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Πρόσφυγες – Κουίζ 

Ακολουθεί ένα κουίζ για το ζήτημα των προσφύγων στην 
Ευρώπη και τον κόσμο. 

 ΘΕΜΑ 

Πρόσφυγες 

 
Εξετάστε τις γνώσεις σας για τους πρόσφυγες με αυτό το κουίζ 

1. Επιλέξτε τις σωστές απαντήσεις σε σχέση με την ακόλουθη δήλωση:  Πρόσφυγα καλούμε 
κάποιον που έχει φύγει από τη χώρα ιθαγένειάς του γιατί… 

α) Είναι σε κίνδυνο δίωξης λόγω συμμετοχής του σε συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα ή λόγω 
πολιτικών πεποιθήσεων 
β) Δεν είναι ευχαριστημένος με τους μισθούς του, δεν μπορεί να αγοράσει ένα νέο κινητό 
τηλέφωνο ή να κάνει διακοπές 
γ) Έχει ένα βάσιμο και δικαιολογημένο φόβο για να μην επιστρέψει στη χώρα του 
δ) Είναι σε κίνδυνο δίωξης για λόγους φυλής, θρησκείας ή/ και εθνικότητάς του 

 
Απάντηση: α, γ και δ  

Πρόσφυγας ορίζεται το πρόσωπο που βρίσκεται εκτός της χώρας της ιθαγένειάς του και το οποίο 
αιτήθηκε επιτυχώς άσυλο επειδή έχει «ένα βάσιμο και δικαιολογημένο φόβο δίωξης» για να 
επιστρέψει στη χώρα αυτή (η Σύμβαση του 1951 των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με το Καθεστώς 
των Προσφύγων). Οι οικονομικές δυσκολίες ή ο τρόπος ζωής δεν αποτελούν βάση για την 
αναζήτηση ασύλου. Αν κάποιος έχει μετακινηθεί σε άλλη χώρα για να βρει δουλειά, θα  
χαρακτηριστεί «οικονομικός μετανάστης» και όχι πρόσφυγας. 
 
2. Τι σημαίνει γενικά ο όρος «άσυλο»; 
α) Ένα μέρος για να μείνουν οι γυναίκες και τα παιδιά τους που έχουν αναγκαστεί να 
εγκαταλείψουν τα σπίτια τους λόγω της βίας κατά των οικογενειών τους 
β) Ένα μέρος όπου οι άνθρωποι μπορούν να μείνουν μακριά από τον κίνδυνο 
γ) Ένα μέρος όπου οι άνθρωποι ζουν αφότου έχουν αθωωθεί μετά από ακροαματική διαδικασία 

Απάντηση: β 

Σύμφωνα με τον ορισμό στο λεξικό Cambridge Dictionary, «άσυλο» σημαίνει «όταν κάποιος έχει τη 
δυνατότητα να μείνει κάπου επειδή διαφεύγει τον κίνδυνο σε μια άλλη χώρα». 
Πηγή: http://dictionary.cambridge.org/ 
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3. Ποια είναι η διαφορά του πρόσφυγα με τον αιτητή ασύλου; 
α) Ο πρόσφυγας είναι ένα άτομο που διέσχισε τα σύνορα μιας ευρωπαϊκής χώρας 
β) Δεν υπάρχει διαφορά 
γ) Ο αιτητής ασύλου είναι κάποιος που επιδιώκει να αναγνωρισθεί ως πρόσφυγας 

 

Απάντηση: γ 

Ο αιτητής ασύλου είναι κάποιος που επιδιώκει το καθεστώς πρόσφυγα σε χώρα υποδοχής, αλλά 
που δεν έχει ακόμα νόμιμα αναγνωρισθεί ως πρόσφυγας. Προκειμένου να αναγνωριστεί ως 
πρόσφυγας, ένα πρόσωπο πρέπει να είναι εκτός της χώρας της ιθαγένειάς του όταν αιτείται να 
γίνει αποδεκτό νομικά ως πρόσφυγας και αυτό θα πρέπει να οφείλεται σε «βάσιμους φόβους 
δίωξής του, εάν επιστρέψει. 
Πηγή: http://www.unhcr.org/uk/asylum-seekers.html 

 
 
4. Τι σημαίνει ο όρος «εκτοπισμένος»; 

α) Ένα πρόσωπο που έχει μετακινηθεί από μια γκαρσονιέρα στο μεγάλο σπίτι 
β) Είναι ο κοινός όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τους πρόσφυγες, τους αιτητές 
ασύλου και τους εσωτερικά εκτοπισμένους 
γ) Είναι ο όρος που χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει τους ανθρώπους που ζουν εκτός της 
χώρας της ιθαγένειάς τους 

 
Απάντηση: β  

Ένας εκτοπισμένος είναι ένα πρόσωπο που έχει αναγκαστεί να εγκαταλείψει το σπίτι ή τον τόπο 
της συνήθους διαμονής του. Σύμφωνα με τον Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών για τους 
Πρόσφυγες (UNHCR), υπήρχαν 65,3 εκατομμύρια βιαίως εκτοπισμένοι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο 
στο τέλος του 2015, το υψηλότερο επίπεδο από το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Από το ποσό αυτό, 21,3 
εκατομμύρια ήταν πρόσφυγες, 3,2 εκατομμύρια ήταν αιτούντες ασύλου και 40.8 εκατομμύρια 
ήταν εσωτερικά εκτοπισμένοι. 
Πηγή: http://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/576408cd7/unhcr-global-trends-2015.html 

 
 
5. Τι συνέβηκε με τους αριθμούς των προσφύγων παγκοσμίως τα τελευταία χρόνια; 

α) Παρέμεινε ο ίδιος 
β) Μειώθηκε 
γ) Αυξήθηκε 
δ) Αυξήθηκε κατά ένα σημαντικό ποσοστό 

Απάντηση: δ 

http://www.unhcr.org/uk/asylum-seekers.html
http://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/576408cd7/unhcr-global-trends-2015.html


 

 

www.sfyouth.eu 

Ο παγκόσμιος αναγκαστικός εκτοπισμός αυξήθηκε το 2015, κάνοντας ρεκόρ σε αριθμό. Μέχρι το 
τέλος του έτους, 65,3 εκατομμύρια άτομα έχουν εκτοπιστεί διά της βίας σε όλο τον κόσμο, ως 
αποτέλεσμα διώξεων, συγκρούσεων, γενικευμένης βίας, ή παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων. Αυτός ο αριθμός είναι 5,8 εκατομμύρια περισσότερα από το προηγούμενο έτος 
(59,5 εκατομμύρια). 
Πηγή: http://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/576408cd7/unhcr-global-trends-2015.html 

 
 
6. Ποιοι είναι οι βασικοί λόγοι για τη μεγάλη αύξηση στον αριθμό των προσφύγων παγκοσμίως; 

α) Ο πόλεμος και συγκρούσεις 
β) Οι πολιτικές διώξεις 
γ) Η οικονομική κρίση 
δ) Η κλιματική αλλαγή 

Απάντηση: α 

Γενικά, είναι δύσκολο να υπολογιστεί η μεγαλύτερη αιτία των ανθρώπων να γίνουν πρόσφυγες. Η 
περίπτωση κάθε ατόμου είναι διαφορετική και οι αιτίες μπορεί να είναι περίπλοκες. Ωστόσο, ο 
Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) λέει ότι η αύξηση του αριθμού 
των εκτοπισμένων ανθρώπων παγκοσμίως τα τελευταία χρόνια οφείλεται περισσότερο στην 
ενδυνάμωση του πολέμου και των συγκρούσεων, για παράδειγμα, σε χώρες όπως η Συρία, η 
Σομαλία και το Αφγανιστάν. 
Πηγή: http://www.unhcr.org/558193896.html 

 
 
7. Ποιες χώρες έχουν δεχθεί τους περισσότερους πρόσφυγες παγκοσμίως; 
α) Τουρκία, Πακιστάν, Λίβανος 
β) Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ελλάδα 
γ) Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς, Αυστραλία 

Απάντηση: α 

Το 2015 η Τουρκία είχε δεχθεί το μεγαλύτερο αριθμό προσφύγων σε παγκόσμιο επίπεδο (2,5 
εκατομμύρια ευρώ), ακολουθούμενη από το Πακιστάν (1,6 εκατομμύρια), το Λίβανο (1,1 
εκατομμύρια ευρώ) και το Ιράν (979.400). Οι χώρες που βρίσκονται πλησιέστερα προς περιοχές 
συγκρούσεων αποδέχονται, γενικά, περισσότερους πρόσφυγες,  έτσι οι μεγαλύτερες προσφυγικές 
κρίσεις συμβαίνουν γενικά στις φτωχότερες χώρες, όχι στην Ευρώπη. 
Πηγή: http://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/576408cd7/unhcr-global-trends-2015.html 
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8. Η πιο κάτω εικόνα απεικονίζει μια μητέρα που στέκεται με τη τσάντα της. Είναι πρόσφυγας 
από τη Δαμασκό, στη Συρία. Τι πιστεύετε πως έχει στη τσάντα της; 

  
α) Φάρμακα και προϊόντα περιποίησης  
β) Ρούχα και πάνες για το παιδί της  
γ) Οι απαντήσεις α και β  

Απάντηση: γ  

Η Aboessa είναι μητέρα ενός κοριτσιού 10 μηνών. Στην τσάντα 
της, μπορείτε να βρείτε το καπέλο του μωρού της, τον φορτιστή 
του κινητού τηλεφώνου, μια ποικιλία φαρμάκων, μωρομάντηλα 
για την αλλαγή πάνας, διάφορα αναλγητικά, αντηλιακό, αλοιφή 
για εγκαύματα και οδοντόκρεμα. 
Πηγή: Υλικό IRC: https://medium.com/uprooted/what-s-in-my-bag-
758d435f6e62#.a1fneyl93 
Φωτογραφία: ©Tyler Jump/IRC/2015 

 
 
9. Ποιοι είναι οι βασικότεροι λόγοι για τους οποίους οι άνθρωποι διασχίζουν τη Μεσόγειο για να 

φτάσουν στην Ευρώπη; (επιλέξτε μια απάντηση) 
α) Για να βρουν μια καλύτερη δουλειά 
β) Για να επισκεφτούν την οικογένειά τους 
γ) Για να εγκαταλείψουν τον πόλεμο, τις συγκρούσεις και τις διώξεις 
δ) Για να απαιτήσουν παροχές 

Απάντηση: γ 

Σύμφωνα με το πρακτορείο για τους Πρόσφυγες του ΟΗΕ μια «μεγάλη πλειοψηφία» των 
ανθρώπων που διασχίζουν τη Μεσόγειο Θάλασσα στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια των πρώτων έξι 
μηνών του 2015 «προσπαθούσαν να ξεφύγουν από τον πόλεμο, τις συγκρούσεις και τις διώξεις». 
Ως εκ τούτου, στην πλειοψηφία τους ήταν πρόσφυγες. Οι κύριες χώρες προέλευσης είναι η Συρία 
(ένα τρίτο), το Αφγανιστάν και η Σομαλία. Οι συγκρούσεις και διώξεις είναι επί του παρόντος 
υψηλές σε αυτές τις χώρες. 
Πηγή: http://www.unhcr.org/uk/news/latest/2015/12/5683d0b56/million-sea-arrivals-reach-europe-2015.html 
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10. Ποια είναι η μεγαλύτερη ομάδα προσφύγων; 
α) Άντρες 
β) Γυναίκες  
γ) Παιδιά 

Απάντηση: α 

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Προσφύγων του ΟΗΕ οι άντρες αποτελούν το 75% του συνολικού 
πληθυσμού των προσφύγων, ενώ ακολουθούν τα παιδιά (13%) και οι γυναίκες (12%).  
Πηγή: http://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/576408cd7/unhcr-global-trends-2015.html  

 

11. Υπάρχουν έξοδα και οφέλη για τις χώρες που φιλοξενούν πρόσφυγες. 
α) Σωστό 
β) Λάθος 

Απάντηση: α 

Αν και είναι πολύ δύσκολο να υπολογιστεί το ακριβές κόστος και τα οφέλη των προσφύγων για μια 
χώρα υποδοχής, είναι σαφές ότι υπάρχουν και τα δύο. Οι πρόσφυγες μπορεί να συμβάλουν θετικά 
στην κοινωνία: Ο Άινσταϊν, η Άννα Φρανκ και Ρίτα Όρα ήταν πρόσφυγες. Οι πρόσφυγες, όταν 
ενσωματωθούν στην κοινωνία, παίρνουν θέσεις εργασίας και συχνά πληρώνουν περισσότερα σε 
φόρους από ό, τι κόστισε αρχικά η στέγαση και η φροντίδα τους.  

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις θετικές συνεισφορές από τους πρόσφυγες:  
http://www.hias.org/sites/default/files/clevelandrefugeeeconomic-impact.pdf 
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