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ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΣΗΜΑΣΙΑ

Μαθησιακοί στόχοι
Η κατανόηση των όρων «πρόσφυγες», «μετανάστευση» και «άσυλο» ξεκινά με την κατανόηση ορισμένων βασικών 
στοιχείων. 

Ο όρος «πρόσφυγας» χρησιμοποιείται συχνά ως γενικός όρος για τα άτομα που εκτοπίζονται λόγω πολέμου, βίας ή 
δίωξης. 

Υπάρχουν όμως διαφορετικές κατηγορίες εκτοπισμένων, καθεμία από τις οποίες έχει ειδικές ανάγκες. Η γνώση τού 
τι ακριβώς σημαίνουν αυτές οι κατηγορίες είναι σημαντική και θα συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση αυτού του 
σύνθετου θέματος. 

Διαβάστε τους παρακάτω ορισμούς, με τη σειρά, από τον πρώτο ως τον τελευταίο, και χρησιμοποιήστε 
τους κάθε φορά που ανοίγει σχετική συζήτηση κατά τη διδασκαλία του θέματος των προσφύγων, του 
ασύλου και της μετανάστευσης.

Πρόσφυγες
Πρόσφυγες είναι άτομα που έχουν διαφύγει από πόλεμο, βία, συγκρούσεις 
ή διώξεις και έχουν διασχίσει τουλάχιστον ένα διεθνές σύνορο για να βρουν 
ασφάλεια σε άλλη χώρα. Οι πρόσφυγες μπορεί να αντιμετωπίσουν ξανά 
κινδύνους σε περίπτωση επιστροφής στη χώρα τους.
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Μετανάστες
Όπως και οι πρόσφυγες, οι μετανάστες είναι άτομα που έχουν μετακινηθεί 
σε άλλη χώρα. Ωστόσο, οι λόγοι για τους οποίους μετακινήθηκαν είναι 
διαφορετικοί. Οι μετανάστες μετακινούνται σε άλλη χώρα για άλλους 
λόγους πέραν του πολέμου, της βίας, των συγκρούσεων ή των διώξεων. 
Ένας μετανάστης θα μπορούσε να επιστρέψει στη χώρα του χωρίς να 
αντιμετωπίζει άμεσο κίνδυνο.

Αιτούντες άσυλο
Οι αιτούντες άσυλο είναι άτομα που ζητούν διεθνή προστασία από 
συγκρούσεις και διώξεις. Όπως και οι πρόσφυγες, βρίσκονται σε άλλη χώρα, 
αλλά πρέπει να αποδείξουν ότι είχαν βάσιμους λόγους να εγκαταλείψουν 
τη χώρα τους. Στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής, υπάλληλοι της χώρας 
υποδοχής αξιολογούν αν η αίτηση των αιτούντων άσυλο είναι αξιόπιστη 
και αν θα αναγνωριστούν ως πρόσφυγες από τη χώρα υποδοχής ή θα τους 
χορηγηθεί άλλο καθεστώς προστασίας.

Εσωτερικά εκτοπισμένοι
Όπως οι πρόσφυγες, οι εσωτερικά εκτοπισμένοι είναι άτομα που έχουν 
διαφύγει από πόλεμο, βία, συγκρούσεις ή διώξεις. Ωστόσο, οι εσωτερικά 
εκτοπισμένοι δεν έχουν διασχίσει κανένα διεθνές σύνορο για να βρουν 
ασφάλεια. Εξακολουθούν να βρίσκονται εντός της χώρας τους, αλλά έχουν 
μετακινηθεί σε άλλη περιοχή. Όπως και οι πρόσφυγες, μπορεί να διατρέχουν 
κίνδυνο αν επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Απάτριδες
Οι απάτριδες δεν έχουν την ιθαγένεια καμίας χώρας.

Επιστρέφοντες
Επιστρέφοντες είναι τα άτομα που επέστρεψαν στην πατρίδα τους μετά τον 
εκτοπισμό τους.
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Η παρούσα δέσμη διδακτικού υλικού συντάχθηκε από κοινού από:

Ασυνόδευτα παιδιά
Παιδιά που έχουν αποχωριστεί και από τους δύο γονείς ή δεν τελούν υπό τη 
μέριμνα κανενός ενήλικα, ο οποίος, βάσει νόμου ή εθίμου, είναι υπεύθυνος 
για τον σκοπό αυτό.

την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους 
Πρόσφυγες (UNHCR)
Η UNHCR, ο οργανισμός του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, προστατεύει τους 
ανθρώπους που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους λόγω 
συγκρούσεων και διώξεων. Η UNHCR εργάζεται σε περισσότερες από 130 
χώρες και προστατεύει εκατομμύρια ανθρώπους, παρέχοντας σωτήρια 
στήριξη, διασφαλίζοντας τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και 
βοηθώντας τους να οικοδομήσουν ένα καλύτερο μέλλον.

τη UNICEF
Είναι η συντομογραφία του Ταμείου των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά 
(United Nations Children’s Fund). Το αρχικό όνομα του οργανισμού ήταν 
«United Nations International Emergency Fund» (Ηνωμένα Έθνη, Διεθνές 
Ταμείο Έκτακτης Ανάγκης), από το οποίο προέρχεται η συντομογραφία. 
Η UNICEF προωθεί τα δικαιώματα και την ευημερία κάθε παιδιού. Από 
κοινού με τους εταίρους μας, εργαζόμαστε σε 190 χώρες και εδάφη για να 
μετουσιώσουμε τη δέσμευση για τα δικαιώματα των παιδιών σε έμπρακτη 
δράση, καταβάλλοντας επιπλέον προσπάθεια για την προσέγγιση των πλέον 
ευάλωτων και αποκλεισμένων παιδιών.

την Ευρωπαϊκή Ένωση
Η ΕΕ είναι μια εταιρική σχέση μεταξύ 27 ευρωπαϊκών χωρών, γνωστών ως 
κρατών μελών, οι οποίες αποφάσισαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να 
οικοδομήσουν μαζί ένα καλύτερο μέλλον. Οι χώρες της ΕΕ συνεργάζονται 
στενά για να βελτιώσουν τη ζωή όλων των λαών τους, σεβόμενες 
παράλληλα τον μοναδικό πολιτισμό και τις παραδόσεις κάθε χώρας. Στην ΕΕ 
κατοικούν πάνω από 446 εκατομμύρια άνθρωποι, αριθμός που αντιστοιχεί 
περίπου στο 6 % του παγκόσμιου πληθυσμού. Οι πολίτες των κρατών μελών 
της ΕΕ είναι επίσης πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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