
ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΓΟΝΕΙΣ, ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ ΕΦΗΒΟΣ.  
 

ΠΟΣΟ ΕΠΗΡΕΑΖΕΤΑΙ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ, 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ; 

 
 

Έρευνα Στους Μαθητές Των Γυμνασίων Της Σπάρτης (Β’&Γ’) 

Κουτσοβίτης Παρασκευάς, 

Μιχαλόπουλος Φώτιος, 

Τσίγκα Ελεούσα-Αλεξάνδρα 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ  



Εισαγωγή 
Πολλαπλές μελέτης έχουν αποδείξει ότι η 

μετανάστευση συνοδεύεται με αυξημένα 

προβλήματα συμπεριφοράς και υγείας τόσο 

για τους γονείς όσο και για τα παιδιά που 

επηρεάζονται διπλά (γονείς & περιβάλλον) 



 Πόλεμος – οικονομική κρίση 

 Διάσπαση της οικογένειας 

 Επανασύνδεση 

 Οικογένεια κοινωνικο-οικονομκά επιβαρυμένη 

 Δυσκολία στη επικοινωνία – γλώσσα 

 Συνήθως ανασφάλιστοι με (50%) ήδη υπάρχοντα 

προβλήματα υγείας 

 Πολιτιστικό σοκ 

 Απουσία συγγενών-φίλων-υποστηρικτικού 

κοινωνικού περιβάλλοντος 

 Γονείς εργαζόμενοι όλη την ημέρα 

 Φροντίδα μικρότερων παιδιών από τα μεγαλύτερα 

 Αποκλεισμός και ρατσιστικό-εχθρικό περιβάλλον 

Εκμεταλλευόμαστε την ενέργεια και την 

φτηνή ανασφάλιστη εργασία τους αλλά 

συχνά δεν τους προσφέρουμε ούτε τα 

στοιχειώδη 



Συνέπειες στην υγεία τους 
 Προυπάρχοντα: 

 Ελλιπής εμβολιασμοί 

 Λοιμώδη νοσήματα 

 Χρονια προβλήματα 

 κακοποίηση 

 Νέα προβλήματα: 

 Πολύωρη ενασχόληση με ηλεκτρονικά 

 Δυσκολίες στο σχολείο..περιθωριοποίηση 

 Συμμετοχή σε συμμορίες - βία 

 Ναρκωτικά 

 Εγκυμοσύνη στην εφηβεία 



Αλλοδαπή καταγωγή(Νο,%) 
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Παραβατική συμπεριφορά 

Εκφοβισμός προς τον ίδιο 

Εκφοβισμός προς άλλους 

Κάπνισμα 

Αυτοβαθμολόγηση εαυτού 
(χαμηλή) 

ΗΥ (~3,5ώρες/ημ) 

Βιντεοπαιχνίδια (~2,5ώρες/ημ) 

Κακή σχολική επίδοση (<ΜΟ) 
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Εφήβου Μητέρας Πατέρα 

Αλλοδαπή καταγωγή γονέων - εφήβου και 
Υγεία εφήβου (β (*p-value)): 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Στην προσπάθεια στοχευμένης παρέμβασης στην 

υγεία του εφήβου, είναι σημαντική η γνώση ότι: 

 Αλλοδαπός πατέρας σημαίνει αυξημένος κίνδυνος  

 για κάπνισμα 

 παραβατική συμπεριφορά 

 Αλλοδαπή μητέρα: 

 πολύωρη ενασχόληση με ηλεκτρονικά μέσα 

 εκφοβισμός (ως θύτης και θύμα) 

 Αλλοδαπός έφηβος: 

 κακή αυτοεκτίμηση 



ΕΠΙΜΥΘΙΟΝ 

Η καταγωγή των γονέων ή και του ιδίου του εφήβου 

από άλλη χώρα προσθέτουν επιπλέον κινδύνους 

στην υγεία του. 

 

Διακριτική στοχευμένη παρέμβαση μπορεί να 

αμβλύνει  αυτή την ανισότητα 

& το κυριότερο 

Να αισθανθούν ότι ανήκουν κάπου και δεν είναι 

αποβλητέοι ώστε να αναλάβουν καλύτερα και την 

ευθύνη της υγείας τους με την υποστήριξη του 

κράτους και των πολιτών 


