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ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΟΡΑ.
Στεφανία Τότσκα, Φιλιππίνα Γιαννίση- Χατζηγιάννη, Μαρία Ρεντίνη, Ευδοξία Γρηγοριάδου
Κέντρο Υγείας Τούμπας, Θεσσαλονίκη
Εισαγωγή: Τα τελευταία χρόνια έχουμε γίνει μάρτυρες μίας πρωτόγνωρης προσφυγικής χρήσης με τη χώρα μας να επωμίζεται μεγάλο βάρος.
Ωστόσο στην πλειονότητά τους οι προσφυγικές ροές αποτελούνται από οικογένειες που άφησαν πίσω τους μία «κανονική» ζωή με
επαγγελματική δραστηριότητα και ξεκίνησαν ένα μακρύ ταξίδι για μία νέα αρχή κουβαλώντας όλα τα όνειρα και τις φιλοδοξίες τους.
Σκοπός: Η καταγραφή των στόχων και των προσδοκιών των παιδιών προσφύγων στη χώρα μας αλλά και επιδημιολογικών χαρακτηριστικών των

γονέων τους.
Υλικό-Μέθοδος: Οικογένειες προσφύγων που προσήλθαν στο κέντρο μας με αφορμή την έκδοση πιστοποιητικού υγείας. Με τη βοήθεια
μεταφραστών χορηγήθηκε ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις που αφορούσαν την οικογενειακή και επαγγελματική κατάσταση καθώς και
ερωτήσεις κοινωνικού ενδιαφέροντος. Ακόμα μέσω του ερωτηματολογίου επιδιώχθηκε η προσέγγιση των προσφύγων ως προς τα όνειρα και
τις φιλοδοξίες τους σε ένα ασφαλές περιβάλλον με εξασφαλισμένες τις βασικές ανάγκες για στέγη και τροφή, που τους δίνει πλέον τη
δυνατότητα να στοχεύουν και να επιζητούν κάτι καλύτερο.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
•

Συνολικά συλλέχθηκαν πληροφορίες για 103 παιδιά, εκ

•

των οποίων τα 57 αγόρια (54,8%) ,
•

με διάμεση ηλικία τα 11 έτη.

•

Το 61% των παιδιών είχε καταγωγή από Συρία και Ιράκ.

Μόνο το 70% των παιδιών βρισκόταν στη χώρα και με
τους 2 γονείς.

•

Όσον αφορά την επαγγελματική δραστηριότητα των

πατέρων στη χώρα τους, το 35% ήταν έμποροιελεύθεροι επαγγελματίες και το 27,2% ήταν τεχνίτες

•

•

Η πλειονότητα των παιδιών έκανε μία στάση στην
Τουρκία πριν φτάσει στην Ελλάδα (87,5%), ενώ τα μισά
περίπου παιδιά (46,5% ) παρέμειναν λιγότερο από 1
μήνα σε κάποιο ενδιάμεσο σταθμό.
Το 32,5% των παιδιών δήλωσε ότι επιθυμεί να ζήσει
μόνιμα στην Ελλάδα, ενώ η Γερμανία ήταν 2η σε σειρά
προτίμησης με ποσοστό 24,7%.

•

Το 70% των μητέρων δεν εργάζονταν.

•

Σχετικά με το επάγγελμα που θα ήθελαν να
ακολουθήσουν όταν μεγαλώσουν, οι δημοφιλέστερες
απαντήσεις ήταν ιατρός, δάσκαλος και μηχανικός με
συνολικό ποσοστό 56,5% ενώ ακολουθούσαν τα
επαγγέλματα του αστυνομικού, πιλότου, αθλητή και
καλλιτέχνη.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

•
•
•

28,8% των παιδιών εύχεται να πετύχει τα επαγγελματικά του όνειρα
23,1% εύχεται υγεία, ειρήνη και ασφάλεια στον κόσμο
Μόνο 5% εύχεται να επιστρέψει στην πατρίδα του.

Τα παιδιά των προσφύγων συνεχίζουν να ονειρεύονται ένα
καλύτερο μέλλον σε μία νέα χώρα, προσπερνώντας την
προτεραιότητα της διαρκούς επιβίωσης.

