηηθέο κε ηελ δηαρείξηζε ησλ ζπλφξσλ θαη ηελ πξφζβαζε ζηελ ειιεληθή 

επηθξάηεηα, ηελ ππνδνρή θαη ηε δηνηθεηηθή κεηαρείξηζε ησλ αηηνχλησλ άζπιν, θαηά ηελ 

άθημή ηνπο, ηελ πξφζβαζε ζην άζπιν θαη ηελ πνηφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο αζχινπ θαη ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ αζπλφδεπησλ θαη ρσξηζκέλσλ απφ ηελ νηθνγέλεηά ηνπο παηδηψλ. 

Πεξηέγξαθε ηνπο φξνπο ηεο  δηνηθεηηθήο θξάηεζεο ησλ θξαηνπκέλσλ ζηα 

πξναλαρσξεζηαθά θέληξα θαη ηελ αλάπηπμε ελφο νινθιεξσκέλνπ ρεδίνπ Γξάζεο θαη 

λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ πξνζθχγσλ θαη ησλ δηθαηνχρσλ επηθνπξηθήο 

θαη δηεζλνχο πξνζηαζίαο. Εεηνχζε ηελ ζέζπηζε ελφο ρεδίνπ Γξάζεο γηα ηελ πξφιεςε 

θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ξαηζηζηηθψλ θαη μελνθνβηθψλ επηζέζεσλ θαη ηελ θαζηέξσζε 

εζληθήο δηαδηθαζίαο πξνζδηνξηζκνχ ηεο αληζαγέλεηαο. Σέινο πξφηεηλε ηα κέηξα πνπ 

έπξεπε λα ιεθζνχλ γηα ηελ βησζηκφηεηα ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο βειηίσζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο αζχινπ.
42

 Απφ ην ζχλνιν ηεο έθζεζεο πξνθχπηεη φηη κεγάιε ζεκαζία 

δίλεηαη ζηηο επάισηεο νκάδεο θαη ζηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ πνπ βειηηψλνπλ ηηο 

ζπλζήθεο πγηεηλήο θαη ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ πξνζθχγσλ θαη ησλ αληζαγελψλ. 

Απφ ηηο ηειεπηαίεο παξεκβάζεηο ηεο Όπαηεο Αξκνζηείαο ζηελ Διιάδα πνιχ 

ζεκαληηθέο γηα ηνλ έιεγρν ηεο παξερφκελεο  πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζηνπο 

πξφζθπγεο είλαη απηή ηεο 8εο επηεκβξίνπ πνπ εθδφζεθε απφ ην γξαθείν ηνπ Όπαηνπ 

Αξκνζηή ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηνπο Πξφζθπγεο, ην ελεκεξσηηθφ δειηίν ηνπ 

Οθηψβξε ηνπ 2017  θαη ε ελεκέξσζε ηνπ ηχπνπ ηεο 22αο Γεθεκβξίνπ απφ ηελ 

εθπξφζσπν ηεο Όπαηεο Αξκνζηείαο γηα ηελ Τγεία ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηνπο 

Πξφζθπγεο. 

ηηο 8 επηεκβξίνπ ηνπ 2017 ε εθπξφζσπνο ηνπ Όπαηνπ Αξκνζηή ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηνπο Πξφζθπγεο,  έθαλε δειψζεηο γηα ηελ θαηάζηαζε πνπ 

επηθξαηνχζε ζηα ειιεληθά λεζηά, θαζψο ν αξηζκφο ησλ πξνζθχγσλ είρε απμεζεί 

δξακαηηθά, ηνλίδνληαο φηη, παξά ηελ θαηαγεγξακκέλε  πξφνδν, ππήξρε αλάγθε 

εληαηηθνπνίεζεο ησλ ελεξγεηψλ ησλ Διιεληθψλ αξρψλ, γηα ηελ βειηίσζε ησλ 

ζπλζεθψλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ππνδνρήο. Εεηνχζε ηελ επείγνπζα δηάζεζε 

ζπκπιεξσκαηηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ, ηδίσο ζηνπο ηνκείο ηεο 
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πγείαο, ηεο ςπρνθνηλσληθήο ππνζηήξημεο θαη ηεο πξνζηαζίαο ησλ αζπλφδεπησλ 

παηδηψλ.  Σφληδε φηη εμαηηίαο ηεο παξαηεηακέλεο δηακνλήο ησλ πξνζθχγσλ ζηα λεζηά, 

επεξεάδνληαλ ε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή ηνπο πγεία, κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ησλ 

θξνπζκάησλ βίαο, απηνηξαπκαηηζκνχ θαη ζεμνπαιηθψλ επηζέζεσλ. Αλαγλψξηδε θαη 

επηθξνηνχζε ηελ ηερληθή θαη πιηθή βνήζεηα πνπ παξείρε ν Διιεληθφο ζηξαηφο θάησ απφ 

ηελ θαζνδήγεζε ηνπ ππνπξγείνπ Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο θαη δήισλε έηνηκε σο 

Όπαηε Αξκνζηεία, κε  επηρνξήγεζε απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, λα βνεζήζεη ηελ 

ειιεληθή θπβέξλεζε ζηνλ εληνπηζκφ ησλ θελψλ ζηα ζέκαηα αλαθνχθηζεο, κεηαθίλεζεο 

θαη δηεξκελείαο  θαη ζηελ παξνρή εηδηθψλ ππεξεζηψλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ παηδηψλ 

θαη ηε ζηήξημε ησλ επηδψλησλ ζεμνπαιηθήο βίαο θαη βίαο κε βάζε ην θχιν.
43

 

ην ελεκεξσηηθφ δειηίν ηνπ Οθησβξίνπ ηνπ 2017 αλαθέξνληαη νη δξάζεηο ηεο 

Όπαηεο Αξκνζηείαο γηα ζέκαηα Τγείαο, φπσο είλαη ε αλαδήηεζε ελαιιαθηηθψλ δνκψλ 

ζηηο νπνίεο ζα απεπζχλνληαη νη πξφζθπγεο κε ςπρηαηξηθά πξνβιήκαηα, ιφγσ ηεο 

έιιεηςεο δεκφζησλ δνκψλ. Σν ελεκεξσηηθφ δειηίν αλαθέξεη φηη ε Όπαηε Αξκνζηεία 

ρξεκαηνδνηεί εηδηθέο ππεξεζίεο πγείαο ζηε Λέζβν, ηε Υίν, θαη ηελ Αηηηθή. ε απηέο 

πεξηιακβάλνληαη ε παξνρή πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο θαη ςπρνθνηλσληθήο 

ππνζηήξημεο, θαζψο θαη πξφζιεςε γηαηξψλ ζηελ Πνιπθιηληθή ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ, 

κε ηηο εηδηθφηεηεο ηνπ παηδηάηξνπ θαη ηνπ ςπρνιφγνπ.
44

 

ηηο 22 Γεθεκβξίνπ 2017 ε εθπξφζσπνο ηεο Όπαηεο Αξκνζηείαο γηα ηελ Τγεία 

ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηνπο Πξφζθπγεο, Cécile Pouilly, ζε ελεκέξσζε ηνπ Σχπνπ 

πεξηέγξαςε ηελ θαηάζηαζε ησλ πξνζθπγηθψλ θαηαπιηζκψλ ζηα ειιεληθά λεζηά θαη 

έδσζε  λέεο νδεγίεο πξνο ηελ Διιάδα επηβξαβεχνληαο ηνλ ειαθξά απμεκέλν ξπζκφ 

απνζπκθφξεζεο ηεο Λέζβνπ ηεο Υίνπ θαη ηεο άκνπ. Δπίζεο πεξηέγξαςε ηελ άζρεκε 

θαηάζηαζε πνπ εμαθνινπζεί λα ππάξρεη ζηα Κέληξα Τπνδνρήο θαη Σαπηνπνίεζεο 

θπξίσο γηα ηα επάισηα άηνκα. Πξφηεηλε λα επηηαρπλζνχλ νη δηαδηθαζίεο απνκάθξπλζεο 

ησλ αηφκσλ απηψλ απφ ηα Κέληξα Τπνδνρήο θαη Σαπηνπνίεζεο πξνο ηελ ελδνρψξα, 

αθνχ θαηαζέζνπλ πξψηα ηελ αίηεζε αζχινπ ηνπο. Πξνηξέπεη δε ηελ Διιάδα λα 

επηιχζεη γξήγνξα ηα πξνβιήκαηα ησλ Κέληξσλ Τπνδνρήο θαη Σαπηνπνίεζεο, ψζηε νη 

πξφζθπγεο λα έρνπλ πξφζβαζε ζε πην δεζηέο θαη αζθαιείο ζπλζήθεο κε επαξθή 

ζηέγαζε, ειεθηξηθφ ξεχκα θαη ιεηηνπξγηθέο ππνδνκέο χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο. 

Αλαθέξεη επίζεο πσο 19.800 άηνκα έρνπλ θηάζεη ζηα ειιεληθά λεζηά απφ ηνλ Ηνχιην 

ηνπ 2017 κέρξη ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2017 θη φηη ζε απηά ηα άηνκα ζπκπεξηιακβάλνληαη 
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πνιιέο νηθνγέλεηεο θαη πνιινί άλζξσπνη πνπ ρξεηάδνληαη εηδηθή ζηήξημε, ελψ 4 ζηνπο 

10 είλαη παηδηά.
45

 

Βέβαηα νη ζπζηάζεηο ηεο Όπαηεο Αξκνζηείαο δελ πεξηνξίδνληαη κφλν ζηελ 

Διιάδα πνπ θέξεη ην κεγαιχηεξν βάξνο εηζφδνπ πξνζθχγσλ ζηελ Δπξσπατθή έλσζε. 

ηηο 18-12-2017 εθδφζεθαλ νη ζπζηάζεηο ηεο Όπαηεο Αξκνζηείαο πξνο ηελ Βνπιγαξία, 

ε νπνία ζα αλαιάκβαλε απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2018 ηελ πξνεδξία ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. ην θείκελν ηνλίδεηαη φηη απαηηείηαη κηα δπλακηθή Πξνεδξία πνπ 

ζα δηαζθαιίδεη έλα θαιά νξγαλσκέλν ζχζηεκα αζχινπ, κε πεξηζζφηεξε αιιειεγγχε 

κεηαμχ φισλ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
46

 

  

3.3 Ζ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΓΔΗΑ ΣΧΝ ΠΡΟΦΤΓΧΝ. 

ηελ Διιάδα ε πξνζθπγηθή θξίζε βξήθε ζε ηζρχ ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 

90/2008 (ΦΔΚ 138/Α΄/11.07.2008) θαη ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 81/2009 (ΦΔΚ 

99/Α΄/30.06.2009), ην νπνίν είρε δερηεί ζθνδξή θξηηηθή απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή 

θαη ηελ Όπαηε Αξκνζηεία, ε νπνία γηα απηφλ ηνλ ιφγν, δελ ζπκκεηείρε ζηα 

γλσκνδνηηθά φξγαλα, εληφο ηεο Διιάδαο.  

Σνλ Αχγνπζην ηνπ 2010, ε Διιάδα θαηέζεζε ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή έλα 

Δζληθφ ρέδην Γξάζεο γηα ην άζπιν θαη ηε δηαρείξηζε ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ, πνπ 

επηθαηξνπνηήζεθε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2013 θαη ην νπνίν πεξηειάκβαλε ηελ πεξηγξαθή 

ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ δξάζεσλ ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο γηα ηα ζέκαηα ηεο 

πξψηεο ππνδνρήο θαη ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο αζχινπ. Πεξηέγξαθε, επίζεο, ηηο δξάζεηο 

γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ επάισησλ νκάδσλ θαη ησλ αζπλφδεπησλ αλειίθσλ, ηελ 

νξγάλσζε ησλ πξν-αλαρσξεζηαθψλ θέληξσλ θξάηεζεο, ηελ ξχζκηζε ηνπ 

επαλαπαηξηζκνχ, φζσλ δελ δηθαηνχληαλ άζπιν, θαζψο θαη ηνλ έιεγρν ζπλφξσλ. Σν 

Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 114/2010 (ΦΔΚ 195/Α΄/22.11.2010) επέηξεςε ηελ επαλαζχζηαζε 

θαη ηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Δπηηξνπψλ Πξνζθπγψλ, ελψ απνθέληξσζε ηα 

πξσηνβάζκηα φξγαλα εμέηαζεο ησλ αηηεκάησλ αζχινπ ζηηο 14 Αζηπλνκηθέο 

Γηεπζχλζεηο ηεο ρψξαο.
47

 

Αθνινχζεζε ν λφκνο 3907/2011(ΦΔΚ 7/Α΄/26.01.2011) γηα ηελ αλακφξθσζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο αζχινπ ζηελ Διιάδα. Ο λφκνο απηφο πξνβιέπεη φηη νη δηαδηθαζίεο πξψηεο 

ππνδνρήο πεξηιακβάλνπλ ηελ εμαθξίβσζε ηεο ηαπηφηεηαο, ηελ θαηαγξαθή θαη ηνλ 
                                                      
45

 http://www.unhcr.org/news/briefing/2017/12/5a3ccd394/situation-greek-islands-still-grim-
despite-speeded-transfers.html 
 
46

 http://www.refworld.org/docid/5a33c40f4.html  
 
47

 http://www.unhcr.gr/prostasia/nomiki-prostasia/o-nomos-stin-ellada.html 
 

http://www.unhcr.org/news/briefing/2017/12/5a3ccd394/situation-greek-islands-still-grim-despite-speeded-transfers.html
http://www.unhcr.org/news/briefing/2017/12/5a3ccd394/situation-greek-islands-still-grim-despite-speeded-transfers.html
http://www.refworld.org/docid/5a33c40f4.html
http://www.unhcr.gr/prostasia/nomiki-prostasia/o-nomos-stin-ellada.html


25 
 

ηαηξηθφ θαη ςπρνθνηλσληθφ έιεγρν. Δπίζεο πξνβιέπεη ηελ παξνρή ελεκέξσζεο θαη ηνλ 

εληνπηζκφ ησλ ηδηαίηεξσλ αλαγθψλ ησλ πξνζθχγσλ.  ην  άξζξν 11 νξίδνληαη σο 

επάισηεο νκάδεο  νη αζπλφδεπηνη αλήιηθνη, ηα άηνκα πνπ έρνπλ αλαπεξία ή πάζρνπλ 

απφ αλίαηε αζζέλεηα, νη ππεξήιηθεο, νη γπλαίθεο ζε θχεζε ή ινρεία, νη κνλνγνλετθέο 

νηθνγέλεηεο κε αλήιηθα ηέθλα, ηα ζχκαηα βαζαληζηεξίσλ, βηαζκνχ ή άιιεο ζνβαξήο 

κνξθήο ςπρνινγηθήο, ζσκαηηθήο ή ζεμνπαιηθήο βίαο ή εθκεηάιιεπζεο θαη ηα ζχκαηα 

εκπνξίαο αλζξψπσλ.
48

 

 Απφ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2013, κπαίλεη ζε ηζρχ ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 113/2013, 

(ΦΔΚ  146/Α/14-6-2013) πνπ ξπζκίδεη ηελ λέα δηαδηθαζία αζχινπ θαη ηδξχεη ηελ  

Τπεξεζία Πξψηεο Τπνδνρήο ε  νπνία έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα νξγαλψλεη θαη λα 

επνπηεχεη Γνκέο Φηινμελίαο αηηνχλησλ άζπιν θαη αζπλφδεπησλ αλειίθσλ.
 49

 Σελ ίδηα 

πεξίνδν ςεθίδεηαη ν Νφκνο 4172/2013 (ΦΔΚ 167/Α΄/ 23.07.2013), πνπ κε ην άξζξν 

110,  ζηνρεχεη ζηελ πινπνίεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο ρψξαο πνπ πξνέξρνληαη απφ 

ηελ Δπξσπατθή Οδεγία 2013/33/ΔΔ , ηελ νπνία ε ρψξα φθεηιε  λα ελζσκαηψζεη έσο ηηο 

20 Ηνπιίνπ 2015.
50

 

ηελ Δπξσπατθή Οδεγία 2013/33/ΔΔ
51

 κεηαμχ άιισλ δίλνληαη θαη νδεγίεο 

ζρεηηθέο κε ηελ δεκφζηα πγεία θαη ηελ θαηάζηαζε πγείαο ησλ πξνζθχγσλ.  

πγθεθξηκέλα ζην άξζξν 11, παξάγξαθνο 1 κε ηνλ ηίηιν «Κξάηεζε επάισησλ αηφκσλ 

θαη αηηνχλησλ κε εηδηθέο αλάγθεο ππνδνρήο» αλαθέξεηαη ην εμήο: «Ζ ζσκαηηθή θαη 

ςπρηθή πγεία ησλ επάισησλ αηφκσλ πνπ αηηνχληαη άζπιν θαη είλαη ππφ θξάηεζε πξέπεη 

λα απνηειεί πξσηαξρηθφ κέιεκα ησλ εζληθψλ αξρψλ, θαη λα ηνπο εμαζθαιίδεη ηαθηηθή 

παξαθνινχζεζε θαη επαξθή ππνζηήξημε. ην  άξζξν 13, κε ηίηιν «Ηαηξηθέο εμεηάζεηο» 

νξίδεηαη φηη ηα θξάηε κέιε κπνξνχλ λα απαηηνχλ ηελ ππνβνιή ησλ αηηνχλησλ άζπιν ζε 

ηαηξηθέο εμεηάζεηο γηα ιφγνπο δεκφζηαο πγείαο. ην άξζξν 17 κε ηίηιν «Γεληθνί 

θαλφλεο γηα ηηο πιηθέο ζπλζήθεο ππνδνρήο θαη ηελ ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε», 

παξάγξαθνο 2 αλαθέξεηαη φηη ηα θξάηε κέιε πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ ζηνπο αηηνχληεο 

επαξθέο βηνηηθφ επίπεδν, ην νπνίν λα δηαζθαιίδεη ηε ζπληήξεζή ηνπο θαη λα 

πξνζηαηεχεη ηε ζσκαηηθή θαη ηελ ςπρηθή ηνπο πγεία θαη ζηελ παξάγξαθν 3 φηη ε 

παξνρή ησλ απαξαίηεησλ ζπλζεθψλ ππνδνρήο θαη ηεο ηαηξνθαξκαθεπηηθήο 

                                                      
48
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 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:180:0096:0116:EL:PDF 
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πεξίζαιςεο εμαξηάηαη απφ ηελ αλεπάξθεηα πφξσλ ησλ αηηνχλησλ γηα θαηάιιειν 

βηνηηθφ επίπεδν απφ άπνςε πγείαο. 

Δθηφο ησλ παξαπάλσ ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία πεξηιακβάλνληαη εγθχθιηνη θαη 

πξνεδξηθά δηαηάγκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ πγεία θαη θνηλσληθή αζθάιηζε ησλ 

πξνζθχγσλ. ηελ εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο ηεο 29-06-2011, Αξ. Πξση. 

Π3α/Φ.32/Γ.Π.νηθ.73139, κε ζέκα «επέθηαζε ησλ πξνλνηαθψλ πξνγξακκάησλ 

νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ΑκεΑ ζε δηθαηνχρνπο επηθνπξηθήο πξνζηαζίαο θαη ζε ηεινχληεο  

ζε θαζεζηψο παξακνλήο γηα αλζξσπηζηηθνχο ιφγνπο» θαζίζηαληαη δηθαηνχρνη ησλ 

πξνλνηαθψλ νηθνλνκηθψλ εληζρχζεσλ θαη νη πξφζθπγεο πνπ πιεξνχλ ηνπο φξνπο 

έληαμεο ζε απηά ηα πξνγξάκκαηα. ηελ εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο ηεο 2-5-2012, 

Αξ.Πξση. Τ4α/νηθ. 45610, κε ζέκα «Γηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ηελ πξφζβαζε ζην 

ζχζηεκα ηαηξνθαξκαθεπηηθήο θαη λνζειεπηηθήο πεξίζαιςεο ηεο ρψξαο ζε Αιινδαπνχο 

θαη Αλαζθάιηζηνπο» αλαθέξεηαη φηη ε ηαηξνθαξκαθεπηηθή θαη λνζνθνκεηαθή 

πεξίζαιςε ησλ πξνζθχγσλ πεξηιακβάλεη: α) Δμέηαζε ζηα εμσηεξηθά ηαηξεία ησλ 

θξαηηθψλ λνζνθνκείσλ, ησλ θέληξσλ πγείαο θαη ησλ θξαηηθψλ πεξηθεξεηαθψλ ηαηξείσλ 

θαη δηελέξγεηα παξαθιηληθψλ, ηαηξηθψλ θαη εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ. β) Παξνρή 

θαξκάθσλ κε ζπληαγή ηαηξνχ ππεξεηνχληνο ζηα ηδξχκαηα ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, 

ζεσξεκέλε απφ ην Γηεπζπληή ηεο θιηληθήο. Ζ λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε ηζρχεη γηα 

λνζειεία ζε θιηληθή ηεο Γ΄ ζέζεσο ησλ θξαηηθψλ λνζνθνκείσλ. Ζ Τπνπξγηθή 

Απφθαζε Γ27/νηθ.15239/645 (ΦΔΚ. 1227, η.Β΄) ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη 

Δξγαζίαο ηεο 16/21.5.2013 ζπκπεξηιακβάλεη ηνπο πξφζθπγεο θαη ηνπο αληζαγελείο 

ζηνπο δηθαηνχρνπο ηνπ εληαίνπ επηδφκαηνο ζηήξημεο ηέθλσλ θαη ηνπ εηδηθνχ επηδφκαηνο 

ζε ηξίηεθλεο θαη πνιχηεθλεο νηθνγέλεηεο . Ο λφκνο 4141/2013 (ΦΔΚ 81/Α΄/05.04.2013) 

«Δπελδπηηθά εξγαιεία Αλάπηπμεο, παξνρή πηζηψζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο, ζην άξζξν 

40 «εηδηθφ επίδνκα ηξηηέθλσλ θαη πνιπηέθλσλ» νξίδεη φηη ζηνπο δηθαηνχρνπο αλήθνπλ 

νη ραξαθηεξηζκέλνη σο πξφζθπγεο απφ ηελ χκβαζε ηεο Γελεχεο, νη αληζαγελείο θαη νη 

δηθαηνχρνη ηνπ αλζξσπηζηηθνχ  θαζεζηψηνο. Καη ηέινο ε θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε κε 

αξηζ. Τ4α/ΓΠ/νηθ.489857315 (ΦΔΚ 1465/Β΄/05.06.2014) «Καζνξηζκφο πξνυπνζέζεσλ, 

θξηηεξίσλ θαη δηαδηθαζηψλ πξφζβαζεο ζην ζχζηεκα λνζειεπηηθήο θαη 

ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο αλαζθάιηζησλ θαη νηθνλνκηθά αδπλάησλ πνιηηψλ» 

ζηελ νπνία  ε  παξάγξαθνο 8 νξίδεη φηη ζηνπο δηθαηνχρνπο δσξεάλ λνζνθνκεηαθήο 

πεξίζαιςεο ζπκπεξηιακβάλνληαη  ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ, λφκηκα θαη κφληκα 
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δηακέλνληεο ζηελ Διιάδα, νη νπνίνη ζηεξνχληαη ησλ πξνυπνζέζεσλ έθδνζεο βηβιηαξίνπ 

αλαζθαιίζηνπ θαη δελ είλαη αζθαιηζκέλνη ζε θαλέλα δεκφζην ή ηδησηηθφ θνξέα.
52
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 

 

4.1 ΥΔΣΗΕΟΜΔΝΖ ΜΔ ΣΖΝ ΤΓΔΗΑ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ  

Γηα λα δψζνπκε ηνλ νξηζκφ ηεο Πνηφηεηαο Εσήο, πξψηα ζα πξέπεη λα 

θαζνξίζνπκε ηη αθξηβψο είλαη ε Τγεία. Ο Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο, ζηελ 

ενξηαζηηθή έθδνζε γηα ηα 10 ρξφληα ηνπ, ην 1958, δίλεη ηνλ εμήο νξηζκφ: «Τγεία είλαη ε 

ζσκαηηθή, δηαλνεηηθή θαη θνηλσληθή επεμία θαη φρη απιά ε απνπζία αζζέλεηαο θαη 

αλαπεξίαο». (WHO, 1958) Καζψο ν φξνο Πνηφηεηα Εσήο ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο απφ 

θηινζφθνπο, ςπρνιφγνπο, ζενιφγνπο, πνηεηέο θαη πνιηηηθνχο είλαη πνιχ δχζθνιν λα 

ζρεκαηνπνηεζεί έλαο θνηλά απνδεθηφο νξηζκφο ηεο Πνηφηεηαο Εσήο. (Τθαληφπνπινο, 

2001) Κπξίσο γηαηί Πνηφηεηα Εσήο ζεκαίλεη δηαθνξεηηθά πξάγκαηα γηα δηαθνξεηηθνχο 

αλζξψπνπο ζε δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο. Γηα λα κεησζεί ε αζάθεηα ζηηο πγεηνλνκηθέο 

κειέηεο, φπσο  ζηα πεδία ησλ θιηληθψλ θαξκάθσλ θαη ησλ θιηληθψλ δνθηκψλ,  

ρξεζηκνπνηείηαη, ζπρλά, ν φξνο ρεηηδφκελε κε ηελ Τγεία Πνηφηεηα Εσήο. (Fayers, & 

Machin, 2000)  

Ζ ρεηηδφκελε κε ηελ Τγεία Πνηφηεηα Εσήο εκπεξηέρεη ην εξψηεκα πψο ε πγεία 

ελφο αηφκνπ επεξεάδεη ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα εθηειεί ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη 

λα έρεη επεμία ζχκθσλα κε ηε δηθή ηνπ ππνθεηκεληθή γλψκε. (Fox-Rushby, & Cairns,  

2005) Αιιά φζνλ αθνξά ην πεξηερφκελφ ηεο ε ρεηηδφκελε κε ηελ Τγεία Πνηφηεηα 

Εσήο είλαη κηα πην πεξηνξηζκέλε έλλνηα, πνπ ζπκπεξηιακβάλεη κφλν εθείλα ηα ζηνηρεία 

πνπ ζπλδένληαη κε ηε βηνινγηθή, ζσκαηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή πγεία, ρσξίο λα 

ζπκπεξηιακβάλεη πνιηηηθά, νηθνλνκηθά ή άιια πεξηβαιινληηθά ζηνηρεία. (Torrance, 

1987)  

Καη πάιη φκσο ν λένο φξνο, αλ θαη πην πεξηνξηζκέλνο, εμαθνινπζεί λα είλαη  

αζαθήο, εμαξηψκελνο απφ ηηο ζπλζήθεο δηεμαγσγήο ησλ εξεπλψλ, απφ ηα άηνκα πνπ 

ιακβάλνπλ κέξνο θαη απφ πνιινχο άιινπο παξάγνληεο. Θα κπνξνχζε ίζσο ν νξηζκφο 

λα πεξηιακβάλεη ζηνηρεία απφ ηελ γεληθή πγεία, ηελ ζσκαηηθή ιεηηνπξγηθφηεηα, ηα 

ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα θαη ηελ ηνμηθφηεηα, ηελ ζεμνπαιηθή ιεηηνπξγηθφηεηα, ηελ 

αληηιεπηηθή ηθαλφηεηα, ηελ θνηλσληθή επεμία θαη θνηλσληθφηεηα θαζψο θαη άιια 

ζέκαηα. Δπεηδή νη δηαζηάζεηο πνπ απαξηίδνπλ ηε ζπλνιηθή ρεηηδφκελε κε ηελ Τγεία 

Πνηφηεηα Εσήο είλαη πάξα πνιιέο, νη εξεπλεηέο θαηέιεμαλ ζηελ ρξήζε κφλν απηψλ 

πνπ απαηηεί ε έξεπλά ηνπο θαη δηακνξθψλνπλ αληίζηνηρα ηα εξσηεκαηνιφγηά ηνπο. 

(Fayers & Machin, 2000) 

ηελ βηβιηνγξαθία ππάξρνπλ κειέηεο ζρεηηθέο κε ηελ Πνηφηεηα Εσήο απφ ην 

1970, αιιά απφ ην 1980 θαη κεηά, πνπ άξρηζε λα ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο ρεηηδφκελε 
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κε ηελ Τγεία Πνηφηεηα Εσήο, νη εξεπλεηέο επηλφεζαλ ηερληθέο θαη αλέπηπμαλ εξγαιεία 

γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη κέηξεζε ηεο Τγείαο, δηαθξίλνληαο ζε απηήλ ηξεηο δηαζηάζεηο: 

ηε ζσκαηηθή, ηελ ςπρνινγηθή θαη ηελ θνηλσληθή επεμία.  

Οη ηερληθέο πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηε κέηξεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο πγείαο 

ελφο πιεζπζκνχ, κηαο θνηλσληθήο ηάμεο  ή κηαο νκάδαο αζζελψλ, είλαη είηε ζεσξεηηθέο 

είηε εκπεηξηθέο θαη θαηά θαλφλα αλαπηχζζνπλ κία απφ ηηο παξαθάησ ηέζζεξεηο 

πξνζεγγίζεηο ηνπ ππφ κειέηε πιεζπζκνχ. Σελ επηδεκηνινγηθή ή βηνινγηθή πξνζέγγηζε, 

πνπ ηαμηλνκεί ηηο αζζέλεηεο ζε θαηεγνξίεο, ηε ιεηηνπξγηθή-δπζιεηηνπξγηθή πξνζέγγηζε, 

πνπ ιακβάλεη ππφςε ηεο ηελ ηθαλφηεηα ή αληθαλφηεηα ησλ θαζεκεξηλψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, ηελ πνιηηηζηηθή πξνζέγγηζε πνπ ειέγρεη ηηο απνθιίλνπζεο 

ζπκπεξηθνξέο θαη ηέινο ηελ νηθνλνκηθή πξνζέγγηζε πνπ αμηνινγεί ηηο ηαηξηθέο 

αλάγθεο. (Τθαληφπνπινο, 2001)  

εκαληηθφ ξφιν ζηελ επηινγή ηεο ηερληθήο θαη ησλ εξγαιείσλ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηήζεη κηα έξεπλα γηα ηε ρεηηδφκελε κε ηελ Τγεία Πνηφηεηα Εσήο, είλαη λα 

απαληεζνχλ εξσηήζεηο, ζεσξεηηθήο πξνζέγγηζεο, φπσο ηη πξέπεη λα εθηηκεζεί, πψο ζα 

πεξηγξαθεί, πψο πξέπεη λα απνηηκεζεί, πνηνο ζα ην εθηηκήζεη, πψο ζα δεκηνπξγεζνχλ νη 

ηηκέο γηα φιεο ηηο θαηαζηάζεηο πγείαο, θαη πψο ζα νκαδνπνηεζνχλ νη απνηηκήζεηο. 

(Dolan, 2000) 

Σν κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα ηελ αλάπηπμε ηερληθψλ θαη εξγαιείσλ γηα ηε κέηξεζε 

ηεο ρεηηδφκελεο κε ηελ Τγεία Πνηφηεηα Εσήο αληηθαηνπηξίδεη ηελ αλαγλψξηζε φηη ε 

Τγεία εμαξηάηαη φρη κφλν απφ ηε δηάξθεηα ηεο δσήο, αιιά θαη απφ ηελ πνηφηεηά ηεο. Ζ 

αλάγθε θαζηέξσζεο λέσλ κεζφδσλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

ηαηξηθψλ πξαθηηθψλ πξνθαιείηαη επίζεο απφ ηελ παξαηεξνχκελε ηαρεία αχμεζε ησλ 

δαπαλψλ γηα ηελ πγεία. (Aletras, 2009) 

 

4.2. ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΔ ΔΡΧΣΖΔΗ 

Σνπ εξσηεκαηνινγίνπ SF-36, πξνεγνχληαη 10 δεκνγξαθηθέο εξσηήζεηο, πνπ 

ζηφρν έρνπλ λα πεξηγξάςνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ χξησλ πξνζθχγσλ πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα. Οη δεκνγξαθηθέο εξσηήζεηο πεξηιακβάλνπλ: 1) ην θχιν, κε 

ηελ επηινγή άληξαο ή γπλαίθα, 2) ηελ ειηθία, 3) ην επίπεδν εθπαίδεπζεο κε ηηο επηινγέο 

πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, παλεπηζηήκην, κεηαπηπρηαθφο 

ηίηινο ζπνπδψλ, δηδαθηνξηθφο ηίηινο ζπνπδψλ, 4) ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε κε ηηο 

επηινγέο ειεχζεξνο, παληξεκέλνο, δηαδεπγκέλνο, ρήξνο,  5) ηνλ ρξφλν παξακνλήο ζηελ 

Διιάδα κε ηηο επηινγέο, ιηγφηεξν απφ 3 κήλεο, απφ 3 σο 6 κήλεο, απφ 6 σο 12 κήλεο, 

πεξηζζφηεξν απφ έηνο, 6) ηελ πεπνίζεζε φηη ζα θαηαθέξεη ν εξσηψκελνο λα θηάζεη 
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ζηελ ρψξα πξννξηζκνχ ηνπ, κε ηηο επηινγέο λαη θαη φρη, 7) ηελ πεπνίζεζή ηνπ 

εξσηψκελνπ ζρεηηθά κε ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ απφ ηηο ΜΚΟ, κε ηηο επηινγέο 

λαη θαη φρη, 8) ηνλ ηχπν δηακνλήο ηνπ ζηελ Διιάδα, κε ηηο επηινγέο θαηαθχγην, 

δηακέξηζκα θαη camp, 9) ηελ χπαξμε ζνβαξνχ πξνβιήκαηνο πγείαο, κε ηηο επηινγέο λαη 

θαη φρη θαη ηέινο 10) ηελ ιήςε θαξκάθσλ κε ηηο επηινγέο λαη θαη φρη. 

 

4.3. ΔΠΗΚΟΠΗΖ ΤΓΔΗΑ SF-36 

Ζ Δπηζθφπεζε Τγείαο SF-36 είλαη έλα εξγαιείν κέηξεζεο ηνπ επηπέδνπ πγείαο 

κηαο πιεζπζκηαθήο νκάδαο, πνπ δεκηνπξγήζεθε ην 1992 απφ ηνλ John E. Ware θαη ην 

νπνίν εθθξάδεη γεληθέο θαηαζηάζεηο πγείαο ρσξίο λα αλαθέξεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο 

λφζνπο ή εηδηθέο ζεξαπείεο. (Τθαληφπνπινο, 2001) Οη εξσηήζεηο πνπ απαξηίδνπλ ην 

SF-36 πξνέθπςαλ απφ κηα ζεηξά εξεπλψλ πνπ δηεμήρζεζαλ ζην πιαίζην ησλ Μειεηψλ 

Ηαηξηθψλ Απνηειεζκάησλ, νη νπνίεο εμέηαδαλ έλαλ κεγάιν αξηζκφ ζεκάησλ ζρεηηθψλ 

κε ηελ πγεία, ζε βάζνο ρξφλνπ θαη ζε δηαθνξεηηθά πγεηνλνκηθά ζπζηήκαηα. Απφ απηά 

ηα  ζέκαηα πνπ ήηαλ πάλσ απφ 40, επηιέρζεθε ηειηθά έλα ππνζχλνιν νθηψ ζεκάησλ, 

αθήλνληαο απ’ έμσ ζέκαηα φπσο νη θίλδπλνη γηα ηελ πγεία, ε ζεμνπαιηθή 

ιεηηνπξγηθφηεηα, ε νηθνγελεηαθή ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ε επάξθεηα ηνπ χπλνπ. 

Σν SF-36, δηαζέηνληαο αμηνπηζηία, δειαδή ζε επαλαιακβαλφκελεο κεηξήζεηο 

δίλεη ηα ίδηα απνηειέζκαηα, θαη εγθπξφηεηα, δειαδή ηα απνηειέζκαηα αθνξνχλ άκεζα 

ην ραξαθηεξηζηηθφ πνπ κεηξηέηαη, απνηειεί έλα ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηελ θαηαλφεζε 

ησλ δηαθνξψλ ηεο ζσκαηηθήο θαη ηεο ςπρηθήο πγείαο κεηαμχ πιεζπζκψλ. Δπίζεο 

κπνξεί λα κεηξήζεη ηελ επηβάξπλζεο ηεο πγείαο απφ ηηο ρξφληεο λφζνπο θαη απφ άιιεο 

ηαηξηθέο θαηαζηάζεηο, θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα κηαο ζεξαπείαο ζηελ γεληθή 

θαηάζηαζε ηεο πγείαο. Υξεζηκνπνηείηαη κε επηηπρία ζε έξεπλεο ζηηο νπνίεο 

ζπκκεηέρνπλ άηνκα ειηθίαο 14 εηψλ θαη πάλσ, πξνζθέξνληαο ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ 

εξσηψκελν είηε λα δηαρεηξηζηεί ην εξσηεκαηνιφγην κφλνο ηνπ, είηε λα ππνβιεζεί ζε 

πξνζσπηθή ζπλέληεπμε απφ ηνλ εξεπλεηή, ηειεθσληθψο ή δηα δψζεο.  

Οη εξσηήζεηο πνπ απαξηίδνπλ ην SF-36 αλήθνπλ ζε νθηψ ελλνηνινγηθέο πεξηνρέο-

θιίκαθεο: 1) ε ζσκαηηθή ιεηηνπξγηθφηεηα, πνπ πεξηιακβάλεη 10 εξσηήζεηο, 2) ν 

πεξηνξηζκφο ηθαλνηήησλ (ξφισλ) ιφγσ ζσκαηηθήο πγείαο, κε 4 εξσηήζεηο, 3) ν 

ζσκαηηθφο πφλνο, κε 2 εξσηήζεηο, 4) ε γεληθή πγεία, κε 5 εξσηήζεηο, 5) ε δσηηθφηεηα, 

κε 4 εξσηήζεηο, 6) ε θνηλσληθή ιεηηνπξγηθφηεηα, κε 2 εξσηήζεηο, 7) ν πεξηνξηζκφο 

ηθαλνηήησλ (ξφισλ) ιφγσ ςπρηθψλ πξνβιεκάησλ, κε 3 εξσηήζεηο  θαη 8) ε ςπρηθή 

πγεία (ςπρνινγηθή δπζθνξία θαη ςπρνινγηθή επεμία), κε 5 εξσηήζεηο. Απηή ε 

θαηεγνξηνπνίεζε ησλ εξσηήζεσλ επηηξέπεη ζην SF -36 λα κπνξεί λα δηαθξίλεη, 
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ζπλνιηθά, φια ηα θαηλφκελα ηεο πγείαο ηνπ εξσηψκελνπ. Απηφ γίλεηαη αληηιεπηφ αλ 

εμεηάζνπκε ηηο ειάρηζηεο θαη κέγηζηεο βαζκνινγίεο πνπ είλαη πηζαλφ λα ζπγθεληξσζνχλ 

κεηά ηε ζπκπιήξσζε ησλ απαληήζεσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη κάιηζηα θαηά 

θιίκαθα.  

Έηζη ζηελ θιίκαθα ηεο ζσκαηηθήο ιεηηνπξγηθφηεηαο ε ειάρηζηε βαζκνινγία 

δείρλεη εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλε ηθαλφηεηα γηα ζσκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο εμαηηίαο 

ηεο πγείαο ηνπ εξσηψκελνπ, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ην ληχζηκν ή ην λα θάλεη 

έλα κπάλην, ελψ ε πςειή βαζκνινγία δείρλεη ηθαλφηεηα γηα ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ 

ζσκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, αθφκε θαη ησλ πην έληνλσλ, ρσξίο  θαλέλαλ 

πεξηνξηζκφ γηα ιφγνπο πγείαο. ηελ θιίκαθα ζσκαηηθνί ξφινη ε ειάρηζηε 

βαζκνινγία ζηα απνηειέζκαηα δείρλεη ηελ χπαξμε πξνβιεκάησλ ζηελ εθηέιεζε ηεο 

εξγαζίαο ή άιισλ θαζεκεξηλψλ δξαζηεξηνηήησλ, εμαηηίαο ηεο πγείαο ηνπ 

εξσηψκελνπ, ελψ ε πςειή βαζκνινγία δείρλεη ηελ έιιεηςε ηέηνηνπ είδνπο 

πξνβιεκάησλ.  ηελ θιίκαθα ζσκαηηθφο πφλνο ε ειάρηζηε βαζκνινγία δείρλεη ηελ 

χπαξμε εμαηξεηηθά ζεκαληηθνχ θαη πεξηνξηζηηθνχ πφλνπ, ελψ ε πςειή βαζκνινγία 

δείρλεη ηελ απνπζία πφλνπ ή πεξηνξηζκψλ ιφγσ πφλνπ. ηελ θιίκαθα ηεο γεληθήο 

πγείαο ε ειάρηζηε βαζκνινγία ζηα απνηειέζκαηα δείρλεη φηη ν εξσηψκελνο 

αμηνινγεί ηελ πξνζσπηθή ηνπ πγεία σο πνιχ θαθή θαη πηζηεχεη φηη ζα ρεηξνηεξέςεη, 

ελψ ε πςειή βαζκνινγία δείρλεη φηη αμηνινγεί ηελ πγεία ηνπ σο εμαηξεηηθή.  

ηελ θιίκαθα ηεο δσηηθφηεηαο ε ειάρηζηε βαζκνινγία δείρλεη φηη ν 

εξσηψκελνο αηζζάλεηαη θνπξαζκέλνο θαη δηαξθψο εμνπζελσκέλνο, ελψ ε πςειή 

βαζκνινγία δείρλεη φηη αηζζάλεηαη γεκάηνο δσληάληα θαη ελέξγεηα, δηαξθψο. ηελ 

θιίκαθα ηεο θνηλσληθήο ιεηηνπξγηθφηεηαο ε ρακειή βαζκνινγία δείρλεη έληνλεο θαη 

ζπρλέο παξεκβνιέο κε ηηο θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο εμαηηίαο ηεο ζσκαηηθψλ ή 

ςπρηθψλ πξνβιεκάησλ πγείαο, ελψ ε πςειή βαζκνινγία δείρλεη ηελ απνπζία 

ηέηνησλ παξεκβνιψλ θαη ηελ δηαηήξεζε θπζηνινγηθψλ θνηλσληθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ. ηελ θιίκαθα ησλ ςπρηθψλ ξφισλ ε ρακειή βαζκνινγία δείρλεη 

πξνβιήκαηα ζηελ εξγαζία ή ζε άιιεο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο σο απνηέιεζκα 

ζπλαηζζεκαηηθψλ πξνβιεκάησλ, ελψ ε πςειή βαζκνινγία δείρλεη ηελ απνπζία 

ηέηνησλ πξνβιεκάησλ. ηελ θιίκαθα δηαλνεηηθή πγεία ε ειάρηζηε βαζκνινγία 

δείρλεη ηελ ζπλερή χπαξμε λεπξηθφηεηαο θαη θαηαπίεζεο, ελψ ε κέγηζηε βαζκνινγία 

δείρλεη ηελ χπαξμε ζπλαηζζεκάησλ γαιήλεο, επηπρίαο θαη εξεκίαο.  

Δθηφο απφ ηηο νθηψ θιίκαθεο ην SF-36 πεξηιακβάλεη θαη κία εξψηεζε 

απηναμηνιφγηζεο ηεο κεηαβνιήο ηεο πγείαο, ζε δηάζηεκα ελφο έηνπο. Δδψ ε ρακειή 

βαζκνινγία δείρλεη φηη ε παξνχζα θαηάζηαζε ηεο πγείαο είλαη πνιχ θαιχηεξε ηψξα, 
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απφ ηελ αληίζηνηρε πξηλ έλα έηνο, ελψ ε πςειή βαζκνινγία δείρλεη φηη ε παξνχζα 

θαηάζηαζε ηεο πγείαο είλαη πνιχ ρεηξφηεξε απφ ηελ πεξζηλή. (Ware, 1993)  

ε κηα γεληθή ζεψξεζε ηνπ SF-36 δηαθξίλνπκε δχν ππνζχλνια πνπ ζρεκαηίδνπλ 

νη νθηψ θιίκαθεο. Οη ηέζζεξηο πξψηεο θαιχπηνπλ ηελ σκαηηθή πγεία θαη νη άιιεο 

ηέζζεξηο ηελ Γηαλνεηηθή. Απηφ απνηειεί ην βαζηθφ πιενλέθηεκα ηεο επηζθφπεζεο 

πγείαο SF-36, πνπ είλαη ε ηαπηφρξνλε θαηαγξαθή ηεο θπζηθήο θαη πλεπκαηηθήο 

θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπ εξσηψκελνπ θαζψο θαη ε ππνθεηκεληθή αμηνιφγεζή ηεο. 

(Τθαληφπνπινο, 2007) 

Ζ ρξήζε ηνπ SF-36 ζηελ Διιάδα γίλεηαη θαηφπηλ κεηαθξάζεσο ηνπ, πνπ 

πξνέθπςε απφ κειέηε ησλ Pappa et al, 2005. Ζ κεηάθξαζε, ε επηθχξσζε θαη ε ρξήζε 

ηνπ SF-36 ζηα αξαβηθά έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ζε αξαβηθέο ρψξεο θαηφπηλ αμηνιφγεζεο 

ηεο δηαπνιηηηζκηθήο πξνζαξκνγήο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Κάζε κηα απφ απηέο ηηο 

κεηαθξάζεηο εθαξκφδεηαη ζε αξαβηθνχο πιεζπζκνχο κε παξφκνηνπο πνιηηηζκηθνχο θαη 

γισζζηθνχο ηδησκαηηζκνχο. ε αλαζθφπεζε ησλ εξγαζηψλ απηψλ βξέζεθε φηη ε 

αξαβηθή κεηάθξαζε ηνπ SF-36 ζηα ιηβαλέδηθα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ πξία 

θαη ζηελ Παιαηζηίλε, αιιά φρη ζηελ Σπλεζία ή ην Μαξφθν. (Al Sayah, 2013) 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 

 

5.1. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 Ζ έξεπλα δηεμήρζε ζηελ δνκή θηινμελίαο πξνζθχγσλ θαη αηηνχλησλ άζπιν ζην 

ζηξαηφπεδν Αλαγλσζηνπνχινπ, ζηα Γηαβαηά Θεζζαινλίθεο, φπνπ δηακέλνπλ χξηνη, 

Ηξαθηλνί θαη Αθγαλνί. Γηαλεκήζεθαλ 130 εξσηεκαηνιφγηα SF-36 ζηελ αξαβηθή 

γιψζζα, ζε 61 νηθνγέλεηεο χξησλ, πνπ απνηεινχζαλ έλαλ πιεζπζκφ 257 αηφκσλ, κε 

πξνζσπηθή επίζθεςε ζηνπο νηθίζθνπο ηνπο. Σα ζπκπιεξσκέλα εξσηεκαηνιφγηα 

ζπιιέρζεθαλ θαη πάιη κε  πξνζσπηθή επίζθεςε κηα εβδνκάδα έσο δέθα εκέξεο κεηά. 

Σα ζπκπιεξσκέλα εξσηεκαηνιφγηα ήηαλ 103, εθ ησλ νπνίσλ ηα 43 ήηαλ πιήξσο 

ζπκπιεξσκέλα. Σα ππφινηπα 60 έθεξαλ κηθξφηεξα ή κεγαιχηεξα θελά.  

 

5.1.1. ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΔΗΓΜΑΣΟ 

πλνιηθά απάληεζαλ πιήξσο ζπκπιεξσκέλα εξσηεκαηνιφγηα 43 άηνκα. Απφ 

απηά ηα 24 ήηαλ άληξεο (Α), πνζνζηφ 55,8% θαη ηα 19 γπλαίθεο (Γ), πνζνζηφ 44,2%. 

(Πίλαθαο 1) 

 

Πίλαθαο 1. Αξηζκφο θαη πνζνζηφ εξσηεζέλησλ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ. 

ΦΤΛΟ 

 πρλφηεηα  Πνζνζηφ % 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ % 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ % 

 Α-1 24 55,8 55,8 55,8 

Γ-2 19 44,2 44,2 100,0 

χλνιν 43 100,0 100,0  

 

 

 ηελ ηειηθή επηινγή ησλ νινθιεξσκέλσλ εξσηεκαηνινγίσλ νξίζηεθε απηά λα 

έρνπλ απαληεζεί απφ άηνκα ελήιηθα θαη κέρξη 66 εηψλ. Ο κέζνο φξνο ειηθίαο ησλ 

εξσηψκελσλ ήηαλ ηα 34,07 έηε κε ηππηθή απφθιηζε ηα 12,41 έηε. (Πίλαθαο 2) 

 

Πίλαθαο 2. Ζιηθία  

ΖΛΗΚΗΑ 

 N 

Διάρηζηε  

ηηκή  

Μέγηζηε  

ηηκή 

Μέζε  

ηηκή Σππηθή Απφθιηζε 

Ζιηθία  43 18 66 34,07 12,410 

Έγθπξν Ν 43     
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Απφ ηνπο εξσηψκελνπο νη 13 ήηαλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (ΠΔ), πνζνζηφ 

30,2%,  νη 19 δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (ΓΔ), πνζνζηφ 44,2%  θαη νη 11 

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (ΣΔ), πνζνζηφ 25,65%. Καλέλαο απφ ηνπο εξσηψκελνπο δελ 

είρε κεηαπηπρηαθφ ή δηδαθηνξηθφ ηίηιν ζπνπδψλ. (Πίλαθαο 3) 

 

Πίλαθαο 3. Δπίπεδν εθπαίδεπζεο. 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ % 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ % 

Αζξνηζηηθφ  

Πνζνζηφ % 

 ΠΔ-1 13 30,2 30,2 30,2 

ΓΔ-2 19 44,2 44,2 74,4 

ΣΔ-3 11 25,6 25,6 100,0 

χλνιν 43 100,0 100,0  

 

 

ρεηηθά κε ηελ νηθνγελεηαθή ηνπο θαηάζηαζε, απφ ηνπο εξσηψκελνπο νη 9 ήηαλ 

άγακνη (ΑΓ), πνζνζηφ 20,9%, νη 33 έγγακνη (ΔΓ), πνζνζηφ 76,7% θαη έλαο ρήξνο (Υ), 

πνζνζηφ 2,3%. Γελ βξέζεθαλ δηαδεπγκέλνη. (Πίλαθαο 4) 

 

Πίλαθαο 4. Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε 

ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ 

 πρλφηεηα 

Πνζνζηφ 

% 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ % Αζξνηζηηθφ Πνζνζηφ % 

 ΑΓ-1 9 20,9 20,9 20,9 

ΔΓ-2 33 76,7 76,7 97,7 

Υ-4 1 2,3 2,3 100,0 

χλνιν 43 100,0 100,0  

 

 

ρεηηθά κε ηνλ ρξφλν παξακνλήο ηνπο ζηελ Διιάδα νη εξσηψκελνη απάληεζαλ σο 

εμήο: 6 άηνκα βξίζθνληαη ζηελ Διιάδα γηα δηάζηεκα κηθξφηεξν ησλ 3 κελψλ, πνζνζηφ 

14%, 21 άηνκα βξίζθνληαη ζηελ Διιάδα γηα δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ 3 κελψλ θαη 

κηθξφηεξν ησλ 6 κελψλ, πνζνζηφ 48,8%, 7 άηνκα βξίζθνληαη ζηελ Διιάδα γηα 

δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ 6 κελψλ θαη κηθξφηεξν ηνπ έηνπο, πνζνζηφ 16,3% θαη 9 

άηνκα βξίζθνληαη ζηελ Διιάδα γηα πεξηζζφηεξν απφ έλα έηνο, πνζνζηφ 20,9%. 

(Πίλαθαο 5) 
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Πίλαθαο 5. Υξφλνο παξακνλήο ζηελ Διιάδα. 

ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΜΟΝΖ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ % 

Έγθπξν  

Πνζνζηφ % 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ % 

 σο 3κ-1 6 14,0 14,0 14,0 

3 / 6κ-2 21 48,8 48,8 62,8 

6 / 12κ-3 7 16,3 16,3 79,1 

+12κ-4 9 20,9 20,9 100,0 

χλνιν 43 100,0 100,0  

 

 

ρεηηθά κε ηελ πεπνίζεζή ηνπο φηη ζα θηάζνπλ, ηειηθά, ζηελ ρψξα πξννξηζκνχ 

ηνπο , βιέπνπκε φηη έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ εξσηψκελσλ ην πηζηεχεη. πγθεθξηκέλα νη 

37, πηζηεχνπλ φηη ζα θηάζνπλ ζηελ ρψξα πξννξηζκνχ ηνπο, πνζνζηφ 86%, ελψ κφλν 6 

δελ ην πηζηεχνπλ, πνζνζηφ 14%. (Πίλαθαο 6) 

 

Πίλαθαο 6. Δπίηεπμε πξφζβαζεο ζηελ ρψξα πξννξηζκνχ 

ΠΡΟΒΑΖ ΣΖ ΥΧΡΑ ΠΡΟΟΡΗΜΟΤ 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ % 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ % 

Αζξνηζηηθφ  

Πνζνζηφ % 

 Ναη-1 37 86,0 86,0 86,0 

ρη-2 6 14,0 14,0 100,0 

χλνιν 43 100,0 100,0  

 

 

ηελ εξψηεζε αλ πηζηεχνπλ φηη νη αλάγθεο ηνπο θαιχπηνληαη απφ ηηο παξνρέο ησλ 

Με Κπβεξλεηηθψλ Οξγαλψζεσλ, νη 5 απάληεζαλ ζεηηθά, πνζνζηφ 11,6%, ελψ νη 38 

απάληεζαλ αξλεηηθά, πνζνζηφ 88,4%. (Πίλαθαο 7) 

 

Πίλαθαο 7.  Ηθαλνπνίεζε απφ ηηο ΜΚΟ 

ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ ΑΠΟ ΣΗ ΜΚΟ 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ % 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ % 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ % 

 Ναη-1 5 11,6 11,6 11,6 

ρη-2 38 88,4 88,4 100,0 

χλνιν 43 100,0 100,0  
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ρεηηθά κε ηνλ ηχπν ηεο δηακνλήο ηνπο ζηελ Διιάδα, κφλν έλα άηνκν απάληεζε 

φηη κέλεη ζε δηακέξηζκα (Γ), πνζνζηφ 2,3%, ελψ ηα 42 κέλνπλ ζε camp (C) , πνζνζηφ 

97,7%. Καλέλα άηνκν δελ βξέζεθε λα θαηνηθεί ζε θαηαθχγην. (Πίλαθαο 8) 

 

Πίλαθαο 8. Σχπνο δηακνλήο 

ΣΤΠΟ ΓΗΑΜΟΝΖ 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ % 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ % 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ % 

 Γ-2 1 2,3 2,3 2,3 

C-3 42 97,7 97,7 100,0 

χλνιν 43 100,0 100,0  

 

 

ρεηηθά κε ηελ χπαξμε θάπνηνπ ζνβαξνχ πξνβιήκαηνο πγείαο νη 12 απάληεζαλ 

ζεηηθά, πνζνζηφ 27,9%, ελψ νη 31 απάληεζαλ αξλεηηθά, πνζνζηφ, 72,1%. (Πίλαθαο 9) 

 

Πίλαθαο 9. Όπαξμε ζνβαξνχ πξνβιήκαηνο Τγείαο 

ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΤΓΔΗΑ 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ % 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ % 

Αζξνηζηηθφ  

Πνζνζηφ % 

 Ναη-1 12 27,9 27,9 27,9 

ρη-2 31 72,1 72,1 100,0 

χλνιν 43 100,0 100,0  

 

 

Σέινο ζρεηηθά κε ηε ιήςε θαξκάθσλ νη 21 απάληεζαλ ζεηηθά, ζε πνζνζηφ 

48,8%, ελψ νη 22 αξλεηηθά, ζε πνζνζηφ 51,2%. 

 

Πίλαθαο 10. Λήςε θαξκάθσλ 

ΛΖΦΖ ΦΑΡΜΑΚΧΝ 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ % 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ % 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ % 

 Ναη-1 21 48,8 48,8 48,8 

ρη-2 22 51,2 51,2 100,0 

χλνιν 43 100,0 100,0  
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5.1.2. ΥΔΣΗΕΟΜΔΝΖ ΜΔ ΣΖΝ ΤΓΔΗΑ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ 

 

Πίλαθαο 11. Διάρηζηεο θαη κέγηζηεο ηηκέο, κέζνο φξνο θαη ηππηθή απφθιηζε ησλ 8 

θιηκάθσλ πγείαο ηνπ SF-36 θαη ηεο πλνπηηθήο σκαηηθήο θαη πλνπηηθήο Φπρηθήο 

Τγείαο 

 N 

Διάρηζηε  

ηηκή 

Μέγηζηε 

ηηκή 

Μέζε 

ηηκή 

Σππηθή  

Απφθιηζε 

1. ΧΜΑΣΗΚΖ 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ 
43 0,00 100,00 64,88 27,54 

2. ΡΟΛΟ 

ΧΜΑΣΗΚΟ 
43 0,00 100,00 61,04 41,65 

3. ΧΜΑΣΗΚΟ 

ΠΟΝΟ 
43 0,00 100,00 59,00 30,26 

4. ΓΔΝΗΚΖ ΤΓΔΗΑ 43 15,00 87,00 48,00 18,68 

5. ΕΧΣΗΚΟΣΖΣΑ 43 0,00 100,00 44,53 26,47 

6. ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ 
43 0,00 100,00 66,27 28,93 

7. ΡΟΛΟ 

ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΗΚΟ 
43 0,00 100,00 48,06 45,60 

8. ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ 43 4,00 100,00 50,04 24,86 

Α. ΤΝΟΠΣΗΚΖ 

ΚΛΗΜΑΚΑ ΦΤΗΚΖ 

ΤΓΔΗΑ 

43 19,05 62,58 43,85 10,18 

Β. ΤΝΟΠΣΗΚΖ 

ΚΛΗΜΑΚΑ ΦΤΥΗΚΖ 

ΤΓΔΗΑ 

43 7,83 72,33 38,57 13,86 

Έγθπξα Ν 43     

 

Απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, ζρεηηθά κε ηηο θιίκαθεο πγείαο ηνπ 

SF-36, αιιά θαη ηε ζπλνπηηθή θιίκαθα ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο πγείαο, πξνθχπηνπλ νη 

ηηκέο ηνπ Πίλαθα 11: ε κηα ζπλνιηθή ζεψξεζε ηεο σκαηηθήο Τγείαο ε ειάρηζηε ηηκή 

πνπ παξαηεξήζεθε είλαη 19,05 ελψ ε κέγηζηε 62,5, ε κέζε ηηκή ήηαλ 43,85 θαη ε 

ηππηθή απφθιηζε 10,18. ηελ αληίζηνηρε ζπλνπηηθή θιίκαθα ηεο Φπρηθήο Τγείαο ε 

ειάρηζηε ηηκή πνπ παξαηεξήζεθε είλαη 7,83 θαη ε κέγηζηε 72,33 κε κέζε ηηκή 38,57 θαη 

ηππηθή απφθιηζε 13,86.  

ηηο επηκέξνπο θιίκαθεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ έρνπκε ηα εμήο απνηειέζκαηα: 

ηελ θιίκαθα ηεο ζσκαηηθήο πγείαο ν κέζνο φξνο είλαη 64,88 θαη ε ηππηθή απφθιηζε 

27,54. ηελ θιίκαθα ηνπ πεξηνξηζκνχ ηεο εθηέιεζεο ξφισλ ιφγσ ζσκαηηθψλ 

πξνβιεκάησλ ν κέζνο φξνο είλαη 61,04 θαη ε ηππηθή απφθιηζε 41,65. ηελ θιίκαθα ηνπ 
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ζσκαηηθνχ πφλνπ ν κέζνο φξνο είλαη 59 θαη ε ηππηθή απφθιηζε 30. ηελ θιίκαθα ηεο 

γεληθήο πγείαο ν κέζνο φξνο είλαη 48 θαη ε ηππηθή απφθιηζε 18,68. ηελ θιίκαθα ηεο 

δσηηθφηεηαο ν κέζνο φξνο είλαη 44,53 θαη ε ηππηθή απφθιηζε 26,47. ηελ θιίκαθα ηεο 

θνηλσληθήο ιεηηνπξγηθφηεηαο  ν κέζνο φξνο 66,27 θαη ε ηππηθή απφθιηζε 28,93. ηελ 

θιίκαθα ηνπ πεξηνξηζκνχ εθηέιεζεο ξφισλ ιφγσ ζπλαηζζεκαηηθψλ πξνβιεκάησλ ν 

κέζνο φξνο 48,06 θαη ε ηππηθή απφθιηζε 45,60. ηελ θιίκαθα ηεο Φπρηθήο Τγείαο ν 

κέζνο φξνο 50,04 θαη ε ηππηθή απφθιηζε 24,86. (Πίλαθαο 11)  

Απφ ηνλ Πίλαθα 11 κπνξνχκε λα δνχκε φηη, εμαηξνπκέλσλ ησλ θιηκάθσλ ηεο 

ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο πγείαο, νη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ζηηο άιιεο θιίκαθεο 

θαιχπηνπλ φιν ην εχξνο βαζκνιφγεζεο απφ 0 έσο 100. Ζ ρακειφηεξε κέζε ηηκή 

δίλεηαη ζηελ θιίκαθα ηεο Εσηηθφηεηαο, 44,53, θαη ε κεγαιχηεξε ζηελ θιίκαθα ηεο 

Κνηλσληθήο Λεηηνπξγηθφηεηαο, 66,27.  ζνλ αθνξά ηηο Σππηθέο Απνθιίζεηο ε 

κεγαιχηεξε ηηκή δίλεηαη γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ ηθαλνηήησλ-ξφισλ ιφγσ 

ζπλαηζζεκαηηθψλ πξνβιεκάησλ, 45,60 θαη ε κηθξφηεξε ηηκή δίλεηαη ζηελ θιίκαθα ηεο 

γεληθήο πγείαο, 18,68.  

Γηαπηζηψλνπκε φηη ζε φιεο ηηο θιίκαθεο πγείαο, αιιά θαη ζηηο ζπλνπηηθέο 

θιίκαθεο ηεο ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο πγείαο νη κέζνη φξνη είλαη αξθεηά ρακεινί, 

γεγνλφο πνπ δείρλεη ην  ρακειφ επίπεδν πγείαο ησλ πξνζθχγσλ θαη θαζηζηά ηελ 

δηελέξγεηα εξεπλψλ, παξφκνησλ κε ηελ δηθή καο, απαξαίηεηε, κε ηειηθφ ζηφρν ηελ 

βειηίσζε ηεο πγείαο ησλ πξνζθχγσλ. 

 

5.1.3 ΓΡΑΜΜΗΚΖ ΠΑΛΗΝΓΡΟΜΗΖ 

 Θα αλαπηχμνπκε δχν κνληέια παιηλδξφκεζεο, ην έλα έρεη εμαξηεκέλε 

κεηαβιεηή ηε ζπλνπηηθή ζσκαηηθή πγεία θαη ην άιιν ηε ζπλνπηηθή ςπρηθή πγεία.  

Αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο είλαη ην θχιν, ε ειηθία, ε δεπηεξνβάζκηα θαη ε ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε, ν ρξφλνο παξακνλήο ζηελ Διιάδα, ε πεπνίζεζε ή φρη φηη ζα θηάζνπλ ζηελ 

ρψξα πξννξηζκνχ, ν ηχπνο ηεο δηακνλήο ηνπο, ηα πξνβιήκαηα πγείαο θαη ε ιήςε 

θαξκάθσλ. ηε γξακκηθή παιηλδξφκεζε ηεο ζπλνπηηθήο θιίκαθαο ζσκαηηθήο πγείαο  ν 

πξνζαξκνζκέλνο ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ R
2 

είλαη 0,252 
 
πνπ ζεκαίλεη φηη νη 

αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο εξκελεχνπλ πνζνζηφ 25,2% ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηεο 

εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο ηεο ζπλνπηηθήο ζσκαηηθήο πγείαο. Απφ ηελ πεξαηηέξσ 

αλάιπζε βιέπνπκε φηη ε παιηλδξφκεζε είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή, δηφηη ην ζηαηηζηηθφ 

F=2,57 θαη ην p=0,023 δείρλνπλ φηη ην κνληέιν πνπ ρξεζηκνπνηήζακε ζηελ παξνχζα 

έξεπλα έρεη θάπνηα εξκελεπηηθή ηθαλφηεηα, αθνχ φιεο καδί νη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο 

επεξεάδνπλ ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή. Απφ ηνλ πίλαθα 12 ησλ αλεμάξηεησλ 



39 
 

κεηαβιεηψλ, βιέπνπκε φηη κφλν ε αλεμάξηεηε κεηαβιεηή Φχιν είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή. Ο ζπληειεζηήο θχινπ παίξλεη ηηκή 6,49 πνπ ζεκαίλεη φηη νη γπλαίθεο (ε 

ηηκή 1 δφζεθε ζηηο γπλαίθεο θαη ε ηηκή 0 ζηνπο άληξεο) δήισζαλ θαηά κέζν φξν 

πςειφηεξε ζσκαηηθή πγεία 6,5 κνλάδεο ζε ζρέζε κε ηνπο άληξεο.  

 

Πίλαθαο 12. Αλεμάξηεηεο  κεηαβιεηέο. 

ΤΝΣΔΛΔΣΔ 

Μνληέιν 

κε ηππνπνηεκέλνη 

ζπληειεζηέο 

ηππνπνηεκέλνη 

ζπληειεζηέο 

t ηηκή p B 

ηππηθφ 

ιάζνο Β 

1 (ζπλερείο 

κεηαβιεηέο) 
48,265 10,251  4,708 0,000 

ΦΤΛΟ 6,490 3,139 0,320 2,068 0,047 

ΖΛΗΚΗΑ -0,089 0,132 -0,108 -0,673 0,505 

ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 
2,147 3,425 0,106 0,627 0,535 

ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΑ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 
2,782 4,197 0,121 0,663 0,512 

ΥΡΟΝΟ 

ΓΗΑΜΟΝΖ ΣΖΝ 

ΔΛΛΑΓΑ 

-0,779 3,252 -0,037 -0,239 0,812 

ΠΡΟΒΑΖ ΣΖ 

ΥΧΡΑ 

ΠΡΟΟΡΗΜΟΤ 

-2,507 4,163 -0,086 -0,602 0,551 

ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ 

ΤΓΔΗΑ 
-3,827 4,201 -0,171 -0,911 0,369 

ΛΖΦΖ 

ΦΑΡΜΑΚΧΝ 
-6,013 4,253 -0,299 -1,414 0,167 

 

 

ηε γξακκηθή παιηλδξφκεζε πνπ έρεη εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηε ζπλνπηηθή  

θιίκαθα ςπρηθήο πγείαο νη ηηκέο ηνπ ζηαηηζηηθνχ F=0,96 θαη ε ηηκή p=0,49 δείρλνπλ φηη 

ε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή δελ επεξεάδεηαη απφ ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο πνπ 

θαζνξίζακε παξαπάλσ. 

 

5.2. ΤΕΖΣΖΖ 

Μειεηψληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο γηα ηελ ζρεηηδφκελε κε ηελ Τγεία 

Πνηφηεηα Εσήο δελ κπνξνχκε λα κελ ιάβνπκε ππφςε καο φηη ε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή 

πγεία ησλ πξνζθχγσλ απνηειεί κηα  πγεηνλνκηθή θαη ηαηξηθή πξφθιεζε. ε ζχγθξηζε 
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κε πιεζπζκνχο πνπ δελ έρνπλ εθηνπηζηεί βίαηα απφ ηηο εζηίεο ηνπο, νη πξφζθπγεο πνπ 

έρνπλ βηψζεη ηε βίαηε κεηαθίλεζε, εκθαλίδνπλ πεξηζζφηεξεο ρξφληεο παζήζεηο εμαηηίαο 

ησλ ηδηαηηέξσλ ζπλζεθψλ ηεο δσήο ηνπο, φπσο ν αληαγσληζκφο γηα βαζηθά είδε 

αλάγθεο, ε έιιεηςε θαξκάθσλ θαη ε έιιεηςε θαηάιιειεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. 

(Cassano & Fava, 2002) Βέβαηα, ππάξρεη πάληα ην ελδερφκελν ε απμεκέλε λνζεξφηεηα 

λα νθείιεηαη ζηε ζσκαηηθή θαη ςπρνινγηθή βία πνπ ππέζηεζαλ νη πξφζθπγεο θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ έλνπισλ ζπγθξνχζεσλ, φζν βξίζθνληαλ αθφκα ζηελ παηξίδα ηνπο. (Sabin 

et al, 2003) Οη κειέηεο δείρλνπλ φηη νη πξφζθπγεο πνπ δηακέλνπλ ζε δνκέο θηινμελίαο, 

φπσο είλαη ηα ζηξαηφπεδα, πθίζηαληαη ρακειφηεξε πνηφηεηα δσήο θη έρνπλ ρεηξφηεξνπο 

πγεηνλνκηθνχο δείθηεο επεηδή είλαη πεξηνξηζκέλνη ζηα ζχλνξα ηνπ ζηξαηνπέδνπ. 

(Vallée et al, 2011) Ηδηαίηεξα ζε ηέηνηεο δνκέο, φπνπ ζπγρξσηίδνληαη πνιιά άηνκα, θαη 

νη ζπλζήθεο πγηεηλήο είλαη πιεκκειείο, ππάξρεη ν θίλδπλνο εμάπισζεο κνιπζκαηηθψλ 

αζζελεηψλ αλάκεζα ζηνπο πξφζθπγεο. (Roussos et al, 2003)  

ε κηα ζπζηεκαηηθή αλαζθφπεζε εξεπλψλ γηα ηελ δηαλνεηηθή πγεία ησλ 

πξνζθχγσλ, βξέζεθε φηη πεξίπνπ ην 10% ησλ ελήιηθσλ πξνζθχγσλ ζηηο δπηηθέο ρψξεο 

έρεη κεηαηξαπκαηηθή δηαηαξαρή άγρνπο, ην 5% έρεη κεγάιε θαηάζιηςε θαη πεξίπνπ ην 

4% έρεη γεληθεπκέλε δηαηαξαρή άγρνπο, κε ηελ πηζαλφηεηα λα αιιειεπηθαιχπηνληαη 

απηέο νη δηαηαξαρέο ζην ίδην άηνκν, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο. (Fazel et al, 2005) Σα 

πξνβιήκαηα πγείαο ηνπο δελ ζρεηίδνληαη ηδηαηηέξσο κε ηα δεκνγξαθηθά ηνπο 

ραξαθηεξηζηηθά, αιιά θπξίσο κε ηελ εκπεηξία ηνπ ηξαπκαηηζκνχ, ε νπνία είλαη 

ζπληξηπηηθή γηα ηνπο πξφζθπγεο. (Heuvel, 1998) Αληίζηνηρεο έξεπλεο πνπ αθνξνχλ ζηα 

παηδηά θαη ζηνπο αλήιηθνπο πξφζθπγεο, θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη θπξίσο ε 

ςπρηθή πγεία ησλ αηφκσλ απηψλ πθίζηαηαη βιάβε, φπσο θαηάζιηςε, δηαηαξαρέο άγρνπο 

θαη κεηαηξαπκαηηθφ ζηξεο. (Fazel et al, 2011)  

πγθξίλνληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο καο κε ηελ αληίζηνηρε έξεπλα πνπ 

έγηλε ζηνλ ειιεληθφ πιεζπζκφ γηα ηελ επηθχξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ SF-36 ζηελ 

ειιεληθή γιψζζα, (Pappa et al, 2005), δηαθξίλνπκε νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο. ηνλ 

ειιεληθφ πιεζπζκφ ε ειηθία είλαη έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηε 

ζσκαηηθή πγεία ζρεηηθά πεξηζζφηεξν απφ ηελ ςπρηθή πγεία. Οη γπλαίθεο παξνπζηάδνπλ 

ρεηξφηεξε πγεία απφ ηνπο άλδξεο θαζψο θαη απηνί πνπ έρνπλ ρακειφηεξν επίπεδν 

εθπαίδεπζεο. Οη άγακνη, επίζεο θαίλεηαη λα έρνπλ θαιχηεξε πγεία, αιιά απηφ κπνξεί 

λα νθείιεηαη ζην φηη νη άγακνη έρνπλ θαη κηθξφηεξε ειηθία. ιεο νη παξαπάλσ 

κεηαβιεηέο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο κε p<0,0005. ηελ δηθή καο έξεπλα ζηνπο 

ζχξηνπο πξφζθπγεο κφλν ε κεηαβιεηή θχιν είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή, κε p=0,047, 
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κε ηηο γπλαίθεο λα δειψλνπλ θαηά κέζν φξν πςειφηεξε ζσκαηηθή πγεία 6,5 κνλάδεο ζε 

ζρέζε κε ηνπο άληξεο.  

ηνλ πίλαθα 13 βιέπνπκε ηηο κέζεο ηηκέο ησλ νρηψ θιηκάθσλ, ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο ζηνλ ειιεληθφ πιεζπζκφ, λα είλαη κεγαιχηεξεο απφ ηηο 

αληίζηνηρεο ζηνλ πιεζπζκφ ησλ χξησλ πξνζθχγσλ. Καη εδψ, φκσο, παξαηεξνχκε φηη, 

φπσο ζηελ έξεπλα ζηνπο χξηνπο πξφζθπγεο, ηε ρακειφηεξε κέζε ηηκή ηελ παίξλεη ε 

θιίκαθα ηεο δσηηθφηεηαο κε 66,53 θαη ηελ πςειφηεξε ε θιίκαθα ηεο θνηλσληθήο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο κε 82,05. ηηο ηππηθέο απνθιίζεηο ππάξρεη δηαθνξά ζηελ θιίκαθα κε 

ηε κεγαιχηεξε ηππηθή απφθιηζε, ε νπνία είλαη ε θιίκαθα ηνπ πεξηνξηζκνχ ησλ 

ηθαλνηήησλ-ξφισλ ιφγσ ζσκαηηθψλ πξνβιεκάησλ, 37,72 θαη ε κηθξφηεξε ηππηθή 

απφθιηζε ζηελ θιίκαθα ηεο ςπρηθήο πγείαο, 21,26, ελψ ζηελ έξεπλα ζηνλ ζπξηαθφ 

πξνζθπγηθφ πιεζπζκφ ε κεγαιχηεξε  θαη ε κηθξφηεξε απφθιηζε εκθαλίδνληαη ζηηο 

θιίκαθεο ηνπ πεξηνξηζκνχ ησλ ηθαλνηήησλ-ξφισλ ιφγσ ζπλαηζζεκαηηθψλ 

πξνβιεκάησλ θαη ηεο γεληθήο πγείαο αληίζηνηρα.  

ηνλ ειιεληθφ πιεζπζκφ νη θιίκαθεο πνπ κεηξάλε ηε ζεηηθή ή αξλεηηθή φςε ηεο 

επεμίαο ησλ εξσηψκελσλ, πνπ είλαη ε γεληθή πγεία, ε δσηηθφηεηα θαη ε ςπρηθή πγεία 

έρνπλ ρακειφηεξεο κέζεο βαζκνινγίεο, απφ απηέο πνπ κεηξνχλ ηνπο πεξηνξηζκνχο 

πγείαο, πνπ είλαη ε ζσκαηηθή ιεηηνπξγηθφηεηα, ε ςπρηθή ιεηηνπξγηθφηεηα, ν ζσκαηηθφο 

ξφινο, ν ζσκαηηθφο πφλνο, θαη ν ζπλαηζζεκαηηθφο ξφινο, θαη νη νπνίεο δίλνπλ 

πςειφηεξεο κέζεο βαζκνινγίεο. ηνλ χξην πξνζθπγηθφ πιεζπζκφ βιέπνπκε φηη ε 

γεληθή πγεία, ε δσηηθφηεηα θαη ε ςπρηθή πγεία έρνπλ, επίζεο,  κηθξφηεξν κέζν φξν απφ 

ηηο ππφινηπεο θιίκαθεο, κε εμαίξεζε, φκσο, ηελ επίζεο ρακειή βαζκνινγία ζηελ 

θιίκαθα ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ ξφινπ. Μπνξνχκε λα ππνζέζνπκε φηη ε ηδηφηεηα ηνπ  

πξφζθπγα επηδξά  πεξηνξηζηηθά ζηηο ηθαλφηεηέο ηνπ αηφκνπ λα εθηειεί ξφινπο, ιφγσ 

ςπρνινγηθψλ πξνβιεκάησλ.  

ε αλάινγε κε ηελ παξνχζα έξεπλα, πνπ δηεμήρζε ζε ζχξηνπο πξφζθπγεο ζηελ 

Ηνξδαλία, βξέζεθε φηη ην 1/3 απηψλ ππέθεξαλ απφ θαηάζιηςε, θαη απφ απηνχο ζην 35% 

ε θαηάζιηςε πξνυπήξρε, ελψ ην 40% ηελ απέθηεζε κεηά ησλ βίαην εθηνπηζκφ. 

(Gammouh et al, 2015) ηελ Ηηαιία νη Nante et al, αλαθέξνπλ φηη ηα δεδνκέλα ηεο 

έξεπλάο ηνπο δείρλνπλ φηη ε ειηθία ησλ πξνζθχγσλ επεξεάδεη ηνλ ζσκαηηθφ ξφιν, ηνλ 

ζσκαηηθφ πφλν θαη ηελ γεληθή πγεία. Οη πάλσ απφ ηα 30 εκθαλίδνπλ ρεηξφηεξα 

απνηειέζκαηα ζηηο ηξεηο παξαπάλσ θιίκαθεο πγείαο. Παξφκνηα απνηειέζκαηα έρνπκε 

θαη ζε έξεπλα κεηαμχ Ηξαθηλψλ κεηαλαζηψλ πνπ εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ Μαιαηζία, ζηελ 

νπνία θαίλεηαη φηη ηα λεαξφηεξα άηνκα έρνπλ ρακειφηεξε λνζεξφηεηα, επεηδή 

πξνζαξκφδνληαη θαιχηεξα ζηηο λέεο ζπλζήθεο θαη πςειφηεξεο ηηκέο ζηελ θιίκαθα ηεο  
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ζσκαηηθήο ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ρακειφηεξεο ζε απηήλ ηεο ςπρηθήο πγείαο. (Daher et 

al, 2011)   

 

Πίλαθαο 13. Αλάιπζε απνηειεζκάησλ SF-36 ζε Διιεληθφ, αζηηθφ πιεζπζκφ ζε 

ζχγθξηζε κε ηνλ πιεζπζκφ ησλ χξησλ πξνζθχγσλ. 

 Μέζε 

ηηκή 

Σππηθή 

Απφθιηζε 

 ειιεληθφο  

πιεζπζκφο 

ζχξηνη 

πξφζθπγεο 

ειιεληθφο  

πιεζπζκφο 

ζχξηνη 

πξφζθπγεο 

1. ΧΜΑΣΗΚΖ 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ 
80,76 64,88 25,62 27,54 

2. ΡΟΛΟ 

ΧΜΑΣΗΚΟ 
79,74 61,04 37,72 41,65 

3. ΧΜΑΣΗΚΟ 

ΠΟΝΟ 
72,98 59,00 31,66 30,26 

4. ΓΔΝΗΚΖ ΤΓΔΗΑ 67,46 48,00 23,54 18,68 

5. ΕΧΣΗΚΟΣΖΣΑ 66,53 44,53 22,39 26,47 

6. ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ 
82,05 66,27 28,12 28,93 

7. ΡΟΛΟ 

ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΗΚΟ 
81,53 48,06 36,31 45,60 

8. ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ 68,23 50,04 21,26 24,86 

Σα ζηνηρεία γηα ηνλ ειιεληθφ πιεζπζκφ ηνπ Πίλαθα 12 είλαη απφ ην «Validating and norming of the 

Greek SF-36 Health Survey» ησλ Evelina Pappa, Nick Kontodimopoulos & Dimitris Niakas 

 

ε έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη εληφο ηεο πξίαο, πξηλ ηνλ εκθχιην πφιεκν θαη ηνλ 

βίαην εθηνπηζκφ ησλ 6,5 εθαηνκκπξίσλ χξησλ, ην επίπεδν ηεο πγείαο ηνπο, κεηά απφ 

απηνεθηίκεζε, ήηαλ εμαηξεηηθά πςειφ. πγθεθξηκέλα ζηελ έξεπλα ησλ Taghrid et al 

(2007) ην πνζνζηφ ησλ εξσηψκελσλ πνπ αλαθέξεη ηελ πγεία ηνπ σο εμαηξεηηθή είλαη 

55,3%, ελψ απηφ πνπ ηελ αλαθέξεη σο θπζηνινγηθή είλαη 35,6% θαη κφλν έλα 9,1% 

αλαθέξεη θαθή απηφ-εθηηκψκελε πγεία. ηελ ίδηα έξεπλα θαίλεηαη φηη νη γπλαίθεο 

αλέθεξαλ ρεηξφηεξε πγεία ζε ζρέζε κε ηνπο άληξεο γηαηί απφ ην ζπλνιηθφ αξηζκφ 

απηψλ πνπ αλέθεξαλ σο θαθή ηελ πγεία ηνπο ην 69,4% ήηαλ γπλαίθεο θαη κφλν ην 

30,6% άληξεο. Απφ ηα ππφινηπα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ζηελ ίδηα έξεπλα θάλεθε φηη νη 

κεγαιχηεξνη, νη έγγακνη, νη ιηγφηεξν κνξθσκέλνη θαη νη άλεξγνη αλέθεξαλ ρεηξφηεξε 

απηνεθηηκψκελε πγεία  απφ ην ππφινηπν δείγκα.  

Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο βιέπνπκε φηη επηβεβαηψλεηαη ην 

ρακειφ επίπεδν απηφ-αμηνιφγεζεο ηεο ζπλνιηθήο ζσκαηηθήο θιίκαθαο, αιιά θπξίσο 

ηεο ζπλνιηθήο ςπρηθήο θιίκαθαο ηεο πγείαο ησλ πξνζθχγσλ. Γηα ηελ κελ πξψηε ν 
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κέζνο φξνο 43,85 θαη γηα ηελ δεχηεξε 38,57, ηνπνζεηεί ηνλ πιεζπζκφ απηφλ ζε ρακειά 

επίπεδα πγείαο. Σν ρακειφ επίπεδν ζπλνιηθήο ςπρηθήο πγείαο είλαη έλα αλακελφκελν 

εχξεκα ζε πιεζπζκνχο φπσο νη πξφζθπγεο. ε πξφζθαηε κειέηε ηεο UNICEF ζε 

ζπλεξγαζία κε ην Ηλζηηηνχην Τγείαο Παηδηνχ, ησλ Nikolaidis et al (2017), ζρεηηθά κε 

ηηο ςπρηθέο θαη ςπρνθνηλσληθέο αλάγθεο ησλ Αζπλφδεπησλ Αλειίθσλ ζηελ ρψξα καο 

βξέζεθε φηη ζε πνζνζηφ 75% νη αζπλφδεπηνη αλήιηθνη είραλ ήπηα, κέηξηα ή ζνβαξά 

πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο θαη απφ απηνχο πεξίπνπ νη κηζνί, πνζνζηφ 45%, εκθάληδαλ 

βίαηε θαη επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά, ελψ ε παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά θαη ε ρξήζε νπζηψλ, 

εκθαλίδνληαλ κε ρακειφηεξα πνζνζηά, 5% θαη 8% αληίζηνηρα.  

χκθσλα κε ηελ Raphael (1986), κεηά απφ κηα θαηαζηξνθή πνπ νθείιεηαη ζηνλ 

άλζξσπν ηα πξνβιήκαηα πγείαο θαη ε λνζεξφηεηα πνπ εκθαλίδεη ν πιεγείο  πιεζπζκφο, 

ζε πνζνζηφ πάλσ απφ 30% παξαηείλνληαη κέρξη θαη έλα έηνο κεηά. Πνιιέο απφ απηέο 

ηηο λνζεξφηεηεο, ηειηθά, ρξνλίδνπλ. Δπνκέλσο γξήγνξα ν πιεζπζκφο απηφο ζα 

αλαδεηήζεη ηαηξηθή πεξίζαιςε. Γηα ηηο ρψξεο πνπ θηινμελνχλ κεγάιν αξηζκφ 

πξνζθχγσλ ε αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πγείαο ηνπο απνηειεί νηθνλνκηθή 

απεηιή. Έλα κεγάιν κέξνο ησλ αζζελψλ πξνζθχγσλ πξνζθεχγεη ζην δεκφζην ζχζηεκα 

πγείαο, επηβαξχλνληαο ην κε ηαηξηθέο θαη θαξκαθεπηηθέο δαπάλεο. Αληίζεηα έλα 

κηθξφηεξν ηκήκα θαηεπζχλεηαη πξνο ηελ ηδησηηθή πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, φπνπ 

πιεξψλεη δπζαλάινγα πνζά ζε ζρέζε κε ηνπο πνιίηεο ηεο ρψξαο θηινμελίαο. Έλα ηξίην 

κηθξφηεξν κέξνο πεξηνξίδεηαη ζηελ παξνρή πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο απφ ηηο ΜΚΟ ή 

άιινπο θηιαλζξσπηθνχο θνξείο. (Doocy et al, 2016) ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, δε, 

παξαηεξείηαη ην επηθίλδπλν, γηα ηελ πγεία, θαηλφκελν ηεο θαηαλάισζεο, θπξίσο απφ 

πξφζθπγεο πνπ δηαζέηνπλ εηζφδεκα, θαξκάθσλ πνπ δελ έρνπλ ζπληαγνγξαθεζεί απφ 

ηαηξφ, αιιά απνηεινχλ ηδησηηθή αγνξά, ρσξίο λα έρνπλ πξνεγεζεί θιηληθή εμέηαζε ή 

αηκαηνινγηθέο εμεηάζεηο. Ζ θαηαλάισζε απηή απμάλεηαη κε ηελ αχμεζε ησλ 

αγρσηηθψλ παξαγφλησλ φπσο είλαη νη δπζθνιίεο ζηελ απφθηεζε αζχινπ. (Alemi et al,  

2017) 

Ζ κνληκφηεηα ησλ πξνβιεκάησλ πνπ έρνπλ απνθηήζεη νη πξφζθπγεο έρεη 

κειεηεζεί πνιιέο θνξέο. Φαίλεηαη φηη αθφκε θαη ν επαλαπαηξηζκφο ηνπο δελ ιχλεη 

πξνβιήκαηα γηαηί απαηηεί ηε κεηαθίλεζε ελφο ήδε επάισηνπ θαη ηξαπκαηηζκέλνπ 

πιεζπζκνχ, ζε έλαλ ηφπν δπζάξεζησλ αλακλήζεσλ θαη ίζσο αθφκα αζηαζψλ 

ζπλζεθψλ. Δπνκέλσο είλαη απαξαίηεην λα  ζρεδηαζηνχλ θαη λα δεκηνπξγεζνχλ νη 

θαηάιιειεο ζπλζήθεο, θπξίσο ςπρηθήο πγείαο, γηα ηνπο πξφζθπγεο. (Sabin et al, 2006) 

πγθξίλνληαο ηα επξήκαηα ηεο δηθήο καο έξεπλαο, δειαδή ηα ρακειά επίπεδα 

ηφζν ηεο ζπλνιηθήο ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο πγείαο φζν θαη ησλ επηκέξνπο θιηκάθσλ 



44 
 

πγείαο, κε ηηο άιιεο έξεπλεο πνπ έρνπλ δηελεξγεζεί ζε πξνζθπγηθνχο πιεζπζκνχο, 

ζπκπεξαίλνπκε φηη επηβεβαηψλεηαη γηα άιιε κηα θνξά ε δπζρεξήο θαηάζηαζε ηεο 

πγείαο ησλ πξνζθχγσλ. Παξφιν πνπ ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο πξφζθπγεο ζην ζηξαηφπεδν 

ησλ Γηαβαηψλ εδφζεζαλ παξνρέο πνπ βειηηψλνπλ ην επίπεδν δηαβίσζεο ηνπο, φπσο 

νηθίζθνη κε θνπδίλα θαη κπάλην, νηθνλνκηθφ επίδνκα γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ 

ηνπο, πξφζβαζε ησλ παηδηψλ ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε, ζπλερήο παξνπζία γηαηξψλ απφ 

ΜΚΟ θαη δσξεάλ πξφζβαζε ζην ΔΤ, θαίλεηαη φηη ε επίδξαζε ησλ δπζρεξεηψλ πνπ 

ζπλνδεχνπλ ηνπο πξφζθπγεο θξαηνχλ ηα επίπεδα ηεο πγείαο ηνπο ρακειά. 

Γηα ηελ απξφζθνπηε, ινηπφλ, παξνρή πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζηνπο πξφζθπγεο, 

φζν απηνί ζα βξίζθνληαη ζηελ ρψξα καο πξέπεη λα πξνυπνινγηζηνχλ πνζά γηα ηελ 

πγεηνλνκηθή ηνπο πεξίζαιςε, θη απηφ είλαη ρξένο ηεο ειιεληθήο πνιηηείαο, ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, γηα ηελ νπνία ε Διιάδα απνηειεί αλάρσκα εηζφδνπ 

ππεξπιεζπζκνχ πξνζθχγσλ, θαη ησλ Γηεζλψλ Οξγαλψζεσλ πνπ έρνπλ ζηελ επζχλε 

ηνπο πξφζθπγεο, ηνπο κεηαλάζηεο, ηνπο αηηνχληεο άζπιν θαη γεληθά αλζξψπνπο ππφ 

θαζεζηψηνο πξνζηαζίαο. Κπξίσο ε Διιάδα νθείιεη λα κείλεη πηζηή ζηηο επηηαγέο ηνπ 

Υάξηε ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη λα εμαζθαιίζεη ζηνπο πξφζθπγεο κηα 

αμηνπξεπή δηαβίσζε, αθφκα θη αλ γλσξίδεη φηη ε πιεηνςεθία ησλ  πξνζθχγσλ 

βξίζθεηαη πξνζσξηλά ζηελ ρψξα καο επηζπκψληαο λα θηάζεη, γξήγνξα, ζε άιιεο 

επξσπατθέο ή ακεξηθαληθέο ρψξεο.  

Καηά ηελ εθπφλεζε ηεο έξεπλαο απηήο  αληηκεησπίζακε δπζρέξεηεο πνπ έζεζαλ 

πεξηνξηζκνχο ζηελ ζπιινγή κεγάινπ αξηζκνχ έγθπξσλ εξσηεκαηνινγίσλ. Ζ θπξηφηεξε 

απφ απηέο ήηαλ ε απξνζπκία ησλ πξνζθχγσλ λα παξαιάβνπλ θαη λα ζπκπιεξψζνπλ ηα 

εξσηεκαηνιφγηα, εμαηηίαο ηεο θφπσζεο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ ζπλερή ζπκπιήξσζε 

εγγξάθσλ, ζρεηηθψλ είηε κε ηελ απφθηεζε αζχινπ είηε κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζε 

δηάθνξεο δξάζεηο ησλ ΜΚΟ. ηνπο παξάγνληεο πνπ πξνθαινχλ ηελ απξνζπκία αο 

ζπλππνινγηζηνχλ  θαη ε αξλεηηθή ςπρνινγηθή ηνπο θαηάζηαζε θαη ηα αηζζήκαηα 

εγθισβηζκνχ πνπ ηνπο δηαθαηέρνπλ, ιφγσ ηεο παξαηεηακέλεο παξακνλήο ηνπο ζηελ 

ρψξα καο. Μεγάιν πεξηνξηζκφ πξνθαιεί επίζεο θαη ε αδπλακία παξνρήο βνήζεηαο θαη 

επεμεγήζεσλ ζηελ γιψζζα ησλ εξσηψκελσλ, ψζηε λα παξαθηλεζνχλ γηα έγθπξε 

ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ. Θεσξνχκε πσο είλαη απαξαίηεηε ε ζπλέρηζε ηεο 

δηεξεχλεζεο ηεο ρεηηδφκελεο κε ηελ Τγεία Πνηφηεηα Εσήο ησλ πξνζθχγσλ, κε 

παξφκνηεο έξεπλεο ζε άιιεο δνκέο θηινμελίαο θαη ζε άιιεο εζληθφηεηεο πξνζθχγσλ, 

γηαηί ζα δψζεη πνιχηηκα ζηνηρεία ψζηε λα νξγαλσζεί απνηειεζκαηηθά ε παξνρή 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζηνπο πξνζθπγηθνχο πιεζπζκνχο. 
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