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Οι μαθητές της Β’ Λυκείου σχ. Έτους 2016-17 που συμμετείχαν στην παρούσα εργασία:  

 

Γέμελος Μερκούριος 

Γιούνης Χρήστος 

Δίγκας Αντώνης 

Θεοφάνους – Θεοφανίδη Τζωρτζίνα 

Ματθαίου Σπύρος 

Μισσός – Πεταβράκης Κώστας 

Μιχαλακάκος Βαγγέλης 

Μπούνταλη Πετρίνα 

Πετράκης Γιώργος 

Πρατσίδης Αντώνης 

Ραφελλέτου Ασπασία 

Ρεμπάκου Έλενα 

Σουρμελής Δημήτρης 

Τσάβαλου Αλεξάνδρα 

Τσάπα Ύρια 

Τσιμπαριώτης Βασίλης 

Τσοκανάς Στέφανος  
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Α. Ποιοι είναι οι πρόσφυγες και ποιοι οι μετανάστες;  

Πρόσφυγες είναι οι άνθρωποι, πολίτες τρίτης χώρας ή ανιθαγενείς, οι οποίοι 
συνεπεία γεγονότων και  δικαιολογημένου φόβου διώξεως, βρίσκονται εκτός 
της χώρας της οποίας έχουν την υπηκοότητα.  

Ο φόβος δίωξης μπορεί να αφορά τη φυλή, τη θρησκεία, την εθνικότητα, τις 
πολιτικές πεποιθήσεις. Κατά την είσοδό τους (παράνομη συνήθως) στη χώρα, οι 
άνθρωποι αυτοί, υποβάλλουν αίτημα για χορήγηση ασύλου. 

Αν το αίτημά τους γίνει δεκτό, αποτελούν πλέον «αναγνωρισμένους πρόσφυγες» 
και τελούν υπό καθεστώς διεθνούς προστασίας. 

Ενόσω δε, το αίτημά τους εκκρεμεί, δεν μπορούν να φύγουν από τη χώρα 
ακριβώς γιατί είναι πιθανό να χρίζουν διεθνούς προστασίας. Ο αναγνωρισμένος 
πρόσφυγας, εφοδιάζεται με ένα ειδικό διαβατήριο, το διαβατήριο Nansen. 

Μετανάστες είναι (πολιτικοί, οικονομικοί, κ.λ.π.) από την άλλη πλευρά, τα άτομα 
τα οποία, για λόγους διαφορετικούς από αυτούς που αναφέρονται στον ορισμό 
του πρόσφυγα, εγκαταλείπουν οικειοθελώς τη χώρα τους με σκοπό να 
εγκατασταθούν αλλού, ενώ έχουν τη δυνατότητα να επιστρέψουν στη χώρα 
τους οποτεδήποτε θελήσουν, σε αντίθεση με τους πρόσφυγες, οι οποίοι δεν 
μπορούν να γυρίσουν στην πατρίδα τους αν δεν αλλάξει η επικρατούσα σε αυτή 
κατάσταση, ώστε να είναι ασφαλείς.  

Περιβαλλοντικός πρόσφυγας είναι ένα διωγμένο από κάποιο τόπο άτομο, 

εξαιτίας κλιματολογικών αλλαγών που περιλαμβάνουν και οικολογικές 

καταστροφές. 
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Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ύπατης αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, 

αυτή τη στιγμή περίπου 65 εκατομμύρια άνθρωποι είναι πρόσφυγες.  

Οι βασικές χώρες προέλευσης των προσφύγων παγκοσμίως είναι είναι η Συρία, 

το Αφγανιστάν, και η Σομαλία. Στην Ελλάδα η πλειοψηφία των προσφύγων 

προέρχεται από τη Συρία, το Αφγανιστάν, το Ιράκ, το Πακιστάν και το Ιράν.  

 

 

 

Οι δε χώρες που φιλοξενούν τους περισσότερους πρόσφυγες παγκοσμίως είναι η 

Τουρκία, το Πακιστάν, το Ιράν, ο Λίβανος και η Ιορδανία. Η Ελλάδα φιλοξενεί 

αυτή τη στιγμή 57,042 πρόσφυγες. 
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Β. Το ταξίδι των προσφύγων 

 

 To ταξίδι των προσφύγων από την πατρίδα τους μέσω τρίτων χωρών και προς 

τα κράτη της Ευρώπης κοστίζει χιλιάδες ευρώ κατ’ άτομο και παρουσιάζει 

πολλούς κινδύνους, ειδικά στην θαλάσσια διέλευση μεταξύ Τουρκίας και 

Ελλάδας. Οι πρόσφυγες δεν καταλήγουν σε αυτό το επικίνδυνο δρομολόγιο από 

επιλογή, αλλά λόγω του ότι κάποια εμπόδια δεν τους επιτρέπουν να 

χρησιμοποιήσουν άλλα μέσα.  

Οι πρόσφυγες συνήθως φεύγουν από μια χώρα που ρημάζεται από τον πόλεμο, 

στην οποία είναι πιθανό να μην μπορούν να εκδώσουν διαβατήριο ή να έχασαν 

το διαβατήριο τους στην φυγή προς τις γειτονικές τους χώρες. Για παράδειγμα, 

σύμφωνα με κάποιες εκτιμήσεις περίπου μόνο το 1/5 των Σύριων έχει αυτή τη 

στιγμή διαβατήριο. 
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Γ. Τα παιδιά – πρόσφυγες 

 

 

Περίπου 8 εκατομύρια είναι τα παιδιά πρόσφυγες στον κόσμο εκ των οποίων  

100,000 είναι ασυνόδευτα. 

Τα παιδιά είναι εκτεθειμένα στη σεξουαλική κακοποίηση και την εκμετάλλευση, 

σε μη οικείες συνθήκες και άγνωστα μέρη γεμάτα κόσμο. Χωρίς επαρκή 

εισοδήματα για να στηρίξουν τις οικογένειές τους, οι γονείς ζουν με το φόβο της 

παρενόχλησης των κοριτσιών της οικογένειας. 

Τα παιδιά είναι ευάλωτα στον υποσιτισμό και τις ασθένειες που προκαλούνται 

από την κακή υγιεινή όπως η χολέρα. 

2.000.000 με 3.000.000 παιδιά της Συρίας δεν πηγαίνουν σχολείο. Σύμφωνα με 

την Unicef, ο πόλεμος έχει αντιστρέψει 10 χρόνια εκπαιδευτικής προόδου για τα 

παιδιά αυτά. 

Πολλά παιδιά πρόσφυγες αναγκάζονται να εργαστούν για να στηρίξουν τις 

οικογένειές τους. Συχνά εργάζονται σε επικίνδυνες ή ταπεινωτικές συνθήκες, για 

μηδαμινές αμοιβές. 
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Δ. Τα αποτελέσματα της προσφυγιάς 

 Όσοι  προέρχονται  από  καθημαγμένες  από  τον  πόλεμο  περιοχές, 
καταφέρνουν να αποφύγουν το θάνατο για τους ίδιους και τα παιδιά 
τους. 

 Εξασφαλίζουν την επιβίωση τους και καλύτερο επίπεδο ζωής από αυτό 
που τους πρόσφερε η χώρα τους, όταν καταλήγουν σε χώρες με 
υψηλόβιοτικό επίπεδο. 

 Βρίσκουν ασφάλεια στη χώρα που τους φιλοξενεί, αν διώκονταν στη 
χώρα τους για τις πολιτικές τους απόψεις. 

 Έχουν τη δυνατότητα να σπουδάσουν τα παιδιά τους και να τους 
παρέχουν περισσότερες ευκαιρίες και καλύτερο μέλλον. 

 

Παράλληλα όμως 

 Οι ίδιοι, εξαιτίας της πορείας, αντιμετωπίζουν σωματικά και ψυχικά 

τραύματα. Ενώ, αν καταφέρουν και φθάσουν στην πολυπόθητη λύτρωση 

που επιζητούν, πολλές φορές πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης, 

ρατσισμού, κοινωνικής κατακραυγής και παραγκωνισμού. 

 Οι ντόπιοι κάτοικοι αντιμετωπίζουν τους νεόφερτους πρόσφυγες ως μια 

απειλή(ανασφάλεια και δυσπιστία) καθώς δε γνωρίζουν την καταγωγή 

τους και υιοθετούν άδικες συμπεριφορές που οφείλονται στην εντύπωση 

της αγριότητας των ξένων. 

 Αρκετές γυναίκες κακοποιούνται και υπό τη βία αναγκάζονται να 
εκδίδονται. Οδηγούνται στην πορνεία. 

 Aποτελούν  αντικείμενο  οικονομικής  εκμετάλλευσης  από  ανάλγητα 
άτομα κατά τη μεταφορά τους. 

 Ορισμένοι από αυτούς δεν κατορθώνουν ποτέ να φτάσουν στη χώρα  
της ‘επαγγελίας’ , αφού πεθαίνουν από τις κακουχίες . 

 Ορισμένες  φορές  δεν  έχουν  πρόσβαση  στο  σύστημα  υγείας  και  
στερούνται την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. 

 Αρκετοί από αυτούς συλλαμβάνονται και προωθούνται πάλι στη χώρα  
τους  ή  ζουν  υπό  δύσκολες  συνθήκες  σε  στρατόπεδα  υποδοχής  και  
συγκέντρωσης προσφύγων. 

Ταυτόχρονα οι  συνέπειες για τη χώρα προέλευσης είναι αρνητικές, καθώς 

 Ένα μέρος του εργατικού δυναμικού της και μάλιστα οι νέοι, που θα 

μπορούσαν να προσφέρουν στην ανάπτυξη της χώρας τους, χάνεται. 

 Ερημώνονται πληθυσμιακά ορισμένες περιοχές. 

 

 

Οι δε συνέπειες για τη χώρα που καταφεύγουν είναι ότι:  

 Υπάρχει εργατικό δυναμικό σε τομείς όπου παρατηρούνταν έλλειψη  
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εργατικών χεριών και, αμειβόμενοι με χαμηλά ημερομίσθια, συμβάλλουν 

στη μείωση του πληθωρισμού. 

 Συμβάλουν στην αφύπνιση αισθημάτων αλληλεγγύης, εθελοντισμού και 

προσφοράς 

 Και στην κοινωνική και πολιτισμική μίξη-ανταλλαγή. 
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Οι πηγές μας 

 

Ματζιαράκη Δάφνη, 4,1 miles, 2016, ντοκυμαντέρ, ανακτήθηκε από το 

https://www.nytimes.com/video/opinion/100000004674545/41-miles.html 

 

«Γιατί οι σύριοι πρόσφυγες δεν πάνε στην Ευρώπη με αεροπλάνο;», άρθρο, ανακτήθηκε 

από το http://kinisienergoipolites.blogspot.gr/2016/03/blog-post_89.html 

 

 «Facts and Figures about Refugees», στατιστικά στοιχεία, ανακτήθηκε από το 

http://www.unhcr.ie/about-unhcr/facts-and-figures-about-refugees 

 

«Operational Portal, Refugee Situations», ανακτήθηκε από το 

http://data2.unhcr.org/en/situations 

 

«Global trends, forced displacement in 2015», έκθεση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για 

τους πρόσφυγες, ανακτήθηκε από το  

http://www.unhcr.org/uk/statistics/unhcrstats/576408cd7/unhcr-global-

trends-2015.html 

 

«People on the move», έκθεση της Διεθνούς Αμνηστείας, ανακτήθηκε από το 

https://www.amnesty.org/en/what-we-do/people-on-the-

move/?gclid=CPHeuaPPlNECFfQW0wod-A8Hsg 

 

«How Many Refugees are in Greece? Here’s the Head Count Ahead of World Refugee Day», 

άρθρο, ανακτήθηκε από το  

http://greece.greekreporter.com/2016/06/14/how-many-refugees-are-in-

greece-heres-the-head-count-ahead-of-world-refugee-day/ 
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