
Περίπατος σε 
προσφυγικές 

κατασκηνώσεις σε όλο 
τον κόσμο

Το υλικό δημιουργήθηκε από την ομάδα οργανώσεων και εθελοντών εκπαιδευτικών:
Γιατροί Χωρίς Σύνορα, Greenpeace, Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων, Ελληνικό Φόρουμ ΜεταναστώνΔίκτυο Melissa, Στέφανος Γανωτής, Ευθύμης Χατζηευσταθίου



Νότιο 
Σουδάν,
Αφρική

Photo by Karin Ekholm
(MSF MEDIA Library)

Περίπου 
34.000 
παιδιά 
μένουν στον 
προσφυγικό 
καταυλισμό 
της περιοχής 
Yida.

Περιμένουν 
στη σειρά για 
να 
εμβολιαστούν.



Ουγκάντα, Αφρική
Bidi Bidi refugee camp

Photo by Yuna Cho  (MSF MEDIA 
Library)

Στους προσφυγικούς 
καταυλισμούς της 
Ουγκάντα 
φιλοξενούνται 
περισσότεροι από 
900.000
πρόσφυγες και 
αιτούντες ασύλου 
από το Νότιο Σουδάν.

Αναγκάστηκαν να 
φύγουν από τη χώρα 
τους λόγω του 
πολέμου που είχε 
ξεσπάσει και συνεχίζει 
ακόμα και σήμερα. 



Μπαγκλαντές, Ασία |Προσφυγικός Καταυλισμός Cοx Bazar

Photo by Licenzo Livieri
(MSF MEDIA Library)

Το Cox Bazar είναι ο 
μεγαλύτερος 
προσφυγικός 
καταυλισμός στον 
κόσμο φιλοξενώντας 
σχεδόν 1 
εκατομμύριο 
πρόσφυγες.

Οι περισσότεροι 
προέρχονται από τη 
φυλή των Ροχίνγκια 
που εκδιώχθηκε βίαια 
από τη γειτονική χώρα 
Myanmar.

Πάνω από το 50%
του πληθυσμού είναι 
παιδιά έως 17 ετών



Photo by Robin Hammond 
(MSF MEDIA Library)

Bangladesh 
Cox Bazar refugee camp

Οι περισσότεροι 
άνθρωποι έχουν 
περιορισμένη 
πρόσβαση σε 
καθαρό νερό, 
μπάνιο, φαγητό 
και ασφαλές 
κατάλυμα.



Ελλάδα
Προσφυγικός καταυλισμός 
στη Μόρια, Μυτιλήνη

Photo by Anna Pantelia
(MSF MEDIA Library)

Ο προσφυγικός 
καταυλισμός της 
Μόριας είναι ο 
μεγαλύτερος στην 
Ελλάδα καθώς 
φιλοξενούνται 
περίπου 20.000 
πρόσφυγες και 
αιτούντες ασύλου. 

Ανάμεσα τους πολλά 
παιδιά και έφηβοι.



Photo by Robin Hammond (MSF 
MEDIA Library)

Χιλιάδες άνθρωποι από 
πολλές χώρες του 
κόσμου που πλήττονται 
από πολέμους και  
συγκρούσεις αναζητούν 
ένα ασφαλές καταφύγιο 
στην Ευρώπη.

Η οικογένεια έχει φτάσει 
μόλις από το Αφγανιστάν 
όπου ο πόλεμος 
συνεχίζει από 2001 και 
μετά.

Ελλάδα|Προσφυγικός καταυλισμός στη Μόρια, Μυτιλήνη



Η Μοζαμβίκη ήταν μια όμορφη χώρα πριν τον 
κυκλώνα IDAI...



Ο κυκλώνας IDAI κατέστρεψε τα πάντα στο πέρασμά του...



Οι άνθρωποι αναγκάστηκαν να φύγουν γιατί τα 
σπίτια τους καταστράφηκαν, δεν είχαν νερό, 

φαγητό και δεν μπορούσαν να καλλιεργήσουν 
τίποτα

Photo by Pablo Carrigos
(MSF MEDIA Library)



Τροφή για σκέψη και συζήτηση

Τι βλέπεις σε αυτές τις φωτογραφίες;

Τι μαθαίνεις για τους πρόσφυγες;

Πώς νιώθεις κοιτάζοντας τις φωτογραφίες;

Τι απορίες σου γεννούν;



Θες να μάθεις περισσότερα;

Μερικές ενδεικτικές πηγές…

 Ύπατη Αρμοστεία Ηνωμένων Εθνών για 

τους Πρόσφυγες

 Ελληνικό Φόρουμ για τους Πρόσφυγες

 Ελληνικό Συμβούλιο για τους 

Πρόσφυγες 

 Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών 

Δίκτυο ‘’Melissa’’

Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου

Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης

 Συνήγορος του Παιδιού 

 Δίκτυο για τα δικαιώματα του παιδιού 

 Διεθνής Αμνηστία 

https://www.unhcr.org/gr/resources_and_publications
https://refugees.gr/el/asylum-gr/
https://www.gcr.gr/el/diapolitismiko-kentro-pyksida/optikoakoustiko-yliko
https://www.migrant.gr/cgi-bin/pages/index.pl?arlang=Greek&argenkat=ΕΡΓΑ%20ΚΑΙ%20ΔΡΑΣΕΙΣ%20-%20ΝΕΟΣ%20ΠΟΛΙΤΗΣ&type=list
https://melissanetwork.org/
http://www.immigration.gov.gr/
https://greece.iom.int/el
https://www.synigoros.gr/paidi/
https://ddp.gr/
https://www.amnesty.gr/ekpaideusi


Το υλικό δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του MSF Urban Spaces Project 
με τη συμμετοχή της ομάδας οργανώσεων

& εθελοντών εκπαιδευτικών: Στέφανος Γανωτής, Ευθύμης Χατζηευσταθίου

http://urbanspaces.msf.org/

