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Μήμυμα συμτακτικής ομάδας 

Το εφημεριδάκι του Ε1 είμαι έμα βήμα έκφρασης τωμ αμαζητήσεώμ μας, τωμ ερευμώμ 

μας, τωμ απόψεώμ μας και τωμ εμδιαφερόμτωμ μας, στημ προσπάθειά μας μα 

αμακαλύψουμε τομ κόσμο της γμώσης  και της μάθησης εμτός και εκτός σχολείου! 

 

 Το 3ο τεύχος μας είμαι 

αφιερωμέμο    

 

 

    

στους πρόσφυγες του κόσμου 
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                         Λίγα λόγια για τθν Ύπατθ Αρμοςτεία 
  

 

               

 

Τι ςθμαίνει Παγκοςμιοποίθςθ; 

Πρόκειται για μια διαδικαςία που εμφανίηει πολλζσ διαςτάςεισ, πολλζσ πτυχζσ, πολλά νοιματα, τα οποία άλλοτε μπορεί να 

εκλαμβάνονται κετικά και με ςυγκατάβαςθ και άλλοτε αρνθτικά και με απόρριψθ. 

Η παγκοςμιοποίθςθ είναι ζνα πολυςφνκετο φαινόμενο που εκτείνεται ςε πολλά επίπεδα ςτο οικονομικό, το πολιτικό, το 

κοινωνικό, το πολιτιςτικό κ.ά. Πριν απ’όλα, πάντωσ, θ παγκοςμιοποίθςθ αναφζρεται ςτθ μεταβολι που ςθμειϊκθκε ςτθν 

παγκόςμια οικονομία τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ του 20ου αιϊνα. 

Με απλά λόγια, παγκοςμιοποίθςθ ςθμαίνει κατάργθςθ των εμποδίων ανάμεςα ςτισ εκνικζσ οικονομίεσ των κρατϊν, ςε ό,τι 

αφορά κυρίωσ το εμπόριο. Οι δφο βαςικότεροι παράγοντεσ που οδιγθςαν ςτθν παγκοςμιοποίθςθ είναι: 

α) Τα κράτθ άρχιςαν να ςυνεργάηονται μεταξφ τουσ κάνοντασ διεκνείσ οικονομικζσ ςυνεργαςίεσ και ςυμφωνίεσ, ζτςι το 

εμπόριο και γενικότερα οι επιχειριςεισ επεκτάκθκαν ακόμθ και ςτο πιο μακρινό ςθμείο του πλανιτθ. 

β) Οι νζεσ τεχνολογίεσ και το παγκόςμιο δίκτυο επικοινωνίασ επζτρεψαν τθν άμεςθ πρόςβαςθ ςτθ γνϊςθ και τθν 

πλθροφορία. Το αποτζλεςμα ιταν: πρϊτον, θ εκμθδζνιςθ των αποςτάςεων και δεφτερον, θ δυνατότθτα άμεςθσ και 

ςυνεχοφσ επικοινωνίασ και πλθροφόρθςθσ για τισ εξελίξεισ ςε κάκε γωνιά του πλανιτθ.  

Μία από τισ πιο ςθμαντικζσ ςυνζπειεσ που επζφερε θ παγκοςμιοποίθςθ, είναι θ παγκοςμιοποίθςθ των διεκνϊν 

προβλθμάτων κακϊσ ο πλανιτθσ ζχει ςιμερα να αντιμετωπίςει προβλιματα που δεν γνωρίηουν ςφνορα και απειλοφν όλθ 

τθν ανκρωπότθτα, όπωσ θ αλλαγι του κλίματοσ και θ υπερκζρμανςθ του πλανιτθ, άλλεσ οικολογικζσ καταςτροφζσ (π.χ. 

ζκλυςθ ραδιενζργειασ από το Τςερνομπίλ), φυςικζσ καταςτροφζσ (ςειςμόσ και τςουνάμι ςτθν Αςία, πλθμμφρεσ ςτθν 

Ευρϊπθ, κυκλϊνασ ςτθν Αμερικι κτλ.), μεταδιδόμενεσ αςκζνειεσ, διατάραξθ τθσ τροφικισ αλυςίδασ κ.ά. Το κετικό, βζβαια, 

είναι ότι τα κράτθ πλζον ςυνεργάηονται, προκειμζνου να αντιμετωπίςουν τζτοια προβλιματα που ξεπερνοφν τα 

γεωγραφικά τουσ όρια. 

 

 

 

Η Ύπαηε Αξκνζηεία ηνπ ΟΗΔ γηα ηνπο Πξφζθπγεο (UNHCR) ηδξχζεθε ην 1950, κεηά ην 

ηέινο ηνπ Γεπηέξνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, γηα λα βνεζήζεη ηα εθαηνκκχξηα ησλ 

Δπξσπαίσλ πνπ είραλ εθηνπηζηεί ή ράζεη ηα ζπίηηα ηνπο. Η Ύπαηε Αξκνζηεία είρε ηξία 

ρξφληα γηα λα νινθιεξψζεη ηε ζεηεία ηεο. Σήκεξα, αξθεηέο δεθαεηίεο αξγφηεξα, ν 

νξγαληζκφο καο ζπλερίδεη λα εξγάδεηαη ζθιεξά, πξνζηαηεχνληαο θαη βνεζψληαο ηνπο 

πξφζθπγεο ζε φιν ηνλ θφζκν. 

 

 

H  Ύπαηε Αξκνζηεία ηνπ ΟΗΔ γηα ηνπο Πξφζθπγεο (UNHCR) είλαη έλαο παγθφζκηνο 

νξγαληζκφο κε απνζηνιή λα ζψδεη αλζξψπηλεο δσέο, λα πξνζηαηεχεη ηα δηθαηψκαηα θαη λα 

δηαζθαιίδεη έλα θαιχηεξν κέιινλ γηα ηνπο πξφζθπγεο, ηνπο αλαγθαζηηθά εθηνπηζκέλνπο 

θαη ηνπο αληζαγελείο. Η Ύπαηε Αξκνζηεία ηνπ ΟΗΔ γηα ηνπο Πξφζθπγεο ηδξχζεθε ζηηο 14 

Γεθεκβξίνπ 1950, κε έδξα ηε Γελεχε ηεο Διβεηίαο, απφ ηε Γεληθή Σπλέιεπζε ηνπ ΟΗΔ. 

 

Τν 1956, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Οπγγξηθήο Δπαλάζηαζεο, 200.000 άλζξσπνη ηξάπεθαλ ζε θπγή ζηε γεηηνληθή Απζηξία. 

Αλαγλσξίδνληαο ηνπο Οχγγξνπο σο πξφζθπγεο primafacie, ε Ύπαηε Αξκνζηεία εγήζεθε ησλ πξνζπαζεηψλ γηα ηελ 

επαλεγθαηάζηαζή ηνπο. Η εμέγεξζε απηή θαη νη ζπλέπεηέο ηεο δηακφξθσζαλ ηνλ ηξφπν πνπ ζα αληηκεηψπηδαλ νη αλζξσπηζηηθνί 

νξγαληζκνί ηηο πξνζθπγηθέο θξίζεηο ζην κέιινλ.                                                                                                                  Ηλιάνα 

 

 

.                                                                                                                  

Στζργιοσ 
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Τν άζπιν είλαη ε πξνζηαζία πνπ δίλεηαη απφ έλα θξάηνο ζε άηνκα πνπ θεχγνπλ απφ ηε 

ρψξα ηνπο, ή θνβνχληαη λα επηζηξέςνπλ ζε απηήλ δηφηη δηψθνληαη. 

Οη πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο αζχινπ δηέπνληαη, θαη” αξρήλ, απφ ηε Γηεζλή Σχκβαζε ηεο 

Γελεχεο ηνπ 1951 γηα ην Καζεζηψο ησλ Πξνζθχγσλ. Αίηεζε γηα άζπιν κπνξεί λα θάλεη 

θάπνηνο ν νπνίνο έρεη θχγεη απφ ηε ρψξα ηνπ θαη δελ κπνξεί λα γπξίζεη, επεηδή θνβάηαη 

βάζηκα φηη ζα ππνζηεί δίσμε γηα έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο παξαθάησ ιφγνπο: 

 θπιήο 

 ζξεζθείαο 

 εζληθφηεηαο 

 ζπκκεηνρήο ζε ηδηαίηεξε θνηλσληθή νκάδα 

 πνιηηηθψλ πεπνηζήζεσλ 

 
Η Διιεληθή λνκνζεζία πηνζεηεί ηε Σχκβαζε ηεο Γελεχεο γηα ην Καζεζηψο ησλ 

Πξνζθχγσλ, φπσο θάλνπλ θαη νη ζπλαθείο Καλνληζκνί θαη νη Οδεγίεο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, πνπ επίζεο απνηεινχλ λφκν γηα ηελ Διιάδα. Η ρνξήγεζε αζχινπ δελ απνηειεί 

πξάμε θηιαλζξσπίαο αιιά ππνρξέσζε ηεο ρψξαο κε βάζε ηηο δηεζλείο ζπλζήθεο θαη ηελ 

ειιεληθή λνκνζεζία. 
 

«Τη δηθαηώκαηα απνθηά έλαο αλαγλωξηζκέλνο πξόζθπγαο;» 

Όζνη ιακβάλνπλ θαζεζηψο δηεζλνχο πξνζηαζίαο έρνπλ δηθαίσκα παξακνλήο ζηε ρψξα 

γηα ηξία ρξφληα. Έρνπλ πξφζβαζε ζηελ παηδεία, ηηο ππεξεζίεο πγείαο, ηελ αγνξά 

εξγαζίαο θαη ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε. Σηνπο αλαγλσξηζκέλνπο πξφζθπγεο νη αξκφδηεο 

αξρέο εθδίδνπλ ηαμηδησηηθά έγγξαθα, ελψ ζηνπο δηθαηνχρνπο επηθνπξηθήο πξνζηαζίαο 

κπνξνχλ λα εθδνζνχλ ηαμηδησηηθά έγγξαθα εθφζνλ απηνί αδπλαηνχλ λα εμαζθαιίζνπλ 

εζληθφ δηαβαηήξην, εθηφο αλ ζπληξέρνπλ επηηαθηηθνί ιφγνη εζληθήο αζθάιεηαο ή 

δεκφζηαο ηάμεο. 

Νηθεθόξνο 
 

 

Η Σφμβαςθ για το Κακεςτώσ των Προςφφγων, επίςθσ γνωςτι ωσ Σφμβαςθ του 
1951 για τουσ Πρόςφυγεσ, είναι πολυμερισ ςυνκικθ των Ηνωμζνων Εκνϊν που 
ορίηει ποιοσ είναι πρόςφυγασ.  Σφμφωνα με το άρκρο 1 τθσ Σφμβαςθσ  ωσ 
πρόςφυγασ ορίηεται: "Ζνα άτομο που λόγω βάςιμου φόβου δίωξθσ για λόγουσ 
φυλισ, κρθςκείασ, εκνικότθτασ, ςυμμετοχισ ςε ιδιαίτερθ κοινωνικι ομάδα ι 
πολιτικϊν πεποικιςεων ευρίςκεται εκτόσ τθσ χϊρασ τθσ ικαγζνειάσ του και δεν 
είναι ςε κζςθ ι, λόγω του φόβου, δεν επικυμεί να κζςει εαυτόν υπό τθν 
προςταςία τθσ εν λόγω χϊρασ, ι που δεν ζχει υπθκοότθτα και είναι εκτόσ τθσ 
χϊρασ τθσ προθγοφμενθσ ςυνικουσ διαμονισ του, ωσ αποτζλεςμα των 
γεγονότων αυτϊν, δεν είναι ςε κζςθ ι, λόγω του φόβου αυτοφ, δεν επικυμεί να 
επιςτρζψει ςε αυτι. 

Ποιά είναι θ ιδιαιτερότθτα των προςφφγων; 
Οι πρόςφυγεσ ορίηονται ςυγκεκριμζνα και προςτατεφονται από το διεκνζσ 
δίκαιο. Πρόςφυγεσ είναι οι άνκρωποι που βρίςκονται εκτόσ τθσ χϊρασ 
προζλευςισ τουσ εξαιτίασ φόβου δίωξθσ, ςφρραξθσ, βίασ ι άλλων καταςτάςεων 
που ζχουν διαταράξει ςοβαρά τθ δθμόςια τάξθ, και οι οποίοι ςυνεπεία των 
καταςτάςεων αυτϊν χρειάηονται «διεκνι προςταςία». Η κατάςταςι τουσ είναι 
ςυχνά τόςο επικίνδυνθ και αφόρθτθ ϊςτε διαςχίηουν εκνικά ςφνορα για ν’ 
αναηθτιςουν αςφάλεια ςε γειτονικζσ χϊρεσ κι ζτςι αναγνωρίηονται διεκνϊσ ωσ 
«πρόςφυγεσ» με πρόςβαςθ ςε βοικεια από κράτθ, τθν Φπατθ Αρμοςτεία των 
Ηνωμζνων Εκνϊν για τουσ Πρόςφυγεσ (UNHCR) και άλλεσ ςχετικζσ οργανϊςεισ. 
Αναγνωρίηονται ωσ πρόςφυγεσ επειδι ακριβϊσ είναι πολφ επικίνδυνο γι’ αυτοφσ 
να επιςτρζψουν ςτθν πατρίδα τουσ και ωσ εκ τοφτου χρειάηονται άςυλο ςε 
κάποια άλλθ χϊρα. Πρόκειται γι’ ανκρϊπουσ για τουσ οποίουσ θ άρνθςθ αςφλου 
κα ζχει ενδεχομζνωσ κανάςιμεσ ςυνζπειεσ. 

Αιέμαλδξνο 

 
 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CF%83%CF%86%CF%85%CE%B3%CE%B1%CF%82
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Με τον όρο αςτικοποίθςθ εννοοφμε το φαινόμενο τθσ αφξθςθσ του ποςοςτοφ των ανκρϊπων που ηουν ςτισ πόλεισ ςε ςχζςθ με τθν υπόλοιπθ χϊρα. Η αςτικοποίθςθ όμωσ 
είναι αποτζλεςμα του φαινομζνου τθσ αςτυφιλίασ, δθλαδι τθσ εγκατάλειψθσ τθσ περιφζρειασ με ςκοπό τθν εγκατάςταςθ ςε ζνα μεγάλο αςτικό κζντρο.  

Αίτια 

 Οι κάτοικοι τθσ επαρχίασ μετακομίηουν ςτισ πόλεισ ψάχνοντασ δουλειζσ που είναι λιγότερο κοπιαςτικζσ από τισ γεωργικζσ και τισ κτθνοτροφικζσ και που δεν 
εξαρτϊνται από τα καιρικά φαινόμενα. 

 Στα χωριά και ςτισ μικρζσ πόλεισ δεν υπάρχουν γιατροί και νοςοκομεία για τισ ανάγκεσ των κατοίκων.  

 Στισ μεγάλεσ πόλεισ υπάρχουν ςχολεία, βιβλιοκικεσ, επαγγελματικζσ ςχολζσ και πανεπιςτιμια  

  Οι ευκαιρίεσ για διαςκζδαςθ και ψυχαγωγία είναι πολλζσ ςτισ μεγάλεσ πόλεισ. Για παράδειγμα κζατρο, κινθματογράφοσ, κζντρα διαςκζδαςθσ, μουςεία κ.α. 

 Καλφτερο βιοτικό επίπεδο. Στισ μεγάλεσ πόλεισ οι άνκρωποι ηουν με περιςςότερεσ ανζςεισ ςτθν κακθμερινι τουσ ηωι και πιο ελεφκεροι γιατί δεν τουσ αναγνωρίηουν 
όπου και αν βρεκοφν.  

Συνζπειεσ 

 Μόλυνςθ του περιβάλλοντοσ. Το περιβάλλον μζςα και γφρω από τισ μεγάλεσ πόλεισ μολφνεται εξαιτίασ των πολλϊν τςιμεντζνιων κτθρίων, των αυτοκινιτων, των 
εργοςταςίων αλλά και των ςκουπιδιϊν.  

 Μείωςθ τθσ γεωργικισ και κτθνοτροφικισ παραγωγισ γιατί δεν υπάρχουν πια νζοι άνκρωποι να καλλιεργιςουν τθ γθ. 

 Μείωςθ του πλθκυςμοφ των ακριτικϊν περιοχϊν. Τα ακριτικά χωριά ερθμϊνουν και δεν υπάρχουν πια κάτοικοι να προςτατεφουν τα ςφνορά μασ.  

  Ανεργία και αφξθςθ τθσ εγκλθματικότθτασ. Ο πλθκυςμόσ των μεγάλων πόλεων είναι πια τζτοιοσ, που δεν μποροφν πολλοί άνκρωποι να βρουν δουλειά και κάποιοι 

οδθγοφνται ςε παράνομεσ πράξεισ.  

 Απομάκρυνςθ από τισ παραδόςεισ και τα ζκιμα μασ.  

Λφςεισ 

 Από τθ μία πλευρά κα πρζπει  το κράτοσ να φροντίςει πρϊτα να ςτθρίξει τουσ αγρότεσ και τουσ κτθνοτρόφουσ. Ακόμα πρζπει  να βελτιϊςει τουσ δρόμουσ ςτθν 

επαρχία για τθ διευκόλυνςθ των κατοίκων.  Επίςθσ κα πρζπει να βρει τρόπο να δθμιουργθκοφν κζςεισ εργαςίασ ςτθν επαρχία κακϊσ και ςχολεία και νοςοκομεία. 

Τζλοσ κα πρζπει το κράτοσ όπωσ ςτα βυηαντινά χρόνια να απαλλάξει από φόρουσ και να προςφζρει γθ ςε νζουσ ανκρϊπουσ για να ηιςουν ςτισ ακριτικζσ περιοχζσ 

τθσ πατρίδασ μασ.  

 Από τθν άλλθ πλευρά κα πρζπει και οι άνκρωποι να καταλάβουν τθν αξία τθσ φφςθσ και των ευκαιριϊν που προςφζρει για εργαςία. Επίςθσ θ επιςτροφι ςτθ φφςθ 

κα βελτιϊςει τθν υγεία πολλϊν ανκρϊπων και κα τουσ ελευκερϊςει από το άγχοσ.  

                                                                      Γιάννθσ 
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Χϊρα τθσ Ανατολικισ Αφρικισ. Συνορεφει βορειοδυτικά με 

τθν Αικιοπία, ςτα δυτικά με το Τηιμπουτί και ςτα νοτιοδυτικά 

με τθν Κζνυα. Πλθκυςμόσ: 15.636.000 κατοίκουσ (2019) 

Πρωτεφουςα: Μογκαντίςου 

 

Σομαλία 

 

Η Σομαλία όπωσ και άλλεσ χϊρεσ ςτο Κζρασ τθσ Αφρικισ είναι 

αντιμζτωπθ με παρατεταμζνθ ξθραςία θ οποία ζχει 

καταςτρζψει τθν κτθνοτροφία, ζχει περιορίςει τισ ςοδειζσ και 

ζχει αφιςει 6,2 εκατομμφρια ανκρϊπουσ, ςχεδόν το μιςό 

πλθκυςμό τθσ χϊρασ, να εξαρτάται από τθν ανκρωπιςτικι 

βοικεια για τροφι. Στισ αγροτικζσ περιοχζσ ςτα νοτιοδυτικά τθσ 

χϊρασ εκεί που το πρόβλθμα είναι πιο ζντονο θ ανκρωπιςτικι 

κρίςθ απειλεί το ςφνολο του πλθκυςμοφ που αντιμετωπίηει 

ζλλειψθ τροφισ και κακαροφ νεροφ κακϊσ τα ποτάμια ζχουν 

ςτεγνϊςει. Περίπου 29.000 παιδιά κάτω των πζντε ετϊν 

πζκαναν από τθν πείνα το τελευταίο διάςτθμα ενϊ 202.600 

παιδιά πάςχουν από οξφ υποςιτιςμό, τα 38.000 από τα οποία 

διατρζχουν μεγάλο κίνδυνο να πεκάνουν. Ο Οργανιςμόσ 

Ηνωμζνων Εκνϊν (ΟΗΕ) που κάνει λόγο για τθ χειρότερθ 

ξθραςία των τελευταίων 60 ετϊν κιρυξε επίςθμα ςε κατάςταςθ 

λιμοφ δφο επαρχίεσ τθσ Σομαλίασ. Η ανκρωπιςτικι κρίςθ και ο 

λιμόσ δεν προζκυψαν όμωσ μόνο από τισ παρατεταμζνεσ 

ξθραςίεσ. Η Σομαλία είναι μια χϊρα που εδϊ και δεκαετίεσ 

πλιττεται από ζνοπλεσ ςυγκροφςεισ, φυλετικζσ ανιςότθτεσ, 

εμφυλίουσ και επιδθμίεσ όπωσ θ χολζρα και θ ιλαρά. 

 

 

 

Για τουσ περιςςότερουσ θ Σομαλία είναι μια άγνωςτθ χϊρα και 

για άλλουσ είναι θ χϊρα των πειρατϊν. Όμωσ το νόμιςμα ζχει 

δφο όψεισ. Πριν 18 χρόνια μυςτθριϊδθ καράβια εμφανίςτθκαν 

ςτισ ακτζσ τθσ και άρχιςαν να πετοφν ςτθ κάλαςςα τεράςτιεσ 

ποςότθτεσ βαρελιϊν με άγνωςτο ωσ τότε περιεχόμενο. Δεν 

χρειάςτθκε να περάςουν παρά μερικοί μινεσ για να 

εμφανιςτοφν τα πρϊτα ςυμπτϊματα άρρωςτων κατοίκων ςτισ 

παράκτιεσ περιοχζσ. Ενιλικεσ και μικρά παιδιά εκτζκθκαν ςτθν 

ραδιενζργεια των πυρθνικϊν αποβλιτων και ςε λιγότερο από 

μερικζσ μζρεσ εκατοντάδεσ άνκρωποι άφθςαν τθν τελευταία 

τουσ πνοι ςτο βωμό των δυτικϊν ςυμφερόντων. Οι ενδείξεισ 

ζγιναν αποδείξεισ όταν με το τςουνάμι του 2004 χιλιάδεσ 

βαρζλια αναδφκθκαν ςτον αφρό και βάλτωςαν ςτισ ακτζσ τθσ 

Σομαλίασ.  
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Τθν ίδια ςτιγμι Ευρωπαίοι παράνομοι αλιείσ κοφρςευαν τισ 

κάλαςςζσ τθσ ςτερϊντασ τα ψάρια και τα καλαςςινά από τουσ 

κατοίκουσ τθσ. Αςυγκίνθτοι και αδιάφοροι από τον πόνο των 

ανκρϊπων, φιλάργυροι μεταφορείσ μόλυνςθσ τράφθκαν 

άςεμνα από τον κάνατο μικρϊν παιδιϊν. 

Όλα αυτά ςε ςυνδυαςμό με τθν καταςτροφικι ξθραςία και τθν 

πείνα ζχουν αναγκάςει πάνω από 135.000 Σομαλοφσ να 

εγκαταλείψουν τθ χϊρα τουσ και ο αρικμόσ αυτόσ αφορά μόνο 

από τισ αρχζσ του 2018. Η Φπατθ Αρμοςτεία εκτιμά ότι το ζνα 

τζταρτο του πλθκυςμοφ τθσ Σομαλίασ είτε ζχουν εκτοπιςτεί ςτο 

εςωτερικό τθσ χϊρασ είτε ηουν εκτόσ αυτισ ωσ πρόςφυγεσ. Οι 

πρόςφυγεσ τθσ πείνασ ςυρρζουν κατά χιλιάδεσ άλλοι ςτθν 

πρωτεφουςα Μογκαντίςου και άλλοι ςτθ γειτονικι Κζνυα ςε 

ςτρατόπεδα προςφφγων. Μόνο ο καταυλιςμόσ Ντανταάμπ ςτθν 

Ανατολικι Κζνυα φιλοξενεί 230.000 Σομαλοφσ που κατζφυγαν 

εκεί μετά τθν ζναρξθ του εμφυλίου πολζμου το 1991. Δίκτυα 

διακινθτϊν μεταφζρουν από τθ Σομαλία ςτθν 

Κωνςταντινοφπολθ πρόςφυγεσ και από εκεί τουσ προωκοφν ςτα 

παράλια τθσ χϊρασ μασ. Οι Σομαλοί πρόςφυγεσ φτάνουν ςτθν 

Ελλάδα ςε άκλια κατάςταςθ, αφυδατωμζνοι και ςοβαρά 

υποςιτιςμζνοι. Η κατάςταςθ ςτθ χϊρα μασ είναι πολφ δφςκολθ 

κυρίωσ λόγω ζλλειψθσ υποδομϊν υποδοχισ και ειδικευμζνου 

προςωπικοφ. Δυςτυχϊσ θ επόμενθ μζρα μοιάηει πιο ηοφερι για 

πολλοφσ από αυτοφσ τουσ ανκρϊπουσ που φτάνουν ςτισ 

ευρωπαϊκζσ ακτζσ για να γλιτϊςουν από τθν πείνα και τθ βία. 

Τίποτα όμωσ δεν μπορεί να ςταματιςει ανκρϊπουσ που τα 

παιδιά τουσ περιμζνουν με ανυπομονθςία τα ενεργειακά 

μπιςκότα τθσ ανκρωπιςτικισ βοικειασ. Τίποτα δεν μπορεί να 

ςταματιςει ανκρϊπουσ που βάηουν μικρά παιδιά με υγρά μάτια 

και φουςκωμζνεσ κοιλίτςεσ ςε μια βάρκα. Τίποτα δεν μπορεί να 

ςταματιςει ανκρϊπουσ που γνωρίηουν τι είναι ο πόλεμοσ και θ 

απόλυτθ εξακλίωςθ όταν πιςτεφουν ότι υπάρχει ζςτω και μια 

πικανότθτα για καλφτερθ ηωι.  

Τα Μζςα Μαηικισ Ενθμζρωςθσ τθροφν μια ιςτορικι ςιωπι. 

Η ΣΟΜΑΛΙΑ ΠΕΘΑΙΝΕΙ 

29.000 ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΠΕΘΑΝΕΙ 

38.000 ΠΑΙΔΙΑ ΘΑ ΠΕΘΑΝΟΥΝ ΣΥΝΤΟΜΑ 

 

Πζνυ 
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Βαλκάμια:  

κοιλάδα Πρέσεβο(Σερβία) 

 

Στθν Σερβία και ςτα νότια ςφνορα τθσ με Σκόπια και 

Κόςςοβο υπάρχει μια περιοχι που ονομάηεται Πρζςεβο, 

περιοχι θ οποία κατοικείται κυρίωσ από Αλβανοφσ οι 

οποίοι από το 2012 ζχουν επιδείξει με κάκε τρόπο ότι 

κζλουν τθν ζνωςθ τουσ με το Κόςςοβο. Στθν περιοχι αυτι 

υπάρχουν ιδθ ζνοπλεσ αλβανικζσ πολιτοφυλακζσ και πριν 

από τρία χρόνια θ Σερβία ςε μια προςπάκεια να επιβάλει 

τθν κυριαρχία τθσ απζςτειλε ειδικζσ μονάδεσ τθσ 

αςτυνομίασ με αποτζλεςμα αρκετοί οι Αλβανοί του 

Πρζςεβο αναγκάςτθκαν να αποχωριςουν από τθν 

κοιλάδα και να καταφφγουν ωσ πρόςφυγεσ ςτθν γειτονικι 

Πρίςτινα ςτο Κόςςοβο. Αυτι τθ ςτιγμι ςτθν Αλβανία, ηουν 

περίπου 2,5 εκ. Αλβανοί, ςτο γειτονικό Κόςςοβο ηουν 1,7 

εκ. Αλβανοί, ςτθν Σερβικι κοιλάδα του Πρζςεβο, που 

ςυνορεφει με το Κόςςοβο, ηουν περίπου 100.000 Αλβανοί, 

ςτθ δυτικι πλευρά τθσ Πρϊθν Γιουγκοςλαβικισ 

Δθμοκρατίασ τθσ Μακεδονίασ, που ςυνορεφει και με τθν 

Αλβανία και με το Κόςςοβο, ηουν περίπου 500.000 και ςτο 

νότιο κομμάτι του Μαυροβουνίου, ακριβϊσ, πάνω από τα 

βόρεια ςφνορα τθσ Αλβανίασ, ηουν 30.000 Αλβανοί. Η 

περιοχι αποκαλείται και μονοπάτι των προςφφγων κακϊσ 

περίπου τρεισ χιλιάδεσ πρόςφυγεσ καταφκάνουν 

κακθμερινά από τθν ΠΓΔΜ ςτθ Σερβία, ςε ζναν ακόμα 

ςτακμό του μεγάλου τουσ ταξιδιοφ προσ τθ βόρεια και 

κεντρικι Ευρϊπθ μζςω τθσ περίφθμθσ βαλκανικισ οδοφ. 

Γιώργοσ 

 

 

 

 

 

 

Χιλιάδεσ άνκρωποι ζχουν ςκοτωκεί μζχρι ςιμερα ςτθν 
περιοχι Καςάι, όταν ξζςπαςε το 2016, θ νζα εμφφλια 
ςφγκρουςθ ςτθ Λαϊκι Δθμοκρατία του Κονγκό.  

Οι πρόςφατεσ αναταραχζσ ζχουν οδθγιςει ζνα 
εκατομμφριο πολίτεσ να εγκαταλείψουν τα ςπίτια τουσ 
και να καταφφγουν ςε άλλεσ περιοχζσ τθσ χϊρασ. Το 
Κονγκό είναι θ χώρα τθσ Αφρικισ με τουσ περιςςότερουσ 
εκτοπιςμζνουσ. Πάνω από 4 εκατομμφρια ζχουν φφγει 
από τισ εςτίεσ τουσ. Πάνω από τρία εκατομμφρια 
άνκρωποι ςτθν ευρφτερθ περιοχι του Καςάι 
αντιμετωπίηουν ςοβαρό πρόβλθμα υποςιτιςμοφ. 

 

Λόγω τθσ κρίςθσ, ο ΟΗΕ ζχει δεςμεφςει 1,7 δισ δολάρια 
για τθ Λαϊκι Δθμοκρατία του Κονγκό για το 2018, το τρίτο 
μεγαλφτερο ποςό χρθμάτων δθλαδι μετά από αυτά που 
κα διακζςει για τθ Συρία και τθν Υεμζνθ. 

Μάνοσ 
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Στθ δεκαετία του 1990 οι Αρχζσ ζδιωξαν με βία, περίπου το 

1/5 των κατοίκων του βαςιλείου, κακϊσ πρόκειται για 

ανκρϊπουσ από το Νεπάλ, που κεωρικθκαν παράνομοι 

μετανάςτεσ. 

 

 

 

Από το 1959 ωσ το 1962, 3.000.000 πρόςφυγεσ ζφυγαν από 

τθ χϊρα ςτο γειτονικό Θιβζτ, αφοφ προςαρτικθκε από τθν 

Κίνα. Τζςςερισ ςτρατοπεδεφεισ προςφφγων ιδρφκθκαν μζςα 

από τθν Ποκάρα που ζχουν μετατραπεί ςε καλά χτιςμζνουσ 

οικιςμοφσ. Η Κίνα πλθρϊνει  τθν αςτυνομία του Νεπάλ για 

να ςυλλαμβάνει Θιβετιανοφσ πρόςφυγεσ που προςπακοφν 

να εγκαταλείψουν τα εδάφθ τθσ, λόγω πολιτικισ  και 

κρθςκευτικισ καταςτολισ. 

 

 

Το Μπουτάν βρίςκεται ςτθν 

Αςία και ζχει 741.672 

πλθκυςμό και για 

πρωτεφουςα ζχει τθν Θίμφου. 

Βαςίηεται ςτθν Ινδία για τθν 

οικονομικι του επιβίωςθ και 

δεν ζχει καν ανοικτά ςφνορα 

με τθν Κίνα. 

Το Νεπάλ βρίςκεται ςτθν 

Αςία και ζχει 29.609.623 

πλθκυςμό και θ 

πρωτεφουςα είναι θ 

Κατμαντοφ. 

Νίκοσ                                            

 

 

Το Αφγανιςτάν είναι 

διάςθμο για τα ρόδια, ςταφφλια, βερίκοκα, πεπόνια και 

πολλά άλλα είδθ φροφτων. Ωςτόςο, επικρατεί αρκετι 

φτϊχια κακϊσ  θ καλλιζργεια φροφτων αποφζρει χαμθλά 

κζρδθ. Επιπλζον, θ χϊρα κλείνει ςχεδόν 40 χρόνια 

ςυνεχοφσ πολζμου με διαφορετικοφσ πρωταγωνιςτζσ 

κάκε φορά. Εμφφλιοσ πόλεμοσ, μετά ειςβολι τθσ 

Σοβιετικισ Ζνωςθσ, αντάρτεσ-Μουτηαχεντίν, ΗΠΑ, 

Πακιςτάν, ξανά αντάρτεσ – Ταλιμπάν. Ειδικά, οι Ταλιμπάν 

καταπατοφν ανκρϊπινα δικαιϊματα. Μόλισ τρείσ χϊρεσ 

αναγνϊριςαν το κακεςτϊσ τουσ (Πακιςτάν, Σαουδικι 

Αραβία, Ηνωμζνα Αραβικά Εμιράτα). Χιλιάδεσ Αφγανοί 

εγκαταλείπουν τθν πατρίδα τουσ, όςο το κακεςτϊσ 

γίνεται όλο και πιο ςκλθρό.  

 

Οι Αφγανοί παραμζνουν ςτισ πρϊτεσ κζςεισ των 

εκνικοτιτων που ηθτοφν άςυλο ςτθν Ευρϊπθ. Στθν χϊρα 

μασ ζχουν εγκλωβιςτεί χιλιάδεσ αφγανικζσ οικογζνειεσ 

κακϊσ οι επιτροπζσ αςφλου δεν τουσ ςυμπεριλαμβάνουν 

ςτα προγράμματα εγκατάςταςθσ ςτθ χϊρασ μασ. Κανείσ 

από τουσ Αφγανοφσ δεν επικυμεί να επιςτρζψει ςτθ 

χϊρα του διότι φοβοφνται μιπωσ τουσ ςκοτϊςουν οι 

Ταλιμπάν εφόςον είναι μια χϊρα ακυβζρνθτθ. Αφγανοί – 

πρόςφυγεσ ςε αδιζξοδο! 

                      Μιχάλθσ     

Το Αφγανιςτάν 

βρίςκεται ςτθ νότια 

κεντρικι Αςία. Ζχει 

πρωτεφουςα τθν 

Καμποφλ. Η 

αφγανικι οικονομία 

είναι, ωσ επί το 

πλείςτον, αγροτικι.  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%8C%CE%B4%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%8C%CE%B4%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%86%CF%8D%CE%BB%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%86%CF%8D%CE%BB%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CE%BA%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CE%BA%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%80%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%80%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%B1
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Δθαηνληάδεο ρηιηάδεο Σχξηνη έρνπλ θαηαθχγεη επίζεο ζηελ Δπξψπε θαη θπξίσο ζηε Γεξκαλία. Μέζσ ηεο Τνπξθίαο 

πξνζπαζνχλ λα θηάζνπλ ζηα παξάιηα ησλ ειιεληθψλ λεζηψλ γηα λα παηήζνπλ πιένλ έδαθνο ηεο Δ.Δ. θαη απφ εθεί 

πξνζπαζνχλ κε θάζε ηξφπν λα θηάζνπλ ζε κηα ρψξα ηεο Κεληξηθήο Δπξψπεο. Σην δηάζηεκα απηφ νη Σχξηνη απνηεινχλ ην 

κεγαιχηεξν εζληθφ πιεζπζκφ πνπ δηέζρηζε ηε Μεζφγεην γηα λα θηάζεη ζηελ Δπξψπε .Απφ ην 2015 κέρξη ζήκεξα 

εθαηνληάδεο πξφζθπγεο πλίγεθαλ ή ζθνηψζεθαλ ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα θηάζνπλ ζε κηα Δπξσπατθή ρψξα. Καζψο 

πξνρσξάκε ζηελ φγδνε επέηεην απηήο ηεο θξίζεο, ε δηεζλήο αιιειεγγχε θαη ππνζηήξημε είλαη πεξηζζφηεξν απαξαίηεηε απφ 

πνηέ πιένλ. Η αλζξσπηζηηθή θξίζε δελ έρεη ηειεηψζεη θαη ν επάισηνο ιαφο ηεο Σπξίαο εμαθνινπζεί λα ρξεηάδεηαη ηε βνήζεηά 

καο. Διπίδνπκε ην 2019 λα δνχκε ηελ εηξήλε θαη ηε ζηαζεξφηεηα λα θπξηαξρνχλ ζηε Σπξία. 

Πνηνο είλαη 

Οθηψ ρξφληα έρνπλ πεξάζεη απφ ηελ έλαξμεο ηεο 

εμέγεξζεο ζηε Σπξία ελαληίνλ ηνπ πξνέδξνπ Μπαζάξ 

αι Άζαλη ζηηο 15 Μαξηίνπ 2011, ε νπνία εμειίρζεθε 

ζε έλαλ θαηαζηξνθηθφ θαη πεξίπινθν εκθχιην πφιεκν, 

θαη νη λεθξνί μεπεξλνχλ ηνπο 370.000, ηνπιάρηζηνλ ν 

κηζφο πιεζπζκφο έρεη εθηνπηζηεί θαη ε ρψξα έρεη 

θαηαζηξαθεί. 

 Πεξηζζόηεξνη από 370.000 λεθξνί 

 19.811 παηδηά θαη 12.513 γπλαίθεο αλάκεζα 

ζηνπο λεθξνύο 

 60.000 άλζξωπνη πέζαλαλ από ηα βαζαληζηήξηα 

ή ζηελ θπιαθή 

 Πεξίπνπ 5,4 εθαηνκκύξηα Σύξηνη πξόζθπγεο 

 2,98 εθαηνκκύξηα άλζξωπνη δνπλ ζε πεξηνρέο 

κε δύζθνιεο   ζπλζήθεο δηαβίωζεο 

 

 

Σχκθσλα κε ηε δηεπζχληξηα γηα ηε Μέζε Αλαηνιή ηεο κε 

θπβεξλεηηθήο νξγάλσζεο CARE, ε ζχγθξνπζε ζηε Σπξία 

«πξνθάιεζε ηε κεγαιχηεξε κεηαθίλεζε πιεζπζκνχ κεηά ηνλ 

Β’ Παγθφζκην Πφιεκν». 

Πεξίπνπ 13 εθαηνκκχξηα Σχξηνη έρνπλ εθηνπηζηεί ή έρνπλ 

θχγεη πξφζθπγεο, ζε κηα ρψξα πνπ είρε 23 εθαηνκκχξηα 

θαηνίθνπο πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ πνιέκνπ. 

Πάλσ απφ 4,8 εθαηνκκύξηα Σχξηνη πξφζθπγεο βξίζθνληαη ζε 

πέληε κφλν ρψξεο: ηελ Τνπξθία, ην Λίβαλν, ηελ Ινξδαλία, ην 

Ιξάθ θαη ηελ Αίγππην. 

Τν 93% ησλ Σχξσλ πξνζθχγσλ πνπ θαηνηθνχλ ζε αζηηθέο 

πεξηνρέο ηεο Ινξδαλίαο δνπλ θάησ απφ ην φξην ηεο θηψρεηαο, 

φπσο επίζεο θαη ην 70% ησλ Σχξσλ πξνζθχγσλ ζην Λίβαλν, 

ην 65% ζηελ Αίγππην θαη ην 37% ζην Ιξάθ. 

 
 

 

Γθακπξηέια 

 

 
    Σππξηδνύια 

 
 

    Βαιεληίλα 
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Τι κάνει ο Ενεργός Πολίτης; Διεκδικεί τα 

δικαιϊματά του ςτο δθμόςιο χϊρο, επιδιϊκει τθ 

δθμόςια ζκφραςθ και τθ δθμιουργία υποδομϊν 

ςτθ γειτονιά του και ςτθ χϊρα του, τθ 

διατιρθςθ ελεφκερων χϊρων & του πράςινου 

ςτουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ, κακϊσ και τθσ 

πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ. Δζχεται τθ 

διαφορετικότθτα, δζχεται τα ανκρϊπινα 

δικαιϊματα, βοθκά τουσ ςυμπολίτεσ του, τθρεί 
τουσ κανόνεσ που κεςπίηονται για τθ 

διευκόλυνςι τουσ και είναι ανοιχτόσ απζναντι 
ςτουσ μετανάςτεσ και ςτουσ πρόςφυγεσ 

διεκδικϊντασ τθν κοινωνικι ζνταξθ τουσ.  

 

                  

 

Γιώτα 

Παλαιςτίνθ, βρίςκεται ςτθν  ανατολικι Μεςόγειο. Πρόκειται για μια αιματοβαμμζνθ 

περιοχι λόγω του αραβοϊςραθλινοφ πολζμου. Το 1947, οι Εβραίοι κατείχαν μόλισ το 6% 

τθσ ςυνολικισ γθσ παρ’ όλα αυτά τα Ηνωμζνα Ζκνθ μετά από μεγάλθ διπλωματικι 

μάχθ, αποφάςιςαν τθ διαίρεςθ τθσ Παλαιςτίνθσ ςε δφο κράτθ, με το 55% τθσ γθσ να 

παραχωρείται ςτουσ Εβραίουσ. Οι Άραβεσ δεν δζχονται αυτι τθν απόφαςθ και ζτςι 

ζχουμε τον πρϊτο Αραβοϊςραθλινό πόλεμο το 1948. Το Ιςραιλ νικά και αποτζλεςμα 

είναι να καταλάβει μια ςειρά από εδάφθ Παλαιςτινίων. Από αυτι τθν πρϊτθ 

‘κατάλθψθ’ εδαφϊν, φεφγουν περί το ζνα εκατομμφριο Παλαιςτίνιοι πρόςφυγεσ, οι 

οποίοι ςκορπίςτθκαν προσ τθν δυτικι όχκθ του Ιορδάνθ, ςτθν Γάηα, ςτθν Συρία και τον 

Λίβανο. Μετά από διάφορεσ περιπζτειεσ και πολζμουσ, φτάνουμε ςτο 1987 όταν και 

γίνεται θ πρώτθ μεγάλθ εξζγερςθ των Παλαιςτινίων, θ Ιντιφάντα, θ οποία αναγκάηει το 

Ιςραιλ να ζρκει ςε αδιζξοδο, κακώσ κατ’ ουςία χρθςιμοποίθςε τον ςτρατό, 

δθμιουργϊντασ γενικι κατακραυγι. Η 2θ μεγάλθ επανάςταςθ των Παλαιςτινίων, θ 

λεγόμενθ Ιντιφάντα ζγινε το 2000. Το Ιςραιλ νίκθςε για μια ακόμθ φορά.  

Ο Παλαιςτινιακόσ λαόσ χωρίςτθκε ςε δυο μζτωπα, ςτα οποία πρωταγωνιςτοφν δυο μεγάλεσ ςτρατιωτικζσ οργανϊςεισ, τθ 

Φατάχ που ελζγχει τθν περιοχι τθ δυτικι όχκθ και τθ Χαμάσ που ελζγχει τθ Λωρίδα τθσ Γάηασ, θ οποία βρίςκεται υπό ζναν 

αςφυκτικό αποκλειςμό που δεν επιτρζπει τθν ελευκερία κίνθςθσ οφτε ανκρϊπων οφτε αγακϊν. Το Παλαιςτινιακό είναι το 

παλαιότερο διεκνζσ ηιτθμα ςτθν ατηζντα των Ηνωμζνων Εκνϊν, για τθν επίλυςθ του ηθτιματοσ βαςικι προχπόκεςθ  είναι 

ο τερματιςμόσ τθσ Ιςραθλινισ κατοχισ των εδαφϊν τθσ Παλαιςτίνθσ, ϊςτε εκεί να ιδρυκεί το ανεξάρτθτο Παλαιςτινιακό 

κράτοσ με πρωτεφουςα τθν ανατολικι Ιερουςαλιμ και τζλοσ να αναγνωρίςει το δικαίωμα επιςτροφισ των Παλαιςτινίων 

προςφφγων και να απελευκερϊςει τουσ χιλιάδεσ Παλαιςτίνιουσ κρατοφμενουσ. 

 

 

Ιριάννα 

 


