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Ο Sardar Hemmat Ashrafi, 41 χρόνων γιατρός και αιτών άσυλο από το Αφγανιστάν, εξετάζει την ακτινογραφία ενός αιτούντος άσυλο με 
καρκίνο, στο κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης στη Λέσβο. © UNHCR/Achilleas Zavallis 
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Με μια βαλίτσα γεμάτη 
ταλέντα  
Αναζητώντας ασφάλεια, οι πρόσφυγες άφησαν πίσω τα σπίτια και τα υπάρχοντά τους, 

στηρίζοντας τις ελπίδες για το μέλλον τους στις δεξιότητες και την εργασιακή τους εμπειρία. Οι 

δεξιότητες αυτές αποτελούν ένδειξη του τρόπου με τον οποίο μπορούν να συνεισφέρουν οι 

αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες τόσο στις κοινότητές τους, όσο και στην ελληνική αγορά 

εργασίας.  

Από τον Απρίλιο έως το Μάιο του 2021, η Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες 

(Υ.Α.) συνέλεξε στοιχεία και κατέγραψε το επίπεδο εκπαίδευσης, την εργασιακή εμπειρία και τις 

δεξιότητες των αιτούντων άσυλο και αναγνωρισμένων προσφύγων σε Λέσβο, Χίο, Σάμο, Κω, 

Λέρο, Ρόδο και Τήλο. Το 65% των ερωτηθέντων ήταν αιτούντες άσυλο και το 35% 

αναγνωρισμένοι πρόσφυγες. Στην πλειοψηφία τους προέρχονταν από το Αφγανιστάν (45%), τη 

Συρία (14%), τη Σομαλία (8%) και τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (7%). Το 56% των 

ερωτηθέντων ήταν άντρες, το 19% γυναίκες, το 15% αγόρια και το 11% κορίτσια (για τη 

μεθοδολογία βλ. σελ. 6). 

  

Ο Loghman, πρόσφυγας από το Ιράν, άνοιξε το δικό του 

ζαχαροπλαστείο στη Θεσσαλονίκη θέλοντας να ενταχθεί στην 

τοπική κοινωνία. Ονόμασε το ζαχαροπλαστείο του «Laadeh», που 

στα κουρδικά σημαίνει «μέρος με άφθονα παραδοσιακά, σπιτικά 

προϊόντα».  
  

«Είναι πολύ πιο δύσκολο να ανοίξεις επιχείρηση ως πρόσφυγας», λέει 

ο Loghman, ωστόσο αυτό δεν στέκεται εμπόδιο στο όνειρό του 

που είναι να κάνει γνωστά τα προϊόντα και το όνομά του 

παγκοσμίως, στο πλαίσιο της οικογενειακής του κληρονομιάς.  

  

“Μια επιχείρηση είναι ένα αδιάκοπο ταξίδι προς την επιτυχία”, 

καταλήγει.  

  

Μπορείτε να διαβάσετε την υπόλοιπη ιστορία για τον Loghman 

εδώ.  
© UNHCR /Angelos Tsaousis-Filmografik   

https://www.youtube.com/watch?v=ZUW_I7lYCJg
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Αμάλγαμα δεξιοτήτων και πολιτισμών 

Αν και τα ευρήματα αποτυπώνουν μονάχα ένα τμήμα των πολύτιμων δυνατοτήτων των 

αιτούντων άσυλο και των προσφύγων στην Ελλάδα, μαρτυρούν παράλληλα το ευρύ φάσμα και 

την ποικιλομορφία των δεξιοτήτων τους. Στην πλειοψηφία τους, οι πρόσφυγες είναι ελεύθεροι 

επαγγελματίες (19%), έχουν εργαστεί στη μεταποίηση και την εξόρυξη (16%), τη γεωργία, τον 

τομέα των τροφίμων και επιπλέον έχουν ασχοληθεί με τις επιχειρήσεις και το εμπόριο (10%). 

Ανάμεσά τους υπάρχουν επίσης γιατροί, δικηγόροι, δάσκαλοι, λογιστές και επαγγελματίες στον 

τομέα της πληροφορικής. 
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Η Sara Behesthe, 25 ετών πρόσφυγας από το Αφγανιστάν 

είναι μέλος του προσωπικού παροχής ψυχοκοινωνικής 

στήριξης που εργάζεται στη γραμμή βοήθειας της ΕΠΑΨΥ. 

Μετά από τρία χρόνια στην Ελλάδα, μιλά πλέον άπταιστα 

ελληνικά. 
 

© UNHCR/Christos Tolis 

https://www.unhcr.org/gr/en/20947-a-helpline-by-refugees-for-refugees-responding-to-those-in-need.html
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Εκπαίδευση: Μια επένδυση για το μέλλον 

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων αιτούντων άσυλο και προσφύγων, έχει λάβει επίσημη 

εκπαίδευση κάποιου επιπέδου εκτός Ελλάδας (78%). Οι 660, μεταξύ των οποίων άντρες και 

γυναίκες, έχουν λάβει πανεπιστημιακή εκπαίδευση (8%). 

Η διασφάλιση της πρόσβασης στην εκπαίδευση, κυρίως στην τριτοβάθμια, μπορεί να βελτιώσει 

σημαντικά τη ζωή των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων. Αυξάνει τη δυνατότητα εύρεσης 

εργασίας, ενισχύει την ανθεκτικότητά τους απέναντι στις οικονομικές δυσχέρειες, αλλά κυρίως 

συνιστά ένα δικαίωμα που τους βοηθά να χτίσουν το μέλλον τους, επαναφέροντας παράλληλα 

την καθημερινότητά τους σε ομαλούς ρυθμούς. 
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Ανταποδίδοντας την ευγένεια: Ο Abdoulaye στηρίζει τις ιατρικές 

υπηρεσίες που παρέχονται στους πρόσφυγες στη Λέσβο.  

 
Ο Abdoulaye Amadou, αιτών άσυλο από το Καμερούν, σπούδασε διοίκηση 

επιχειρήσεων στο πανεπιστήμιο, πήρε πτυχίο και στη συνέχεια άνοιξε στην 

πατρίδα του μια επιχείρηση εισαγωγής ρυζιού. Ως φυσικός ομιλητής 

αγγλικών και γαλλικών και με κλίση στις ξένες γλώσσες, ξεκίνησε 

εθελοντικά ως διερμηνέας ιατρικών ομάδων στο χώρο φιλοξενίας στη 

Λέσβο, όπου και διέμενε όταν έφτασε στο νησί. 

 

«Το μήνυμα που θα ήθελα να στείλω στους αρμόδιους για τη χάραξη πολιτικής, 

είναι ότι πρέπει να καταστήσουν τους πρόσφυγες μέρος της λύσης¨, λέει ο 

Abdoulaye.  

 

Μπορείτε να διαβάσετε την υπόλοιπη ιστορία για τον Abdoulaye εδώ. 
 

© UNHCR/Marios Andriotis - Konstantios 

https://www.unhcr.org/gr/en/22111-giving-back-kindness-abdoulaye-supports-medical-services-for-refugees-on-lesvos.html
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Αναδεικνύοντας τις 
δυνατότητες των 
προσφύγων 
 

Αμοιβαίο όφελος για πρόσφυγες και κοινότητες 

 
Οι δεξιότητες και η εργασιακή εμπειρία των προσφύγων αποτελούν 

δυνητικά σημαντικό οικονομικό όφελος για τις χώρες υποδοχής. Μέσω 

της εργασίας οι πρόσφυγες καθίστανται αυτάρκεις και παράλληλα 

σχηματίζουν νέους δεσμούς εντός της κοινωνίας που ζουν. Ωστόσο, για 

την επίτευξη των σκοπών αυτών απαιτούνται καλά συντονισμένες 

προσπάθειες από διάφορους φορείς και οργανισμούς. 

Η Υ.Α. στηρίζει τις αρχές στην υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής για 

την ένταξη παρέχοντας στοιχεία για το εκπαιδευτικό υπόβαθρο και τις 

δεξιότητες των προσφύγων, προκειμένου να πλαισιωθούν οι σχετικές 

πολιτικές αποφάσεις και η στήριξη που παρέχουν οι αρχές. Επιπλέον, 

παρακολουθεί την πρόοδο που γίνεται στον τομέα της ένταξης και 

καταγράφει τους κινδύνους προστασίας που αντιμετωπίζουν οι 

πρόσφυγες, συμπεριλαμβανομένης της έμφυλης βίας.  Με τον τρόπο 

αυτό ενισχύεται τόσο η στήριξη που παρέχεται, όσο και η δυνατότητα 

απόκρισης των κοινοτήτων.  

Για τη διαμόρφωση μιας κοινωνίας ισότιμης και χωρίς αποκλεισμούς, 

η Υ.Α. στην Ελλάδα: 

• Εντοπίζει τα πρακτικά εμπόδια στη διοίκηση και τη νομοθεσία και 

προτείνει λύσεις. 

• Εμψυχώνει τους πρόσφυγες προκειμένου να βοηθούν τόσο τους 

εαυτούς τους όσο και τις κοινότητές τους.  

• Συνεργάζεται με τους Δήμους για την προώθηση ορθών πρακτικών  

• Στηρίζει πιλοτικά έργα ένταξης με σημαντικό αντίκτυπο στο μέλλον. 

• Προσεγγίζει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και το κοινό για την 

κατάρριψη των στερεοτύπων και την ανάδειξη της πραγματικότητας 

σχετικά με τους πρόσφυγες.  

• Προσεγγίζει τον επιχειρηματικό κόσμο και τον ιδιωτικό τομέα για την 

συμπερίληψη των προσφύγων στην αγορά εργασίας. 

«Θέλω να σταθώ στα πόδια μου, 

να δουλέψω και να στηρίξω την 

οικογένειά μου. Θέλω να μείνω 

στην Ελλάδα, αλλά πρέπει να 

βρω δουλειά. Κάνω όνειρα για το 

μέλλον», λέει ο Safar. 

 

Ο Safar Saado, 45 ετών, 

διατηρούσε επί 25 χρόνια ένα 

δικό του, μικρό ραφείο στο 

Ζάχο στο βόρειο Ιράκ, κοντά 

στα σύνορα με την Τουρκία.  

 

Τώρα πλέον μένει στα Τρίκαλα 

στην κεντρική Ελλάδα, μαζί με 

τη γυναίκα και τα πέντε παιδιά 

τους. Δύο από τα παιδιά 

πηγαίνουν σχολείο.  

 

Όταν ξέσπασε η πανδημία, 

αρχίσαμε να συνεισφέρουμε 

τόσο στην κοινότητα των 

προσφύγων όσο και στην 

τοπική, ράβοντας 

προστατευτικές μάσκες.  

 

«Βοηθώντας τους ανθρώπους 

γεμίζει η καρδιά μας» λέει ο Safar. 

 

© UNHCR/e-trikala 

https://www.unhcr.org/gr/en/18641-helping-people-makes-our-heart-feel-full-a-refugee-family-in-trikala-makes-protective-masks-and-uniforms-for-the-local-community.html
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ  

 
Eleni Biza 

External Relations Officer,  

External Relations Unit 

 

Τηλ.: +30 21 6200 7809 

Email: biza@unhcr.org  

Σχετικά με τα στοιχεία 
 

Από τον Απρίλιο έως το Μάιο του 2021, η Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες συνέλεξε στοιχεία και κατέγραψε 

το επίπεδο εκπαίδευσης, την εργασιακή εμπειρία και τις δεξιότητες 8.554 αιτούντων άσυλο και αναγνωρισμένων προσφύγων σε 

Λέσβο, Χίο, Σάμο, Κω, Λέρο, Ρόδο και Τήλο. Στα νησιά αυτά συγκεντρώνεται η πλειοψηφία του προσφυγικού πληθυσμού. Η 

καταγραφή έγινε βάσει όσων δήλωσαν οι ερωτηθέντες και όχι με την επίδειξη επίσημου εγγράφου που να πιστοποιεί το 

εκπαιδευτικό υπόβαθρο και/ή τις δεξιότητές τους. Συγκεκριμένα, συλλέχθηκαν στοιχεία για α) το επίπεδο εκπαίδευσης που 

έχουν λάβει ενήλικες και παιδιά άνω των έξι ετών στη χώρα καταγωγής ή προηγούμενης διαμονής τους, διέλευσης ή σε τρίτη 

χώρα, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, και β) την εργασιακή εμπειρία και τις δεξιότητες που απέκτησαν από επίσημη ή 

ανεπίσημη απασχόληση, τυπική εκπαίδευση, προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, στη χώρα καταγωγής ή προηγούμενης 

διαμονής τους, διέλευσης ή σε τρίτη χώρα, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. 

Ο Πέτρος Δαμκαλής (αριστερά), μαραγκός, βοηθά τον μουσικό Zeno Amar να κατασκευάσει ένα νέο μουσικό όργανο, για το ίδιο και την οικογένειά του.   
©UNHCR/Yorgos Kyvernitis 

mailto:BIZA@unhcr.org
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Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες 
στην Ελλάδα  
 

Ιούνιος 2021 

 

 

 
Γραφείο της Υ.Α. στην Αθήνα 

biza@unhcr.org 

Μιχαλακοπούλου 91 

115 28, Αθήνα, Ελλάδα 

 

www.unhcr.org/gr  
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