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ΠΡΟΛΟΓΟ 

 

 

Σν πξνζθπγηθφ είλαη έλα ζέκα νμχ θαη επίθαηξν ην νπνίν δεκηνπξγεί 

νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θαη πνιηηηθά πξνβιήκαηα ζηε ρψξα καο θαζψο δηαξξεγλχεη 

ηνλ θνηλσληθφ ηζηφ θαη πξνθαιεί ηελ εκθάληζε θαηλνκέλσλ ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο. 

Σα κεγάια ζχκαηα απηήο ηεο θαηάζηαζεο είλαη ηα παηδηά ηα νπνία θαινχληαη λα 

επηβηψζνπλ κέζα ζε ηξαγηθέο ζπλζήθεο πνπ ζεκαδεχνπλ ηελ ςπρή θαη ην ζψκα ηνπο 

θαη επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο.  

Οη θνηλσληθέο δνκέο ηνπ θξάηνπο ζε ζπλεξγαζία κε ηηο ΜΚΟ θαη κε ηελ 

νηθνλνκηθή ζηήξημε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαηαβάινπλ πξνζπάζεηεο δηεπζέηεζεο 

ηήο θαηάζηαζεο, ε νπνία δπζηπρψο κνηάδεη κεξηθέο θνξέο λα βγαίλεη εθηφο ειέγρνπ. 

Δπαηζζεηνπνηεκέλεο θνηλσληθέο νκάδεο ζηέθνληαη ζην πιεπξφ ησλ πξνζθχγσλ θαη 

πξνζπαζνχλ κε απηνζπζία θαη πξνζσπηθφ νηθνλνκηθφ θφζηνο λα ηνπο βνεζήζνπλ. 

ηα θέληξα ππνδνρήο θηινμελείηαη έλαο κεγάινο αξηζκφο παηδηψλ ζηα νπνία 

πξνζθέξνληαη εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. κσο, φια απηά είλαη ειάρηζηα 

κπξνζηά ζηηο αλάγθεο ησλ πξνζθχγσλ θαη ζε κηα Διιάδα ηεο θξίζεο, φπνπ ε 

θαζεκεξηλφηεηα ησλ πνιηηψλ έρεη γίλεη βαζαληζηηθή, ε ζπζζψξεπζε ρηιηάδσλ 

αλζξψπσλ ρσξίο πξννπηηθή θαη απαζρφιεζε νδεγεί ζε δξακαηηθέο θαηαζηάζεηο. 

Ζ παξνχζα εξγαζία κε ηίηιν «Αλάιπζε δεκηνπξγηθνχ θεηκεληθνχ ιφγνπ 

καζεηψλ ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζρεηηθά κε ηνπο 

πξφζθπγεο ζπλνκήιηθνπο ηνπο, κε παξάιιειε αμηνπνίεζε δηαθεηκεληθψλ 

ινγνηερληθψλ παξεκβάζεσλ ησλ Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ » απνηειεί δηπισκαηηθή 

εξγαζία ηεο Αλησλίαο Θενραξίδνπ, θνηηήηξηαο ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο 

«Γεκηνπξγηθή Γξαθή- θαηεχζπλζε : πγγξαθή» ηεο Παηδαγσγηθήο ρνιήο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη έρεη ζθνπφ, ρξεζηκνπνηψληαο σο εξγαιείν 

έξεπλαο ηε Γεκηνπξγηθή γξαθή, λα δηεξεπλήζεη ηνλ ηξφπν κε νπνίν ηα ειιελφπνπια 

βηψλνπλ ηε κεηαλαζηεπηηθή εηζξνή ζηε ρψξα καο θαη ηηο αληηδξάζεηο ηνπο. Δπίζεο, 

λα δηεξεπλήζεη αλ νη εηθφλεο πνπ πξνβάιινληαη απφ ηα ΜΜΔ ζρεηηθά κε ην 

πξνζθπγηθφ θαη νη ζπδεηήζεηο ελειίθσλ ζρεηηθά κε ην ίδην ζέκα, ζηηο νπνίεο ηα 

παηδηά ηπγράλεη λα είλαη αθξναηέο, επεξεάδνπλ ηε ζηάζε θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο. 
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Σέινο, ζηνρεχεη ζηελ πινπνίεζε κηαο έξεπλαο-θαηαγξαθήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

εξγαιείσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ εζληθνχο θαη δηεζλείο Οξγαληζκνχο κε ζθνπφ 

ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ λεαληθνχ πιεζπζκνχ απέλαληη ζην πξνζθπγηθφ.  

Ζ έξεπλα βαζίδεηαη ζε πξσηφηππα θείκελα καζεηψλ ηνπ Γεκνηηθνχ θαη ηνπ 

Γπκλαζίνπ, γξακκέλα κε ηηο ηερληθέο Γεκηνπξγηθήο Γξαθήο.  

Σν δεκηνπξγηθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο πεξηιακβάλεη εμήληα έμη (66) 

αληηπξνζσπεπηηθά δείγκαηα εξγαζηψλ ησλ παηδηψλ θαη ηξηάληα δχν ( 32) 

πξσηφηππεο πξνηάζεηο Γεκηνπξγηθήο γξαθήο κε ζθνπφ ηελ αμηνπνίεζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ πιηθνχ απφ εθπαηδεπηηθνχο ή εκςπρσηέο νκάδσλ. 

 

Πξηλ ηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο 

εξγαζίαο, αηζζάλνκαη ηελ ππνρξέσζε λα επραξηζηήζσ νξηζκέλνπο αλζξψπνπο νη 

νπνίνη βνήζεζαλ ζηελ πινπνίεζή ηεο. Αξρηθά, ηελ επηβιέπνπζα θαζεγήηξηα ηεο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, θαζεγήηξηα Δπαγγειία Καιεξάληε γηα ηελ πνιχηηκε 

θαζνδήγεζή ηεο , ηελ εκπηζηνζχλε θαη ηελ εθηίκεζε πνπ κνπ έδεημε. Καη ζηε 

ζπλέρεηα, ηηο εθπαηδεπηηθνχο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

Δπδνθία Υξεζηνκάηε, Μαξία Μεληίδε, Μαξία Εεξβάθε, Αιεμία Πέλλα θαη  

Δπζηξαηία Mαπξνγηαλλίδνπ γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο έξεπλαο πνπ πινπνηήζεθε ζηα 

ζρνιεία ηνπο. Σέινο, έλα κεγάιν επραξηζηψ απεπζχλεηαη ζηνπο καζεηέο πνπ 

ζπκκεηείραλ πξφζπκα ζηε ζπγθέληξσζε ηνπ πξσηφηππνπ πιηθνχ.  

 

Λέμεηο-θιεηδηά 

Πξφζθπγεο, Γεκηνπξγηθή Γξαθή, κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, ξηδνζπαζηηθνπνίεζε. 
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Α. ΔΗΑΓΩΓΖ  

 

 

O αξηζκφο ησλ πξνζθπγψλ πνπ κεηαθηλνχληαη παγθνζκίσο ηα ηειεπηαία 

ρξφληα έρεη απμεζεί ζεκαληηθά δεκηνπξγψληαο έλα απμαλφκελν θχκα αλζξσπηλψλ 

ξνψλ, πξνζθπγηθψλ θαη κεηαλαζηεπηηθψλ πνπ αλαδξνχλ πάλσ ζηελ πεξηθεξεηαθή 

ηζνξξνπία δπλάκεσλ θαη δηαρένπλ ηε ζθηά ησλ ηνπηθψλ ζπγθξνχζεσλ ζε κηα 

δηεπξπλφκελε γεσγξαθηθή πεξηνρή. Οη ιφγνη πνπ αλαγθάδνπλ ηνπο αλζξψπνπο λα 

εγθαηαιείςνπλ ηηο εζηίεο ηνπο πξνο αλαδήηεζε θαιχηεξσλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο 

είλαη πνιινί θαη δηάθνξνη: εκπφιεκεο ζπγθξνχζεηο, ηξνκνθξαηηθά ρηππήκαηα, 

αλεξγία , ζξεζθεπηηθνί πφιεκνη. 

Σα αίηηα ηνπ πξνζθπγηθνχ θαη κεηαλαζηεπηηθνχ θχκαηνο πνπ παξαηεξείηαη  

πξνο ηελ ρψξα καο είλαη νη πφιεκνη θαη ε γεσπνιηηηθή απνζηαζεξνπνίεζε ζηελ 

Αζία. Ζ Διιάδα απνηειεί, γηα θάπνηνπο, ηε γέθπξα αλάκεζα ζηελ Αλαηνιή θαη ηε 

Γχζε θαη, γηα άιινπο, έλαλ ηφπν αζθαιή θαη θηιηθφ φπνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

ζπλερίζνπλ ηε δσή ηνπο. Σν πξνζθπγηθφ θχκα πξνο ηελ Διιάδα, ηα ηειεπηαία 

ρξφληα, γίλεηαη φιν θαη πην έληνλν δεκηνπξγψληαο ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηελ ηνπηθή 

θνηλσλία ε νπνία θαιείηαη λα ηα δηαρεηξηζηεί κε ειάρηζηα πιηθά κέζα θαη κάιηζηα 

ζε κηα πεξίνδν νηθνλνκηθήο θξίζεο. Οη θάηνηθνη ησλ πεξηνρψλ, πνπ δέρνληαη 

θαζεκεξηλά κεγάιν αξηζκφ πξνζθχγνπλ, δειψλνπλ αδπλακία αληηκεηψπηζεο ησλ 

πνηθίισλ θαη ζχλζεησλ πξνβιεκάησλ. Θα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ππάξρνπλ δπν 

ηάζεηο ζρεηηθά κε ην πξνζθπγηθφ. Απφ ηε κηα, είλαη νη πνιίηεο πνπ αλνίγνπλ ηα 

ζπίηηα ηνπο θαη πξνζπαζνχλ λα βνεζήζνπλ κε θάζε ηξφπν ηνπο πξφζθπγεο πνπ 

θαηαθηάλνπλ εμαζιησκέλνη θαηά δεθάδεο ζηα λεζηά θαη ηελ επεηξσηηθή Διιάδα θαη 

απφ ηελ άιιε, απηνί νη νπνίνη θξαηνχλ κηα πην επηθπιαθηηθή ζηάζε εθθξάδνληαο ηε 

δπζπηζηία ηνπο ζρεηηθά κε ηνπο πξαγκαηηθνχο ιφγνπο κεηαθίλεζεο ησλ αιινδαπψλ, 

ηα θίλεηξα θαη ηηο πξνζέζεηο ηνπο. Σέινο, ε γεληθή αλαηαξαρή πνπ επηθξαηεί ζηελ 

Δπξψπε ιφγσ ησλ ηξνκνθξαηηθψλ ρηππεκάησλ εληζρχνπλ απηφ ην θιίκα 

δπζαξέζθεηαο θαη αλεζπρίαο. 
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χκθσλα κε ηελ πνιηηηθή πνπ αθνινπζείηαη ζηε ρψξα καο, δεκηνπξγήζεθαλ 

θέληξα ππνδνρήο πξνζθχγσλ ζε δηάθνξεο πεξηνρέο θαζψο θαη ηάμεηο έληαμεο ζηα 

ζρνιεία γηα ηα κηθξά πξνζθπγφπνπια Τπνζηεξίδεηαη φηη ν ζηφρνο ησλ πξνζθχγσλ 

είλαη λα κεηαθηλεζνχλ πξνο άιιεο επξσπατθέο ρψξεο φπνπ βξίζθνληαη ήδε θάπνηα 

κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπο θαη φηη ε Διιάδα απνηειεί απιά ηε γέθπξα γη’ απηφ ην 

εγρείξεκα. Έηζη ε δηακνλή ηνπο ζηελ ρψξα καο ζεσξείηαη πξνζσξηλή  θαη σο ηέηνηα 

αληηκεησπίδεηαη. κσο ε δηαδηθαζία κεηεγθαηάζηαζήο ηνπο είλαη ρξνλνβφξα θαη 

απηφ δεκηνπξγεί πνιιά πξνβιήκαηα ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο αιιά θαη ζηνπο ίδηνπο 

ηνπο πξφζθπγεο πνπ δνπλ ζε θιίκα αλαζθάιεηαο θαη αγσλίαο. Ο θξαηηθφο 

κεραληζκφο, νη ΜΚΟ θαη νη εζεινληέο έρνπλ ελεξγνπνηεζεί , ν θαζέλαο κε ηα κέζα 

πνπ δηαζέηεη, ψζηε ε παξακνλή ησλ πξνζθχγσλ λα είλαη φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξν 

επψδπλε γηα ηνπο ίδηνπο αιιά θαη γηα ηνπο Έιιελεο πνιίηεο.  

Ο ειιεληθφο ιαφο είλαη απφ ηελ θχζε ηνπ έλαο θηιφμελνο ιαφο πνπ ζε 

πνιιέο πεξηπηψζεηο έδεημε ηελ επαηζζεζία ηνπ απέλαληη ζε πξφζθπγεο, ζχκαηα 

πνιέκσλ θαη αλαηαξαρψλ. Παξφια απηά, ην λέν θχκα πξνζθχγσλ πνπ έρεη 

μεθηλήζεη ηελ ηειεπηαία πεληαεηία δείρλεη λα είλαη αλεμέιεγθην κε απνηέιεζκα λα 

βηψλεηαη ζαλ απεηιή απφ ηνλ ειιεληθφ ιαφ. Δπίζεο, νη εηθφλεο θξίθεο πνπ 

κεηαδίδνληαη απφ ηα ΜΜΔ δεκηνπξγνχλ έληoλα ζπλαηζζήκαηα σο επί ην πιείζηνλ 

αξλεηηθά, εηδηθά ζηα παηδηά. Τινπνηνχληαη αξθεηά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα 

επαηζζεηνπνίεζεο ησλ Διιήλσλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ην πξνζθπγηθφ, φκσο δελ 

γίλεηαη θακία πξνζπάζεηα δηεξεχλεζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ ειιελφπνπισλ 

απέλαληη ζηνπο πξφζθπγεο πνπ ζπρλά εθδειψλνπλ ξαηζηζηηθή ζπκπεξηθνξά θαη 

μελνθνβία.  

Ζ παξνχζα εξγαζία έρεη σο ζηφρν ηελ δηεξεχλεζε απηψλ ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ θαη ησλ αηηηψλ πνπ ηα πξνθαινχλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, επηιέρηεθε λα 

ρξεζηκνπνηεζεί σο εξεπλεηηθφ εξγαιείν, αληί ησλ θιαζηθψλ εξγαιείσλ ζπλέληεπμεο 

ή εξσηεκαηνινγίνπ, ε Γεκηνπξγηθή γξαθή. Σα παηδηά θαη νη έθεβνη, κέζα απφ 

πξνηάζεηο δεκηνπξγηθή γξαθήο εμνκνινγνχληαη αβίαζηα ηνπο θφβνπο ηνπο θαη ηηο 

αγσλίεο ηνπο θαη καο βνεζνχλ λα θαηαλνήζνπκε ηε ζηάζε ηνπο θαη είηε λα ηελ 

εληζρχζνπκε είηε λα πξνζπαζήζνπκε λα ηελ αιιάμνπκε, επειπηζηψληαο ζηνλ 

πεξηνξηζκφ ησλ θαηλνκέλσλ ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο πνπ εθδειψλνληαη φιν θαη 

ζπρλφηεξα  ζηηο ζεκεξηλέο θνηλσλίεο.  

Ζ εξγαζία πεξηιακβάλεη ηξία κέξε: 



11 

 

 Σν πξψην κέξνο , ην ζεσξεηηθό, απνηειείηαη απφ πέληε ππνθεθάιαηα. Απηά 

αλαθέξνληαη ζηελ πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Διιάδαο ζηηο κέξεο καο, 

ζην πξνζθπγηθφ ζέκα, ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα ΜΜΔ πξνζεγγίδνπλ ην ζέκα ησλ 

πξνζθπγψλ, ζηε λεαληθή θνπιηνχξα, ζηνπο Δζληθνχο θαη Γηεζλείο Οξγαληζκνχο πνπ 

εκπιέθνληαη ελεξγά ζηε δηαρείξηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνέθπςαλ εμ αηηίαο ηεο 

άθημεο κεγάινπ αξηζκνχ πξνζθχγσλ ζηε ρψξα καο, θαζψο θαη ζηα εξγαιεία πνπ 

πξνηείλνληαη γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ 

Σν δεχηεξν κέξνο, ην εξεπλεηηθό, αθνξά ζηελ έξεπλα πνπ έγηλε ζε ζρνιεία ηεο 

Γηεχζπλζεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο εξξψλ ζρεηηθά κε ην 

ππφ δηεξεχλεζε ζέκα. Αξρηθά, παξνπζηάδνληαη νη ζηφρνη θαη νη ππνζέζεηο εξγαζίαο. 

ηε ζπλέρεηα, πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξψο ε εξεπλεηηθή κέζνδνο, ηα εξεπλεηηθά 

εξγαιεία θαη ηα ζηάδηα ηεο έξεπλαο. ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδνληαη ηα πξντφληα ηεο 

έξεπλαο , ηα ζπκπεξάζκαηα θαη γίλνληαη νη πξνηάζεηο καο.  

ην ηξίην κέξνο ηεο εξγαζίαο, ην δεκηνπξγηθό, παξνπζηάδνληαη εμήληα έμη 

αληηπξνζσπεπηηθά θείκελα ησλ παηδηψλ θαη πξνηείλνληαη 32 αζθήζεηο Γεκηνπξγηθήο 

γξαθήο. γηα ηελ αμηνπνίεζή ηνπο.  

Ζ εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε ηε Βηβιηνγξαθία θαη ην Παξάξηεκα. 
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Β. ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ  

 

 

Β.1 Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

 

Ζ παξνχζα εξγαζία κε ηίηιν «Αλάιπζε Γεκηνπξγηθνχ θεηκεληθνχ ιφγνπ 

καζεηψλ ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζρεηηθά κε ηνπο 

πξφζθπγεο ζπλνκειίθνπο ηνπο κε παξάιιειε αμηνπνίεζε δηαθεηκεληθψλ 

ινγνηερληθψλ παξεκβάζεσλ ησλ Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ» πξαγκαηνπνηήζεθε κεηαμχ 

Γεθεκβξίνπ 2016 θαη Φεβξνπάξηνπ 2018. Αζρνιείηαη κε ηε κειέηε ηνπ ηξφπνπ 

αληηκεηψπηζεο ησλ πξνζθχγσλ –θαη πην ζπγθεθξηκέλα ησλ πξνζθπγφπνπισλ-  απφ 

ηνπο Έιιελεο καζεηέο.  Χο εξγαιείν έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ 261 θείκελα πνπ 

γξάθηεθαλ απφ 153  παηδηά ειηθίαο 8-14 εηψλ ζην πιαίζην αζθήζεσλ δεκηνπξγηθήο 

γξαθήο πνπ πξνηάζεθαλ απφ ηελ Αλησλία Θενραξίδνπ. Ζ έξεπλα 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ζπλεξγαζία κε εθπαηδεπηηθνχο Γεκνηηθψλ ζρνιείσλ θαη 

Γπκλαζίσλ ηεο πφιεο ησλ εξξψλ.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα εξσηήκαηα πνπ ηίζεληαη πξνο δηεξεχλεζε ζηελ 

παξνχζα εξγαζία είλαη ηα εμήο: 

Πξώηνλ: Πψο βιέπνπλ ηα ειιελφπνπια ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο πνπ έξρνληαη απφ 

ρψξεο ηεο Αλαηνιήο φπσο ε πξία, ην Ηξάθ, ην Παθηζηάλ ,πνηα είλαη ηα 

ζπλαηζζήκαηα πνπ γελληνχληαη ζηελ ςπρή ηνπο φηαλ έξρνληαη ζε επαθή καδί ηνπο, 

πνηα είλαη ε αληίδξαζή ηνπο θαη πνηεο είλαη νη βαζχηεξεο ζθέςεηο πνπ θάλνπλ.  

Γεύηεξνλ: Πνηα είλαη ε επίδξαζε ησλ ζθήλσλ βίαο, ζαλάηνπ, πφλνπ θαη δπζηπρίαο 

πνπ πξνβάιινληαη θαζεκεξηλά απφ ηα ΜΜΔ ζηνλ ςπρηζκφ ησλ παηδηψλ θαη ησλ 

εθήβσλ θαη πφζν επεξεάδνπλ ηελ εηθφλα πνπ έρνπλ γηα ηνπο πξφζθπγεο θαη ην 

πξνζθπγηθφ ζέκα. 

Σξίηνλ: Πνηνη είλαη νη ζεκαληηθφηεξνη Δζληθνί θαη Γηεζλείο Οξγαληζκνί πνπ 

δηαρεηξίδνληαη ην πξνζθπγηθφ ζέκα θαη πνην είλαη ην  ζρεηηθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ 

πνπ δηαηίζεηαη κε ειεχζεξε πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν.  
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Β.2. Γεηγκαηνιεςία- Όξηα ηεο έξεπλαο 

 

Γηα ηε δεηγκαηνιεςία ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ηεο ρηνλνζηηβάδαο γηα ηελ 

νξγάλσζε ηνπ δείγκαηνο ψζηε λα πάξνπκε εχζηνρεο, έγθπξεο θαη ηεθκεξησκέλεο 

απαληήζεηο. Δπίζεο, ζπκπιεξσκαηηθά αμηνπνηήζεθε θαη ην ζηνηρείν ηεο 

αλζξσπνγεσγξαθίαο κε ηελ έλλνηα ηεο θνπιηνχξαο ησλ αηφκσλ απφ δηαθνξεηηθέο 

πεξηνρέο, αζηηθά θέληξα θαη επαξρηαθέο πφιεηο θαη δηαθνξεηηθνχ ειηθηαθνχ 

θάζκαηνο. 

Ζ έξεπλα πεξηνξίζηεθε ζε Γεκφζηα ζρνιεία ηνπ Ννκνχ εξξψλ, ζε 153 

καζεηέο, νη νπνίνη παξήγαγαλ 261 θείκελα θαηά ηηο δπν θάζεηο ηεο πινπνίεζεο ηεο 

έξεπλαο. Ζ ζπγθέληξσζε κεγαιπηέξνπ αξηζκνχ θεηκέλσλ ζα θαζηζηνχζε ρξνλνβφξα 

ηελ επεμεξγαζία ηνπο θαη , ζεσξνχκε, φηη δελ ζα είρε λα πξνζζέζεη ηίπνηε 

πεξηζζφηεξν ζηα ήδε ιεθζέληα απνηειέζκαηα, δηφηη κεηά απφ θάπνην αξηζκφ 

θεηκέλσλ, νη ζηάζεηο, νη ζπκπεξηθνξέο, ηα ζπλαηζζήκαηα θαη νη αληηδξάζεηο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα επαλαιακβάλνληαλ. Αθφκε, αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη 

ζην Μνπζηθφ ζρνιείν εξξψλ θαη ζην 7
ν
 Γεκνηηθφ ρνιείν εξξψλ ιεηηνπξγνχλ 

ήδε απφ ην 2016 ηκήκαηα έληαμεο πξνζθχγσλ θαη νη καζεηέο είραλ κηα πξψηε 

πξνζσπηθή επαθή κε ηα πξνζθπγφπνπια.  

 

Β.3. Πξνβιήκαηα ηεο έξεπλαο 

 

Ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα δελ δηαπηζηψζεθαλ θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο 

έξεπλαο δηφηη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ δέρηεθαλ λα ζπλεξγαζηνχλ καδί καο ήηαλ 

εμνηθεησκέλνη κε ηηο ηερληθέο ηεο Γεκηνπξγηθήο γξαθήο ηελ νπνία είραλ εληάμεη ήδε 

ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία. ζνλ αθνξά ηνπο καζεηέο, απηνί αληαπνθξίζεθαλ κε 

ελζνπζηαζκφ ζηελ πξφηαζή καο γηα ηελ πινπνίεζε αζθήζεσλ δεκηνπξγηθήο γξαθήο 

, πνιχ πεξηζζφηεξν κάιηζηα φηαλ ηνλίζηεθε φηη κε ηα θείκελά ηνπο ζα ζπλέβαιιαλ 

θαη απηνί ελεξγά ζηελ πινπνίεζε κηαο ζεκαληηθήο έξεπλαο ηα απνηειέζκαηα ηεο 

νπνίαο ζα ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα ηελ βειηίσζε ηνπ θιίκαηνο κεηαμχ απηψλ ησλ 

ηδίσλ θαη ησλ πξνζθπγφπνπισλ .  
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Γ. ΘΔΩΡΖΣΗΚΔ ΠΡΟΔΓΓΗΔΗ  

 

 

Γ.1. Οηθνλνκηθή θξίζε θαη ην κεηαλαζηεπηηθό πξόβιεκα ζηελ 

Διιάδα ζήκεξα.  

 

ήκεξα νη πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ βηψλνπλ κηα πεξίνδν δηαξθνχο θη 

βαζηάο θξίζεο ε νπνία επεξεάδεη ηε δσή ησλ πνιηηψλ. Ζ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ, νη 

ηνπηθνί πφιεκνη, ε εγθαηάιεηςε ηεο ππαίζξνπ, νη θνηλσληθνί αληαγσληζκνί πνπ 

νμχλνληαη ιφγσ ησλ ζξεζθεπηηθψλ δηακαρψλ δεκηνπξγνχλ έλα ζπλερέο ξεχκα 

κεηαλάζηεπζεο απφ ηηο ρψξεο πνπ πιήηηνληαη απφ ηνπο πνιέκνπο θαη ηε θηψρεηα 

πξνο ηα «πινχζηα» θξάηε ηεο Δπξψπεο. ηελ Διιάδα ε θξίζε είλαη πνιπεπίπεδε. « 

Γελ είλαη κφλν νηθνλνκηθή, αιιά κηα πνιχπιεπξε θξίζε, κεγάιεο δηάξθεηαο, κε 

θχξηεο κνξθέο εθδήισζεο ηε ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε, ηε δεκνζηνλνκηθή θξίζε, 

ηελ θξίζε ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο, ηελ θνηλσληθή θξίζε, ηε ζεζκηθή θαη 

πνιηηηθή θξίζε θαη ηελ νηθνινγηθή θξίζε. Ζ νηθνλνκηθή θξίζε νδεγεί ζηε 

ζπξξίθλσζε ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο , ζηελ επηδείλσζε ησλ ζπλζεθψλ 

απαζρφιεζεο, ακνηβήο θαη δηαβίσζεο, ζηελ αχμεζε ηεο θηψρεηαο. Σν θνηλσληθφ 

θξάηνο ζπξξηθλψλεηαη κε ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θνηλσληθψλ δαπαλψλ, ησλ δαπαλψλ 

γηα δσξεάλ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε θαη εθπαίδεπζε, γηα νηθνγελεηαθά θαη 

αλαπεξηθά επηδφκαηα, γηα θνηλσληθή αζθάιηζε θαη γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

θηψρεηαο. Ζ θξίζε επηδεηλψλεη ηηο ζπλζήθεο απαζρφιεζεο κε ηελ θαηάξγεζε 

ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ηελ αχμεζε ηεο αλεξγίαο κε ηελ θαζηέξσζε θαη επέθηαζε ησλ 

επέιηθησλ κνξθψλ απαζρφιεζεο, κε ηελ ππνβάζκηζε ηνπ ζεζκνχ ησλ ζπιινγηθψλ 

ζπκβάζεσλ εξγαζίαο θαη ηελ θαηάξγεζε άιισλ εξγαζηαθψλ δηθαησκάησλ. »
1
 

Οη βαζηθνί ιφγνη πνπ εμεγνχλ ηελ ειιεληθή θξίζε θαη εκπνδίδνπλ ηελ ππέξβαζή 

ηεο είλαη νη εμήο
2
: 

                                                 
1
 Σν θνηλσληθφ πνξηξαίην ηεο Διιάδαο-2012, ζει 27 

2
 Σν θνηλσληθφ πνξηξαίην ηεο Διιάδαο- 2012, ζει 13 
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1. Ζ θηιειεχζεξε παγθνζκηνπνίεζε πνπ έρεη νδεγήζεη ζηελ θπξηαξρία ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ θεθαιαίνπ θαη ζηελ αδπλακία ειέγρνπ ηεο θίλεζεο ησλ 

θεθαιαίσλ ζε εζληθφ επίπεδν. 

2. Σν πιαίζην ηεο επξσδψλεο πνπ απφ ηε κηα πιεπξά νδεγεί ζηελ άληζε 

ζπλαιιαγή κεηαμχ επξσπατθνχ Βνξξά θαη Νφηνπ, ελψ απφ ηελ άιιε εληείλεη 

ηελ χθεζε κέζσ ηεο επηβνιήο κηαο πθεζηαθήο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο. 

3. Σν πειαηεηαθφ ειιεληθφ πνιηηηθφ ζχζηεκα πνπ, ζηε ζεκεξηλή κνξθή ηνπ, 

θαζηζηά ηελ χθεζε ζηε ρψξα καο, ζε ζχγθξηζε κε απηή άιισλ ρσξψλ, 

ηδηαίηεξα επίπνλε θαη αδηέμνδε.  

«Ζ απψιεηα ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο, ε νηθνλνκηθή αβεβαηφηεηα, ε αδπλακία 

εθπιήξσζεο ησλ νηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ, έρνπλ σο ζπλέπεηα ηελ αχμεζε ηεο 

ςπρνινγηθήο πίεζεο θαη ηελ αλαδήηεζε ελαιιαθηηθψλ ζηξαηεγηθψλ επηβίσζεο. Οη 

πιήξεηο επηπηψζεηο ζα ιεηηνπξγήζνπλ κέζσ πνηθίισλ δηαδξνκψλ ζε επάισηεο 

πιεζπζκηαθέο νκάδεο θαη –εμαηηίαο ηνπ βάζνπο ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο-αθφκε θαη 

ζε βάξνο νκάδσλ πνπ δηαθνξεηηθά , αλ δελ ππήξρε ε θξίζε, θάζε άιιν παξά ζα 

είραλ επεξεαζηεί . Ζ Διιάδα παξά ηελ δηεχξπλζε ηεο ΔΔ εμαθνινπζεί λα 

θαηαγξάθεη απφ ηα πςειφηεξα πνζνζηά θηψρεηαο, ελψ ην 2010 ζεκείσζε ην 

δεχηεξν πςειφηεξν πνζνζηφ εξγαδφκελσλ θησρψλ κεηά ηελ Ρνπκαλία. Καζψο ε 

χθεζε βαζαίλεη, νη κηζζνί πεξηνξίδνληαη, ε αλεξγία θαιπάδεη αζπγθξάηεηε θαη ν 

αξηζκφο ησλ εμαξηψκελσλ αηφκσλ απμάλεη, νη αλαηξνπέο ζηελ ειιεληθή αγνξά 

εξγαζίαο ζα είλαη πξσηφγλσξεο, ξαγδαίεο θαη ζα επεξεάζνπλ θαηά έλα κεγαιχηεξν 

ή κηθξφηεξν βαζκφ ην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο. Ζ θξίζε δεκηνπξγεί λέεο 

επάισηεο νκάδεο, ζπξψρλνληαο ηαπηφρξνλα ζε αθξαία θηψρηα ηηο κνλνγνλετθέο 

νηθνγέλεηεο, ηνπο κεηαλάζηεο, ηα παηδηά θαη ηνπο λένπο, ηηο ειηθησκέλεο γπλαίθεο, 

ηνπο καθξνρξφληα άλεξγνπο θαη ηα άηνκα πνπ δηακέλνπλ ζε άζιηεο ζπλζήθεο 

ζηέγαζεο.
3
   Ζ δσή θαηάληεζε έλαο θαζεκεξηλφο αγψλαο γηα ηελ επηβίσζε. Σν λα δεη 

θαλείο ζηε θηψρεηα ζεκαίλεη επίζεο απνκφλσζε θαη εγθαηάιεηςε απφ ηηο ππεξεζίεο 

ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο, έιιεηςε πιεξνθφξεζεο, έιιεηςε ειπίδαο, αίζζεζε 

αληθαλφηεηαο, κνλαμηάο θαη εγθαηάιεηςεο. Πνιινί άλζξσπνη δνπλ θαζεκεξηλά κε 

ειιείςεηο ζε πνιχ βαζηθά αγαζά, φπσο λεξφ, ζέξκαλζε, ειεθηξηθφ, επαξθή ηξνθή. 

Με δπζθνιία εμαζθαιίδνληαη ηα θάξκαθα, ελψ ε επίζθεςε ζην γηαηξφ ζπλερψο 

αλαβάιιεηαη. Γελ ππάξρνπλ ρξήκαηα θαη απνηακηεχζεηο, πνιινί θηλδπλεχνπλ λα 

                                                 
3
 Σν θνηλσληθφ πνξηξαίην ηεο Διιάδαο,2012, ζει.161 
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ράζνπλ ην ζπίηη ηνπο θαη αηζζάλνληαη απξνζηάηεπηνη. Οη πξνζθεξφκελεο ζέζεηο 

εξγαζίαο είλαη πνιχ ιίγεο θαη εθείλεο επθαηξηαθέο ή αλαζθάιηζηεο. «Γελ ππάξρεη 

ακθηβνιία φηη είκαζηε κάξηπξεο ελφο βίαηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο ειιεληθήο 

θνηλσλίαο, κε απξφβιεπηεο ζπλέπεηεο. Ζ θξίζε, ε βαζεηά χθεζε θαη ηα πξνγξάκκαηα 

ιηηφηεηαο ζηελ νπζία θαηέζηξεςαλ ηηο ζεκειηψδεηο ζηαζεξέο ηεο κεγάιεο 

πιεηνςεθίαο ησλ Διιήλσλ πνιηηψλ, ζηαζεξέο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηνλ ππξήλα 

ηεο χπαξμήο ηνπο : αζθάιεηα, απαζρφιεζε, εηζφδεκα, ζχληαμε ,πεξίζαιςε. Αιιά, 

παξάιιεια, ππνζθάπηνπλ θαη ηα ζεκέιηα αλαπαξαγσγήο ηεο πθηζηάκελεο 

θνηλσληθήο δνκήο, θαζψο απεηιείηαη καδηθά ε επηβίσζε ηεο κεζαίαο ηάμεο , κε 

θίλδπλν λα νδεγεζνχκε ζε θνηλσληθή έθξεμε.»
4
. Παξφι’ απηά ππάξρνπλ θαη απηνί 

πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη ε θξίζε απνηειεί κηα κνλαδηθή επθαηξία γηα λα απαιιαγεί ε 

ρψξα απφ ηα βαξίδηα ηνπ παξειζφληνο πνπ ηελ νδήγεζαλ ζηελ παξαθκή θαη ηελ 

απαμίσζε θαη λα πεξάζεη ζε κηα λέα επνρή αλάθακςεο θαη αλαζπγθξφηεζεο. 

Σν πξνζθπγηθφ είλαη έλα ζέκα πνπ έρεη πάξεη ηεξάζηηεο δηαζηάζεηο ηα ηειεπηαία 

ρξφληα ζηελ Διιάδα αιιά θαη ζ’ νιφθιεξε ηελ Δπξψπε, ίζσο γηα ηνλ ιφγν φηη 

ζπλέπεζε κε ηελ κεγάιε νηθνλνκηθή θξίζε ησλ  αξρψλ ηνπ 21
νπ

 αηψλα. «Οη ιέμεηο 

πξφζθπγαο θαη κεηαλάζηεο δελ ήηαλ άγλσζηεο γηα ηελ ειιεληθφ πιεζπζκφ. Αξθεί 

λα ζπκεζνχκε ηα θχκαηα πξνζθχγσλ πνπ θαηέθιπζαλ ηελ Διιάδα ηηο πξψηεο 

δεθαεηίεο ηνπ 20νχ αηψλα, αηηία ησλ νπνίσλ ήηαλ νη πνιεκηθέο ζπγθξνχζεηο θαη ε 

ερζξφηεηα κεηαμχ ησλ θξαηψλ ηεο Βαιθαληθήο ρεξζνλήζνπ, σο ζπλέπεηα ηνπ 

γεληθφηεξνπ αληαγσληζκνχ ζηελ πεξηνρή. Απνθνξχθσκα ζηελ φιε θίλεζε ησλ 

πιεζπζκψλ απνηέιεζε ν μεξηδσκφο ηνπ Διιεληζκνχ ηεο Μηθξάο Αζίαο θαη ηεο 

Αλαηνιηθήο Θξάθεο ην 1922. Σν θαηλφκελν ηεο κεηαλάζηεπζεο πήξε λέεο 

δηαζηάζεηο κεηά ην 1990, φηαλ ε λίθε ηεο αληεπαλάζηαζεο ζηελ ΔΓ θαη ηηο ρψξεο 

ηεο Αλ. Δπξψπεο, αιιά θαη νη εζληθηζηηθέο ζπγθξνχζεηο θαη νη εκθχιηεο ζπξξάμεηο 

πνπ αθνινχζεζαλ, νδήγεζαλ ζ’ έλα λέν κεηαλαζηεπηηθφ ξεχκα πξνο ηηο ρψξεο ηεο 

ΔΔ. Δθαηνκκχξηα εξγαδφκελνη, πνπ γηα δεθαεηίεο δελ είραλ γλσξίζεη αλεξγία, 

θηψρεηα, θπλήγη ηνπ κεξνθάκαηνπ, αλππαξμία δεκφζησλ παξνρψλ ζε παηδεία, πγεία, 

πξφλνηα θαη πνιηηηζκφ, βξέζεθαλ πεξηπιαλψκελνη ζηνλ «παξάδεηζν» ηεο Γχζεο, 

πνπ απνδείρζεθε θφιαζε γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο. Δίλαη πξφδειν φηη ε Διιάδα έρεη 

κεηαηξαπεί απφ ρψξα απνζηνιήο κεηαλαζηψλ ζε ρψξα ππνδνρήο, ελψ είλαη 

πξνθαλέο φηη ην κεηαλαζηεπηηθφ θχκα έρεη επεξεάζεη βαζηά ηελ ειιεληθή θνηλσλία 

                                                 
4
 Σν  θνηλσληθφ πνξηξαίην ηεο Διιάδαο,2012,ζει.79 
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ηα ηειεπηαία δεθαπέληε ρξφληα θαζψο ζπλέπεζε κε κηα πεξίνδν καθξφρξνλεο 

νηθνλνκηθήο χθεζεο.»
5
 Απφ ηε κηα, ην κνξθσκέλν θαη παξαγσγηθφ δπλακηθφ ηεο 

ρψξαο καο θεχγεη γηα ην εμσηεξηθφ αλαδεηψληαο κηα θαιχηεξε ηχρε θαη απφ ηελ 

άιιε, θαηαθζάλνπλ θαζεκεξηλά ζηα λεζηά , κε βάξθεο, άλζξσπνη πνπ δηεθδηθνχλ 

κηα θαιχηεξε δσή , ζε κηα ρψξα ζρεδφλ θαηεζηξακκέλε ε νπνία δελ έρεη δπζηπρψο 

ηελ δπλαηφηεηα λα ηνπο ηελ πξνζθέξεη. Δπηπιένλ ε αχμεζε ησλ ηξνκνθξαηηθψλ 

πξάμεσλ νδεγνχλ ηα θξάηε ζε ζπαζκσδηθέο θηλήζεηο απφγλσζεο ζπέξλνληαο έηζη 

ηνλ θφβν ζηνπο πνιίηεο, εληείλνληαο ην αίζζεκα ηεο μελνθνβίαο θαη ηνπ ξαηζηζκνχ. 

ηελ Διιάδα έρεη παξαηεξεζεί αχμεζε ζηηο αθίμεηο ησλ πξνζθχγσλ κέζσ 

ζαιάζζησλ θαη ρεξζαίσλ ζπλφξσλ απφ ην θαινθαίξη. Σνλ επηέκβξην 2016, πεξίπνπ 

4.800 άλζξσπνη έθζαζαλ ζηηο αθηέο ηεο Διιάδαο, ν πςειφηεξνο αξηζκφο αθίμεσλ 

πνπ έρεη θαηαγξαθεί κέζα ζ’ έλα κήλα απφ ηνλ Μάξηην ηνπ 2016. Μάιηζηα, πεξίπνπ 

ην 80% ησλ αλζξψπσλ πνπ έθηαζαλ κέζσ ζαιάζζεο ζηελ Διιάδα ήηαλ απφ ηε 

πξία, ην Ηξάθ θαη ην Αθγαληζηάλ, ελψ ηα δχν ηξίηα αλάκεζά ηνπο ήηαλ γπλαίθεο 

θαη παηδηά. Σν θχκα πξνζθχγσλ πνπ θαηαθιχδεη ηελ ρψξα καο απφ ηε ζάιαζζα 

είλαη αλεμέιεγθην κε ζνβαξέο επηπηψζεηο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ πνιηηψλ θαη ηελ 

νηθνλνκηθή δσή ηεο ρψξαο. «Παξά ηελ κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αλζξψπσλ πνπ 

δηέζρηζαλ ηελ Κεληξηθή Μεζφγεην, ρηιηάδεο εμαθνινπζνχλ λα επηρεηξνχλ 

απειπηζκέλα θαη ξηςνθίλδπλα ηαμίδηα πξνθεηκέλνπ λα θηάζνπλ ζηελ Δπξψπε», 

αλαθέξεη ε θ. Moreau, ηνλίδνληαο πσο έσο ηηο 20 Ννεκβξίνπ 2017 ζρεδφλ 3.000 

άλζξσπνη εθηηκάηαη φηη είραλ ράζεη ηε δσή ηνπο ή αγλννχληαλ ζηε ζάιαζζα θαη φηη 

ηνπιάρηζηνλ άιινη 57 είραλ πεζάλεη θαηά κήθνο ρεξζαίσλ δηαδξνκψλ κέζα ζηελ 

Δπξψπε ή ζηα ζχλνξά ηεο ην 2017» . 
6
  

ηελ Διιάδα έρνπλ αλαπηπρζεί δπν αληηζεηηθέο ζηξαηεγηθέο γηα ηε 

κεηαλάζηεπζε: απηή ηεο αθξνδεμηάο θαη απηή ηεο αξηζηεξάο.
7
 Ζ Αθξνδεμηά 

ηζρπξίδεηαη φηη ε «κφλε ξεαιηζηηθή» απάληεζε ζηε κεηαλάζηεπζε είλαη νη καδηθέο 

απειάζεηο θαη ην « ζθξάγηζκα ησλ ζπλφξσλ». Ζ πνιηηηθή απηή είλαη φρη κφλν 

απάλζξσπε, θνηλσληθά θαηαζηξνθηθή ( ηφζν γηα ηνπο αιινδαπνχο φζν θαη γηα ηνπο 

Έιιελεο), άδηθε γηα ηνπο ρηιηάδεο αιινδαπνχο πνπ δνπλ ζηε ρψξα καο εδψ θαη 

πνιιά ρξφληα , αιιά κε ξεαιηζηηθή. Ζ Διιάδα έρεη ππνγξάςεη κηα ζεηξά δηεζλείο 

ζπλζήθεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ θαη ησλ πξνζθχγσλ. 

                                                 
5
 Παλαγηώηεο Μαληδνύθαο, Μεηαλαζηεπηηθά ξεύκαηα θαη θνηλσληθή έληαμε ζηελ ζύγρξνλε Διιάδa, in 

https://www.constitutionalism.gr/1836-metanasteytika-reymata-kai-koinwniki-entaxi-stin-s/ 
6
 http://www.tanea.gr 

7
 Ζ κεηαλάζηεπζε ζηελ Διιάδα,2015, ζει.59 
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Γελ είλαη δπλαηφλ λα αξλεζεί ηελ πξνζηαζία ζε αλζξψπνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ 

εκπφιεκεο πεξηνρέο θαη δηαηξέρνπλ ζηε ρψξα ηνπο θίλδπλν ζαλάηνπ. Ο ζεβαζκφο 

ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ θαη ησλ δηεζλψλ ζπλζεθψλ δελ κπνξεί παξά λα είλαη 

πξνηεξαηφηεηα γηα θάζε ζχγρξνλν θξάηνο, θαη ε παξαβίαζή ηνπο δελ κπνξεί παξά 

λα έρεη ζνβαξέο ζπλέπεηεο. Σν νηθνλνκηθφ θφζηνο ησλ απειάζεσλ δελ είλαη 

ακειεηέν. Αθφκε φκσο κεγαιχηεξν ζα ήηαλ ην θνηλσληθφ θφζηνο κηαο ηέηνηαο 

εμέιημεο. Αθφκε θη αλ ππνζέζνπκε φηη είλαη εθηθηή ε καδηθή απνρψξεζε ησλ 

αιινδαπψλ απφ ηε ρψξα καο , νη δπζκελείο επηπηψζεηο ζηελ θνηλσληθή δσή ζα ήηαλ 

εμαηξεηηθά έληνλεο. Μηα νιφθιεξε γεληά πνπ έρεη εθπαηδεπηεί ζηα ειιεληθά ζρνιεία 

θαη έρεη κεγαιψζεη ζηηο ειιεληθέο πφιεηο, ζα αλαρσξνχζε, ζηελ πην παξαγσγηθή ηεο 

ειηθία γηα λα δήζεη ζε ρψξεο πνπ πξαθηηθά ηήο είλαη μέλεο. Ο ήδε πεληρξφο ζρνιηθφο 

πιεζπζκφο ζα κεησλφηαλ. Οιφθιεξνη ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο θνηλσληθήο 

δσήο ,φπσο ε αγξνηηθή παξαγσγή θαη ε νηθηαθή θξνληίδα γηα ηνπο ππεξήιηθεο, ζα 

θαηέξξεαλ. Ζ γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ ζα εληεηλφηαλ πεξηζζφηεξν θαζψο, φπσο 

είδακε ζχκθσλα κε κειέηεο, ε αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο βαζίδεηαη ζήκεξα 

πξσηίζησο ζηελ γελλεηηθφηεηα ησλ κεηαλαζηψλ. 

«ζν γηα ην ζθξάγηζκα ησλ ζπλφξσλ απηφ απνηειεί, απινχζηαηα, κηα 

εμαγγειία πνπ είλαη αδχλαηνλ λα πινπνηεζεί. Πξψηνλ, γηαηί κηα ηέηνηα ελέξγεηα 

αληηβαίλεη ζηηο δηεζλείο ζπλζήθεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζθχγσλ, πνπ πξέπεη 

πάληα λα βξίζθνπλ κηα αλνηρηή πφξηα εηζφδνπ. Καη δεχηεξνλ γηαηί κε ηελ δεδνκέλε 

αθηνγξακκή ηεο Διιάδαο, ην αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη ην θφζηνο πνπ ζα 

απαηηνχληαλ γηα έλα ηέηνην εγρείξεκα ππεξβαίλνπλ θαηά πνιχ ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ 

ειιεληθνχ θξάηνπο. Δθηφο απηνχ, νη ρψξεο πξνέιεπζεο ησλ κεηαλαζηψλ « ρσξίο 

ραξηηά» είλαη ηδηαίηεξα απξφζπκεο λα ηνπο δερηνχλ πίζσ.» 
8
 

Απφ ηελ άιιε , ππάξρεη ε αξηζηεξή ζηξαηεγηθή γηα ην κεηαλαζηεπηηθφ πνπ 

επηθεληξψλεηαη ζηελ λνκηκνπνίεζε, θαηαγξαθή, δίθαηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ησλ 

αηηεκάησλ αζχινπ, ελζσκάησζε, ηζαγέλεηα, δηεζλή ζπλεξγαζία. Άκεζε 

πξνηεξαηφηεηα πξέπεη λα είλαη ε απνδνηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ θαζεζηψηνο 

εμέηαζεο ησλ αδεηψλ δηακνλήο γηα εμαηξεηηθνχο ή αλζξσπηζηηθνχο ιφγνπο, νη νπνίνη 

πξνβιέπνληαη ήδε απφ ηελ ππάξρνπζα λνκνζεζία. Πξφθεηηαη γηα δηαδηθαζίεο πνπ 

                                                 
8
http://socialpolicy.gr/2017/08/%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%F%CE%B1

%CF%83%CE%B7%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%89%CE%BC%CE%A

C%CF%84%CF%89%CE%BD%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%86%CF%8D%CE%B3

%CF%89%CE%BD%CE%B1%CF%80%CF%8C.html 
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αθνξνχλ εθείλνπο νη νπνίνη εμέπεζαλ ηεο λνκηκφηεηαο , ιφγσ ησλ απζηεξψλ 

πξνυπνζέζεσλ, θαζψο θαη απηνχο πνπ ζπλδένληαη κε ηζρπξνχο λνκηθνχο θαη 

βηνηηθνχο δεζκνχο κε ηε ρψξα. ηηο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ε είζνδνο ζηε ρψξα 

είλαη πξφζθαηε, νη δεζκνί κε ηελ ειιεληθή θνηλσλία είλαη αζζελείο θαη ε πξννπηηθή 

ελζσκάησζεο  είλαη κηθξή, ζα πξέπεη λα εθηηκεζεί αλ είλαη εθηθηή ε επηζηξνθή ζηε 

ρψξα πξνέιεπζεο. ε πεξίπησζε πνπ απηή είλαη εθηθηή, ζα πξέπεη , κε ηελ 

αμηνπνίεζε ηεο δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο, ζε πνιηηηθφ θαη νηθνλνκηθφ επίπεδν, λα 

εμεηαζηεί θαη λα εμαζθαιηζηεί ε επηζηξνθή ηνπο ζηηο ρψξεο πξνέιεπζεο, κε 

ζεβαζκφ ζηελ αμηνπξέπεηά ηνπο. Αλ απηή είλαη αδχλαηε, ην πξψην βήκα είλαη ε 

θαηαγξαθή θαη κηα απφθαζε αλαβνιήο ηεο επηζηξνθήο, ε νπνία παξάιιεια ζα 

εγγπάηαη ηελ παξακνλή απηψλ ησλ αλζξψπσλ ζηελ Διιάδα, ρσξίο λα δηαηξέρνπλ 

θίλδπλν ζχιιεςεο θαη θξάηεζεο, κε πξφζβαζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Απηή ε ιχζε 

απνηξέπεη ηελ εμαζιίσζε ησλ αλζξψπσλ ρσξίο ραξηηά.  

Σα πξνβιήκαηα αλακθίβνια είλαη πνιιά θαη δελ ππάξρνπλ εχθνιεο ιχζεηο. 

«Σν κφλν ζίγνπξν είλαη φηη είλαη επηβεβιεκέλε ε δηεζλήο ζπλεξγαζία γηα ηελ 

θαηαλνκή ησλ βαξψλ αιιά θαη ησλ σθειεηψλ ηεο κεηαλάζηεπζεο, φπσο θαη γηα ηελ 

κείσζε ηεο αθξαίαο θηψρεηαο θαη ησλ πνιεκηθψλ ζπγθξνχζεσλ ζηηο ρψξεο 

πξνέιεπζεο ησλ κεηαλαζηψλ. Γηαθνξεηηθά ,ην θαηλφκελν ηεο κεηαλάζηεπζεο ζα 

ζπλερίζεη λα έρεη επείγνληα, καδηθφ θαη απξφβιεπην ραξαθηήξα.»
9
  

 

Γ.2. Κνηλσληθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ πξόζθπγα  

 

Ο 21νο αηψλαο ραξαθηεξίδεηαη σο «ν αηψλαο ησλ πξνζθχγσλ», θαζψο 

ππνινγίδνληαη ζε 250 εθαηνκκχξηα νη άλζξσπνη πνπ είλαη ππφ ηνλ θαηαηξεγκφ 

πνιέκσλ, νηθνλνκηθψλ ζηεξήζεσλ θαη αδπλακία βηνπνξηζκνχ, ψζηε λα αθήλνπλ ηνλ 

ηφπν ηνπο ςάρλνληαο αζθάιεηα θαη επθαηξίεο. Πξφζθπγαο, ζχκθσλα κε ηε χκβαζε 

ηεο Γελεχεο (1951), είλαη ην άηνκν πνπ βξίζθεηαη εθηφο ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ηνπ ή 

ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο ηνπ, έρεη δηθαηνινγεκέλν θφβν δίσμεο γηα ιφγνπο θπιήο, 

ζξεζθείαο, εζληθφηεηαο, ζπκκεηνρήο ζε νξηζκέλε θνηλσληθή νκάδα ή ιφγσ 

πνιηηηθψλ πεπνηζήζεσλ θαη εμαηηίαο απηνχ ηνπ θφβνπ δίσμεο αδπλαηεί ή δελ 

επηζπκεί λα απνιακβάλεη ηελ πξνζηαζία απηήο ηεο ρψξαο ή ηελ επηζηξνθή ζ' απηήλ. 

«χκθσλα κε ηελ Όπαηε Αξκνζηεία ηνπ ΟΖΔ γηα ηνπο Πξφζθπγεο, κηα απφ ηηο 

                                                 
9
 Ζ κεηαλάζηεπζε ζηελ Διιάδα,2015 

https://www.unhcr.gr/fileadmin/Greece/General/Geneva1951faq.pdf
https://www.unhcr.gr/fileadmin/Greece/General/Geneva1951faq.pdf
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ζεκειηψδεηο αξρέο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ην δηεζλέο δίθαην είλαη φηη νη πξφζθπγεο 

δελ πξέπεη λα απειαχλνληαη ή λα επηζηξέθνληαη ζε θαηαζηάζεηο φπνπ ε δσή ηνπο 

θαη ε ειεπζεξία ηνπο ζα βξίζθνληαη ππφ απεηιή.» 10  

Γηα ην λνκηθφ θαζεζηψο ησλ πξνζθχγσλ ππάξρνπλ δηεζλείο θαλφλεο πνπ 

έρνπλ ελζσκαησζεί ζην εζσηεξηθφ δίθαην ησλ ρσξψλ, πνπ ζεζπίζηεθαλ κε βάζε ηηο 

απνθάζεηο ηνπ ΟΖΔ θαη ηεο Όπαηεο Αξκνζηείαο Πξνζθχγσλ. «Χο πξφζθπγεο 

ραξαθηεξίδνληαη νη αιινδαπνί νη νπνίνη πξνζηαηεχνληαη ζχκθσλα κε ην Άξζξν 1 § 

2α ηεο χκβαζεο ηεο Γελεχεο, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Άξζξν 12 ηνπ 

Πξσηνθφιινπ ηεο Ν. Τφξθεο, εθφζνλ βξίζθνληαη εθηφο ηεο ρψξαο ππεθνφηεηάο 

ηνπο, ιφγσ δηθαηνινγεκέλνπ θφβνπ δίσμεο, εμαηηίαο ηεο θπιήο, ζξεζθείαο, 

εζληθφηεηαο, θνηλσληθήο ηάμεο ή πνιηηηθψλ πεπνηζήζεψλ ηνπο θαη νη νπνίνη, γηα ηνλ 

ιφγν απηφ, αδπλαηνχλ ή δελ επηζπκνχλ λα επηζηξέςνπλ ζηε ρψξα πξνέιεπζεο. Σν 

ίδην ηζρχεη γηα φζνπο βξίζθνληαη γηα ηέηνηνπο ιφγνπο εθηφο ηεο ρψξαο κφληκεο 

δηακνλήο ηνπο. Σελ πξνζθπγηθή ηδηφηεηα, επίζεο, δηθαηνχηαη λα δεηήζεη ν πνιίηεο 

(ή αληζαγελήο) ηξίηεο ρψξαο, ν νπνίνο ππάγεηαη ζην θαζεζηψο απηφ ιφγσ 

κεηαγελέζηεξσλ ηεο αλαρψξεζήο ηνπ απφ ηελ ρψξα πξνέιεπζεο γεγνλφησλ, πνπ 

έιαβαλ εθεί ρψξα. «Πξφζθπγαο εληνιήο» νλνκάδεηαη εθείλνο πνπ εκπίπηεη ζηελ 

εληνιή ηνπ Όπαηνπ Αξκνζηή γηα ηνπο Πξφζθπγεο ηνπ Ο.Ζ.Δ. θαη πξνζηαηεχεηαη 

απφ απηφλ, ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα ηνπ ζρεηηθνχ Δγρεηξηδίνπ ηεο Όπαηεο 

Αξκνζηείαο. Νέα θαηεγνξία κε θαηαζηαηηθψλ πξνζθχγσλ απνηεινχλ νη ιεγφκελνη 

de facto πξφζθπγεο, δειαδή ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ, ησλ νπνίσλ ην αίηεκα γηα 

παξνρή αζχινπ έρεη απνξξηθζεί γηα ηππηθνχο ιφγνπο, είηε δελ έρνπλ θαλ ππνβάιιεη 

ηέηνην αίηεκα, ιφγσ θφβνπ αληηπνίλσλ θαηά ζπγγελψλ ηνπο ζηε ρψξα πξνέιεπζεο 

είηε γηαηί δελ απέδεημαλ πιήξσο φηη δηψθνληαη αηνκηθά, παξά ην γεγνλφο φηη 

απνδεδεηγκέλα αλήθνπλ ζε δησθφκελε νκάδα είηε επεηδή αλαγθάζζεθαλ λα 

κεηαθηλεζνχλ απφ ηε ρψξα ηνπο ιφγσ πνιέκνπ, εκθχιηαο ζχξξαμεο, πνιηηηθήο ή 

θνηλσληθήο αλαηαξαρήο ή ζπλεπεία ζνβαξψλ θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ. πρλά, ηέηνηεο 

πεξηπηψζεηο αληηκεησπίδνληαη επλντθά κε ηε ρνξήγεζε πξνζσξηλψλ αδεηψλ 

παξακνλήο, γηα ιφγνπο αλζξσπηζηηθνχο, παξά ην γεγνλφο φηη δελ αλαγλσξίδνληαη σο 

πξφζθπγεο θαη δελ ηνπο παξέρεηαη επίζεκα άζπιν. Καηά ηελ εθαξκνγή ηεο 

χκβαζεο ηεο Γελεχεο, θάζε θξάηνο δηακνξθψλεη ηα δηθά ηνπ εξκελεπηηθά θξηηήξηα 

γηα ηηο πξνυπνζέζεηο αλαγλψξηζεο ηεο πξνζθπγηθήο ηδηφηεηαο, ηα νπνία ζπρλά δελ 

                                                 
10http://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/20150831TST91035/20160616STO3244

0/graphema-e-prosphugike-krise-sten-ee-me-arithmous 

http://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/20150831TST91035/20160616STO32440/graphema-e-prosphugike-krise-sten-ee-me-arithmous
http://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/20150831TST91035/20160616STO32440/graphema-e-prosphugike-krise-sten-ee-me-arithmous


22 

 

είλαη άκνηξα ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ή ησλ εζσηεξηθψλ πξνβιεκάησλ θάζε 

ρψξαο.»
11

  

Οη πξφζθπγεο είλαη έλα δηαρξνληθφ θαηλφκελν ζηελ αλζξψπηλε ηζηνξία. Γηα 

πνιινχο αηψλεο ηα θχκαηα ησλ πξνζθχγσλ ήηαλ ζπλέπεηα ζξεζθεπηηθήο θαη 

θπιεηηθήο κηζαιινδνμίαο. Σν θαηλφκελν ηνπ μεξηδσκνχ πιεζπζκψλ γηα πνιηηηθνχο 

ιφγνπο, ην νπνίν παξνπζηάδεη ζπρλφηεηα ζηελ ζχγρξνλε επνρή, δελ έπαςε λα 

εκθαλίδεηαη θαηά δηαζηήκαηα απφ ηε ζηηγκή πνπ ππήξμαλ θξάηε αξθεηά ηζρπξά γηα 

λα κπνξνχλ λα θαηαπηέδνπλ ηηο κεηνλφηεηεο. Ζ ρψξα καο θαη ζην παξειζφλ αιιά θαη 

ζην παξφλ, έρεη βηψζεη ηελ πξνζθπγηά κε νδπλεξφ ηξφπν. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 80 θαη ηνπ 90 νη αξηζκνί ησλ πξνζθχγσλ απμήζεθαλ ιφγσ ηεο 

αχμεζεο ησλ εζσηεξηθψλ ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ ησλ εζλνηήησλ. Οη παξαβηάζεηο ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη νη παξαβηάζεηο ηνπ αλζξσπηζηηθνχ δηθαίνπ είλαη 

ζπρλά έλαο ζπλεηδεηφο ζηφρνο ηεο ζηξαηησηηθήο ζηξαηεγηθήο, έηζη ψζηε αθφκε θαη 

ζηα ρακειά επίπεδα ησλ ζπγθξνχζεσλ λα δεκηνπξγείηαη έλαο δπζαλάινγνο πςειφο 

αξηζκφο ακάρσλ πνπ ππνθέξνπλ καδηθψλ κεηαθηλήζεσλ. Ο πιεζπζκφο ησλ 

πξνζθχγσλ απμήζεθε απφ ιίγα εθαηνκκχξηα ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 ζε 

10.000.000 θαηά ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 80. Σν 1995 ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ 

ρξεηαδφηαλ βνήζεηα εθηνμεχηεθε ζηα πεξίπνπ 25.000.000. Σν 2012 ν αξηζκφο ησλ 

αηφκσλ πνπ εθδηψρζεθαλ βίαηα απφ ηνλ ηφπν ηνπο έθηαζε ζηα 45.200.000. Ζ 

κεγάιε αχμεζε ησλ πξνζθχγσλ θαη ε πεξηνξηζκέλε δηάζεζε γηα εμεχξεζε πνιηηηθήο 

ιχζεο δεκηνχξγεζε ή φμπλε ην δήηεκα παξνρήο αζχινπ. Οη ρψξεο πνπ παξέρνπλ 

άζπιν αλεζπρνχλ γηα ηνλ κεγάιν αξηζκφ πξνζθχγσλ πνπ ππνρξενχληαη λα δερηνχλ , 

γηα ηνπο νπνίνπο δελ ππάξρεη πηζαλφηεηα ζχληνκνπ επαλαπαηξηζκνχ ιφγσ ηεο 

ζπλερηδφκελεο αζηάζεηαο. Οη εηζξνέο πξνζθχγσλ ζε κεγάιε θιίκαθα 

αληηκεησπίδνληαη σο απεηιή ηεο πνιηηηθήο, νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ηζνξξνπίαο. 

Αθφκα θαη ζηηο παξαδνζηαθά θηιφμελεο ρψξεο αζχινπ, παξαηεξνχληαη θαηλφκελα 

ξαηζηζηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ θαη βίαο.  Παξαηεξείηαη  επίζεο κηα κεγάιε αιιαγή 

ζηνπο λφκνπο ηνπ αζχινπ ζηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο  πνπ πξνθιήζεθε απφ κηα θνηλή 

αλεζπρία γηα ηελ επηβάξπλζε πνπ πξνθαινχλ νη ππνδνκέο θηινμελίαο πξνζθχγσλ, 

ην απμαλφκελν θφζηνο πνπ ζπζρεηίδεηαη κε ηελ ιεηηνπξγία ηνπο θαη κηα ζεηξά 

άιισλ θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ ζε ζρέζε κε ηελ ππνδνρή ησλ 

πξνζθχγσλ. πρλά ,ζηηο ζπλεηδήζεηο ησλ πνιηηψλ πνπ θαινχληαη λα θηινμελήζνπλ 

                                                 
11

http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=1852& 

 

http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=1852&
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θαη λα πεξηζάιςνπλ ηνπο πξφζθπγεο αλαδεηθλχνληαη νη ζηεξενηππηθέο 

αλαπαξαζηάζεηο πνπ ζπλδένληαη κε κεηαλάζηεο φπσο ε εγθιεκαηηθφηεηα, ε 

παξαβαηηθφηεηα, ηα ραιαξά ήζε θαη επηπιένλ  ε κνπζνπικαληθή ηαπηφηεηα ( 

ηζιακνθνβία). « Ζ Όπαηε Αξκνζηεία ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ θαηέγξαςε, ην 2015, 

ηνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ ζπκάησλ εμαλαγθαζκέλεο κεηαλάζηεπζεο ζηνλ θφζκν γηα 

ηελ ηειεπηαία πεληεθνληαεηία: πεξίπνπ 53 εθαηνκκχξηα γηα φιεο καδί ηηο θαηεγνξίεο 

( θαηαγξακκέλνη πξφζθπγεο, αηηνχληεο άζπιν, άλζξσπνη πνπ κεηαθηλεζήθαλ ζην 

εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο ηνπο θαη απάηξηδεο.) Οθείιεηαη θπξίσο ζηελ φμπλζε ησλ 

ζπγθξνχζεσλ ζηελ εγγχο θαη Μέζε Αλαηνιή : ζηνλ πφιεκν ζην Ηξάθ θαη θπξίσο 

ζηε πξία, πνπ επζχλεηαη γηα ην έλα ηξίην ησλ πξνζθχγσλ ζηνλ θφζκν.»
12

 «Ζ 

Όπαηε Αξκνζηεία αλαθέξεη φηη νη κηζνί απφ φζνπο πέξαζαλ ηε Μεζφγεην ην 2015 ( 

δειαδή πεξίπνπ 500.000 άηνκα) είλαη χξηνη πνπ έθεπγαλ γηα λα γιπηψζνπλ απφ 

ηνλ πφιεκν ζηε ρψξα ηνπο. Απηά ηα πνζνζηά κάο δείρλνπλ δπν πξάγκαηα: απφ ηε 

κηα φηη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ « κεηαλαζηψλ» νη νπνίνη ζεσξείηαη φηη 

πέξαζαλ παξάηππα ηα ζχλνξα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζα έπξεπε πηζαλφηαηα λα 

γίλνπλ δεθηνί ζαλ « πξφζθπγεο» ζχκθσλα κε ηε χκβαζε ηεο Γελεχεο θαη , κε απηή 

ηνπο ηελ ηδηφηεηα, δελ κπνξνχλ λα θαηεγνξεζνχλ γηα παξάηππε είζνδν ζην έδαθνο 

ελφο θξάηνπο κέινπο. Απφ ηελ άιιε, φηη απηή ε παξαηππία νθείιεηαη ζην φηη είλαη 

αλέθηθην λα έξζνπλ λφκηκα ζηελ Δπξψπε. Πνηνο ππνςήθηνο ηαμηδηψηεο , αλ είρε ηηο 

απαξαίηεηεο βίδεο γηα λα έξζεη ζε κηα επξσπατθή ρψξα, ζα έκπαηλε ζηνλ θίλδπλν λα 

πληγεί ζηε Μεζφγεην πιεξψλνληαο ην ηαμίδη ηνπ δέθα θνξέο αθξηβφηεξα απ’ φ,ηη αλ 

ρξεζηκνπνηνχζε κηα ηαθηηθή γξακκή, αεξνπνξηθή ή αθηνπιντθή; Μηα άιιε 

πξαγκαηηθφηεηα πνπ απνθαιχπηνπλ νη αλεζπρεηηθνί αξηζκνί ηνπ 2015 είλαη ινηπφλ, 

πέξα απφ ηελ εληχπσζε ηεο « εηζβνιήο» πνπ δίλνπλ, ε  έιιεηςε λφκηκσλ ηξφπσλ 

πνπ λα πξνζθέξνληαη απφ ηα θξάηε-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο- ζηνπο 

κεηαλάζηεο γεληθά θαη ζηνπο πηζαλνχο αηηνχληεο άζπιν εηδηθφηεξα. Σέινο ζηνλ 

αξηζκφ ησλ κεηαλαζηψλ πνπ κπήθαλ ζηελ Δπξψπε ην 2015  ζα έπξεπε λα 

πξνζζέζνπκε ηα πεξίπνπ 4.000 θαηαγξακκέλα άηνκα πνπ έραζαλ ηε δσή ηνπο ( απφ 

πληγκφ ζηε Μεζφγεην ηα πεξηζζφηεξα),κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη έλαο απμαλφκελνο 

αξηζκφο κηθξψλ παηδηψλ.»
13

 «Μεηά απφ ηα δπν ηξνκεξά λαπάγηα πνπ έγηλαλ ζηε 

Μεζφγεην ηνλ Απξίιε ηνπ 2015, κε ζρεδφλ 1.500 ζχκαηα, ε Κνκηζηφλ πξφηεηλε κηα 

«επξσπατθή αηδέληα ζρεηηθά κε ηηο κεηαλαζηεχζεηο» γηα λα αληηκεησπηζηεί ην 

                                                 
12

  Μεηαλάζηεο θαη πξφζθπγεο,2016, ζει 32 
13

 Μεηαλάζηεο θαη πξφζθπγεο, 2016, ζει 40 
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θαηλφκελν πνπ είρε ήδε νλνκαζηεί « κεηαλαζηεπηηθή θξίζε». ηεξίδεηαη ζε ηξεηο 

ππιψλεο: πξψηνλ, ζ’έλα κεραληζκφ θαηαλνκήο ηεο ππνδνρήο ησλ πξνζθχγσλ θαη 

ησλ αηηνχλησλ άζπιν πνπ θηάλνπλ ζηελ Διιάδα θαη ηελ Ηηαιία κεηαμχ ησλ 

ππνινίπσλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο- θάηη πνπ νλνκάζηεθε « 

πνζνζηψζεηο» θαη ζηε ζπλέρεηα « κεηεγθαηάζηαζε». Γεχηεξνλ, γηα ηελ εθαξκνγή 

ηνπ πξνεγνχκελνπ, ηελ νξγάλσζε ηεο δηαινγήο κεηαμχ ησλ κεηαλαζηψλ θαη 

πηζαλψλ πξνζθχγσλ ζηα ζαιάζζηα ζχλνξα ησλ δπν απηψλ ρσξψλ , ζηα ιεγφκελα 

hotspots θαη ηξίην, ηε δηπισκαηηθή θαη νηθνλνκηθή πίεζε ζηηο ρψξεο πξνέιεπζεο ή 

ζηηο ρψξεο δηέιεπζεο ησλ κεηαλαζηψλ, θπξίσο ηεο αλαηνιηθήο Αθξηθήο, θαζψο θαη 

ζε ρψξεο αλαρψκαηα ( φπσο ε Σνπξθία, ν Λίβαλνο θαη ε Ηνξδαλία), ψζηε λα ηνπο 

θξαηνχλ αληί λα ηνπο αθήλνπλ λα πεξλάλε ζηελ Δπξψπε: ππνδνρή, έιεγρνο, 

ζπγθξάηεζε.»
14

 Έηζη νη πξφζθπγεο ζπγθεληξψλνληαη ζηα « hotspots» ηα νπνία είλαη 

θάηη ζαλ ζηαζκφο δηαινγήο εγθαηαζηεκέλνο ζην ζεκείν άθημεο ησλ κεηαλαζηψλ 

απφ ηε ζάιαζζα. Δθεί, απφ ηνπο ππαιιήινπο ηεο Frontex , - ηνπ επξσπατθνχ 

νξγαληζκνχ  πνπ ζπληνλίδεη ηηο πξσηνβνπιίεο ησλ θξαηψλ –κειψλ γηα ηε ξχζκηζε 

θαη ηελ επηηήξεζε ησλ ζπλφξσλ ηνπο – νξγαλψλεηαη ε δηαινγή αλάκεζα ζηνπο 

κεηαλάζηεο πνπ ρξεηάδνληαη πξνζηαζία ζχκθσλα κε ηε χκβαζε ηεο Γελεχεο θαη 

ζηνπο ππφινηπνπο, νη νπνίνη πξέπεη λα απειαζνχλ απφ ην  επξσπατθφ έδαθνο. «Σν 

παξαπάλσ ζχζηεκα κπνξεί λα κνηάδεη νξζνινγηθφ σο πξνο ηελ αξρή ηνπ , 

πξνζθξνχεη φκσο, αθελφο, ζε δπζθνιίεο πιηθήο νξγάλσζεο θαη νξηζκέλεο θνξέο 

ζηνλ αληαγσληζκφ αλάκεζα ζηηο ηνπηθέο αξρέο θαη ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ 

επξσπατθψλ νξγαληζκψλ θαη αθεηέξνπ, ζηελ πνζνηηθή πξαγκαηηθφηεηα: πψο λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ε επηινγή ζε ζπλζήθεο πνπ λα εγγπνχληαη ηα δηθαηψκαηα φισλ ηε 

ζηηγκή πνπ κπνξεί λα θαηαθηάλνπλ ηαπηφρξνλα ρίιηα άηνκα;»
15

 Ο κεραληζκφο 

κεηεγθαηάζηαζεο ησλ πξνζθχγσλ ζε άιια επξσπατθά θξάηε έρεη ζρεδηαζηεί ζηε 

βάζε ηεο απνδνρήο ηνπο απφ ηηο ρψξεο ππνδνρήο θαη φρη ζε ζρέζε κε ηα ζρέδηα ησλ 

ίδησλ ησλ πξνζθχγσλ. Σν γεγνλφο φηη νη κεηαλάζηεο είλαη θαηά πιεηνςεθία Άξαβεο 

θαη κνπζνπικάλνη, ζέηεη έλα επηπιένλ πξφβιεκα γηα ηηο θνηλσλίεο καο. Αλ 

ζηξέςνπκε ην βιέκκα καο ζην παξειζφλ , ζα δνχκε φηη θάζε κεηαλαζηεπηηθφ θχκα 

πξνθαιεί απφξξηςε θαη δηαθξίζεηο. Ζ αξλεηηθή δηάζεζε απέλαληη ζηνπο κεηαλάζηεο 

είλαη κηα γεληθφηεξε απφξξηςε ηνπ μέλνπ, πνπ πξέπεη αζθαιψο λα ηελ νλνκάζνπκε 

ξαηζηζκφ θαζψο παξνπζηάδεηαη απέλαληη ζηνπο καχξνπο, αξαβηθνχο ή ξνκά 

                                                 
14

 Μεηαλάζηεο θαη πξφζθπγεο, 2016, ζει 42 
15

 Μεηαλάζηεο θαη πξφζθπγεο, 2016, ζει 56 
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πιεζπζκνχο κεηαλαζηψλ, φπνηα θη αλ είλαη ε ζξεζθεία ή ε εζληθφηεηα ηνπο. Σα 

πεξηζηαηηθά παξαβίαζεο δηθαησκάησλ ησλ αηηνχλησλ άζπιν θαη ησλ πξνζθχγσλ 

ζηε ρψξα καο είλαη πνιιά απφ ηε Γηνίθεζε, φζνλ αθνξά ζε ζέκαηα έθδνζεο ΑΦΜ, 

ΑΜΚ, δειηίνπ αλεξγίαο θαη σο εθ ηνχηνπ ηνπ ηδίνπ ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ εξγαζία . 

Ζ άξλεζε ρνξήγεζεο ησλ παξαπάλσ ζπλνδεχεηαη απφ δηάθνξεο αηηηνινγίεο ζηελ 

πιεηνςεθία ηνπο πξνζρεκαηηθέο θαη δεδνκέλνπ ηνπ φ,ηη πξφθεηηαη γηα αλζξψπνπο νη 

νπνίνη βξίζθνληαη θάησ απφ εμαηξεηηθά δχζθνιεο ζπλζήθεο, ε αδπλακία 

ηθαλνπνίεζεο ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ηνπο θαη ε πιήξεο έιιεηςε πξφζβαζεο ζε 

δνκέο πγείαο ή ζε εξγαζία , φρη απιψο επηδεηλψλεη αθφκε πεξηζζφηεξν ηε ζσκαηηθή, 

ςπρνινγηθή θαη νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε ,αιιά ζπληζηά θαη επζεία παξαβίαζε 

ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. 

Δπίζεο , κεηά απφ ηα ηξνκνθξαηηθά ρηππήκαηα ηνπ 2015 ζηηο εγθαηαζηάζεηο 

ηεο εθεκεξίδαο Charlie Hebdo , ζην ζέαηξν Bataclan θαη ζην Stade de France ζην 

Παξίζη, ζε γέθπξα ηνπ Λνλδίλνπ, ζην θέληξν ηεο Βαξθειψλεο, ζην αεξνδξφκην ησλ 

Βξπμειιψλ, θαζψο θαη ηηο επηζέζεηο ζε γπλαίθεο ηε λχρηα ηεο Πξσηνρξνληάο ζηελ 

Κνισλία, ε ζχλδεζε κεηαμχ κεηαλάζηεπζεο θαη ηξνκνθξαηίαο ήηαλ αλαπφθεπθηε. 

Γπζηπρψο ηξνκνθξαηία θαη κεηαλάζηεπζε δελ ζπλδπάδνληαη πηα απιψο, αιιά 

κεξηθέο θνξέο ζρεδφλ ηαπηίδνληαη, κνινλφηη νη επηζέζεηο πνπ αθνινχζεζαλ ζε 

επξσπατθφ έδαθνο έγηλαλ απφ επξσπαίνπο ππεθφνπο ή απφ μέλνπο πνπ έκελαλ 

κφληκα ζηηο ρψξεο πνπ ζπλέβεζαλ απηέο.  

Αλάκεζα ζηηο πνιιέο πξνηεηλφκελεο ιχζεηο πνπ πξνζπαζνχλ λα βξνπλ 

δηέμνδν ζην αδηέμνδν ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ πξνβιήκαηνο είλαη ε πξφηαζε λα 

βνεζήζνπκε ηνπο πξνζθπγεο λα επηζηξέςνπλ ζηνλ ηφπν ηνπο ή θαιχηεξα, λα 

κείλνπλ ζηνλ ηφπν ηνπο. « Ζ αλζξσπηζηηθή αληαπφθξηζε θαη ε έθθιεζε ζηνλ 

ζεβαζκφ ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ είλαη ηξφπνη πξνζσξηλήο αληηκεηψπηζεο ηνπ 

πξνζθπγηθνχ πξνβιήκαηνο. Δθείλν πνπ αθνχγεηαη θαζεκεξηλά είλαη φηη πξέπεη λα 

γίλεη θάηη  γηα λα βγνπλ νη άλζξσπνη απφ ηηο επηθίλδπλεο θαη αλαμηνπξεπείο 

ζπλζήθεο δηαβίσζεο ζηηο νπνίεο βξίζθνληαη.  Οη πνιηηηθέο πνπ αδηαθνξνχζαλ γηα ηα 

πξνβιήκαηα πνπ δηαθαίλνληαλ ζην βάζνο, δπζηπρψο αδπλαηνχλ λα δψζνπλ ιχζεηο 

ζηα πξνβιήκαηα ησλ ρηιηάδσλ πξνζθχγσλ πνπ ζπζζσξεπηήθαλ ζηε ρψξα καο , 

θαηαδηθάδνληαο λένπο αλζξψπνπο θαη παηδηά ζηελ απξαμία θαη ηε δπζηπρία. 

Γπζηπρψο ην ζρέδην ηεο Οηθνπκεληθήο Γηαθήξπμεο ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ 

ηνπ 1948 λα αλαγλσξηζηνχλ ζε φινπο ηνπο αλζξψπνπο βαζηθά δηθαηψκαηα  ζηε 

δηαηξνθή, ζηε ζηέγαζε, ζε κηα εξγαζία, ζηελ ειεχζεξε θπθινθνξία, ην δηθαίσκα 
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ζηε δσή , θαζψο θαη ην δηθαίσκα λα κε βαζαλίδεζαη , λα κε δηψθεζαη πνπ 

νηθνδνκήζεθε πάλσ ζηελ αλάκλεζε ηνπ Β Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ , δελ δηθαηψζεθε 

ζηελ πξάμε. ε φινπο ηνπο ηνκείο θαη ζε φιν ηνλ θφζκν , απηά ηα δηθαηψκαηα 

θαηαπαηψληαη θαζεκεξηλά. Σν θιείζηκν ησλ  ζπλφξσλ δελ είλαη ε θαιχηεξε ιχζε. 

Δίλαη ζαλ λα δεκηνπξγνχκε έλα θφζκν δπν ηαρπηήησλ κε απηνχο πνπ είλαη κέζα απφ 

ηε πχιε, αζθαιείο θαη κ’ εθείλνπο πνπ δνπλ έμσ, εγθαηαιειεηκκέλνη ζηελ ηχρε ηνπο. 

Τπάξρεη κηα ππνθξηζία ζε φιν απηφ. Παξηζηάλνπκε φηη ζεβφκαζηε ην δηεζλέο δίθαην 

, ελψ ην παξαβηάδνπκε θαζεκεξηλά. Σν εξψηεκα είλαη αλ ζα ζεσξήζνπκε φηη νη 

αλζξψπηλεο αμίεο θαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα έρνπλ ηζρχ γηα θάπνηνπο ελψ γηα 

άιινπο δελ έρνπλ, πξάγκα πνπ ζα έρεη δπζάξεζηεο επηπηψζεηο ζηελ δσή φισλ καο.» 

΄ απηφ ην ζεκείν ζα ζέιακε λα πνχκε φηη πάληα ε εζληθή ηαπηφηεηα 

ζπγθξνηείηαη ζε αληηπαξάζεζε κε θάπνηνλ Άιιν πνπ πξνζιακβάλεηαη σο 

δηαθνξεηηθφο. πλεπψο ε εζληθή καο ηαπηφηεηα νξίδεηαη θαη εμειίζζεηαη θαη 

εμαηηίαο ησλ ζπλαληήζεσλ καο κε άιινπο πιεζπζκνχο νη νπνίνη είλαη θνξείο 

πνιηηηζκνχ. Με βάζε ηα παξαπάλσ, ην μελνθνβηθφ ζηεξεφηππν πεξί πνιηηηζκηθήο 

«αιινίσζεο» ησλ Διιήλσλ απφ ηνπο κεηαλάζηεο απνηειεί κχζν, δηφηη είλαη γλσζηφ 

φηη θαη ε δηθηά καο ηαπηφηεηα δηακνξθψζεθε κέζα απφ δηαζηαπξψζεηο θαη 

επηθνηλσλία κε άιινπο ιανχο. 

Καη ηψξα αο πεξάζνπκε ζην ζέκα ησλ παηδηψλ πξνζθχγσλ πνπ απνηεινχλ 

θαη ην θχξην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο καο. Απφ ηνπο αλαγθαζηηθά εθηνπηζκέλνπο 

ζε φιν ηνλ θφζκν, πνπ κφλν κέζα ζην 2015 μεπέξαζαλ ηα 65 εθαηνκκχξηα, 

θηάλνληαο ην πςειφηεξν επίπεδν πνπ έρεη θαηαγξαθεί πνηέ, νη κηζνί είλαη παηδηά. Ο 

αξηζκφο δε φζσλ ρσξίζηεθαλ απφ ηνπο γνλείο ηνπο ή ηαμίδεπζαλ κφλα ηνπο, έθηαζε 

ζε εμίζνπ αλεζπρεηηθφ επίπεδν. Πνηνη είλαη νη αζπλφδεπηνη αλήιηθνη; Αζπλφδεπηνη 

αλήιηθνη πνιίηεο ηξίησλ ρσξψλ ζεσξνχληαη ηα άηνµα ειηθίαο θάησ ησλ 18 εηψλ πνπ 

θζάλνπλ ζηελ Διιάδα ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη απφ ελήιηθν ππεχζπλν γηα ηε 

θξνληίδα ηνπο ή νη αλήιηθνη πνπ εγθαηαιείπνληαη αζπλφδεπηνη µεηά ηελ είζνδφ ηνπο 

ζηελ Διιάδα. Οη αζπλφδεπηνη αλήιηθνη απνηεινχλ µηα εμαηξεηηθά επάισηε νµάδα , 

ε νπνία αληηκεησπίδεη ηδηαίηεξα πξνβιήµαηα. Ζ βία πνπ έρνπλ βηψζεη ζε ρψξεο πνπ 

καζηίδνληαη απφ ηνλ πφιεκν, ε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ ηνπο ζε ζπλδπαζκφ κε ην 

αβέβαην κέιινλ ηνπο ζηελ Διιάδα, κπνξεί λα έρεη ζνβαξφ αληίθηππν ζηελ ςπρηθή 

ηνπο πγεία. Σα αζπλφδεπηα παηδηά παξνπζηάδνπλ κηα ζεηξά αλεζπρεηηθψλ ελδείμεσλ 

πνπ ζρεηίδνληαη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο κε ήπηα ή κέηξηα πξνβιήκαηα ςπρηθήο 

πγείαο.  
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Σελ επζχλε γηα ηνλ γνιγνζά ησλ αζπλφδεπησλ αλειίθσλ θέξεη επίζεο ην 

πθηζηάµελν πιαίζην γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησµάησλ ηνπο θαη ηε δηαθχιαμε 

ηνπο απφ ζεηξά θηλδχλσλ, φπσο ε εθµεηάιιεπζή ηνπο απφ θπθιψµαηα (trafficking, 

παηδηθή πνξλεία, δηαθίλεζε λαξθσηηθψλ), ε αδπλαµία εμεχξεζεο ζηέγεο, ε δπζθνιία 

πξφζβαζεο ζε παξερφµελεο ππεξεζίεο θ.α. Tα αζπλφδεπηα παηδηά πξφζθπγεο είλαη 

ηδηαίηεξα επάισηα ζην πιαίζην απηήο ηεο θξίζεο θαη δπζηπρψο ηα πξνγξάκκαηα 

εθπαίδεπζεο, δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο θαη έληαμεο ζηελ ειιεληθή θνηλσλία δελ 

επαξθνχλ ή δελ ιεηηνπξγνχλ. Ζ κεγάιε πιεηνλφηεηά ηνπο παξακέλεη άζηεγε θαη 

έθζεηε ζηνπο θηλδχλνπο ησλ θπθισκάησλ δηαθίλεζεο αλζξψπσλ, εθκεηάιιεπζεο 

εξγαζίαο, πνξλείαο ή εκπνξίαο λαξθσηηθψλ. Σν ζχζηεκα πξνζηαζίαο ησλ 

αζπλφδεπησλ παηδηψλ παξακέλεη εμφρσο πξνβιεκαηηθφ θαη κε κεγάιεο ειιείςεηο 

ιφγσ, κεηαμχ άιισλ, ηνπ πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ ησλ εηδηθψλ θέληξσλ θηινμελίαο 

θαη ησλ ζνβαξψλ ειιείςεσλ ζηηο παξερφκελεο ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο κέζα ζε 

απηά. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ δίλεη ε Όπαηε Αξκνζηεία,  ζηηο ιίγεο δνκέο 

ζηέγαζεο πνπ δηαηίζεληαη, νη πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο δεκηνπξγηθήο 

απαζρφιεζεο, εθπαίδεπζεο, εθκάζεζεο ειιεληθήο γιψζζαο θαη επαγγεικαηηθήο 

θαηάξηηζεο, σζνχλ ηα παηδηά λα εγθαηαιείπνπλ ζπρλά ηα θέληξα θηινμελίαο. 

Παξάιιεια, ν ζεζκφο ηεο επηηξνπείαο πνπ ζα επέηξεπε ηε ζηελφηεξε 

παξαθνινχζεζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ θάζε παηδηνχ, ηελ αλαγθαία εθπξνζψπεζή ηνπ 

θαη ηελ πξνάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ είλαη αλαπνηειεζκαηηθφο θαη ην «βέιηηζην 

ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνχ» παξακέλεη γξάκκα θελφ πεξηερνκέλνπ. 

Ζ Τ.Α. πξνηείλεη «αχμεζε ησλ εηδηθψλ δνκψλ θηινμελίαο θαη θνηλσληθήο 

ζηήξημεο γηα αζπλφδεπηα παηδηά, κε βειηίσζε ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ θαη 

ζηειέρσζή ηνπο κε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, νπζηαζηηθή ελεξγνπνίεζε θαη 

ελίζρπζε ηνπ ζεζκνχ ηεο επηηξνπείαο, γηα απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία ησλ παηδηψλ 

κέρξη ηελ ελειηθίσζή ηνπο, εμέηαζε ησλ αηηεκάησλ αζχινπ ησλ αζπλφδεπησλ 

παηδηψλ θαηά πξνηεξαηφηεηα, δεκηνπξγία δηππνπξγηθνχ νξγάλνπ γηα ηελ επνπηεία 

θαη ην ζπληνληζκφ ησλ ελεξγεηψλ ππνδνρήο ησλ αζπλφδεπησλ αλειίθσλ έηζη ψζηε 

λα εμαζθαιίδεηαη κία ζπλνιηθή πξνζέγγηζε ζηα δεηήκαηα ησλ παηδηψλ.»
16

 

Σν κεγάιν εξψηεκα πνπ ηίζεηαη είλαη πφζν έηνηκε είλαη ε ειιεληθή θνηλσλία 

λα ελζσκαηψζεη απηνχο ηνπο αλζξψπνπο θαη λα ηνπο θάλεη ελεξγά κέιε ηεο. 

Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα νη άλζξσπνη απηνί απφ ηε πξία, ην Ηξάθ, ην Παθηζηάλ, ην 

                                                 
16

 http://www.unhcr.gr/genikes-plirofories/ellada.html 

http://www.unhcr.gr/genikes-plirofories/ellada.html
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Αθγαληζηάλ θαη απφ άιιεο ρψξεο, λα γίλνπλ Έιιελεο πνιίηεο θαη λα απνθηήζνπλ 

ίζα δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο; Ζ απάληεζε δελ είλαη εχθνιε ζε έλα ηφζν 

ζχλζεην δήηεκα.  

 

Γ.3. Πξνζθπγηθό θαη ΜΜΔ  

 

Σα ΜΜΔ έρνπλ θαηαθιχζεη ηε δσή καο θαη ηελ επεξεάδνπλ νπζηαζηηθά 

θαζψο είλαη νη βαζηθνί δηακνξθσηέο ηεο θνηλήο γλψκεο. Φπραγσγνχλ, 

ελεκεξψλνπλ, κνξθψλνπλ, αζθνχλ θξηηηθή, επεξεάδνπλ ηελ θνηλή γλψκε, αιιά 

θπξίσο πξνβάιινπλ πξφηππα ζπκπεξηθνξάο, αλαδεηθλχνπλ θνηλσληθνχο ξφινπο, 

θαηαζθεπάδνπλ είδσια, κ’ έλα ιφγν κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ βαζηά ηε ζθέςε ησλ 

αηφκσλ αιιά θαη νιφθιεξε ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπο θαη  ε ζπκπεξηθνξά ηνπο, φηαλ 

γίλεηαη παζεηηθή απνδνρή ησλ πξντφλησλ ηνπο. 

ζνλ αθνξά ην πξνζθπγηθφ, ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ Διιήλσλ πνιηηψλ δελ 

ηπγράλεη θαζεκεξηλήο επαθήο κε πξφζθπγεο, γη' απηφ νη πεπνηζήζεηο ηνπ θαη νη 

γλψζεηο ηνπ γηα ηηο κεηνλφηεηεο δηακνξθψλεηαη θπξίσο απφ ηα ΜΜΔ. Γπζηπρψο, ν 

θαηαηγηζκφο ησλ ζθιεξψλ εηθφλσλ θαη εηδήζεσλ απφ ηα ΜΜΔ νδήγεζαλ απφ ηε 

κία, ζηελ εμνηθείσζε φισλ καο κε ηηο εηθφλεο απηέο θαη απφ ηελ άιιε, ζηελ 

δηακφξθσζε ελφο αξλεηηθνχ θιίκαηνο κε απνδνρήο ησλ πξνζθχγσλ – κεηαλαζηψλ, 

νη νπνίνη νξίδνληαη ζπλήζσο σο ην αίηην ησλ θνηλσληθν-νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ 

ηεο ρψξαο θαη νη άκεζνη απηνπξγνί ηεο φμπλζεο ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο.  Ο ηίηινο 

θηινθπβεξλεηηθήο εθεκεξίδαο «Πξνζθπγηθφο εθηάιηεο» δε δηαθέξεη θαζφινπ απφ 

άιινπο, θαλεξά, μελνθνβηθνχο θαη είλαη πνιχ πην επηθίλδπλνο ζε βάζνο ρξφλνπ. Γελ 

γίλεηαη θακία δηάθξηζε κεηαμχ κεηαλαζηψλ, πξνζθχγσλ, αηηνχλησλ άζπιν. Ζ 

ειιεληθή δεκνζηνγξαθία επηθεληξψλεηαη ζην ζέκα «πξφζθπγαο» κφλν απφ ηε 

ζθνπηά ησλ πξνβιεκάησλ: νη πξφζθπγεο είλαη απηνί πνπ έξρνληαη λα επηηείλνπλ ηελ 

αλεξγία, απηνί πνπ γηα ην ραηίξη ηνπο ζπαηαινχληαη πφξνη ζε κία επνρή δεηλήο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο, απηνί πνπ απνιακβάλνπλ επηδφηεζε ελνηθίνπ θαη πξφζβαζε ζε 

δσξεάλ ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε, δπλαηφηεηεο πνπ ζηεξείηαη ν εγρψξηνο 

πιεζπζκφο. Αθφκα θαη ε ζεηηθή εηδεζενγξαθία γηα ηε θηιαλζξσπία ησλ θαηνίθσλ 

θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ηνπηθψλ αξρψλ αλαπαξάγεη ηελ εηθφλα ηνπ 

πξνβιήκαηνο. Οη ζπλερείο ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ησλ πνιηηηθψλ ζηα ηειενπηηθά 

πάλει θάζε άιιν παξά ιχζε δίλνπλ ζην πξφβιεκα. Αληίζεηα κάιηζηα, επηηείλνπλ 
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ηελ αγαλάθηεζε θαη ην ζπκφ ησλ πνιηηψλ πνπ δηαπηζηψλνπλ φηη ιχζε δελ πξφθεηηαη 

λα δνζεί ζχληνκα ζηα νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά αδηέμνδα ηεο δσήο ηνπο. Δπηπιένλ , 

θαιιηεξγείηαη απφ ην ΜΜΔ, αθνχζηα ή εζθεκκέλα, έλα αίζζεκα δεινθζνλίαο 

απέλαληη ζηνπο πξφζθπγεο πνπ θαίλεηαη λα ζηεξίδνληαη απφ ηελ ΔΔ θαη ην ειιεληθφ 

θξάηνο.  

Σα επηθνηλσληαθά κέζα ησλ ΜΜΔ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ πξνζθπγηθνχ είλαη ηα γλσζηά. ηα δεκνζηεχκαηα πξσηαγσληζηήο 

είλαη ην αηνκηθφ αλζξψπηλν δξάκα (ε εηθφλα ηνπ κηθξνχ Αυιάλ θάλεη ηνλ γχξν ηνπ 

θφζκνπ, φπσο θαη ε αθήγεζε ηνπ χξνπ παηέξα ν νπνίνο γπξλά ζηε πξία λα ζάςεη 

ηα πληγκέλα παηδηά ηνπ, δειψλνληαο φηη δε ζα επηζηξέςεη ζηελ Δπξψπε, αθνχ ε 

πξνζπάζεηά ηνπ ήηαλ ζπλδεδεκέλε κε ηελ επηζπκία ηνπ λα παξάζρεη κηα θαιχηεξε 

δσή ζηα παηδηά ηνπ, ιφγνο ν νπνίνο πιένλ εμέιεηςε) θαη φρη νη ζπλνιηθέο 

αλζξσπηζηηθέο επηπηψζεηο ηεο θξίζεο θαη νη δηεζλείο δηαζηάζεηο ηνπ δεηήκαηνο. Ζ 

πιαηζίσζε είλαη ζρεδφλ πάληα πξνζσπνπνηεκέλε, δξακαηνπνηεκέλε θαη 

ζπγθηλεζηαθή. Σα ΜΜΔ παξνπζηάδνπλ ηα γεγνλφηα κε έλα ζπγθεθξηκέλν ηξφπν θαη 

ε θνηλσληθή αλάγλσζε πνπ επηβάιινπλ επεξεάδεη θαη δηακνξθψλεη ηελ θνηλή 

γλψκε. Παξνπζηάδνληαη εηθφλεο αλζξψπσλ ηαιαηπσξεκέλσλ κέζα ζε κηα βάξθα , νη 

νπνίν εκίγπκλνη, πεηλαζκέλνη θαη θαηαβεβιεκέλνη αλαδεηνχλ ζηέγε θαη θαγεηφ. 

Δπίζεο, άιιεο θνξέο παξνπζηάδνληαη εηθφλεο απφ ηξνκεξά λαπάγηα ζηα νπνία έρνπλ 

ράζεη ηε δσή ηνπο πνιινί άλζξσπνη. Απφ ηε άιιε πάιη, νη πξφζθπγεο 

παξνπζηάδνληαη λα δνπλ ζε άζιηεο ζπλζήθεο , ζε ζθελέο, ζε άζρεκεο θαηξηθέο 

ζπλζήθεο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε θάπνηνπο ηίηινπο εθεκεξίδσλ νη νπνίνη 

ζπλνδεχνληαη θαη απφ αλάινγεο θσηνγξαθίεο:  

«Έθιεηζε ν θαηαπιηζκφο πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ ηεο νχδαο»
17

  

«Γεθαελληά νξγαλψζεηο δεηνχλ απφ ηνλ Σζίπξα ηε κεηαθνξά πξνζθχγσλ απφ ηα 

λεζηά ζηελ επεηξσηηθή Διιάδα.»
18

  

«Οη επηθίλδπλεο δηαδξνκέο πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ.» 
19

  

«Handelsblatt: H Διιάδα απεηιείηαη κε λέν πξνζθπγηθφ ράνο.» 

«ε απφγλσζε νη δήκαξρνη ησλ λεζηψλ γηα ην πξνζθπγηθφ - Άζιηεο νη ζπλζήθεο ζηα 

hot spots.»
20

  

                                                 
17

 HuffPost Greece  |  Newsroom / Γεκνζηεχζεθε: 23/10/2017 4:35 κκ EEST  
18

 http://www.huffingtonpost.gr/2017/10/23/koinonia-dekaennia-organoseis-zitoun-apo-ton-tsipra-ti-

metafora-prosfigon-apo-ta-nisia-stin-ipeirotiki-ellada_n_18356048.html?utm_hp_ref=metanastes  
19

 http://www.tanea.gr 

http://www.huffingtonpost.gr/2017/10/23/koinonia-dekaennia-organoseis-zitoun-apo-ton-tsipra-ti-metafora-prosfigon-apo-ta-nisia-stin-ipeirotiki-ellada_n_18356048.html?utm_hp_ref=metanastes
http://www.huffingtonpost.gr/2017/10/23/koinonia-dekaennia-organoseis-zitoun-apo-ton-tsipra-ti-metafora-prosfigon-apo-ta-nisia-stin-ipeirotiki-ellada_n_18356048.html?utm_hp_ref=metanastes
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«Άγξηα λχρηα ζηα λεζηά ηνπ αλαηνιηθνχ Αηγαίνπ.» 

«Δπεηζφδηα κε κεηαλάζηεο ζε Λέζβν θαη Υίν: Έθαλαλ πιηάηζηθν ζε ζεξκνθήπην.» 

«ηα πξφζπξα έθξεμεο ε Λέζβνο: «Πλίγεηαη» κε 8.000 πξφζθπγεο θαη κεηαλάζηεο!»  

«Υάνο ζηα λεζηά: Έθηαζαλ άιινη 2.000 κεηαλάζηεο κέζα ζε 15 κέξεο!»  

«Όπαηε Αξκνζηεία: Κίλδπλνο γηα έθξεμε βίαο ζηα θέληξα ππνδνρήο πξνζθχγσλ 

ζηα λεζηά.» 

«Δγθισβηζκέλνη ζηε Υίν.»
21

 

Παξαζέηνπκε επίζεο κηα καξηπξία πξφζθπγα δεκνζηεπκέλε ζην δηαδίθηπν αλάκεζα 

ζε πνιιέο άιιεο: 

« ηαλ έθζαζα ζηε Υίν είρε πηα πέζεη γηα ηα θαιά ην βξάδπ. Ο Γηώξγνο Μνπηάθεο, 

δηεζλήο θσηνεηδεζενγξάθνο, θίινο θαη ζπλεξγάηεο ηνπ SolidarityNow, νδήγεζε ην 

απηνθίλεην κεο ζην ζθνηάδη θαηεπζείαλ ζηνλ θαηαπιηζκό ηεο νύδαο. Πξόρεηξεο 

ζθελέο θαη θαηαζθεπέο απηνζρέδηεο κε πιαζηηθέο ζαθνύιεο, θνκκάηηα ειελίη, ζαλίδεο 

μύινπ πνπ θάπνηε ήηαλ έπηπια θαη ζηόιηδαλ ζπίηηα, όια κπαισκέλα άηζαια -κα έρεη 

θακία ζεκαζία;- δεμηά θαη αξηζηεξά, γηα λα βγεη όπσο-όπσο έλαο ρεηκώλαο 

δξηκύο. Δηθόλεο ληξνπηαζηηθέο, πνπ όινη είδακε, κε ην ρηόλη λα ζθεπάδεη ό,ηη κπνξεί λα 

δεη ην κάηη. Σα πνληίθηα έθαλαλ πάξηη γύξσ καο. Πώο κπνξεί λα δηαλνεζεί θαλείο ηηο 

ζπλζήθεο -ζίγνπξα όρη αμηνπξέπεηαο- θάησ από ηηο νπνίεο νη άλζξσπνη εδώ δνπλ επί 

κήλεο; Δθηά θαη νρηώ κήλεο εγθισβηζκέλνη ζην λεζί. Έρνληαο θάλεη έλα πνιύ 

καθξηλό ηαμίδη από ηελ παηξίδα ηνπο κέρξη εδώ, βάδνληαο ζε θίλδπλν ηε δσή ηνπο. 

Καη πξνπαληόο, ηηο δσέο ησλ παηδηώλ ηνπο. Ξεραζκέλνη από ζενύο θαη θπξίσο, από 

αλζξώπνπο θαη θξάηνο. Να μππλνύλ, λα πεξλνύλ αηειείσηεο ώξεο άπξαγνη, λα 

πιαγηάδνπλ πάληα κε ην θόβν ησλ επηζέζεσλ, ησλ μπινδαξκώλ πνπ ζπρλά μεζπνύλ 

αλάκεζα ζε αλζξώπνπο απειπηζκέλνπο πνπ ηα έρνπλ ράζεη ζρεδόλ όια. Σαπηόρξνλα, 

νη θάηνηθνη ηνπ θαηαπιηζκνύ ζπρλά πέθηνπλ ζύκαηα ξαηζηζηηθώλ επηζέζεσλ, θαζώο ν 

θαηαπιηζκόο ζηε νύδα ηεο Υίνπ έρεη κεηαβιεζεί αξθεηέο θνξέο ζε «πεδίν κάρεο» θαη 

κίζνπο από αθξνδεμηέο νκάδεο θαη ζεξκνθέθαινπο θαηνίθνπο πνπ εθζθελδνλίδνπλ 

«πύξηλεο κπάιεο» ζηνλ νπξαλό πνπ όηαλ πξνζγεηώλνληαη θαίλε αδηάθξηηα ό,ηη βξνπλ. 

Ππξπνινύλ ζθελέο, ιηγνζηά ππάξρνληα, όλεηξα γηα κηα δσή κε αζθάιεηα. Δηξσλεία 

ηεο ηύρεο ζα πεη θαλείο. Να μεθεύγεηο από ηνλ πόιεκν θαη λα νξζώλεηαη πάιη κπξνζηά 

ζνπ. Έρεη πεξάζεη πεξηζζόηεξνο από έλαο ρξόλνο πνπ ππνγξάθηεθε ε ζπκθσλία 

                                                                                                                                          
20

http://newpost.gr/ellada/633820/se-apognwsh-oi-dhmarxoi-twn-nhsiwn-gia-to-prosfygiko-athlies-oi-

synthhkes-sta-hot-spots 
21

http://www.protothema.gr/greece/article/733221/epeisodia-me-metanastes-se-lesvo-kai-hio-/ 
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Δπξσπατθήο Έλσζεο Σνπξθίαο θαη έλαο κεγάινο αξηζκόο πξνζθύγσλ έρεη 

εγθαηαιεηθζεί ζηα ειιεληθά λεζηά. Υηιηάδεο άλζξσπνη παξακέλνπλ εγθισβηζκέλνη, 

δώληαο θάησ από θαθέο θαη ζπρλά επηζθαιείο γηα ηελ πγεία ηνπο ζπλζήθεο. Δπίζεκα, 

εθηηµάηαη όηη πεξηζζόηεξνη από 62.000 άλζξσπνη βξίζθνληαη ζηελ Διιάδα -48.000 

ζηελ επεηξσηηθή Διιάδα θαη 14.400 ζηα λεζηά. ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ µελώλ, 

έρνπλ ππάξμεη αξθεηνί ζάλαηνη, θαηαγγειίεο γηα ζεμνπαιηθέο επηζέζεηο θαη 

θαθνπνίεζε παηδηώλ ζηνπο ρώξνπο ππνδνρήο, ελώ κεηαλάζηεο θαη πξόζθπγεο έρνπλ 

δερζεί επηζέζεηο από νµάδεο Διιήλσλ αθξνδεμηώλ, όπσο θαηαγξάθεηαη ζηελ Κνηλή 

ύλνςε Πνιηηηθήο ΜΚΟ γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ εθηνπηζζέλησλ ζηελ Διιάδα πνπ 

πξσηνδεκνζηεύζεθε ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2016, ηελ νπνία ζπλππνγξάθνπλ 8 εζληθέο θαη 

δηεζλείο νξγαλώζεηο -κεηαμύ απηώλ θαη ην SolidarityNow.» 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, δελ ππάξρνπλ ζηα ειιεληθά 

ΜΜΔ δεκνζηνγξάθνη εμεηδηθεπκέλνη ζηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα θαη θαηά ζπλέπεηα  

ην βάξνο ηεο επαηζζεηνπνίεζεο ηεο ειιεληθήο θνηλήο γλψκεο ζε δεηήκαηα πξνζθπγηάο 

θαη κεηαλάζηεπζεο κε ηελ πξνβνιή ηνπ δπλακηζκνχ θαη ηνπ πνιηηηζηηθνχ πινχηνπ πνπ 

ζα κπνξνχζε λα πξνθχςεη κέζα απφ ηε ζπλδηαιιαγή κε ηνλ «μέλν», ηνλ Άιιν, ηνλ 

δηαθνξεηηθφ,  πέθηεη ζηηο ΜΚΟ θαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, φζνπο βέβαηα αζπάδνληαη 

ηελ παξαπάλσ άπνςε.  

Χο γλσζηφλ , ηα ΜΜΔ έρνπλ σο ζηφρν ηε κεγάιε αθξνακαηηθφηεηα θαη κε 

ην πξφζρεκα ηεο έγθπξεο ελεκέξσζεο δελ δηζηάδνπλ λα πξνβάιινπλ ζθιεξέο 

εηθφλεο κε πξφζθπγεο , αδηαθνξψληαο γηα ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ κπνξνχλ λα 

γελλνχλ νη εηθφλεο απηέο ζηνπο απνδέθηεο ηνπο. Πφζν κάιινλ φηαλ νη απνδέθηεο 

είλαη παηδηά ηα νπνία αδπλαηνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ φινλ απηφ ηνλ θαηαηγηζκφ ησλ 

δπζάξεζησλ πιεξνθνξηψλ θαη εηθφλσλ, νη νπνίεο ζπρλά ελδπλακψλνληαη απφ 

ξαηζηζηηθέο θαη μελνθνβηθέο ζπδεηήζεηο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζην νηθνγελεηαθφ θαη 

θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ηνπο. Καη ελψ ηα ΜΜΔ επειπηζηνχλ λα ζπγθηλήζνπλ ηελ 

θνηλή γλψκε απέλαληη ζην δξάκα ησλ πξνζθχγσλ, ππάξρεη ν θίλδπλνο λα έρνπκε 

αληίζεηα απνηειέζκαηα, φπσο ήδε δηαθαίλεηαη απφ ηελ αχμεζε ησλ πνζνζηψλ 

μελνθνβίαο θαη ξαηζηζκνχ. 

Έρεη φκσο ζρέζε ν ξαηζηζκφο κε ηα ΜΜΔ; Πνιινί έρνπλ ζπλδέζεη ηελ 

ελίζρπζε ξαηζηζκνχ θαη μελνθνβίαο κε ηα ΜΜΔ. Απφ ηε κηα, ε ίδηα ε 

πξαγκαηηθφηεηα κπνξεί λα εληζρχζεη ηα παξαπάλσ θαηλφκελα. Απφ ηελ άιιε, « ε 

δηακεζνιαβεκέλε, κέζα απφ ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, εθδνρή ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο κπνξεί λα ζπκβάιεη είηε ζηελ ελίζρπζε ησλ αξλεηηθψλ ζηάζεσλ 

http://www.solidaritynow.org/wp-content/uploads/2017/03/Joint-Advocacy-Note-One-Year-Stranded-and-Whats-Changed-17-March-2017-GREEK.pdf
http://www.solidaritynow.org/wp-content/uploads/2017/03/Joint-Advocacy-Note-One-Year-Stranded-and-Whats-Changed-17-March-2017-GREEK.pdf
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θαη ζηεξενηχπσλ είηε ζηελ άκβιπλζή ηνπο».
22

Σα ΜΜΔ εκθαλίδνληαη σο πνιχ πην 

ραιαξνί ζεζκνί απφ ην ζρνιείν « πνπ είλαη πνιχ δχζθνιν λα ειεγρζνχλ σο πξνο ην 

είδνο θαη ηελ πνηφηεηα ησλ κελπκάησλ πνπ παξάγνπλ. Λεηηνπξγνχλ ζε έλα ζχζηεκα 

αμηψλ θαη πξνηχπσλ πνιχ πην ξεπζηφ, αλνηρηφ θαη αληηθαηηθφ απφ ην πιαίζην ηνπ 

ζρνιείνπ».
23

 

 

Γ.4. Νεαληθή θνπιηνύξα 

 

ηηο κέξεο καο, ε ηερλνινγηθή αλάπηπμε έρεη αιιάμεη ξηδηθά ην πεξηβάιινλ 

κέζα ζην νπνίν ηα παηδηά αλαπηχζζνληαη, καζαίλνπλ, αιιειεπηδξνχλ θαη 

πξνζδηνξίδνληαη σο άηνκα. Απφ ηελ αξρή ηεο δσήο ηνπο έξρνληαη ζε επαθή κε ηνλ 

ςεθηαθφ θφζκν θαη εμνηθεηψλνληαη κε φια ηα αγαζά ηνπ. Οη αιιαγέο απηέο πνπ ε 

ςεθηαθή επνρή έρεη επηθέξεη παξαηεξνχληαη θαη ζηνλ ηξφπν παηρληδηνχ ησλ 

παηδηψλ. Σα παξαδνζηαθά, νκαδηθά θαη επηηξαπέδηα, παηρλίδηα έρνπλ δψζεη ηε ζέζε 

ηνπο ζε κεγάιν βαζκφ ζηα ςεθηαθά. Γπζηπρψο φκσο πνιιά απφ απηά ηα παηρλίδηα 

εκπεξηέρνπλ βία. Σν παηδί θάζεηαη κπξνζηά ζηελ νζφλε ηνχ ππνινγηζηή, ζπλήζσο 

ρσξίο ζπκπαίθηε ή επνπηεία θάπνηνπ ελήιηθα θαη θαηαθιχδεηαη απφ κηα 

επηζεηηθφηεηα πνπ πνιιέο θνξέο δελ κπνξεί λα ειέγμεη, θαζψο ηνπ πξνηείλνληαη 

έηνηκα «ζελάξηα» βίαο. Σα καθξνπξφζεζκα απνηειέζκαηα απηήο ηεο θαηάζηαζεο 

είλαη αθφκα άγλσζηα. Τπάξρεη γεληθά κηα πνιπθσλία ζηνλ εξεπλεηηθφ ρψξν ρσξίο 

φκσο ηεθκεξησκέλα ζπκπεξάζκαηα. Κάπνηνη εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ φηη ε βία ησλ 

εξψσλ ζηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα ζπλδέεηαη κε ηελ επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ 

παηδηψλ θαη ησλ εθήβσλ ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν, ηνπιάρηζηνλ βξαρππξφζεζκα. «Οη 

βίαηεο θηλήζεηο, φπσο νη ιαβέο θαξάηε ησλ ςεθηαθψλ εξψσλ, κεηαθέξνληαη απφ ηα 

παηδηά ζην παηρλίδη κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο. Δπίζεο, ε ρξήζε εηθνληθψλ 

θινγνβφισλ θαη απηφκαησλ φπισλ επεξεάδεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο θαη δεκηνπξγεί 

κηα επηθίλδπλε εμνηθείσζε κε φπια θάζε ηχπνπ θαζψο θαη ζθελέο βίαο θαη πνιέκνπ. 

χκθσλα κε κηα άιιε έξεπλα αλαθέξεηαη φηη ηα παηδηά πνπ παίδνπλ βίαηα 

ειεθηξνληθά παηρλίδηα είλαη πνιχ ιηγφηεξν πηζαλφ λα δείμνπλ επαηζζεζία απέλαληη 

                                                 
22

 http://kemete.sch.gr/wp-content/uploads/2012/01/8selidoequal.pdf 
23

 http://kemete.sch.gr/wp-content/uploads/2012/01/8selidoequal.pdf 
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ζην πξφβιεκα ηνπ Άιινπ ζε ζρέζε κε ηα παηδηά πνπ παίδνπλ θνηλσληθφηεξα θαη κε 

βίαηα παηρλίδηα.»
24

  

Γελ είλαη φκσο κφλν ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα πνπ έρνπλ κπεη ζηελ δσή ησλ 

παηδηψλ θαη έρνπλ αληηθαηαζηήζεη ην νκαδηθφ θαη ζπλεξγαηηθφ παηρλίδη, είλαη θαη νη 

ζθελέο βίαο , ηξνκνθξαηίαο , νηθνινγηθψλ θαηαζηξνθψλ θαη αηπρεκάησλ πνπ 

πξνβάιινληαη θαζεκεξηλά απφ ηα ΜΜΔ πνπ επεξεάδνπλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή 

λνεκνζχλε ησλ παηδηψλ θαη θαζνξίδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο. Ζ εμνηθείσζε κε ηνλ 

πφλν ηνπ Άιινπ θαη ηε δπζηπρία αθνξά δπζηπρψο φρη κφλν ηα παηδηά αιιά θαη ηνπο 

ελήιηθεο. Οη ζπδεηήζεηο, πνπ γίλνληαη κέζα ζηελ νηθνγέλεηα παξνπζία ησλ παηδηψλ , 

θαζνξίδνπλ ηελ ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηνπο πξφζθπγεο Έηζη, παξαηεξνχληαη 

ξαηζηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο απφ παηδηά 9- 13 εηψλ νη νπνίεο εθδειψλνληαη ζπλήζσο 

σο ιεθηηθή βία. πρλά, ε ζηάζε ησλ εθήβσλ δηαθνξνπνηείηαη απφ απηή ησλ γνληψλ 

ηνπο γηα ηνλ ιφγν φηη ν έθεβνο αγσλίδεηαη λα δηακνξθψζεη ηελ δηθή ηνπ 

πξνζσπηθφηεηα πνπ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθή απφ απηή ησλ 

γνληψλ ηνπ. Ζ ζρέζε γνλέσλ –εθήβσλ είλαη ζπρλά αληαγσληζηηθή θαη ν έθεβνο 

ζεσξεί ηνπο γνλείο ηνπ «μεπεξαζκέλνπο». Έηζη θαη ζην ζέκα ησλ πξνζθχγσλ, ε 

εθθξαζκέλε αλεζπρία ησλ γνλέσλ θαη νη θφβνη ηνπο απέλαληη ζηνπο πξφζθπγεο, 

πξνθαιεί ηελ αληίδξαζε ησλ εθήβσλ πνπ εκθαλίδνληαη σο ππεξαζπηζηέο ησλ « 

Αδπλάησλ», ησλ ηαιαηπσξεκέλσλ ζπλνκειίθσλ ηνπο πνπ ππνθέξνπλ,  

αλαγλσξίδνληάο ηνπο ην δηθαίσκα γηα κηα θαιχηεξε δσή ζε έλα θφζκν εηξεληθφ. Ζ 

ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα επαηζζεηνπνίεζεο ζρεηηθά 

κε ην πξνζθπγηθφ έρεη πνιχ ζεηηθά απνηειέζκαηα. Αμίδεη λα αλαθεξζνχκε ζε 

νκάδεο παηδηψλ πνπ ελψλνπλ ηελ θσλή ηνπο ζηνλ αγψλα γηα ηελ ππεξάζπηζε ησλ 

βαζηθψλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ ηα νπνία «. ζέηνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο 

νπνίεο ν θαζέλαο απφ εκάο κπνξεί θαη πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα δεη κε 

αμηνπξέπεηα, ρσξίο εμεπηειηζηηθή θαη δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε.» 
25

 

Τπάξρνπλ παξαδείγκαηα ζρνιείσλ, φπνπ παξά ηηο αξρηθέο αληηδξάζεηο ησλ 

πιιφγσλ Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ γηα ηελ ιεηηνπξγία ηάμεσλ έληαμεο, απηέο 

ιεηηνχξγεζαλ, ράξε ζηε δπλακηθή παξέκβαζε ησλ καζεηψλ, θαη κάιηζηα κε πνιχ 

θαιά απνηειέζκαηα. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε ζηάζε ησλ καζεηψλ ηνπ Μνπζηθνχ 

ζρνιείνπ εξξψλ νη νπνίνη, απαληψληαο ζηελ επηθπιαθηηθή ζηάζε ησλ γνλέσλ ηνπο 

γηα δεκηνπξγία ηάμεσλ έληαμεο ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, εμέθξαζαλ  κε γξαπηφ 

                                                 
24

 http://benl.primedu.uoa.gr/ptde/database-ptde/ilektronika-3yxosyn8esi.pdf 
25

 Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ Δζληθφ ρέδην Γξάζεο, ζει 9. 

http://benl.primedu.uoa.gr/ptde/database-ptde/ilektronika-3yxosyn8esi.pdf
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θείκελν ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο ηελ ζπκπαξάζηαζή ηνπο ζηα 

πξνζθπγφπνπια θαη ηελ πξνζπκία ηνπο λα ηα θηινμελήζνπλ ζην ζρνιείν ηνπο. Με 

ηελ ππνζηήξημε επίζεο ηεο Γηεχζπλζεο ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνπ  πιιφγνπ 

Γηδαζθφλησλ δηνξγάλσζαλ ηελ ηειεηή ππνδνρήο ηνπο ηνλ Απξίιην ηνπ 2017 θαη ηνλ 

Γεθέκβξην ηνπ 2017.  

Κιείλνληαο, ζα  ζέιακε λα ηνλίζνπκε ην ξφιν ηεο εθπαίδεπζεο ζηε 

δηακφξθσζε ηεο λεαληθήο θνπιηνχξαο κέζα απφ ηελ πινπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ, 

πνιηηηζηηθψλ θαη θαιιηηερληθψλ πξνγξακκάησλ πνπ ζηφρν έρνπλ ηε δεκηνπξγία 

θιίκαηνο ζπλεξγαζίαο θαη απνδνρήο ζε έλα πνιππνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ πνπ 

δνθηκάδεηαη θαζεκεξηλά απφ κηθξνεληάζεηο θαη ηελ απνηξνπή θαηλνκέλσλ 

απνκφλσζεο θαη πεξηζσξηνπνίεζεο πνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηε 

"ξηδνζπαζηηθνπνίεζε". 

 

Γ.5 Ζ Γξάζε ησλ ΜΚΟ πνπ έρνπλ εθδώζεη βηβιία θαη εθπαηδεπηηθό 

πιηθό κε ζηόρν ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ παηδηώλ πάλσ ζην 

πξνζθπγηθό δήηεκα. 

 

Οη νξγαληζκνί θαη νη ΜΚΟ πνπ εκπιέθνληαη ζην πξνζθπγηθφ είλαη πνιινί 

θαη πνηθίινη. Δκείο ζα αλαθεξζνχκε ζε έμη πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη πάλσ  ζηε 

ζηήξημε θαη εθπαίδεπζε ησλ πξνζθπγφπνπισλ θαη ησλ νπνίσλ ην εθπαηδεπηηθφ 

πιηθφ είλαη αλαξηεκέλν ζην δηαδίθηπν  

 

Γ. 5. 1. Η Όπαηε Αξκνζηεία ηνπ ΟΗΔ γηα ηνπο Πξόζθπγεο 

 

Ζ Όπαηε Αξκνζηεία ηνπ ΟΖΔ γηα ηνπο Πξφζθπγεο (Τ.Α.) είλαη έλαο κε 

πνιηηηθφο, αλζξσπηζηηθφο νξγαληζκφο, κε ζθνπφ ηελ παξνρή πξνζηαζίαο θαη 

βνήζεηαο ζηνπο πξφζθπγεο φινπ ηνπ θφζκνπ. Απηή ηε ζηηγκή, ε Τ.Α. βνεζά 

εθαηνκκχξηα αλζξψπνπο πνπ έρνπλ αλαγθαζηεί λα εγθαηαιείςνπλ ηηο εζηίεο ηνπο 

ιφγσ δηψμεσλ ή ελφπισλ ζπξξάμεσλ ή πξνζπαζνχλ λα επηζηξέςνπλ ζηελ παηξίδα 

ηνπο. «Ζ βαζηθή πξνηεξαηφηεηα ηεο Τ.Α. είλαη ε πξνζηαζία απηψλ ησλ πιεζπζκψλ. 

ήκεξα νη μελνθνβηθέο ηάζεηο απεηινχλ ηε καθξαίσλε παξάδνζε παξνρήο αζχινπ. 

Έηζη ζηφρνο ηνπ νξγαληζκνχ είλαη λα εμεγήζεη ζην θνηλφ πνηνη είλαη αθξηβψο νη 

πξφζθπγεο θαη ηη έρνπλ πεξάζεη θαη επίζεο λα γίλεη αληηιεπηφ φηη νη πξφζθπγεο δελ 
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απνηεινχλ απεηιή γηα ηνπο ιανχο νη νπνίνη ηνπο θηινμελνχλ ,αιιά φηη  απηνί νη ίδηνη 

απεηινχληαη. Σν Γξαθείν ηεο Όπαηεο Αξκνζηείαο ζηελ Διιάδα ιεηηνπξγεί απφ ην 

Μάξηην ηνπ 1952. πλεξγάδεηαη κε ηηο θξαηηθέο αξρέο, ΜΚΟ θαη άιινπο θνξείο θαη 

νξγαλψζεηο γηα λα δηαζθαιίδεη ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζθχγσλ, ησλ αηηνχλησλ 

άζπιν θαη φισλ ησλ αηφκσλ πνπ εκπίπηνπλ ζηελ εληνιή ηεο Όπαηεο Αξκνζηείαο. 

Πξνζπαζεί επίζεο λα ελεκεξψλεη θαη λα επαηζζεηνπνηεί ηελ θνηλή γλψκε γχξσ απφ 

ην πξνζθπγηθφ δήηεκα κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία θιίκαηνο αλνρήο θαη ζεβαζκνχ ησλ 

δηθαησκάησλ ησλ πξνζθχγσλ.»
26

  

ε κηα επνρή πνπ φιν θαη πην ζπρλά  νη πξφζθπγεο βξίζθνπλ ζχλνξα θιεηζηά, 

θαρππνςία θαη ακθηζβήηεζε, θξίλεηαη ζεκαληηθφ λα απμεζεί ε ελεκέξσζε ζρεηηθά 

κε εθείλνπο πνπ ηξέπνληαη ζε θπγή εμαηηίαο πνιέκνπ ή δηψμεσλ. Ζ Όπαηε 

Αξκνζηεία ηνπ ΟΖΔ γηα ηνπο Πξφζθπγεο παξάγεη εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ην νπνίν 

απεπζχλεηαη ζε εθπαηδεπηηθνχο φισλ ησλ βαζκίδσλ, ζρνιηθνχο ζπκβνχινπο, 

ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο, εκςπρσηέο νκάδσλ θ.α. θαη είλαη ηδηαίηεξα επέιηθην ψζηε 

λα πξνζαξκφδεηαη αλάινγα κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηηο αλάγθεο θάζε ηάμεο θαη 

δηδαθηηθνχ αληηθεηκέλνπ (γιψζζα, ηζηνξία, γεσγξαθία, θαιιηηερληθά θηι.). Σν 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ζην πιαίζην είηε ηεο δηαζεκαηηθφηεηαο, 

εκπινπηίδνληαο ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο, είηε ηεο επέιηθηεο δψλεο θαη ησλ δηάθνξσλ 

πξνγξακκάησλ, φπσο ε Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε θαη ε Αγσγή Τγείαο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ην πιηθφ πνπ ππάξρεη δηαζέζηκν ζην δηαδίθηπν είλαη ην εμήο: 

1. Μνλόινγνη από ην Αηγαίνπ
27

 ( γηα παηδηά άλσ ησλ 13 εηψλ): Ζ δξάζε 

"Μνλφινγνη απφ ην Αηγαίν" άξρηζε λα πινπνηείηαη ηνλ Απξίιην ηνπ 2016, ζην 

πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο " Kη αλ ήζνπλ εζχ;", έλα πξφγξακκα επαηζζεηνπνίεζεο 

ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ζε ζέκαηα πξνζθχγσλ, κε βησκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, ηερληθέο ζεάηξνπ θαη εθπαηδεπηηθνχ δξάκαηνο", πνπ πινπνηεί ε 

Όπαηε Αξκνζηεία ηνπ ΟΖΔ γηα ηνπο Πξφζθπγεο ζε ζπλεξγαζία κε ην Παλειιήλην 

Γίθηπν γηα ην Θέαηξν ζηελ Δθπαίδεπζε. Ζ δξάζε αξρηθά πεξηειάκβαλε έλαλ θχθιν 

βησκαηηθψλ εξγαζηεξίσλ ζε μελψλεο ηεο PRAKSIS γηα ηε θηινμελία αζπλφδεπησλ 

παηδηψλ, πνπ νδήγεζαλ ζηε θαηαγξαθή 28 ηζηνξηψλ απφ ηζάξηζκα παηδηά, ειηθίαο 

13-18 ρξνλψλ απφ ηε πξία, ην Αθγαληζηάλ, ην Παθηζηάλ, ην Ηξάλ, ην Μαξφθν θαη 

                                                 
26

 http://www.unhcr.gr/genikes-plirofories/ellada.html 

27
http://www.unhcr.gr/ekpaideysi/ekpaideytiko-yliko/monologoi-apo-to-aigaio-13-eton-kai-

pano.html?L=0 
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ηελ Αίγππην, πνπ εμαλαγθάζηεθαλ λα αθήζνπλ ηελ παηξίδα ηνπο ιφγσ πνιέκνπ ή 

θηψρεηαο, θαη έθηαζαλ κφλα ηνπο ζηελ Διιάδα δηαζρίδνληαο ην Αηγαίν. ηηο 

καξηπξίεο, νη έθεβνη δελ κηινχλ κφλν γηα ηηο εκπεηξίεο πνπ βηψζαλ ηφζν ζηελ 

παηξίδα ηνπο φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ ηνπο, αιιά θαη γη’ απηά πνπ 

αγαπνχλ θαη πνπ ηνπο αξέζνπλ λα θάλνπλ, γηα φζα ειπίδνπλ θαη φζα νλεηξεχνληαη. 

Οη 28 καξηπξίεο απνηππψζεθαλ ζηελ εηδηθή έθδνζε-βηβιίν κε ηίηιν "Μνλφινγνη 

απφ ην Αηγαίν: ην ηαμίδη θαη ηα φλεηξα αζπλφδεπησλ αλήιηθσλ πξνζθχγσλ" απφ ην 

Παλειιήλην Γίθηπν γηα ην Θέαηξν ζηελ Δθπαίδεπζε θαη ηελ Όπαηε Αξκνζηεία ηνπ 

ΟΖΔ γηα ηνπο Πξφζθπγεο.  

2. Νεαξνί Αθξηθαλνί Πξόζθπγεο: Υηίδνληαο ην κέιινλ (12-18 εηώλ)
28

 : Ο 

εθπαηδεπηηθφο νδεγφο «Νεαξνί Αθξηθαλνί Πξφζθπγεο: Υηίδνληαο ην κέιινλ» 

ζρεδηάζηεθε κε ζθνπφ λα βνεζήζεη ηνπο θαζεγεηέο λα πξνεηνηκάζνπλ καζήκαηα 

ζρεηηθά κε ηνπο πξφζθπγεο θαη ηηο θαηαζηξνθέο πνπ ηνπο ππνρξεψλνπλ λα 

εγθαηαιείςνπλ ηηο εζηίεο ηνπο. Πεξηιακβάλεη γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ην δάζθαιν 

θαη ηνπο καζεηέο θαζψο θαη ζρέδηα πξνηεηλφκελσλ καζεκάησλ πάλσ ζηηο έλλνηεο 

ησλ αλζξσπηζηηθψλ θξίζεσλ θαη ηεο αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο, κε επίθεληξν ηηο 

πξνζθπγηθέο θξίζεηο.  

3. «Παηδηά πξόζθπγεο» 
29

 Βίληεν γηα παηδηά 8-12 εηώλ  

ην βίληεν «Παηδηά πξφζθπγεο», πέληε παηδηά πξφζθπγεο απφ ην νπδάλ, ηελ 

Κακπφηδε, ην Αθγαληζηάλ θαη ηε Βνζλία-Δξδεγνβίλε πεξηγξάθνπλ ηελ εκπεηξία 

ηνπο σο πξφζθπγεο  απφ δηαθνξεηηθή νπηηθή: πξνζπαζψληαο λα εληαρζνχλ ζε κία 

λέα ρψξα ππνδνρήο, πξνζαξκφδνληαο ηηο αλάγθεο ηνπο ζηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο 

ελφο πξνζθπγηθνχ θαηαπιηζκνχ ή επηζηξέθνληαο ζηε ρψξα θαηαγσγήο ηνπο κεηά 

ηνλ πφιεκν. Παξάιιεια, αθεγνχληαη ηηο ζθέςεηο ηνπο θαη ηηο ειπίδεο ηνπο γηα ην 

κέιινλ. 

4. Μελ θνηηάο πίζσ (13-18 εηώλ)
30

: (Βίληεν). Σν 50% ηνπ πιεζπζκνχ ησλ 

πξνζθχγσλ παγθνζκίσο είλαη γπλαίθεο θαη θνξίηζηα. Δθαηνκκχξηα γπλαίθεο έρνπλ 

αλαγθαζηεί λα μεξηδσζνχλ θαη λα μαλαρηίζνπλ ηε δσή ηνπο απφ ηελ αξρή ζε έλαλ 

λέν ηφπν. Μφλεο ηνπο πξέπεη λα ζπληεξεζνχλ αιιά θαη λα βνεζήζνπλ ηηο 

νηθνγέλεηέο ηνπο. Ζ επηβίσζή ηνπο νθείιεηαη απνθιεηζηηθά ζηε ζέιεζή ηνπο γηα 
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δσή. ην βίληεν αθεγνχληαη ηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα δηεθδηθήζνπλ πάιη ηε δσή ηνπο 

κε αμηνπξέπεηα. 

5. Σα «Πεξάζκαηα»
31

 : Σα «Πεξάζκαηα» είλαη έλα βησκαηηθφ παηρλίδη  ηεο  Όπαηεο 

Αξκνζηείαο, ην νπνίν βαζίδεηαη ζηε κέζνδν ηεο πξνζνκνίσζεο, επηηξέπνληαο  ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο λα βηψζνπλ πην απνηειεζκαηηθά κηα καθξηλή θαηάζηαζε κέζα απφ 

ηε δηαδηθαζία ηεο δξακαηνπνίεζεο θαη ηεο αλαπαξάζηαζεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. 

Σν παηρλίδη «Πεξάζκαηα» θαιεί ηνπο ζπκκεηέρνληεο  

 « λα βηψζνπλ ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη πξφζθπγεο 

εγθαηαιείπνληαο ηελ παηξίδα ηνπο γηα έλα αβέβαην κέιινλ, 

 λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηηο αηηίεο θαη ηηο ζπλέπεηεο ηνπ μεξηδσκνχ αιιά θαη ηελ 

αιιεινπρία γεγνλφησλ πνπ νδεγνχλ ηνπο πξφζθπγεο ζε άιιε ρψξα, 

 λα πηνζεηήζνπλ κηα ζηάζε απνδνρήο ησλ πξνζθχγσλ θαη λα ζθεθζνχλ πηζαλέο 

ιχζεηο ζηα πξνβιήκαηά ηνπο, ηδηαίηεξα ζε ζρέζε κε ηελ έληαμή ηνπο ζηε ρψξα 

αζχινπ, 

 λα θηλεηνπνηεζνχλ ψζηε λα επαηζζεηνπνηήζνπλ κε ηε ζεηξά ηνπο θαη ηνλ θνηλσληθφ 

ηνπο πεξίγπξν (θίινη, νηθνγέλεηα, ηνπηθή θνηλφηεηα) ππέξ ησλ πξνζθχγσλ.» 
32

 

6. «Δηξήλε»
33

, Ζ ηζηνξία ελόο παηδηνύ πξόζθπγα (γηα παηδηά 5-8 εηώλ) : 

Ζ  Δηξήλε είλαη έλα κηθξφ θνξίηζη πνπ αλαγθάδεηαη λα εγθαηαιείςεη ην ζπίηη ηεο. 

ηελ αξρή  βηψλεη ηελ  αλαζθάιεηα θαη ηελ απφξξηςε κέρξη λα βξεη  πξνζηαζία, 

αγάπε θαη δεζηαζηά ζην πην απίζαλν κέξνο. Ζ «Δηξήλε» είλαη έλα εθπαηδεπηηθφ 

εξγαιείν γηα  παηδηά 5-8 εηψλ θαη  έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα βνεζήζεη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο λα αλαπηχμνπλ κέζα ζηελ ηάμε ζέκαηα φπσο ε δηαθνξεηηθφηεηα, ε 

αλεθηηθφηεηα θαη νη πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο. Ζ ηαηλία θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ «Δηξήλε» 

δηαξθεί 7 ιεπηά θαη ζπλνδεχεηαη απφ εγρεηξίδην κε ζεκεηψζεηο γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο.  

7. « θιεξό θαξύδη »
34

 : Σν «θιεξφ θαξχδη» είλαη κηα ηζηνξία γηα παηδηά απφ 8 

εηψλ, ηεο Διέλεο βνξψλνπ, πνπ εθδφζεθε απφ ηελ Όπαηε Αξκνζηεία ηνπ ΟΖΔ γηα 

ηνπο Πξφζθπγεο ζε ζπλεξγαζία κε ηηο εθδφζεηο Καιεηδνζθφπην. Ζ ηζηνξία αθνξά, 

ηελ Ατζέ, έλα ελληάρξνλν θνξίηζη-πξφζθπγα απφ ην Αθγαληζηάλ, πνπ κηιάεη κε 
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http://www.unhcr.gr/ekpaideysi/ekpaideytikoyliko/perasmata/artikel/5dfc95a6f0f158b0104aa06e04
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θέθη, ηφικε θαη ιίγν παξάπνλν γηα ηε δσή ηεο. Μνηξάδεηαη ηα ίδηα βάζαλα κε φια 

ηα παηδηά ηεο ειηθίαο ηεο: ζρέζεηο κε ηνπο ζπκκαζεηέο θαη ηνλ αδεξθφ ηεο, θηιίεο, 

παηρλίδη... Αιιά έρεη θαη ηηο δηθέο ηεο, ηηο βαζχηεξεο έγλνηεο γηα κηα παηξίδα πνπ 

αλαγθάζηεθε λα εγθαηαιείςεη. Σελ ηζηνξία ζπλνδεχεη έλα ζχλνιν επηά 

δξαζηεξηνηήησλ γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ, πνπ κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζηελ 

ηάμε. Σν πιηθφ απηφ κπνξεί λα ην ρξεζηκνπνηήζεη ν εθπαηδεπηηθφο κε ηνλ ηξφπν πνπ 

ζέιεη. Μπνξεί λα δηαβάζεη ηελ ηζηνξία ζηελ ηάμε, λα θάλεη κία ή πεξηζζφηεξεο ή 

φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο, κπνξεί λα επηλνήζεη ηηο δηθέο ηνπ. ηφρνο ησλ 

πξνηεηλφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ είλαη λα βνεζήζνπλ ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα 

πξνζεγγίζεη ηελ έλλνηα ηνπ πξφζθπγα, ηνπ μέλνπ, ηνπ θάζε "Άιινπ", κέζα απφ 

γφληκεο θαη δεκηνπξγηθέο ζπδεηήζεηο, παηρλίδη, γέιην, επθαηξίεο γηα έθθξαζε θαη 

πεηξακαηηζκφ. 

8. Σν ηαμίδη ηεο θπγήο 
35

 : παηρλίδη γηα παηδηά 13-18 εηώλ. Πξφθεηηαη γηα έλα 

δηαδηθηπαθφ παηρλίδη κε δσξεάλ πξφζβαζε, έλα παηρλίδη-ξηάιηηη, ην νπνίν κεηαθέξεη 

ηνλ παίθηε ζ’ έλα ηαμίδη θπγήο: απφ ηε ζηηγκή ηεο δίσμεο κέρξη ηελ αλαδήηεζε 

αζχινπ θαη αζθάιεηαο. Απεπζχλεηαη θπξίσο ζε λεαξά άηνκα (απφ 13-18 ρξνλψλ) 

θαη ζηφρνο ηνπ είλαη λα ελεκεξψζεη θαη λα επαηζζεηνπνηήζεη ζε ζέκαηα πνπ 

αθνξνχλ ηνπο πξφζθπγεο θαη ην άζπιν, θαζψο θαη επξχηεξα ζέκαηα αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ, αλνρήο θαη πνιππνιηηηζκηθφηεηαο. Σν παηρλίδη ρσξίδεηαη ζε ηξία 

βαζηθά κέξε – ην ίδην ην παηρλίδη, έλα δίθηπν δεδνκέλσλ θαη έλαλ νδεγφ γηα 

εθπαηδεπηηθνχο.   

9. «Γελ είλαη κόλν αξηζκνί» 
36

 : Δθπαηδεπηηθφ πιηθφ ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ 

Μεηαλάζηεπζεο θαη ηεο Όπαηεο Αξκνζηείαο  γηα παηδηά θαη εθήβνπο (12 -18 εηψλ) 

.Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ «Γελ είλαη κφλν αξηζκνί» δεκηνπξγήζεθε απφ ηελ Τ.Α. θαη 

ηνλ Γ.Ο.Μ. κε ζηφρν λα ελεκεξψζεη εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο γχξσ απφ βαζηθά 

δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε κεηαλάζηεπζε θαη ην άζπιν ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

Καζψο νη επξσπατθέο θνηλσλίεο γίλνληαη πεξηζζφηεξν πνιππνιηηηζκηθέο, πξέπεη λα 

επηζεκάλνπκε ηηο πνιιέο αηηίεο γηα ηηο νπνίεο νη άλζξσπνη επηιέγνπλ ή 

αλαγθάδνληαη λα εγθαηαιείςνπλ ηελ παηξίδα ηνπο.  Σν πιηθφ απηφ, κέζα απφ 

πξνζσπηθέο καξηπξίεο κεηαλαζηψλ θαη πξνζθχγσλ θαη έλα εχρξεζην εγρεηξίδην 
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δαζθάινπ, πξνηείλεη δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, θαιψληαο ηνπο λένπο λα 

θαηαλνήζνπλ φηη πίζσ απφ θάζε αλψλπκε ζηαηηζηηθή ππάξρεη έλαο άλζξσπνο θαη 

κηα πξνζσπηθή ηζηνξία.  

 

Γ. 5. 2. UNICEF 

 

Ζ UNICEF
37

 ζε ζπλεξγαζία κε ην Ηλζηηηνχην Τγείαο ηνπ Παηδηνχ θαη ηελ 

ππνζηήξημε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γηθαησκάησλ, Ηζφηεηαο θαη Ηζαγέλεηαο ηεο 

επξσπατθήο Δπηηξνπήο, πξαγκαηνπνίεζε « Σαρεία Απνηίκεζε ησλ Φπρηθψλ θαη 

Φπρνθνηλσληθψλ ( ΦΦΚΑ) θαη ηελ αληαπφθξηζε ησλ ππεξεζηψλ γηα ηα αζπλφδεπηα 

παηδηά πξφζθπγεο ( ΑΠ) ζηελ Διιάδα , θαηά ην δηάζηεκα Απξίιηνο-Ηνχιηνο 2017. 

θνπφο ηεο έξεπλαο ήηαλ ν εληνπηζκφο ησλ θελψλ ζηελ αληαπφθξηζε, ε θαηαγξαθή 

ησλ θαιψλ πξαθηηθψλ θαη ε δηαηχπσζε ησλ ζρεηηθψλ πξνηάζεσλ. Ζ έξεπλα 

αλέδεημε φηη, παξφηη δηαγλσζκέλεο ζνβαξέο ςπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο κε ηελ ζηελή 

έλλνηα παξαηεξήζεθαλ ζε έλα ζρεηηθά ρακειφ αξηζκφ αζπλφδεπησλ παηδηψλ ζηελ 

Διιάδα, ηα αζπλφδεπηα παηδηά παξνπζίαδαλ κηα ζεηξά αλεζπρεηηθψλ ελδείμεσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο ζε ήπηα ή κέηξηα πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο. 

Πνιιά απφ ηα ςπρνθνηλσληθά δεηήκαηα πνπ αλαθέξνληαη , ζπρλά ζρεηίδνληαη κε ηηο 

παξνχζεο ζπλζήθεο γηα ηα αζπλφδεπηα παηδηά ηα νπνία ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο 

νδεγνχλ ζε πξνβιεκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο. Δπίζεο ππάξρνπλ πνιιαπιέο αλαθνξέο 

ζε αλεζπρεηηθέο πξψηκεο ςπρνπαζνινγηθέο ελδείμεηο νη νπνίεο , κε ηνλ θαηξφ, 

κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε ζνβαξά δεηήκαηα ςπρηθήο πγείαο απηή ηελ ηδηαίηεξα 

επάισηε νκάδα παηδηψλ. Δθηφο ησλ άιισλ, ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα, ε πιεηνλφηεηα 

ησλ ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο γηα παηδηά θαη εθήβνπο ζπγθεληξψλεηαη ζηελ Αζήλα 

θαη ηελ Θεζζαινλίθε. Σέινο, ε έξεπλα ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ 

ςπρηθήο θξνληίδαο γηα ηα αζπλφδεπηα παηδηά, σο κέξνπο κηαο επξχηεξεο 

πξνζηαηεπηηθήο απφθξηζεο ζηηο πνιιαπιέο αλάγθεο, ηηο επηζπκίαο, ηα δηθαηψκαηα 

θαη ηελ αλαπηπμηαθή ηθαλφηεηα, αλαγλσξίδνληαο ηελ ζεκαζία ηεο ζπκκεηνρήο ησλ 

παηδηψλ. 

Γηεζλείο πξνηάζεηο ηεο UNICEF γηα ηα παηδηά πνπ κεηαθηλνχληαη: 

1. πξνζηαζία ησλ παηδηψλ πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ, ηδηαίηεξα ησλ αζπλφδεπησλ 

παηδηψλ, απφ ηελ εθκεηάιιεπζε θαη ηε βία. 

                                                 
37

 https://www.unicef.gr/sch-yper 

https://www.unicef.gr/sch-yper


40 

 

2. Σεξκαηηζκφο ηεο θξάηεζεο ησλ παηδηψλ πνπ δεηνχλ δηεζλή πξνζηαζία ή 

κεηαλαζηεχνπλ. 

3. Γηαηήξεζε ησλ νηθνγελεηψλ ελσκέλσλ  σο ηνλ θαιχηεξν ηξφπν γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ παηδηψλ θαη παξνρή λνκηθνχ θαζεζηψηνο ζηα παηδηά. 

4. Δμαζθάιηζε ηεο εθπαίδεπζεο φισλ ησλ παηδηψλ πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ θαη 

πξφζβαζε ζηελ πγεία θαη ζε άιιεο ππεξεζίεο πςειήο πνηφηεηαο. 

5. Άζθεζε πίεζεο γηα δξάζε ζρεηηθά κε ηα βαζχηεξα αίηηα ησλ κεηαθηλήζεσλ 

επξείαο θιίκαθαο πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ. 

6. Πξνψζεζε κέηξσλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο μελνθνβίαο, ησλ δηαθξίζεσλ θαη 

ηεο πεξηζσξηνπνίεζεο ζηηο ρψξεο δηέιεπζεο. . 

 ρνιεία Τπεξαζπηζηέο ησλ Παηδηώλ 2017 : εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα ηεο 

UNICEF. ηόρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε επαηζζεηνπνίεζε ησλ 

καζεηψλ/καζεηξηψλ γηα ηα πξνβιήκαηα ησλ ζπλνκήιηθψλ ηνπο ζηνλ θφζκν, ε 

πξνψζεζε ηεο χκβαζεο ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνχ θαη ε ελίζρπζε ηνπ έξγνπ 

ηεο UNICEF. 

 

Γ. 5. 3. PRAKSIS  

 

Ζ PRAKSIS
38

 είλαη αλεμάξηεηε Με Κπβεξλεηηθή Οξγάλσζε πνπ έρεη ζαλ 

θχξην ζηφρν ην ζρεδηαζκφ, ηελ εθαξκνγή θαη ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ 

αλζξσπηζηηθήο θαη ηαηξηθήο δξάζεο. Κχξηνο ζηφρνο ηεο είλαη ε θαηαπνιέκεζε ηνπ 

θνηλσληθνχ θαη νηθνλνκηθνχ απνθιεηζκνχ ησλ εππαζψλ θνηλσληθά νκάδσλ θαη ε 

ππεξάζπηζε ησλ αηνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ ηνπο. Σα πξνγξάκκαηα ηεο 

PRAKSIS ιεηηνπξγνχλ απφ ην Ννέκβξην ηνπ 1996 θαη εδψ θαη δεθανρηψ ρξφληα 

πξνζθέξνπλ βνήζεηα ζε εππαζείο θνηλσληθά νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ αλεμάξηεηα απφ 

θχιν, ρξψκα, εζληθφηεηα, θπιή, πνιηηηθή ή ζξεζθεπηηθή θαηεχζπλζε θαη 

ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ. Ζ PRAKSIS βξίζθεηαη απφ ηελ πξψηε ζηηγκή ζε 

24σξε βάζε θνληά ζηνπο πξφζθπγεο, παξέρνληαο επηζηηηζηηθή βνήζεηα θαη ηαηξηθή 

θξνληίδα ζηνπο κεηαθηλνχκελνπο πιεζπζκνχο.  Δζεινληέο θαη ζηειέρε βξίζθνληαη 

ζηελ Δηδνκέλε, ζηελ Αζήλα θαη ζηα λεζηά ηεο Υίνπ, άκνπ, Λέζβνπ, Λέξνπ θαη 

                                                 
38

https://www.praksis.gr/assets/files/REPORT_FYLAKIO_ISLANDS/canmp_anafora_praksis_A4_m

ail.pdf 

https://www.praksis.gr/assets/files/REPORT_FYLAKIO_ISLANDS/canmp_anafora_praksis_A4_mail.pdf
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Κσ, φπνπ ήδε νκάδεο ηεο PRAKSIS δξαζηεξηνπνηνχληαη πξνθεηκέλνπ φρη κφλν λα 

πεξηζάιςνπλ, λα επηζηηίζνπλ θαη λα ζηεγάζνπλ πξνζσξηλά ηνπο πιεζπζκφπο πνπ 

βξίζθνληαη ζε θίλδπλν αιιά θαη λα πξνζηαηεχζνπλ ηα βαζηθά θαη απαξάγξαπηα 

δηθαηψκαηά ηνπο. Δπίζεο, ε ΜΚΟ PRAKSIS, κε ηε ζηελή ζπλεξγαζία θαη ηε 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο νξγάλσζεο SAVE THE CHILDREN INTERNATIONAL , απφ 

ην 2015, βξίζθεηαη ζηε Λέζβν, ζηελ Κσ, ζηνλ Διαηψλα θαη αλαπηχζζεη δξάζεηο κε 

ζθνπφ ηελ ππνζηήξημε θαη πξνζηαζία αλειίθσλ πνπ εηζέξρνληαη ζην λεζί κέζσ ησλ 

κεηαλαζηεπηηθψλ θαη πξνζθπγηθψλ ξεπκάησλ. Σα βίαηα επεηζφδηα πνπ ζεκεηψζεθαλ 

ηελ 26ε Απξηιίνπ 2016 κεηαμχ ησλ αζπλφδεπησλ αλειίθσλ πνπ βξίζθνληαλ ππφ 

δηνηθεηηθή θξάηεζε ζην Κέληξν Τπνδνρήο θαη Σαπηνπνίεζεο ηεο Μφξηαο ζηε 

Λέζβν, αλέδεημαλ ηηο ζνβαξέο επηπηψζεηο πνπ ε, έζησ θαη πξνζηαηεπηηθή, θξάηεζε 

αλειίθσλ επηθέξεη ηφζν ζηε ζσκαηηθή ηνπο αθεξαηφηεηα φζν θαη ζηελ ςπρηθή ηνπο 

πγεία. Ζ PRAKSIS αλαδήηεζε ελαιιαθηηθά κέηξα θηινμελίαο γηα ηνπο 

αζπλφδεπηνπο αλειίθνπο πνπ πιήγεθαλ απφ ηα επεηζφδηα ζηε Μφξηα. ε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο Γηαηξνχο Υσξίο χλνξα θαη ηε Save the Children, ππφ ηε 

ζηήξημε ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο & Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο, ηεο Γ/λζεο Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο θαη ηεο Τπεξεζίαο Πξψηεο 

Τπνδνρήο, ηελ ζπλεξγαζία κε ην Δζληθφ Κέληξν Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 

(ΔΚΚΑ), θαζψο θαη ηελ ζπκβνιή ηνπ εηζαγγειέα αλειίθσλ, νη αλήιηθνη 

θηινμελνχληαη πξνζσξηλά ζηνλ  «Καηαπιηζκφ Έθηαθηεο Μεηαβαηηθήο Φηινμελίαο 

θαη Φξνληίδαο Αζπλφδεπησλ Αλειίθσλ» ζην ρσξηφ Μαληακάδν ηεο Λέζβνπ κέρξη 

ηε κεηάβαζε ηνπο ζε δνκέο θηινμελίαο αζπλφδεπησλ αλειίθσλ κνληκφηεξνπ 

ραξαθηήξα πνπ δεκηνπξγνχληαη αλά ηελ Διιάδα, φπνπ θαη ζα δξνκνινγεζνχλ ηα 

επφκελα ηνπο βήκαηα π.ρ. γηα νηθνγελεηαθή επαλέλσζε, άζπιν θαη πξνζηαζία ζηελ 

Διιάδα, ή κεηεγθαηάζηαζε ζε άιιεο Δπξσπατθέο ρψξεο. 

 

Γ. 5. 4.  ΜΔΣΑδξαζε 

 

Ζ ΜΔΣΑδξαζε
39

 είλαη κηα Οξγάλσζε ηεο Κνηλσλίαο ησλ Πνιηηψλ ε νπνία 

ηδξχζεθε ην 2010 κε πξσηαξρηθφ ζθνπφ λα ζπκβάιεη ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο 
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φπνπ ππήξραλ θελά πνπ θαιχπηνληαλ ειάρηζηα ή θαζφινπ απφ δεκφζηνπο θνξείο ή 

άιιεο νξγαλψζεηο. Δμεηδηθεχεηαη ζηνλ ηνκέα ηεο δηεξκελείαο θαη ηεο 

δηαπνιηηηζκηθήο κεζνιάβεζεο θαζψο θαη ζηελ πξνάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ 

αζπλφδεπησλ αλειίθσλ θαη ησλ αηφκσλ πνπ ρξήδνπλ δηεζλνχο πξνζηαζίαο. Δίλαη ε 

κφλε νξγάλσζε ζηελ Διιάδα πνπ ζρεδίαζε θαη εθαξκφδεη εδψ θαη 6 ρξφληα έλα 

νξγαλσκέλν ζχζηεκα εθπαίδεπζεο, πηζηνπνίεζεο θαη ζπληνληζκνχ ζην πεδίν γηα 

ηελ παξνρή δηεξκελείαο, είηε κέζσ θπζηθήο παξνπζίαο, είηε κέζσ ηειεδηάζθεςεο, 

φπσο θαη έλα πξφηππν δίθηπν πξνζηαζίαο αζπλφδεπησλ αλειίθσλ, ην νπνίν 

πεξηιακβάλεη έλα θαηλνηφκν ζχλνιν δξάζεσλ. Ζ νκάδα ΜΔΣΑδξαζεο πινπνηεί 

επίζεο ηε δξάζε « Φηινμελία Αζπλφδεπησλ αλειίθσλ ζε νηθνγέλεηεο». Απφ ηνλ 

Ηνχλην ηνπ 2010 έσο ζήκεξα, ε ΜΔΣΑδξαζε ζπλεξγάδεηαη κε ηελ Όπαηε 

Αξκνζηεία ηνπ ΟΖΔ γηα ηνπο Πξφζθπγεο ζε ηνκείο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηεζλή 

πξνζηαζία (δηαδηθαζία αζχινπ, ελεκέξσζε πάλσ ζην δηθαίσκα ζην άζπιν θ.α.) θαη 

ζπλεξγάδεηαη κε ειιεληθνχο θνξείο θαη άιινπο επξσπατθνχο θαη δηεζλείο 

νξγαληζκνχο. Απφ ηνλ Μάξηην ηνπ 2011 έσο θαη ζήκεξα, ε ΜΔΣΑδξαζε παξείρε 

ππεξεζίεο δηεξκελείαο ζε πάλσ απφ 740.000 πεξηπηψζεηο θπξίσο ζηηο αξκφδηεο 

αξρέο αζχινπ (Αζηπλνκηθέο Γηεπζχλζεηο θαη Τπνδηεπζχλζεηο θαη Δπηηξνπέο 

Πξνζθπγψλ). Σν 2014, κεηά απφ ηξία ρξφληα εκπεηξίαο ζηηο ζπλνδείεο αλειίθσλ, ε 

ΜΔΣΑδξαζε επηρεηξεί, γηα πξψηε θνξά ζηε Διιάδα, λα θαιχςεη ην κεγάιν θελφ 

ζηελ Δπηηξνπεία Αζπλφδεπησλ Αλειίθσλ. ε ζπλεξγαζία κε ηε Ννξβεγηθή 

νξγάλσζε Vergenforeningen Følgesvennen, πινπνηεί ην «Γίθηπν Δπηηξνπείαο 

Αζπλφδεπησλ Αλειίθσλ» πνιηηψλ ηξίησλ ρσξψλ. Σνλ Γεθέκβξην 2015 μεθίλεζε ηε 

ιεηηνπξγία ηεο ε πξψηε Μεηαβαηηθή Γνκή Φηινμελίαο Αζπλφδεπησλ Αλειίθσλ ηεο 

ΜΔΣΑδξαζεο ζηε Λέζβν κε ζηφρν λα ειαρηζηνπνηεζεί έσο θαη λα εμαιεηθζεί ε 

παξακνλή αλειίθσλ ζηα θέληξα θξάηεζεο. Λίγνπο κήλεο αξγφηεξα δεκηνπξγήζεθαλ 

Μεηαβαηηθέο Γνκέο  ζηε άκν θαη ζηε Υίν θαη ζηε ζπλέρεηα ζηελ Αζήλα θαη ζηε 

Θεζζαινλίθε. Μέρξη ζήκεξα ζηηο Μεηαβαηηθέο Γνκέο Φηινμελίαο ηεο 

ΜΔΣΑδξαζεο έρνπλ θηινμελεζεί πάλσ απφ 240 παηδηά θαη έθεβνη ειηθίαο απφ 3 

έσο 17 εηψλ. Δπίζεο, κε ζθνπφ λα γεθπξψζεη θελά πνπ δελ θαιχπηνληαη ζηνλ ηνκέα 

ηεο πξνζηαζίαο ησλ αζπλφδεπησλ παηδηψλ πνπ θηάλνπλ ζηελ Διιάδα, έρνληαο ράζεη 

ηνπο γνλείο ηνπο ή έρνληαο ρσξηζηεί απφ απηνχο,  ε ΜΔΣΑδξαζε αλέπηπμε έλα 

ζχζηεκα θηινμελίαο ζε νηθνγέλεηεο, πξνζθέξνληαο ηελ αζθάιεηα θαη 

ηελ νινθιεξσκέλε ππνζηήξημε πνπ ρξεηάδνληαη. Ζ Γξάζε πινπνηείηαη απφ ηε 

ΜΔΣΑδξαζε ζχκθσλα κε ηελ εζληθή λνκνζεζία θαη ηε Γηεζλή χκβαζε γηα ηα 

http://metadrasi.org/campaigns/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CE%B1%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%8C%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CE%BD%CE%B7%CE%BB%CE%AF%CE%BA%CF%89%CE%BD
http://metadrasi.org/campaigns/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CE%B1%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%8C%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CE%BD%CE%B7%CE%BB%CE%AF%CE%BA%CF%89%CE%BD
http://metadrasi.org/campaigns/%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b2%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%ce%b4%ce%bf%ce%bc%ce%ad%cf%82-%cf%86%ce%b9%ce%bb%ce%bf%ce%be%ce%b5%ce%bd%ce%af%ce%b1%cf%82/
http://metadrasi.org/campaigns/%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b2%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%ce%b4%ce%bf%ce%bc%ce%ad%cf%82-%cf%86%ce%b9%ce%bb%ce%bf%ce%be%ce%b5%ce%bd%ce%af%ce%b1%cf%82/
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Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο θαηά ηφπνλ Δηζαγγειηθέο Αξρέο θαη 

θνξείο.  

 

Γ. 5. 5.  Ίδξπκα Λνύμεκπνπξγθ 

 

ηφρνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Ηδξχκαηνο Ρφδα Λνχμεκπνπξγθ
40

 ζηελ 

Διιάδα είλαη ε αλάιπζε ησλ δξακαηηθψλ επηπηψζεσλ πνπ έρεη επηθέξεη ζηελ 

ειιεληθή θνηλσλία ε λενθηιειεχζεξε πνιηηηθή αληηκεηψπηζεο ηεο θξίζεο. ην 

πιαίζην ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Ηδξχκαηνο Ρφδα Λνχμεκπνπξγθ εληάζζεηαη θαη ε  

βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ Δπξψπε ηεο θξίζεο. 

«Σν πην θξύν θαινθαίξη» 
41

 : Πξφθεηηαη γηα ηξεηο πξαγκαηηθέο εηθνλνγξαθεκέλεο 

ηζηνξίεο πξνζθχγσλ εηθνλνγξαθεκέλεο κε ζθίηζα ηεο Γήκεηξαο Αδακνπνχινπ, ηνπ 

Θαλάζε Πέηξνπ θαη ηνπ Γηψξγνπ Σξαγάθε πνπ εμέδσζε ην Ίδξπκα Ρφδα 

Λνχμεκπνπξγθ. Έλαο εξγαδφκελνο παηέξαο, κηα εξγαδφκελε κεηέξα, δπν παηδηά, 

πνπ αλαγθάδνληαη λα δνπιεχνπλ γηα λα βγάινπλ ηα πξνο ην δελ, εγθαηαιείπνπλ ηνλ 

ηφπν ηνπο πνπ έρεη γίλεη επηθίλδπλνο, ηε δσή ηνπο πνπ έρεη γίλεη αβίσηε, ηηο 

νηθνγέλεηέο ηνπο πνπ δελ κπνξνχλ λα αθνινπζήζνπλ, γηα λα αξρίζνπλ κηα δσή πνπ 

ζα ηνπο επηηξέπεη λα ζθέθηνληαη φρη πηα κε ηε κέξα θαη ηνλ κήλα, αιιά λα 

ζρεδηάζνπλ ην κέιινλ ηνπο ελ εηξήλε, λα δνπιέςνπλ, λα ζπνπδάζνπλ, λα δήζνπλ 

αλάκεζά καο κε ίζα δηθαηψκαηα ζηε ζπκκεηνρή, ζηε δεκνθξαηία, ζηελ θνηλσλία, 

ζηνλ πνιηηηζκφ. Οη ηζηνξίεο είλαη βαζηζκέλεο ζε πξαγκαηηθέο αθεγήζεηο πξνζθχγσλ 

ηεο Αζήλαο θαη ηνπ Βεξνιίλνπ.  

Βίληεν: «Σν πην θξχν θαινθαίξη», ζελάξην/εηθνλνγξάθεζε: Γηψξγνο Σξαγάθεο
42

 

«Αθφκα ιίγνπο κήλεο», ζελάξην/εηθνλνγξάθεζε: Θαλάζεο Πέηξνπ
43

 

 «Πξνο ηε δχζε», ζελάξην/εηθνλνγξάθεζε: Γήκεηξα Αδακνπνχινπ
44

 

 

Γ. 5 .6. ΠΡΑΞΙ
45
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Tν Κέληξν Πιεξνθφξεζεο ηεο ΠΡΑΞΗ (PRAXIS Info Youth Center) ζηελ 

νδφ Ηνπζηηληαλνχ 19 ζηηο έξξεο , ιεηηνπξγεί θαζεκεξηλά θαη ππνδέρεηαη λένπο θαη 

λέεο, ειιελφπνπια θαη πξνζθπγφπνπια απφ ηελ ηνπηθή θνηλσλία. Οη λένη απηνί , 

ειηθίαο 15 έσο 30 ρξνλψλ θπξίσο , πιεξνθνξνχληαη γηα ηα επξσπατθά πξνγξάκκαηα 

γηα λένπο ( ERASMUS+ youth mobility ). Δπίζεο, Διιελφπνπια θαη 

πξνζθπγφπνπια καδί κε ηνπο επξσπαίνπο εζεινληέο ηνπ πξνγξάκκαηνο EVS, 

απαζρνινχληαη δεκηνπξγηθά ζην ειεχζεξν ηνπο ρξφλν, ζπκκεηέρνληαο ζε 

δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο φπσο παηρλίδηα γλσξηκίαο , αληαιιαγή πνιηηηζκηθψλ 

ζπλεζεηψλ/ ηξαγνπδηψλ , ρνξνχ, cinema afternoons, coffee talk , linguistic games, 

δεκηνπξγία YouTubeο, ερνγξάθεζε θνηλσληθψλ ξαδηνθσληθψλ κελπκάησλ, 

πξνεηνηκαζία γηα κε πνιπεζληθή κνπζηθή θιπ . Ζ γλσξηκία θαη ε επαθή ησλ κειψλ 

ηεο ΠΡΑΞΗ κε λέεο θαη λένπο πξφζθπγεο ζηηο έξξεο έγηλε θαη εμαθνινπζεί λα 

γίλεηαη κε ηελ ππνζηήξημε, βνήζεηα παξαθνινχζεζε θαη έιεγρν ηεο Όπαηεο 

Αξκνζηείαο ηνπ ΟΖΔ θαη ηεο INTERSOS.  
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Γ. ΕΖΣΖΜΑΣΑ ΜΔΘΟΓΟΤ 

 

 

Γ.1 Δπηινγή κεζνδνινγίαο  

 

Γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ θείκελσλ θαη ηελ εμαγσγή απνηειεζκάησλ 

αμηνπνηήζεθε ζπλδπαζηηθά ε αλάιπζε πεξηερνκέλνπ (content analysis), θαη ε 

θξηηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο, πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηρζνχλ νη 

εηδηθέο ζεκαηηθέο θαη ηα θέληξα ελδηαθέξνληνο κε νπζηαζηηθή δηαζχλδεζε 

επηρεηξεκάησλ, ζπλαηζζεκάησλ θαη ινγν-αλαιπηηθψλ πξνζεγγίζεσλ. Ζ αλάιπζε 

πεξηερνκέλνπ είλαη κηα απινπνηεκέλε, ζρεκαηνπνηεκέλε, εχθνιε κέζνδνο ε νπνία 

αθνξά ιηγφηεξν ην χθνο ηνπ θεηκέλνπ θαη πεξηζζφηεξν ηηο εθθξαδφκελεο ηδέεο. Έρεη 

πξνηαζεί θαη θαζηεξσζεί σο κία εθ ησλ θαιπηέξσλ ηερληθψλ έξεπλαο ζηνπο θφιπνπο 

ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ θαη ησλ επηζηεκψλ ηνπ αλζξψπνπ, εθφζνλ απηή 

ζηνρεχεη ζηελ «αληηθεηκεληθή, ζπζηεκαηηθή θαη πνζνηηθή πεξηγξαθή ηνπ θαλεξνχ 

πεξηερνκέλνπ ηεο επηθνηλσλίαο γξαπηνχ ή πξνθνξηθνχ ιφγνπ»
46

, κε ηειηθή επηδίσμε 

ηελ εξκελεία. Καηά ηελ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ, εθαξκφζηεθε ε ζεκαηηθή ή 

ζεκαζηνινγηθή αλάιπζε, θαηά ηελ νπνία σο ελφηεηα ιακβάλεηαη ε ζεκαζία ηεο 

νκάδνο ιέμεσλ θαη βαζίδεηαη ζηελ ηδέα φηη «ν ιφγνο είλαη κηα ζπκπεξηθνξά 

δεισηηθή θαη απνθαιππηηθή ησλ θέληξσλ ελδηαθέξνληνο, γλσκψλ, πεπνηζήζεσλ, 

θφβσλ θαη γεληθά ησλ ζπγθηλεζηαθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ αηφκνπ ή κηαο νκάδνο».
47

  

«Καηά ηελ αλάιπζε, ν εξεπλεηήο αλαιχεη θάπνην ζπγθεθξηκέλν κήλπκα 

εληνπίδνληαο ηηο δηάθνξεο ζπκβνιηθέο ελφηεηεο ελλνηψλ, ηα δηάθνξα ζέκαηα πνπ 

πεξηέρνληαη ζε απηφ».
48

 Υαξαθηεξίδεηαη απφ ην γεγνλφο φηη νη αλαιπφκελεο 

ελφηεηεο δελ είλαη ζπλήζσο ιέμεηο, αιιά έλλνηεο. Έηζη ζηελ ίδηα θαηεγνξία 

εληάζζνληαη δχν ιέμεηο ζπλψλπκεο ή δπν ιέμεηο δηαθνξεηηθέο, κε ηελ ίδηα φκσο 

ζεκαζία. Ζ αλάιπζή καο εζηηάζηεθε ζε έλλνηεο, λνήκαηα ή ζέκαηα πνπ 

απνηππσζήθαλ ζηα θείκελα ησλ καζεηψλ θαη ήηαλ απνθαιππηηθά γηα ηηο γλψκεο θαη 
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48
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ηηο πεπνηζήζεηο ηνπο. Μέζσ ηεο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ κάο δφζεθε ε δπλαηφηεηα 

κειέηεο ηνχ πξνζδηνξηζκνχ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνχ πνκπνχ πνπ ζηε 

ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ήηαλ νη καζεηέο, νη νπνίνη εθθξάζηεθαλ κέζσ ηνπ πιηθνχ πνπ 

παξήγαγαλ, δειαδή ησλ γξαπηψλ θεηκέλσλ, πιηθφ ην νπνίν « απνηειεί πνιχ 

απνδεθηή έλδεημε γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ πνκπνχ θαη ηεο 

ςπρνινγηθήο ηνπ θαηάζηαζεο». 
49

 Δπίζεο καο δφζεθε ε δπλαηφηεηα αλαδήηεζεο 

ζηνηρείσλ πνπ πξνζδηνξίδνπλ δηάθνξεο κνξθέο ζπκπεξηθνξάο θαη νδεγνχλ ηνλ 

εξεπλεηή ζηε δηάγλσζε ησλ αηηίσλ ηεο θαζψο θαη ζηελ θαηαλφεζε ηεο ςπρνινγηθήο 

θαηάζηαζεο ησλ αηφκσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα.  

Γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο πηνζεηήζεθε ε θξηηηθή 

αλάιπζε ιφγνπ ε νπνία ζεσξείηαη ε πην ζχγρξνλε απφ ηηο κεζφδνπο πνχ 

αζρνινχληαη κε ηελ εξκελεία ησλ ζρνιηθψλ θεηκέλσλ έρνληαο σο βάζε ηε 

Γισζζνινγία θαη ηνλ ηξφπν πνπ πιεζηάδεη πιένλ απηή ην θαηλφκελν ηεο γιψζζαο, 

δίλνληαο έκθαζε ζηελ νιηζηηθή δηάζηαζή ηεο, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ε βαξχηεηα 

ηνπ λνήκαηνο βξίζθεηαη φρη πηα ζηε ιέμε ή ηελ πξφηαζε αιιά ζην θείκελν, ην νπνίν 

αληηκεησπίδεηαη σο πξντφλ ηεο θνηλσλίαο κέζα ζηελ νπνία παξάγεηαη θαη δελ κπνξεί 

λα εηδσζεί αλεμάξηεηα απφ απηήλ. 

H δηαδηθαζία ηνπ αθνινπζήζεθε ήηαλ ε εμήο: Τηνζεηψληαο ηα ζπλήζε 

ζηάδηα πνηνηηθήο έξεπλαο 
50

 ζρεδηάζακε ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, εληνπίζακε ηηο 

πεγέο πιεξνθφξεζεο πνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ήηαλ νη καζεηέο ζρνιείσλ 

ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, αλαπηχμακε ζρέζεηο 

ζπλεξγαζίαο κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη πξνρσξήζακε ζηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο 

θαη ηεο ζπιινγήο δεδνκέλσλ ε νπνία δηήξθεζε έμη κήλεο. ηε ζπλέρεηα, 

πξνρσξήζακε ζηε δηεμαγσγή ηεο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ θαη ηεο έθζεζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ.  

Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο αλάιπζεο δεδνκέλσλ δηακνξθψζακε έλα θαηάινγν 

ελλέα ζεκείσλ δηεξεχλεζεο 
51

 , θαηεγνξηνπνηψληαο ηα δείγκαηα αλάινγα κε ηελ 

ειηθία ησλ αηφκσλ θαη ην πεξηερφκελν ηεο πξφηαζεο Γεκηνπξγηθήο γξαθήο. Ζ 

επηδίσμή καο ήηαλ ε εηο βάζνο θαηαλφεζε ππνθεηκεληθψλ αληηιήςεσλ, πεπνηζήζεσλ 

θαη εκπεηξηψλ ησλ καζεηψλ ζε ζρέζε κε ην ζρεηηθά θαηλνχξγην θνηλσληθφ 
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θαηλφκελν ηεο εγθαηάζηαζεο πξνζθχγσλ ζηελ πεξηνρή ηνπο, κε απψηεξν ζηφρν ηελ 

πξφιεςε ησλ θξίζεσλ.  

 

Γ.2. Μέζνδνο Γεηγκαηνιεςίαο  

 

Ζ έξεπλά καο ζηεξίδεηαη ζε 261 γξαπηέο καξηπξίεο 153 παηδηψλ 9-15 εηψλ 

θαη δηεμήρζε πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζνχλ ηα ζπλαηζζήκαηα θαη νη αληηδξάζεηο πνπ 

βηψλεη ε λέα γεληά θαζψο έξρεηαη ζε επαθή κε ην θχκα πξνζθχγσλ πνπ θαηαθιχδεη 

ηε ρψξα καο. Αθνινπζήζεθε ε κέζνδνο δεηγκαηνιεςίαο ηεο «ρηνλνζηηβάδαο» 
52

, ε 

νπνία είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε γηα ηε κειέηε νκάδσλ ζηηο νπνίεο ππάξρεη δπζθνιία 

πξφζβαζεο, φπσο νη καζεηέο ηνπ Γεκνηηθνχ θαη Γπκλαζίνπ. Δληνπίζηεθαλ αξρηθά 

νη καζεηέο θαη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ δέρηεθαλ πξφζπκα λα ιάβνπλ κέξνο ζηελ 

έξεπλα. ηε ζπλέρεηα, απηνί ήξζαλ ζε επαθή κε άιια άηνκα ηεο νκάδαο ηα νπνία 

εθδήισζαλ θαη απηά ηελ επηζπκία ηνπο γηα ζπκκεηνρή. Έηζη ν αξηζκφο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ κεγάισζε απξφζκελα θαη έθηαζε ηα 153 άηνκα. Δπίζεο, επεηδή ε 

φιε δηαδηθαζία ζεσξήζεθε δηαζθεδαζηηθή απφ ηνπο καζεηέο, ε έξεπλα πξνρψξεζε 

ζε βάζνο θαη είρε κεγαιχηεξε δηάξθεηα απφ ηελ πξνβιεπφκελε. πγθεληξψζεθαλ 

ζπλνιηθά 261 θείκελα, δείγκα πνπ ζεσξείηαη πνιχ ηθαλνπνηεηηθφ, δεδνκέλνπ ηνπ 

φ,ηη πξνέξρεηαη επίζεο απφ δηαθνξεηηθέο ειηθηαθέο νκάδεο ( παηδηά 8 έσο 14 εηψλ) 

θαη απφ δηαθνξεηηθά θνηλσληθά πεξηβάιινληα ( αζηηθφ θαη χπαηζξνο ).  

Θεσξνχκε φηη ε αλάιπζε πεξηερνκέλνπ ησλ θεηκέλσλ είλαη ηθαλή λα 

απνηππψζεη ζε κεγάιν βαζκφ αληηιήςεηο, πεπνηζήζεηο θαη εκπεηξίεο παηδηψλ θαη 

εθήβσλ γηα ην πξσηφγλσξν γη’ απηνχο θνηλσληθφ θαηλφκελν ηεο εγθαηάζηαζεο 

πξνζθχγσλ ζηελ πεξηνρή ηνπο ζε κηα πεξίνδν βαζηάο νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηθήο 

θξίζεο ηεο ρψξαο καο.  

  

Γ.3. Πξνζδηνξηζκόο ηνπ ππό κειέηε πιεζπζκνύ  

 

Αλαιπηηθά : Πήξακε αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα απφ ζρνιεία ηεο πφιεο θαη 

ηεο επαξρίαο κε δηαθνξεηηθφ πξνθίι ην θαζέλα: Μνπζηθφ ρνιείν εξξψλ, 
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Πεηξακαηηθφ ρνιείν εξξψλ, 7
ν
 Γεκνηηθφ ρνιείν, Γεκνηηθφ ρνιείν Νένπ 

θνπνχ. Δμ απηψλ : 93 καζεηέο θαη καζήηξηεο ησλ Γεκνηηθψλ ζρνιείσλ , 53 

καζεηέο θαη καζήηξηεο ηνπ Μνπζηθνχ ρνιείνπ εξξψλ θαη κηα κηθξή νκάδα 7 

καζεηψλ θαη καζεηξηψλ ηνπ Δξγαζηεξίνπ Γεκηνπξγηθήο Γξαθήο ηνπ πιιφγνπ 

Φίισλ Γξακκάησλ θαη Σερλψλ εξξψλ , νη πεξηζζφηεξνη ησλ νπνίσλ ζπκκεηείραλ 

θαη ζηηο δπν θάζεηο ηεο έξεπλαο. πγθεθξηκέλα , ηα ζρνιεία πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ 

έξεπλα είλαη ηα παξαθάησ: 

Πεηξακαηηθό ρνιείν εξξώλ
53

 :Σν ζρνιείν ιεηηνχξγεζε γηα πξψηε θνξά ην 

ζρνιηθφ έηνο 2008-09 θαη γηα ηελ ηξηεηία 2008-2011 ππαγφηαλ ζην ηκήκα 

εθπαηδεπηηθήο θαη θνηλσληθήο πνιηηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. Σν 

εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ έρεη απμεκέλα πξνζφληα ( ΠΜ, 

Γηδαθηνξηθφ), ζχγρξνλεο ππνδνκέο, άξηηα εμνπιηζκέλεο, θαη πινπνηείηαη κεγάινο 

αξηζκφο εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη εξγαζηεξίσλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

ζρνιηθήο ρξνληάο. Δπίζεο ην ζρνιείν ζπκκεηέρεη ζε επξσπατθά θαη εζληθά 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, ζε δηαγσληζκνχο θαη ζε δεκηνπξγηθέο, θαηλνηφκεο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη δξάζεηο θνηλσληθήο πξνζθνξάο. ην ζρνιείν δελ θνηηνχλ 

αιινδαπνί καζεηέο θαη γεληθά ην κνξθσηηθφ θαη βηνηηθφ επίπεδν ησλ καζεηψλ θαη 

ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο είλαη ζρεηηθά πςειφ. Γίλνληαη πνιιέο θαηλνηφκεο δξάζεηο απφ 

ην πξνζσπηθφ. ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ είθνζη έλαο ( 21) καζεηέο απφ ηελ Γ΄ ηάμε 

κε ηε δαζθάια ηνπο Αιεμία Πέλλα  θαη δέθα επηά ( 17) καζεηέο ηνπ νκίινπ 

Γεκηνπξγηθήο γξαθήο κε ηε δαζθάια ηνπο Μαξία Εεξβάθε. 

6
ν
 Γεκνηηθό ρνιείν εξξώλ

54
 : Γσδεθαζέζην Γεκνηηθφ ζρνιείν ηεο πφιεο ησλ 

εξξψλ πνπ θαηά ηελ ζρ. ρξνληά 2016-17 κεηεγθαηαζηάζεθε ζε λέν ζρνιηθφ θηήξην. 

ην ζρνιείν πινπνηνχληαη εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη εξγαζηήξηα. Δπίζεο, ηελ 

άλνημε ηνπ 2017 ιεηηνχξγεζαλ ηκήκαηα ππνδνρήο αιινδαπψλ καζεηψλ. Γελ 

ππάξρνπλ αιινδαπνί καζεηέο κέζα ζηηο ηάμεηο. πκκεηείραλ είθνζη πέληε ( 25) 

καζεηέο κε ηε δαζθάια ηνπο Δπδνθία Υξεζηνκάηε, δηεπζχληξηα ηνπ ζρνιείνπ. 

Γεκνηηθό ρνιείν Νένπ θνπνύ 
55

: 7/ζέζην Γεκνηηθφ ρνιείν πνπ αλήθεη ζην 1ν 

Γξαθείν Α/ζκηαο Δθπ/ζεο Ν. εξξψλ. Βξίζθεηαη ζε αγξνηηθή πεξηνρή, ζην ρσξηφ 

Νένο θνπφο. πκκεηείραλ δεθαηέζζεξηο ( 14) καζεηέο ηεο Β΄ Σάμεο θαη δεθαέμη ( 

16) ηεο Δ΄ ηάμεο κε ηε δαζθάια ηνπο Δπζηξαηία Μαπξνγηαλλίδνπ.  
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Μνπζηθό ρνιείν εξξώλ
56

: Δίλαη έλα μερσξηζηφ ζρνιείν ζην νπνίν πινπνηνχληαη 

πνιιά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη δξάζεηο. Οη καζεηέο είλαη ηδηαίηεξα 

επαηζζεηνπνηεκέλνη ζηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα ράξε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπο 

πνπ έρνπλ πςειφ επίπεδν γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ. Απφ ηνλ Απξίιε 2017 ζην ρψξν 

ηνπ ζρνιείνπ ιεηηνπξγνχλ ηκήκαηα έληαμεο πξνζθχγσλ θαηά ηηο απνγεπκαηηλέο 

ψξεο. ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ πελήληα ηξεηο ( 53) καζεηέο ηεο Β΄ θαη Γ΄ 

γπκλαζίνπ κε ηηο θαζεγήηξηεο Αλησλία Θενραξίδνπ θαη Μαξία Μεληίδε. 

 ηελ έξεπλα ζπκκεηείρε επίζεο θαη επηά (7) καζεηέο ειηθίαο 8-11 εηψλ ηνπ 

Δξγαζηεξίνπ Γεκηνπξγηθήο γξαθήο ηνπ πιιφγνπ Φίισλ Γξακκάησλ θαη Σερλψλ 

εξξψλ, κε εκςπρψηξηα ηελ Αλησλία Θενραξίδνπ. 

Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ θεηκέλσλ πνπ ζπγθεληξψζεθε είλαη ζπλνιηθά : 

δηαθφζηα εμήληα έλα θείκελα ( 261). Δμ απηψλ : Γεκνηηθφ : Α θάζε : 93 θείκελα θαη 

Β θάζε : 75 θείκελα. Γπκλάζην : Α θάζε : 53 θείκελα  θαη Β θάζε : 40 θείκελα. 

 

Γ. 4. Γενληνινγία-εζηθή 

 

Ζ εζηθή θαη δενληνινγία (ethics) απνηεινχλ αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο 

έξεπλαο, απφ ηε ζχιιεςε κηαο ηδέαο έσο ηε δεκνζίεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο. 

Σα πην ζπλεζηζκέλα δεηήκαηα είλαη ε ζπλεηδεηή ζπγθαηάζεζε φζσλ εκπιέθνληαη 

ζηελ έξεπλα. Καηά ηελ δηελέξγεηα ηεο έξεπλαο αθνινπζήζεθαλ νη αξρέο πεξί 

«Γενληνινγίαο θαη Ζζηθήο ζηελ επηζηεκνληθή έξεπλα» ,φπσο νξίδνληαη απφ ην 

Δζληθφ Κέληξν Σεθκεξίσζεο ζε ζρεηηθφ άξζξν
57

. Σα άηνκα ζπκκεηείραλ κε ηε 

ζπλεηδεηή ζπγθαηάζεζή ηνπο ζηελ έξεπλα θαη ηεξήζεθε ε αξρή ηεο πξνζηαζίαο ησλ 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ κέζα απφ ηελ αλσλπκία. Αθνχ ελεκεξψζεθαλ ζρεηηθά κε 

ηνπο ζηφρνπο ηεο έξεπλαο, ηνπο δφζεθε δπλαηφηεηα άξλεζεο ζπκκεηνρήο ρσξίο 

θακία ζπλέπεηα. Ζ έξεπλα έγηλε ζε πξνζηαηεπκέλν πεξηβάιινλ γηα ηνπο καζεηέο 

απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο δαζθάινπο ηνπο.  

 

Γ.5. Καηαγξαθή εξεπλεηηθώλ εξσηεκάησλ 
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Με ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ζέηνπκε ζηελ παξνχζα έξεπλα, 

επηδηψθνπκε λα δηεξεπλήζνπκε ζπλαηζζήκαηα θαη ζπκπεξηθνξέο αηφκσλ ειηθίαο 8-

15 εηψλ, ηε ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή ηεο δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο, κειεηψληαο ζε βάζνο 

ην λφεκα ησλ θεηκέλσλ ηνπο. Δπίζεο, ην αίζζεκα επζχλεο καο σο δαζθάινπο κάο 

νδεγεί ζηελ αλίρλεπζε ησλ επηξξνψλ πνπ δέρνληαη θαζεκεξηλά νη καζεηέο απφ ην 

θνηλσληθφ θαη νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ ηνπο ζρεηηθά κε ην πξνζθπγηθφ ζέκα, νη 

νπνίεο δηακνξθψλνπλ ηε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηα πξνζθπγφπνπια.  

Σα εξσηήκαηα πνπ ελδηαθέξνπλ ηελ παξνχζα εξγαζία είλαη ηα εμήο :  

Πξώηνλ : Πψο ηα Διιελφπνπια βιέπνπλ ηνπο ζπλνκηιήθνχο ηνπο πνπ έξρνληαη απφ 

ρψξεο ηεο Αλαηνιήο, πνηα είλαη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ γελληνχληαη ζηελ ςπρή ηνπο, 

πψο ηνπο ζπκπεξηθέξνληαη ή πψο είλαη δηαηεζεηκέλα λα ηνπο ζπκπεξηθεξζνχλ ηε 

ζηηγκή πνπ ζα ηνπο ζπλαληήζνπλ ή ζα αλαγθαζηνχλ λα ζπλππάξμνπλ ζην ζρνιείν .  

Γεύηεξνλ: Πνηα είλαη επίδξαζε ησλ εηθφλσλ θαη ησλ εηδήζεσλ πνπ πξνβάιινληαη 

απφ ηα ΜΜΔ ζηνλ ςπρηζκφ ησλ παηδηψλ θαη πψο απηή θαζνξίδεη ηε ζηάζε ηνπο 

απέλαληη ζηα πξνζθπγφπνπια.  

Σξίηνλ: Πνηνί είλαη νη εζληθνί θαη δηεζλείο νξγαληζκνί πνπ αζρνινχληαη κε ην 

πξνζθπγηθφ θαη πνηεο νη εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο πνπ πξνηείλνληαη απφ απηνχο κε 

ζθνπφ ηελ βειηίσζε ηεο ζηάζεο θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ Διιήλσλ καζεηψλ 

απέλαληη ζηα πξνζθπγφπνπια.  

Χο εξγαιείν γηα ηελ παξαπάλσ δηεξεχλεζε ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 261 θείκελα 

πνπ έγξαςαλ παηδηά 8-15 εηψλ ζην πιαίζην αζθήζεσλ δεκηνπξγηθήο γξαθήο ζε 

Γεκνηηθά ζρνιεία  θαη Γπκλάζηα ηεο πφιεο ησλ εξξψλ.  

 

Γ.6. Σξόπνο ζπιινγήο δεδνκέλσλ 

 

Χο κέζνδνο έξεπλαο θαη σο εξγαιείν δηεξεχλεζεο ζπλαηζζεκάησλ κέζα απφ 

γξαπηά θείκελα έθθξαζεο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ αζθήζεηο δεκηνπξγηθήο γξαθήο νη 

νπνίεο νδήγεζαλ ζηελ παξαγσγή ελφο αμηφπηζηνπ γξαπηνχ πιηθνχ 261 θεηκέλσλ, 

απφ καζεηέο 9-15 εηψλ. Ζ επαθή ησλ καζεηψλ κε ηελ ηερληθή ηεο απηφκαηεο 

γξαθήο θαη ηηο ηερληθέο ζπγγξαθήο κηαο κηθξήο ηζηνξίαο ή ελφο παξακπζηνχ ηνπο 

άξεζε ηδηαίηεξα θαη αληαπνθξίζεθαλ κε κεγάιε πξνζπκία θαη ελζνπζηαζκφ ζηηο 

πξνηεηλφκελεο αζθήζεηο. «Ζ ηερληθή ηεο απηφκαηεο γξαθήο είλαη ηδηαίηεξα 

ειθπζηηθή γηα ηνπο καζεηέο, νη νπνίνη ληψζνπλ αλεκπφδηζηνη λα γξάςνπλ θαη λα 
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εθθξαζηνχλ ρσξίο δεζκεχζεηο γηα ζπγθεθξηκέλε κνξθή ή πεξηερφκελν: ην θείκελν 

κπνξεί λα πξνθχςεη πνηεηηθφ, ή πεδφ, ή θαη αλάκεηθην.»
58

 

 Σν θείκελν πνπ δεκηνπξγείηαη κέζα απφ ηελ δηαδηθαζία ηεο δεκηνπξγηθήο 

γξαθήο « πεξηέρεη ηδέεο θαη απφςεηο θαηλνθαλείο θαη κνλαδηθέο σο πξνο ηε ζέαζε 

ηνπ θφζκνπ. Έλα γεγνλφο, έλα θείκελν, έλα πξφζσπν, έλα αληηθείκελν, κηα ιέμε, κηα 

θξάζε, κηα εηθφλα, κηα αλάκλεζε, θη άιια εξεζίζκαηα απφ ηνλ νξαηφ ή αζπλείδεην 

θφζκν, ζα « γελλήζνπλ » κηα αξρηθή ηδέα, ζα δεκηνπξγήζνπλ αλάγθεο επηθνηλσλίαο 

θαη έθθξαζεο.»
59

 « Ζ Γεµηνπξγηθή Γξαθή ρξεζηκνπνηείηαη ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, 

ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε, φρη σο δηδαθηηθφ αληηθείµελν 

ην νπνίν έξρεηαη γηα λα ζπκπιεξψζεη ηηο πξνηεηλφκελεο δξαζηεξηφηεηεο ζε θάπνην 

ζρνιηθφ εγρεηξίδην, νχηε ζαλ κέζνλ αλεχξεζεο ηαιέλησλ. Υξεζηκνπνηείηαη σο 

«εξγαιείν ειεχζεξεο έθθξαζεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ παηδηνχ, ην νπνίν γξαπηά, 

αιιά θαη πξνθνξηθά, απνηππψλεη ηδέεο, ζπλαηζζήµαηα θαη εληππψζεηο µε ηνλ δηθφ 

ηνπ ηξφπν. Καιιηεξγεί πνιχπιεπξα ην παηδί, απμάλεη ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπ, ελψ 

ηαπηφρξνλα δξα σο ππνζηήξημε ζε άιια γλσζηηθά αληηθείκελα, βειηηψλνληαο θαηά 

πνιχ ηε γισζζηθή, δηαλνεηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή εμέιημε ηνπ καζεηή.»
60

 

Ζ δεκηνπξγηθή γξαθή, ζηηο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ, ιεηηνχξγεζε θαη’ απηφλ 

αθξηβψο ηνλ ηξφπν. Έδσζε ηξνθή ζηε θαληαζία θαη ηα φλεηξα ησλ κηθξψλ καζεηψλ 

νη νπνίνη απνηχπσζαλ ηηο ζθέςεηο ηνπο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο ζην ραξηί ρσξίο 

ην άγρνο ηνπ ιάζνπο θαη ηεο αμηνιφγεζεο. Ήηαλ κηα δεκηνπξγηθή δξαζηεξηφηεηα ε 

νπνία βνήζεζε ηνπο καζεηέο  λα εμσηεξηθεχζνπλ αβίαζηα ηφζν ηα ζεηηθά φζν θαη ηα 

αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα πνπ βηψλνπλ ιφγσ ηνπ πξνζθπγηθνχ. Ζ έθθξαζε ησλ 

αξλεηηθψλ ζθέςεσλ θαη ζπλαηζζεκάησλ ιεηηνχξγεζε αλακθηζβήηεηα σο κηα 

ιπηξσηηθή δηαδηθαζία. Μπνξνχκε λα πνχκε φηη ε φιε εξεπλεηηθή δηαδηθαζία 

ιεηηνχξγεζε κε ηνλ ίδην αθξηβψο ηξφπν γηα ηνπο καζεηέο θαη ησλ δπν βαζκίδσλ 

εθπαίδεπζεο . Απηφ  πνπ ζα ζέιακε λα επηζεκάλνπκε γηα ηα θείκελα πνπ πήξακε 

απφ ηνπο καζεηέο ηνπ Γπκλαζίνπ είλαη ην εμήο : Οη αζθήζεηο δεκηνπξγηθήο γξαθήο- 

νη ίδηεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη γηα ηνπο καζεηέο ηνπ Γεκνηηθνχ- νδήγεζαλ ζηελ 

παξαγσγή ελφο εζσηεξηθνχ δηάινγνπ , ν νπνίνο έθεξε ζηελ επηθάλεηα 

αληηθξνπφκελα ζπλαηζζήκαηα, απνθπήκαηα ελφο θφζκνπ πνπ παξαπαίεη αλάκεζα 

                                                 
58

 νπιηψηεο,Μ.,2012   
59

 Γξφζδνο 2014α 
60

 Κσηφπνπινο,Σξηαληάθπιινο Ζ., Πξάμε θαη δηδαζθαιία ηεο «Γεµηνπξγηθήο Γξαθήο» ζηε 
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ζην ηη είλαη ζσζηφ θαη ηη δελ είλαη, επεξεαζκέλα απφ ηηο πξνζιακβάλνπζεο ζην 

νηθνγελεηαθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. 

Καηά ηελ έξεπλα, νη καζεηέο εξγάζηεθαλ ζην νηθείν ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, 

αλψλπκα θαη απηφ ζπληέιεζε ζην λα ηνικήζνπλ λα εθθξάζνπλ κε εηιηθξίλεηα ηηο 

ζθέςεηο ηνπο, αθφκε θαη ηηο πην αξλεηηθέο. Ζ ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία έγηλε ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο δαζθάινπο ησλ ηάμεσλ, ζε θιίκα εκπηζηνζχλεο, έηζη ψζηε λα 

επηηεπρζεί ε ελζάξξπλζε θαη λα αλαιεθζεί ε πξσηνβνπιία ηεο απηνέθθξαζεο. Οη 

δάζθαινη ηεο θάζε ηάμεο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ εξεπλήηξηα εμαζθάιηζαλ ηηο 

ηδαληθέο ζπλζήθεο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξνέβιεπε ε έξεπλα. 

Οη πεξηζζφηεξνη καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνί είραλ ήδε ηελ εκπεηξία ελφο 

εξγαζηεξίνπ δεκηνπξγηθήο γξαθήο, φπνηε ε δηαρείξηζε ηεο φιεο θαηάζηαζεο ήηαλ 

απιή. ηηο ηάμεηο πνπ δελ ππήξρε πξνεγνχκελε εκπεηξία, ε εξεπλήηξηα πξνεηνίκαζε 

ηνπο καζεηέο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο έξεπλαο ψζηε ηα απνηειέζκαηα λα είλαη φζνλ ην 

δπλαηφλ θαιχηεξα. Αμίδεη λα ζεκεησζεί, ν ελζνπζηαζκφο ησλ καζεηψλ θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ έληαμε ησλ αζθήζεσλ  Γεκηνπξγηθήο γξαθήο ζην  σξνιφγην 

πξφγξακκά ηνπο.  

 

Γ.7.Δξεπλεηηθά εξγαιεία 

 

Ζ δηεξεχλεζε ησλ ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ έγηλε πξψηνλ, κέζσ 

αζθήζεσλ Γεκηνπξγηθήο γξαθήο πνπ πξνηάζεθαλ ζηνπο καζεηέο θαη δεχηεξνλ κέζσ 

αλάγλσζεο ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ ζρεηηθψλ κε ην πξνζθπγηθφ δήηεκα. Οη καζεηέο 

παξήγαγαλ ζχληνκα θείκελα ζηα νπνία απνηχπσζαλ ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο 

ζθέςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηα πξνζθπγφπνπια. Δπίζεο ζε θάπνηεο ηάμεηο ηνπ 

Γεκνηηθνχ , νη καζεηέο έγξαςαλ παξακχζηα κε ήξσεο παηδηά ή θαληαζηηθνχο ήξσεο.  

Οη πξνηεηλφκελεο αζθήζεηο δεκηνπξγηθήο γξαθήο δεκηνπξγήζεθαλ κε ζθνπφ 

ηελ δηεξεχλεζε ησλ αθφινπζσλ πξνβιεκαηηζκψλ: 

 Πψο ληψζεη ην παηδί ή ν έθεβνο φηαλ ν Άιινο, ην πξνζθπγφπνπιν, ηνπ 

δεηάεη βνήζεηα ή φηαλ δηεθδηθεί ρψξν απφ ηνλ ρψξν ηνπ. 

 Πψο ληψζεη ην παηδί ή ν έθεβνο φηαλ δηαπηζηψλεη μελνθνβία ή ξαηζηζηηθή 

ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζηα πξνζθπγφπνπια εθ κέξνπο ελειίθσλ ή 

ζπλνκειίθσλ ηνχ πεξηβάιινληφο ηνπ. 
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 Πψο ληψζεη ην παηδί ή ν έθεβνο φηαλ ν Άιινο, ην πξνζθπγφπνπιν, έξρεηαη 

ζην ζρνιείν ηνπ θαη ζέιεη λα γίλεη ελεξγφ κέινο ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. 

 Πψο ληψζεη ην παηδί ή ν έθεβνο φηαλ θαιείηαη λα κνηξαζηεί ηα « θεθηεκέλα» 

ηνπ κε έλαλ άγλσζην. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, νη πξνηάζεηο Γεκηνπξγηθήο γξαθήο πνπ δφζεθαλ ζηνπο καζεηέο  

είλαη νη εμήο: 

ΠΡΟΣΑΖ 1 : «Γξάςε έλα γξάκκα ζηνλ Αε Βαζίιε θαη πεο ηνπ θάηη γηα ηα 

πξνζθπγφπνπια.» 

ΠΡΟΣΑΖ 2 : «Δίζαη ζην ζπίηη θαη βιέπεηο ηειεφξαζε. Υηππάεη ην θνπδνχλη ηεο 

εμψπνξηαο. Αλνίγεηο ηελ πφξηα θαη βιέπεη κπξνζηά κνπ έλα αγφξη ή έλα θνξίηζη ( ή 

δπν παηδηά) . Μνηάδεη κε πξνζθπγφπνπιν. Πεξίγξαςέ ην. Ση θνξάεη, ηη χθνο έρεη,  ηη 

ιέεη. Πψο ληψζεηο εζχ; Ση ζθέθηεζαη; Ση ζθέπηεζαη λα θάλεηο; πλέρηζε ηελ 

ηζηνξία.» 

ΠΡΟΣΑΖ 3: «Κάλεηο έλα πάξηη γηα ηελ γηνξηή ζνπ θαη θαιείο ηνπο θίινπο ζνπ. Ο 

Κψζηαο έξρεηαη κε έλα άγλσζην παηδί ( αγφξη ή θνξίηζη) πνπ δελ κηιάεη ειιεληθά. 

Πεξίγξαςέ ην. Ση θάλεη κπαίλνληαο ζην ζπίηη; Ση θνξάεη; Ση χθνο έρεη; Φαίλεηαη 

επραξηζηεκέλν ; Αγρσκέλν; Λππεκέλν; Ση θάλνπλ ηα άιια παηδηά ηεο παξέαο ; Σν 

πιεζηάδνπλ; Κάλνπλ θάπνηα πξνζπάζεηα λα επηθνηλσλήζνπλ καδί ηνπ; Σα 

θαηαθέξλνπλ ζην ηέινο; Πψο ηειεηψλεη ε βξαδηά; Πεξίγξαςε έλα πεξηζηαηηθφ ( 

επράξηζην ή δπζάξεζην ) πνπ ζπκβαίλεη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πάξηη ην νπνίν ζα ζνπ 

κείλεη αμέραζην.» 

ΠΡΟΣΑΖ 4 : «Ο δάζθαινο ηεο ηάμεο κπαίλεη ζηελ ηάμε κε έλαλ θαηλνχξγην 

καζεηή. αο εμεγεί φηη είλαη πξφζθπγαο απφ ηε πξία θαη φηη ζα ζπκκεηέρεη ζην 

πξφγξακκα καζεκάησλ ηεο ηάμεο ζνπ. Πψο αληηδξνχλ ηα παηδηά ηεο ηάμεο; Ση ιέλε 

κεηαμχ ηνπο; Πεξίγξαςε ηνλ θαηλνχξγην καζεηή. Ση θνξάεη; Πψο ζηέθεηαη; Ση χθνο 

έρεη; Δίλαη ραξνχκελνο; ηελαρσξεκέλνο; ε πνην ζξαλίν θάζεηαη; Πψο 

επηθνηλσλνχλ ηα παηδηά ηεο ηάμεο καδί ηνπ; Ση γίλεηαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 

καζήκαηνο; Ση γίλεηαη ζην δηάιεηκκα; Πεξίγξαςε έλα πεξηζηαηηθφ ( επράξηζην ή 

δπζάξεζην ) πνπ ζπκβαίλεη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο ή ηνπ δηαιείκκαηνο ην 

νπνίν ζα ζνπ κείλεη αμέραζην.» 

Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δεχηεξεο θάζεο ηεο έξεπλαο, επηιέρηεθαλ ηξία 

θείκελα κε δηαθνξεηηθφ πεξηερφκελν θαη δηαθνξνπνηεκέλε πνιηηηθή δηάζηαζε γηα λα 

δηαβαζηνχλ κέζα ζηελ ηάμε, ην θαζέλα μερσξηζηά, θαη λα απνηειέζνπλ πεγή 



54 

 

έκπλεπζεο γηα ηνπο καζεηέο. Ζ επηινγή ησλ ηξηψλ θεηκέλσλ έγηλε απφ ηελ 

εξεπλήηξηα, θαη ζηε ζπλέρεηα δεηήζεθε απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα επηιέμεη ην 

θαηαιιειφηεξν θαηά ηελ άπνςε ηνπ θείκελν γηα λα δηαβαζηεί ζηελ ηάμε. Ο θάζε 

εθπαηδεπηηθφο επέιεμε ην θείκελν ζχκθσλα κε ηελ ειηθία ησλ καζεηψλ ηνπ θαη 

αθνχ ηνπο ην δηάβαζε θαη ην ζρνιίαζαλ φινη καδί κέζα ζηελ ηάμε, ζηε ζπλέρεηα 

ηνπο πξφηεηλε κηα άζθεζε Γεκηνπξγηθήο γξαθήο. Σν επηιεγκέλν θείκελν απνηέιεζε 

πεγή έκπλεπζεο γηα ηνπο κηθξνχο καζεηέο, νη νπνίνη ζηε ζπλέρεηα έγξαςαλ ηηο δηθέο 

ηνπο ηζηνξίεο. Σα ηξία θείκελα πνπ πξνηάζεθαλ σο εξγαιεία έξεπλαο είλαη ηα εμήο:  

1. «ΔΗΡΖΝΖ»
61

 : Ζ ηζηνξία ελφο παηδηνχ πξφζθπγα (γηα παηδηά 5-8 εηψλ). Ζ Δηξήλε 

είλαη έλα κηθξφ θνξίηζη πνπ αλαγθάδεηαη λα εγθαηαιείςεη ην ζπίηη ηεο. ηελ 

αξρή  βηψλεη ηελ  αλαζθάιεηα θαη ηελ απφξξηςε κέρξη λα βξεη  πξνζηαζία, αγάπε 

θαη δεζηαζηά ζην πην απίζαλν κέξνο. ( Παξάξηεκα ΗΗ) 

2. «Μνλόινγνη από ην Αηγαίν, Αδίδ »
62

 : ( 13 εηώλ θαη πάλσ) Πξφθεηηαη γηα 

ζπιινγή 28 καξηπξηψλ αζπλφδεπησλ αλήιηθσλ πξνζθχγσλ απφ ηε πξία, ην 

Αθγαληζηάλ, ην Παθηζηάλ, ην Ηξάλ, ην Μαξφθν θαη ηελ Αίγππην. Απφ ηε ζπιινγή 

απηή επηιέρηεθε ην θείκελν « Αδίδ». 

 3. «Σν πην θξύν θαινθαίξη»
63

: Πξφθεηηαη γηα ηξεηο πξαγκαηηθέο ηζηνξίεο βαζηζκέλεο ζε 

πξαγκαηηθέο αθεγήζεηο πξνζθχγσλ, ζηελ Αζήλα θαη ζην Βεξνιίλν. Ηζηνξίεο 

ηπραίεο, ρσξίο ηδηαίηεξεο θνξπθψζεηο. Σα βαζηθά πξφζσπα ησλ ηζηνξηψλ είλαη 

άλζξσπνη πνπ ζα κπνξνχζαλ ίζσο λα είλαη κέιε ηεο νηθνγέλεηάο καο, θίινη καο, 

γείηνλεο.  

 

Γ.8. ηάδηα έξεπλαο 

 

Ζ έξεπλα πεξηέιαβε δπν ζηάδηα: ην ζηάδην ηεο δηεξεχλεζεο ρσξίο 

πξνεγνχκελε παξέκβαζε ζρεηηθά κε ην ππφ έξεπλα ζέκα θαη ην ζηάδην ηεο 

δηεξεχλεζεο κεηά ηελ παξέκβαζε. Δπηιέμακε απηφλ ηνλ ηξφπν έξεπλαο δηφηη ζέιακε 

λα δηαπηζηψζνπκε θαηά πφζν ηα ινγνηερληθά θείκελα, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο 

βησκαηηθφ πιηθφ επαηζζεηνπνίεζεο ησλ παηδηψλ, πεηπραίλνπλ ην ζηφρν ησλ 

ζπγγξαθέσλ θαη εθδνηψλ ηνπο.  
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 https://www.unhcr.gr/ekpaideysi/ekpaideytiko-yliko/eirini.html 
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 https://www.unhcr.gr/ekpaideysi/ekpaideytiko-yliko/monologoi-apo-to-aigaio-13-eton-kai-

pano.html 
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 https://rosalux.gr/publication/pio-kryo-kalokairi 
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Γ.8.1. ηάδην δηεξεύλεζεο 

 

Καηά ην ζηάδην ηεο δηεξεύλεζεο δφζεθαλ πξνηάζεηο δεκηνπξγηθήο γξαθήο 

ζηνπο καζεηέο, νη νπνίεο πινπνηήζεθαλ κε ηελ ηερληθή ηεο απηφκαηεο γξαθήο θαη 

ρσξίο λα έρεη γίλεη πξνεγνπκέλσο θάπνηα ζπδήηεζε ή αλάιπζε ηνπ πξνζθπγηθνχ 

ζέκαηνο κέζα ζηελ ηάμε, έηζη ψζηε ηα πξντφληα λα αληαλαθινχλ ηηο απζφξκεηεο 

ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ παηδηψλ ζρεηηθά κε ηνπο πξφζθπγεο. Σα παηδηά 

θιήζεθαλ λα γξάςνπλ ηα θείκελά ηνπο αμηνπνηψληαο ηα εξεζίζκαηα πνπ είραλ 

δερζεί έσο ηφηε απφ ην νηθνγελεηαθφ, ζρνιηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, απφ ηα 

ΜΜΔ θαη απφ ηελ πηζαλή επαθή ηνπο κε πξφζθπγεο.  

Απφ ην ζχλνιν ησλ αζθήζεσλ πνπ πξνηάζεθαλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο απφ 

ηελ εξεπλήηξηα, επηιέρηεθαλ δπν ή ηξεηο, αλάινγα κε ηελ ειηθία ησλ καζεηψλ θαη 

ηνλ ρξφλν πνπ είραλ νη εθπαηδεπηηθνί ζηε δηάζεζή ηνπο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε 

δξαζηεξηφηεηα. ηελ πξψηε θάζε ηεο έξεπλαο ζπκκεηείραλ εβδνκήληα (70 ) παηδηά 

12-14 εηψλ θαη ζπγθεληξψζεθε ν ίδηνο αξηζκφο θεηκέλσλ. Οη αζθήζεηο πνπ 

πξνηάζεθαλ είλαη νη εμήο: 

ΠΡΟΣΑΖ 1 : «Γξάςε έλα γξάκκα ζηνλ Αε Βαζίιε θαη πεο ηνπ θάηη γηα ηα 

πξνζθπγφπνπια ».  

Ζ επηινγή απηή ηεο άζθεζεο έγηλε γηα ηνπο παξαθάησ ιφγνπο : Ζ άζθεζε 

πξνηάζεθε ιίγν πξηλ ηα Υξηζηνχγελλα, πεξίνδν ζπλαηζζεκαηηθά θνξηηζκέλε, φπνπ 

φινη νη άλζξσπνη ληψζνπλ ηελ αλάγθε λα πξνζθέξνπλ θάηη ζηνλ ζπλάλζξσπφ ηνπο. 

Σα παηδηά απεπζχλνληαη ζ’ έλα ηδεαηφ κνληέιν, ηνλ Αε Βαζίιε, πνπ είλαη δεδνκέλν 

φηη ηθαλνπνηεί ηηο επηζπκίεο ησλ παηδηψλ. Γελ απεπζχλνληαη ζηελ πνιηηηθή εμνπζία ή 

ζην νηθνγελεηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ γηα λα δεηήζνπλ λα θάλεη θάηη γηα ηνπο 

πξφζθπγεο. Αλαιακβάλνπλ απηά ηελ πξσηνβνπιία δξάζεο γηα λα βνεζήζνπλ έλαλ 

ζπλάλζξσπφ ηνπο πνπ ππνθέξεη. 

ΠΡΟΣΑΖ 2 : «Δίζαη ζην ζπίηη θαη βιέπεηο ηειεφξαζε. Υηππάεη ην θνπδνχλη ηεο 

εμψπνξηαο. Αλνίγεηο ηελ πφξηα θαη βιέπεη κπξνζηά ζνπ έλα άγλσζην παηδί. Δίλαη 

έλα πξνζθπγφπνπιν. Πεξίγξαςέ ην. Ση θνξάεη, ηη χθνο έρεη, ηη ιέεη. Πψο ληψζεηο 

εζχ; Ση ζθέθηεζαη; Ση ζθέπηεζαη λα θάλεηο; πλέρηζε ηελ ηζηνξία.»   

Ζ άζθεζε απηή επηιέρηεθε κε ζηφρν ηε δηεξεχλεζε κηαο πηζαλήο αληίδξαζεο 

ηνπ παηδηνχ απέλαληη ζ’ έλα πξνζθπγφπνπιν πνπ πξνζεγγίδεη ην ζηελφ νηθνγελεηαθφ 
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ηνπ πεξηβάιινλ, δεδνκέλνπ ηνπ φηη ε αληίδξαζε θαηά ηελ πξψηε επαθή θαζνξίδεηαη 

απφ ηα ζηεξεφηππα θαη ηηο πξνθαηαιήςεηο πνπ ππάξρνπλ ζην κπαιφ ηνπ 

ειιελφπνπινπ, θαη κέζα απφ ηελ ηερληθή ηεο απηφκαηεο γξαθήο απνηππψλεηαη ζην 

θείκελν ηνπ παηδηνχ.  

ΠΡΟΣΑΖ 3 : «Κάλεηο πάξηη γηα ηελ γηνξηή ζνπ θαη θαιείο ηνπο θίινπο ζνπ. Ο 

Κψζηαο έξρεηαη κε έλα άγλσζην παηδί πνπ δελ κηιάεη ειιεληθά. Πεξίγξαςε ην. Ση 

θάλεη κπαίλνληαο ζην ζπίηη; Ση θνξάεη; Ση χθνο έρεη; Φαίλεηαη ραξνχκελν; 

Αγρσκέλν; Λππεκέλν; Ση θάλνπλ ηα άιια παηδηά ηήο παξέαο ; Σν πιεζηάδνπλ; 

Κάλνπλ θάπνηα πξνζπάζεηα λα επηθνηλσλήζνπλ καδί ηνπ; Σα θαηαθέξλνπλ ζην 

ηέινο; Πψο ηειεηψλεη ε βξαδηά; Πεξίγξαςε έλα πεξηζηαηηθφ ( επράξηζην ή 

δπζάξεζην) πνπ ζπκβαίλεη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πάξηη.» 

Ζ άζθεζε απηή επηιέρηεθε κε ζηφρν λα δηεξεπλεζεί θαηά πφζν νη 

θνηλσληθέο αλαπαξαζηάζεηο πνπ νθείινληαη ζηνλ θαηαηγηζκφ εηθφλσλ θαη ησλ 

πιεξνθνξηψλ απφ ηα ΜΜΔ, επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ.  

ΠΡΟΣΑΖ 4 : « Ο δάζθαινο ηεο ηάμεο κπαίλεη ζηελ ηάμε κε έλαλ θαηλνχξγην 

καζεηή. αο εμεγεί φηη είλαη πξφζθπγαο απφ ηελ πξία θαη φηη ζα ζπκκεηάζρεη ζην 

πξφγξακκα καζεκάησλ ηεο ηάμεο ζνπ. Πψο αληηδξνχλ ηα παηδηά ηεο ηάμεο; Ση ιέλε 

κεηαμχ ηνπο; Πεξηγξάςηε ην θαηλνχξγην καζεηή. Ση θνξάεη; Πψο ζηέθεηαη; Ση χθνο 

έρεη; Δίλαη ραξνχκελνο; ηελαρσξεκέλνο; ε πνην ζξαλίν θάζεηαη; Πψο 

επηθνηλσλνχλ ηα παηδηά ηεο ηάμεο καδί ηνπ; Ση γίλεηαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 

καζήκαηνο; Ση γίλεηαη ζην δηάιεηκκα; Πεξίγξαςε έλα πεξηζηαηηθφ ( επράξηζην ή 

δπζάξεζην ) πνπ ζπκβαίλεη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο ή ηνπ δηαιείκκαηνο.» 

Απηή ε πξφηαζε γξαθήο επηιέρηεθε κε ζηφρν ηε δηεξεχλεζε κηαο πηζαλήο 

αληίδξαζεο ηνπ παηδηνχ απέλαληη ζ’ έλα πξνζθπγφπνπιν πνπ έξρεηαη ζην ζρνιηθφ 

πεξηβάιινλ θαη δηεθδηθεί ην ελδηαθέξνλ ηνπ δαζθάινπ θαη ησλ ζπκκαζεηψλ ησλ.  

Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο θάζε πξφηαζεο γξαθήο δφζεθε ζηνπο καζεηέο 

ζπγθεθξηκέλνο ρξφλνο : είθνζη ιεπηά.  

 

Γ.8.2. ηάδην δηεξεύλεζεο κεηά από παξέκβαζε 

 

Σν ζηάδην ηεο δηεξεχλεζεο κεηά απφ ηελ παξέκβαζε πεξηέιαβε δπν ζηάδηα:   

 Αλάγλσζε ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ ζρεηηθά κε ην πξνζθπγηθφ: Γηαβάζηεθε 

ζηελ ηάμε έλα απφ ηα παξαθάησ θείκελα : Δηξήλε , Σν ηαμίδη ηεο Υαιηκά, 

Αδίδ, θαη αθνινχζεζε ζπδήηεζε. 
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 πγγξαθή κηαο ηζηνξίαο ή ελφο παξακπζηνχ ζρεηηθά κε ηνλ αγψλα ηνπ 

αηφκνπ γηα κηα θαιχηεξε δσή κε αθφξκεζε ηα θείκελα πνπ δηαβάζηεθαλ 

ζηελ ηάμε. 

Γηα ηελ δηεπθφιπλζε ησλ καζεηψλ θαη ηελ νξηνζέηεζε ηνπ πιαηζίνπ ηεο έξεπλαο 

ζχκθσλα κε ηνπο ππφ δηεξεχλεζε ζηφρνπο, δφζεθαλ ζηνπο καζεηέο νη παξαθάησ 

πξνηάζεηο Γεκηνπξγηθήο γξαθήο :  

ΠΡΟΣΑΖ Α : «Γξάςε ηε δηθηά ζνπ ηζηνξία γηα έλα παηδί πνπ αλαγθάζηεθε λα 

εγθαηαιείςεη ην ζπίηη ηνπ, ηελ παηξίδα ηνπ.» 

ΠΡΟΣΑΖ Β : «πλέρηζε ηελ ηζηνξία πνπ δηάβαζεο. Ση θάλεη ν ήξσαο ζηε 

ζπλέρεηα;» 

ΠΡΟΣΑΖ Γ : « Γξάςε κηα ηζηνξία γηα έλα πξνζθπγφπνπιν πνπ έξρεηαη ζην 

ζρνιείν ζνπ. Φαληάζνπ ηε ζθελή. Πψο ζπκπεξηθέξεηαη; Πψο ληψζεη ; Ση θάλεη κέζα 

ζηελ ηάμε; Πνηα είλαη ε αληίδξαζε ησλ άιισλ παηδηψλ; Ση θάλεη ν δάζθαινο;» 
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Δ. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ  

 

 

Δ.1. Καηαγξαθή δεδνκέλσλ θεηκέλσλ πνπ παξάρζεθαλ θαηά ηελ Α 

θάζε  

 

Ζ πνηνηηθή αλάιπζε ησλ θεηκέλσλ έγηλε κε βάζε κηα ιίζηα ζηνηρείσλ
64

 πνπ 

ζεσξήζακε φηη είλαη ελδεηθηηθά ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ηα παηδηά βιέπνπλ ηνπο 

πξφζθπγεο θαη ησλ αλαπαξαζηάζεσλ πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζην κπαιφ ηνπο κέζα 

απφ  ζπδεηήζεηο, εηθφλεο, αθνχζκαηα ζην ζηελφ νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, ζην 

ζρνιείν θαη ζην επξχηεξν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. 

Ζ έξεπλά καο επηθεληξψζεθε ζε δπν άμνλεο. ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ 

ειιελφπνπινπ πνπ έξρεηαη γηα πξψηε θνξά ζε επαθή κ’ έλα πξνζθπγφπνπιν θαη 

ζηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ πξνζθπγφπνπινπ , φπσο ηα παξνπζηάδεη ην ειιελφπνπιν 

θάλνληαο ππνζέζεηο απφ ην χθνο , ηε ζηάζε ηνπ ζψκαηνο, ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ.  

 

Δ.1.1. Καηαγξαθή δεδνκέλσλ θεηκέλσλ πνπ παξάρζεθαλ θαηά ηελ Α θάζε- Μαζεηέο 

ειηθίαο 9-11 εηώλ  

 

Μεηά απφ κειέηε ησλ θεηκέλσλ πνπ έγξαςαλ νη καζεηέο ειηθίαο 9-11 εηψλ, 

νη νπνίνη ζπκκεηείραλ ζηελ πνηνηηθή έξεπλα ζρεηηθά κε ην « πψο ηα ειιελφπνπια 

βιέπνπλ ηνπο πξφζθπγεο ζπλνκειίθνπο ηνπο», θαηαγξάθεθαλ δηάθνξεο καξηπξίεο 

ηηο νπνίεο ζα παξνπζηάζνπκε αλαιπηηθά.  

ηελ «ΠΡΟΣΑΖ 1» πήξακε ηηο παξαθάησ απαληήζεηο: Σα παηδηά εχρνληαη γηα ηα 

πξνζθπγφπνπια ηα παξαθάησ: «Να θάλνπλ Υξηζηνύγελλα ζαλ θη εκάο. Να έρνπλ κηα 

αιιαμηά, θαηλνύξηα ξνύρα θαη πξάγκαηα πξώηεο αλάγθεο./Να πεξάζνπλ κέξεο 

δεζηαζηάο αγάπεο θαη θξνληίδαο καδί καο./Να θάλνπκε Υξηζηνύγελλα καδί! Να 

                                                 
64

 Παξάξηεκα Η 
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παίμνπκε, λα ρνξέςνπκε, λα ηξαγνπδήζνπκε./Αε Βαζίιε, λα βνεζήζεηο ηα παηδηά θαη 

λα ηα δώζεηο απηά πνπ ρξεηάδνληαη: θαγεηό, λεξό, ζηέγε, νηθνγέλεηα, θάξκαθα , 

ξνύρα, ηξόθηκα θαη έλα δέληξν, θίινπο , παηρλίδηα, κόξθσζε, νηθνγέλεηα, θαγεηό, έλα 

βηβιίν κε εηθόλεο γηα λα πεξλνύλ ηελ ώξα ηνπο./Να είλαη πγηή θαη ραξνύκελα./Να κελ 

έρνπλ πνιέκνπο ζηε ρώξα ηνπο. Να κελ είλαη νξθαλά./Να απνθηήζνπλ μαλά ό,ηη 

έραζαλ./Να πεξάζνπλ επράξηζηεο γηνξηέο θαη λα κελ ληώζνπλ άζρεκα./Κάπνηα 

δεπγάξηα πνπ δελ κπνξνύλ λα απνθηήζνπλ δηθό ηνπο παηδί λα πηνζεηήζνπλ έλα 

πξνζθπγόπνπιν. 

 

ηελ «ΠΡΟΣΑΖ 2» πήξακε ηηο παξαθάησ απαληήζεηο: 

Σα ζπλαηζζήκαηα ησλ παηδηψλ πνπ αλνίγνπλ ηε πφξηα θαη βξίζθνληαη αληηκέησπα 

κε έλα πξνζθπγφπνπιν είλαη θπξίσο ηα εμήο : έθπιεμε θαη απνξία, ζηελαρψξηα, 

ακεραλία. 

Ζ εμσηεξηθή πεξηγξαθή είλαη ζρεδφλ θνηλή ζε φια ηα θείκελα. Σα πξνζθπγφπνπια 

εκθαλίδνληαη αρηέληζηα, ιππεκέλα, ζθνληζκέλα, θιακέλα, κε πξφζσπα κε πιεγέο, 

κε ηζαιαθσκέλα θαη ζθηζκέλα ξνχρα, βξψκηθα, κπιε κπινχδα θαη πνξηνθαιί 

παληειφλη, καχξα καιιηά. Φαίλνληαη ηαιαηπσξεκέλα, ιππεκέλα θαη δπζηπρηζκέλα, 

ληψζνπλ άβνια θαη απηφ απνηππψλεηαη ζην ρακεισκέλν θαη ζιηκκέλν βιέκκα, ζηελ 

αγσλία ζηελ έθθξαζε ηνπ πξνζψπνπ. 

Ωο αλάγθεο εκθαλίδνληαη θαη εδψ νη βαζηθέο αλάγθεο ελφο αλζξψπνπ : λεξφ θαη 

ηξνθή, ξνχρα θαη έλα ζπίηη, αγαζά βαζηθά γηα ηελ επηβίσζε. 

Σν πξψην πξάγκα πνπ πξνζθέξεηαη ζην πξνζθπγφπνπιν είλαη ην θαγεηφ. Δίηε 

πξνζθέξεηαη κέζα ζην ζπίηη είηε δίλεηαη ζ’ έλα ζαθνπιάθη, είλαη θάηη πνπ  

πξνζθέξεηαη απζφξκεηα θαη κε ραξά. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο είλαη ε κεηέξα πνπ 

εηνηκάδεη θάηη γηα ηα παηδηά, ζε άιιεο πάιη, φηαλ ε κεηέξα ιείπεη απφ ην ζπίηη, ην 

ίδην ην ειιελφπνπιν αλαιακβάλεη πξφζπκα ηελ εηνηκαζία ελφο απινχ γεχκαηνο. ε 

ειάρηζηα θείκελα αλαθέξεηαη φηη κεηά ην γεχκα αθνινχζεζε παηρλίδη θαη 

δσγξαθηθή.  

Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, δελ ππάξρεη ιεθηηθή επηθνηλσλία ιφγσ ηνπ φ,ηη ηα 

πξνζθπγφπνπια κηινχλ κηα γιψζζα άγλσζηε ζηνπο Έιιελεο. Πάλησο, γίλεηαη 

πξνζπάζεηα επηθνηλσλίαο ζηα αγγιηθά θαη ζπρλά νη ζπλνκηιεηέο θαηαθεχγνπλ ζε κε 

ιεθηηθνχο ηξφπνπο επηθνηλσλίαο.  

Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε: χκθσλα κε ηα θείκελα ησλ παηδηψλ, ηα πεξηζζφηεξα 

πξνζθπγφπνπια έραζαλ ηνπο γνλείο ηνπο ζηνλ πφιεκν θαη γη’ απηφ αλαγθάδνληαη λα 
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δηεθδηθήζνπλ κφλα ηνπο ην δηθαίσκα ζηε δσή, γεγνλφο ην νπνίν εμεγεί ηελ κεγάιε 

ηνπο ζιίςε. 

Σέινο ηεο ηζηνξίαο: ηα πεξηζζφηεξα θείκελα, ηα πξνζθπγφπνπια κέλνπλ γηα ιίγν 

ζην ζπίηη, παίδνπλ φινη καδί, γίλνληαη θίινη, ζπκκεηέρνπλ ζην πάξηη γελεζιίσλ θαη 

πεξλάλε επράξηζηεο κέξεο θαη θάπνηα ζηηγκή θεχγνπλ. ’ άιια θείκελα, ε 

νηθνγέλεηα ηα θηινμελεί κέρξη λα ηειεηψζεη ν πφιεκνο, μαλαβξίζθνπλ ηελ νηθνγέλεηά 

ηνπο θαη επηζηξέθνπλ ζηελ παηξίδα ηνπο θαη ζ’ άιια θείκελα, θεχγνπλ γη΄ άιιεο 

ρψξεο ηεο Δπξψπεο φπνπ ηα πεξηκέλνπλ νη ζπγγελείο ηνπο. ’ έλα θείκελν 

αλαθέξεηαη ε θξάζε « Σα ιππήζεθα αιιά έθαλαλ πνιιέο ζθαλδαιηέο θαη ηα έβγαια 

έμσ θαη έθπγαλ». 

 

ηελ «ΠΡΟΣΑΖ 3 » πήξακε ηηο παξαθάησ απαληήζεηο: 

πλαηζζήκαηα ησλ Διιήλσλ καζεηώλ: Σα παηδηά ληψζνπλ ραξά θαηά ηε 

ζπλάληεζε κε ηα πξνζθπγφπνπια ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ. 

Δμσηεξηθή πεξηγξαθή ηνπ πξνζθπγόπνπινπ : Οη πεξηγξαθέο δηαθνξνπνηνχληαη. 

ε θάπνηα θείκελα ηα πξνζθπγφπνπια πεξηγξάθνληαη σο θαιά παηδάθηα, έμππλα, 

ραξνχκελα, φκνξθα, κε μαλζά καιιηά, φκνξθα ξνχρα, κε ξνδ ξνχρα θαη ζε άιια 

εκθαλίδνληαη  μππφιεηα, κε παιηά ζθηζκέλα ξνχρα, πεηλαζκέλα.  

πλαηζζήκαηα ηνπ πξνζθπγόπνπινπ θαηά ηε ζπλάληεζή ηνπ κε ην 

ειιελόπνπιν: Κάπνηα πξνζθπγφπνπια αηζζάλνληαη ληξνπή θαη ακεραλία , ελψ 

θάπνηα άιια ραξά.  

Ση ζέιεη, ηη ρξεηάδεηαη : Καηά ηελ εθηίκεζε ησλ νθηάρξνλσλ καζεηψλ, ην 

πξνζθπγφπνπιν ρξεηάδεηαη ξνχρα αιιά θαη παηρλίδη.  

Ση ηνπ πξνζθέξεηαη : Οη κηθξνί καζεηέο παίδνπλ κε ην πξνζθπγφπνπιν κπάια, 

θξπθηφ, δηαβάδνπλ παξακχζηα, ρνξεχνπλ, γίλνληαη κηα κεγάιε νκάδα. Γεληθά 

ππάξρεη θιίκα θηιηθφ θαη απνδνρήο κέζα ζηελ ηάμε θαη ην πξνζθπγφπνπιν 

ζπκκεηέρεη ζηα καζήκαηα. 

πλαηζζήκαηα ηνπ πξνζθπγόπνπινπ κεηά ηελ πεξηπνίεζε : Σν πξνζθπγφπνπιν 

ληψζεη ραξά ζ’ έλα ηφζν θηιηθφ θαη δεζηφ πεξηβάιινλ. 

Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε :Τπάξρεη ε ειπίδα φηη ζα έξζνπλ νη γνλείο ηνπ λα ην 

πάξνπλ. 

Οη ηζηνξίεο ηειεηώλνπλ κε ηνλ ίδην ηξφπν. Σν πξνζθπγφπνπιν κέλεη ζηελ ηάμε θαη 

γίλεηαη απνδεθηφ κε ραξά.  
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Δ.1.2. Καηαγξαθή δεδνκέλσλ θεηκέλσλ πνπ παξάρζεθαλ θαηά ηελ Α θάζε - Μαζεηέο 

ειηθίαο 9 εηώλ –Δξγαζηήξη Γεκηνπξγηθήο Γξαθήο  

 

Δμσηεξηθή πεξηγξαθή ηνπ πξνζθπγόπνπινπ :Γίλεηαη κηα αξλεηηθή εηθφλα ηνπ 

πξνζθπγφπνπινπ: βξψκηθν, κε ςείξεο, καπξηδεξφ. 

πλαηζζήκαηα ηνπ πξνζθπγόπνπινπ : Σα παηδηά ηεο ηάμεο θνξντδεχνπλ ην 

πξνζθπγφπνπιν, ηνπ θάλνπλ εθθνβηζκφ θαη απηφ θιαίεη θαη ππνθέξεη. 

Σέινο ηεο ηζηνξίαο: Οη ηζηνξίεο έρνπλ δηαθνξεηηθφ ηέινο: 

«Σν παηδί θαη ε κάλα ηνπ κπήθαλ ζηε θπιαθή γηα 56 ρξόληα./ Σα παηδηά δήηεζαλ 

ζπγλώκε θαη έπαημαλ καδί ηνπ./ Σν ζρνιείν καο δελ μαλαδέρηεθε πξνζθπγόπνπια./ 

Δπελέβε ν δάζθαινο θαη ηα παηδηά έγηλαλ θίινη». 

 

Δ.1.3. Καηαγξαθή δεδνκέλσλ θεηκέλσλ πνπ παξάρζεθαλ θαηά ηελ Α θάζε - Μαζεηέο 

ειηθίαο 11 εηώλ  

 

ΠΡΟΣΑΖ 2 : «¨Έλα πξνζθπγφπνπινπ ρηππάεη ηελ πφξηα ζνπ» 

Σα ζπλαηζζήκαηα ησλ ειιελόπνπισλ κπξνζηά ζηελ εηθφλα ηνπ πξνζθπγφπνπινπ 

πνπ ρηππάεη ηελ πφξηα ηνπ είλαη ηα εμήο : Θιίςε, αγαλάθηεζε, ζηελνρψξηα, αίζζεκα 

επζχλεο , θφβνο: « ηξόκαμα ζηελ αξρή, αιιά κεηά εξέκεζα.» 

Δμσηεξηθή πεξηγξαθή ηνπ πξνζθπγόπνπινπ : Ζ πεξηγξαθή εδψ είλαη πην 

ιεπηνκεξήο, αιιά θαη πάιη πξφθεηηαη γηα ηελ εηθφλα ελφο παηδηνχ ηαιαηπσξεκέλνπ, 

ηξαπκαηηζκέλνπ, αδχλαηνπ, θνθαιηάξηθνπ, θνληνχ, κειακςνχ, κε κάηηα 

βνπξθσκέλα, κε ζιηκκέλν πξφζσπν, ζθηζκέλα θαη ιεξσκέλα ξνχρα, μππφιεην, 

ληπκέλν κε «πξάζηλε» θφξκα θαη κπνπθάλ , κε «ξνδ» κπνπθάλ, κε «θφθθηλν» 

θνληνκάληθν κπινπδάθη, κε κηα κηθξή εηθνλίηζα θξεκαζκέλε ζην ιαηκφ ηνπ.  

Σα ζπλαηζζήκαηα πνπ θαηαγξάθνληαη είλαη φια αξλεηηθά. Υξεζηκνπνηνχληαη ηα 

επίζεηα: ιππεκέλν, δπζηπρηζκέλν, ζιηκκέλν, θνπξαζκέλν, απειπηζκέλν, 

πξνβιεκαηηζκέλν, θνβηζκέλν, δηςαζκέλν, ζπκσκέλν. 

Ση ζέιεη, ηη ρξεηάδεηαη : Δθείλν πνπ ρξεηάδεηαη είλαη ξνχρα, ηξνθή, ζηέγε, 

θξνληίδα, κέξνο γηα λα θνηκεζεί. ’ απηή ηελ ειηθηαθή νκάδα δελ αλαθέξεηαη ε 

αλάγθε γηα παηρλίδη. 

Ση ηνπ πξνζθέξεηαη :χκθσλα κε ηα θείκελα ηνχ πξνζθέξνληαη δεζηά ξνχρα, 

ηξνθή, λεξφ, ζνχπα, ςσκί, ηδάθη, ειεθηξνληθφ παηρλίδη.  
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Ζ επηθνηλσλία είλαη δχζθνιε ππφζεζε θαη επηηπγράλεηαη κε ηε γιψζζα ηνπ 

ζψκαηνο. Σα πξνζθπγφπνπια κηιάλε κηα « αθαηαλφεηε γιψζζα» , δελ 

θαηαιαβαίλνπλ ειιεληθά, εθηφο κεκνλσκέλσλ πεξηπηψζεσλ. 

πλαηζζήκαηα ηνπ πξνζθπγόπνπινπ κεηά ηελ πεξηπνίεζε: Παξ’ φιε ηε ζεξκή 

ππνδνρή ην πξνζθπγφπνπιν δελ παχεη λα είλαη ιππεκέλν , αθφκε θαη λα θιαίεη. 

Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε : ηα θείκελα θαηαγξάθεηαη φηη ηα πξνζθπγφπνπια 

έραζαλ ηνπο γνλείο ηνπο ζηνλ πφιεκν θαη θηάλνπλ ζηελ παηξίδα καο κφλα ηνπο.  

Σέινο ηεο ηζηνξίαο : ηηο ηζηνξίεο, απνηππψλεηαη ε επαηζζεζία ησλ παηδηψλ θαη 

ησλ γνληψλ ηνπο ζηηο παξαθάησ πξνηάζεηο:  

« Θα ήζεια λα ηελ θαιέζσ λα κείλεη καδί καο. κσο ζα αθήζνπλ νη γνλείο κνπ;/ 

θέθηνκαη λα ην ηαΐζσ, λα ην κπαλίζσ θαη λα ην θξνληίζσ./ Σνπ έδσζα ςσκί θαη 

ηειεθώλεζα ζηε κακά κνπ./ Σνπ έδσζα ό,ηη δήηεζε θαη κεηά έθπγε./ Η γηαγηά ηνύ 

έδσζε έλα θαξβέιη ςσκί θαη έθπγε./ Σν πήξα κέζα ζην ζπίηη./ Πήξε απηά πνπ ηνπ 

πξνζθέξζεθαλ από ηε κακά θαη ζπλέρηζε ην ηαμίδη ηνπ γηα ηελ πόιε όπνπ ζα ηνπ 

πξνζθέξνληαλ ζηέγε θαη ηξνθή./ Να κείλεη θάπνηεο κέξεο ζην ζπίηη κνπ θαη κεηά  λα 

ηνπ δώζσ άιιε ζηέγε/ Σνπ πξόηεηλα λα ην θηινμελήζσ γηα κεξηθέο κέξεο θαη δέρηεθε. 

/θέθηεθα λα θηινμελήζσ θη άιια πξνζθπγόπνπια./ Σν πήγακε ζην νξθαλνηξνθείν 

θαη πεξλνύζακε θάζε κέξα θαη ην βιέπακε θαη παίδακε βηληενπαηρλίδηα./ Αθνύ 

ςάμακε έλα κήλα γηα ηνπο γνλείο ηνπ ,ηνπο βξήθακε θαη έκεηλαλ όινη ζην ζπίηη καο/ 

Πήγακε ζηε πξία λα βξνύκε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ θαη ηε βξήθακε./ Δύρνκαη όια ηα 

πξνζθπγόπνπια ζ’ όιν ηνλ θόζκν λα είλαη θαιά./ Γηα πνιιέο ώξεο ζθεθηόκνπλ ην 

πξνζθπγόπνπιν. Πνύ λα βξίζθεηαη ηώξα;» 

 

ΠΡΟΣΑΖ 3 : « Έλα πξνζθπγφπνπιν έξρεηαη ζην ζρνιείν ζνπ 

πλαηζζήκαηα ησλ Διιήλσλ: ε θάπνηα θείκελα, θαηαγξάθεηαη επηζεηηθή θαη 

ξαηζηζηηθή ζπκπεξηθνξά εθ κέξνπο ησλ Διιήλσλ. πλήζσο, ν αθεγεηήο ζπγθηλείηαη 

απφ ηελ άζρεκε ζπκπεξηθνξά ησλ άιισλ παηδηψλ θαη πξνζπαζεί λα δψζεη ιχζε ζην 

πξφβιεκα: « Σνπ έδσζα από ην θνπινύξη κνπ θαη ηνπ έθαλα παξέα. Σα άιια παηδηά 

ηνλ θνξόηδεπαλ. Άιια παηδηά ςηζύξηδαλ άζρεκα πξάγκαηα γη’ απηήλ θαη άιια ηελ 

ππνδέρηεθαλ κε ρακόγειν.» Δπίζεο ,ζε θάπνηα θείκελα αλαθέξεηαη  ε παξέκβαζε 

ηνπ δαζθάινπ ν νπνίνο κε θάπνην ηξφπν- κε λνπζεζία ή ηηκσξία- αιιάδεη ην θιίκα 

ζηελ ηάμε. Σέινο, ζε ειάρηζηα θείκελα αλαθέξεηαη φηη «ην πξνζθπγόπνπιν ,έλα 

ιεπηό παηδάθη, ήηαλ ραξνύκελν πνπ μαλάξρηδε ην ζρνιείν, πνπ κάζαηλε κηα θαηλνύξηα 

γιώζζα, ραξνύκελν επεηδή είρε δηθαίσκα ζηε κάζεζε.» 
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πλαηζζήκαηα ηνπ πξνζθπγόπνπινπ : Ζ εηθφλα ηνπ πξνζθπγφπνπινπ 

απνηππψλεηαη σο εμήο : ζηελνρσξεκέλν, ιππεκέλν, δπζηπρηζκέλν, ζιηκκέλν, 

θνπξαζκέλν, πξνβιεκαηηζκέλν, θνβηζκέλν, απειπηζκέλν. « Κάζεηαη απνκνλσκέλν 

ζην ηειεπηαίν ζξαλίν. Θπκήζεθε ηνλ κπακπά ηεο πνπ πλίγεθε θαη άξρηζε λα θιαίεη.» 

Ση ζέιεη, ηη ρξεηάδεηαη : Απηφ πνπ ρξεηάδεηαη ην πξνζθπγφπνπιν είλαη ξνχρα, 

ηξνθή, ζηέγε, θξνληίδα, κέξνο γηα λα θνηκεζεί, λα κάζεη ειιεληθά, λα μαλαξρίζεη ην 

ζρνιείν, λα θάλεη θίινπο, λα εληαρζεί ζ’ έλα θνηλσληθφ ζχλνιν.  

Ση ηνπ πξνζθέξεηαη : Γίλεηαη πξνζπάζεηα λα ηθαλνπνηεζνχλ νη βαζηθέο αλάγθεο 

ηνπ. Δπηπιένλ απνηππψλεηαη ελδηαθέξνλ γηα ηε θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ : « Σα 

πήγακε ζην γηαηξό. Σα εμέηαζε θαη ηα εκβνιίαζε./ Σν πήγακε ζην λνζνθνκείν γηαηί ε 

θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ ήηαλ ζνβαξή.» 

Ζ επηθνηλσλία είλαη θαη πάιη δχζθνιε θαη βαζίδεηαη ζηε ρξήζε ιίγσλ ειιεληθψλ, 

ιίγσλ αγγιηθψλ θαη ζηνπο θψδηθεο ηνπ ζψκαηνο.  

πλαηζζήκαηα ηνπ πξνζθπγόπνπινπ κεηά ηελ πεξηπνίεζε : Ήηαλ ραξνύκελν, 

γίλακε θίινη. 

Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε : Σν πξνζθπγφπνπιν είλαη κφλν ηνπ, έρεη ράζεη ηνπο 

γνλείο ηνπ ζηνλ πφιεκν ή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεγάιεο πεξηπιάλεζεο έσο φηνπ 

θηάζεη ζηε ρψξα καο.  

Σέινο ηεο ηζηνξίαο : ε θάπνηεο ηζηνξίεο, ην πξνζθπγφπνπιν κέλεη γηα ιίγν ζην 

ζπίηη ηνπ ειιελφπνπινπ θαη γίλνληαη θίινη, ζ’ άιιεο, βξίζθεηαη κε ηνπο γνλείο ηνπ 

θαη φινη καδί εηνηκάδνληαη λα ζπλερίζνπλ ην ηαμίδη ηνπο. Σέινο, ζ’ άιιεο ηζηνξίεο 

έρνπκε ηελ παξέκβαζε ηνπ δαζθάινπ ή ηνπ δηεπζπληή, ζε πεξίπησζε κε απνδεθηήο 

ζπκπεξηθνξάο ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ. Δλδεηθηηθά παξαζέηνπκε θάπνηα 

απνζπάζκαηα απφ ηα θείκελα ησλ παηδηψλ.  : 

«θεθηόκνπλ λα πσ ζηε κακά κνπ λα ην θξαηήζνπκε ζην ζπίηη./ Έκεηλε ζπίηη κνπ 

αξθεηέο κέξεο./ Έγηλε θαιά, ην θηινμελήζακε θαη γίλακε αρώξηζηνη θίινη/ Μνπ έδσζε 

ηξία ινπινπδάθηα θαη κνπ έθαλε κηα αγθαιηά./ Πήξε απηά πνπ ηεο έδσζα, κε 

επραξίζηεζε , κε αγθάιηαζε θαη έθπγε ηξέρνληαο ραξνύκελε./ Έθαγε ην κηζό ζάληνπηηο 

πνπ ηεο πξόζθεξαλ θάηη παηδηά θαη θξάηεζε ην ππόινηπν γηα ηνλ αδεξθό ηεο./ Σν 

πήγακε πίζσ ζηηο ζθελέο, ζηνπο γνλείο ηνπ. Δηνηκαδόηαλ λα πάλε ζε κηα άιιε ρώξα 

πην αζθαιή όπνπ ηνπο πεξίκελαλ ζπγγελείο ηνπο. /Σν είπα ζην δάζθαιν θαη απηόο ηα 

κάισζε/Ο δάζθαινο ηηκσξεί ηα παηδηά πνπ ρηύπεζαλ ην πξνζθπγόπνπιν θαη κεηά 

γηλόκαζηε όινη θίινη./Ο δηεπζπληήο , κεηά από παξάθιεζε ησλ καζεηώλ, επεκβαίλεη 

θαη θαιεί όιν ην ζρνιείν λα ζπκπεξηθέξεηαη κε επγέλεηα ζηνπο πξόζθπγεο.» 
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Δ.1.4. Καηαγξαθή δεδνκέλσλ θεηκέλσλ πνπ παξάρζεθαλ θαηά ηελ Α θάζε - Μαζεηέο 

ειηθίαο 12-14 εηώλ  

 

Απνηειέζκαηα έξεπλαο πνπ έγηλε ζηνπο εθήβνπο. Πξνηάζεθαλ νη ίδηεο 

αζθήζεηο αιιά πήξακε δηαθνξεηηθέο απαληήζεηο. 

ΠΡΟΣΑΖ 1 : « Γξάςηε έλα γξάκκα ζην Αε Βαζίιε»  

Σα ειιελφπνπια δεηνχλ απφ ηνλ Αε Βαζίιε λα βνεζήζεη ηα πξνζθπγφπνπια λα 

βξνπλ ηνπο γνλείο θαη λα θαιχςνπλ ηα βαζηθέο ηνπο αλάγθεο.«Γώξα , παηρλίδηα 

,ραξά γηα λα μεράζνπλ γηα ιίγν ηνλ πόλν ηνπο.» ηα πεξηζζφηεξα θείκελα εθείλν πνπ 

δεηνχλ είλαη λα αιιάμεη ε θαηάζηαζε, λα ζηακαηήζεη ν πφιεκνο, λα έξζεη ε ειπίδα 

θαη ε ραξά ζηνλ θφζκν. «Καλ’ ηνπο λα ειπίδνπλ./ Φέξε ηελ ειπίδα θαη γη’ απηνύο./ Θα 

βνεζήζσ λα ζηνιίζνπκε έλα όκνξθν ρξηζηνπγελληάηηθν δέληξν./Γώζε ζ’ έλα 

ηνπιάρηζηνλ πξνζθπγόπνπιν ηα απαξαίηεηα γηα λα ιάκςεη μαλά ην ρακόγειν ζην 

πξόζσπό ηνπ./ Γπν δεπγάξηα παπνύηζηα, ξνύρα θαη έλα ρνληξό κπνπθάλ./ Να ηνπο 

δώζεηο πγεία, ζπίηη θαη θξνληίδα./ Να πάλε ηα παηδηά ζην ζρνιείν θαη λα πάςνπλ λα 

κέλνπλ ζε ζθελέο./ Βνήζεζέ ηα λα βξνπλ ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο θαη έλαλ ηόπν θηιόμελν./ 

Να ηνπο δώζεηο θνπξάγην λα ζπλερίζνπλ θαη λα πεηύρνπλ ηνπο ζηόρνπο ηνπο./ Να ηνπο 

δώζεηο κηα δεζηή αγθαιηά./ Να ηνπο δώζεηο δύλακε θαη θνπξάγην γηα λα 

αληαπεμέιζνπλ ζηηο δπζθνιίεο./ Να βξνπλ δνπιεηά νη πξόζθπγεο θαη λα δήζνπλ κηα 

θπζηνινγηθή δσή κε ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο./ Να δσγξαθηζηεί ην ρακόγειν ζηα ρείιε ησλ 

παηδηώλ.» 

Κάπνηνη καζεηέο εθθξάδνπλ ηελ επηζπκία λα ζπκβάιινπλ ελεξγά ζηνλ αγψλα 

επηβίσζεο ησλ πξνζθχγσλ. «Γνο κνπ ηελ επθαηξία λα ηνπο βνεζήζσ, λα ζπκβάιισ 

ζηνλ αγώλα ηνπο γηα θαιύηεξεο ζπλζήθεο δσήο.» 

Δπίζεο, θάπνηνη άιινη εθθξάδνπλ ηελ αγαλάθηεζή ηνπο γηα ηνπο ππεπζχλνπο ησλ 

πνιέκσλ θαη ησλ αλππέξβιεησλ πξνβιεκάησλ ζηε Γε. «Κάλε ηνπο εγσηζηέο λα 

θαηαιάβνπλ πόζν θαθό θάλνπλ ζηνλ θόζκν αλαδεηώληαο ηελ εμνπζία./ Να κεηώζεηο 

ην ξαηζηζκό ζε όια ηα επίπεδα δηόηη είλαη κηα ζνβαξή αηηία όισλ απηώλ ησλ 

πνιέκσλ./ Να ζηακαηήζεη ν πόιεκνο ζηε πξία θαη ηα παηδηά λα δήζνπλ κηα θαιύηεξε 

δσή./ Να γπξίζνπλ ζπίηη ηνπο θαη ζηνπο δηθνύο ηνπο θαη λα έρνπλ έλα θαιύηεξν 
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κέιινλ. Γελ  είλαη θξίκα πνπ απηά ηα παηδηά ράλνπλ ηελ παηδηθή ηνπο ειηθία ιόγσ 

πόιεκνπ;» 

Κάπνηνη άιινη εθθξάδνπλ ηελ έληνλε επηζπκία ηνπο λα θηινμελήζνπλ έλα 

πξνζθπγφπνπιν. «Θα έθαλα πνιιά γηα λα ηνπο πξνζηαηεύζσ θαη λα ηνπο απαιιάμσ 

από ηελ ζθιεξή πξαγκαηηθόηεηα, αθόκε θαη λα θηινμελήζσ θάπνηνπο από απηνύο. 

/Θέισ έλαλ πξόζθπγα γηα λα πεξάζσ ηηο δηαθνπέο καδί ηνπ θαη λα ραξεί./Θα ήζεια λα 

κνπ θέξεηο έλα πξνζθπγόπνπιν γηα λα ην θηινμελήζσ.» 

Σέινο, απφ θάπνηα θείκελα απνκνλψζακε ηηο παξαθάησ θξάζεηο πνπ απεπζχλνληαη 

ζηνλ Αε Βαζίιε: «Κάλε εζύ ηελ πξώηε θίλεζε αγάπεο πξνο ηνπο πξόζθπγεο γηα λα 

πάξνπκε θη εκείο ην παξάδεηγκα. /Μελ είζαη ξαηζηζηήο, Άγηε κνπ Βαζίιε.» Μφλν ζε 

έλα θείκελν ην πλεχκα ήηαλ δηαθνξεηηθφ. Ο καζεηήο έγξαςε: « Θα πξνηηκνύζα λα 

κνπ θέξεηο θάξβνπλν αληί γηα έλαλ από απηνύο. ρη πξόζθπγεο!» 

 

ΠΡΟΣΑΖ 2 « Έλα πξνζθπγφπνπιν ρηππάεη ην θνπδνχλη ηεο πφξηαο ζνπ.» 

πλαηζζήκαηα απηνύ πνπ αλνίγεη ηελ πόξηα :Οη έθεβνη εθθξάδνπλ ζηελ 

πιεηνςεθία ηνπο ζπλαηζζήκαηα ζπκπάζεηαο  θαη ζπκπφληαο γηα ηνπο πξφζθπγεο θαη 

εηδηθά γηα ηα παηδηά θαη ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο. ε θάπνηα θείκελα εθθξάδεηαη φ 

θφβνο ησλ θάηνηθσλ κήπσο νη πξφζθπγεο ηνπο ιεζηέςνπλ θαη ηνπο θάλνπλ θαθφ. 

Γίλεηαη αλαθνξά ζε ξαηζηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο απφ αλζξψπνπο πνπ πηζηεχνπλ φηη νη 

πξφζθπγεο είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ αλαηαξαρή ζηελ Δπξψπε θαη ζηνλ ππφινηπν 

θφζκν. 

«Κάζε κέξα έρσ δηαθνξεηηθή άπνςε γηαηί αθνύσ απηά πνπ ιέλε νη κεγάινη. Νηώζσ 

αγάπε θαη ζπκπάζεηα όηαλ βιέπσ ζηηο εηδήζεηο λα θηάλνπλ βάξθεο γεκάηεο κε 

ηαιαηπσξεκέλνπο πξόζθπγεο  θαη από ηελ άιιε, αγαλάθηεζε  θαη ζπκό όηαλ αθνπσ 

ζηηο εηδήζεηο όηη νη πξόζθπγεο αλάβνπλ θσηηέο, καιώλνπλ κεηαμύ ηνπο, ζπγθξνύνληαη 

κε ηηο αξρέο, έρνπλ πιαζηά ραξηηά./ ηηο εηδήζεηο είλαη ζαλ λα βιέπσ ζξίιεξ./ ηελ 

αξρή, θνβήζεθα κήπσο θνιιήζσ θακηά αξξώζηηα./ Έρσ θάπνηεο θνβίεο./  ηηο έρνπλ 

δεκηνπξγήζεη νη εηδήζεηο ζηελ ηειεόξαζε . Γελ μέξσ πσο ζα ζπκπεξηθεξζώ ηε κέξα 

πνπ ζα έξζεη ζην ζρνιείν κνπ θάπνην πξνζθπγόπνπιν. Δπίζεο δελ μέξσ πώο ζα κνπ 

ζπκπεξηθεξζεί απηό. θέθηνκαη όηη γη’ απηό ε θαηάζηαζε είλαη πην δύζθνιε./Φνβάκαη 

…Έξρνληαη εδώ ζηελ Διιάδα θαη δνπλ θάησ από άζιηεο ζπλζήθεο. Φνβάκαη όηη 

θάπνηα ζηηγκή ζα αγαλαθηήζνπλ, ζα πνπλ θηάλεη σο εδώ ε θαθνκεηαρείξηζε θαη ζα 

ελαληησζνύλ. Νηώζσ απέρζεηα θαη ζπκό γη’ απηνύο πνπ ηνπο θέξνληαη έηζη, γη’ απηνύο 
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πνπ θάλνπλ ηνπο πνιέκνπο θαη αλαγθάδνπλ ηνπο αζώνπο αλζξώπνπο λα 

ηαιαηπσξνύληαη θαη λα πεζαίλνπλ. Πνηνο ηνπο ην έδσζε απηό ην δηθαίσκα;» 

Ση θάλεη ην ειιελόπνπιν: Ζ πξψηε επαθή κε ην πξνζθπγφπνπιν παξνπζηάδεηαη 

δχζθνιε. Κάπνηα παηδηά δελ αλνίγνπλ ηελ πφξηα ηνπο, θάπνηα ηελ θιείλνπλ κφιηο ην 

αληηθξίζνπλ, άιια ην θαινχλ κέζα ζην ζπίηη. Οη γνλείο είλαη ζεηηθνί θαη 

πξνζθέξνπλ ζην πξνζθπγφπνπιν ηξνθή θαη ξνχρα.  

Δμσηεξηθή πεξηγξαθή ηνπ πξνζθπγόπνπινπ : Σα πξνζθπγφπνπια πεξηγξάθνληαη 

σο εμήο : «Με θνπξειηαζκέλα ξνύρα, ζθηζκέλα παπνύηζηα, ζθηζκέλα ξνύρα, θαζθόι 

καθξύ θαη έλα κπνπθάλ θόθθηλν-πξάζηλν, κε ιηηά καιιηά, ζρεδόλ γπκλό παηδί, 

ηαιαηπσξεκέλν, ζθειεησκέλε θηγνύξα, θνπξαζκέλν, μππόιεην, βξώκηθν, επγεληθό, 

ραξηησκέλν κσξό, ζθνπξόρξσκν δέξκα, έκνηαδε κε γύθην, ζαλδάιηα, κηθξνθακσκέλν 

κε θαιά ξνύρα.» 

πλαηζζήκαηα ηνπ πξνζθπγόπνπινπ: Σα πξνζθπγφπνπια απφ ηε κεξηά ηνπο 

εκθαλίδνληαη άιινηε ζιηκκέλα κε έλα « γιπθόπηθξν ρακόγειν» άιινηε ιππεκέλα, 

ζηελαρσξεκέλα, ηξνκαγκέλα θαη ζπλεζηαικέλα θαη άιινηε ραξνχκελα θαη 

επγεληθά. Αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ζ’ έλα θείκελν αλαθέξεηαη ε ιέμε 

«επγλσκνζύλε».  

Ση ζέιεη, ηη ρξεηάδεηαη: πσο πξνθχπηεη απφ ηα θείκελα ησλ εθήβσλ ην 

πξνζθπγφπνπιν ρξεηάδεηαη «θαγεηό, δέζηε, λεξό, έλα ρώξν λα πεξάζεη ην βξάδπ, θαη 

δεζηαζηά, δνπιεηά θαη επηπιένλ θίινπο , παξέα θαη ειεπζεξία». 

Ση ηνπ πξνζθέξεηαη : Δθείλν πνπ ηνπ πξνζθέξεηαη είλαη «έλα δεπγάξη θαηλνύξηα 

παπνύηζηα, θαζαξά ξνύρα, , δεζηά ξνύρα, δέζηε, θξεβάηη, αγάπε, ρξήκαηα, κπάλην, 

θηινμελία γηα ιίγεο κέξεο, γάια θαη βνπηήκαηα, ςσκί, θνπινπξάθηα, καθαξόληα κε 

θηκά », φ, ηη δειαδή ρξεηάδεηαη έλαο άλζξσπνο γηα λα ληψζεη θαιά.  

Σξόπνο επηθνηλσλίαο: Καη ζ’ απηή ηελ ειηθηαθή νκάδα ε επηθνηλσλία έρεη ηηο 

δπζθνιίεο ηεο, φκσο κε ζπαζκέλα ειιεληθά ,ζπαζκέλα αγγιηθά, εηθφλεο, δσγξαθηέο 

θαη λνήκαηα θαηαθέξλνπλ λα ζπλελλνεζνχλ. ε γεληθέο γξακκέο, δελ γίλεηαη 

ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηνλ ηξφπν επηθνηλσλίαο . 

πλαηζζήκαηα ηνπ πξνζθπγόπνπινπ κεηά ηελ πεξηπνίεζε : Σα ζπλαηζζήκαηα 

πνπ απνδίδνληαη ζην πξνζθπγφπνπιν είλαη ε ραξά θαη ε αλαθνχθηζε πνπ γίλεηαη 

απνδεθηφ απφ ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. Δπίζεο εθθξάδεη, κε ηνλ ηξφπν ηνπ, ηελ 

επγλσκνζχλε ηνπ γηα ηε ζηήξημε θαη ηε θηινμελία. 
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Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε : Καη πάιη έρνπκε ην ίδην ζελάξην: παηδηά νξθαλά πνπ 

έραζαλ ηνπο γνλείο ηνπο ζηνλ πφιεκν . ε θάπνηα θείκελα ζπλαληάκε επίζεο παηδηά 

πνπ έρνπλ θαηαθέξεη λα θηάζνπλ κέρξη ηελ Διιάδα κε ηνπο γνλείο ηνπο.  

Σν ηέινο ηεο ηζηνξίαο : Τπάξρεη δηαθνξεηηθή εθδνρή γηα ην ηέινο ηεο θάζε 

ηζηνξίαο:« Η νηθνγέλεηα απνθαζίδεη λα βνεζήζεη ην πξνζθπγόπνπιν./ Η νηθνγέλεηα 

εθθξάδεη ηελ επηζπκία λα ην πηνζεηήζεη./ Η κακά επηθνηλσλεί κε κηα νξγάλσζε γηα 

πξόζθπγεο./ Ο παηέξαο θαιεί ηελ αζηπλνκία γηα λα ην πάξεη θαη λα ην κεηαθέξεη ζε 

έλα θέληξν πξνζθύγσλ. / Οη γνλείο ην πεγαίλνπλ  ηελ άιιε κέξα ζηελ εθθιεζία 

./Τηνζεηνύλ ην κσξό πξνζθπγόπνπιν./ Σν βξάδπ θεύγεη από ην ζπίηη πνπ ην 

θηινμέλεζαλ αθνύ θάεη θαη μεθνπξαζηεί./ Σν πξνζθπγόπνπιν θεύγεη από ηελ ηάμε εμ 

αηηίαο ηεο αξλεηηθήο ζηάζεο ηνπ θαζεγεηή./ Σν πξνζθπγόπνπιν θεύγεη επραξηζηεκέλν, 

αθνύ πάξεη όηη ηνπ πξνζθέξεη ε νηθνγέλεηα./ Ο πξόζθπγαο μαλάξρεηαη κεηά ρξόληα θαη 

επραξηζηεί απηόλ πνπ ηνλ βνήζεζε.» 

Αλάκεζα ζηηο ζεηηθέο αληηδξάζεηο θαηαγξάθνληαη θαη θάπνηεο δηαθνξεηηθέο : 

« Δπέζηξεςα ζην ζπίηη κνπ ρσξίο λα ην βνεζήζσ , ρσξίο λα ηνπ πσ κηα ιέμε. ιν ην 

βξάδπ ην είρα ζην κπαιό κνπ. Ήηαλ έλα πνιύ δπζάξεζην  ζπλαίζζεκα απηό πνπ 

έλησζα./Γελ ππήξρε πεξίπησζε λα ην βάισ ζην ζπίηη, αιιά ην βνήζεζα όζν 

κπνξνύζα./Κάπνηνο θώλαμε από έμσ ην πξνζθπγόπνπιν θαη απηό έθπγε αγρσκέλν, 

αθνύ επραξίζηεζε ηελ νηθνγέλεηα./ Σνπ έθιεηζα ηελ πόξηα, γηαηί κνπ έρνπλ πεη όηη ην 

θξάηνο παξέρεη ζηνπο πξόζθπγεο ό,ηη ρξεηάδνληαη./ Κάιεζα ηελ αζηπλνκία- Ήξζε έλαο 

αζηπλνκηθόο θαη κηα θπξία από ηελ Πξόλνηα θαη πήξαλ ην παηδί καδί ηνπο.» 

Κάπνηα θείκελα θιείλνπλ κε ηηο εμήο ζθέςεηο: 

«Οη άλζξσπνη πξέπεη λα βνεζνύλ ηνπο ζπλαλζξώπνπο ηνπο./ Πξέπεη λα απαιιαγνύκε 

από ηηο πξνθαηαιήςεηο θαη ηα ζηεξεόηππα./ πλεηδεηνπνίεζα όηη είκαη πνιύ ηπρεξή 

πνπ έρσ ηνπο γνλείο κνπ θαη ηόζα αγαζά./ Θα ήζεια λα γίλσ εζειόληξηα ζε κηα νκάδα 

από απηέο πνπ βνεζνύλ ηνπο πξόζθπγεο./ Ήηαλ ην «ζαύκα ησλ Υξηζηνπγέλλσλ»/ 

Ήκνπλ πνιύ επηπρηζκέλε πνπ βνήζεζα έλα παηδί πνπ είρε ηελ αλάγθε κνπ./ Ο πόιεκνο 

ηεο πξίαο είλαη έλαο πόιεκνο πνπ δελ επέιεμαλ απηνί./ Οη πξόζθπγεο δελ θηαίλε ζε 

ηίπνηε θαη δπζηπρώο πιεξώλνπλ ηα ζπαζκέλα, γηαηί ε θνηλσλία καο ζαπκάδεη ηα 

πινύηε θαη ηελ εμνπζία θαη αδηαθνξεί γηα ηηο αλζξώπηλεο δσέο.»  
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Δ.2. ρνιηαζκόο θεηκέλσλ πνπ παξάρζεθαλ θαηά ηελ Α θάζε - 

Αλάιπζε ιόγνπ  

 

Σα θείκελα πνπ πήξακε απφ ηα παηδηά κάο έδσζαλ πινχζην πιηθφ γηα λα 

κπνξέζνπκε λα θαηαλνήζνπκε ηη ληψζνπλ ηα ειιελφπνπια φηαλ έξρνληαη ζε επαθή 

κε ηα πξνζθπγφπνπια θαη πψο νη θνηλσληθέο αλαπαξαζηάζεηο πνπ έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί ζην κπαιφ ηνπο ζρεηηθά κε ην πξνζθπγηθφ επεξεάδνπλ ηελ 

ζπκπεξηθνξά ηνπο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη δηαπηζηψλεηαη κηα πάιε πνπ γίλεηαη 

κέζα ζηελ ηξπθεξή παηδηθή ςπρή ε νπνία θπξηεχεηαη απφ ηε κηα, απφ ην θφβν θαη 

απφ ηελ άιιε, απφ ηελ αγάπε.  

 

Δ.2.1. ρνιηαζκόο θεηκέλσλ καζεηώλ ειηθίαο 9-11 εηώλ πνπ παξάρζεθαλ θαηά ηελ Α 

θάζε  

 

Ζ εμσηεξηθή πεξηγξαθή ηνπ πξνζθπγφπνπινπ είλαη ζρεδφλ θνηλή ζε φια ηα 

θείκελα θαη ηαπηίδεηαη κε ηηο εηθφλεο πνπ πξνβάιινληαη απφ ηα ΜΜΔ, ηηο εηδήζεηο 

θαη ην δηαδίθηπν. Δίλαη φια θαθνληπκέλα, βξψκηθα θαη αηεκέιεηα, φπσο ζα ήηαλ 

θάπνηνο πνπ έρεη θάλεη έλα ηεξάζηην ηαμίδη κε νπνηνδήπνηε κεηαθνξηθφ κέζνλ θαη 

δελ έρεη ζπίηη. Παξφια απηά δηαπηζηψλεηαη κηα άιιε ζηάζε θαη ζπκπεξηθνξά 

απέλαληη ζηα πξνζθπγφπνπια, ρσξίο πξνθαηαιήςεηο , πην απζφξκεηε θαη θηιηθή, 

εηδηθά απφ ηα κηθξφηεξα παηδηά. Σα ειιελφπνπια θαίλεηαη λα ζπλαηζζάλνληαη ηε 

ιχπε, ηνλ πφλν θαη ηε ζιίςε ησλ πξνζθπγφπνπισλ ηα νπνία ηα θαληάδνληαη 

δπζηπρηζκέλα, πεηλαζκέλα, κφλα, λα δεηνχλ απεγλσζκέλα ηα απαξαίηεηα γηα λα 

επηβηψζνπλ. Αξρηθά, εθείλν πνπ ρξεηάδνληαη ηα πξνζθπγφπνπια είλαη, ζχκθσλα κε 

ηηο εηθαζίεο ησλ ειιελφπνπισλ, βαζηθά αγαζά επηβίσζεο, φπσο ηξνθή, ξνχρα θαη 

ζηέγε. Δθείλν πνπ εληππσζηάδεη, θαη παξαηεξήζεθε ζηα θείκελα ησλ κηθξφηεξσλ 

παηδηψλ ηεο Γ΄ θαη Γ΄ Γεκνηηθνχ , είλαη ε αλαθνξά ζηελ αλάγθε γηα παηρλίδη, γηα 

θίιν, γηα ζπκκεηνρή ζε νκάδα ζπλνκειίθσλ.  

Θα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ηα παηδηά ησλ 8 θαη 9 εηψλ ιεηηνπξγνχλ 

πεξηζζφηεξν κε ην ζπλαίζζεκα θαη δελ έρνπλ δηαπνηηζηεί απφ ηηο πξνθαηαιήςεηο 

θαη ηα εμσηεξηθά εξεζίζκαηα πνπ καο θαηαθιχδνπλ θαζεκεξηλά. Θεσξείηαη επίζεο 

πηζαλφλ ηα παηδηά απηήο ηεο γεληάο λα αλαπηχμνπλ δηαθνξεηηθή ζηάζε θαη 

ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζηνπο πξφζθπγεο γηαηί, απφ ηε κηα, κεγαιψλνπλ ζε κηα 
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επνρή πνπ νη πξφζθπγεο είλαη νη άλζξσπνη ηεο δηπιαλήο πφξηαο, θαη απφ ηελ άιιε, 

πινπνηνχληαη εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα επαηζζεηνπνίεζεο ζρεηηθά κε ην 

πξνζθπγηθφ ηα νπνία θάπνηα ζηηγκή επειπηζηνχκε λα δψζνπλ θαξπνχο. 

Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε επρή πνπ ζπλαληάηαη ζπρλά ζηα θείκελα λα ζηακαηήζεη ν 

πφιεκνο, ηα πξνζθπγφπνπια λα βξνπλ ηνπο γνλείο ηνπο θαη λα επηζηξέςνπλ ζηελ 

παηξίδα ηνπο. 

Τπάξρνπλ φκσο θαη θάπνηα θείκελα πνπ εθθξάδνπλ κηα ηειείσο δηαθνξεηηθή 

άπνςε γηα ηνπο πξφζθπγεο. Σα θείκελα απηά αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ αξλεηηθή εηθφλα 

ηνπ πξνζθπγηθνχ πνπ πξνβάιινπλ ηα ΜΜΔ θαζεκεξηλά θαη ε νπνία δπζηπρψο 

εηζβάιιεη ζηα ζπίηηα θαη ηξαπκαηίδεη ηα παηδηά. Ζ θαληαζία ησλ παηδηψλ δίλεη 

κπζηθέο δηαζηάζεηο ζηνπο ήξσεο ησλ θεηκέλσλ ηνπο θαη ην πξνζθπγφπνπιν  

παξνπζηάδεηαη λα θιέβεη, λα θάλεη δεκηέο, λα ραιάεη ηνπο καξθαδφξνπο ηνπ πίλαθα, 

λα έρεη καραίξη επάλσ ηνπ ή λα έρεη  πηζηφιη θαη λα ππξνβνιεί. ε θάπνηα θείκελα 

απνηππψζεθε επίζεο ζθιεξή θαη αθξαία ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζηα 

πξνζθπγφπνπια ηα νπνία πέθηνπλ ζχκαηα εθθνβηζκνχ θαη θνξντδίαο.  

 

Δ.2.2. ρνιηαζκόο θεηκέλσλ καζεηώλ ειηθίαο 11 εηώλ πνπ παξάρζεθαλ θαηά ηελ Α 

θάζε 

 

Σα ζπλαηζζήκαηα ησλ παηδηψλ ησλ 11 εηψλ φπσο θαηαγξάθνληαη ζηα 

θείκελά ηνπο δελ δηαθέξνπλ θαη πνιχ απφ απηά ησλ παηδηψλ ησλ 10 εηψλ. Οη 

ηζηνξίεο απηή ηελ θνξά έρνπλ δηαθνξεηηθφ ηέινο πνπ ην θαζέλα απνθαιχπηεη κηα 

δηαθνξεηηθή ζηάζε θαη ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζηα πξνζθπγφπνπια. Έλα είλαη φκσο 

ζίγνπξν: ζ’ φια ζρεδφλ ηα θείκελα ππάξρεη ην αίζζεκα ηεο ζπκπφληαο θαη ε δηάζεζε 

πξνζθνξάο πιηθψλ αγαζψλ , ζηέγεο, αγάπεο. 

Ζ επίδξαζε ησλ γνλέσλ, ε νπνία θαζνξίδεη θαη ηε ζηάζε ησλ παηδηψλ, 

απνηππψλεηαη μεθάζαξα ζηα θείκελα. Γνλείο θαη παηδηά δείρλνπλ ηελ ίδηα 

επαηζζεζία θαη φιε καδί ε νηθνγέλεηα πξνζπαζεί γηα ην θαιφ ηνπ πξνζθπγφπνπινπ.  

ε θάπνηα θείκελα θαηαγξάθεηαη επηζεηηθή θαη ξαηζηζηηθή ζπκπεξηθνξά: « 

Σα παηδηά ρηππνύλ θαη θνξντδεύνπλ ην πξνζθπγόπνπιν». ρεδφλ πάληα, ν αθεγεηήο 

ζπγθηλείηαη απφ ηελ άζρεκε ζπκπεξηθνξά ησλ άιισλ παηδηψλ θαη πξνζπαζεί λα 

δψζεη ιχζε ζην πξφβιεκα. Εεηά ηε βνήζεηα ηνπ δαζθάινπ ν νπνίνο παξεκβαίλεη 
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θαη ζπκβνπιεχεη ή ηηκσξεί ηνπο ζχηεο. Έηζη ε εξεκία απνθαζίζηαηαη κέζα ζηελ 

ηάμε θαη ην πξνζθπγφπνπιν βξίζθεη κηα ζέζε ζηε καζεηηθή θνηλφηεηα.  

Κάπνηα θείκελα ηειεηψλνπλ κε δηαπηζηψζεηο θαη πξνζσπηθέο ζθέςεηο. Σα 

παηδηά εθθξάδνπλ ηε ραξά θαη ηελ αιιειεγγχε ηνπο γηα ηα πξνζθπγφπνπια. 

Νηψζνπλ πεξήθαλα πνπ θαηάθεξαλ λα βνεζήζνπλ έλαλ ζπλάλζξσπφ ηνπο πνπ 

βξίζθεηαη ζε δχζθνιε ζέζε. πλεηδεηνπνηνχλ φηη φια ηα παηδηά ηνπ θφζκνπ έρνπλ 

ηα ίδηα δηθαηψκαηα θαη φηη φινη πξέπεη λα βνεζήζνπκε ψζηε απηά ηα δηθαηψκαηα λα 

είλαη ζεβαζηά.  

Σέινο, αμίδεη λα θάλνπκε αλαθνξά ζηελ αλαγθαηφηεηα ηεο θαιιηέξγεηαο ηεο 

ελζπλαίζζεζεο κέζα απφ ινγνηερληθά θείκελα πνπ κηιάλε γηα ηηο αλζξψπηλεο αμίεο , 

ηε δηαθνξεηηθφηεηα, ην ζεβαζκφ ηνπ Άιινπ, θείκελα πνπ εκπλένπλ ηα παηδηά, 

δηακνξθψλνπλ πγηείο πξνζσπηθφηεηεο, ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία ελεξγψλ 

πνιηηψλ ζε κηα πεξίνδν πνπ ε ειιεληθή νηθνγέλεηα βάιιεηαη απφ ηελ νηθνλνκηθή, 

πλεπκαηηθή, αμηαθή θξίζε. 

 

Δ.2.3. ρνιηαζκόο θεηκέλσλ καζεηώλ ειηθίαο 12-14 εηώλ πνπ παξάρζεθαλ θαηά ηελ 

Α θάζε 

 

Ζ πεξηγξαθή ησλ πξνζθπγφπνπισλ ηαπηίδεηαη κε ηηο εηθφλεο πνπ 

πξνβάιινληαη απφ ηα ΜΜΔ θαη εκθαλίδεηαη παλνκνηφηππε ζηα θείκελα φισλ ησλ 

ειηθηψλ. Δδψ φκσο απνηππψλνληαη πην έληνλα ηα κελχκαηα πνπ πξνζιακβάλνπλ νη 

έθεβνη απφ ηα ΜΜΔ, απφ  ηηο εηθφλεο πνπ θπθινθνξνχλ ζην δηαδίθηπν, απφ ηα 

δεκνζηνγξαθηθά άξζξα. Έηζη ζηελ αθήγεζε αλαθέξνληαη ζηνηρεία γηα ηνλ 

θαηαζηξνθηθφ πφιεκν ζηε πξία, γηα ηηο αηέιεησηεο ηαιαηπσξίεο πνπ πέξαζαλ νη 

πξφζθπγεο έσο φηνπ θηάζνπλ ζηε ρψξα καο θαη γηα ην καξηχξηφ ηνπο πνπ 

ζπλερίδεηαη. Δπίζεο, νη έθεβνη θάλνπλ αλαθνξά ζηνπο επηηήδεηνπο πνπ 

εθκεηαιιεχνληαη ηνπο πξφζθπγεο πνπιψληαο ηνπο πνιχ αθξηβά ην φλεηξν γηα κηα 

θαιχηεξε δσή. Φαίλεηαη φηη είλαη ελεκεξσκέλνη γηα ηηο άζιηεο ζπλζήθεο δσήο ζηα 

θέληξα δηακνλήο θαη γηα ην ππνζηεξηθηηθφ έξγν ησλ ΜΚΟ. Γεληθά ζα ιέγακε φηη νη 

έθεβνη είλαη πην επηθπιαθηηθνί απέλαληη ζηνπο πξφζθπγεο απφ φ,ηη ηα κηθξφηεξα 

παηδηά.   

ε θάπνηα θείκελα, ν αθεγεηήο εκθαλίδεηαη λα αληηκεησπίδεη κεγάια εζηθά 

δηιήκκαηα. Απφ ηε κηα είλαη νη « κεγάινη» πνπ εθθξάδνπλ ρηιηάδεο επηθπιάμεηο θαη 

ξαηζηζηηθή ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζηνπο πξφζθπγεο θαη απφ ηελ άιιε, είλαη ε 
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επαίζζεηε παηδηθή ςπρή πνπ θαηαθιχδεηαη απφ ζιίςε, ακεραλία, ζπκπφληα αιιά 

ζπγρξφλσο θαη ληξνπή, αεδία, απνζηξνθή γηα ηελ θαηάληηα ηνπ θφζκνπ θαη ην θαθφ 

πνπ θπξηαξρεί. 

ηα πεξηζζφηεξα θείκελα ππάξρεη δηάρπηε κηα ηξπθεξφηεηα γη’ απηά ηα 

βαζαληζκέλα παηδηά πνπ ππνθέξνπλ θαη ζηεξνχληαη ηα απηνλφεηα. Οη ιέμεηο « 

θνπινπξάθηα, καθαξόληα κε θηκά» εθθξάδνπλ απηά αθξηβψο ηα ζπλαηζζήκαηα 

αιιειεγγχεο κε ηελ απιφηεηα ηεο αλεπηηήδεπηεο παηδηθήο ςπρήο. Απφ ηελ άιιε, ζε 

θάπνηα άιια θείκελα, απνηππψλνληαη έληνλεο αξλεηηθέο αληηδξάζεηο απφ παηδηά πνπ 

δελ ζέινπλ ηνπο πξφζθπγεο ζηνλ ίδην ρψξν κε απηά θαη πνπ δελ δηζηάδνπλ λα ην 

εθθξάζνπλ κε άζρεκε, ξαηζηζηηθή ζπκπεξηθνξά. Αμίδεη λα παξαηεξήζνπκε φηη 

ηέηνηεο ζπκπεξηθνξέο απφ ηε κεξηά ηνπ αθεγεηή δελ θαηαγξάθεθαλ ζηα θείκελα 

ησλ καζεηψλ ηνπ Γεκνηηθνχ. Δθεί ν αθεγεηήο ιεηηνπξγεί σο παξαηεξεηήο ν νπνίνο 

βνεζάεη ζην λα βξεζεί ιχζε ζην πξφβιεκα. ε θάπνηα θείκελα επηξξίπηνληαη 

επζχλεο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ζηνπο γνλείο γηα ηελ αξλεηηθή ηνπο ζηάζε. 

Πξφθεηηαη γηα εθήβνπο νη νπνίνη ακθηζβεηνχλ ηελ απζεληία ησλ γνληψλ θαη ηνπ 

δαζθάινπ.  

Σέινο, ζε θάπνηα θείκελα γίλεηαη αλαθνξά ζηα ζπλαηζζήκαηα αλαθνχθηζεο 

θαη επγλσκνζχλεο πνπ είλαη πηζαλφ λα ληψζνπλ ηα πξνζθπγφπνπια γηα ηνπο 

αλζξψπνπο πνπ βξίζθνληαη δίπια ηνπο θαη ηα ζηεξίδνπλ. 

  

Δ.3.Καηαγξαθή δεδνκέλσλ θεηκέλσλ πνπ παξάρζεθαλ θαηά ηε Β 

θάζε 

 

Καηά ηελ δεχηεξε θάζε , δεηήζεθε απφ ηα παηδηά λα γξάςνπλ κηα κηθξή 

ηζηνξία κε ζέκα ηελ πεξηπέηεηα ελφο ήξσα , αθνχ πξψηα δηαβάζηεθαλ θαη 

ζπδεηήζεθε ζηελ ηάμε θάπνην απφ ηα παξαθάησ θείκελα:   

«Σν πην θξύν θαινθαίξη» ( Μαζεηέο Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ , 10-11 εηψλ) 

« Δηξήλε» ( Μαζεηέο Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ , 10-11 εηψλ) 

« Αδίδ, Γηάινγνη ηνπ Αηγαίνπ»  ( Μαζεηέο Γπκλαζίνπ, 13-14 εηψλ) 

ηε ζπλέρεηα, δφζεθαλ ζηνπο καζεηέο νη πξνηάζεηο Α, Β θαη Γ θαη ηνπο 

δεηήζεθε λα δεκηνπξγήζνπλ ηε δηθηά ηνπο ηζηνξία ,εκπινπηίδνληάο ηελ κε ηα δηθά 

ηνπο θαληαζηηθά ζηνηρεία. Σα θείκελα απηά ηα ζπγθεληξψζακε θαη ηα κειεηήζακε 

πξνζεθηηθά ζέινληαο λα δηαπηζηψζνπκε αλ ε ελεκέξσζε θαη ε επαηζζεηνπνίεζε 
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ησλ παηδηψλ ζρεηηθά κε ην πξνζθπγηθφ ζέκα κέζα ζην ζρνιείν, θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα, κέζα απφ ηα πξνηεηλφκελα αλαγλψζκαηα, θαηάθεξαλ λα επηθέξνπλ 

θάπνηα αιιαγή ζηε ζηάζε θαη ζηε λννηξνπία ησλ καζεηψλ. Σα πην επαλάγλσζηα 

απφ απηά παξαηίζεληαη ζηελ πξσηφηππε κνξθή ηνπο ζην Παξάξηεκα IV. 

 

Δ.3.1. Καηαγξαθή δεδνκέλσλ θεηκέλσλ πνπ παξάρζεθαλ κεηά ηελ αλάγλσζε ηνπ 

θεηκέλνπ « Σν πην θξύν θαινθαίξη»  

 

« Σν πην θξχν θαινθαίξη» πξνηάζεθε ζε καζεηέο ηνπ Γεκνηηθνχ ( 10-11 

εηψλ) θαη ρξεζηκνπνηήζεθε σο εξγαιείν επαηζζεηνπνίεζεο θαη σο πεγή έκπλεπζεο. 

ηηο ηζηνξίεο πνπ δεκηνχξγεζαλ ζηε ζπλέρεηα νη καζεηέο , νη ήξσεο είλαη ζπλήζσο 

χξηνη, ζχκαηα ηνπ πνιέκνπ, νη νπνίνη βηψλνπλ πνιιέο πεξηπέηεηεο ζε πεξηνρέο ηεο 

πξίαο, ηεο Σνπξθίαο, ηεο Διιάδαο ,ηεο Κχπξνπ θαη ηεο Γεξκαλίαο. Καηαθέξλνπλ 

λα μεπεξάζνπλ δπζθνιίεο θαη εκπφδηα κε ηε βνήζεηα ησλ θίισλ ηνπο. Ζ θηιία θαη ε 

αιιεινβνήζεηα είλαη νη αμίεο πνπ δίλνπλ ιχζε ζην πξφβιεκα επηβίσζεο ησλ εξψσλ. 

ην ηέινο, νη ήξσεο εκθαλίδνληαη επραξηζηεκέλνη θαη ραξνχκελνη παξ’ φιεο ηηο 

δπζθνιίεο. Άιινη εγθαζίζηαληαη ζηελ Διιάδα φπνπ ζπλερίδνπλ ηε δσή ηνπο, άιινη 

κεηαθηλνχληαη πξνο άιιεο επξσπατθέο ρψξεο θαη νξηζκέλνη επηζηξέθνπλ πίζσ ζηελ 

παηξίδα ηνπο, ηε πξία. ηα θείκελα, γίλεηαη αλαθνξά ζηα ζάπηα ζσζίβηα θαη ηνλ 

κεγάιν αξηζκφ αηφκσλ πνπ ζηνηβάδνληαη ζε κηα κηθξή βάξθα, εηθφλεο κεηαθεξκέλεο 

απφ ηελ ηειεφξαζε. Ζ Σνπξθία εκθαλίδεηαη σο κηα ρψξα αθηιφμελε θαη ερζξηθή 

πνπ επηδηψθεη ηνλ αθαληζκφ ησλ πξνζθχγσλ. 

 

Δ.3.2. Καηαγξαθή δεδνκέλσλ θεηκέλσλ πνπ παξάρζεθαλ κεηά ηελ αλάγλσζε ηνπ 

θεηκέλνπ « Δηξήλε» 

 

Σν θείκελν « Δηξήλε» πξνηάζεθε ζε καζεηέο ηνπ Γεκνηηθνχ ( 10-11 

εηψλ).Σα πεξηζζφηεξα θείκελα έρνπλ ηζηνξίεο ηελ θιαζηθή δνκή ηνπ παξακπζηνχ , 

φπνπ ν ήξσαο έρεη έλα ζηφρν, πξνζπαζεί λα ηνλ πινπνηήζεη, ζπλαληάεη εκπφδηα θαη 

ζην ηέινο ηα μεπεξλάεη κε ηελ βνήζεηα θάπνηνπ θίινπ ή θάπνηνπ αγλψζηνπ πνπ ηνπ 

θέξεηαη θηιηθά. Τπάξρνπλ εηθφλεο πνιέκνπ θαη εμαζιίσζεο : «θνπζθσηέο βάξθεο, 



73 

 

πεηλαζκέλνη ελήιηθεο θαη παηδηά, δηςαζκέλνη, θαηάθηεζε πόιεο, εκπόιεκε θαηάζηαζε, 

βία, θαηεζηξακκέλα ζπίηηα, ζθελέο, άλζξσπνη ζην δξόκν.» Γεληθά, ζηα θείκελα ησλ 

παηδηψλ, ν αθεγεηήο πξνζεγγίδεη ην πξνζθπγφπνπιν κε ζεηηθή δηάζεζε, ηνπ 

πξνζθέξεη θαγεηφ θαη ζπίηη θαη ιππάηαη γηα φ,ηη ηνπ ζπκβαίλεη. Κάπνηα θείκελα 

ηειεηψλνπλ κε ηελ πξφηαζε « Καη έδεζαλ απηνί θαιά θαη εκείο θαιύηεξα».  

 

Δ.3.3. Καηαγξαθή δεδνκέλσλ  θεηκέλσλ πνπ παξάρζεθαλ κεηά ηελ αλάγλσζε ηνύ 

θεηκέλνπ « Αδίδ, Γηαιόγνη ηνπ Αηγαίνπ» 

 

Σν θείκελν « Αδίδ» απφ ηνπο « Γηαιφγνπο ηνπ Αηγαίνπ» πξνηάζεθε ζε 

καζεηέο Γπκλαζίνπ ( 12-14 εηψλ). ηα γξαπηά θείκελα πνπ πήξακε απφ ηνπο 

καζεηέο,  ηα πξνζθπγφπνπια εκθαλίδνληαη ζπλεζηαικέλα, δηζηαθηηθά θαη θάπσο 

θνβηζκέλα. Έρνπλ πεξάζεη πνιιέο θαθνπρίεο θαη έρνπλ ράζεη ζπγγελείο, θίινπο, 

ζπίηη θαη παηξίδα ζ’ έλαλ άδηθν, άληζν θαη αδηθαηνιφγεην πφιεκν. κσο θαη ηα 

ειιελφπνπια αηζζάλνληαη ακήραλα θαη θνβηζκέλα κπξνζηά ζ’ έλα παηδί κε 

ιεξσκέλα ξνχρα, κε καληήια ζην θεθάιη, πνπ έρεη ην βιέκκα ζπλήζσο 

θαηεβαζκέλν, κειακςφ δέξκα θαη φκνξθα κάηηα. Παξφια απηά, μεπεξλνχλ ηνπο 

ελδνηαζκνχο ηνπο θαη ην πιεζηάδνπλ επηθπιαθηηθά. Σφηε φινη νη θφβνη ηνπο 

δηαιχνληαη. Ζ γιψζζα δελ θαίλεηαη λα δεκηνπξγεί νπζηαζηηθφ πξφβιεκα ζηελ 

επηθνηλσλία ηνπο , ε νπνία ζπρλά επηηπγράλεηαη απιά κε ηα κάηηα. Σα παηδηά 

δηαπηζηψλνπλ φηη έρνπλ ηα ίδηα ελδηαθέξνληα κε ηα πξνζθπγφπνπια, φηη έρνπλ ηα 

ίδηα φλεηξα : νλεηξεχνληαη κηα νηθνγέλεηα , λα ζπνπδάζνπλ, λα δήζνπλ ζ’ έλα θφζκν 

εηξεληθφ. Τπάξρνπλ κεκνλσκέλεο καξηπξίεο παηδηψλ πνπ εθθξάδνπλ δπζθνιία 

επηθνηλσλίαο κε ηα πξνζθπγφπνπια θαη δελ ζέινπλ λα ζπλαλαζηξαθνχλ καδί ηνπο. 

Απηά αηζζάλνληαη άγρνο θαη ακεραλία κπξνζηά ζην « κειαρξηλό, ςειόιηγλν αγόξη» 

πνπ θιαίεη, φηαλ θαιείηαη λα κηιήζεη γηα ηελ νηθνγέλεηά ηνπ. Τπάξρνπλ θάπνηα 

παηδηά πνπ ζηέιλνπλ έλα κήλπκα θαισζνξίζκαηνο ζηα πξνζθπγφπνπιν θαη ηελ 

ππφζρεζε φηη ζηε ρψξα καο ζα βξνπλ απηά πνπ ηνπο ρξεηάδνληαη: ζπίηη, δνπιεηά, 

ζρνιείν, ειιεληθή γιψζζα. Δίλαη ν « θαηλνύξγηνο θίινο» ηνπο. 

Ζ καληήια ζηα καιιηά απσζεί ηα ειιελφπνπια. Αηζζάλνληαη άβνια γη’ απηφ 

θαη απνθεχγνπλ ηελ επαθή. ε δπν θείκελα ππάξρεη ε έθθξαζε «αιιαρ αθκπαξ θαη 

ληγθα» πνπ εθζηνκίδεηαη θνξντδεπηηθά απφ ειιελφπνπια. Θεσξνχλ ηνπο πξφζθπγεο 

ηθαλνχο θαη ππεχζπλνπο γηα πξάμεηο βίαο θαη εχρνληαη ηελ απέιαζή ηνπο απφ ηελ 
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ρψξα καο. πλήζσο ηα αγφξηα εθθξάδνπλ αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα απέλαληη ζηα 

πξνζθπγφπνπια. ε θάπνηα θείκελα γίλεηαη αλαθνξά ζε ξαηζηζηηθή ζπκπεξηθνξά εθ 

κέξνπο ησλ Διιήλσλ ε νπνία θέξλεη ζε δχζθνιε ζέζε ηα πξνζθπγφπνπια θαη 

θαηαδηθάδεηαη απφ ηνλ αθεγεηή, ν νπνίνο φκσο θαίλεηαη φηη αξθείηαη ζηελ θξηηηθή 

θαη ζηα επρνιφγηα. ε θάπνηα θείκελα, εθθξάδεηαη αγαλάθηεζε θαη άξλεζε 

απνδνρήο ησλ πξνζθπγφπνπισλ. Σα ειιελφπνπια απνθεχγνπλ λα ηα βνεζήζνπλ, 

φκσο κεηά αηζζάλνληαη ηχςεηο, νη νπνίεο ηα βαζαλίδνπλ. ε θάπνηα θείκελα, 

αλαθέξεηαη αιιαγή ζηάζεο κεηά απφ θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα ζπλχπαξμεο ζηνλ 

ίδην ρψξν. Τπάξρεη επίζεο θάπνηνη καζεηέο πνπ αλαγλσξίδνπλ ζηα πξνζθπγφπνπια 

ην δηθαίσκα ζην επ δελ θαη ζηε κφξθσζε θαη αηζζάλνληαη άζρεκα πνπ απηνί δελ 

δελ εθηηκνχλ ηα αγαζά πνπ έρνπλ, ζεσξνχλ ην ζρνιείν θπιαθή, θαη ηνλ 

ππεξθαηαλαισηηζκφ δξφκν πξνο ηελ επηπρία.  

ε ειάρηζηα θείκελα αλαθέξεηαη ε παξέκβαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηνπ 

Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ γηα λα ξπζκηζηεί θάπνην πξφβιεκα εθθνβηζκνχ ή 

επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο. ην ηέινο ηεο ηζηνξίαο ηνπ, ν αθεγεηήο ζπρλά γίλεηαη 

θίινο κε ην πξνζθπγφπνπιν, θάλνπλ παξέα θαη αληαιιάζνπλ γλψζεηο θαη εκπεηξίεο. 

Ο αθεγεηήο αληηιακβάλεηαη φηη απηφ πνπ ρξεηάδεηαη ην πξνζθπγφπνπιν είλαη κηα 

αγθαιηά, έλα ρέξη βνήζεηαο, αγάπε θαη ρακφγειν. ε δπν θείκελα αλαθέξεηαη φηη « 

Δκείο νη Δπξσπαίνη είκαζηε εγσηζηέο ,θαθνί θαη ζπκπεξηθεξόκαζηε όπσο αθξηβώο θαη 

απηνί πνπ αλάγθαζαλ ηνπο ύξηνπο λα εγθαηαιείςνπλ ηα ζπίηηα ηνπο.» Γεληθά, ηα 

παηδηά ζηα θείκελά ηνπο κηινχλ γηα ηζφηεηα θαη γηα ην απηνλφεην δηθαίσκα κηαο 

δσήο κε αμηνπξέπεηα, ζηέγε, ηξνθή, αζθάιεηα, εξγαζία θαη εθπαίδεπζε. Ο πφιεκνο 

θαηαδηθάδεηαη έληνλα. Οη πεξηζζφηεξνη έθεβνη πεξηγξάθνπλ ηε ζπλάληεζε κε 

θάπνην πξνζθπγφπνπιν σο εκπεηξίαο δσήο, σο κηα επθαηξία λα γλσξίζνπλ 

αλζξψπνπο δηαθνξεηηθήο θνπιηνχξαο θαη θαηαγσγήο. 

 

Δ.4. ρνιηαζκόο θεηκέλσλ πνπ παξάρζεθαλ θαηά ηε Β΄ θάζε.  

 

ηα θείκελα πνπ έγξαςαλ ηα παηδηά κεηά ηελ αλάγλσζε θαη ηνλ ζρνιηαζκφ 

ησλ ηξηψλ θεηκέλσλ πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, δηαπηζηψζακε ηα εμήο : 
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Δ.4. 1. ρνιηαζκόο θεηκέλσλ πνπ παξάρζεθαλ κεηά ηελ αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ « Σν 

πην θξύν θαινθαίξη» 

 

Πεξηγξάθνληαη ζθελέο απφ απηέο πνπ πξνβάιινληαη ζηα ΜΜΔ φπσο ε 

κεηάβαζε ζηα λεζηά κε βάξθα, νη απψιεηεο κέζα ζηε ζάιαζζα, ν έιεγρνο 

ηαπηνηήησλ, ε δηακνλή ζε ζθελέο, νη ηδηραδηζηέο, ηα βξεγκέλα ξνχρα, ην θξχν θαη ε 

πείλα, ηα λεθξά παηδηά. Οη εηθφλεο θξίθεο κεηαθέξνληαη ζρεδφλ ζ’ φιεο ηηο ηζηνξίεο 

θαη απηφ δείρλεη ην πφζν έληνλα ηνπο έρεη επεξεάζεη ε πξνβνιή ηνπο απφ ηα ΜΜΔ. 

ηα θείκελα εκθαλίδνληαη νη εηθφλεο πνπ ζπδεηηνχληαη απφ ηνπο ελήιηθεο ζρεηηθά κε 

ηνπο πξφζθπγεο φπσο: πφιεκνο, θνπζθσηέο βάξθεο, πεηλαζκέλνη ελήιηθεο θαη 

παηδηά, εκπφιεκε θαηάζηαζε, βία, θαηεζηξακκέλα ζπίηηα, ζθελέο, άλζξσπνη ζην 

δξφκν. Αλεζπρεηηθά είλαη ηα ζηεξεφηππα πνπ θαιιηεξγνχληαη γηα ηνπο γείηνλεο 

Σνχξθνπο. Αθφκε πην αλεζπρεηηθά είλαη ηα ζηεξεφηππα πνπ δεκηνπξγνχληαη γηα 

ηνπο πξφζθπγεο νη νπνίνη παξνπζηάδνληαη σο επηθίλδπλνη ηπρνδηψθηεο πνπ θιέβνπλ, 

βηάδνπλ, θαηαζηξέθνπλ, δνπλ εηο βάξνο ησλ Διιήλσλ. Γπζηπρψο απνηππψλεηαη έλα 

ερζξηθφ θιίκα απέλαληη ζηνπο πξφζθπγεο θαη ηα ξαηζηζηηθά θαηλφκελα είλαη 

αλεζπρεηηθά. Απφ ηελ άιιε, ε αίζζεζε ησλ πξνζθχγσλ-φπσο θαηαγξάθεηαη ζηα 

θείκελα ησλ παηδηψλ- είλαη φηη είλαη παληνχ αλεπηζχκεηνη θαη δελ ππάξρεη ρψξνο γη’ 

απηνχο ζηνλ θφζκν. Δίλαη ζπγθινληζηηθή ε αηζηνδνμία θαη ε δχλακε ςπρήο ησλ 

κηθξψλ παηδηψλ πνπ δίλνπλ έλα επράξηζην ηέινο ζηηο ηζηνξίεο ηνπο : νη ήξσεο 

πεηπραίλνπλ ην ζηφρν ηνπο, θηάλνπλ ζηελ παηξίδα ηνπο, μαλαβξίζθνπλ ηελ 

νηθνγέλεηά ηνπο θαη φιεο νη δπζάξεζηεο πεξηπέηεηεο θαη νη αλαπνδηέο μεπεξληνχληαη. 

Τπάξρεη θηιηθή δηάζεζε απέλαληη ζηα πξνζθπγφπνπια, ελζπλαίζζεζε θαη δηάζεζε 

γηα βνήζεηα θαη ζηήξημε. Δπίζεο δηαθαίλεηαη ε κεγάιε αγσλία φισλ ησλ παηδηψλ γηα 

Δηξήλε. 

 

Δ.4. 2. ρνιηαζκόο θεηκέλσλ πνπ παξάρζεθαλ κεηά ηελ αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ « 

Δηξήλε» 

 

Οη καζεηέο ηνπ Γεκνηηθνχ εκπλεπζηήθαλ απφ ηελ ηζηνξία ηεο Δηξήλεο θαη 

έγξαςαλ παξακχζηα κε θαληαζηηθνχο ήξσεο ,νη νπνίνη αθνχ πέξαζαλ απφ πνιιέο 

δπζθνιίεο θαη αλαπνδηέο πέηπραλ ζην ηέινο ην ζηφρν ηνπο θαη έθαλαλ ην φλεηξφ 

ηνπο πξαγκαηηθφηεηα. Υξεζηκνπνίεζαλ επθάληαζηα νλφκαηα γηα ηνπο ήξσεο θαη ηηο 

πεξηνρέο πνπ επηζθέθηεθαλ πνπ επηζθέθηεθαλ απηνί. χκθσλα κε ηα θείκελα ησλ 
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κηθξψλ καζεηψλ, νη δπζθνιίεο μεπεξληνχληαη κε ηελ βνήζεηα θάπνηνπ θίινπ θαη ε 

ειπίδα μαλαγελληέηαη ζηελ ςπρή ηνπ αλζξψπνπ. Οη ηζηνξίεο θαίλεηαη φηη είλαη 

επεξεαζκέλεο απφ ην θείκελν πνπ δηαβάζηεθε ζηελ ηάμε θαη απφ ηελ ζπδήηεζε πνπ 

έγηλε ζρεηηθά κε ην πξνζθπγηθφ κε ηελ θαζνδήγεζε ηεο δαζθάιαο. Σα παηδηά 

αληηιακβάλνληαη ηελ ζνβαξφηεηα ελφο πνιέκνπ θαη ηηο ηξαγηθέο επηπηψζεηο πνπ έρεη 

ζηελ δσή ησλ ιαψλ, ζπκπάζρνπλ κε ηελ πξσηαγσλίζηξηα θαη πξνζπαζνχλ λα ηεο 

ραξίζνπλ έλα θαιχηεξν παξφλ θαη κέιινλ , έζησ θαη κέζα απφ ηα θείκελά ηνπο. Σν 

ζεηηθφ είλαη φηη ε εξσίδα ηνπ βηβιίνπ θαηαθέξλεη λα πεξάζεη ην κήλπκα πεξί 

Δηξήλεο θαη αγσληζηηθφηεηαο. 

 

Δ.4. 3. ρνιηαζκόο θεηκέλσλ πνπ παξάρζεθαλ κεηά ηελ αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ « 

Αδίδ» 

 

Σν θείκελν « Αδίδ» απφ ηνπο « Γηαιφγνπο ηνπ Αηγαίνπ» πξνηάζεθε ζε 

καζεηέο Γπκλαζίνπ νη νπνίνη ζπκκεηείραλ ζην Φεζηηβάι ηνπ Παλειιήληνπ Γηθηχνπ 

γηα ην Θέαηξν θαη ε επίδξαζε ηεο εκπεηξίαο ηνπο απνηππψζεθε ζηα θείκελα πνπ 

πήξακε ζηα ρέξηα καο. Οη καζεηέο, θαηά ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζην θεζηηβάι, κέζα 

απφ δηαδξαζηηθά παηρλίδηα ξφισλ είραλ ηελ επθαηξία λα κπνπλ ζηε ζέζε ησλ 

πξνζθχγσλ θαη λα «βηψζνπλ» ην δξάκα ηνπο. Έηζη, εκθαλίδνληαη πνιχ 

επαηζζεηνπνηεκέλνη. θχβνπλ κε ελδηαθέξνλ ζηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο πξφζθπγεο 

θαη ζπκπάζρνπλ καδί ηνπο. Δπίζεο , αλεζπρνχλ κήπσο βξεζνχλ θαη απηνί θάπνηα 

ζηηγκή ζε παξφκνηα θαηάζηαζε. 

ηα θείκελα ππάξρνπλ αληηθξνπφκελα ζπλαηζζήκαηα απφ ηελ κεξηά ηνπ 

αθεγεηή. Απφ ηε κηα ππάξρεη ν θφβνο ηνπ Άιινπ, πνπ είλαη ζηελ νπζία μέλνο θαη 

άγλσζηνο, εμ αηηίαο ηεο θαιιηέξγεηαο ησλ ζηεξενηχπσλ θαη ησλ πξνθαηαιήςεσλ 

απφ ηελ κεξηά ησλ ΜΜΔ. Απφ ηελ άιιε , επηβεβαηψλεηαη ε έκθπηε επαηζζεζία ησλ 

παηδηψλ απέλαληη ζηνλ πνλεκέλν θαη θαηαηξεγκέλν ζπλνκίιεθφ ηνπο. Οη αθεγεηέο 

ιπγίδνπλ κπξνζηά ζην « κειαρξηλό, ςειόιηγλν αγόξη» πνπ θιαίεη φηαλ θαιείηαη λα 

κηιήζεη γηα ηελ νηθνγέλεηά ηνπ. ε νξηζκέλα θείκελα εθθξάδεηαη ε πιήξεο απνδνρή 

ηνπ Άιινπ θαη ε δηάζεζε βνήζεηαο θαη ζηήξημεο. Δίλαη πξνθαλέο φηη ν ηξφπνο 

αληηκεηψπηζεο ηνπ πξνζθπγηθνχ εμαξηάηαη απφ ηα βηψκαηα θαη ηελ πξνζσπηθφηεηα 

ηνπ θαζελφο , θαζψο θαη απφ ηε ζηάζε ηνπ νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο απέλαληη 

ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Οη αζθήζεηο Γεκηνπξγηθήο γξαθήο ιεηηνχξγεζαλ 
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απειεπζεξσηηθά γηα ηνπο καζεηέο θαη ηνπο έδσζαλ ηελ επθαηξία λα κνηξαζηνχλ 

ζθέςεηο θαη ζπλαηζζήκαηα ηα νπνία δχζθνια ζα εθθξάδαλ ζε άιιε πεξίπησζε.  
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Σ. ΤΕΖΣΖΖ 

 

 

ηελ έξεπλα απηή αζρνιεζήθακε αξρηθά, κε ηε δηεξεχλεζε ηνπ ηξφπνπ κε 

ηνλ νπνίν νη Έιιελεο καζεηέο βιέπνπλ ηα πξνζθπγφπνπια , ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ 

γελληνχληαη ζηελ ςπρή ηνπο φηαλ έξρνληαη ζε επαθή καδί ηνπο. Δπίζεο, 

δηεξεπλήζακε ηελ πηζαλή επίδξαζε ησλ ζθήλσλ βίαο, ζαλάηνπ, πφλνπ θαη δπζηπρίαο 

πνπ πξνβάιινληαη θαζεκεξηλά απφ ηα ΜΜΔ ζηνλ ςπρηζκφ ησλ παηδηψλ θαη ησλ 

εθήβσλ.  

Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ εθηεηακέλε έξεπλά καο, θαηά ηελ 

νπνία ζπγθεληξψζεθαλ θαη κειεηήζεθαλ 261 θείκελα καζεηψλ ειηθίαο 8-14 εηψλ, 

είλαη ηα εμήο: φζνλ αθνξά ζηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ησλ πξνζθπγφπνπισλ απφ ηα 

ειιελφπνπια θαη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ γελληνχληαη ζηελ ςπρή ηνπο θαηά ηελ πξψηε 

θπξίσο επαθή κπνξνχκε λα πνχκε φηη ηα απνηειέζκαηα είλαη εληππσζηαθά. Απφ ηε 

κηα, ηα παηδηά θαη νη έθεβνη απνθαιχπηνπλ κηα ξνκαληηθή θαη αλζξσπηζηηθή ζηάζε 

απέλαληη ζηνλ πφλν ηνπ αδχλακνπ, ζπκπνλνχλ ηα πξνζθπγφπνπια, ηα ιππνχληαη θαη 

ζέινπλ λα ηα βνεζήζνπλ. πγθινλίδνληαη ζηελ ηδέα ηεο απψιεηαο, ηνπ ζαλάηνπ, ηνπ 

απνρσξηζκνχ απφ γνλείο, ζπγγελείο θαη θίινπο. Πξνζπαζνχλ κε θάζε ηξφπν λα 

πάξνπλ απφζηαζε απφ ηηο ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο θαη λα δνπλ κε αηζηνδνμία ην 

κέιινλ. Νηψζνπλ ακεραλία θαη θφβν κπξνζηά ζην πξνζθπγφπνπιν πνπ βξίζθεηαη 

ζηνλ ίδην ρψξν κε εθείλα, ληψζνπλ φκσο θαη ηελ επηζπκία λα ην βνεζήζνπλ. Απφ ηελ 

άιιε, ππάξρνπλ θάπνηα παηδηά πνπ αληηδξνχλ βίαηα απέλαληη ζηνλ Άιιν πνπ 

εηζέξρεηαη ζην ρψξν ηνπο απξφζθιεηνο θαη απαηηείηαη ε παξέκβαζε ηνπ ελήιηθα γηα 

λα βάιεη ηα πξάγκαηα ζηε ζέζε ηνπο. Δπίζεο, αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη έλαο κηθξφο 

αξηζκφο εθήβσλ εθθξάδνπλ έληνλα ηελ αγαλάθηεζή ηνπο γηα ηελ ππάξρνπζα 

θαηάζηαζε θαη δεηνχλ λα αιιάμνπλ ηα πξάγκαηα ζην ειιεληθφ θαη παγθφζκην 

ζθεληθφ θαη λα ζηακαηήζνπλ νη πφιεκνη θαη νη κεηαθηλήζεηο ησλ πιεζπζκψλ.  

Δκβαζχλνληαο πεξηζζφηεξν ζηα θείκελα ησλ παηδηψλ, ζα ραξαθηεξίδακε σο 

ηξαγηθφ ην ζπλαίζζεκα ηεο πξνζσπηθήο επζχλεο θαη ησλ ηχςεσλ πνπ βηψλνπλ σο 
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επί ην πιείζηνλ νη έθεβνη, νη νπνίνη, θαζψο βνκβαξδίδνληαη θαζεκεξηλά απφ ηα 

ΜΜΔ θαη ηα μελνθνβηθά ζηεξεφηππα, εθθξάδνπλ αξρηθά αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα 

θαη θφβν απέλαληη ζηα πξνζθπγφπνπια θαη ζηε ζπλέρεηα αηζζάλνληαη ελνρέο γη’ 

απηή ηε ζηάζε ηνπο. Σελ επίδξαζε ησλ ζθήλσλ βίαο, ζαλάησλ θαη πνιέκσλ, πνπ 

πξνβάιινληαη απφ ηα ΜΜΔ, ζηνλ ςπρηζκφ ησλ παηδηψλ θαη ησλ εθήβσλ θαη ζηνλ 

ηξφπν αληηκεηψπηζεο ησλ πξνζθπγφπνπισλ ζα ηελ ραξαθηεξίδακε σο αξλεηηθή, 

θαζψο νδεγνχλ ζε ξαηζηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο. Έηζη, ζπρλά, νη πξφζθπγεο 

ζεσξνχληαη εθ πξννηκίνπ επηδήκηνη γηα ηελ νηθνλνκία, επηθίλδπλνη γηα ηελ νκαιή 

θνηλσληθή δσή θαη θαηά ζπλέπεηα αλεπηζχκεηνη . Έλα ζεηηθφ ζηνηρείν πνπ 

απνηππψλεηαη ζηα θείκελα είλαη ε αλάδπζε ηεο ηδέαο ηνπ εζεινληηζκνχ θαη ε 

έθθξαζε επηζπκίαο πξνζθνξάο ζην θνηλσληθφ ζχλνιν. 

Σέινο, φζνλ αθνξά ηηο εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο πνπ πινπνηνχληαη ζρεηηθά κε 

ην πξνζθπγηθφ δήηεκα ζηα ζρνιεία ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη ηεο Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο κε πξσηνβνπιία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη άιισλ Οξγαληζκψλ, 

εληνπίζακε πνιιέο δπλαηφηεηεο θαη επηινγέο γηα φζνπο ζέινπλ λα αζρνιεζνχλ κε 

ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ην πξνζθπγηθφ θαη ηελ πξνζηαζία 

ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ.  

Δπίζεο αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπλεξγάζηεθαλ καδί 

καο, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ηερληθέο ηεο Γεκηνπξγηθήο γξαθήο, δήισζαλ 

ελζνπζηαζκέλνη απφ ηελ αληαπφθξηζε ησλ καζεηψλ ηνπο .  

Κιείλνληαο, ζα ζέιακε λα αλαθεξζνχκε ζηελ πξσηνηππία ηνπ ηξφπνπ 

έξεπλαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, θαζψο αληηθαηέζηεζε ηα εξσηεκαηνιφγηα θαη ηηο 

ζπλεληεχμεηο θαη έδσζε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ηελ επθαηξία λα ζθχςνπλ κέζα ηνπο, 

λα πξνβιεκαηηζηνχλ πάλσ ζε έλα επαίζζεην ζέκα –ηακπνχ φπσο απηφ ηνπ 

ξαηζηζκνχ- θαη λα εθθξαζηνχλ ειεχζεξα θαη απζφξκεηα, αλψλπκα, ρσξίο ην άγρνο 

ηεο θξηηηθήο. Απηφ καο ράξηζε έλαλ κεγάιν αξηζκφ κνλαδηθψλ θεηκέλσλ, 

απνθαιππηηθψλ γηα ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ θάζε παηδηνχ θαη ηνλ ηξφπν ζθέςεο ηνπ. 
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Ε. ΠΡΟΣΑΔΗ 

 

 

 

ε κηα ρψξα πνπ έρεη λα αληηκεησπίζεη άπεηξα πξνβιήκαηα νηθνλνκηθά, 

θνηλσληθά, πνιηηηθά, αμηαθά, ην πξνζθπγηθφ απνηειεί κηα επηπιένλ πιεγή. Γίλνληαη 

πξνζπάζεηεο γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπ, φκσο απαηηνχληαη πεξηζζφηεξεο θαη 

θαιχηεξα νξγαλσκέλεο δξάζεηο. Σν ζρνιείν είλαη ν ρψξνο φπνπ κπνξνχλ λα 

θαιιηεξγεζνχλ νη αμίεο ηεο ηζφηεηαο, ηεο απνδνρήο ηνπ Άιινπ θαη ηεο ειεπζεξίαο. 

Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ πξνηείλνπκε ηα παξαθάησ: 

 Σελ έληαμε ηεο Γεκηνπξγηθήο γξαθήο ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ σο ηερληθή 

παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ ζε φιεο ηηο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο, δηφηη είλαη έλα 

αμηφινγν εξγαιείν έθθξαζεο ζθέςεσλ θαη ζπλαηζζεκάησλ πνπ βνεζάεη ην 

παηδί λα θαηαλνήζεη ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηνλ θφζκν πνπ ην πεξηβάιιεη. 

Δπηπιένλ , είλαη έλα εξγαιείν πνπ βνεζάεη ζηελ δεκηνπξγία θιίκαηνο 

εκπηζηνζχλεο θαη ζπλεξγαζίαο κέζα ζηελ ηάμε.  

 Σελ αλαζεψξεζε θαη ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ ηεο 

Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο κε θείκελα πνπ αθνξνχλ 

ηελ απνδνρή ηνπ «Άιινπ» θαη θαιιηεξγνχλ ηελ ελζπλαίζζεζε, θαζψο θαη ηε 

δεκηνπξγία ελφο θαηαιφγνπ κε ζχγρξνλα ινγνηερληθά θείκελα ζρεηηθά κε ην 

πξνζθπγηθφ, πξνο δηεπθφιπλζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζέινπλ λα 

δνπιέςνπλ πάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα.  

 Σέινο, ζα πξέπεη λα δνζεί κεγαιχηεξε βαξχηεηα ζηελ πινπνίεζε 

θαηλνηφκσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ εληαγκέλσλ ζην σξνιφγην 

πξφγξακκα κε απνδέθηεο ηνπο καζεηέο φισλ ησλ βαζκίδσλ. Ο ζεβαζκφο 

ησλ αλζξσπίλσλ αμηψλ είλαη θάηη πνπ καζαίλεηαη κέζα ζηελ νηθνγέλεηα θαη 

ζην ζρνιείν θαη πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε πξέπεη λα θηλεζνχκε, φρη κφλν 
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γηα ην θαιφ ησλ πξνζθπγφπνπισλ, αιιά θαη γηα ην θαιφ ησλ δηθψλ καο 

παηδηψλ. 

Κιείλνληαο, επειπηζηνχκε φηη κε ηελ παξνχζα εξγαζία καο ζα ζπλεηζθέξνπκε 

ζηελ πξνζπάζεηα πνπ γίλεηαη απφ ηελ Πνιηηεία θαη ηνλ εθπαηδεπηηθφ θφζκν γηα ηελ 

δηαζθάιηζε ηεο αξκνληθήο ζπκβίσζεο απηνρζφλσλ θαη πξνζθχγσλ θαη γηα ηελ 

νκαιή θνηλσληθή έληαμε ησλ δεχηεξσλ ζηελ ειιεληθή θνηλσλία. 
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Ζ. ΔΠΗΛΟΓΟ 

 

 

 

Με εξγαιείν ηε Γεκηνπξγηθή γξαθή, θαηαθέξακε λα απνδείμνπκε ηελ 

αξρηθή καο ππφζεζε φηη ηα ειιελφπνπια αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα απνδνρήο ηνπ 

Άιινπ πνπ ζεσξείηαη φηη έξρεηαη λα εηζβάιιεη ζην δηθφ ηνπο «πξνζηαηεπκέλν θαη 

κνλσκέλν» θνηλσληθφ πεξηβάιινλ κε ζηφρν ηελ ελζσκάησζε ή απιά ηελ επηβίσζε. 

Ζ έξεπλα πνπ έγηλε ζηα ζρνιεία απνθάιπςε ηελ αξλεηηθή επίδξαζε ησλ ΜΜΔ ζηελ 

πξνζπάζεηα επαηζζεηνπνίεζεο ηεο θνηλήο γλψκεο γηα ην πξνζθπγηθφ θαη ηα 

αληηθξνπφκελα ζπλαηζζήκαηα πνπ δεκηνπξγνχλ ζηελ παηδηθή ςπρή. Σα πεξηζζφηεξα 

θείκελα ησλ παηδηψλ δίλνπλ κελχκαηα ζπκθηιίσζεο θαη εηξεληθήο ζπλχπαξμεο ησλ 

ιαψλ θαη πξνθαινχλ ηνπο ελήιηθεο ζε αιιαγή ζηάζεο απέλαληη ζηνπο πξφζθπγεο. 

Θα ήηαλ θαιφ λα πινπνηεζνχλ θαη λέα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζηα ζρνιεία κε 

ζηφρν ηελ θαιιηέξγεηα κηαο λέαο ζπλείδεζεο ηνπ πνιίηε απαιιαγκέλε απφ 

ξαηζηζηηθέο επηξξνέο πνπ δελ ζα βιέπεη ηνπο κεηαλάζηεο σο πξφζσπα πξνο 

νηθνλνκηθή εθκεηάιιεπζε, νχηε σο δηαθνξεηηθνχο πνπ πξέπεη λα αλερφκαζηε θαη λα 

ππνκέλνπκε, αιιά σο κηα επέλδπζε γηα ην κέιινλ. Απνδερφκελνη ηηο δηαθνξέο θαη 

αλαγλσξίδνληαο ηελ θνηλή καο αλζξσπηά θαη ηελ θνηλή καο ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε, ζα 

κπνξέζνπκε λα ζπλππάξμνπκε αξκνληθά κε ηνπο άιινπο αλεμάξηεηα απφ ηηο 

δηαθνξέο πνπ καο ρσξίδνπλ. 
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Η. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

 

 

Η. Λίζηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ πνηνηηθή αλάιπζε ησλ θεηκέλσλ 

ησλ παηδηψλ.  

1. Πψο αληηδξά ην ειιελφπνπιν βιέπνληαο ην άγλσζην παηδί.  

2. Πνηα είλαη ηα ζπλαηζζήκαηα απηνχ πνπ αλνίγεη ηελ πφξηα 

3. Δμσηεξηθή πεξηγξαθή ηνπ πξνζθπγφπνπινπ. 

4. πλαηζζήκαηα ηνπ πξνζθπγφπνπινπ. 

5. Ση ζέιεη, ηη ρξεηάδεηαη. 

6. Ση ηνπ πξνζθέξεηαη. 

7. Σξφπνο επηθνηλσλίαο ηνπ ειιελφπνπινπ κε ην πξνζθπγφπνπιν. 

8. Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ηνπ πξνζθπγφπνπινπ. 

9. Σέινο ηεο ηζηνξίαο. 

 

ΗΗ. Κείκελν « Δηξήλε» 
65

 

 

«Ζ Δηξήλε, βιέπνληαο ηηο θιφγεο λα πέθηνπλ απφ ηνλ νπξαλφ, έθπγε καθξηά. Ήηαλ 

πεηλαζκέλε. Καλέλαο δελ ελδηαθεξφηαλ γηα έλα παηδί πνπ ήηαλ κφλν ηνπ θαη 

ηξνκαγκέλν. Ζ Δηξήλε έηξερε θαη έηξερε θαη δελ ζηακάηεζε κέρξη πνπ έθζαζε ζ’ 

έλα ήζπρν, εηξεληθφ ρσξηφ. Γχν άλζξσπνη θάζνληαλ ζ’ έλα παγθάθη κπξνζηά απφ 

έλα ζπίηη, ιηάδνληαλ ζην δεζηφ ήιην, κηινχζαλ αδηάθνπα θαη θαίλνληαλ 

επραξηζηεκέλνη. Ζ Δηξήλε ήηαλ κφλε θαη πεηλαζκέλε. Ρψηεζε αλ ζα κπνξνχζε λα 

δήζεη εθεί, ζην ρσξηφ. Καη κήπσο είραλ έλα θνκκαηάθη ςσκί ή θάηη άιιν πνπ ζα 

κπνξνχζε λα θάεη. «Απηφ είλαη αλεπίηξεπην», είπε έλαο απφ ηνπο ρσξηθνχο. «Έλα 

παηδί λα πεξηθέξεηαη θαη λα δεηηαλεχεη θαγεηφ! Κάπνηνο πξέπεη λα θάλεη θάηη γη’ 

απηφ! Ζ ζέζε ηεο είλαη ζην νξθαλνηξνθείν!» 

Σφηε, θάιεζαλ ηελ αζηπλνκία γηα λα πηάζεη ηελ Δηξήλε. κσο ε Δηξήλε έθπγε 

καθξηά.Έθζαζε ζ’ έλα δάζνο. Δθεί βξήθε κεξηθά βαηφκνπξα, ηα έθαγε θαη έηζη 
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έλησζε ιηγφηεξν πεηλαζκέλε. Πάλσ ζε θάπνηα ρφξηα έθαλε έλα καιαθφ, δεζηφ 

θξεβάηη. κσο, πεηλνχζε αθφκε, θαη νη ζφξπβνη ηεο λχρηαο ηελ έθαλαλ λα θνβάηαη. 

ρη, δελ κπνξνχζε λα κείλεη εθεί γηα πάληα, νινκφλαρε. Ζ Δηξήλε άξρηζε λα 

πεξηπιαλάηαη πάιη ζην δάζνο θαη αθνινπζψληαο ηελ φζθξεζή ηεο, έθζαζε ζηελ 

άιιε πιεπξά ηνπ. Δθεί κπήθε ζηε ρψξα ησλ Πεηξνθάγσλ. Ήηαλ πνιχ θηιηθνί θαη 

έδσζαλ ζηελ Δηξήλε λα θάεη κία ρνχθηα πέηξεο. κσο εθείλε δελ κπνξνχζε λα ηηο 

θάεη. Σφηε νη Πεηξνθάγνη ζχκσζαλ. «Γελ ζνπ θάλεη ν ηφπνο καο; Αλ δελ ηξσο φ,ηη 

ζνπ δίλνπκε, ηφηε θαιχηεξα λα θχγεηο!» Σφηε ε Δηξήλε ζθέθζεθε ιππεκέλε: «Γελ 

κε ζπκπαζνχλ γηαηί είκαη μέλε θαη δηαθνξεηηθή απφ απηνχο.» Καη απηφ ήηαλ 

αιήζεηα. Οη Πεηξνθάγνη εμαθαλίζηεθαλ θαη ηελ άθεζαλ κφλε ηεο. Ζ Δηξήλε 

ζπλέρηζε ηελ πεξηπιάλεζή ηεο. Γηέζρηζε μαλά έλα ηεξάζηην, ζθνηεηλφ δάζνο. 

Μπξνζηά ηεο ήηαλ ε ρψξα κε ηηο Μεηαμσηέο Οπξέο. 

«Καιψο ήξζεο! Καιψο ήξζεο!», ηεο θψλαμαλ θαη ηε ξψηεζαλ ηη ζέιεη απφ ηνλ ηφπν 

ηνπο. 

«Χ, κφλν έλα κηθξφ θνκκαηάθη ςσκί θαη κηα δεζηή γσληά λα θνηκεζψ», είπε ε 

Δηξήλε 

«Απηφ κπνξείο λα ην έρεηο», ηηηίβηζαλ νη Μεηαμσηέο Οπξέο. 

Χζηφζν, κία απ’ απηέο πνπ ζηεθφηαλ πίζσ απφ ηελ Δηξήλε, είπε ηξνκαγκέλα: 

«Γελ έρεη νπξά !» Σφηε φιεο ζέιεζαλ λα θνηηάμνπλ ηελ Δηξήλε απφ πίζσ, θαη φηαλ 

είδαλ φηη πξαγκαηηθά δελ είρε νπξά, είπαλ αλήζπρεο: «ρη δελ κπνξείο λα κείλεηο 

καδί καο. ην θάησ θάησ, δελ έρεηο κεηαμσηή νπξά».«Μα, απηφ δελ έρεη ζεκαζία», 

πξνζπάζεζε λα ηνπο θαζεζπράζεη ε Δηξήλε. «Μπνξψ λα θξεκάζσ κία γχξσ απφ ηε 

κέζε κνπ ή λα θαξθηηζψζσ κία κε παξακάλα.» «ρη, φρη απηφ δε θζάλεη», θψλαδαλ 

νη Μεηαμσηέο Οπξέο ηξνκνθξαηεκέλεο. «Μφλν νη Μεηαμσηέο Οπξέο επηηξέπεηαη λα 

δνπλ ζ’ απηή ηε ρψξα». Ζ Δηξήλε παξαθάιεζε, ηθέηεπζε, αιιά ρσξίο απνηέιεζκα. 

θέθζεθε ζηελαρσξεκέλε, «Γε κε βνεζάλε γηαηί είκαη μέλε θαη δηαθνξεηηθή απ΄ 

απηέο». 

Ξαλαπήξε ην δξφκν ηεο θαη φηαλ έθζαζε ζηελ άθξε ηνπ δάζνπο κπήθε ζηε ρψξα 

ησλ Μνπηδνπξσκέλσλ Κνξαθηψλ. Δδψ ηελ ππνδέρζεθαλ ζεξκά. Έλα Κνξάθη ηεο 

πξνζέθεξε κία καιαθή θσιηά πάλσ, ςειά ζ’ έλα γπκλφ δέληξν θαη έλα ςφθην 

πνληίθη γηα λα θάεη. 

Σν πνληίθη είρε αξρίζεη ήδε λα κπξίδεη, πξάγκα πνπ ην έθαλε ηδηαίηεξα ιαρηαξηζηφ 

γηα ηα θνξάθηα. Αιιά ε Δηξήλε δελ ήζειε λα θάεη ην πνληίθη. Ζ ηδέα θαη κφλν, έθαλε 
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ην ζηνκάρη ηεο λα αλαθαηεχεηαη. Καη δελ κπνξνχζε λα αλέβεη ζην δέληξν, γηαηί ήηαλ 

πνιχ ςειφ. 

«Πξέπεη λα πεηάμεηο πάλσ, ςειά», ηε ζπκβνχιεςαλ ηα Μνπηδνπξσκέλα Κνξάθηα. 

Αιιά ε Δηξήλε  δελ κπνξνχζε λα πεηάμεη. 

«Γελ ππάξρεη ηίπνηε άιιν εδψ», είπαλ ιππεκέλα ηα Μνπηδνπξσκέλα Κνξάθηα. 

Έηζη ε Δηξήλε ζθέθζεθε: «Γελ κε θαηαιαβαίλνπλ γηαηί είκαη μέλε θαη δηαθνξεηηθή 

απ’ απηνχο.» 

Γελ ηεο έκελε ηίπνηε άιιν λα θάλεη απφ ην λα ζπλερίζεη λα πεξπαηάεη. ην ηέινο ηνπ 

δάζνπο κπήθε ζηε ρψξα ησλ Αρφξηαγσλ. Ήηαλ πινχζηνη, δνχζαλ ζε κεγάια, άλεηα 

ζπίηηα θαη πάληα είραλ αξθεηφ θαγεηφ. ,ηη ηνπο πεξίζζεπε, ην πεηνχζαλ. Αθφκα 

θαη ηα δσάθηα ηνπο απνιάκβαλαλ ην θαιχηεξν θαγεηφ. ηαλ νη άλζξσπνη 

ζπλαληηφληαλ ζην δξφκν, αγθαιηάδνληαλ θαη αληάιιαδαλ θηιηά, έλα ζε θάζε 

κάγνπιν. Αιιά θαλέλαο δελ αγθάιηαζε ηελ Δηξήλε, παξφιν πνπ ε πείλα ηεο θαη ε 

κνλαμηά ηεο ήηαλ νινθάλεξε. Νηξνπαιά, ραηξέηεζε δχν αλζξψπνπο θαη ξψηεζε πνπ 

κπνξνχζε λα βξεη θάηη λα θάεη θαη έλα δεζηφ κέξνο γηα λα θνηκεζεί. Αιιά εθείλνη 

εμνξγίζηεθαλ!  

«Γίλε ηνπ απφ δσ! Γελ καο πεξηζζεχεη ηίπνηα !», είπαλ νη Αρφξηαγνη. 

«Οη πινχζηνη δελ μέξνπλ πφζν πνλάεη ε πείλα», ζθέθζεθε ε Δηξήλε. «Πξέπεη λα 

ςάμσ γηα θησρνχο αλζξψπνπο. Απηνί μέξνπλ πφζν νδπλεξφ είλαη λα κε ζε βνεζάεη 

θαλέλαο». 

Πξνρψξεζε κέρξη ηελ άθξε ηεο πφιεο, ζε κηα πεξηνρή πίζσ απφ κεγάια εξγνζηάζηα 

θαη ζθνππηδφηνπνπο, Δθεί, θησρνί άλζξσπνη δνχζαλ ζε παξάγθεο. 

«Φχγε!», θψλαμαλ φηαλ είδαλ έλα μέλν παηδί. «Γε ζε ρξεηαδφκαζηε εδψ. Δάλ 

καδεπηνχκε πνιινί θησρνί εδψ, δελ ζα ππάξρεη νχηε αξθεηφ θαγεηφ νχηε θαη ρψξνο 

γηα λα κείλνπκε.» 

« Πξέπεη λα θαηαιάβεηο.» 

Ζ Δηξήλε θαηάιαβε φηη δελ κπνξνχζε λα δήζεη εθεί. Αιιά δελ ήμεξε πιένλ πνχ 

αιινχ λα πάεη. Καη ζαλ λα κελ έθζαλαλ φια απηά, άξρηζε θαη λα βξέρεη. Ζ Δηξήλε 

απνκαθξχλζεθε απφ ηελ πφιε θαη θαηεπζχλζεθε πξνο ηα ρσξάθηα. Ξαθληθά είδε 

έλα ηεξάζηην δέληξν. ηα θιαδηά ηνπ θάπνηνο είρε ρηίζεη έλα ζπίηη απφ παιηά θαη 

άρξεζηα πξάγκαηα. Καζφηαλ ζην παξάζπξν, θνηηνχζε έμσ θαη έηξσγε έλα κεγάιν 

θνκκάηη ςσκί κε ηπξί. 

«Γεηα ζνπ! Έια πάλσ λα ζνπ δψζσ ιίγν ςσκί κε ηπξί», ηεο θψλαμε. «Φαίλεζαη 

θνπξαζκέλε θαη πεηλαζκέλε. Κάζηζε εδψ πνπ είλαη δεζηά θαη ζηεγλά.» 
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«Πνηνο είζαη;» ξψηεζε ε Δηξήλε μαθληαζκέλε, θνηηάδνληαο απηφλ ηνλ άληξα πνπ 

ήηαλ ληπκέλνο αιιφθνηα κε ηφζν έληνλα ρξψκαηα, φζν θαη ην ζπηηάθη ηνπ. 

«Δίκαη ν θχξηνο Καιφθαξδνο», απάληεζε. 

«Α», είπε ε Δηξήλε, πνπ δελ είρε μαλαθνχζεη απηφ ην φλνκα, «Έηζη δελ ιέγνληαη 

φζνη είλαη επγεληθνί κε ηνπο άιινπο;»  

αο έςαρλα πνιχ θαηξφ. Αλ κνπ ην επηηξέπαηε, ζα ήζεια λα έξζσ λα κείλσ εδψ κε 

ζαο θαη ηελ νηθνγέλεηά ζαο.» Κη έηζη, o θχξηνο Καιφθαξδνο άλνημε ην ζπίηη ηνπ ζηελ 

Δηξελνχια  πνπ έκεηλε θνληά ηνπο γηα πνιχ, πνιχ θαηξφ. 

 

ΗΗΗ. ΓΗΑΛΟΓΟΗ ΣΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ «Αδίδ» 

 

«Σν φλνκά κνπ είλαη Αδίδ, είκαη 16 ρξνλψλ, απφ ην Αθγαληζηάλ. Γελλήζεθα ζην 

Αθγαληζηάλ θαη απφ εθεί έρσ φιεο ηηο παηδηθέο κνπ αλακλήζεηο. Πνπζελά δελ είλαη 

ηφζν φκνξθα φζν ζηελ παηξίδα κνπ. Γηα έλα δηάζηεκα ηαμίδεςα κε ηνπο θίινπο 

κνπ, πήγα ζηελ Κακπνχι θαη πέξαζα πνιχ σξαία. Ολεηξεχνκαη, λνζηαιγψ πνιχ ηε 

ρψξα κνπ. Διπίδσ κηα κέξα λα κπνξέζσ λα γπξίζσ θαη λα δήζσ εθεί. Σν 

Αθγαληζηάλ είλαη ηα πάληα γηα κέλα. Γελ ζα ην μεράζσ πνηέ. Δθεί δνπλ νη γνλείο 

κνπ, εθεί είλαη ην ζπίηη κνπ. Γελ ππάξρεη ζπίηη ζηελ μεληηηά. Σα αγαπεκέλα κνπ 

πξφζσπα είλαη νη γνλείο κνπ. Θέισ λα ηνπο μαλαδψ. Σνπο έρσ ηφζν επηζπκήζεη! Σν 

αγαπεκέλν κνπ κέξνο είλαη ην γήπεδν πνδνζθαίξνπ. Ο αγαπεκέλνο κνπ ρψξνο είλαη 

εθεί φπνπ δηαινγίδνκαη θαη εξεκψ. Σν κεγαιχηεξν πξφβιεκα γηα καο ζην 

Αθγαληζηάλ είλαη ε αζθάιεηα, γηαηί αλήθνπκε ζε κηα ζπγθεθξηκέλε θπιή. Δίκαζηε 

Υαδαξά θαη νη Σαιηκπάλ θφβνπλ θεθάιηα θαη ιέλε: «Δίζαη Υαδαξά, είζαη Υαδαξά!» 

Αλαγθάζηεθα λα αθήζσ ηελ νηθνγέλεηά κνπ θαη λα ηαμηδέςσ κε ρηιηάδεο ειπίδεο 

γηα λα θηάζσ ζηελ Δπξψπε. κσο, ηα ζχλνξα ηεο FYROM ήηαλ θιεηζηά.  

Σα ηξία ηειεπηαία ρξφληα πνπ ηαμίδεπα θαη ήκνπλ καθξηά απφ ηελ παηξίδα 

κνπ ήηαλ ζαλ λα κελ δνχζα. Γελ ραηξφκνπλα ηε δσή. Σξία ρξφληα απφ ηε δσή κνπ 

πέξαζαλ, αιιά δελ ζπγθξίλνληαη νχηε κε κηα κέξα ζην Αθγαληζηάλ. Δδψ ζηελ 

Διιάδα είκαη ζρεηηθά ραξνχκελνο. Μνπ αξέζεη ε δσή ζηνλ ηφπν ζαο θαη ληψζσ 

αζθαιήο, φκσο θαη πάιη δελ αηζζάλνκαη θαιά, αθνχ δελ έρσ εθπιεξψζεη αθφκα 

φζα αλαδεηψ. ην κεηαμχ, ε δσή κνπ κέρξη ζήκεξα φρη κφλν δελ θαιπηέξεςε, αιιά 

ρεηξνηέξεςε. Κάζε κέξα ζηελ μεληηηά πεξλά ζαλ ρίιηεο κέξεο. Γπζηπρψο, θαίλεηαη 

πσο δελ ππάξρεη άιιε ιχζε. «Παηξίδα, ε αγάπε ζνπ είλαη ε πεξεθάληα κνπ… 
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Παηξίδα, γηα ζέλα λα ζπζηαζηψ… Μπνξψ λα δψζσ θαη ςπρή θαη ζψκα γηα ζέλα…» 

Δίηε γξάςσ είηε φρη, δελ έρεη δηαθνξά. Γηαηί θαλέλαο δελ κπνξεί λα κε θαηαιάβεη. 

Απηά πνπ γξάθσ δείρλνπλ ηελ λνζηαιγία κνπ. Αθγαλνί θίινη κνπ, ειπίδσ λα κελ 

κπνξέζεηε λα δηαβάζεηε απηά ηα ιφγηα. Αλ φκσο ηα δηαβάζεηε κελ ηα κεηαθξάζεηε 

ζε θαλέλαλ άιινλ. Ηνχιηνο 2016
66

 

  

                                                 
66

http://www.unhcr.gr/fileadmin/Greece/Extras/ITB/2015/News_Story/PI/16-11-

2016/gia_internet_monologoiapo_to_aigaio.pdf 

 

http://www.unhcr.gr/fileadmin/Greece/Extras/ITB/2015/News_Story/PI/16-11-2016/gia_internet_monologoiapo_to_aigaio.pdf
http://www.unhcr.gr/fileadmin/Greece/Extras/ITB/2015/News_Story/PI/16-11-2016/gia_internet_monologoiapo_to_aigaio.pdf
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ΗV. ΚΔΗΜΔΝΑ ΠΑΗΓΗΧΝ  
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Μάξηηνο 2018 

Μάξηηνο 2018 
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Μεταπτυχιακή εργασία -  

της Αντωνίας Θεοχαρίδου 
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Δηζαγσγή 

 

 

Σν παξφλ εγρεηξίδην κε ηίηιν «Κη ήξζαλ κηα κέξα…» απνηειείηαη απφ δχν 

κέξε: Σν πξώην κέξνο πεξηιακβάλεη εμήληα έμη θείκελα ( 66) θαη απνζπάζκαηα 

θεηκέλσλ, επηιεγκέλσλ απφ έλα ζχλνιν δηαθνζίσλ εμήληα ελφο( 261) θεηκέλσλ 

γξακκέλσλ απφ παηδηά ειηθίαο 8-14 εηψλ ζην πιαίζην έξεπλαο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ηηο αλάγθεο ηεο Γηπισκαηηθήο εξγαζίαο ηεο Αλησλίαο 

Θενραξίδνπ, θνηηήηξηαο ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ ηκήκαηνο Γεκηνπξγηθήο Γξαθήο, ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, κε ηίηιν « Αλάιπζε δεκηνπξγηθνχ θεηκεληθνχ 

ιφγνπ καζεηψλ ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζρεηηθά κε 

ηνπο πξφζθπγεο ζπλνκήιηθνπο ηνπο κε παξάιιειε αμηνπνίεζε δηαθεηκεληθψλ 

ινγνηερληθψλ παξεκβάζεσλ ησλ Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ». Σν δεύηεξν κέξνο ηνπ 

εγρεηξίδηνπ πεξηιακβάλεη ηξηάληα δχν (32) πξνηάζεηο Γεκηνπξγηθήο γξαθήο 

εκπλεπζκέλεο απφ  ηα θείκελα ησλ παηδηψλ.  

Ζ παξνχζα ζπιινγή θεηκέλσλ απνηειεί έλα απζεληηθφ πιηθφ απνθαιππηηθφ 

ηεο ζηάζεο ησλ Διιήλσλ καζεηψλ απέλαληη ζην πξνζθπγηθφ θαζψο θαη ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ πνπ γελληνχληαη ζηελ ςπρή ηνπο θαηά ηελ επαθή ηνπο κε ηνπο 

πξφζθπγεο. Απφ ηε κηα, είλαη εκθαλήο ε θαζνξηζηηθή επίδξαζε ησλ κέζσλ καδηθήο  

ελεκέξσζεο ζηε δηακφξθσζε αξλεηηθψλ ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ θαη απφ ηελ 

άιιε, ζπγθηλεί ε αγλφηεηα θαη ν ξνκαληηζκφο ηεο παηδηθήο ςπρήο ε νπνία επηδεηεί 

έλαλ θφζκν ηζφηεηαο, ειεπζεξίαο θαη εηξήλεο. 

Σα θείκελα δεκηνπξγήζεθαλ ράξε ζηελ πνιχηηκε ζπλεξγαζία ηεο 

εξεπλήηξηαο κε ηνπο καζεηέο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ παξαθάησ ζρνιείσλ: 

Πεηξακαηηθφ ρνιείν εξξψλ, 6
νπ

 Γεκνηηθφ ρνιείν εξξψλ, Γεκνηηθνχ ρνιείνπ 

Νένπ θνπνχ θαη Μνπζηθφ Γπκλάζην εξξψλ.  

ηόρνο ηνπ παξφληνο εγρεηξηδίνπ είλαη λα ιεηηνπξγήζεη σο εθπαηδεπηηθφ 

εξγαιείν, ρξεζηηθφ θαη θηιηθφ πξνο ηνλ αλαγλψζηε, ην νπνίν κπνξεί απφ ηε κηα, λα 

δψζεη ηξνθή ζπδήηεζεο πάλσ ζην πξνζθπγηθφ θη απφ ηελ άιιε, λα απνηειέζεη πεγή 

έκπλεπζεο γηα ηε ζπγγξαθή άιισλ θεηκέλσλ φπσο  ελφο παξακπζηνχ , ελφο 
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ζεαηξηθνχ δηαιφγνπ, κηαο εηθνλνγξαθεκέλεο ηζηνξίαο. Δπίζεο ,κπνξεί λα 

αμηνπνηεζεί γηα ηελ πινπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ θαιιηηερληθήο έθθξαζεο κέζσ ηεο 

θίλεζεο, ηεο κνπζηθήο ή ηεο δσγξαθηθήο. Ο αλαγλψζηεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη 

νιφθιεξν ην πιηθφ ή κέξνο απηνχ, αθνινπζψληαο ηε ζεηξά ησλ θεηκέλσλ ή 

επηιέγνληαο ηα θείκελα πνπ αληαπνθξίλνληαη θαιχηεξα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ζηφρνπο ηνπ.  

Οη πξνηεηλφκελεο αζθήζεηο δεκηνπξγηθήο γξαθήο ζην δεχηεξν κέξνο ηνπ 

εγρεηξηδίνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηελ παξαγσγή αθεγεκαηηθνχ ή ζεαηξηθνχ 

ιφγνπ απφ ηνπο καζεηέο κε παξάιιεια νθέιε θαζψο έρνπλ σο άμνλα ηελ ελεξγή 

ζπκκεηνρή, ηε ζπλεξγαζία, ηε δεκηνπξγία θαη ηελ ειεχζεξε έθθξαζε. «Μέζα απφ ην 

δηδαθηηθφ αληηθείκελν ηεο Γεκηνπξγηθήο Γξαθήο νη καζεηέο πεηξακαηίδνληαη ζε 

πνηθίια ινγνηερληθά είδε ρσξίο ην θφβν ζσζηνχ ή ιάζνπο (Morley 2009, 6), ελψ 

ηαπηφρξνλα δίλεηαη έµθαζε ζηε δεκηνπξγηθή δξαζηεξηφηεηα, ζηελ απην-απνθάιπςε 

µέζσ ηεο γιψζζαο θαη ζηελ επθάληαζηε αμηνπνίεζε πξνζσπηθψλ απεηξηψλ θαη 

ζπλαηζζεκάησλ (Protherough 1983, 56).»
67

 

Κιείλνληαο, ζα ζέιακε λα εθθξάζνπκε ηελ ειπίδα φηη απφ ηε κηα, νη πξνηάζεηο 

καο ζα εληζρχζνπλ ηελ πξνζπάζεηα θαηαπνιέκεζεο ησλ ζηεξενηππηθψλ  

αληηιήςεσλ, ησλ δηαθξίζεσλ θαη ηνπ ξαηζηζκνχ θαη, απφ ηελ άιιε, βνεζψληαο ηνπο 

καζεηέο λα μεπεξάζνπλ ην θφβν ηεο « ιεπθήο ζειίδαο», ζα νδεγήζνπλ ζηελ 

παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ, κε ηξφπν ειθπζηηθφ θαη παηγληψδε.  

  

                                                 
67

 Κσηφπνπινο, Ζ. Σξ,2014 
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Δμήληα έμη επηιεγκέλα θείκελα καζεηώλ 

 

 

Tα δηαθνξεηηθά ρξψκαηα ζηα ηα παξαθάησ θείκελα δειψλνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ 

απνηππψλνληαη, θαηά πξνηεξαηφηεηα, απφ ηνπο ζπγγξαθείο ηνπο.  

 ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα 

 θφβνο 

 αγαλάθηεζε 

 

 

Κείκελν 1 

ήκεξα ζην ζρνιείν ήξζε έλα θαηλνχξγην παηδί. Σν ιέλε Αιί. Μαο κίιεζε ζηα 

αγγιηθά γηα ηε ρψξα ηνπ, γηα ηνλ πφιεκν, γηα ηνλ ηξφκν πνπ έδεζε εθεί. Μαο κίιεζε 

γηα  δπζθνιίεο πνπ νχηε κπνξνχζακε λα θαληαζηνχκε.  ηαλ άξρηζε λα κηιάεη γηα 

ηελ νηθνγέλεηά ηνπ, γηα ηνπο γνλείο ηνπ, ηα αδέξθηα ηνπ, ηνπο θνιιεηνχο ηνπ, ην 

ζθχιν ηνπ, ηνλ πήξαλ ηα θιάκαηα. πγθηλεζήθακε θαη εκείο θαη ηνλ αγθαιηάζακε. 

Ήηαλ πνιχ ληξνπαιφο. Σελ άιιε κέξα ηνπ θάλακε κηα έθπιεμε. Γξάςακε  ζ’ έλα 

ραξηφλη κε κεγάια γξάκκαηα  « Φίιε καο Αιί, κείλε δπλαηφο, γηαηί κφλν  ν εαπηφο 

ζνπ κπνξεί λα ζνπ δψζεη δχλακε. Μέζα ζε πνιχ ιίγν ρξφλν ν Αιί έκαζε ειιεληθά. 

« Γελ ήζεια λα ληψζσ κεηνλεθηηθά αλάκεζά ζαο, ήζεια λα κε παίδεηε , λα κ’ 

αγαπάηε » καο εκπηζηεχηεθε θάπνηα ζηηγκή θαη εκείο ηνλ δηαβεβαηψζακε φηη ηψξα 

πηα ήηαλ καζεηήο ηνπ ζρνιείνπ καο θαη φηη φινη εκείο ήκαζηαλ θίινη ηνπ. 

 

Κείκελν 2                                                                                ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα 

Έβγαιε έλα απφθνκκα εθεκεξίδαο απφ ηε  ηζέπε ηνπ θαη κνπ ην έδεημε. Ήηαλ κηα 

εηθφλα θαηαζηξνθήο κε πνιινχο λεθξνχο. « Πνιχλεθξε επίζεζε θακηθάδη» πνπ 

άθεζε νξθαλά πνιιά παηδηά. Τπνζπλείδεηα έζθημα ην παηδί ζηελ αγθαιηά κνπ. 

Ήμεξα φηη κφλν ε αγάπε ζα γέκηδε ηελ θαξδηά ηνπ πνπ είρε αδεηάζεη. Σφηε κφλν 

θαηάιαβα πφζν αλνχζην ήηαλ ην δψξν πνπ απαηηνχζα λα κνπ πάξνπλ νη γνλείο κνπ 

γηα ηα Υξηζηνχγελλα. Σν θαιχηεξν δψξν γηα κέλα ήηαλ ε παξνπζία ηνπο θαη ε 



114 

 

αγάπε ηνπο. Έδσζα κηα κπζηηθή ππφζρεζε ζηνλ εαπηφ κνπ εθείλε ηε κέξα: Να 

δψζσ αγάπε ζ΄ απηφ ην παηδί γηαηί νη Άλζξσπνη πξέπεη λα βνεζνχλ ηνπο 

Αλζξψπνπο. 

 

Κείκελν 3                                                                                 ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα 

Πξνζπάζεζα λα κπσ ζηε ζέζε ηνπ, αιιά δελ άληερα νχηε λα ην θαληαζηψ. Σν  

θνίηαμα πξνζεθηηθά. Σα κάηηα ήηαλ βνπξθσκέλα, ηα ξνχρα ηνπ θνπξειηαζκέλα θαη 

ην ζψκα ηνπ ζαλ ζθειεηφο. Δίρε πνιιέο κέξεο λα θάεη θαη πνηνο μέξεη, ίζσο ζε ιίγν 

θαηξφ λα πέζαηλε. Σν πήξα κέζα ζην ζπίηη, άλαςα ην ηδάθη θαη πήγα ζηελ θνπδίλα 

λα ηνπ εηνηκάζσ θάηη λα θάεη. ζε ψξα ηνπ εηνίκαδα ην θαγεηφ, απηφ θνηηνχζε κε 

πεξηέξγεηα γχξσ ηνπ: ην ηδάθη, ηα έπηπια, ηελ ηειεφξαζε, ηνπο κεγάινπο θαλαπέδεο. 

Σειηθά ζπλεηδεηνπνίεζα πφζν ηπρεξή είκαη πνπ έρσ φια απηά ηα αγαζά πνπ ηα 

ζεσξψ δεδνκέλα θαη  πνπ ην θαγεηφ πνπ πεηάσ θαζεκεξηλά είλαη αξθεηφ λα ζξέςεη 

κηα νιφθιεξε νηθνγέλεηα. Απφ εθείλε ηε κέξα άξρηζα λα βνεζάσ φζν κπνξψ ηνπο 

αλζξψπνπο πνπ έρνπλ αλάγθε. 

 

Κείκελν 4                                                                                                   θόβνο 

.Ζ θπξία ηνλ έβαιε λα θαζίζεη ζην ίδην  ζξαλίν κε κέλα. Ζ γεσγξαθία ήηαλ ην 

αγαπεκέλν ηνπ κάζεκα. Σν αγαπνχζε απηφ ην κάζεκα, φπσο καο είπε ,  γηαηί απηφο 

ηα είρε δεη απφ θνληά  ηα βνπλά θαη ηα πνηάκηα, ηα νξνπέδηα θαη ηηο ραξάδξεο, ηα 

πνηάκηα θαη ηηο ζάιαζζεο, ηηο πφιεηο θαη ηα ρσξηά… Δίρε πεξπαηήζεη ρηιηφκεηξα 

αηέιεησηα. Σα ήμεξε φια απφ πξψην ρέξη!  

 

Κείκελν 5                                                                                               αγαλάθηεζε 

Έλησζα κεγάιε ζιίςε θαη ζπκπφληα γη’ απηφ ην παηδί πνπ ηξηγπξλνχζε απφ ζπίηη ζε 

ζπίηη θαη δεηηάλεπε γηα ιίγν θαγεηφ. Φαληάζηεθα γηα ιίγν ηνλ εαπηφ κνπ ζηε ζέζε 

ηνπ θαη ηξφκαμα. Διπίδσ απηά ηα ζιηβεξά θαηλφκελα λα πάςνπλ λα ππάξρνπλ,  λα 

ζηακαηήζνπλ νη απάλζξσπεο ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο δνπλ κηθξνί θαη 

κεγάινη, λα θαηαιάβνπλ απηνί πνπ θάλνπλ ηνπο πνιέκνπο φηη ην κφλν πνπ 

πεηπραίλνπλ είλαη λα ζπέξλνπλ ηνλ θφβν θαη ηε δπζηπρία ζηνλ θφζκν. Θα κνπ πείηε 

φκσο φηη απηφ ην μέξνπλ πνιχ θαιά θαη γη’ απηφ ην θάλνπλ. Σφηε θη εγψ , ζα 

πξνζεχρνκαη θάζε κέξα λα εμαθαληζηνχλ φινη απηνί νη θαθνί θαη δεηινί εγθιεκαηίεο 

απ’ απηή ηε Γε.  
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Κείκελν 6 

θέθηεθα πσο φινη πξέπεη λα απαιιαγνχκε απφ ηηο πξνθαηαιήςεηο θαη ηα 

ζηεξεφηππα, ψζηε λα κπνξέζεη λα αιιάμεη ε μελνθνβηθή θνηλσλία καο. Τπνζρέζεθα 

ζηνλ θαηλνχξγην θίιν κνπ  φηη ζα ηνλ γλσξίζσ ζηελ παξέα κνπ. Με απνραηξέηεζε 

θαη έθπγε ραξνχκελνο θαη αλαθνπθηζκέλνο.  

 

Κείκελν 7……………………………………………………………………… θόβνο 

Έλησζα άβνια. Έθιεηζα ηελ πφξηα θαη ζπλέρηζα ηε δνπιεηά κνπ. Ζ εηθφλα ηνπ 

κηθξνχ πξνζθπγφπνπινπ είρε θαξθσζεί ζην κπαιφ κνπ. Οπνηαδήπνηε άιιε ζθέςε 

δηαθφπηνληαλ απφ ηελ εηθφλα ηνπ ζιηκκέλνπ παηδηνχ. Ίζσο ηειηθά λα ήηαλ ην 

αίζζεκα απνγνήηεπζεο γηα ηνλ ίδην ηνλ εαπηφ κνπ, γηα ην φ,ηη θνβήζεθα θαη δελ ην 

βνήζεζα. Άζιην ζπλαίζζεκα απηφ! Αλ δελ θάλνπκε θάηη εκείο ηψξα, πνηνο ζα θάλεη 

αξγφηεξα γηα εκάο, αλαξσηήζεθα. Θα γίλσ θαη εγψ εζεινληήο, ςηζχξηζα θαη 

ρακνγέιαζε ε θαξδηά κνπ. 

 

Κείκελν 8                                                                                  ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα 

Ζ κακά κνπ ηειεθψλεζε ζε θάπνηα νξγάλσζε πνπ αζρνιείηαη κε ζέκαηα 

πξνζθχγσλ. Σελ άιιε κέξα πήγακε ηνλ Αζίδ ζην θέληξν πξνζθχγσλ φπνπ βξέζεθε 

κε ζπγγελείο θαη θίινπο.  Μαο επραξίζηεζε γηα φζα θάλακε γη’ απηφλ θαη εγψ 

έλησζα κηα βαζηά ηθαλνπνίεζε πνπ βνήζεζα έλα παηδί ηεο ειηθίαο κνπ.  

 

Κείκελν 9                                                                              ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα 

Πξνζπάζεζα λα ζπλελλνεζψ καδί ηνπ αιιά δελ ηα θαηάθεξα. Ήηαλ πνιχ 

ληξνπαιφο. Πξνζπάζεζα λα ηνλ θάλσ λα ληψζεη ζαλ ζην ζπίηη ηνπ, φκσο ζηάζεθε 

αδχλαην. Έδεηρλε αγρσκέλνο θαη φηαλ άθνπζε θάπνηνλ λα ηνλ θσλάδεη απφ έμσ, 

έηξεμε πξνο ηελ πφξηα, κε επραξίζηεζε θαη έθπγε ηξέρνληαο. Έλησζα αλαθνχθηζε. 

Πφζν δχζθνιν είλαη λα βξίζθεζαη απέλαληη ζε έλαλ άλζξσπν πνπ πνλάεη θαη λα κε  

μέξεηο ηη λα ηνπ πεηο; Γηαηί δελ καο ην καζαίλνπλ απηφ ζην ζρνιείν;  

 

Κείκελν 10………………………………………………………………….. θόβνο 
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Υηχπεζε ην θνπδνχλη ηεο πφξηαο. Έηξεμα λα αλνίμσ γηαηί λφκηδα πσο ήηαλ ε γηαγηά 

κνπ. Βξέζεθα κπξνζηά ζε κηα άγλσζηε γπλαίθα πνπ θξαηνχζε απφ ην ρέξη έλα 

κηθξφ αδχλαην παηδί. Σξφκαμα. Έθιεηζα ηελ πφξηα βηαζηηθά θαη απνκαθξχλζεθα 

πξνο ην ζαιφλη. Πνηνη ήηαλ απηνί; Ση ήζειαλ απφ κέλα; Ήηαλ πξφζθπγεο; Μα αθνχ 

καο ιέλε φηη ηνπο  πξφζθπγεο ηνπο βνεζάεη ην θξάηνο, ηνπο βνεζάλε νη ΜΚΟ , ηη 

δνπιεηά έρνπλ απηνί λα γπξλάλ απφ ζπίηη ζε ζπίηη; Κη αλ έρνπλ πξάγκαηη αλάγθε; Κη 

αλ απηφ ην παηδάθη πνπ ρηχπεζε ηελ πφξηα κνπ πεηλάεη θαη θξπψλεη; Πξέπεη λα ηνπ 

δψζσ ιίγν ςσκί λα θάεη, θαη εθείλα ηα παπνχηζηα πνπ κνπ κίθξπλαλ…  Γελ μέξσ! 

Δίλαη φια ηφζν κπεξδεκέλα ζην κπαιφ κνπ… Πνηνο ρξεηάδεηαη βνήζεηα, πνηνο 

πεηλάεη, πνηνο πνλάεη… Κη εκείο πεξλάκε δχζθνια… Υζεο απέιπζαλ ηνλ κπακπά 

κνπ… 

 

Κείκελν 11                                                                                ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα 

Πέξαζε κέζα, είπα. Οη γνλείο κνπ ζπκθψλεζαλ λα ην θηινμελήζνπκε γηα ιίγν. Μεηά 

ιίγεο κέξεο ην παηδί πήγε ζηνλ θαηαπιηζκφ ησλ πξνζθχγσλ θαη εθεί βξέζεθε κε 

ηνπο γνλείο ηνπ. Ήκνπλ πνιχ ραξνχκελε γη’ απηφ. 

 

Κείκελν 12                                                                                               αγαλάθηεζε 

ηαλ είζαη έθεβνο είζαη έηνηκνο λα θαηαθηήζεηο ηνλ θφζκν. Θέιεηο λα δήζεηο θαη λα 

ραξείο ηε δσή ζνπ, λα εξσηεπηείο, λα ηαμηδέςεηο, λα δεκηνπξγήζεηο,  λα δήζεηο λέεο 

εκπεηξίεο .Ννκίδεηο φηη ε δσή ζνχ ρξσζηάεη θαη ζα ζνπ ηα δψζεη φια απιφρεξα 

ρσξίο λα θνπηάζεηο , ρσξίο λα ζηελαρσξεζείο. ηαλ φκσο γίλεζαη πξφζθπγαο, ηα 

πάληα αλαηξέπνληαη. Ζ δσή ζνπ αιιάδεη, ηα φλεηξά ζνπ καηαηψλνληαη. Δθείλν πνπ 

κεηξάο είλαη νη απψιεηεο. Πνιιέο απψιεηεο ,ζε αλζξψπνπο θαη πξάγκαηα…  Πφζν 

ζα ήζεια λα ζηακαηήζεη ν πφιεκνο, λα κπνξέζνπλ ηα πξνζθπγφπνπια λα γπξίζνπλ 

ζηνλ ηφπν ηνπο θαη λα δήζνπλ θπζηνινγηθά. Να θάλνπλ θαη πάιη φλεηξα… 

 

Κείκελν 13                                                                                          αγαλάθηεζ 

Ξέξσ πσο ππάξρνπλ πνιινί άλζξσπνη πνπ δελ ζέινπλ λα βξίζθνληαη ζηνλ ίδην ρψξν 

κ’ έλα πξφζθπγα. Ξέξσ πσο ππάξρνπλ πνιιά παηδηά αθαηάδεθηα ζηα ζρνιεία πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ηα πξνζθπγφπνπια κε πεξηθξφλεζε. Ζ θνηλσλία καο δπζηπρψο έρεη 

πνιιέο πξνθαηαιήςεηο πνπ είλαη δχζθνιν λα μεξηδσζνχλ. κσο ηίπνηε δελ είλαη 

αδχλαην. Δίκαη ζίγνπξε φηη κπνξνχκε λα αιιάμνπκε ζηάζε, λα κπνχκε ζηε ζέζε 

ηνπ Άιινπ, λα δνχκε ηνλ εαπηφ καο ζηε ζέζε ηνπ, θαη λα απιψζνπκε ην ρέξη καο κε 
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αγάπε. Βνεζήζηε καο εζείο νη κεγάινη, δψζηε καο ην παξάδεηγκα. Κάληε θάηη λα 

κεησζνχλ ηα θαηλφκελα ξαηζηζκνχ πνπ είλαη ε θχξηα αηηία απηψλ ησλ πνιέκσλ. 

 

Κείκελν 14                                                                                               αγαλάθηεζε 

Δίλαη ηφζν άδηθν απηφ πνπ γίλεηαη ζηηο κέξεο καο. Απηνί νη άλζξσπνη έθπγαλ απφ 

ηελ παηξίδα ηνπο ιφγσ ελφο πνιέκνπ πνπ δελ επέιεμαλ. Γελ θηαίλε ζε ηίπνηε λα 

πιεξψλνπλ ηα ζπαζκέλα, επεηδή ε θνηλσλία ζαπκάδεη ηα πινχηε θαη ηελ εμνπζία 

θαη δελ λνηάδεηαη γηα ην ηη βηψλεη ν θφζκνο. Ση πάεη ιάζνο ζ’ απηφλ ηνλ θφζκν; 

Πάληα έηζη ήκαζηαλ; Σφζν άπιεζηνη; Σφζν εγσηζηέο; Πφηε ζα ζηακαηήζεη απηφ ην 

θαθφ; Γηαηί ην θαθφ είλαη πην δπλαηφ απφ ην θαιφ; 

 

Κείκελν 15                                                                                               αγαλάθηεζε 

Οη πξφζθπγεο πέξαζαλ κέξεο θαη λχρηεο κέζα ζε βάξθεο. Σα κηθξά παηδηά γλψξηζαλ 

απφ λσξίο ηελ εμαζιίσζε, ηελ απφγλσζε, ην ζάλαην, ην θφβν. Απηνχο ηνπο 

αλζξψπνπο δελ πξέπεη νχηε λα ηνπο θνβφκαζηε νχηε λα ηνπο θεξφκαζηε άζρεκα. 

Σνπο αμίδεη θαιχηεξε κεηαρείξηζε γηα φια φζα έρνπλ ππνθέξεη.  

 

Κείκελν 16                                                                                                          θόβνο 

Έρσ κέζα κνπ αιιεινζπγθξνπφκελα ζπλαηζζήκαηα γη’ απηνχο ηνπο αλζξψπνπο πνπ 

θηάλνπλ κε βάξθεο ζηα λεζηά, κνπζθεκέλνη σο ην θφθθαιν, πεηλαζκέλνη, 

απειπηζκέλνη, ζχκαηα θάπνησλ επηηήδεησλ πνπ εθκεηαιιεχνληαη ην φλεηξφ ηνπο γηα 

κηα θαιχηεξε δσή θαη ηνπο εμαπαηνχλ. Νηψζσ αλάκεηθηα ζπλαηζζήκαηα, θαη κίζνο 

θαη αγάπε, θαη αγαλάθηεζε θαη ζπκπφληα. Νηψζσ αγαλάθηεζε φηαλ  αθνχσ ζηηο 

εηδήζεηο φηη βάδνπλ θσηηέο, φηη δέξλνληαη, φηη αιιεινζθνηψλεηαη, φηη θιέβνπλ θαη 

ιέσ λα θχγνπλ θαη λα κελ μαλαγπξίζνπλ. ηαλ φκσο βάδσ ηνλ εαπηφ κνπ ζηε ζέζε 

ηνπο, δελ αληέρσ λα ην ζθέθηνκαη. Έρσ ζηακαηήζεη λα βιέπσ εηδήζεηο γηαηί 

κνηάδνπλ κε ζξίιεξ. Θέισ λα ηνπο βνεζήζσ, αιιά θνβάκαη κήπσο έρνπλ αξξψζηηεο 

θαη αθφκε… δελ κ’ αθήλεη ε κακά κνπ. 

 

Κείκελν 17                                                                                               αγαλάθηεζε 

Δίλαη ληξνπή λα ππάξρνπλ ηφζνη πξφζθπγεο θαη απηφ ην γεγνλφο κε θάλεη λα 

ιππάκαη πνιχ. Θα έθαλα φηη είλαη δπλαηφλ γηα λα ηνπο πξνζηαηεχζσ θαη λα ηνπο 

απαιιάμσ απφ ηελ ζθιεξή θαζεκεξηλφηεηα, αθφκε θαη λα θηινμελήζσ θάπνηνπο 
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ζην ζπίηη κνπ. Θαπκάδσ φινπο απηνχο ηνπο εζεινληέο πνπ ηνπο ζπκπαξαζηέθνληαη 

θαη ηνπο βνεζάλ λα πξνζαξκνζηνχλ ζηε δχζθνιε ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα. Γηαηί 

δπζηπρψο ν παξάδεηζνο πνπ νλεηξεχηεθαλ δελ είλαη εδψ. Παξφια απηά, αθνχσ απφ 

κεξηθνχο απ’ απηνχο ηνπο ηαιαηπσξεκέλνπο αλζξψπνπο λα ιέλε φηη ηίπνηε δελ είλαη 

ρεηξφηεξν απφ ηνλ πφιεκν… 

 

Κείκελν 18                                                                                                           θόβνο 

ηαλ άθνπζα γηα πξψηε θνξά φηη  ζα έξζνπλ πξνζθπγφπνπια ζηελ πεξηνρή καο 

παξαμελεχηεθα θαη θνβήζεθα κήπσο θνιιήζσ θακηά αξξψζηηα. ηελ ηειεφξαζε 

κηιάλε ζπλέρεηα γηα λα παηδηά πνπ δελ έρνπλ θάλεη εκβφιηα θαη γηα ηνλ θίλδπλν 

κεηάδνζεο αζζελεηψλ. Μεηά φκσο θαηάιαβα φηη απηή ήηαλ ε ρεηξφηεξε ζθέςε πνπ 

έθαλα πνηέ. Δπηπρψο νη εζεινληέο γηαηξνί είλαη ζην πιάη ηνπο. Δχρνκαη λα ππάξμεη 

παγθφζκηα εηξήλε , λα ζηακαηήζεη ν πφιεκνο ζηε πξία θαη απηά ηα παηδηά λα 

δήζνπλ κηα θαιχηεξε δσή.  

 

Κείκελν 19                                                                                                        θόβνο 

Φνβάκαη ηελ αληίδξαζή ηνπ. Φνβάκαη λα ηνλ πιεζηάζσ, ίζσο δελ ζα είλαη πνιχ 

θηιηθφο. Ίζσο φκσο θαη απηφο λα ζθέθηεηαη ην ίδην γηα κέλα. 

 

Κείκελν 20                                                                                                         θόβνο 

Πνιινί πηζηεχνπλ φηη νη πξφζθπγεο επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε 

ηεο ρψξαο καο θαη φιεο ηεο  Δπξψπεο. Θεσξνχλ φηη εμ αηηίαο ηνπο δεκηνπξγνχληαη 

αλαηαξαρέο θαη ζπγθξνχζεηο . κσο, εγψ πηζηεχσ φηη νη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο 

είλαη πξαγκαηηθά αζψνη, ζχκαηα ηεο κνίξαο ηνπο. 

 

Κείκελν 21                                                                                        

Πξηλ ιίγεο κέξεο ήξζε ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ κνπ κηα νκάδα πξνζθπγφπνπισλ. 

ιε ηε κέξα έπαηδαλ κπάια ζηελ απιή ελψ εκείο θάλακε κάζεκα. Απφ ηε κηα ηα 

δήιεςα πνπ έπαηδαλ μέλνηαζηα ,φκσο απφ ηελ άιιε ηα ιππήζεθα γηαηί απφ ην 

βιέκκα ηνπο θαηάιαβα φηη ζα ήζειαλ πνιχ λα ήηαλ ζηελ ζέζε κνπ. Να ήηαλ ζηελ 

ηάμε , λα είραλ έλα δάζθαιν θαη λα έθαλαλ κάζεκα. Δθείλν πνπ κε παξεγνξεί είλαη 

φηη αλαθνηλψζεθε φηη ζε ιίγν θαηξφ ζα δεκηνπξγεζνχλ ηάμεηο γηα πξνζθπγφπνπια 

ζην ζρνιείν καο θαη έηζη ζα έρνπλ ηελ επθαηξία θαη απηά λα ζπλερίζνπλ ην ζρνιείν 

θαη λα πεξλάλ δεκηνπξγηθά ην ρξφλν ηνπο.  
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Κείκελν 22                                                                                                         θόβνο 

Νηψζσ ζπκπφληα γη’ απηνχο ηνπο αλζξψπνπο. Φνβάκαη φκσο ,φπσο θαη πνιινί άιινη 

,κήπσο καο βιάςνπλ, καο ιεζηέςνπλ. Αθνχγνληαη ηφζα θαη βιέπνπκε άιια ηφζα 

ζηελ ηειεφξαζε. Μαθάξη λα βξνπλ ην θνπξάγην λα ζπλερίζνπλ ην ηαμίδη ηνπο θαη λα 

θηάζνπλ ζηνλ πξννξηζκφ ηνπο. 

 

Κείκελν 23                                                                                                         θόβνο 

Νηξέπνκαη λα ηνπ κηιήζσ ζηα αγγιηθά. Γπζηπρψο δελ κπνξνχκε λα 

επηθνηλσλήζνπκε. Κάπνηα παηδηά ηνπ πξφζθεξαλ έλα ζάληνπηηο. Σν πήξε κε ραξά, 

αιιά δελ ην έθαγε φιν. Κξάηεζε έλα θνκκάηη θαη γηα ηελ αδεξθή ηνπ, φπσο καο 

είπε. 

 

Κείκελν 24                                                                                                           θόβνο 

Σα ιππάκαη πνπ είλαη θαθνληπκέλα. Γελ έρνπλ ξνχρα δηθά ηνπο θαη θνξάλε φ,ηη ηνπο 

δίλεη ν θφζκνο. Γελ ζα ήζεια λα βξεζψ πνηέ ζηε ζέζε ηνπο.  

 

Κείκελν 25                                                                                                           θόβνο 

Θέισ λα ην πάξνπκε ζην ζπίηη, φκσο ε κακά κνπ δελ ζέιεη. Πφζν ιππάκαη! 

 

Κείκελν 26                                                                                 ζεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα 

Θέισ λα ην πάξνπκε ζην ζπίηη. Ζ κακά κνπ ζπκθσλεί, φκσο πξέπεη λα πάκε πξψηα 

ζηελ αζηπλνκία λα ην δειψζνπκε. Γπζηπρψο ν αξηζκφο ησλ αζπλφδεπηψλ παηδηψλ 

είλαη πνιχ κεγάινο. Έξρνληαη κφλα ηνπο ή ράλνπλ ηνπο γνλείο ηνπο ζηελ πνξεία… 

Αθνχγνληαη πνιιά γηα ηελ εθκεηάιιεπζε αλειίθσλ… Πξέπεη λα ην δειψζνπκε 

ζηελ αζηπλνκία. 

 

Κείκελν 27 ………………………………………………     …ζεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα 

ηγά-ζηγά άξρηζα λα ζπλεζίδσ ηε παξνπζία ηνπ κέζα ζηελ ηάμε θαη λα ην ζπκπαζψ. 

 

Κείκελν 28                                                                               ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα 
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Σα παηδηά φινπ ηνπ θφζκνπ δελ δηαθέξνπλ ζε ηίπνηε. 

 

Κείκελν 29 …………………………………………………   ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα 

Σν ιππήζεθα, ηνπ έδσζα θαγεηφ, παηρλίδηα. Αλεζπρψ γηα ηελ πγεία ηνπ, γηα ην πνπ 

δεη, κε πνηνπο δεη. Δίλαη εθηαιηηθφ γηα έλα παηδί 10 ρξνλψλ λα βξίζθεηαη κφλν ηνπ ζε 

κηα μέλε ρψξα, λα κελ μέξεη ηελ γιψζζα θαη λα κελ έρεη θνληά ηνπ θάπνηνλ πνπ λα 

ην αγαπάεη.  

 

Κείκελν 30 …………………………………………………..ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα 

Αξξψζηεζε, ην θξφληηζε ν παηέξαο κνπ πνπ είλαη γηαηξφο θαη έγηλε θαιά. Ο Θεφο 

είλαη κεγάινο… 

 

Κείκελν 31                                                                                ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα 

Ήκνπλ έηνηκε λα βνπξθψζσ. Σα ξψηεζα πψο ιέγνληαη, ηη θάλνπλ εδψ, πνχ είλαη νη 

γνλείο ηνπο, αιιά δελ κνπ απάληεζαλ. Με θνηηνχζαλ θνβηζκέλα. Σειεθψλεζα ζηε 

κακά κνπ. 

 

Κείκελν 32                                                                               ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα 

Σν θνξίηζη κπήθε δηζηαθηηθά ζηελ ηάμε πίζσ απφ ην δάζθαιν. Ο δάζθαινο ξψηεζε 

πνηνο ζέιεη λα θαζίζεη καδί ηεο. ινη πξνζπκνπνηεζήθακε. Απηή φκσο θάζηζε καδί 

κνπ. Υάξεθα πνιχ. Γλσξηζηήθακε ακέζσο θαη γίλακε θίιεο. Δπηπρψο ήμεξε ιίγα 

αγγιηθά θαη γαιιηθά. Ήηαλ θαιή καζήηξηα ζην ζρνιείν ηεο ,κνπ είπε. Σεο άξεζε ην 

δηάβαζκα θαη ήζειε λα γίλεη γηαηξφο . Θα γίλεηο , ηεο είπα. Θα ηα θαηαθέξεηο. Σελ 

άιιε κέξα  κνπ έθεξε ζην ζρνιείν ιίγα ινπινχδηα απφ ηνλ θήπν ηνπο. Σελ 

επραξίζηεζα θαη κνπ έθαλε κηα αγθαιηά. 

 

Κείκελν 33                                                                                ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα 

Ήξζε θαη θάζηζε δίπια κνπ, έλησζα ηφζν ραξνχκελε. Σε ξψηεζα, ζηα αγγιηθά, πνην 

είλαη ην φλνκά ηεο. Ληάληα, είπε. ην δηάιεηκκα θάπνηα παηδηά ηελ θνξφηδεςαλ. 

Απηή ζηελαρσξήζεθε. Σφηε εκείο δεηήζακε απφ ηνλ δηεπζπληή λα ηνπο κηιήζεη, λα 

ηνπο ζπκβνπιέςεη , λα ηνπο δψζεη λα θαηαιάβνπλ φηη δελ είλαη ζσζηφ λα 

θνξντδεχνπκε ηνπο άιινπο.  Απφ ηφηε θαλείο δελ ηελ ελφριεζε. ηγά-ζηγά αξρίζακε  
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λα ζπλεζίδνπκε ηε παξνπζία ηεο κέζα ζηελ ηάμε θαη λα ηελ ζπκπαζνχκε. Λίγνπο 

κήλεο κεηά είρακε μεράζεη φηη είρε έξζεη απφ πνιχ καθξηά. 

 

Κείκελν 34                                                                                                         θόβνο 

Σα παηδηά γθξίληαδαλ. Γελ ήζειαλ ηνλ θαηλνχξγην καζεηή ζηελ ηάμε. Φνβφηαλ φηη 

ζα ηνπο έθιεβε ηελ αγάπε ηεο δαζθάιαο ηνπο. Καη νη γνλείο ηνπο ηνχο έιεγαλ ζην 

ζπίηη λα πξνζέρνπλ λα κελ ηνπο θνιιήζεη θακηά αξξψζηηα, λα κελ ηνπο θιέςεη ηα 

πξάγκαηά ηνπο, λα κελ ηνπο γίλεη ηζηκπνχξη…  . Κάπνηα παηδηά άξρηζαλ λα ηνλ 

θνξντδεχνπλ. Ζ θπξία ηνπο κάισζε θαη ηνπο πξφηεηλε λα γλσξίζνπλ θαιχηεξα ηνλ 

θαηλνχξγην ζπκκαζεηή ηνπο, λα ηνπ κηιήζνπλ, λα κάζνπλ ηελ ηζηνξία ηνπ 

 

Κείκελν 35                                                                                ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα 

Έλα κεζεκέξη ρηχπεζε ηελ πφξηα καο έλα αδχλαην κηθξφ παηδί. Φαηλφηαλ άξξσζην 

θαη έηξεκε απφ ην θξχν.  Σν πήξακε κέζα θαη ηνπ βάιακε λα θάεη. Μαο είπε φηη είρε 

ράζεη ηνπο ζπγγελείο ηνπ ζηελ δηαδξνκή πξνο ηελ Διιάδα. Ο ππξεηφο δελ έπεθηε γη’ 

απηφ ην πήγακε ζην λνζνθνκείν. Οη γηαηξνί καο είπαλ φηη ζα γίλεη θαιά θαη λα κελ 

αλεζπρνχκε. Πξάγκαηη έγηλε γξήγνξα θαιά θαη έκεηλε ζην ζπίηη καο πεξίπνπ έλα 

κήλα. Κάπνηα κέξα καο ηειεθψλεζαλ απφ ηελ αζηπλνκία φηη βξέζεθαλ νη γνλείο 

ηνπ. Θα ζπλέρηδαλ φινη καδί ην καθξχ ηαμίδη πξνο ηα βφξεηα ,ζε κηα άιιε ρψξα 

φπνπ ηνπο πεξίκελαλ νη ζπγγελείο ηνπο. 

 

Κείκελν 36                                                                              ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα 

Έβιεπα ηνλ Αρκέη λα θάλεη βφιηεο κφλνο ηνπ ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ θαη πήγα θαη 

ηνπ κίιεζα. Θέιεηο ιίγν θνπινχξη, ηνλ ξψηεζα. Ναη, είπε θαη ην πήξε κε ιαρηάξα. 

Κάπνηα παηδηά πνπ παξαθνινπζνχζαλ απφ καθξηά ηελ ζθελή άξρηζαλ λα 

ζρνιηάδνπλ. Γελ έδσζα ζεκαζία θαη κφιηο ρηχπεζε ην θνπδνχλη, κπήθακε κε ηνλ 

Αρκέη ζηελ ηάμε θαη θαζίζακε ζην ίδην ζξαλίν. Δίρακε Μαζεκαηηθά. Δμεπιάγελ 

πνπ έιπλε ηα πξνβιήκαηα πην γξήγνξα απφ κέλα! Δγψ λφκηδα φηη ήκνπλ ε 

θαιχηεξε. Ζ γλσξηκία κνπ κε ηνλ Αρκέη ήηαλ έλα κεγάιν ζρνιείν, πην κεγάιν απφ 

ην ζρνιείν πνπ πάσ ηψξα. 

 

Κείκελν 37                                                                              ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα 
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Σε ξψηεζα πψο ηε ιέλε θαη κνπ είπε Αιηδέ. Σε ξψηεζα πψο ήξζε ζηελ Διιάδα, πνχ 

είλαη νη γνλείο ηεο, ε νηθνγέλεηά ηεο. Γελ κνπ απάληεζε θαη άξρηζε λα θιαίεη. 

Υάζεθαλ φινη, ςηζχξηζε. Γελ ζπλέρηζα ηηο εξσηήζεηο , γηαηί νη εηθφλεο θξίθεο, πνπ 

έβιεπα ζηελ ηειεφξαζε  κνπ ήξζαλ ζην κπαιφ . Έια ζπίηη, είπα, έια λα θάκε 

ηζνπξέθη θαη λα πηνχκε γάια θαθάν. νπ αξέζεη ην γάια θαθάν; Δζείο έρεηε 

ηζνπξέθηα ζηελ παηξίδα ζνπ; Δγψ ηξειαίλνκαη γηα ηζνπξέθηα. Με θνίηαμε κε 

βνπξθσκέλα κάηηα θαη έπεηηα κ’ αγθάιηαζε. 

 

Κείκελν 38                                                                              ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα  

Καζψο γπξλνχζα ζπίηη ζθεθηφκνπλ πψο είλαη λα γίλεηαη  πφιεκνο ζηελ πφιε ζνπ, 

ζηελ παηξίδα ζνπ. Μνπ ήξζαλ ζην κπαιφ ζθελέο απφ ηελ ηειεφξαζε. Γθξεκηζκέλα 

θηήξηα, άλζξσπνη πεζκέλνη ζηνπο δξφκνπο θαη ηα πεδνδξφκηα, πξφζσπα αγξηεκέλα, 

νξγηζκέλα… Έλησζα ην ζηνκάρη κνπ λα ζθίγγεηαη. Σελ άιιε κέξα ην πξσί, είδα ηνλ 

Φαξνχθ ζε κηα άθξε ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ, ιππεκέλν θαη ζθπθηφ. Πήγα δίπια 

ηνπ θαη ηνπ είπα έλα αζηείν. Γέιαζε. Απφ ηφηε γίλακε αρψξηζηνη. 

 

Κείκελν 39   ………………………………………………….ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα 

Μεηά ην ζρνιείν, πήγακε ζπίηη. Κξχσλε θαη ηα ξνχρα ηνπ ήηαλ πνιχ παιηά. Πήγα 

ζην δσκάηηφ κνπ θαη πήξα απφ ην ζπξηάξη κνπ έλα κπινπδάθη θαη έλα παληειφλη θαη 

ηνπ ηα έδσζα. Μ’ επραξίζηεζε κ’ έλα ρακφγειν. Γελ κπνξψ λα ζαο πεξηγξάςσ ηε 

ραξά πνπ έλησζα εθείλε ηε ζηηγκή. Πφζν εχθνιν είλαη λα θάλεηο έλα παηδί 

ραξνχκελν , ζθέθηεθα. Έια λα παίδνπκε κε ηα παηρλίδηα κνπ ,είπα. Ο,ηη είλαη δηθφ 

κνπ, είλαη θαη δηθφ ζνπ. Δληάμεη, κνπξκνχξηζε. Σέηνηα ραξά δελ είρα μαλαληψζεη. 

 

Κείκελν 40                                                                               ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα  

θεθηφκνπλ λα πσ ζηε κακά κνπ λα ηνλ θξαηήζνπκε ζην ζπίηη, λα ηνπ δψζνπκε 

θαζαξά ξνχρα, θαγεηφ, λα ηνλ πεξηπνηεζνχκε. Γελ ζα ήζεια λα βξεζψ θάπνηα κέξα 

θη εγψ ζηε ζέζε ηνπ, λα ράζσ ηνπο γνλείο κνπ θαη ην ζπίηη κνπ απφ ηνπο πνιέκνπο. 

 

Κείκελν 41                                                                                             αγαλάθηεζε 

Έκεηλε ζην ζπίηη κνπ αξθεηέο κέξεο θαη ηφηε θαηάιαβα φηη φια ηα παηδηά ηνπ 

θφζκνπ είλαη ίδηα, δελ δηαθέξνπλ ζε ηίπνηε θαη δελ ππάξρεη ιφγνο λα ηα 

θνξντδεχνπκε. Πξέπεη λα ηα απνδερφκαζηε θαη ηα ππνδερφκαζηε κε κεγάιε ραξά 

θαη αγάπε. 
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Κείκελν 42                                                                         ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα  

Έραζα ηελ νηθνγέλεηά κνπ, είπε. Έλησζα κεγάιε ζιίςε πνπ εγψ είρα φια ηα θαιά 

ηνπ θφζκνπ, ελψ ην πξνζθπγφπνπιν δελ είρε ηίπνηε. Σν θάιεζα λα κείλεη ζην ζπίηη 

καο κέρξη λα βξεζεί κηα άιιε ιχζε. 

 

Κείκελν 43                                                                                ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα 

ηαλ άθνπζα ηελ ηζηνξία ηνπο, έλησζα ιχπε, θφβν θαη ζπκφ γηαηί ζθέθηεθα φηη 

φινη εκείο, αληί λα ηνπο βνεζήζνπκε φηαλ ηνπο δνχκε ζηελ πφξηα καο, ηνπο ηελ 

θιείλνπκε θαηάκνπηξα. Ζ κακά κνπ ηνπο έδσζε ξνχρα, ηξνθή θαη ηα δπν κηθξά 

πξνζθπγφπνπια έθπγαλ, αθνχ πξψηα καο επραξίζηεζαλ. Έλησζα κηα πξσηφγλσξε 

ραξά θαη έηξεμα ζην δσκάηην, άλνημα ηε ληνπιάπα κνπ θαη ηα ζπξηάξηα κε ηα ξνχρα 

θαη ηα παηρλίδηα. Άπεηξα πξάγκαηα πνπ δελ ηα ρξεζηκνπνηνχζα πηα! Με βηαζηηθέο 

θηλήζεηο επέιεμα απηά πνπ ήηαλ ζε θαιή θαηάζηαζε θαη γέκηζα κηα κεγάιε ηζάληα. 

Παξ’ ηα , γηα ηα πξνζθπγφπνπια, είπα ζηε κακά κνπ. Μπξάβν αγάπε κνπ , είπε 

απηή θαη κε αγθάιηαζε.  

 

Κείκελν 44                                                                                                         θόβνο 

Άλνημα ηελ πφξηα θαη ην είδα κπξνζηά κνπ. Γελ ζπκάκαη ηίπνηε άιιν απφ ηα 

κεγάια καχξα κάηηα ηνπ πνπ κε θνίηαδαλ έληνλα.  

-Ση ζέιεηο εδψ; ςηζχξηζα. 

-Να παίμσ κε θάπνηνλ. Μεηαθνκίζακε ζην απέλαληη δηακέξηζκα πξηλ ιίγεο κέξεο, λα 

εθεί… Γελ πάσ ζην ζρνιείν, δελ άλνημε αθφκε ην ζρνιείν γηα καο, βαξηέκαη κφλνο 

κνπ, δελ έρσ θίινπο , ζηελ παηξίδα κνπ είρα πνιινχο., ήκαζηαλ κηα κεγάιε παξέα 

θαη παίδακε θάζε απφγεπκα πνδφζθαηξν… Θέιεηο λα παίμνπκε καδί; 

Άλνημα ην ζηφκα κνπ γηα λα πσ θάηη, αιιά δελ έβγαηλε ιέμε. Κνίηαδα κηα ηα ηξχπηα 

παπνχηζηα ηνπ θαη κηα ην παιηφ ζπίηη ζην απέλαληη πεδνδξφκην.  

-ρη, ςέιιηζα θαη έθιεηζα βηαζηηθά ηελ πφξηα.  

σξηάζηεθα ζηνλ θαλαπέ ηνπ ζαινληνχ θαη ηα κάηηα κνπ γέκηζαλ δάθξπα. Γηαηί ηνπ 

έθιεηζα θαηάκνπηξα ηελ πφξηα; Σν θνβήζεθα; Έλα παηδί ήηαλ ζαλ θη εκέλα πνπ 

ήζειε θάπνηνλ γηα λα παίμεη. Έλησζα απαίζηα κε ηνλ εαπηφ κνπ θαη ν ζπκφο 

μερείιηζε απφ κέζα κνπ. Γελ είλαη Αλζξσπνη απηνί πνπ θάλνπλ ηνπο πνιέκνπο θαη 

ζθνηψλνπλ ηφζνλ αζψν θφζκν…  
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Κείκελν 45                                                                                                        θόβνο 

Μαο είπαλ απφ ην ζρνιείν λα πάκε ξνχρα θαη παηρλίδηα γηα ηα πξνζθπγφπνπια πνπ 

εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ πφιε καο. Αξρηθά ελζνπζηάζηεθα κ’ απηή ηελ ηδέα. ηαλ 

πήγα ζην ζπίηη , άλνημα ηελ ληνπιάπα κνπ θαη έκεηλα λα θνηηάδσ γηα ψξα πνιιή ηα 

ξνχρα κνπ πνπ μερείιηδαλ απφ ηα ζπξηάξηα. Σν πξάζηλν παληειφλη ή ην θφθθηλν 

άζπξν θφξεκα; Σελ κπινχδα κε ηνλ αγαπεκέλν κνπ ηξαγνπδηζηή ή εθείλε πνπ ηελ 

πήξα πέξζη απφ ην λεζί φπνπ είρακε πάεη δηαθνπέο; Γχζθνιν λα απνθαζίζσ.  Σελ 

άιιε κέξα ζην ζρνιείν, ηα παηδηά πνπ έθεξαλ ξνχρα γηα ηα πξνζθπγφπνπια ήηαλ 

κεηξεκέλα ζηα δάρηπια. Αδηαθνξία; Αδπλακία λα απνρσξηζηείο θάηη δηθφ ζνπ; Γελ 

μέξσ. Έλησζα ληξνπή φηαλ καο είπε ε δαζθάια καο φηη ήηαλ πνιχ ιππεξφ απηφ πνπ 

ζπλέβαηλε, θαη φηη ζα έπξεπε λα βάδνπκε θάπνηα θνξά ηνλ εαπηφ καο ζηε ζέζε ηνπ 

Άιινπ γηα λα θαηαλννχκε ηηο αλάγθεο ηνπ. Δπηζηξέθνληαο ζην ζπίηη, άλνημα θαη 

πάιη ηελ ληνπιάπα κνπ θαη γέκηζα κηα κεγάιε ηζάληα κε ξνχρα θαη παπνχηζηα απφ 

ηα πνιιά πνπ είρα. Αλάζαλε ε ληνπιάπα κνπ, αλάζαλα θη εγψ! Γελ ππάξρεη 

κεγαιχηεξε ραξά απφ ην λα κνηξάδεζαη κε ηνπο Άιινπο.  

 

Κείκελν 46                                                                                        αγαλάθηεζε 

Μίιεζα κηα κέξα κ’ έλα νξθαλφ παηδί, ρσξίο παηξίδα, ρσξίο ζπίηη θαη ζπγγελείο θαη 

πέζαλα γηα ιίγν καδί ηνπ… Έλα θνκκάηη ηνπ εαπηνχ κνπ ράζεθε κέζα ζηηο 

εκπεηξίεο ηνπ, γέκηζα θφβν, απνγνήηεπζε, απνξία… Υηιηάδεο αλαπάληεηα γηαηί 

γελλήζεθαλ ζην κπαιφ κνπ πνπ ήζεια λα ηα θσλάμσ ζ’ φινπο απηνχο πνπ θάλνπλ 

ηνπο πνιέκνπο θαη θαηαζηξέθνπλ ηε Εσή… Σν κφλν πνπ ήζεια εθείλε ηελ ψξα 

ήηαλ λα πάξσ ην παηδί αγθαιηά θαη λα πεηάμνπκε καδί ςειά, λα ηα δνχκε φια απφ 

ςειά, απφ εθεί πνπ φια θαίλνληαη κηθξφηεξα, πνπ πλέεη κηα αχξα φκνξθσλ 

ζπλαηζζεκάησλ φπσο ε αγάπε, ν έξσηαο, ε ειπίδα , φπνπ ηα φλεηξα γηα κηα δσή 

εηξεληθή ζε κηα ήξεκε γσληά ηνπ θφζκνπ είλαη αθφκε δσληαλά, ζε κηα γσληά ηνπ 

θφζκνπ φπνπ φια είλαη Μνπζηθή. 

 

Κείκελν 47                                                                             ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα 

Υζεο, κε ην ζρνιείν, επηζθεθηήθακε έλαλ θαηαπιηζκφ πξνζθχγσλ. Μηα νκάδα 

παηδηψλ 14 κε 16 ρξνλψλ καο πεξίκελαλ ζηελ είζνδν. Φαηλφηαλ αγρσκέλα θαη 

θνβηζκέλα. Με ηελ παξφηξπλζε ησλ δαζθάισλ καο ηα πιεζηάζακε θαη ηα 

ραηξεηίζακε. Ζ ραξά θψηηζε ηα πξφζσπά ηνπο. Σν βιέκκα κνπ έπεζε πάλσ ζε κηα 
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θνπέια κειακςή, κε κεγάια πξάζηλα κάηηα θαη καληήια ζην θεθάιη πνπ ζηεθφηαλ 

ζηελ άθξε θνβηζκέλε. Σελ πιεζίαζα θαη ηε ραηξέηεζα. Μνπ απάληεζε ζηελ αξρή 

δεηιά. Σε ξψηεζα πψο ηελ ιέλε, κνπ απάληεζε Γηαζκίλ θαη έηζη αξρίζακε λα κηιάκε 

. ε πνιχ ιίγν ρξφλν πεη πνιιά ε κηα ζηελ άιιε. Ήκαζηαλ θαη νη δπν πνιχ 

ραξνχκελεο.  Κάπνηα ζηηγκή έπξεπε λα θχγνπκε. Σφηε έβγαια ην θνιηέ κνπ απφ ην 

ιαηκφ κνπ θαη ηεο ην έδσζα. Γάθξπζε θαη κε αγθάιηαζε. Καιή ηχρε , ςηζχξηζα. Θα 

ζε ζπκάκαη γηα πάληα. 

 

Κείκελν 48                                                                                              αγαλάθηεζε 

Πάληα γλσξίδεηο θαηλνχξγηνπο αλζξψπνπο θαη είλαη ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ φηαλ 

πξφθεηηαη γηα αλζξψπνπο πνπ έρνπλ δήζεη ηδηαίηεξεο εκπεηξίεο, φηαλ πξφθεηηαη γηα 

έλα παηδί πνπ έδεζε ηνλ πφιεκν , έλα παηδί πνπ πέξαζε ζάιαζζεο, δάζε θαη βνπλά, 

ζθξαγηζκέλα ζχλνξα, κφλν ηνπ νξθαλφ, πνπ είρε φιε ηελ ειεπζεξία πνπ εζχ ζα 

ήζειεο λα έρεηο, πνπ Δζχ αδηθεκέλε έθεβε δελ ηελ έρεηο γηαηί ζε ειέγρνπλ νη γνλείο 

ζνπ κε ηηο ρίιηεο εξσηήζεηο θαζεκεξηλά: Πνχ παο; Ση ψξα ζα γπξίζεηο; Έθαγεο; 

Γηάβαζεο; Πέξαζεο θαιά ζην πάξηη;  

 

Κείκελν 49                                                                                                         θόβνο 

Μπνξεί λα δηαθξίλεη θαλείο πνιχ εχθνια ηηο αιιαγέο πνπ έρνπλ ζπκβεί ζηελ δσή 

ελφο πξνζθπγφπνπινπ πνπ βίσζε ηνλ πφιεκν, αξθεί λα ζθεθηεί φηη είλαη θη απηφο 

έλαο έθεβνο ζαλ θη εκάο θαη ζα έπξεπε λα έρεη δηθαίσκα ζηε κφξθσζε θαη ζε κηα 

φκνξθε δσή. Νηψζσ ζπκπφληα γη’ απηφ ην παηδί, φκσο ζπγρξφλσο ληψζσ θαη θφβν 

κήπσο ζπκβεί θάηη παξφκνην θαη ζε κέλα… 

 

Κείκελν 50                                                                                               αγαλάθηεζε 

πλεηδεηνπνίεζα φηη δπζηπρψο απηά πνπ βίσζε ην πξνζθπγφπνπιν ζα κπνξνχζαλ 

λα ζπκβνχλ ζηνλ θαζέλα καο. ήκεξα έρσ θίινπο, είκαη θαιά ζηελ πγεία κνπ, έρσ 

ζπίηη, νη γνλείο κνπ κνχ θαιχπηνπλ φιεο κνπ ηηο αλάγθεο, είκαη ζηελ παηξίδα κνπ… 

φκσο αχξην θαλείο δελ μέξεη ηη κπνξεί λα ζπκβεί. Γελ μέξνπκε πψο κπνξνχλ λα 

έξζνπλ ηα πξάγκαηα ζηε δσή, γη’ απηφ πξέπεη λα δείρλνπκε θαηαλφεζε ζε φινπο, λα 

είκαζηε αλνηρηνί θαη αλεθηηθνί. Γηαηί ε δσή είλαη απξφβιεπηε θη απηφ πνπ δεηο 

ζήκεξα εζχ, κπνξεί λα ην δήζσ αχξην εγψ. 

 

Κείκελν 51                                                                                ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα  
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Υσξίο θαζπζηέξεζε ην πιεζίαζα θαη άξρηζα λα ηνπ κηιάσ. Ήζεια λα κάζσ κε θάζε 

ιεπηνκέξεηα ηηο ζθέςεηο, ηηο αλεζπρίεο ηνπ , ηα πάληα γηα ηε δσή ηνπ. Ήηαλ κηα 

κνλαδηθή εκπεηξία δσήο απηή γηα κέλα θαη δελ ήζεια κε ηίπνηε λα ηε ράζσ. 

 

Κείκελν 52                                                                                                αγαλάθηεζε 

Ήζεια λα ηνλ επραξηζηήζσ πνπ κνπ έκαζε κε ηνλ αγψλα ηνπ φηη ηα ζεκαληηθά 

πξάγκαηα ζηε δσή δελ είλαη πφζα ξνχρα ή παπνχηζηα έρνπκε, φηη ηα αληηθείκελα δελ 

έρνπλ αμία. Ήζεια λα ηνλ επραξηζηήζσ πνπ κνπ ην έκαζε θαη ηψξα ληψζσ 

επγλψκσλ γη’ απηά πνπ έρσ. Ο ξαηζηζκφο απέλαληη ζ’ απηνχο ηνπο αλζξψπνπο πνπ 

έπεζαλ ζχκαηα ηεο ηξέιαο ηνπ πνιέκνπ είλαη παξάινγνο. Έλησζα ζαπκαζκφ γη’απηφ 

ην λεαξφ αγφξη, θαζψο ζθέθηεθα φηη εγψ δελ κπνξψ νχηε λα θαληαζηψ απηά πνπ 

βίσζε απηφ. Καη επγλσκνζχλε γη’ απηά πνπ έρσ. Αλ γηλφηαλ αχξην πφιεκνο ζηελ 

Διιάδα, εζχ , θίιε πνπ θαηαδηθάδεηο ηνπο πξφζθπγεο κε ηελ ζπκπεξηθνξά ζνπ, ζα 

ήζειεο λα ζνπ θεξζνχλε κε ηνλ ίδην ηξφπν; Θα ήζειεο λα ζνπ θεξζνχλε ζαλ λα 

είζαη θαηψηεξνο, ζαλ λα κελ αμίδεηο ηίπνηε; 

 

Κείκελν 53                                                                                                           θόβνο 

Σν είδα απφ καθξηά. Καζφκνπλ ψξεο θαη ην παξαηεξνχζα, αιιά φζν θη αλ 

πξνζπαζνχζα δελ έβξηζθα ην ζάξξνο λα ην πιεζηάζσ. Πνλνχζα λα ην βιέπσ λα 

θάζεηαη ζ’ έλα παγθάθη, κε ηα ιαζπσκέλα ηνπ ξνχρα, θαη λα θισηζάεη πεηξαδάθηα 

κε ηα ζθηζκέλα παπνχηζηα ηνπ. Κάπνηα ζηηγκή πέξαζε κηα θπξία κε ην αγνξάθη ηεο. 

Σν παηδάθη ρακνγέιαζε ζην πξνζθπγφπνπιν θαη εθείλν αληαπέδσζε ηνλ ραηξεηηζκφ. 

Ακέζσο ε κεηέξα έληξνκε ηξάβεμε ην παηδί απφ ην ρέξη θαη ην απνκάθξπλε απφ ην 

παγθάθη ζην νπνίν θαζφηαλ ην κηθξφ αγφξη. Δίδα ηε ζιίςε ζηα κάηηα ηνπ θαη έλησζα 

ηελ αγσλία ηνπ. Σφηε ρσξίο δεχηεξε ζθέςε πήγα θαη θάζηζα δίπια ηνπ, ζην 

μεβακκέλν παγθάθη. Σνπ ρακνγέιαζε θαη ηνπ πξφζθεξα απφ ηα κπηζθφηα πνπ 

έηξσγα. Υακνγέιαζε θαη άπισζε δεηιά ην ρέξη ηνπ λα πάξεη έλα. Έλησζα ηελ 

επηζπκία λα ην αγθαιηάζσ ,αιιά δελ ην έθαλα. Γελ μέξσ ηη θνβήζεθα. Σν ρξψκα 

ηνπ νπξαλνχ ήηαλ κπιε ζθνχξν θαη ην θεγγάξη είρε αξρίζεη λα αρλνθαίλεηαη φηαλ 

ζεθψζεθα απφ ην παγάθη λα επηζηξέςσ ζην ζπίηη κνπ. δελ ηφικεζα λα ην ξσηήζσ 

πνχ ζα πεξάζεη ηε λχρηα, γηαηί αλ κνπ έιεγε ζην παγθάθη, δελ ζα είρα θάηη λα ηνπ 
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πξνηείλσ… Σελ άιιε κέξα ην πξσί μαλαπέξαζα απφ ην ίδην ζεκείν. Δπηπρψο δελ 

ήηαλ αθφκε εθεί. Έλησζα αλαθνχθηζε…  

 

Κείκελν 54                                                                                                         θόβνο 

Παίδακε βφιετ ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ θαη θάπνηα ζηηγκή ε κπάια βγήθε έμσ απφ 

ηα θάγθεια. Έηξεμα λα ηελ πάξσ θαη ηφηε, αληίθξηζα έλα άγλσζην παηδί λα κε 

παξαηεξεί .Έλησζα θφβν γηαηί δελ ήηαλ έλα παηδί ζαλ θη εκάο. Πήξα ακέζσο ηε 

κπάια θαη μαλακπήθα ηξέρνληαο ζην ζρνιείν. Δπηζηξέθνληαο ζην ζπίηη ην 

κεζεκέξη, ε εηθφλα ηνπ παηδηνχ κε ηα κεγάια καχξα κάηηα μαλάξζε ζην κπαιφ κνπ 

θαη έλησζα ληξνπή γηα ηελ αληίδξαζή κνπ. 

 

Κείκελν 55                                                                               ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα  

Μνπ είπε ηελ ηζηνξία ηνπ, ηηο πεξηπέηεηεο ηνπ, φια φζα ηξάβεμε κέρξη λα θηάζεη 

ζηελ πφιε καο. Οχηε ν Οδπζζέαο λα ήζνπλ, ηνπ είπα γειψληαο. Έπεηηα κνπ κίιεζε 

γηα ην φλεηξφ ηνπ λα πάεη ζηε ρψξα πνπ δνχζε ν ζείνο ηνπ θαη λα δήζεη εθεί ήξεκα 

θαη κε αζθάιεηα. Ήκνπλ έηνηκε λα θιάςσ θαζψο άθνπγα ηελ ηζηνξία ηνπ ,φκσο 

ζπγθξαηήζεθα κε θφπν. Σν παξειζφλ αλήθεη ζην παξειζφλ .ην ππφζρνκαη φηη ζην 

εμήο φια ζα πάλε θαιά, είπα θαη ηνπ έζθημα ην ρέξη. Δίκαη πνιχ ραξνχκελε πνπ 

γλψξηζα έλαλ ηέηνην θίιν θαη εχρνκαη απφ ηελ θαξδηά κνπ λα κπνξέζνπκε κηα κέξα 

λα δήζνπκε φινη νη άλζξσπνη κε εηξήλε θαη αγάπε. 

 

Κείκελν 56                                                                                             αγαλάθηεζε 

Ήξζε ζην ζρνιείν .Κάπνηα παηδηά ηνλ θνξφηδεπαλ. Σνλ απνθαινχζαλ « πξνζθπγάθη, 

μέλε». Με ζηελνρψξεζε ε ζπκπεξηθνξά ηνπο θαη γη’ απηφ ηνλ πήξα ζηελ παξέα κνπ. 

Ξέξσ πσο ζα έλησζα πνιχ άζρεκα αλ ήκνπλ ζηε ζέζε ηνπ, ζα έθιαηγα γηαηί ζα κνπ 

έιεηπε ε ρψξα κνπ, ζα ήζεια λα επηζηξέςσ εθεί φπνπ δελ ζα ήκνπλ αλεπηζχκεηε, 

εθεί φπνπ ζα κε εθηηκνχζαλ θαη ζα κε απνδερφηαλ. Ο Ραθ θιείζηεθε ζηνλ εαπηφ ηνπ 

θαη ζεσξεί φηη είλαη δηαθνξεηηθφο. Οη άιινη ηνλ θάλνπλ λα ληψζεη θαηψηεξνο. κσο 

ε αιήζεηα είλαη φηη φινη είκαζηε ίδηνη θαη πξέπεη λα είκαζηε Έλα! Πξέπεη λα ηνλ 
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θάλνπκε λα ληψζεη άλεηα, λα απνθηήζεη πεξηζζφηεξε απηνπεπνίζεζε,  λα θάλνπκε 

έλαλ άλζξσπν επηπρηζκέλν. 

 

Κείκελν 57                                                                               ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα  

Άλνημε ε πφξηα ηεο ηάμεο θαη κπήθε ε θαζεγήηξηα κε ηνλ δηεπζπληή θη έλα άγλσζην 

παηδί πνπ, παξά ηε δέζηε, θξαηνχζε ζθηρηά κηα κάιιηλε δαθέηα θαη θνηηνχζε  γχξσ 

ηνπ κε πξνζνρή. Ο δηεπζπληήο κάο ζχζηεζε ηνλ θαηλνχξγην καο ζπκκαζεηή θαη καο 

είπε φηη θαηάγεηαη απφ ηε πξία. ινη ηνλ θνηηνχζακε κε πεξηέξγεηα θαη απηφο ήηαλ 

νινθάλεξν φηη έλησζε άβνια  γηαηί είρε ην βιέκκα ηνπ θαξθσκέλν ζην πάησκα θαη 

ήηαλ θαηαθφθθηλνο. Ο θαζεγεηήο μεθίλεζε ην κάζεκα, φκσο θαλέλαο δελ πξφζερε. 

ινη ζέιακε λα ζπζηεζνχκε ζην λέν καο ζπκκαζεηή. Έλαο ςίζπξνο, πνπ φζν 

πήγαηλε θαη δπλάκσλε, θπξηάξρεζε ζηελ ηάμε. Θα ηα πείηε ζην δηάιεηκκα, θψλαμε ε 

θαζεγήηξηα αιιά θαλέλαο δελ ηελ άθνπζε. Σν ρακφγειν ζην πξφζσπν ηνπ 

θαηλνχξγηνπ καο θίινπ ήηαλ απηφ πνπ είρε κεγαιχηεξε ζεκαζία, εθείλε ηε ζηηγκή, 

απφ ην κάζεκα ηεο γιψζζαο. Υηχπεζε ην θνπδνχλη θαη νη ζπζηάζεηο ζπλερίζηεθαλ 

πηα ζε άιιν ηφλν. Απηή ηε κέξα δελ ζα ηελ μεράζσ πνηέ! 

 

Κείκελν 58                                                                                                         θόβνο 

Ήηαλ πνιχ ληξνπαιφο. Πξνζπαζνχζακε λα κπνχκε ζηε ζέζε ηνπ, λα είκαζηε 

επγεληθνί καδί ηνπ, λα κε  ηνπ ζπκίδνπκε φζα θνβεξά πέξαζε, φκσο θάπνηα παηδηά 

ηνλ θνξφηδεπαλ ,ηνπ έθαλαλ κπνχιηγθ. Ήηαλ άζρεκν απηφ, γηαηί ην παηδί είρε λα 

αληηκεησπίζεη εθηφο απφ ηα πξαθηηθά πξνβιήκαηα θαη ηελ απεξίζθεπηε 

ζπκπεξηθνξά θάπνησλ. Οη θαζεγεηέο πξνζπάζεζαλ λα θάλνπλ θάηη, αιιά θαη πάιη 

ήηαλ δχζθνιν γηα ην παηδί λα ληψζεη θαιά. 

 

Κείκελν 59                                                                                              αγαλάθηεζε 

Δίλαη πνιχ δχζθνιν λα είζαη κφλνο ζνπ. Σα αγφξηα ηνχ πξφηεηλαλ λα παίμεη κπάια. 

Υακνγέιαζε θαη δέρηεθε. ¨Έπαημε πνιχ θαιά, κε πάζνο. Δπεηδή είλαη δηαθνξεηηθφο 

απφ εκάο δε ρξεηάδεηαη λα ηνλ ππνηηκάκε θαη λα ηνλ ζρνιηάδνπκε, είπα ζηελ παξέα 

κνπ. ην ηέινο ησλ καζεκάησλ ηνλ πιεζίαζα θαη πξνζπάζεζα λα ηνπ κηιήζσ ζηα 
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αγγιηθά. Καηαθέξακε λα ζπλελλνεζνχκε θαη ην βξάδπ βγήθακε έμσ καδί. Ήκνπλ 

πνιχ ραξνχκελε. Διπίδσ ηα πξάγκαηα λα πάλε θαιά. 

 

Κείκελν 60                                                                                                          θόβνο 

Πξηλ έλα κήλα έμσ απφ έλα ζνππεξ κάξθεη ζπλάληεζα δπν παηδηά, κάιινλ 

πξνζθπγφπνπια. ηα ζιηκκέλα κάηηα ηνπο έβιεπα φιεο ηηο θαθνπρίεο πνπ είραλ 

πεξάζεη θαη κηα παξάθιεζε λα ηνπο δψζνπλ νη πεξαζηηθνί θάηη λα θάλε. Άιινη 

άθελαλ θάηη κπξνζηά ηνπο θαη άιινη πξνζπεξλνχζαλ βηαζηηθνί. Γελ ήμεξα ηη λα 

θάλσ; Δίρα ζηελ ηζέπε ην ραξηδηιίθη κνπ, πέληε επξψ φιν θη φιν. Γελ είρα θάπνηνλ 

δίπια κνπ γηα λα δεηήζσ ηε γλψκε ηνπ. Σειηθά απνθάζηζα λα θξαηήζσ ηα ιεθηά. 

ηαλ έθηαζα ζην ζπίηη έλησζα ηεξάζηηεο ηχςεηο θαη ληξνπή πνπ δελ είρα βνεζήζεη 

θάπνηνλ πνπ είρε αλάγθε. Σν βξάδπ, ζην θξεβάηη κνπ, ε εηθφλα ησλ κηθξψλ 

πξνζθπγφπνπισλ κε ηα ζιηκκέλα κάηηα δελ κ’ άθελε λα θνηκεζψ. Σελ άιιε κέξα ην 

πξσί πέξαζα πάιη κπξνζηά απφ ην ζνππεξ κάξθεη. Ήηαλ εθεί. Αγφξαζα φζα 

ηξφθηκα κπνξνχζα θαη ηνπο ηα έδσζα. Σα κάηηα ηνπο έιακςαλ απφ ραξά. Έλησζα 

πνιχ ραξνχκελνο. 

 

Κείκελν 61                                                                                ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα  

ηαλ έθηαζα ζην ζρνιείν, φια ηα παηδηά φηαλ αλήζπρα. Σα πξνζθπγφπνπια πνπ 

πεξηκέλακε απφ θαηξφ ζα εξρφηαλ ζήκεξα. ηαλ ην άθνπζα έλησζα έλαλ θφκπν ζην 

ζηνκάρη θαη αγρψζεθα ρσξίο λα μέξσ ην ιφγν. Ήξζαλ ηξηάληα πξνζθπγφπνπια. Ο 

χιινγνο θαζεγεηψλ ηα ππνδέρηεθε κε ρακφγεια. ηαλ πήγα θνληά ηνπο 

δηαπίζησζα φηη ήηαλ αγρσκέλα θαη ληξνπαιά. Κάπνηα ζηηγκή κε πιεζίαζε έλα 

φκνξθν θνξηηζάθη.  Με ιέλε Γηαζκίλ, είπε. Δζέλα; Γελ απάληεζα. Με θνβάζαη δελ 

ζα ζε πεηξάμσ ,είπε. Θέισ απιά λα γίλνπκε θίιεο. Φπζηθά θαη δελ ζε θνβάκαη 

,Γηαζκίλ, ηελ θαζεζχραζα. Γηα φ,ηη ρξεηαζηείο, εγψ ζα είκαη εδψ, πξφζζεζα. ΄ 

επραξηζηψ, ςηζχξηζε θαη κ’ αγθάιηαζε. 

 

Κείκελν 62                                                                               ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα  
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Μηα κέξα επηζθεθηήθακε έλα ρψξν φπνπ θηινμελνχληαλ πξφζθπγεο, γηα λα ηνπο 

πξνζθέξνπκε ηξφθηκα θαη ξνχρα. Κάπνηα ζηηγκή είδα έλα αγνξάθη πνπ θαζφηαλ 

ζηελ άθξε θαη καο παξαθνινπζνχζε κε κάηηα δαθξπζκέλα. Έβγαια έλα κπνπθάλ 

απφ ηελ θνχηα κε ηα ξνχρα πνπ θξαηνχζα θαη ην πιεζίαζα. Πψο ζε ιέλε, ξψηεζα. 

Με θνίηαμε θεπγαιέα θαη δελ απάληεζε. Γελ θνπλήζεθε απφ ηε ζέζε ηνπ. Ση έρεηο; 

επέκελα. θνχπηζε ηα δάθξηα ηνπ θαη είπε: Δραζα ην ζπίηη κνπ ηνπο θίινπο κνπ, 

ηνπο γνλείο κνπ. Σν θαηαιαβαίλεηο; Καη ηψξα είκαη εδψ κφλνο, ζε έλα μέλν ηφπν , 

νινκφλαρνο… Γηαηί; Γηα πνην ιφγν; Ση δσή είλαη απηή; Ση ζα απνγίλσ; Δδψ δελ 

θάλσ ηίπνηε φιε ηε κέξα. Κάζνκαη ζ΄ απηφ ηνλ πεξηθξαγκέλν ρψξν θαη πεξηκέλσ..ηη 

πεξηκέλσ; Σίπνηε. Κάζνκαη θαη θνηηάσ ηνλ ήιην πνπ βγαίλεη θάζε κέξα απφ εθεί 

απέλαληη , κεηά πεξλά πάλσ καο θαη ράλεηαη απφ ηελ άιιε κεξηά. Καη ηφηε λπρηψλεη 

θαη ιέσ, άιιε κηα κέξα, καλνχια, άιιε κηα κέξα,κπακπάθα, ρσξίο εζάο. Πέξαζε 

άιιε κηα κέξα θαη είκαη αθφκε δσληαλφο. Σν άθνπγα κε ην ζηφκα αλνηρηφ. Σψξα 

πηα δελ είζαη κφλνο, ηψξα έρεηο εκέλα, άζε κε λα γίλσ θίιε ζνπ, ςηζχξηζα 

ζπγθηλεκέλε. 

 

Κείκελν 63                                                                                            αγαλάθηεζε 

Αξρηθά κνπ ήηαλ δχζθνιν λα ηνπ κηιήζσ. Ήηαλ θνβηζκέλν. Κάπνηα ζηηγκή άξρηζε 

λα κηιάεη γηα ηε δσή ηνπ ζηε πξία. Μνπ είπε φηη απηά πνπ δνπλ εθεί νη άλζξσπνη 

είλαη πνιχ ρεηξφηεξα απφ απηά πνπ βιέπνπκε εκείο ζηελ ηειεφξαζε. Μνπ κίιεζε 

γηα ην ζπίηη ηνπ, ηνπο γνλείο ηνπ, ηα αδέξθηα ηνπ, ην ζρνιείν ηνπ. Μνπ είπε φηη 

πφιεκνο είλαη θάηη ην ηξαγηθφ, θάηη πνπ έξρεηαη λα ζε θαηαζηξέςεη, λα ζε δηαιχζεη, 

θάηη πνπ θέξλεη δπζηπρία. Έξρεηαη θαη παίξλεη δηθνχο ζνπ αλζξψπνπο, ηνπο 

ζθνηψλεη θαη ζηε ζπλέρεηα ζε αλαγθάδεη λα δεηο κε θαληάζκαηα, ζην ζθνηάδη. Σν 

ρακφγειφ ζνπ ράλεηαη θαη δελ ζνπ απνκέλεη ηίπνηε. Δίζαη κφλνο ζνπ θαη ζέιεηο κφλν 

κηα ειπίδα γηα λα δήζεηο. Πνηέ δελ είρα θαληαζηεί φηη έλα παηδί ζα κπνξνχζε λα έρεη 

δήζεη ηφζν άζρεκεο ζηηγκέο. ίγνπξα εγψ δελ ζα είρα θαηαθέξεη λα επηβηψζσ κεηά 

απφ ηφζεο ηαιαηπσξίεο. 

 

Κείκελν 64                                                                                                αγαλάθηεζε 

Ο θφζκνο ζήκεξα δελ έρεη κπαιφ λα θαηαιάβεη ηη πεξλνχλ νη θάηνηθνη ηεο πξίαο. 
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Κείκελν 65                                                                                                αγαλάθηεζε 

Παληνχ γχξσ κνπ παξάπνλα. ινη θαηεγνξνχλ ηνπο πξφζθπγεο. Γηα φια θηαίλε νη 

πξφζθπγεο. Μα πνηνη είλαη ηέινο πάλησλ απηνί νη πξφζθπγεο; Δίλαη άλζξσπνη ζαλ 

θαη εκάο πνπ δνχζαλ κηα ήξεκε δσή , κε ηα ζπίηηα ηνπο, ηηο δνπιεηέο ηνπο , ηηο 

νηθνγέλεηέο ηνπο θαη μαθληθά φια ράζεθαλ απφ ηε κηα ζηηγκή ζηελ άιιε. Έγηλε 

πφιεκνο ζηα κέξε ηνπο. Καη ηφηε αλαγθάζηεθαλ απφ εξγαδφκελνη θαη  αλεμάξηεηνη, 

λα γίλνπλ δεηηάλνη θαη θιέθηεο. Καη ηψξα εζχ «πνιηηηζκέλε επξσπαίε» θνβάζαη λα 

κελ ζνπ πάξνπλ ηα πξάγκαηά ζνπ, ηα ιεθηά ζνπ, ηελ πεξηνπζία ζνπ. Πνιχ γξήγνξα 

μερλάο, εγσηζηή Δπξσπαίε ! Πνιχ γξήγνξα μέραζεο ηνπο δπν πνιέκνπο πνπ έθαλεο 

θαη παξφια απηά νη άιινη ζε ζπγρψξεζαλ θαη ζνπ έδσζαλ κηα δεχηεξε επθαηξία λα 

ζπλερίζεηο λα δεηο. Καη εζχ ζε αληαπφδνζε απηνχ ηη θάλεηο; Υηίδεηο ηείρε θαη βάδεηο 

ζπξκαηνπιέγκαηα γηα λα κελ κπνξνχλ λα θπθινθνξνχλ ειεχζεξα νη άλζξσπνη. 

Πνηνο είζαη εζχ πνπ απαγνξεχεηο ζηηο νηθνγέλεηεο λα ελσζνχλ, πνπ απαγνξεχεηο 

ζηνπο αλζξψπνπο λα δνπιέςνπλ γηα λα δήζνπλ, πνπ ηνπο θαηαδηθάδεηο ζηελ απξαμία 

θαη ζηε δπζηπρία; Αλ ήηαλ ην παηδί ζνπ ζηε ζέζε ησλ πξνζθχγσλ ζα ζνπ άξεζε λα 

ηνπ θεξζνχλ έηζη; ηακαηήζηε επηηέινπο ηνλ πφιεκν! Γελ νδεγεί πνπζελά. Γελ είλαη 

δπλαηφλ λα ράλνληαη ηφζεο δσέο θαη λα θαηαζηξέθνληαη νη πεξηνπζίεο κηαο δσήο εμ 

αηηίαο ηεο απιεζηίαο θαη ηεο απεξηζθεςίαο νξηζκέλσλ! ηακαηήζηε επηηέινπο ηνλ 

πφιεκν πξηλ είλαη πνιχ αξγά γηα φινπο καο.  

 

Κείκελν 66                                                                                                          θόβνο 

Φνβάκαη γηα ην ηη ζα αθνινπζήζεη, θνβάκαη ηε κέξα  πνπ φινη απηνί νη άλζξσπνη 

πνπ δνπλ ζε άζιηεο ζπλζήθεο ζηα hot spot ζα πνπλ « Φηάλεη! Χο εδψ ε 

θαθνκεηαρείξεζε! » θαη ζα μεζεθσζνχλ. Νηψζσ κεγάιε απέρζεηα γη’ απηνχο πνπ 

ηνπο θέξνληαη κε ζθιεξφηεηα θαη κέλνπλ αδηάθνξνη κπξνζηά ζηα πξνβιήκαηά ηνπο.  

Θα ήζεια λα δνζεί ε επθαηξία ζε φινπο ηνπο πξφζθπγεο λα επηζηξέςνπλ ζηα ζπίηηα 

ηνπο, ζηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, ή λα θαηαθέξνπλ λα θηάζνπλ ζηνλ πξννξηζκφ ηνπο, ζε 

θάπνηα άιιε ρψξα, εθεί πνπ βξίζθνληαη νη ζπγγελείο ηνπο.  
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Πίλαθαο θεηκέλσλ ζηα νπνία θπξηαξρνύλ θόβνο , 

αγαλάθηεζε θαη ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα. 

 

Κείκελα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα  θφβνο  αγαλάθηεζε 

1 Υ   

2  Υ  

3 Υ   

4  Υ Υ 

5    

7  Υ  

8 Υ   

9 Υ   

10  Υ  

11 Υ   

12   Υ 

13   Υ 

14   Υ 

15   Υ 

16  Υ  

17   Υ 

18  Υ  

19  Υ  

20  Υ  

21  Υ  

23  Υ  

24  Υ  

25  Υ  

26  Υ  

27 Υ   

28 Υ   

29 Υ   

30 Υ   

31 Υ   

32 Υ   

33 Υ   

34 Υ   

35  Υ  

36 Υ   

37 Υ   

38 Υ   

39 Υ   

40 Υ   

41 Υ   

42   Υ 

43 Υ   

44 Υ   
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45  Υ  

46   Υ 

47 Υ   

48   Υ 

49  Υ  

50   Υ 

51 Υ   

52   Υ 

53  Υ  

54  Υ  

55 Υ   

56   Υ 

57 Υ   

58  Υ  

59   Υ 

60  Υ  

61 Υ   

62 Υ   

63   Υ 

64   Υ 

65   Υ 

66  Υ  
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Σξηάληα δπν πξνηάζεηο Γεκηνπξγηθήο γξαθήο  

 

 

 

Καηά ηελ πινπνίεζε ησλ πξνηάζεσλ δεκηνπξγηθήο γξαθήο ζα πξέπεη λα ηνλίδνπκε 

ζηνπο καζεηέο φηη ν ρξφλνο ζπγγξαθήο είλαη πεξηνξηζκέλνο θαη ζπγθεθξηκέλνο ( 10-

15 ιεπηά), φηη δελ αμηνινγνχληαη ηα ιάζε, ηνπιάρηζηνλ αξρηθά, θαη φηη εθείλν πνπ 

πεξηκέλνπκε απφ απηνχο είλαη θείκελα απζφξκεηα, δηαζθεδαζηηθά, γξακκέλα κε 

θαληαζία. Δίλαη θαιφ επίζεο λα δηαβάδνληαη φια ηα θείκελα θαη λα  γίλνληαη 

επνηθνδνκεηηθά ζρφιηα απφ ηελ νκάδα.  

 

Πξόηαζε 1 

Α. Γηαβάζηε έλα απφζπαζκα ζην νπνίν απνηππψλεηαη ε επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά 

νκάδαο παηδηψλ απέλαληη ζην πξνζθπγφπνπιν. 

Β. πδεηήζηε κε ηνπο καζεηέο ηε ζηάζε ησλ εξψσλ φπσο εκθαλίδνληαη ζην 

θείκελν. Εεηείζηε ηνπο λα γξάςνπλ έλα θείκελν ζην νπνίν ζα αληηθαηαζηήζνπλ ηα 

αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα κε ζεηηθά. 

Γ. Πξνηείλεηε ζηνπο καζεηέο λα γξάςνπλ έλα θείκελν ζην νπνίν ζα αληηζηξέςνπλ 

ηνπο ξφινπο ησλ πξσηαγσληζηψλ. Σν ειιελφπνπιν ζα κπεη ζηε ζέζε ηνπ 

πξνζθπγφπνπινπ θαη ην αληίζεην.  

 

Πξόηαζε 2 

Α. Γηαβάζηε έλα απφζπαζκα ζην νπνίν απνηππψλνληαη αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα 

απέλαληη ζην πξνζθπγφπνπιν. 

Β. Υσξίζηε ηνπο καζεηέο ζε ππννκάδεο θαη ηνπο πξνηείλεηε ηνπο λα εληνπίζνπλ ηα 

ζπλαηζζήκαηα πνπ απνηππψλνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν θείκελν. ( πρ. θφβνο, 

αγαλάθηεζε, ελνρή ) 

Γ. Εεηήζηε ηνπο λα αλαπαξαζηήζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα κε έλα ρξψκα θαη λα 

γξάςνπλ ηξεηο-ηέζζεξηο πξνηάζεηο φπνπ ζα πεξηγξάθνπλ ηηο αληηδξάζεηο ελφο ήξσα 

πνπ βηψλεη απηά ηα ζπλαηζζήκαηα.  
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Πξόηαζε 3 

Α. Γηαβάζηε έλα απφζπαζκα ζην νπνίν απνηππψλνληαη αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα 

απέλαληη ζην πξνζθπγφπνπιν. 

Β. Εεηήζηε απφ ηνπο καζεηέο λα επηιέμνπλ πέληε ( 5) ιέμεηο θιεηδηά απφ ην θείκελν. 

ηε ζπλέρεηα, ηα πξνηείλεηέ ηνπο  λα γξάςνπλ έλα πνίεκα ζε ειεχζεξν ζηίρν ή ζε  

δεθαπεληαζχιιαβν.  

 

Πξόηαζε 4 

Α. Δπηιέμηε δπν θείκελα, έλα ζην νπνίν εθθξάδνληαη ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα απέλαληη 

ζηα πξνζθπγφπνπια θαη έλα άιιν φπνπ εθθξάδνληαη αξλεηηθά. 

 Β. Υσξίζηε ηα παηδηά ζε δπν νκάδεο θαη δεηήζηε απφ ηε κηα νκάδα λα γξάςεη δέθα 

πξνηάζεηο φπνπ ζα εθθξάδνληαη ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα γηα ην πξνζθπγφπνπιν θαη 

άιιεο δέθα φπνπ ζα εθθξάδνληαη αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα.  

Γ. Εεηήζηε απφ ηνπο καζεηέο ησλ δπν νκάδσλ λα δηαβάζνπλ δπλαηά ηηο πξνηάζεηο 

ηνπο.  

 

Πξόηαζε 5 

Α. Γηαβάζηε έλα θείκελν ζην νπνίν ην ειιελφπνπιν παξνπζηάδεηαη σο κάξηπξαο ζε 

κηα ζθελή εθθνβηζκνχ ελφο πξνζθπγφπνπιν απφ κηα νκάδα παηδηψλ. 

Β. Εεηήζηε απφ ηα παηδηά λα γξάςνπλ κηα ζειίδα απφ ην πξνζσπηθφ εκεξνιφγην ηνπ 

πξνζθπγφπνπινπ πνπ είλαη ζχκα εθθνβηζκνχ. 

Γ. Εεηήζηε απφ ηα παηδηά λα γξάςνπλ κηα ζειίδα απφ ην πξνζσπηθφ εκεξνιφγην ηνπ 

ειιελφπνπινπ πνπ πήξε κέξνο ζηνλ εθθνβηζκφ. 

Γ. Εεηήζηε απφ ηα παηδηά λα γξάςνπλ ηνλ κνλφινγν ηνπ δαζθάινπ πνπ επεκβαίλεη 

γηα λα δψζεη ιχζε ζην πξφβιεκα. 

 

Πξόηαζε 6 

Α. Γηαβάζηε 2-3 θείκελα ζηα νπνία απνηππψλνληαη νη αλάγθεο ησλ 

πξνζθπγφπνπισλ. 

Β. Εεηήζηε απφ ηα παηδηά λα θάλνπλ κηα ιίζηα κε ηηο βαζηθέο αλάγθεο ελφο 

πξνζθπγφπνπινπ θαη ζηε ζπλέρεηα, λα ππνγξακκίζνπλ κε κπιε κνιχβη απηέο πνπ  

θαιχπηνληαη ηψξα θαη κε θφθθηλν απηέο πνπ δελ θαιχπηνληαη.  
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Γ. Εεηήζηε απφ ηα παηδηά λα θάλνπλ ιίζηα κε ηηο δηθέο ηνπο αλάγθεο θαη ζηε 

ζπλέρεηα, θαη ζηε ζπλέρεηα, λα ππνγξακκίζνπλ κε κπιε κνιχβη απηέο πνπ  

θαιχπηνληαη ηψξα θαη κε θφθθηλν απηέο πνπ δελ θαιχπηνληαη. πγθξίλεηε θαη 

ζρνιηάζηε.  

 

Πξόηαζε 7 

Α. Γηαβάζηε έλα θείκελν ηεο επηινγήο ζαο ζηνπο καζεηέο.  

Β. Εεηήζηε απφ ηνπο καζεηέο λα γξάςνπλ κηα θαηλνχξγηα ηζηνξία κε ηνλ ίδην ήξσα, 

πνπ λα έρεη αξρή, κέζε θαη ηέινο. 

 

Πξόηαζε 8 

Α. Γηαβάζηε έλα θείκελν ηεο επηινγήο ζαο φπνπ πεξηγξάθνληαη πξνζθπγφπνπια. 

Β. Εεηήζηε απφ ηνπο καζεηέο λα θάλνπλ κηα ιίζηα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

πξνζθπγφπνπισλ έηζη φπσο εκθαλίδνληαη ζηα θείκελα. Έπεηηα, πξνηείλεηε ηνπο, 

δίπια ζ’ απηή ηε ιίζηα, λα θάλνπλ κηα άιιε, γξάθνληαο ηα δηθά ηνπο 

ραξαθηεξηζηηθά. 

Γ. πδεηήζηε κε ηελ νκάδα ηη ζεκαίλεη δηαθνξεηηθφο, πνηα είλαη ηα ζηνηρεία πνπ 

θάλνπλ έλαλ άλζξσπν λα δηαθέξεη απφ έλαλ άιιν, αλ πξέπεη λα είκαζηε φινη ίδηνη 

γηα λα ληψζνπκε άλεηα κεηαμχ καο.  

 

Πξόηαζε 9 

Υσξίζηε ηα παηδηά ζε δπάδεο θαη πξνηείλεηέ ηνπο λα επηθνηλσλήζνπλ 

ρξεζηκνπνηψληαο κηα γιψζζα δηθηάο ηνπο έκπλεπζεο. πδεηήζηε έπεηηα αλ  ε 

γιψζζα είλαη πξαγκαηηθφ εκπφδην ζηελ επηθνηλσλία. 

 

Πξόηαζε 10 

Α. Γηαβάζηε έλα ή δπν θείκελα ζηα νπνία πεξηγξάθεηαη ε ζπλάληεζε ελφο 

πξνζθπγφπνπινπ θαη ελφο ειιελφπνπινπ.  

Β. Εεηήζηε απφ ηνπο καζεηέο λα θάλνπλ κηα ιίζηα κε ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ 

πηζηεχνπλ φηη ληψζνπλ ηα πξνζθπγφπνπια φηαλ ζπλαληνχλ έλα ειιελφπνπιν. Κάληε 

επίζεο κηα άιιε ιίζηα κε ηα αλάινγα ζπλαηζζήκαηα ησλ ειιελφπνπισλ. 

 

Πξόηαζε 11 
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Α. Γηαβάζηε έλα ή δπν θείκελα ζηα νπνία πεξηγξάθεηαη ε ζπλάληεζε ελφο 

πξνζθπγφπνπινπ θαη ελφο ειιελφπνπινπ.  

Β. Εεηήζηε απφ ηνπο καζεηέο λα γξάςνπλ έλα post-it ( κηθξφ απηνθφιιεην 

ζεκείσκα) κε  ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ πξνζθπγφπνπινπ φπσο απνηππψλνληαη ζην 

θείκελν θαη λα ηα θνιιήζνπλ ζηνλ πίλαθα. ηελ ζπλέρεηα, πξνηείλεηέ ηνπο λα 

γξάςνπλ κηα δηθηά ηνπο ηζηνξία ζηελ νπνία λα αλαδεηθλχνληαη απηά ηα 

ζπλαηζζήκαηα.  

 

Πξόηαζε 12 

Α. Γηαβάζηε έλα θείκελν ηεο επηινγήο ζαο θαη δεηείζηε απφ ηνπο καζεηέο λα 

απνηππψζνπλ κε ιέμεηο, ζθίηζα θαη  ρξψκαηα ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο πάλσ ζην 

ραξηί. 

 

Πξόηαζε 13 

Α. Γηαβάζηε έλα θείκελν ηεο επηινγήο ζαο  

Β. Εεηήζηε απφ ηνπο καζεηέο λα θάλνπλ κηα ιίζηα κε ηηο αγαπεκέλεο ηνπο ηξνθέο 

θαη ζηε ζπλέρεηα κηα άιιε ιίζηα κε ηηο ηξνθέο πνπ πηζηεχνπλ φηη αγαπάεη έλα 

πξνζθπγφπνπινπ. 

Γ. Εεηήζηε απφ ηα παηδηά λα ςάμνπλ ζην δηαδίθηπν γηα ζπληαγέο ησλ ρσξψλ 

πξνέιεπζεο ησλ πξνζθχγσλ, λα επηιέμνπλ θάπνηεο απφ απηέο κε ζθνπφ λα ηνπ 

εηνηκάζνπλ έλα ενξηαζηηθφ γεχκα γηα έλα πξνζθπγφπνπιν.  

 

Πξόηαζε 14 

Α. Γηαβάζηε έλα θείκελν ηεο επηινγήο ζαο φπνπ έλα πξνζθπγφπνπιν έξρεηαη ζηελ 

ηάμε. 

Β. Εεηήζηε απφ ηνπο καζεηέο λα γξάςνπλ δέθα εξσηήζεηο πνπ ζα ήζειαλ  λα 

θάλνπλ ζην πξνζθπγφπνπιν πνπ έξρεηαη γηα πξψηε θνξά ζηελ ηάμε ηνπο, ψζηε λα 

ην γλσξίζνπλ θαιχηεξα. 

 

Πξόηαζε 15 

Α. Εεηήζηε απφ ηνπο καζεηέο λα γξάςνπλ έλα θείκελν δέθα ζεηξψλ κε ζθνπφ λα 

παξνπζηάζνπλ κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ηνλ εαπηφ ζηνπο ζηνλ θαηλνχξγην ηνπο θίιν, 

ηνλ Ακίξ. ( ρφκπη, ηθαλφηεηεο, αδπλακίεο, πξνηηκήζεηο, ζηφρνη, θιπ) 
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Πξόηαζε 16 

Α. Εεηήζηε απφ ηνπο καζεηέο λα γξάςνπλ κηα ιίζηα κε νλφκαηα πξνζθχγσλ. 

Β. Εεηήζηε απφ ηνπο καζεηέο λα γξάςνπλ κηα ιίζηα κε ηηο πφιεηο απφ ηηο νπνίεο 

πξνέξρνληαη νη πξφζθπγεο. 

Γ. Αμηνπνηψληαο ηα παξαπάλσ ζηνηρεία, πξνηείλεηε ζηνπο καζεηέο λα γξάςνπλ κηα 

κηθξή ηζηνξία ρξεζηκνπνηψληαο δπν θνξέο ηηο ιέμεηο « επηπρψο , δπζηπρψο.».  

 

Πξόηαζε 17 

Α. Γηαβάζηε έλα θείκελν φπνπ απνηππψλεηαη ε ζπλάληεζε ελφο ειιελφπνπινπ κε 

έλα πξνζθπγφπνπιν.  

Β. Εεηήζηε απφ ηνπο καζεηέο λα γξάςνπλ κηα ζειίδα ζην εκεξνιφγηφ ηνπο φπνπ ζα 

πεξηγξάθνπλ ηε ζπλάληεζε κε έλα πξνζθπγφπνπιν.  

 

Πξόηαζε 18 

Α. Γηαβάζηε έλα θείκελν φπνπ απνηππψλνληαη νη ακθηβνιίεο θαη νη ηχςεηο ελφο 

εθήβνπ γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δηαρεηξίδεηαη ν ίδηνο ην πξνζθπγηθφ.  

Β. Εεηήζηε απφ ηνπο καζεηέο λα γξάςνπλ ηνλ κνλφινγν ελφο εθήβνπ ν νπνίνο 

εθκπζηεξεχεηαη ζηνλ θαιχηεξν θίιν ηνπ ηηο αλεζπρίεο ηνπ γηα ην πξνζθπγηθφ.  

 

Πξόηαζε 19 

Α. Γηαβάζηε έλα θείκελν φπνπ ην πξνζθπγφπνπιν κηιάεη γηα ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο 

δπζθνιίεο ηεο δσήο ηνπ. 

Β. Πξνηείλεηε ζηνπο καζεηέο λα θαληαζηνχλ φηη έλαο ήξσαο κε ππεξθπζηθέο 

δπλάκεηο , ζαλ ηνλ νχπεξκαλ, εκθαλίδεηαη θαη δίλεη ιχζε ζηα πξνβιήκαηα ηνπ 

πξνζθπγφπνπινπ. Έπεηηα, πξνηείλεηέ ηνπο λα γξάςνπλ έλα θείκελν 20 ζεηξψλ φπνπ 

ζα πεξηγξάθνπλ πψο ν ήξσαο βνήζεζε ην πξνζθπγφπνπιν. 

 

Πξόηαζε 20 

Α. Γηαβάζηε ηελ αξρή ελφο  θείκελνπ ηεο επηινγήο ζαο. 

Β. Εεηήζηε απφ ηνπο καζεηέο λα γξάςνπλ ηε ζπλέρεηα ηεο ηζηνξίαο. 

 

Πξόηαζε 21 

Α. Γηαβάζηε έλα θείκελν ηεο επηινγήο ζαο. 
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Β. Εεηήζηε απφ ηνπο καζεηέο λα θάλνπλ φζεο αιιαγέο ζέινπλ ζην θείκελν. πρ. λα 

αιιάμνπλ ην θχιν, ηελ εζληθφηεηα, ηελ ειηθία ησλ εξψσλ, ηα ξνχρα πνπ θνξνχλ, 

ηνλ ηφπν θαη ην ρξφλν ζηνλ νπνίν δηαδξακαηίδεηαη ε ηζηνξία θαη λα γξάςνπλ κηα 

δηθηά ηνπο ηζηνξία. 

 

Πξόηαζε 22 

Α. Γηαβάζηε έλα θείκελν ηεο επηινγήο ζαο. 

Β. Εεηήζηε απφ ηνπο καζεηέο λα αιιάμνπλ ηελ αξρή ηεο ηζηνξίαο. 

 

Πξόηαζε 23 

Α. Γηαβάζηε έλα θείκελν ηεο επηινγήο ζαο. 

Β. Εεηήζηε απφ ηνπο καζεηέο λα αιιάμνπλ ην ηέινο ηεο ηζηνξίαο. 

 

Πξόηαζε 24 

Α. Γηαβάζηε ηελ αξρή κηαο ηζηνξίαο έσο ην ζεκείν πνπ αλαθέξεηαη φηη έλα παηδί 

εκθαλίδεηαη ζηελ είζνδν ελφο ζπηηηνχ. Γηαθφςηε ηελ αλάγλσζε  θαη δεηήζηε απφ 

ηνπο καζεηέο λα θαληαζηνχλ ηελ ηαπηφηεηα ηνπ επηζθέπηε θαη ηνλ ιφγν ηεο 

επίζθεςήο ηνπ.  

 

Πξόηαζε 25 

Α. Γηαβάζηε έλα θείκελν ηεο επηινγήο ζαο. 

Β. Εεηήζηε απφ ηνπο καζεηέο λα θάλνπλ ην πνξηξαίην ηνπ πξνζθπγφπνπινπ: ηφπνο 

θαηαγσγήο, νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ρφκπη, ζηφρνπο, αγαπεκέλν ηνπ αληηθείκελν, 

αγαπεκέλν ηνπ θαγεηφ, πξνζφληα θαη ειαηηψκαηα.  

Γ. Εεηήζηε απφ ηνπο καζεηέο λα γξάςνπλ έλαλ κνλφινγν φπνπ ην πξνζθπγφπνπιν 

ζα κηιάεη γηα φια ηα παξαπάλσ. 

 

Πξόηαζε 26 

Α. Γηαβάζηε έλα θείκελν ηεο επηινγήο ζαο. 

Β. Εεηήζηε απφ ηα παηδηά λα γξάςνπλ ην γξάκκα πνπ ζηέιλεη ην πξνζθπγφπνπιν ζε 

έλα θίιν ηνπ γηα λα ηνπ κηιήζεη γηα ηελ ησξηλή δσή ηνπ θαη γηα ηα κειινληηθά 

ζρέδηα . 

 

Πξόηαζε 27 
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Α. Γηαβάζηε έλα θείκελν ηεο επηινγήο ζαο. 

Β. Εεηήζηε απφ ηα παηδηά λα γξάςνπλ ην γξάκκα πνπ ζηέιλεη ην πξνζθπγφπνπιν , 

πνπ βξίζθεηαη ζηε Γεξκαλία, κεηά απφ έλα ρξφλν παξακνλήο ζηελ Διιάδα, ζηνλ 

Έιιελα θίιν ηνπ γηα λα ηνλ επραξηζηήζεη γηα φ,ηη έθαλε γη’ απηφ. 

 

Πξόηαζε 28 

Α. Γηαβάζηε έλα θείκελν ηεο επηινγήο ζαο. 

Β. Εεηήζηε απφ ηα παηδηά λα δσγξαθίζνπλ έλαλ απφ ηνπο ήξσεο ηνπ θεηκέλνπ, λα 

θάλνπλ ηέζζεξα « ζπλλεθάθηα» θαη λα γξάςνπλ κέζα ηηο ζθέςεηο ηνπ. 

 

Πξόηαζε 29 

Α. Γηαβάζηε έλα θείκελν ηεο επηινγήο ζαο. 

Β. Εεηήζηε απφ ηνπο καζεηέο λα θαληαζηνχλ φηη ν ήξσαο ηεο ηζηνξίαο δίλεη 

ζπλέληεπμε γηα έλα πεξηνδηθφ. ηε ζπλέρεηα, δεηήζηε ηνπο λα γξάςνπλ έλα κηθξφ 

θείκελν φπνπ ν ήξσαο κηιάεη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ πξνβάιινληαο φζν ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξν ηα πξνζφληα ηνπ. 

 

Πξόηαζε 30 

Α. Γηαβάζηε έλα θείκελν ηεο επηινγήο ζαο φπνπ ν ήξσαο αληηκεησπίδεη έλα 

πξφβιεκα. 

Β. Εεηήζηε απφ ηνπο καζεηέο λα εληνπίζνπλ ην πξφβιεκα ηνπ ήξσα θαη λα γξάςνπλ 

κηα πξφηαζε πνπ λα αξρίδεη κε ηε ιέμε « δπζηπρψο» θαη ακέζσο κεηά κηα πξφηαζε ε 

νπνία ζα αξρίδεη κε ηε ιέμε «επηπρψο». 

 

Πξόηαζε 31 

Α. Εεηήζηε απφ ηνπο καζεηέο λα γξάςνπλ έλα άξζξν γηα ηελ ηνπηθή εθεκεξίδα γηα 

λα αλαθνηλψζνπλ ηελ άθημε πξνζθπγφπνπισλ ζην ζρνιείν ηνπο. 

 

Πξόηαζε 32 

Ηζηνξία κε ηέζζεξα ρέξηα: Υσξίζηε ηνπο καζεηέο ζε νκάδεο ησλ ηεζζάξσλ αηφκσλ 

θαη δεηήζηε ηνπο λα γξάςνπλ έλα ζπλεξγαηηθφ θείκελν αθνινπζψληαο ηηο νδεγίεο 

ζαο. 

Α. Δπηιέμηε κηα πξφηαζε θαη πξνηείλεηέ ηελ σο αξρή ησλ θεηκέλσλ θαη ηεζζάξσλ 

ησλ καζεηψλ. Εεηήζηε ηνπο λα ζπλερίζνπλ γξάθνληαο έλα θείκελν πέληε  ζεηξψλ. 
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Μφιηο ηειεηψζνπλ, ζα πξέπεη λα δψζνπλ ην ηεηξάδηφ ηνπο ζην δηπιαλφ ηνπο, ν 

νπνίνο ζα ζπλερίζεη ηελ ηζηνξία. Σν ίδην ζα επαλαιεθζεί έσο φηνπ ην θάζε ηεηξάδην 

επηζηξέςεη ζηνλ θάηνρφ ηνπ. Έηζη ζα έρνπκε  ηέζζεξα ζπλεξγαηηθά θείκελα κε ηελ 

ίδηα αξρή αιιά δηαθνξεηηθφ ηέινο. Αλ ε ηάμε έρεη είθνζη καζεηέο, ζα πάξνπκε 

είθνζη δηαθνξεηηθά θείκελα. Καιφ είλαη λα δηαβαζηνχλ φια ζηελ ηάμε. 
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