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Ανθρωπιστική Βοήθεια – Κουίζ 

Εδώ θα βρείτε ένα κουίζ για τα ζητήματα της ανθρωπιστικής 
βοήθειας στην Ευρώπη και τον κόσμο. 

 ΘΕΜΑ 

Ανθρωπιστική Βοήθεια  

 
Εξετάστε τις γνώσεις σας για την ανθρωπιστική βοήθεια με αυτό το κουίζ 

1. Τι καλούμε ανθρωπιστική κρίση; 
α) Τη λύπη, την κατάθλιψη ή την αρνητική ματιά  στη ζωή 

β) `Ενα γεγονός που απειλεί την υγεία, το ευ ζην ή την ασφάλεια μιας μεγάλης ομάδας 
ανθρώπων μιας ευρείας περιοχής (π.χ., μιας πόλης, ενός τόπου, μιας χώρας) 

γ) Τα χαμηλά ποσοστά στις γεννήσεις μιας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου 

Απάντηση: β 

Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι η ανρθωπιστική κρίση αναφέρεται σε μια μεγάλη ομάδα 
ανθρώπων που κιδυνεύουν. Συνήθως, η απειλή είναι η συνέπεια μιας φυσικής καταστροφής, μιας 
καταστροφής από ανθρώπους ή ένας συνδυασμός καταστροφών.  
Πηγή: http://humanitariancoalition.ca/info-portal/factsheets/what-is-a-humanitarian-crisis  
 
 
2. Από τις πιο κάτω καταστάσεις, ποια δεν είναι ανθρωπιστική κρίση; 

α) Ο πόλεμος στη Συρία, που συμβαίνει από το 2011 

β) Ο σεισμός στο Νεπάλ το 2015 

γ) Το αυτοκινητιστικό δυστύχημα με δυο οχήματα και 4 άτομα σε έναν τοπικό δρόμο 

 

Απάντηση: γ  

Παρόλο που και στις 3 περιπτώσεις έχουμε αναφορά σε καταστροφές, το αυτοκινητιστικό 
δυστύχημα δεν θα μπορούσε να ονομαστεί ανθρωπιστική κρίση. Η σημαντική παράμετρος για να 
ορίσουμε κάτι ως ανθρωπιστική κρίση, όπως υπογραμμίζεται στην Ερώτηση 1, είναι πως θα 
πρέπει να αφορά μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων, σε μια μεγάλη περιοχή, που να απειλείται. Η 
απάντηση γ αναφέρεται σε 4 μόνο άτομα.     
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3. Τι καλούμε ανθρωπιστική βοήθεια;  

α) Περιλαμβάνει την παροχή βοήθειας και την προστασία ανθρώπων που επηρεάζονται 
από φυσικές και ανθρώπικες καταστροφές. 

β) Μια δράση που γίνεται για να αντιμετωπιστεί η κλιματική αλλαγή 

γ) Η κακομεταχείριση ζώων 

Απάντηση: α 

Είναι ένας τύπος βοήθειας που παρέχεται σε μια μεγαλύτερη ομάδα ανθρώπων ή σε ανθρώπους 
που έχουν επηρεαστεί από μια ανθρωπιστική κρίση.   
Πηγή: www.sfyouth.eu  
 
 
4. Για να υπηρετεί κανείς τους σκοπούς της ανθρωπιστικής βοήθειας είναι αρκετό να είναι 

ευαίσθητος και να έχει καλή καρδιά. 
α) Σωστό  

β) Λάθος  

Απάντηση: β 

Είναι αλήθεια πως οι άνθρωποι με αυτά τα χαρακτηριστικά επιλέγουν αυτό το μονοπάτι ζωής, 
αλλά αυτά τα χαρακτηριστικά δεν εγγυώνται την ικανότητα να παρέχει κανείς έξυπνη και 
αποτελεσματική βοήθεια. Τα άτομα που υπηρετούν την ανθρωπιστική βοήθεια θα πρέπει  να 
έχουν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα προσόντα: να έχουν δεξιότητες ηγεσίας, να μιλούν ξένες 
γλώσσες, να δουλεύουν κάτω από πίεση και να έχουν δυνατή αίσθηση πολιτισμικής 
ευαισθητοποίηση. Αυτές είναι μόνο μερικές από τις ικανότητες που απαιτούνται για τη 
συγκεκριμένη δουλειά.  
 
 
5. Από τις πιο κάτω δραστηριότητες, ποιες πιστεύετε ότι αποτελούν ευθύνες ατόμου που 

υπηρετεί τους σκοπούς της ανθρωπιστικής βοήθειας; Επιλέξτε 3 σωστές απαντήσεις: 
α) Διαμοίραση τροφίμων, κουβερτών και ειδών υγιεινής σε στρατόπεδα προσφύγων 

β) Δημιουργία νέων επαγγελματικών ευκαιριών σε χώρες με χαμηλά επίπεδα 
βιομηχανοποίησης 

γ) Κτίσιμο δρόμων σε χωριά, σε χώρες που δεν μπορούν να υποστηρίξουν την ανάπτυξη δομών 

δ) Αφαίρεση πετρωμάτων από σπίτια που επηρεάστηκαν από τους σεισμούς  

ε) Οργάνωση προσωρινών νοσοκομείων σε περιοχές καταστροφών  

στ) Κάνοντας τα ψώνια ενός ηλικιωμένου  
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ζ) Παροχή καθαρού νερού σε περιοχές όπου τα συστήματα παροχής νερού έχουν καταστραφεί 

Απάντηση: α, ε, ζ 

Η ανθρωπιστική βοήθεια περιλμβάνει διάσωση και προστασία των ανθρώπων που έχουν 
επηρεαστεί από φυσικές και ανθρώπικες καταστροφές.  
Πηγές: www.sfyouth.eu  
 
 
6. Ποιες από τις πιο κάτω εικόνες ΔΕΝ αντιπροσωπεύουν κάποιον που υπηρετεί τους σκοπούς 

της ανθρωπιστικής βοήθειας; 
 

α)  

                

β)   

 

γ)  

Aπάντηση: γ 
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Αν και η Annie Lennox (Εικόνα Γ) υποστηρίζει και συνεργάζεται με οργανισμούς όπως η Oxfam για 
την ευαισθητοποίηση σε παγκόσμια ζητήματα, δεν υπηρετεί τους σκοπούς της ανθρωπιστικής 
βοήθειας. Όσοι υπηρετούν τους σκοπούς αυτούς, συντονίζουν και οργανώνουν δραστηριότητες 
ανθρωπιστικής βοήθειας (Εικόνα Α) ή είναι προσωπικό ή εθελοντές που βοηθούν σε περιπτώσεις 
έκτακτης ανάγκης (Εικόνα B). 
Φωτογραφίεςs: ©Maciej Moskwa; Testigo Ντοκυμαντέρ/ Νότιο Σουδάν, 2015/ Πηγή PAH, ©PAH/ Νότιο Σουδάν, 2016/ 
Πηγή PAH, ©Rachel Manns/Oxfam  
 
 
7. Πότε γιορτάζεται η Μέρα Ανθρωπισμού; 

 
α) 22 Μαρτίου  

β) 19 Αυγούστου 

γ) 18 Δεκεμβρίου  

Απάντηση: β  

Το ετήσιο γεγονός, που γιορτάζεται από τη Γενική Σύνοδο των Ηνωμένων Εθνών, είναι μια 
υπενθύμιση της ανθρωπιστικής βοήθειας. Πρόκειται για την μέρα μνήμης της τρομοκρατικής 
επίθεσης στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών στη Βαγδάτη το 2003.  
Πηγή: http://www.un.org/en/events/humanitarianday/background.shtml 
 
 
8. Το 2014 ποιες χώρες δέκτηκαν τη μεγαλύτερη ανθρωπιστική βοήθεια; 

α) Συρία, Νότιο Σουδάν, Ιράκ, Παλαιστίνη  
β) Κένυα, Νεπάλ, Ιράκ, Τουρκία  
γ) Ιορδανία, Συρία, Σομαλία, Αφγανιστάν 

Απάντηση: α 

Από τις 145 χώρες που δέκτηκαν ανθρωπιστική βοήθεια το 2014, οι χώρες της απάντησης ‘α’ 
έλαβαν το 35.4% του γενικού προϋπολογισμού για ανθρωπιστικούς σκοπούς.  
Πηγή: Έκθεση για την Παγκόσμια Ανθρωπιστική Βοήθεια 2016: http://www.globalhumanitarianassistance.org/wp-
content/uploads/2016/07/GHA-report-2016-full-report.pdf  
 
 
9. Εργάζεστε για έναν μην κυβερνητικό οργανισμό (ΜΚΟ) που μόλις έλαβε μια πληροφορία για 

έναν σεισμό στο Νεπάλ. Υπάρχουν πολλοί τραυματίες. Ο οργανισμός σας δεν έκανε ποτέ 
κάποια επιχείρηση σε αυτή την περιοχή και δεν γνωρίζει την περιοχή αυτή πολύ καλά. Ποιο 
είναι το πρώτο πράγμαπου θα κάνετε; 
α) Θα αγοράσετε ένα εισητήριο για την περιοχή των καταστροφών. 

β) Θα οργανώσετε ένα γεγονός με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και θα διαδώσετε το μήνυμα 
της καταστροφής.   

http://www.un.org/en/events/humanitarianday/background.shtml
http://www.globalhumanitarianassistance.org/wp-content/uploads/2016/07/GHA-report-2016-full-report.pdf
http://www.globalhumanitarianassistance.org/wp-content/uploads/2016/07/GHA-report-2016-full-report.pdf
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γ) Με τη βοήθεια της τοπικής σας Πρεσβείας, ψάχνετε για πολίτες από τη χώρα σας που 
βρίσκονται στο Νεπάλ. Προσπαθείτε να οργανώσετε βοήθεια για να τους βρείτε. 

δ) Επικοινωνείτε με έναν άλλο οργανισμό που λειτουργούσε στο Νεπάλ πιο πριν και βρίσκεται 
στην περιοχή της καταστροφής. Ρωτάτε για τις πιο επείγουσες ανάγκες και την τρέχουσα 
κατάσταση μετά την καταστροφή.  

Απάντηση: δ 

Ένας από τους βασικότερους κανόνες της παροχής βοήθειας είναι η αναγνώριση και ο 
προσδιορισμός των αναγκών στην περιοχή καταστροφών. Θα πρέπει να συγκεντρώσετε 
πληροφορίες, το συντομότερο δυνατόν, και αν ο οργανισμός δεν μπορεί να μαζέψει πληροφορίες 
ανεξάρτητα, τότε θα πρέπει να χρησιμοποιήσει άλλες έγκυρες πηγές. Μόνο έτσι θα μπορεί να 
είναι αποτελεσματική η βοήθεια.  
Πηγές: Broszura PAH: Niosę Pomoc, Warszawa 
2014: http://www.pah.org.pl/m/4344/pah_kampanijne_pomoc%20humanitarna_druk.pdf   
 
 
10.  Ποια από τις ακόλουθες ομάδες θα πρέπει να δεκτούν ανθρωπιστική βοήθεια; 

α) Οι κάτοικοι του δημαρχείου του Bantayan στις Φιλιππίνες που έχασαν τα σπίτια τους ως 
αποτέλεσμα ενός τυφώνα 

β) Οι κάτοικοι της πόλης Idlib στη Βόρεια Συρία, που στερούνται πρόσβασης σε καθαρό 
πόσιμο νερό, τροφή και ιατρική φροντίδα ως αποτέλεσμα κακουχιών 
γ) Οι πρόσφυγες στο στρατόπεδο Dadaab στην Κένυα 
δ) Όλα τα πιο πάνω (α,β, γ)  

Απάντηση: δ 

Σύμφωνα με τον ορισμό και τις αρχές της ανθρωπιστικής βοήθειας, όλοι όσων η ζωή και η υγεία 
βρίσκονται σε κίνδυνο, θα πρέπει να λαμβάνουν ανθρωπιστική βοήθεια.   
Πηγές: https://www.polskapomoc.gov.pl/Humanitarian,aid,251.html  
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