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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οι ανάδοχοι είναι από τους σημαντικότερους ανθρώπους στη ζωή των ασυνόδευτων 
παιδιών που μεταναστεύουν -παιδιών που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το σπίτι 
τους και να ξεκινήσουν ένα επικίνδυνο ταξίδι χωρίς κανέναν ενήλικα που να μπορεί να 
αναλάβει ευθύνη για εκείνα. 

Εάν το παιδί σας έχει μεγαλώσει στο Ερυθραία ή έχει περάσει ένα σημαντικό μέρος της 
ζωής του στη χώρα αυτή, αυτό το ενημερωτικό έντυπο θα σας βοηθήσει να 
προετοιμαστείτε για την υποδοχή και τη φροντίδα του. Το ενημερωτικό έντυπο έχει 
σχεδιαστεί για να πάρετε μια πρώτη εικόνα για την Ερυθραία θεωρώντας ότι θα 
αναπτύξετε περαιτέρω τις γνώσεις σας μέσω της έρευνας και των αλληλεπιδράσεων 
με το παιδί που φροντίζετε.

ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΟΥΝ ΤΗΝ 
ΕΡΥΘΡΑΙΑ; 

Τα ασυνόδευτα παιδιά και οι νέοι μετανάστες από την Ερυθραία μπορεί να εγκατέλειψαν 
τη χώρα τους για διάφορους λόγους, οι οποίοι είναι πολύπλοκοι και πιθανόν μοναδικοί 
για κάθε παιδί. Είναι σημαντικό να μην κάνουμε υποθέσεις γιατί ένα παιδί εγκατέλειψε 
τη χώρα του, αντίθετα να προωθούμε τον διάλογο (εάν αποδίδει και δεν ενοχλεί το 
παιδί) για να κατανοήσουμε τη δική του πλευρά. Να θυμάστε ότι το παιδί μπορεί ήδη 
να κλήθηκε να αφηγηθεί την ιστορία του σε διάφορους ανθρώπους πριν από εσάς και 
έτσι να μην θέλει να το κάνει ξανά.

Στην Ερυθραία, οι ζωές των ανθρώπων έχουν επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό από τον 
πόλεμο (1961-1991) και την εκτεταμένη ξηρασία. Πολλοί άνθρωποι φεύγουν για να 
γλιτώσουν από την υποχρεωτική στρατολόγηση αλλά οι παράγοντες είναι μεμονωμένοι 
και περίπλοκοι. Μερικά ασυνόδευτα παιδιά από την Ερυθραία μπορεί να έχουν ζήσει ή 
γεννηθεί σε γειτονικές χώρες και να έχουν περάσει χρόνο σε στρατόπεδα προσφύγων 
ή να είναι εσωτερικά εκτοπισμένα στην περιοχή. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΥΘΡΑΙΑ 

Η Ερυθραία είναι μια χώρα στο Κέρας της Αφρικής, η οποία 
συνορεύει με το Σουδάν, την Αιθιοπία και το Τζιμπουτί. Διαθέτει 
ακτογραμμή στην Ερυθρά Θάλασσα και μοιράζεται τα θαλάσσια 
σύνορα με τη Σαουδική Αραβία και την Υεμένη. Περίπου 350 
νησιά αποτελούν την υπόλοιπη επικράτεια της Ερυθραίας.

Στον 7ο αιώνα, οι μουσουλμάνοι που γλίτωσαν από τις διώξεις 
έφτασαν στην Ερυθραία και πιθανώς έχτισαν το πρώτο αφρικανικό τζαμί –το τζαμί των 
Συνοδών– στη Μασάουα. Η Ερυθραία φημίζεται ακόμη ως η πατρίδα της Βασίλισσας 
του Σαβά και του χώρου ανάπαυσης της εβραϊκής Κιβωτού της Διαθήκης.

Ο πληθυσμός της είναι 5,6 εκατομμύρια αλλά περίπου 1 εκατομμύριο άνθρωποι έχουν 
εγκαταλείψει τη χώρα τις τελευταίες δεκαετίες. Οι περισσότεροι άνθρωποι εξασφαλίζουν 
τα υλικά μέσα επιβίωσης μέσω των καλλιεργειών μικρής κλίμακας και της βοσκής 
ζώων, αλλά η Ερυθραία έχει και μεγάλες πόλεις όπως η πρωτεύουσα Ασμάρα.

Η Ερυθραία διαθέτει ποικιλλία κλιμάτων. Στα υψίπεδα, οι θερμοκρασίες είναι παρόμοιες 
με εκείνες του Ηνωμένου Βασιλείου: τον Μάιο, οι θερμοκρασίες κυμαίνονται περίπου 
στους 30°C, αλλά από τον Δεκέμβριο έως τον Φεβρουάριο το κρύο είναι τσουχτερό. 
Στις πεδινές περιοχές, το κλίμα είναι ζεστό και ξηρό. Από τον Ιούνιο έως τον 
Σεπτέμβριο, οι θερμοκρασίες μπορεί να φτάσουν τους 40-50°C, αλλά από τον 
Δεκέμβριο έως τον Φεβρουάριο οι θερμοκρασίες κυμαίνονται από 20 έως 35°C.

ΓΛΩΣΣΑ  

Η Ερυθραία είναι μια πολύγλωσση χώρα και δεν έχει επίσημη γλώσσα. Οι τρεις πιο 
ευρέως ομιλούμενες γλώσσες είναι τα τιγκρίνια, τα αραβικά και τα αγγλικά. Η αραβική 
ομιλείται κοντά στα σύνορα με το Σουδάν. Η αγγλική ομιλείται στα σχολεία. 

Άλλες γηγενείς γλώσσες που ομιλούνται στην Ερυθραία είναι οι τίγκρε, μπέτζα, 
κουνάμα, σάχο, μπιλέν, ναρά και αφάρ. Η ιταλική γλώσσα ομιλείται μερικές φορές στην 
Ασμάρα, την πρωτεύουσα, λόγω του γεγονότος ότι η Ερυθραία ήταν αποικία της 
Ιταλίας από τη δεκαετία του 1880 έως το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.   

Το στυλ χαιρετισμού ποικίλλει, επηρεαζόμενο από την εκάστοτε περιοχή και τις 
πολιτισμικές ομάδες. Κάποιες τυπικές μορφές χαιρετισμού περιλαμβάνουν τη  
χρήση της λέξης «σαλάμ» που στα τιγκρίνια σημαίνει ειρήνη. Ένας τυπικός τρόπος 
χαιρετισμού είναι η χειραψία ακολουθούμενη από τη λέξη «σαλάμ». Ανάλογα με τον 
βαθμό εξοικείωσης, η αγκαλιά και το φιλί στο μάγουλο είναι ένας εξίσου συνηθισμένος 
τρόπος χαιρετισμού (ανεξαρτήτως φύλου). Όταν γνωρίζετε καλύτερα κάποιον, δεν 
είναι ασύνηθες να συνεχίζετε να του κρατάτε το χέρι όταν χαιρετιέστε. 
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https://www.flickr.com/photos/bandytam/16047739897/
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Η άμεση επαφή με τα μάτια είναι αποδεκτή, αλλά για σχετικά σύντομο διάστημα. Σε 
γενικές γραμμές, οι κάτοικοι της Ερυθραίας αισθάνονται άνετα όταν βρίσκονται σε 
κοντινή απόσταση από τον συνομιλητή τους. Ανάλογα με την πολιτισμική ομάδα και 
άλλους παράγοντες, η σωματική επαφή μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι συχνά πιο 
περιορισμένη και μπορεί να περιορίζεται μόνο στα μέλη της οικογένειας.

ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ  

Η θρησκεία είναι ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής στην Ερυθραία και οι περισσότεροι 
άνθρωποι ασκούν τακτικά την πίστη τους. Ο πληθυσμός χωρίζεται σχεδόν ομοιόμορφα 
σε μουσουλμάνους και χριστιανούς με τα δύο δόγματα να συνυπάρχουν παραδοσιακά 
ειρηνικά. Οι χριστιανοί ασκούν την πίστη τους μέσω της Ορθόδοξης Εκκλησίας Tewahedo 
της Ερυθραίας, της Καθολικής ή της Ευαγγελικής Λουθηρανικής Εκκλησίας. Το 48% 
των κατοίκων της Ερυθραίας είναι Σουνίτες μουσουλμάνοι.

Είναι σημαντικό να αφιερώσετε χρόνο για να μάθετε τι είναι σημαντικό για το παιδί που 
φροντίζετε αντί να υποθέτετε ότι θα τηρεί ορισμένες πρακτικές ή θα έχει ορισμένες 
αξίες και πεποιθήσεις.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΖΩΗ  

Η οικογένεια είναι σημαντική στην Ερυθραία και οι άνθρωποι τείνουν να ζουν με τις 
διευρυμένες οικογένειές τους. Τα παιδιά και οι νέοι είναι πιθανό να είναι συνηθισμένοι 
να ζουν σε μια μεγάλη οικογένεια και να μοιράζονται ένα υπνοδωμάτιο με τα αδέρφια 
τους. Οι φίλοι, γείτονες και συγγενείς συμμετέχουν στην ανατροφή και την ευεξία των 
παιδιών στην Ερυθραία. 

Δίνεται μεγάλος σεβασμός στους 
ηλικιωμένους τόσο στη γενικότερη 
κοινωνία όσο και στις οικογενειακές 
δομές: τα παιδιά φροντίζουν 
συνήθως τους ηλικιωμένους  
γονείς. Ωστόσο, η συγκεκριμένη  
μορφή κοινωνικής οργάνωσης 
ποικίλλει παραδοσιακά μεταξύ 
των εθνογλωσσικών ομάδων 
και το ίδιο ισχύει για τους ρόλους 
και το καθεστώς των δύο φύλων. 

Η νόμιμη ηλικία γάμου στην 
Ερυθραία είναι τα 18 έτη τόσο 

για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες αλλά πολλοί παντρεύονται πριν από αυτήν 
την ηλικία. Ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων είναι συνήθης 
στην Ερυθραία και είναι εξίσου διαδεδομένος στις μουσουλμανικές και στις χριστιανικές 
κοινότητες, παρότι η κυβέρνηση απαγόρευσε αυτήν την πρακτική το 2007. 

Ωστόσο, να θυμάστε ότι κάθε οικογένεια είναι διαφορετική: μην κάνετε υποθέσεις για 
τις απόψεις ή τις συμπεριφορές του παιδιού για τις οικογενειακές του αξίες αλλά κάντε 
του ερωτήσεις (κατά περίπτωση). 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ 

Η Ερυθραία έχει ένα εύρος πολιτιστικών παραδόσεων και πολλές από τις μορφές 
τέχνης της αποτελούν μέρος της καθημερινής ζωής, όπως η περίτεχνη επεξεργασία 
δέρματος, η ζωγραφική κεραμικών, η καλαθοπλεκτική, τα όμορφα πήλινα σετ καφέ και 
τα κοσμήματα και διακοσμητικά στοιχεία για το σώμα από χρυσό, ασήμι, μπρούντζο 
και ζωγραφισμένες πήλινες χάντρες.

Ο λαός της Ερυθραίας είναι πολύ φιλόξενος και παραδοσιακά μοιράζονται ό,τι έχουν με 
τους καλεσμένους τους. Η τελετουργία του καφέ είναι ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής 
στην Ερυθραία και είναι ένας τρόπος για να συναντήσετε συγγενείς, γείτονες ή άλλους 
επισκέπτες. Το τελετουργικό πραγματοποιείται συνήθως από τη νοικοκυρά του σπιτιού, 
η οποία χρησιμοποιεί το τζεμπένα, ένα παραδοσιακό κεραμικό σκεύος. Συχνά συνοδεύεται 
από μικρά σνακ όπως ποπ κορν, φιστίκια και αμπάσα, ένα είδος γλυκού ψωμιού. 
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https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/female-genital-mutilation
https://www.flickr.com/photos/bandytam/16103294707/
https://www.flickr.com/photos/bandytam/16125332316/
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Επειδή η Ερυθραία ήταν ιταλική αποικία για πολλά χρόνια, η ιταλική κληρονομιά είναι 
εμφανής στο φαγητό. Το πανετόνε, το ιταλικό ψωμί/κέικ, σερβίρεται συνήθως με τσάι 
ή στη διάρκεια του τελετουργικού του καφέ. 

Από την Ερυθραία κατάγονται πολλοί διάσημοι ποδοσφαιριστές και το ποδόσφαιρο 
είναι το δημοφιλέστερο άθλημα της χώρας.  

ΦΑΓΗΤΟ 

Παραδοσιακά, στην κουλτούρα της Ερυθραίας είναι ευγενικό να αρνηθείς τουλάχιστον 
τρεις φορές εάν σου ζητηθεί να μείνεις για φαγητό ενώ επισκέπτεσαι κάποιο νοικοκυριό. 

Τα γεύματα τρώγονται με συντροφιά, μοιράζοντας τα τρόφιμα από μια μεγάλη πιατέλα 
που είναι τοποθετημένη στο κέντρο ενός χαμηλού τραπεζιού. Το παραδοσιακό φαγητό 
γενικά τρώγεται με το δεξί χέρι, χρησιμοποιώντας ένα κομμάτι ψωμί αντί για 
μαχαιροπίρουνα. Ωστόσο, συγκεκριμένα τελετουργικά φαγητού ποικίλλουν από ομάδα 
σε ομάδα και το ίδιο ισχύει και για την κουζίνα. 

Τα κοινά χαρακτηριστικά της κουζίνας της Ερυθραίας περιλαμβάνουν: ιντζέρα (ένα 
λεπτό ψωμί πίτα που έχει υποστεί ζύμωση), στιφάδο με κρέας και λαχανικά που 
σερβίρεται συνήθως πάνω σε ιντζέρα, και χυλό σόργου ή κεχρί που τρώγονται με 
αλμυρή σάλτσα. Τα ζυμαρικά, λόγω της ιταλικής επιρροής, είναι επίσης συνηθισμένα. 

Η γκούσα είναι μια πρακτική κατά την οποία τοποθετείτε μικρή ποσότητα φαγητού με 
ιντζέρα με το δεξί σας χέρι και ταΐζετε το άτομο που κάθεται δίπλα σας. Αυτή είναι μια 
βαθιά πράξη φιλίας ή αγάπης. 

5 6

Ο καφές είναι ένα σημαντικό κομμάτι της κουλτούρας της Ερυθραίας: καταναλώνεται 
συχνά σε περίτεχνες τελετές προετοιμασίας καφέ (που συχνά διαρκούν πάνω από μία 
ώρα) και προσφέρεται στους επισκέπτες ως ένδειξη φιλοξενίας.  

Τόσο οι χριστιανοί όσο και οι μουσουλμάνοι κάτοικοι της Ερυθραίας δεν τρώνε χοιρινό 
κρέας, αλλά τρώνε κρέας χαλάλ, το οποίο σημαίνει ότι το ζώο σφάζεται με τρόπο 
αποδεκτό από το Ισλάμ. Οι ορθόδοξοι χριστιανοί δεν τρώνε κρέας κάθε Τετάρτη και 
Παρασκευή. Οι ορθόδοξοι χριστιανοί τηρούν τη νηστεία της Σαρακοστής, ενώ οι 
μουσουλμάνοι το Ραμαζάνι. 

Η προετοιμασία των σωστών γευμάτων μπορεί να βοηθήσει ένα παιδί να αισθανθεί 
ευπρόσδεκτο στο σπίτι σας. Είναι καλύτερο να μην υποθέτουμε και αντ’ αυτού να 
μαθαίνουμε τι αρέσει στο παιδί να τρώει.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΝΕΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ   

Η άφιξη σε μια νέα χώρα μπορεί να συνεπάγεται ισχυρό πολιτισμικό σοκ και να 
χρειαστεί μεγάλη προσαρμογή. Το παιδί που φροντίζετε θα χρειαστεί τη στήριξή σας, 
καθώς συμβαδίζει με το νέο περιβάλλον, τις δύσκολες εμπειρίες, τις απώλειες και το 
αβέβαιο μέλλον.

Ορισμένα παιδιά μπορεί να βρίσκουν τη διαφορά τεράστια: παρότι βρίσκονται πλέον 
σε κατάσταση σχετικής ειρήνης και ασφάλειας, ο τρόπος ζωής και οι αξίες της χώρας 
σας μπορεί να τα ενοχλήσουν ή να τους προκαλέσουν σύγχυση. Για παράδειγμα, οι 
νέοι στην Ερυθραία μπορεί να δουν για πρώτη φορά μέσα ενημέρωσης και διαφημίσεις 
που δείχνουν γυμνό, ρομάντζο και σεξ. Τα παιδιά και οι νέοι από την Ερυθραία 
καλούνται παραδοσιακά να σέβονται σε μεγάλο βαθμό τους ενήλικες και να μην 
αμφισβητούν τις απόψεις ή τις αποφάσεις τους: μπορεί να αντιμετωπίσουν δυσκολίες 
να εκφράσουν τους φόβους ή τις ανησυχίες τους στους ενήλικες.  

Οι νεαροί μπορεί να βιώσουν αντικρουόμενα συναισθήματα. Ορισμένοι μπορεί να 
αγκαλιάσουν τη νέα τους κουλτούρα και να απορρίψουν τις παραδόσεις των 
πρεσβυτέρων τους, ενώ άλλοι μπορεί να διατηρήσουν έντονα τις υφιστάμενες 
πολιτισμικές/θρησκευτικές αντιλήψεις τους ως μέσο σύνδεσης με τη χώρα και την 
κοινότητά τους. Καμία προσέγγιση δεν είναι σωστή ή λάθος, και οι δύο πρέπει να 
γίνονται σεβαστές. 

Είναι σημαντικό να διατηρείτε την επικοινωνία ανοιχτή με το παιδί σας για να 
καταλάβετε τις ανάγκες του. Το να ενημερωθείτε για την κουλτούρα του, στηρίζει και 
τη δική σας συμπεριφορά. Είναι ζωτικής σημασίας να ξεκινήσετε διάλογο με τα παιδιά 
σας (εάν είναι απαραίτητο και δεν ενοχλεί το παιδί) για να τα βοηθήσετε να 
εγκατασταθούν στο σπίτι σας.©
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https://www.icv.org.au/about/about-islam-overview/what-is-halal-a-guide-for-non-muslims/
https://www.flickr.com/photos/160866001@N07/48721882216/in/photolist-4tP4HN-RU3JnZ-SnmxSn-2heopoR-7afsrF-SnmCYz-SyEE5p-2heoo91/


International Organization for Migration
11 Belgrave Road, London SW1V 1RB

United Kingdom

T: +44 (0)20 7811 6000
E: iomuk@iom.int

www.unitedkingdom.iom.int   
       @IOM_UK

FOSTERING ACROSS BORDERS (FAB)

Το παρόν φυλλάδιο έχει προσαρμοστεί, με την άδεια, από το πρωτότυπο κείμενο της Elaine Fursland που 
δημοσιεύθηκε από την BAAF (τώρα CoramBaaf) το 2008. Η προσαρμογή του κειμένου πραγματοποιήθηκε 
από την Henrietta Bond και τον ΔΟΜ το 2019 στο πλαίσιο του έργου Αναδοχή Πέρα από τα Σύνορα (FAB).

Οι γνώμες που εκφράζονται στην έκθεση ανήκουν στους συντάκτες και δεν αντανακλούν απαραίτητα 
τις απόψεις του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ). Οι ονομασίες που χρησιμοποιούνται 
και η παρουσίαση του υλικού σε όλη την έκθεση δεν συνεπάγονται την έκφραση οποιασδήποτε γνώσης 
σε καμία περίπτωση εκ μέρους του ΔΟΜ όσον αφορά το νομικό καθεστώς οποιασδήποτε χώρας, 
επικράτειας, πόλης ή περιοχής ή των αρχών της ή όσον αφορά τα σύνορα ή τα όρια τους.

Το περιεχόμενο της παρούσας έκθεσης αντιπροσωπεύει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και τελεί 
υπό την αποκλειστική ευθύνη του. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αποδέχεται οποιαδήποτε ευθύνη για τη 
χρήση που ενδέχεται να γίνει των πληροφοριών που περιέχει.

Το παρόν έγγραφο δεν έχει αποτελέσει αντικείμενο επίσημης επιμέλειας από το Τμήμα Εκδόσεων του ΔΟΜ.
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