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Το παρόν φυλλάδιο δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου FA.B! 
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Αυτό το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ασύλου, 
Μετανάστευσης και Ενταξης της Ευρωπαϊκής ένωσης 
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ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΌ ΤΌ ΦΥΛΛΑΔΙΌ

Ποια είναι τα αγόρια και τα κορίτσια διαφόρων ηλικιών που εγκαταλείπουν τις 
χώρες καταγωγής τους και φτάνουν στην Ευρώπη μόνα χωρίς την οικογένειά 
τους;

Τι τα ωθεί να εγκαταλείψουν τη χώρα τους και να αναζητήσουν μια νέα ζωή σε 
μια νέα χώρα;

Πώς ταξιδεύουν, πώς φτάνουν;

Τι ονειρεύονται αυτοί/ες οι νεαροί/ες μετανάστες/τριες; Ποια είναι τα μελλοντικά 
τους σχέδια; 

Μάθετε περισσότερα για το ταξίδι των Hazan, Ali, Hussan, τριών από αυτούς που 
είναι πρόθυμοι να μας πουν περισσότερα για το ταξίδι τους.

Το φυλλάδιο προσφέρει μια εικόνα για την καλύτερη κατανόηση του ποιοι 
είναι οι λεγόμενοι ασυνόδευτοι ανήλικοι και ποιες είναι οι προκλήσεις που τους 
περιμένουν μόλις φτάσουν στην Ευρώπη.

Γιατί φτιάξαμε αυτό το φυλλάδιο; Ευελπιστούμε σε νέους και διαφορετικούς 
τρόπους υποδοχής αυτών των νεαρών μεταναστών/τριών και τους πρωθούμε.
Γιατί να μην ανοίξουμε τις πόρτες του σπιτιού και της οικογένειάς μας και να 
προσφέρουμε μια εναλλακτική λύση στα κέντρα υποδοχής;

Τι μπορούμε να προσφέρουμε στους νέους μετανάστες/τριες για να έχουν 
την ευκαιρία για σπουδές, μια προοπτική στη ζωή τους, μία ελπίδα να 
πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους;

Το ευρωπαϊκό έργο FA.B! προσφέρει σε οικογένειες, άτομα και ζευγάρια 
διάφορες ευκαιρίες συμμετοχής και συνεργασίας για την υποδοχή και φιλοξενία 
νεαρών μεταναστών/τριών. Παρέχει ενημέρωση, κατάρτιση και υποστήριξη σε 
κάθε ενδιαφερόμενο/η.

Διαβάστε αυτό το φυλλάδιο, μάθετε περισσότερα, επικοινωνήστε μαζί μας στην 
πλατφόρμα του FA.B! και συμμετέχετε κι εσείς στο έργο μας.



ΑΣΥΝΌΔΕΥΤΌΣ ΑΝΉΛΙΚΌΣ ΣΤΉΝ ΕΥΡΏΠΉ
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FAmily Based care for children in migration

FA.B. 
Όπως δηλώνει η Ευρωπαϊκή Ενωση στο άρθρο 2 της Όδηγίας 2011/95/ΕΕ, στην 
Ευρωπαϊκή Ενωση ασυνόδευτος ανήλικος είναι «ο ανήλικος που φτάνει στο 
έδαφος των κρατών μελών χωρίς να συνοδεύεται από ενήλικο υπεύθυνο για 
αυτόν σύμφωνα με το νόμο ή την πρακτική του οικείου κράτους μέλους, και 
εφόσον κανένας ενήλικος δεν ασκεί στην πράξη την επιμέλειά του· ο όρος 
καλύπτει επίσης τον ανήλικο που αφέθηκε ασυνόδευτος κατόπιν της εισόδου 
του στο έδαφος των κρατών μελών».
Θα πρέπει να αναφερθεί, ωστόσο, ότι οι ασυνόδευτοι ανήλικοι/ες θεωρούνται 
ειδική περίπτωση σε σχέση με τη μετανάστευση, τη διαδικασία ασύλου και άλλες 
μορφές διεθνούς προστασίας μόλις φθάσουν στην ΕΕ. Περιλαμβάνονται στην 
κατηγορία των «πλέον ευάλωτων», μαζί με άτομα όπως οι ανήλικοι γενικά, τα 
άτομα με αναπηρία, οι ηλικιωμένοι, οι έγκυες γυναίκες και τα θύματα εμπορίας 
ανθρώπων. Λόγω της ιδιότητας του/της ασυνόδευτου/ης και της έλλειψης 
προστασίας, οι ασυνόδευτοι ανήλικοι είναι εξαιρετικά ευάλωτοι σε απειλές 
(όπως η εμπορία, η σωματική βία, οι ψυχικές ασθένειες, οι διακινητές κ.λπ.) όταν 
εισέρχονται σε μια νέα χώρα.
Ώς «ευάλωτα άτομα», οι ασυνόδευτοι ανήλικοι λαμβάνουν, βάσει νόμου, ειδική 
μεταχείριση και προστασία κατά τη διαδικασία ασύλου από το κράτος μέλος. 
Είναι σημαντικό να τεθεί το καθεστώς της ευαλωτότητας πάνω από αυτό του/
της «μετανάστη/τριας», προκειμένου να παρασχεθεί η κατάλληλη νομική στήριξη 
στους ασυνόδευτους ανηλίκους.
Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι, ενώ η Ευρωπαϊκή Ενωση έχει διαμορφώσει 
αρκετές οδηγίες και κανονισμούς σχετικά με τις διαδικασίες μετανάστευσης και 
ασύλου των ασυνόδευτων ανηλίκων με στόχο την ομοιόμορφη εφαρμογή τους 
εντός της ηπείρου, τα επιμέρους κράτη μέλη έχουν ερμηνεύσει τις οδηγίες ή τους 
κανονισμούς με πολύ διαφορετικούς τρόπους. Το 2010, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
συνέταξε ένα έγγραφο με την ονομασία «Σχέδιο δράσης για τους ασυνόδευτους 
ανηλίκους (2010-2014)» ως μια προσπάθεια να σχεδιαστεί ένα πλήρες και ευέλικτο 
πλαίσιο για τα κράτη μέλη της ΕΕ, το οποίο να επικεντρώνεται στην προστασία 
που απαιτείται για τους ασυνόδευτους ανηλίκους που εισέρχονται στην ΕΕ. Το 
σχέδιο περιγράφει την ιδέα ότι ένας ασυνόδευτος ανήλικος, εντός κατάλληλου 
χρονικού πλαισίου από τη στιγμή που εντοπίζεται στο έδαφος της ΕΕ ή στα 
σύνορα της ΕΕ, θα πρέπει να αναλαμβάνεται από τις αρμόδιες αρχές. Το σχέδιο 
είναι δομημένο γύρω από δέκα αρχές που θα στηρίξουν στο μέλλον τα θεσμικά 
όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη στην προσέγγισή των ασυνόδευτων ανηλίκων 
κατά την άφιξή τους. Καθώς το σχέδιο δράσης δεν αποτελεί δεσμευτική πράξη, 
αλλά αφετηρία για περαιτέρω συζήτηση από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα 
κράτη μέλη, σχεδόν όλα τα μέλη της ΕΕ δεν διαθέτουν ακόμη ειδικούς νόμους 
ή ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο που να περιγράφει ανοιχτά τις ειδικές ανάγκες 
προστασίας των ασυνόδευτων ανηλίκων.
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ΤΑ ΔΕΔΌΜΕΝΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

ΑΣΥΝΌΔΕΥΤΌΙ ΑΝΉΛΙΚΌΙ ΣΤΉΝ ΕΥΡΏΠΉ ΜΕ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ

 Graphic n. 1- Πηγή EUROSTAT
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Graphic n. 2- Πηγή EUROSTAT

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, 13,800 ασυνόδευτοι ανήλικοι υπέβαλαν 
αίτηση ασύλου στην Ευρώπη το 2019. Αυτό αντιπροσωπεύει το 7% του συνόλου 
των αιτούντων άσυλο στην Ευρώπη το 2019. Ό αριθμός αυτός είναι σημαντικά 
μειωμένος σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη και έχει επιστρέψει στα επίπεδα 
πριν από τη λεγόμενη μεταναστευτική κρίση που ξεκίνησε το 2014.
Το προφίλ του ασυνόδευτου ανηλίκου στην Ευρώπη είναι συνήθως αυτό ενός 
άνδρα ηλικίας 16-17 ετών. Στην πραγματικότητα, οι άνδρες αντιπροσωπεύουν το 
85% των ασυνόδευτων ανηλίκων που ζήτησαν άσυλο στην Ευρώπη το 2019, ενώ 
οι 16-17χρονοι αντιπροσωπεύουν το 67%.
Όι ασυνόδευτοι ανήλικοι στην Ευρώπη προέρχονται κυρίως από το Αφγανιστάν 
(περίπου τέσσερις χιλιάδες άτομα, 30% του συνόλου των ασυνόδευτων ανηλίκων), 
τη Συρία και το Πακιστάν (περίπου 1.4 χιλιάδες, 10%) και ακολουθούν η Σομαλία, 
η Γουινέα και το Ιράκ.
Όι χώρες προέλευσης είναι παρόμοιες με εκείνες του 2018, με εξαίρεση την 
Ερυθραία, η οποία το 2018 ήταν η δεύτερη χώρα και η οποία αντίθετα είδε 
δραστική μείωση των αιτήσεων το 2019. Σε γενικές γραμμές, ωστόσο, όλες οι 
χώρες κατέγραψαν μείωση σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Βλ. Graphic n. 1
Το 2019, οι περισσότερες αιτήσεις ασύλου ασυνόδευτων ανηλίκων υποβλήθηκαν 
στην Ελλάδα, η οποία έλαβε περίπου 3,300 αιτήσεις, δηλαδή το 24% του συνόλου. 
Ακολουθούν η Γερμανία (2,700, 19%), το Βέλγιο και η Όλλανδία. Ή Ιταλία, με περίπου 
700 αιτήσεις (-83% σε σύγκριση με το 2018), κατέβηκε χαμηλότερα στον κατάλογο 
των χωρών με τις περισσότερες αιτήσεις- σκεφτείτε ότι το 2017 βρισκόταν στην 
πρώτη θέση με περίπου δέκα χιλιάδες αιτήσεις. Βλ. Graphic n. 2
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everyone deserves affection and support to grow into adulthood 

CIDIS

The claim

The young migrants 
wearing glases to 
protect identity and 
look very cool

The partners

Funder

IN ENGLISH

MINORS TRAVELLING ALONE

Co-funded by 
the European Union

Hazan from Afghanistan to Moria
Ali from Pakistan to Evros

Hussan from Syria to Samos

FAmily Based care for children in migration

FA.B. 

Sadek from Bangladesh to Malta

Selim from Marocco to Malta

Ahmad from Syria to Malta

Mohammed from Somalia to Cyprus

François from Cameroon to Cyprus

Raed from Syria to Cyprus

Dijibril from Guinea to Barbate

Mousa from Ivory Coast 
to Fuerteventura

Hamza from Marocco to Melilla

Hazan from Afghanistan to Moria

Ali from Pakistan to Evros

Hussan from Syria to Samos

Petrit from Albania to Perugia 

Amil from Bangladesh to Naples

Marouane from Tunisia to Naples



THE FA.B! BOOKLETS AVAILABLE
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Το ταξίδι του Μοχάμεντ από τη Σομαλία 
στην Κυπριακή Δημοκρατία

Το ταξίδι του Φρανσουά από το Καμερούν 
στην Κυπριακή Δημοκρατία

Το ταξίδι του Raed, από το φόβο στην 
ελπίδα

everyone deserves affection and support to grow into adulthood 

The European project

IN ITALIAN

IN GREEK

IN SPANISH

MINORS TRAVELLING ALONE

FAmily Based care for children in migration

FA.B. 

Hazan from Afghanistan to Moria
Ali from Pakistan to Evros

Hussan from Syria to Samos

Three different stories 
of unaccompanied 
foreign minors

Dijibril de Guinea a Barbate 

Mousa de Costa de Marfil 
a Fuerteventura

Hamza de  Marruecos a Melilla

Petrit dall’Albania a Perugia

Amil dal Bangladesh a Napoli

Marouane dalla Tunisia a Napoli 

Το ταξιδι του Hazan στη Μορια

Το ταξιδι του Ali στον Εβρο

Το ταξιδι του Hussan στη Σαμο
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Το Αφγανιστάν, “πατρίδα των 
γενναίων”, είναι παραδοσιακά μία 
από τις πρώτες χώρες στον κόσμο 
στην παραγωγή προσφύγων, ως 
αποτέλεσμα μεγάλων πολέμων, 
διώξεων, βασανιστηρίων και 
γενοκτονιών. Ό πληθυσμός του 
Αφγανιστάν δεν έχει κοινή εθνική 
ταυτότητα, αλλά είναι διαιρεμένος 
με βάση εθνοτικά, φυλετικά και 
γλωσσικά χαρακτηριστικά, καθώς 
και με βάση τη θρησκευτική 
πίστη. Ετσι, τρεις στους τέσσερις 
Αφγανούς/ες έχουν βιώσει στη ζωή 
τους εκτοπισμό στο εσωτερικό 
ή/και στο εξωτερικό της χώρας. 
Κύριοι μεταναστευτικοί προορισμοί 
είναι οι γειτονικές χώρες του 
Ιράν και του Πακιστάν, ενώ στην 
Ευρώπη οι Αφγανοί/ες προτιμούν 

ΑΦΓΑΝΌΙ ΑΣΥΝΌΔΕΥΤΌΙ ΑΝΉΛΙΚΌΙ 
ΣΤΙΣ ΧΏΡΕΣ ΤΌΥ FA.B! 

FAmily Based care for children in migration

FA.B. 

Σπάνια

Ιταλία

Μάλτα

Ελλάδα

Κύπρος
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ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ

Θεσμική μορφή: Ισλαμικό 
Εμιράτο του Αφγανιστάν 
Πρωτεύουσα: Καμπούλ (4.6 
εκατομμύρια κάτοικοι) 
Γλώσσα: Παστού και Νταρί
Επιφάνεια: 652,864 
τετραγωνικά χιλιόμετρα 
Πληθυσμός: 32.89 εκατομμύρια 
(στοιχεία του 2020)
Πυκνότητα: 48.08 κάτοικοι / 
τετραγωνικό χιλιόμετρο
Νομισματική μονάδα: Αφγάνι, 
συντομογραφία: AFN - 104,64 
αφγάνι αντιστοιχούν σε 1 ευρώ 
Περιφέρειες και επαρχίες: Το 
Αφγανιστάν είναι χωρισμένο 
σε 34 επαρχίες οι οποίες 
χωρίζονται περαιτέρω σε 
σχεδόν 400 επαρχιακές 
περιφέρειες.

τη Γερμανία και ακολουθούν η 
Αυστρία, η Γαλλία και η Σουηδία. 
Τα στοιχεία της Eurostat  δείχνουν 
ότι 13,860 Αφγανοί/ες ζήτησαν 
άσυλο το δεύτερο τρίμηνο 
του 2021, ενώ 1,500 αιτήσεις 
προήλθαν από ασυνόδευτους/
ες ανήλικους/ες. Όσον αφορά την 
Ελλάδα, λειτουργεί γι’ αυτούς/ες 
περισσότερο ως χώρα διέλευσης. 
Ή εγκατάσταση στην Ελλάδα δεν 
επιδιώκεται συνειδητά, παρόλο 
που η έξοδος από τη χώρα με 
νόμιμους τρόπους μπορεί να είναι 
δύσκολη, ενώ η χρήση παράνομων 
μέσων μπορεί να είναι εξαιρετικά 
επικίνδυνη. 

Αφγανισταν
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ΤΌ ΤΑΞΙΔΙ ΤΌΥ HAZAN ΣΤΉ ΜΌΡΙΑ

Ό Hazan έφυγε από το Αφγανιστάν 
επειδή η οικογένειά του διώκονταν 
από τους Ταλιμπάν επειδή ανήκε 
στη μειονότητα των Χαζάρα. 
Ξεκίνησε το ταξίδι του μαζί με τα 
μικρότερα αγόρια αδέλφια του από 
την επαρχία Daykundi.

Ό Hazan διένυσε μεγάλη απόσταση 
με τα πόδια πριν φτάσει στην 
Ελλάδα. Πρώτα έκανε το πέρασμα 
από το Αφγανιστάν στο Ιράν και 
στη συνέχεια το πιο επικίνδυνο 
μέρος του ταξιδιού στην Τουρκία. 
Εκεί, έμεινε στην πόλη Van και 
αργότερα μεταφέρθηκε στην 
Κωνσταντινούπολη με τη βοήθεια 
διακινητών. Μετά από αρκετές 
προσπάθειες, κατάφερε να 
εισέλθει στην Ελλάδα με λέμβο 
στα θαλάσσια σύνορα του Βορείου 
Αιγαίου στο νησί της Λέσβου.

ΑΦΙΞΉ

ΑΝΑΧΏΡΉΣΉ

ΤΑΞΙΔΙ

FAmily Based care for children in migration

FA.B. 

Ό Hazan έφτασε από το 
Αφγανιστάν στη Μόρια της 
Λέσβου στην Ελλάδα το 2019. 
Τότε ήταν 13 ετών και ήρθε μαζί 
με τα αδέλφια του σε μια μικρή 
βάρκα γεμάτη με πολλούς/ες 
άλλους/ες μετανάστες/τριες και 
πρόσφυγες. Καταγράφηκε και 
μετά από λίγο καιρό υποβλήθηκε 
στη διαδικασία εκτίμησης της 
ηλικίας του. Βρισκόταν στη λίστα 
αναμονής για δομή φιλοξενίας 
για 5 μήνες, κατά τη διάρκεια των 
οποίων έμεινε στην ασφαλή ζώνη 
της Μόριας. Όταν προέκυψαν κενές 
θέσεις, ο Hazan και τα αδέλφια του 
μεταφέρθηκαν σε δομή φιλοξενίας 
στην Αθήνα.
Παρόλο που ο Hazan ήταν 
μεγαλύτερος και θα μπορούσε 
να επιλέξει να ζήσει σε δομή 
φιλοξενίας με αγόρια της 
ηλικίας του και να χωριστεί από 
τα αδέρφια του, ήθελε να τα 

Van

Ελλάδα Τουρκία
Μόρια
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ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ

προστατεύσει και αποφάσισε να 
μείνει μαζί τους σε μία δομή για 
ασυνόδευτους ανηλίκους ηλικίας 
6-12 ετών. Ήταν ο μεγαλύτερος 
σε ηλικία στη δομή, στην οποία 
ζούσε μαζί με άλλα 40 αγόρια, 
μοιραζόμενος ένα δωμάτιο με 
τα αδέρφια του και ένα άλλο 
αγόρι. Αφού πέρασε 6 μήνες εκεί, 
ενημερώθηκε από την κοινωνικό 
λειτουργό και τον ψυχολόγο 
της δομής για τη δυνατότητα να 
λάβει ανάδοχη φροντίδα για ένα 
προσωρινό χρονικό διάστημα 
μέχρι να εξεταστεί η υπόθεση 
οικογενειακής επανένωσης του με 
συγγενείς στην Αυστρία.

Ιράν

Daykundi

Ή ΙΣΤΌΡΙΑ
Ό Hazan ήταν αρχικά 
επιφυλακτικός, αλλά μετά από 
συζήτηση με τους συγγενείς 
του αποφάσισε ότι η ανάδοχη 
φροντίδα θα ήταν η καλύτερη 

επιλογή για εκείνον και τα αδέλφια 
του. Αφού ολοκληρώθηκαν 
όλα τα απαραίτητα βήματα και 
οι διαδικασίες της αναδοχής, 
μεταφέρθηκε στο σπίτι της 
οικογένειας του Νίκου και της 
Αλκηστης στην περιοχή της Νέας 
Ιωνίας στην Αττική. Εκεί, ο Hazan 
και τα αδέρφια του αισθάνθηκαν 
ασφαλείς και προστατευμένοι 
για πρώτη φορά μετά από πολύ 
καιρό. Τους δόθηκε η δυνατότητα 
να πάνε στο σχολείο και να 
συνεχίσουν την εκπαίδευσή 
τους, ενώ εντάχθηκαν και σε 
εξωσχολικές δραστηριότητες. Ό 
Hazan απολάμβανε ιδιαίτερα το 
μάθημα ρομποτικής καθώς και 
τα μαθήματα κιθάρας. Σήμερα, 
ο Hazan και τα αδέρφια του 
εξακολουθούν να απολαμβάνουν 
τη ζωή στο ζεστό σπιτικό των 
αναδόχων τους, καθώς η αίτηση 
τους για οικογενειακή επανένωση 
απορρίφθηκε.

Αφγανισταν
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ΛΌΓΌΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΉΣ

FAmily Based care for children in migration

FA.B. 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΌΣΤΑΣΙΑ

Ενας από τους κύριους λόγους μετανάστευσης από το Αφγανιστάν είναι η 
έλλειψη ασφάλειας και προστασίας στη χώρα, ιδίως για τις θρησκευτικές 
και εθνοτικές μειονότητες, όπως οι Χαζάρα. Από τους εμφυλίους πολέμους 
της δεκαετίας του 1990 και ιδιαίτερα μετά την πτώση του Αφγανιστάν στους 
Ταλιμπάν το 2021, οι διώξεις, οι βομβιστικές επιθέσεις, οι δολοφονίες και οι 
εκτελέσεις αποτελούν καθημερινό φαινόμενο. Ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, 
συμπεριλαμβανομένων των γυναικών και των παιδιών, βρίσκονται σε σοβαρό 
κίνδυνο και αναγκάζονται να διαφύγουν σε άλλες χώρες για να επιβιώσουν. Όταν 
αφήνουν πίσω τους τα όμορφα λιβάδια της χώρας τους, η κύρια αναζήτηση για 
τους ανήλικους/ες Αφγανούς/ες είναι αυτή της ειρήνης και της ασφάλειας.

ΑΚΌΛΌΥΘΏΝΤΑΣ ΤΑ ΒΉΜΑΤΑ ΕΚΕΙΝΏΝ ΠΌΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΑΝ

Παρακινούμενοι/ες από παραδείγματα ή συμβουλές άλλων μελών της οικογένειας 
τους που έχουν ήδη μεταναστεύσει, πολλοί ασυνόδευτοι/ες ανήλικοι/ες από το 
Αφγανιστάν πείθονται και εκείνοι/ες και στηρίζονται στην απόφασή τους να 
εγκαταλείψουν τη χώρα. Ή έλλειψη ευκαιριών στη χώρα καταγωγής τους και η 
επιθυμία πρόσβασης σε καλύτερες προοπτικές για το μέλλον, τόσο από άποψη 
εκπαίδευσης όσο και εργασίας, καθιστούν τη μετανάστευση τη μόνη βιώσιμη 
λύση και, σε πολλές περιπτώσεις, μία οικογενειακή απόφαση.

ΦΤΏΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΉ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΉΣ 

Ή χρόνια συνθήκη των πολέμων και του αποκλεισμού έχουν οδηγήσει ένα μεγάλο 
μέρος του αφγανικού πληθυσμού σε ακραία φτώχεια και ευθραυστότητα. Όι 
ασυνόδευτοι/ες ανήλικοι/ες από το Αφγανιστάν εγκαταλείπουν τη χώρα για 
οικονομικούς λόγους σε αναζήτηση εργασίας στην Ευρώπη, όπου φιλοδοξούν 
να έχουν ένα καλύτερο μέλλον. Ενας άλλος λόγος είναι η έλλειψη ευκαιριών 
εκπαίδευσης, καθώς λόγω της κατάστασης στο Αφγανιστάν αναγκάζονται 
να διακόψουν τη σχολική φοίτηση, ενώ οι μη εργαζόμενοι νέοι φοβούνται τη 
στρατολόγηση από τους Ταλιμπάν. Ετσι, περνούν τα σύνορα και προσπαθούν 
να εγκατασταθούν σε άλλη χώρα όπου θα μπορέσουν να συνεχίσουν την 
εκπαίδευσή τους και να βρουν δουλειά. Ιδιαίτερα τα νεαρά αγόρια αισθάνονται 
την υποχρέωση να στέλνουν επίσης χρήματα στα μέλη της οικογένειάς τους που 
έχουν μείνει πίσω στο Αφγανιστάν. 
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ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΉΧΑΝΙΚΌΣ ΚΑΙ ΝΑ ΞΑΝΑΧΤΙΣΕΙ ΤΌ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ

ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ

Ή πρώτη σκέψη του Hazan όταν τον ρωτούν τι θέλει να κάνει όταν μεγαλώσει 
είναι να γίνει μηχανικός. Στοχεύει μάλιστα να γίνει πολύ καλός, καθώς ο 
απώτερος σκοπός του είναι να βοηθήσει στην ανοικοδόμηση του Αφγανιστάν 
από την αρχή.
Σήμερα ο Hazan συνεχίζει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευσή του σε ένα 
διαπολιτισμικό σχολείο. Είναι πολύ καλός μαθητής ιδιαίτερα στα μαθήματα 
των μαθηματικών και της φυσικής που είναι τα αγαπημένα του. Στον 
ελεύθερο χρόνο του, του αρέσει επίσης να ακούει μουσική και να κάνει 
μαθήματα κιθάρας. Δεν έχει αποφασίσει αν θέλει να κάνει σόλο καριέρα 
ή να δημιουργήσει ένα μουσικό συγκρότημα με τα αδέρφια του. Λέει: "Αν 
και γνωρίζω ότι η ανοικοδόμηση της πατρίδας μου απαιτεί σκληρή δουλειά, 
ελπίζω ότι θα έχω ακόμα χρόνο να τραγουδάω και να παίζω κιθάρα. Πάντα 
μου άρεσε η αφγανική παραδοσιακή μουσική, αλλά τώρα, χάρη στον Νίκο 
και την Αλκηστη, είμαι πιο ανοιχτός και σε ποπ ακούσματα!"
Ό Hazan δεν ξεχνά ποτέ το Αφγανιστάν και την οικογένειά του και 
εξακολουθεί να ελπίζει ότι η υπόθεση οικογενειακής επανένωσης στην 
Αυστρία θα επανεξεταστεί και θα εγκριθεί.

Τα όνειρα των νεαρών αγοριών από το Αφγανιστάν συνοψίζονται κατά κύριο 
λόγο στην αναζήτηση ειρήνης, ασφάλειας και προστασίας. Όι ασυνόδευτοι/
ες ανήλικοι/ες επιδιώκουν επίσης να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους και να 
βρουν μια δουλειά που θα τους επιτρέψει να ζήσουν με αξιοπρέπεια και που 
θα βοηθήσει την οικογένεια καταγωγής τους να αισθανθεί καλύτερα για την 
απόφασή τους να φύγουν, κάνοντας πιο ανεκτό τον πόνο του αποχωρισμού.

ΤΑ ΌΝΕΙΡΑ ΤΌΥ HAZAN

ΝΑ ΦΤΙΑΞΕΙ 
ΕΝΑ ΜΌΥΣΙΚΌ 
ΣΥΓΚΡΌΤΉΜΑ

ΝΑ ΞΑΝΑΧΤΙΣΕΙ 
ΤΌ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ

ΝΑ ΓΙΝΕΙ 
ΜΉΧΑΝΙΚΌΣ
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ΠΑΚΙΣΤΑΝΌΙ ΑΣΥΝΌΔΕΥΤΌΙ 
ΑΝΉΛΙΚΌΙ ΣΤΙΣ ΧΏΡΕΣ ΤΌΥ FA.B!

Το Πακιστάν είναι μια χώρα με 
μεγάλο μεταναστευτικό ιστορικό 
και χαρακτηρίζεται τόσο από 
εσωτερική όσο και από εξωτερική 
κινητικότητα των κατοίκων του. 
Ή Πακιστανική διασπορά είναι μία 
από τις μεγαλύτερες παγκοσμίως 
με περισσότερους από 1.4 
εκατομμύρια καταγεγραμμένους 
πρόσφυγες. Ώστόσο, το 
Πακιστάν δεν είναι μόνο χώρα 
μετανάστευσης (κυρίως προς την 
Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή), 
αλλά και χώρα προορισμού 
και υποδοχής, ιδίως για τις 
γειτονικές χώρες της Ινδίας και του 
Αφγανιστάν. Επιπλέον, ξεχωρίζει 
ως κομβικό διαμετακομιστικό 
μεταναστευτικό πέρασμα από τη 
Νοτιοανατολική Ασία, κυρίως από 
το Μπαγκλαντές, προς την Ευρώπη. 
Ή μεταναστευτική κουλτούρα του 
Πακιστάν είναι αποτέλεσμα του 
συνδυασμού της γεωγραφικής 

FAmily Based care for children in migration

FA.B. 

Σπάνια

Ιταλία

Μάλτα

Ελλάδα

Κύπρος
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ΠΑΚΙΣΤΑΝ

Θεσμική μορφή: Ισλαμική 
Δημοκρατία του Πακιστάν 
Πρωτεύουσα: Ισλαμαμπάντ (4.1 
εκατομμύρια κάτοικοι) 
Γλώσσα: Όυρντού και Αγγλικά 
Επιφάνεια: 881,913 
τετραγωνικά χιλιόμετρα 
Πληθυσμός: 225.1 εκατομμύρια 
(εκτίμηση 2021)
Πυκνότητα: 244.4 κάτοικοι / 
τετραγωνικό χιλιόμετρο
Νομισματική μονάδα: 
Πακιστανική ρουπία, 
συντομογραφία: PKR - 
199.43 πακιστανικές ρουπίες 
αντιστοιχούν σε 1 ευρώ 
Περιφέρειες και επαρχίες: Το 
Πακιστάν είναι μια ομοσπονδία 
που περιλαμβάνει 4 επαρχίες 
και 3 επικράτειες. του θέσης μεταξύ της Νότιας 

Ασίας, της Κεντρικής Ασίας και της 
Μέσης Ανατολής και ορισμένων 
ιστορικών γεγονότων. Στην Ελλάδα 
η εισροή Πακιστανών μεταναστών 
ξεκίνησε τη δεκαετία του 1970 και 
έκτοτε αυξάνεται, καθιστώντας 
τους Πακιστανούς τη μεγαλύτερη 
ασιατική κοινότητα στη χώρα. Για 
πολλούς Πακιστανούς, η Ελλάδα 
είναι χώρα προορισμού, ενώ για 
πολλούς άλλους που συνήθως 
εισέρχονται παράνομα στη χώρα, 
είναι χώρα διέλευσης που τους 
βοηθά να κάνουν το πέρασμα σε 
άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
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ΤΌ ΤΑΞΙΔΙ ΤΌΥ ALI ΣΤΌΝ ΕΒΡΌ

Ό Ali έφυγε από το Πακιστάν 
επειδή ήθελε να κυνηγήσει ένα 
καλύτερο μέλλον για τον ίδιο και 
την οικογένειά του. Τα ξαδέλφια 
του είχαν μετακομίσει στη Σουηδία 
πριν από δύο χρόνια και τον 
ενημέρωναν για τη ζωή τους εκεί, 
η οποία του φάνταζε ειδυλλιακή. 
Παρόλο που οι γονείς του αρχικά 
αντέδρασαν στην απόφασή 
του, ο Ali ήταν σίγουρος ότι η 
μετανάστευση θα εξασφάλιζε μια 
καλύτερη ζωή για όλους τους και 
έτσι ξεκίνησε το ταξίδι του από τη 
γενέτειρά του, το Haripur.

Ό Ali χρειάστηκε να ταξιδέψει 15 
ημέρες με τα πόδια για να φτάσει 
από το Πακιστάν στο Ιράν και 
εν συνεχεία στην Τουρκία με τη 
βοήθεια διακινητών οι οποίοι 
κατά τη διάρκεια του ταξιδιού 
του έκλεψαν όλα τα υπάρχοντά 
του. Όταν τελικά έφτασε στην 
Τουρκία, ο Ali κρατήθηκε όμηρος 
από τους διακινητές, οι οποίοι 
ζήτησαν περισσότερα χρήματα 

FAmily Based care for children in migration

FA.B. 

από τους γονείς του προκειμένου 
να τον βοηθήσουν να περάσει στην 
Ελλάδα. Ετσι, ο Ali πέρασε 4 μήνες 
ως όμηρος στην Τουρκία, καθώς 
οι γονείς του δούλευαν σκληρά 
για να βγάλουν χρήματα για να 
πληρώσουν τους διακινητές. Όταν 
συγκεντρώθηκαν τα χρήματα, ο Ali 
απελευθερώθηκε και οδηγήθηκε 
στον Εβρο στην Ελλάδα.

Ό Ali έφτασε από το Πακιστάν 
στην Όρεστιάδα του Εβρου στην 
Ελλάδα το 2018. Τότε ήταν 12 ετών 
και ήρθε με τα πόδια με τη βοήθεια 
διακινητών μετά από ένα πολύ 
μακρύ ταξίδι. Όντας ασυνόδευτος 
ανήλικος, ο Ali παρέμεινε σε 
προστατευτική φύλαξη στο Κέντρο 
Υποδοχής και Ταυτοποίησης 
Φυλακίου Όρεστιάδας για 6 
μήνες. Κατά τη διάρκεια αυτής 
της περιόδου, ο Ali βρισκόταν 

ΑΦΙΞΉ

              ΑΝΑΧΏΡΉΣΉ

ΤΑΞΙΔΙ

Όρεστιάδα
Εβρος

Τουρκία
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Ό Ali είχε βιώσει πολλές βίαιες 
συγκρούσεις μεταξύ ατόμων από 
διαφορετικές εθνικότητες καθ’ όλη 
τη διάρκεια του ταξιδιού του, αλλά 

Ή ΙΣΤΌΡΙΑ

ΠΑΚΙΣΤΑΝ

σε απόγνωση και αναρωτιόταν 
αν πήρε τη σωστή απόφαση να 
εγκαταλείψει την πατρίδα του. 
Τότε μια μέρα ο Ali ενημερώθηκε 
ότι το αίτημά του για άσυλο έγινε 
δεκτό και ότι μπορούσε πλέον να 
μεταφερθεί σε δομή φιλοξενίας 
στην Αλεξανδρούπολη. Ό Ali 
ήταν πολύ ενθουσιασμένος και 
ένιωσε ότι επιτέλους βρήκε μία 
αχτίδα ελπίδας μετά από όλες 
τις προκλήσεις που βίωσε. Αφού 
πέρασε κάποιο διάστημα στη δομή 
και συμμετείχε σε ενημερωτικές 
συνεδρίες σχετικά με την αναδοχή, 
ο Ali σκέφτηκε ότι θα μπορούσε να 
τη δοκιμάσει και να δει περί τίνος 
πρόκειται. 

επίσης και στον καταυλισμό και 
στη δομή φιλοξενίας, και ένιωθε 
ότι μια οικογένεια θα μπορούσε να 
του προσφέρει μία ασφαλή βάση. 
Ενημερώθηκε για ένα πρόγραμμα 
αναδοχής που θα τον βοηθούσε να 
καλύψει τις βασικές του ανάγκες 
και να νιώσει ασφάλεια και 
σιγουριά. Ό Ali υπέβαλε αίτηση και 
μετά από λίγο καιρό γνώρισε την 
υποψήφια ανάδοχη μητέρα του, 
την Εύη. Όταν ολοκληρώθηκαν 
όλες οι απαραίτητες διαδικασίες, 
μετακόμισε με την Εύη στο σπίτι 
της στην περιοχή του Ευόσμου στη 
Θεσσαλονίκη. Ή ανάδοχη μητέρα 
του τον στήριξε με κάθε τρόπο 
και τον ενθάρρυνε να κυνηγήσει 
τα όνειρά του, ενδυναμώνοντάς 
τον και κάνοντάς τον να νιώσει 
αποδεκτός.

Πακιστάν
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ΛΌΓΌΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΉΣ

FAmily Based care for children in migration

FA.B. 

ΌΙΚΌΝΌΜΙΚΕΣ ΠΡΌΌΠΤΙΚΕΣ

Στο Πακιστάν, η οικονομική ανάπτυξη και οι ευκαιρίες απασχόλησης είναι πολύ 
λίγες και αυτό αποτελεί έναν βασικό λόγο μετανάστευσης. Το υψηλό ποσοστό 
ανεργίας και φτώχειας στη χώρα σε συνδυασμό με τον αυξανόμενο αριθμό του 
πληθυσμού, ωθούν τους Πακιστανούς μετανάστες να αναζητήσουν ευκαιρίες 
απασχόλησης στο εξωτερικό. Ή φτώχεια σε συνδυασμό με τις συχνές φυσικές 
καταστροφές, όπως οι σεισμοί, και την απουσία θρησκευτικής και πολιτικής 
ελευθερίας, ωθούν τους ανθρώπους να μεταναστεύσουν σε αναζήτηση 
καλύτερων συνθηκών διαβίωσης και οικονομικών απολαβών.  

ΤΡΙΤΌΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΉ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΌΛΉΣΉ

Λόγω της φτώχειας και της εύθραυστης κατάστασης ασφαλείας στη χώρα, 
οι υπάρχουσες ευκαιρίες για τριτοβάθμια εκπαίδευση και εξειδικευμένη 
εργασία είναι αρκετά λίγες, ιδίως στις αγροτικές περιοχές του Πακιστάν. Ετσι, 
πολλοί μετανάστες αποφασίζουν να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους για να 
συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους σε ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, φιλοδοξώντας 
ότι μια ποιοτική τριτοβάθμια εκπαίδευση θα ανοίξει το δρόμο για εξειδικευμένη 
απασχόληση που θα βελτιώσει αργότερα την οικονομική τους κατάσταση. Όι 
Πακιστανοί μετανάστες εργάζονται σκληρά για να μπορούν επίσης να στέλνουν 
χρήματα στα μέλη της οικογένειάς τους που βρίσκονται πίσω στην πατρίδα τους.

ΑΚΌΛΌΥΘΏΝΤΑΣ ΤΑ ΒΉΜΑΤΑ ΕΚΕΙΝΏΝ ΠΌΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΑΝ

Ή Πακιστανική διασπορά αποτελείται από μια μεγάλη κοινότητα και πολλοί 
Πακιστανοί έχουν μέλη της οικογένειάς τους και συγγενείς που ζουν στο 
εξωτερικό, τους οποίους ελπίζουν να ακολουθήσουν. Ή ισχυρή κοινότητα της 
ομογένειας του Πακιστάν περιλαμβάνει ένα μεγάλο δίκτυο διασυνδέσεων το 
οποίο μπορεί να βοηθήσει τους ασυνόδευτους ανηλίκους που αποφασίζουν να 
εγκαταλείψουν τη χώρα τους. Παρακινούμενοι από τα παραδείγματα άλλων 
μεταναστών και τις ιστορίες επιτυχίας τους, νέοι/ες μετανάστες/τριες από 
το Πακιστάν ενθαρρύνονται με τη σειρά τους να ακολουθήσουν τα βήματά 
τους. Το πιο σημαντικό είναι ότι υποστηρίζονται ενεργά κατά τη διάρκεια του 
μεταναστευτικού τους ταξιδιού και της εγκατάστασής τους σε ξένες χώρες.

FAmily Based care for children in migration

FA.B. 
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ΤΑ ΌΝΕΙΡΑ ΤΌΥ ALI

Το όνειρο του Ali είναι να γίνει επιχειρηματίας και να δημιουργήσει τη δική 
του νεοφυή επιχείρηση. Δεν έχει αποφασίσει ακόμη σε τι είδους επιχείρηση 
θα ήθελε να επενδύσει, αλλά σκέφτεται κυρίως τον κλάδο της τεχνολογίας. Ό 
Ali θεωρεί τον εαυτό του καινοτόμο και θα ήθελε να κάνει κάτι πρωτοποριακό 
και επαναστατικό. Πρότυπό του είναι ο Steve Jobs και η εταιρεία Apple. 
Σήμερα, ο Ali συνεχίζει να ζει με την ανάδοχη μητέρα του, η οποία τον 
υποστηρίζει στην εκπαίδευσή του, καθώς αυτή τη στιγμή είναι εγγεγραμμένος 
στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Είναι πολύ καλός μαθητής και του αρέσουν 
ιδιαίτερα τα μαθήματα των Μαθηματικών και της Πληροφορικής. Διατηρεί 
τακτική επαφή με τα μέλη της οικογένειάς του στο Πακιστάν και τη Σουηδία 
και θα ήθελε να τους επισκεφθεί κάποια μέρα. Στον ελεύθερο χρόνο του, 
αρέσει στον Ali να κάνει ποδήλατο και μεγάλες βόλτες στο πάρκο κοντά στο 
σπίτι του, το οποίο θεωρεί ότι αποτελεί τόπο έμπνευσης για τα μελλοντικά του 
σχέδια. Ό Ali δεν θέλει πλέον να μετακομίσει σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, καθώς 
αισθάνεται αρκετά οικεία στην Ελλάδα, αλλά θα ήθελε όμως να ταξιδέψει 
στην Ευρώπη αυτή τη φορά ως τουρίστας. 

Τα όνειρα των νεαρών αγοριών από το Πακιστάν συνοψίζονται στην αναζήτηση 
καλύτερου βιοτικού επιπέδου και οικονομικών προοπτικών. Όι ασυνόδευτοι 
ανήλικοι επιδιώκουν επίσης να συνεχίσουν περαιτέρω και υψηλής ποιότητας 
εκπαίδευση και να βρουν μια θέση εργασίας που θα τους επιτρέψει να 
χρησιμοποιήσουν στο έπακρο τις δεξιότητές τους και να στηρίξουν επίσης την 
οικογένειά τους πίσω στο Πακιστάν στέλνοντάς τους χρήματα

ΠΑΚΙΣΤΑΝ

ΝΑ ΤΑΞΙΔΕΨΕΙ 
ΣΤΉΝ ΕΥΡΏΠΉ

ΝΑ ΓΙΝΕΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΉΜΑΤΙΑΣ

ΝΑ 
ΔΉΜΙΌΥΡΓΉΣΕΙ 
ΜΙΑ ΝΕΌΦΥΉ 
ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΉ
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ΣΥΡΌΙ ΑΣΥΝΌΔΕΥΤΌΙ ΑΝΉΛΙΚΌΙ ΣΤΙΣ 
ΧΏΡΕΣ ΤΌΥ FA.B!

FAmily Based care for children in migration

FA.B. 

Τον Μάρτιο του 2011 η κυβέρνηση 
της Συρίας, υπό τον πρόεδρο 
Μπασάρ αλ Ασαντ, αντιμετώπισε 
μια άνευ προηγουμένου 
αμφισβήτηση της εξουσίας της, 
όταν ξέσπασαν διαδηλώσεις υπέρ 
της δημοκρατίας σε ολόκληρη τη 
χώρα. Όι διαδηλωτές απαίτησαν 
τον τερματισμό των αυταρχικών 
πρακτικών του καθεστώτος 
Ασαντ. Ή συριακή κυβέρνηση 
χρησιμοποίησε βία για να 
καταστείλει τις διαδηλώσεις, 
επιστρατεύοντας την αστυνομία, το 
στρατό και τις παραστρατιωτικές 
δυνάμεις. Το 2011 άρχισαν να 
σχηματίζονται πολιτοφυλακές της 
αντιπολίτευσης και μέχρι το 2012 η 

Σπάνια

Ιταλία

Μάλτα

Ελλάδα

Κύπρος

Συρία
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ΣΥΡΙΑ

Θεσμική μορφή: 
Μονοκομματική 
Ήμιπροεδρική Δημοκρατία
Πρωτεύουσα: Δαμασκός (2.08 
εκατομμύρια κάτοικοι)
Γλώσσα: Αραβικά
Επιφάνεια: 185,180 
τετραγωνικά χιλιόμετρα 
Πληθυσμός: 26.91 
εκατομμύρια (εκτίμηση 2021)
Πυκνότητα: 95 κάτοικοι / 
τετραγωνικό χιλιόμετρο 
Νομισματική μονάδα: Λίρα 
Συρίας, συντομογραφία: 
SYP - 2,881.51 Λίρες Συρίας 
αντιστοιχούν σε 1 ευρώ 
Περιφέρειες και επαρχίες: 14 
επαρχίες χωρισμένες σε 65 
περιφέρειεςσύγκρουση είχε επεκταθεί σε έναν 

ολοκληρωμένο εμφύλιο πόλεμο. 
Ή παρουσία του ισλαμισμού και 
τρομοκρατικών οργανώσεων, 
όπως η “al Nusrah” και το “Daesh”, 
τροφοδότησε τη σύγκρουση και 
οδήγησε σε διεθνή στρατιωτική 
επέμβαση. Ή σύγκρουση στη Συρία 
έχει προκαλέσει αφάνταστες 
καταστροφές και απώλειες στον 
συριακό λαό και την οικονομία του. 
Με την κρίση στη Συρία να διανύει 
πλέον τον ενδέκατο χρόνο της και 
χωρίς κανένα σημάδι ειρηνικής 
λύσης, οι ελπίδες για τον άμαχο 
πληθυσμό λιγοστεύουν. 



20

ΤΌ ΤΑΞΙΔΙ ΤΌΥ HUSSAN ΣΤΉ ΣΑΜΌ

              

Το 2018, ο Hussan αποφάσισε 
να εγκαταλείψει τον 
καταυλισμό και μετακόμισε 
στην Κωνσταντινούπολη για να 
εργαστεί. Μπήκε στην Τουρκία 
με τα πόδια, με τη βοήθεια 
ενός διακινητή, διασχίζοντας 
τα επικίνδυνα τουρκο-συριακά 
σύνορα. Στην Κωνσταντινούπολη, 
εργάστηκε ως ράφτης για ένα 
χρόνο, αλλά ήθελε να φτάσει στην 
Ευρώπη μόνος του. Με τη βοήθεια 
διακινητών, σχεδίασε το ταξίδι του 
στην Ελλάδα. 

Idlib
Σαμο

Κωνσταντινούπολη

Ό Hussan καταγόταν από την 
Idlib, στη βορειοδυτική Συρία, και 
ζούσε εκεί με την οικογένειά του 
ακόμη και μετά το ξέσπασμα του 
πολέμου. Ό πατέρας του είχε λίγη 
γη και καλλιεργούσε κριθάρι και 
σιτάρι τα οποία πουλούσε στην 
αγορά. Ό Hussan εγκατέλειψε 
το σχολείο σε πολύ μικρή ηλικία 
επειδή βοηθούσε τη μητέρα του 
με τις αγροτικές εργασίες στα 
χωράφια. Μια μέρα η οικογένεια 
τους αναγκάστηκε από τον στρατό 
να εγκαταλείψει τη γενέτειρα τους 
και μετά από λίγους μήνες το σπίτι 
στο οποίο ζούσαν καταστράφηκε. 
Το 2016, η οικογένεια μετακόμισε 
σε άλλη πόλη και βρήκε προστασία 
σε έναν καταυλισμό προσφύγων 
στην περιοχή Al-Hasakah. Το 2017, 
ο πατέρας του Hussan μετακόμισε 
ξαφνικά στην Τουρκία και το 
μόνο που ήξερε ο Hussan ήταν ότι 
ο πατέρας του έστελνε χρήματα 
για να τους ταΐσει και να τους 
υποστηρίξει. 

FAmily Based care for children in migration

FA.B. 

ΑΝΑΧΏΡΉΣΉ

ΤΑΞΙΔΙ

Τουρκία

              

              

Ελλάδα

Συρία
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ΤΌ ΤΑΞΙΔΙ ΤΌΥ HUSSAN ΣΤΉ ΣΑΜΌ

Ό Hussan άφησε τα πάντα πίσω 
του, συμπεριλαμβανομένης της 
οικογένειας και των φίλων του. 
Ή επιδείνωση των συνθηκών της 
συριακής σύγκρουσης τον ώθησε 
να εγκαταλείψει τη γενέτειρά 
του. Αντιμετώπισε πολλές 
προκλήσεις και εμπόδια κατά 
τη διάρκεια της παιδικής του 
ηλικίας, όπως το να εγκαταλείψει 
το σχολείο και να δει το σπίτι του 
να καταστρέφεται. Του αξίζει 
ένα καλύτερο μέλλον, γι’ αυτό 
και αποφάσισε να έρθει στην 
Ευρώπη. Όνειρεύεται ένα ασφαλές 
σπίτι και επιθυμεί να επανενωθεί 
με την οικογένειά του. Μέχρι 
να εξεταστεί η υπόθεση 
οικογενειακής επανένωσης, 
ο Hussan βρίσκεται στη λίστα 
αναμονής για μια ανάδοχη 
οικογένεια, αλλά η σχετικά 
μεγάλη ηλικία του δεν είναι 
ελκυστική για τους υποψήφιους 
ανάδοχους γονείς.

Το 2020, ο Hussan εισήλθε στην 
Ελλάδα με μια μικρή λαστιχένια 
βάρκα στην περιοχή του 
ακρωτηρίου Πράσο στο νησί της 
Σάμου στο βόρειο Αιγαίο. Στη 
συνέχεια μεταφέρθηκε από το 
Ελληνικό Λιμενικό Σώμα στο 
Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης 
στο Βαθύ, όπου και καταγράφηκε 
επίσημα. Τότε, ο Hussan ήταν 
17 ετών. Αμέσως μετά, ο Hussan 
ζήτησε οικογενειακή επανένωση, 
με βάση τον Κανονισμό Δουβλίνο ΙΙΙ, 
με τον μεγαλύτερο αδελφό του, ο 
οποίος σήμερα διαμένει στο Βέλγιο.

ΣΥΡΙΑ

ΑΦΙΞΉ

Ή ΙΣΤΌΡΙΑ
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FAmily Based care for children in migration

FA.B. 

ΕΙΡΉΝΉ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Ή σωρευτική επίδραση μιας δεκαετίας εμφύλιων συγκρούσεων στη Συρία 
οδήγησε τους ανθρώπους να ζουν σε άθλιες συνθήκες, τροφοδοτώντας ένα 
μαζικό εκτοπισμό, ένα αίσθημα απελπισίας και αβεβαιότητας για το μέλλον. 
Όι Σύροι αναζήτησαν καταφύγιο σε γειτονικές χώρες όπως η Τουρκία, το Ιράκ, 
ο Λίβανος και η Ιορδανία, αλλά και στην Ευρώπη. Σύμφωνα με την Παγκόσμια 
Τράπεζα, σχεδόν 21 εκατομμύρια έχουν εκτοπιστεί και, εν μέρει ως αποτέλεσμα, 
μέχρι το 2019 είχε συρρικνωθεί και η οικονομική δραστηριότητα στη Συρία 
κατά περισσότερο από 50% σε σύγκριση με το 2010. Ή έλλειψη απρόσκοπτης 
πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη, την εκπαίδευση, τη στέγαση και 
την τροφή έχει επιδεινώσει τις συνέπειες της σύγκρουσης και έχει ωθήσει 
εκατομμύρια ανθρώπους στην ανεργία, τον εκτοπισμό και τη φτώχεια.

ΦΤΏΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΠΌΡΏΝ

Ή εντεινόμενη φτώχεια και η αδυναμία να συντηρήσει κανείς την οικογένειά του 
είναι οι συνηθέστεροι παράγοντες που οδηγούν στη μετανάστευση προς την 
Ευρώπη. Πολλοί άνθρωποι αγωνίζονται να καλύψουν βασικές ανάγκες και δεν 
έχουν πρόσβαση σε νερό, τρόφιμα και ασφαλές καταφύγιο λόγω του εμφυλίου 
πολέμου. Με ένα σοβαρά υποβαθμισμένο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης, 
οι Σύροι παραμένουν εξαιρετικά ευάλωτοι σε πρόσθετα πλήγματα, όπως η 
πανδημία COVID-19 που συνεχίζει να εκτυλίσσεται. Μεταξύ των παραγόντων 
έλξης, οι Σύροι αναφέρουν την ευκαιρία να αναζητήσουν καταφύγιο σε μια 
ασφαλή χώρα με καλύτερο βιοτικό επίπεδο, αξιόπιστη πρόσβαση σε τροφή 
και νερό, αλλά και σε δημόσιες υπηρεσίες όπως η εκπαίδευση, η πρόνοια και η 
υγειονομική περίθαλψη. 

ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΉ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΉΣ

Ό συριακός πληθυσμός στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό σε διεθνή προγράμματα 
βοήθειας και σε οικονομική ενίσχυση, αλλά η χρόνια έλλειψη κεφαλαίων 
προκαλεί ακόμη μεγαλύτερη απογοήτευση και προβλήματα. Αυτό οφείλεται 
κυρίως στην έλλειψη ευκαιριών βιοπορισμού και πρόσβασης στην επίσημη 
αγορά εργασίας, η οποία τους εκθέτει στον κίνδυνο εργασιακής και παιδικής 
εκμετάλλευσης και σε επισφαλείς συνθήκες εργασίας. Όι περιορισμένες 
ευκαιρίες εκπαίδευσης αναφέρονται επίσης ως κοινό πρόβλημα για τους Σύρους 
πρόσφυγες, οι οποίοι πριν από τον πόλεμο απολάμβαναν υποχρεωτική και 
δωρεάν σχολική εκπαίδευση. Όλοι αυτοί οι παράγοντες ώθησης έχουν τις ρίζες 
τους στον εν εξελίξει πόλεμο, ο οποίος αποδυνάμωσε τις βάσεις της κοινωνίας, 
της οικονομίας και της ασφάλειας του συστήματος της χώρας. 

ΛΌΓΌΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΉΣ
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Το όνειρο του Hussan είναι να επανενωθεί με τα μέλη της οικογένειάς του. Ό 
πρώτος επιμέρους στόχος του είναι να εξεταστεί και να γίνει δεκτή η υπόθεση 
οικογενειακής επανένωσης με τον αδελφό του στο Βέλγιο. Στη συνέχεια, η 
κύρια φιλοδοξία του είναι να επανασυνδεθεί με όλα τα μέλη της οικογένειάς 
του που είναι τώρα διασκορπισμένα στις χώρες της Συρίας, της Τουρκίας και 
του Βελγίου. Ή οικογένεια σημαίνει πολλά για τον Hussan, ο οποίος θα ήθελε 
επίσης να δημιουργήσει μια μέρα τη δική του οικογένεια, ελπίζοντας ότι θα 
μπορέσει να τους προσφέρει μια αξιοπρεπή ζωή. 
Σήμερα ο Hussan συνεχίζει την εκπαίδευσή του στο εκπαιδευτικό κέντρο του 
καταυλισμού προσφύγων. Παρόλο που έχει ακόμη πολλά να μάθει, καθώς 
εγκατέλειψε το σχολείο στη Συρία αρκετά νωρίς, ονειρεύεται να ολοκληρώσει 
τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στη συνέχεια θα ήθελε να παρακολουθήσει 
μαθήματα σχεδίου μόδας, καθώς φιλοδοξεί να γίνει γνωστός σχεδιαστής 
μόδας. Ό Hussan έχει εμπειρία στην ραπτική και του αρέσει να σχεδιάζει 
σκίτσα μόδας στα οποία αναμειγνύει διάφορα μοτίβα, υφάσματα και σχέδια. 
Το πιο τρελό του όνειρο είναι να δημιουργήσει το δικό του brand και να δει τα 
ρούχα του να παρουσιάζονται στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου!

ΣΥΡΙΑ

ΤΑ ΌΝΕΙΡΑ ΤΌΥ HUSSAN

Τα όνειρα των νεαρών αγοριών από τη Συρία μπορεί να διαφέρουν με πολλούς 
τρόπους, αλλά το κοινό τους σημείο είναι η επιθυμία για μια φυσιολογική ζωή 
που θα χαρακτηρίζεται από ειρήνη, ασφάλεια και αξιοπρέπεια. Όι ασυνόδευτοι 
ανήλικοι επιδιώκουν να έχουν πρόσβαση σε ασφαλή τρόφιμα και νερό, 
υγειονομική περίθαλψη, εκπαίδευση και απασχόληση, αφήνοντας πλέον πίσω 
τους τον εφιάλτη του εμφυλίου πολέμου που βίωσαν στην πατρίδα τους.

ΝΑ ΕΠΑΝΕΝΏΘΕΙ ΜΕ 
ΤΉΝ ΌΙΚΌΓΕΝΕΙΑ ΤΌΥ

ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΉΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΉ ΤΌΥ

ΝΑ ΓΙΝΕΙ 
ΣΧΕΔΙΑΣΤΉΣ 

ΜΌΔΑΣ
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@FABTOGETHER 

FABTOGETHER

@fab_together

@fab_together

CIDIS

WHY FA.B! 
FA.B! Family Based care for children in 
migration is a project aimed at supporting 
the improvement and expansion of 
alternative family-based care system for 
Unaccompanied Migrant Children (UMC) 
in five European frontline Mediterranean 
Countries.

THE PROJECT AIMS AT

- Expand use of alternative family-
based care for unaccompanied children 
providing suitable assistance, tailored to 
their individual needs.
- Equip care givers, professionals and 
social workers with the knowledge and 
skills to better understand the young 
migrants’needs and vulnerabilities and 
develop trusting relationships. 
- Inform young migrants on their rights, on 
opportunities to access family-based care 
and generally support their empowerment. 
- Improve the quality of national and local 
reception systems for UMC. 

In the long term, FA.B! aims at expanding 
family based care system that will support 
the well-being of children arriving in 
Europe alone.

AMIF-2016-AG-INTE

everyone deserves 
AFFECTION AND support

in GROWING into 
adulthood

#FABtogether
#MigrationEU

#AMIF

www.fabtogether.net

A EUROPEAN PROJECT @FABTOGETHER 

FABTOGETHER

@fab_together

LEARN MORE ABOUT
FAMILY BASED CARE FOR 

YOUNG UNACCOMPANIED 
MIGRANTS AND FA.B! ACTIONS

@fab_together

“This brochure was funded by the European Union’s 
Asylum, Migration and Integration Fund.”

“The content of this brochure represents the views 
of the author only and is his/her sole responsibility. 

The European Commission does not accept any 
responsibility for use that may be made of the 

information it contains.”

ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ

ΝΕΟΙ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΟΙ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΦΑ.Β! ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ


