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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ 

ΘΕΜΑΤΩΝ 
 



 

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε από μαθητές   της 
Α΄Λυκείου  (18 μαθήτριες και 11 μαθητές) 

•   

Την υποστήριξη είχαν οι εκπαιδευτικοί: 

• Θωμάς Σιαφάκας  ΠΕ03 

• Ελένη Γκαραγκάνη  ΠΕ0402 

• Χρήστος Καρκαλέτσος ΠΕ01 

 



• Η προσφυγιά μέσα στο χρόνο 

 

• Κοινές ιστορίες, 

 

•  παράλληλες πορείες,  

 

•  διαφορετικοί πρωταγωνιστές. 

 



          Πρόσφυγας ονομάζεται, σύμφωνα με τη Σύμβαση της Γενεύης 
για τους πρόσφυγες, κάθε άνθρωπος που βρίσκεται έξω από το 
κράτος του οποίου είναι πολίτης εξαιτίας δικαιολογημένου φόβου 
ότι εκεί θα υποστεί διωγμούς λόγω της φυλής, της θρησκείας ή της 
εθνικότητάς του, ή ακόμα εξαιτίας της ιδιότητας του μέλους μιας 
ιδιαίτερης κοινωνικής ομάδας ή των πολιτικών του απόψεων 
(πολιτικός πρόσφυγας), και επιπλέον του είναι αδύνατο να 
εξασφαλίσει προστασία από τη χώρα του, ή, εξαιτίας του φόβου 
αυτού, δεν επιθυμεί να τεθεί υπό αυτή την προστασία. Μέχρι να 
του αναγνωρισθεί νομικά η ιδιότητα του πρόσφυγα από μία χώρα, 
ένας άνθρωπος μπορεί να βρίσκεται υπό το καθεστώς του 
«αιτούντος άσυλο». 

         Συνήθως η αδυναμία εξασφαλίσεως προστασίας είναι 
αποτέλεσμα πολέμου, ωστόσο ο παραπάνω ορισμός αποκλείει 
τους πρόσφυγες εξαιτίας φυσικών καταστροφών. Μία άλλη 
κατηγορία ανθρώπων που ονομάζονται πρόσφυγες και δεν 
περιλαμβάνονται στον παραπάνω ορισμό είναι όσοι 
μετεγκαθίστανται ομαδικά σε άλλη περιοχή της δικής τους χώρας, 
είτε εξαιτίας φυσικών καταστροφών, είτε για άλλο λόγο πάνω από 
τις δυνάμεις τους. Αυτοί ονομάζονται εσωτερικοί πρόσφυγες. 
 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%BF_%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CF%83%CF%84%CF%8E%CF%82_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%86%CF%8D%CE%B3%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%BF_%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CF%83%CF%84%CF%8E%CF%82_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%86%CF%8D%CE%B3%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%BF_%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CF%83%CF%84%CF%8E%CF%82_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%86%CF%8D%CE%B3%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%BF_%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CF%83%CF%84%CF%8E%CF%82_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%86%CF%8D%CE%B3%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%BF_%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CF%83%CF%84%CF%8E%CF%82_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%86%CF%8D%CE%B3%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%BF_%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CF%83%CF%84%CF%8E%CF%82_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%86%CF%8D%CE%B3%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%BF_%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CF%83%CF%84%CF%8E%CF%82_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%86%CF%8D%CE%B3%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%BF_%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CF%83%CF%84%CF%8E%CF%82_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%86%CF%8D%CE%B3%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%BF_%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CF%83%CF%84%CF%8E%CF%82_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%86%CF%8D%CE%B3%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%BF_%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CF%83%CF%84%CF%8E%CF%82_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%86%CF%8D%CE%B3%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%BF_%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CF%83%CF%84%CF%8E%CF%82_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%86%CF%8D%CE%B3%CF%89%CE%BD


     Από το 1994 καθιερώθηκε η  5η Απριλίου ως Πανελλήνια 
Ημέρα των Προσφύγων. Η πρωτοβουλία ανήκε σε μη 
Κυβερνητικές Οργανώσεις, στο Οικουμενικό Πρόγραμμα 
Προσφύγων της Εκκλησίας της Ελλάδας, του Διεθνούς 
Οργανισμού Μετανάστευσης και του Γραφείου της Αθήνας 
της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ. 

      Για την Ελλάδα έχει ιδιαίτερη σημασία η ημέρα αυτή, 
αφού η προσφυγιά και οι εθνικές εκκαθαρίσεις αποτελούν 
τη βάση του σύγχρονου ελληνικού κράτους.  

      Το   1922   ενάμιση   εκατομμύριο   Έλληνες   πρόσφυγες , 
     όσοι επέζησαν από τις εθνικές εκκαθαρίσεις που 

πραγματοποίησε ο τούρκικος εθνικισμός- από τη Μικρά 
Ασία, τον Πόντο και την Ανατολική Θράκη ήρθαν 
πρόσφυγες στον ελεύθερο βαλκανικό νότο. 

     H Ελλάδα είναι από τις λίγες χώρες του κόσμου με τόσο 
μεγάλο ποσοστό προσφύγων και προσφυγογενών. 
 



      Η Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων καθιερώθηκε 
για πρώτη φορά με απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης του ΟΗΕ στις 4 Δεκεμβρίου του 2000 
και γιορτάσθηκε για πρώτη φορά στις 20 Ιουνίου 
2001, με αφορμή τα 50 χρόνια από την 
υπογραφή της «Συνθήκης για το καθεστώς των 
προσφύγων». 

       Στις 20 Ιουνίου, Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων, 
η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες 
τιμά τη δύναμη και το κουράγιο των 
εκατομμυρίων ανθρώπων στον κόσμο που 
αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους 
εξαιτίας του πολέμου ή παραβιάσεων των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων 



      Στο τέλος του 2014 υπολογίζεται ότι υπήρχαν 
περίπου 19,5 εκατομμύρια πρόσφυγες σε όλο τον 
κόσμο, τα 14,4 εκατομμύρια  υπό  την ευθύνη  της 
UNHCR1 και τα 5,1 εκατομμύρια, οι Παλαιστίνιοι 
πρόσφυγες, υπό την ευθύνη της UNRWA2. Τα 14,4 
εκατομμύρια αντιπροσωπεύουν μία αύξηση 2,7 
εκατομμυρίων από το 2013 (+23%), την υψηλότερη 
από το 1995. Ανάμεσά τους, οι πρόσφυγες του 
Συριακού εμφυλίου πολέμου έγιναν η μεγαλύτερη 
ομάδα προσφύγων το 2014 (3,9 εκατομμύρια, 1,55 
εκατομμύριο περισσότεροι από το προηγούμενο έτος), 
ξεπερνώντας τους Αφγανούς (2,6 εκατομμύρια), που 
αποτελούσαν τη μεγαλύτερη προσφυγική ομάδα επί 
τρεις δεκαετίες.  

     1.UNHCR  GREECE:  Ύπατη Αρμοστεία του  ΟΗΕ  για  τους Πρόσφυγες 

         2. UNRWA: ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ  ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΓΓΥΣ 
ΑΝΑΤΟΛΗ 

 
 

http://www.unhcr.gr/genikes-plirofories.html
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=UNRWA&action=edit&redlink=1


      Γνωρίζουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι 
αναγκασμένοι να εγκαταλείψουν την πατρίδα 
τους.  

       Φεύγουν αναζητώντας ασφάλεια, καταφύγιο, 
περιφρούρηση των δικαιωμάτων και της 
αξιοπρέπειάς τους. 

      Κλείνοντας σε μια βαλίτσα ό,τι προλαβαίνουν 
να περισώσουν από το παρελθόν τους, βγαίνουν 
στο δρόμο για ένα άδηλο μέλλον, γίνονται 
«προσωρινά διαμένοντες» σε δομές φιλοξενίας, 
και καλούνται να καταθέσουν όλη τους τη 
δύναμη και την ενέργεια για να ξαναχτίσουν τις 
ζωές τους, να ορθοποδήσουν σε έναν ξένο τόπο. 

 



Αλλά ας αφήσουμε φωτογραφίες , εικόνες 
και έργα καλλιτεχνών να μας μιλήσουν 

Έλληνες φεύγουν από την Καταστροφή των Ψαρών το 1824 

(πίνακας του Ν. Γύζη). 
 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AE_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%A8%CE%B1%CF%81%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%82_%CE%93%CF%8D%CE%B6%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%82_%CE%93%CF%8D%CE%B6%CE%B7%CF%82


Πρόσφυγες Κρήτες στην Αθήνα 



Πρόσφυγες Έλληνες και Αρμένιοι 



Πρόσφυγες μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή 



Πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία –Άφιξη στον Πειραιά  



Πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία συγκεντρωμένοι στα σκαλοπάτια των Παλαιών Ανακτόρων                        
(σημερινή Βουλή). Συλλογή Πέτρου Πουλίδη, Αρχείο ΕΡΤ 



Αναζητήσεις συγγενών προσφύγων  
Φύλλο της εφημερίδας ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ της 4-12-1922 



Αναζητήσεις συγγενών προσφύγων  
Φύλλο της εφημερίδας ΕΜΠΡΟΣ της 25-9-1922  



Έλληνες πρόσφυγες από Μ. Ασία στην Μυτιλήνη 



Έλληνες Πρόσφυγες στο Χαλέπι της Συρίας 



Στρατόπεδο προσφύγων. Κύπρος 1975. 



Σύριοι και Ιρακινοί πρόσφυγες  

 Σκάλα Συκαμιάς Λέσβου (30 Οκτωβρίου 2015). 



Σύριοι πρόσφυγες φτάνουν σε ακτή στην Κω 



Γύρω στο 1950 στην Ελλάδα, κορίτσια πίνουν γάλα σε ένα σχολείο  
της Αθήνας στους Αμπελόκηπους. Η Ελλάδα και συνέβαλε η ίδια αλλά  

και έλαβε από τη UNICEF ενίσχυση για τη διανομή βοήθειας  
(και για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες).  

Το 2015 στην Ελλάδα, ένας εθελοντής τοποθετεί μια κουβέρτα έκτακτης  
ανάγκης πάνω από τρία νεοαφιχθέντα προσφυγόπουλα που τρώνε 

μπανάνες. 
 



Ένα νεαρό αγόρι κρατά ένα παιδί που κλαίει σε ένα στρατόπεδο 
εκτοπισμένων στην Καβάγια στην Αλβανία, γύρω στο 1945. Το 2015, ένα 

παιδί που κλαίει βρίσκει παρηγοριά κοντά στη Γευγελή. Τα μακριά και 
αβέβαια ταξίδια αφήνουν τα παιδιά φοβισμένα και ευάλωτα 



Γύρω στο 1950 στην Ιταλία, παιδιά με ειδικές ανάγκες παίζουν ποδόσφαιρο.  
Το 2015 στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, έφηβοι  
παίζουν ποδόσφαιρο σε ένα κέντρο υποδοχής προσφύγων και μεταναστών.  
Τα παιδιά πρέπει να έχουν πρόσβαση σε ασφαλείς χώρους όπου μπορούν να  

ξεκουραστούν και να λάβουν συναισθηματική υποστήριξη. 
 



Στην Ελλάδα γύρω στο 1949, παιδιά κοιτούν μέσα από ένα πρόχειρο κατάλυμα.  
Το 2015 στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, ένα μικρό  

κορίτσι στέκεται έξω από μια σκηνή τυλιγμένο σε μια κουβέρτα για να  
προστατευτεί από το κρύο. Πολλά παιδιά έχουν πάρει το δρόμο της προσφυγιάς 

και όλα τους έχουν ανάγκη από την κατάλληλη φροντίδα και προστασία. 
 



Ουαρσάν Σαιρ «Πατρίδα» 
       «Κανένας δεν αφήνει την πατρίδα του, 

εκτός αν πατρίδα είναι το στόμα  
       ενός καρχαρία 

τρέχεις προς τα σύνορα μόνο όταν βλέπεις 
ολόκληρη την πόλη να τρέχει κι εκείνη 
οι γείτονές σου τρέχουν πιο γρήγορα  

          από σένα 
        με την ανάσα ματωμένη στο λαιμό τους 

το αγόρι που ήταν συμμαθητής σου 
που σε φιλούσε μεθυστικά πίσω από το 

παλιό εργοστάσιο τσίγκου 
κρατά ένα όπλο μεγαλύτερο 

 από το σώμα του 
αφήνεις την πατρίδα 

μόνο όταν η πατρίδα δε σε αφήνει 
 να μείνεις. 

κανένας δεν αφήνει την πατρίδα εκτός αν η 
πατρίδα σε κυνηγά 

φωτιά κάτω απ΄ τα πόδια σου 
ζεστό αίμα στην κοιλιά σου 

δεν είναι κάτι που φαντάστηκες ποτέ 
         ότι θα έκανες 

μέχρι που η λεπίδα χαράζει απειλές στο 
λαιμό σου 

 

και ακόμα και τότε ψέλνεις τον εθνικό ύμνο 
ανάμεσα στα δόντια σου 

και σκίζεις το διαβατήριό σου σε τουαλέτες 
αεροδρομίων 

κλαίγοντας καθώς κάθε μπουκιά χαρτιού 
. δηλώνει ξεκάθαρα ότι δεν πρόκειται να 

γυρίσεις επειδή η φυλακή είναι 
ασφαλέστερη από μια πόλη που φλέγεται 

και ένας δεσμοφύλακας το βράδυ 
είναι προτιμότερα από ένα φορτηγό 

γεμάτο άντρες που μοιάζουν  
με τον πατέρα σου 

κανένας δε θα το μπορούσε 
κανένας δε θα το άντεχε 

κανένα δέρμα δε θα ήταν αρκετά σκληρό 
για να ακούσει τα: 

γυρίστε στην πατρίδα σας μαύροι 
πρόσφυγες  βρομομετανάστες 

ζητιάνοι ασύλου 
που ρουφάτε τη χώρα μας 

αράπηδες με τα χέρια απλωμένα 
μυρίζετε περίεργα 

απολίτιστοι 
κάνατε λίμπα τη χώρα σας και τώρα θέλετε 

 
 



Η Ουαρσάν Σάιρ γεννήθηκε στην Κένυα 

και μεγάλωσε στην Αγγλία.  

 

        να κάνετε και τη δική μας 
πώς δε δίνουμε σημασία 

στα λόγια 
στα άγρια βλέμματα 

ίσως επειδή τα χτυπήματα είναι πιο απαλά 
από το ξερίζωμα ενός χεριού ή ποδιού 

ή τα λόγια είναι πιο τρυφερά 
από δεκατέσσερις άντρες 
ανάμεσα στα πόδια σου 

 ή οι προσβολές είναι πιο εύκολο 
να καταπιείς 

από τα χαλίκια 
από τα κόκαλα 

από το κομματιασμένο κορμάκι του παιδιού 
σου. 

θέλω να γυρίσω στην πατρίδα, 
αλλά η πατρίδα είναι το στόμα ενός 

καρχαρία 
πατρίδα είναι η κάνη ενός όπλου 

και κανένας δε θα άφηνε την πατρίδα 
εκτός αν η πατρίδα σε κυνηγούσε  

μέχρι τις  ακτές 
εκτός αν η πατρίδα σού έλεγε να τρέξεις πιο 

γρήγορα  

 
να αφήσεις πίσω τα ρούχα σου  

να συρθείς στην έρημο 
να κολυμπήσεις ωκεανούς 

να πνιγείς 
να σωθείς 

να πεινάσεις 
να εκλιπαρήσεις 

να ξεχάσεις την υπερηφάνεια 
η επιβίωσή σου είναι πιο σημαντική. 

κανένας δεν αφήνει την πατρίδα εκτός αν η 
πατρίδα είναι 

μια ιδρωμένη φωνή στο αφτί σου 
που λέει 

φύγε, 
τρέξε μακριά μου τώρα 

δεν ξέρω τι έχω γίνει 
αλλά ξέρω ότι οπουδήποτε αλλού 

θα είσαι πιο ασφαλής απ΄ ό,τι εδώ» 



Έργο του Χαράλαμπου Κατσατσίδη- ΕΘΝΟΣ On Line 

 



             Χαράλαμπος Κατσατσίδης: 

      Το προσφυγικό ζήτημα και η προσφυγιά δεν είναι ένα 
σημερινό θέμα. Το 1918 έως το 1922, από τη Μικρά Ασία, 
κύματα Ελλήνων προσφύγων ήρθαν στην ηπειρωτική 
Ελλάδα. Πληθυσμοί Ελλήνων από τον Πόντο και τα παράλια 
της Μικράς Ασίας αλλά και την Καππαδοκία αναγκάστηκαν 
να ξεριζωθούν από τις πατρίδες τους, (όπως μου 
περιέγραφε η γιαγιά μου Ολυμπία «’απ`τόν παράδεισό 
τους»), και με κίνδυνο της ζωής τους κατάφεραν να 
περάσουν στην ηπειρωτική Ελλάδα με ότι μπορούσαν να 
σώσουν και κυρίως τη ψυχή τους. Σήμερα στην περιοχή της 
Μεσογείου από γειτονικές χώρες δεχόμαστε πρόσφυγες 
κυρίως από την εμπόλεμη Συρία, την Ανατολή αλλά και τα 
παράλια της βόρειας Αφρικής, με τον ίδιο τρόπο που 
συνέβη και τότε. Η Ελλάδα όπως και άλλες χώρες που 
δέχτηκαν το 1920 τους πρόσφυγες πήραν απ’ αυτούς ένα 
μάθημα για την ιστορία του ανθρώπου. Σήμερα η Ελλάδα 
όπως και ολόκληρη η Ευρώπη έχει να δώσει εξετάσεις σε 
αυτό το μάθημα. Ελπίζω να το περάσει. 
 



Νιζάρ Αλί Μπαντέρ 



Ο Σύριος γλύπτης Νιζάρ Αλί Μπαντέρ, ζει σε κάποια γειτονιά της Λαττάκειας και δίνει 
στις άψυχες πέτρες και τα βότσαλα, φωνή, κίνηση, περιεχόμενο. Στα  χρόνια του 

εμφυλίου, δημιούργησε περισσότερα από 10.000 έργα, τα οποία «είναι η κραυγή 
απέναντι στην αδικία, την καταπίεση, τον θάνατο, την προσφυγιά». 



Έργα του ανήλικου  F. 



 Με τη βοήθεια του μολυβιού του σχεδιάζει στο χαρτί στιγμιότυπα από το δύσκολο ταξίδι που έκανε από 
την πατρίδα του, στην Τουρκία και από εκεί στην Ελλάδα και μερικά από τα περιστατικά που βίωσε. «Στο 

ταξίδι μου αντιμετώπισα πολλές δυσκολίες, καταστάσεις που δεν μπορώ να εκφράσω με λόγια. Είναι 
δύσκολο να βλέπεις ανθρώπους να εκμεταλλεύονται άλλους ανθρώπους.  

Με πονάει να βλέπω κόσμο να υποφέρει και να βρίσκεται στο δρόμο.  
Γι’ αυτό αποφάσισα να εκφράσω τα λόγια μου με εικόνες» 

 Έργα του ανήλικου  F. ενός ασυνόδευτου παιδιού-πρόσφυγα.  
Συμπεριλήφθηκαν  σε έκθεση της Δημοτικής Πινακοθήκης Μυτιλήνης.   ΕΘΝΟΣ On Line  



• Παραπομπές 
https://www.youtube.com/watch?v=o6E5a4xHz3o 

" Η ΠΡΟΣΦΥΓΙΑ " Γιωργος Νταλάρας 1972 
https://www.youtube.com/watch?v=MhMDz1OxJGU 

΄΄ΤΙ ΝΑ ΘΥΜΗΘΩ ΤΙ ΝΑ ΞΕΧΑΣΩ΄΄ Γιωργος Νταλάρας 1972 
ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΛΔΑΡΑ ΚΑΙ ΣΤΙΧΟΥΣ ΠΥΘΑΓΟΡΑ 

https://www.youtube.com/watch?v=ccfxKmrwYXw 
Μικρασιατική Καταστροφή - Τα πρώτα δύσκολα χρόνια των 

προσφύγων στη μητέρα-πατρίδα. 
΄΄Η Μηχανή του Χρόνου΄΄ του Χρίστου Βασιλόπουλου 

https://www.unicef.gr/πρόσφυγες-στην-ευρώπη-τότε-και-τώρα/a2-768-8 

Πρόσφυγες στην Ευρώπη: Τότε και Τώρα 
•   

Υλικό  αντλήθηκε  από 
Wikipedia ,  Έθνος on line  , Youtube, UNICEF 

Αρχείο της EΡT  http://archive.ert.gr/ 
  http://efimeris.nlg.gr/ns/main.html 

•   
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