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ΔΗΑΓΩΓΖ 

Ζ αγσλία γηα ηνπο δηθνύο καο αλζξώπνπο πνπ θεύγνπλ ζην εμσηεξηθό γηα λα 

αληηκεησπίζνπλ ην πξόβιεκα ηεο αλεξγίαο ηνπο, αιιά θαη ην πξνζθπγηθό 

δήηεκα πνπ δνύκε ηα ηειεπηαία ρξόληα  θαη καο έρεη ζπγθηλήζεη , καο έδσζε ην 

θίλεηξν λα εξεπλήζνπκε πσο ε ηέρλε έρεη απνηππώζεη απηά ηα θνηλσληθά 

θαηλόκελα κέζα από εηθόλεο, ζηίρνπο, ρξώκαηα, κνπζηθέο.   

 

Έλαο ιαόο πνπ ηξαγνύδεζε: «Τεν ξενιτειά, τε γυμνωσιά, τεν πίκπα, τεν αγάπε… τα 

τέσσεπα τα δύγισα, βαπύτεπα είν’ τα ξένα», κπνξεί λα θαηαιάβεη ηη πάεη λα πεη 

πξνζθπγηά, ηη ζεκαίλεη κεηαλάζηεπζε.  Φξήζηνο Τζαληήο, Αύγνπζηνο 2015 

 

 

Έιιελεο Πξόζθπγεο  θηάλνπλ ζηελ Διιάδα κεηά ηελ θαηαζηξνθή ηεο κύξλεο 
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1. Πξόζθπγεο – Μεηαλάζηεο:  δηάθξηζε ησλ όξσλ θαη ε ζεκαζία ηνπο 

 

 

1.1 Πξόζθπγαο 

Πξόζθπγεο είλαη ηα άηνκα πνπ βξίζθνληαη εθηόο ηεο ρώξαο θαηαγσγήο ηνπο εμαηηίαο 

ηνπ θόβνπ δηώμεσλ, δηακαρώλ, γεληθεπκέλεο βίαο, ή άιισλ θαηαζηάζεσλ πνπ έρνπλ 

δηαηαξάμεη ζνβαξά ηελ έλλνκε ηάμε θαη, σο απνηέιεζκα, δηθαηνύληαη δηεζλνύο 

πξνζηαζίαο. Ο νξηζκόο ηνπ πξόζθπγα δίλεηαη ζηε ύκβαζε ηνπ 1951 θαη ζηα 

πεξηθεξεηαθά κέζα γηα ηνπο πξόζθπγεο, θαζώο θαη ζην θαηαζηαηηθό ηεο Ύπαηεο 

Αξκνζηείαο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ γηα ηνπο Πξόζθπγεο. (Ύπαηε  Αξκνζηεία ησλ 

Ηλσκέλσλ Εζλώλ γηα ηνπο Πξόζθπγεο) 

πλέπεηεο γηα ηνπο πξόζθπγεο  

 Δμαζθαιίδνπλ ηελ επηβίσζε ηνπο θαη θαιύηεξν επίπεδν δσήο από απηό πνπ είραλ 

ζηελ παηξίδα ηνπο.  Όζνη πξνέξρνληαη εκπόιεκεο πεξηνρέο γιηηώλνπλ από ην ζάλαην 

ηνπο ίδηνπο θαη ηα παηδηά ηνπο.   

Βξίζθνπλ αζθάιεηα ζηε ρώξα πνπ ηνπο θηινμελεί, αλ είλαη πνιηηηθνί πξόζθπγεο.   

 

Πνιιέο θνξέο όκσο απνηεινύλ αληηθείκελν εθκεηάιιεπζεο θαηά ηε κεηαθνξά ηνπο.  

Οξηζκέλνη από απηνύο δελ θαηνξζώλνπλ πνηέ λα θηάζνπλ ζηνλ πξννξηζκό ηνπο, 

αθνύ πεζαίλνπλ από ηηο θαθνπρίεο όπσο έιιεηςε θαγεηνύ, δύζθνιεο θαηξηθέο 

ζπλζήθεο, αζζέλεηεο, λαπάγηα, ξίςε ζηε ζάιαζζα από ηνπο δνπιεκπόξνπο.  Αξθεηνί 

από απηνύο ζπιιακβάλνληαη θαη πξνσζνύληαη πάιη ζηε ρώξα ηνπο ή δνπλ ππό 

δύζθνιεο ζπλζήθεο ζε ζηξαηόπεδα ππνδνρήο θαη ζπγθέληξσζεο πξνζθύγσλ.   

Όζνη από απηνύο εξγάδνληαη ηνπο εθκεηαιιεύνληαη νηθνλνκηθά αθνύ αλαγθάδνληαη 

λα δνπιεύνπλ  πνιιέο θνξέο ζε ζθιεξέο ζπλζήθεο κε ρακειό εκεξνκίζζην θαη 

αλαζθάιηζηνη. ηελ μέλε ρώξα δνπλ ζπρλά ζε θαζεζηώο παξαλνκίαο όηαλ δελ έρνπλ 

άδεηα παξακνλήο.  Έρνπλ δπζθνιίεο πξνζαξκνγήο ζε κηα ρώξα κε άιιε θνπιηνύξα 

θαη λννηξνπία.  Αληηκεησπίδνπλ πνιιέο θνξέο ην ξαηζηζκό . 
 

1.2 Μεηαλάζηεο 

Αλ θαη δελ ππάξρεη επίζεκνο λνκηθόο νξηζκόο γηα ηνλ δηεζλή κεηαλάζηε, ε 

πιεηνλόηεηα ησλ εηδηθώλ ζπκθσλεί όηη δηεζλήο κεηαλάζηεο είλαη όπνηνο αιιάδεη ηνλ 

ηόπν ζπλήζνπο θαηνηθίαο ηνπ/ηεο, αλεμαξηήησο ηνπ ιόγνπ κεηαλάζηεπζεο ή ηνπ 

λνκηθνύ θαζεζηώηνο. Γεληθά, ππάξρεη δηάθξηζε κεηαμύ κηθξήο δηάξθεηαο ή 

πξνζσξηλήο κεηαλάζηεπζεο, πνπ πεξηιακβάλεη κεηαθηλήζεηο δηάξθεηαο κεηαμύ 3 θαη 

12 κελώλ, θαη καθξάο δηάξθεηαο ή κόληκεο κεηαλάζηεπζεο, πνπ έρεη λα θάλεη κε ηελ 

αιιαγή ηεο ρώξαο θαηνηθίαο γηα δηάξθεηα ελόο ρξόλνπ θαη άλσ. (Υπεξεζία 

Οηθνλνκηθώλ θαη Κνηλσληθώλ Υπνζέζεσλ ηνπ ΟΗΕ) 
 

Αίηηα κεηαλάζηεπζεο  

 Οηθνλνκηθά αίηηα: Όηαλ νη ζπλζήθεο απαζρόιεζεο ζηελ ρώξα ππνδνρήο είλαη 

επλντθέο. ηε ρώξα ππνδνρήο ζπλήζσο παξέρνληαη: πην πςειέο ακνηβέο, αζθαιηζηηθή 

θάιπςε, νηθνγελεηαθά επηδόκαηα, ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε, ζηέγε θ.α.  

 Οη ζπγθξνύζεηο: Οη ζπγθξνύζεηο κεηαμύ ησλ δηαθόξσλ ηζρπξώλ δεκηνπξγνύζαλ 

ληθεηέο θαη εηηεκέλνπο, κε απνηέιεζκα ηε κεηαθίλεζε ησλ εηηεκέλσλ (πόιεκνη 

θπξηαξρίαο, επηθξάηεζεο θαη πξνζδηνξηζκνύ ησλ ζπλόξσλ, εζλνθαζάξζεηο).   

Οη θπζηθέο θαηαζηξνθέο: Οη πιεκκύξεο, ε μεξαζία θαη ν παγεηόο ζπρλά 

θαηαζηξέθνπλ ηηο θαιιηέξγεηεο θαη εμαλαγθάδνπλ ηα άηνκα λα κεηαθηλεζνύλ γηα 

εύξεζε ηξνθήο ζε πην γόληκεο πεξηνρέο. 

https://www.unhcr.gr/
https://www.unhcr.gr/
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πλέπεηεο κεηαλάζηεπζεο   

Σν  θηελό εξγαηηθό  δπλακηθό ζηηο ρώξεο ππνδνρήο, βνεζά ζεκαληηθά ηελ αλάπηπμε 

ηνπο . Ζ νηθνλνκηθή ππεξνρή ηνπ δπηηθνύ θόζκνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ απαζρόιεζε 

κεηαλαζηώλ.  Οη κεηαλάζηεο ζπρλά απνηεινύλ ην δσηηθόηεξν ηκήκα ηνπ εξγαηηθνύ 

δπλακηθνύ ηεο ρώξαο ηνπο, πξνζσξηλά νη ρώξεο απηέο αλαθνπθίδνληαη, από ηελ 

απμαλόκελε αλεξγία αιιά ράλνπλ ην πην δεκηνπξγηθό θαη παξαγσγηθό αλζξώπηλν 

δπλακηθό.  

 

 
 

 

2. Έιιελεο κεηαλάζηεο 
 

2.1 Διιεληθή κεηαλάζηεπζε ζηηο ΖΠΑ(1900-1925) 

 

 

Αηηίεο 

 

 Σα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1880 θη αθόκα πεξηζζόηεξν νη επόκελεο δεθαεηίεο 

ζεκαδεύνληαη από έλα λέν θύκα κεηαλαζηεύζεσλ πνπ γηα πξώηε θνξά 

πξνζαλαηνιίδεηαη πξνο ππεξπόληηνπο πξννξηζκνύο, Απζηξαιία, θπξίσο όκσο 

Ακεξηθή. Οη ιόγνη ηεο κεηαλάζηεπζεο πξέπεη λα αλαδεηεζνύλ ζηελ θαθή νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε ηνπ λενζύζηαηνπ Διιεληθνύ Βαζηιείνπ πνπ ηαιάληδε θπξίσο ηνλ 

αγξνηηθό πιεζπζκό ηεο ρώξαο, ζηελ αλεμέιεγθηε ηνθνγιπθία ζηελ ύπαηζξν, ζηηο 

ζπρλέο επηζηξαηεύζεηο ζηηο θενπδαξρηθέο δνκέο ηεο αγξνηηθήο ηδηνθηεζίαο κε ηελ 

ύπαξμε ηζηθιηθηώλ, θαη ζην θαηλόκελν ηεο ιεζηείαο πνπ ζπλέρηδε λα ξεκάδεη ηελ 

ύπαηζξν. 

Πεξίπνπ 25.000 άλζξσπνη εγθαηαιείπνπλ εηεζίσο, κηα ρώξα νηθνλνκηθά 

εμνπζελσκέλε θαη πνιηηηθά αβέβαηε θαη μεθηλνύλ γηα ηε “Γε ηεο Δπαγγειίαο” πνπ 

ππόζρεηαη πινύην θαη επεκεξία, “επθαηξίεο” θαη ζηνπο ιηγόηεξν ηπρεξνύο.  

 

 

 
 

 

Σν Γεληθό Πξνμελείν ηεο Διιάδαο ζην ηθάγν 
Έλα ραξαθηεξηζηηθό ζηηγκηόηππν ηεο επνρήο καο δίλεη ε πεξηγξαθή από έλα έγγξαθν 

ηνπ Γεληθνύ Πξνμελείνπ ηεο Διιάδαο ζην ηθάγν ζηηο 11 Απξηιίνπ ηνπ 1901: 
«Οη πεξηζζόηεξνη λένη κεηαλάζηεο απηό ην ρξόλν ήξζαλ εδώ γηα λα βξνπλ δνπιεηά 

ζηνπο ζηδεξνδξόκνπο. Μέρξη ζήκεξα όκσο ιηγόηεξνη από 200 βξήθαλ εξγαζία. Οη πην 



6 
 

πνιινί αλαγθάζηεθαλ λα δνπιέςνπλ ζε αλζξαθσξπρεία, έπεηηα όκσο από δπζηπρήκαηα 

πνπ ζπλέβεζαλ εγθαηέιεηςαλ ηελ εξγαζία ηνπο. Ήδε 1500 πεξίπνπ πεξηπιαλώληαη 

άλεξγνη ζηνπο δξόκνπο ηνπ Σηθάγν. Μεηακειεκέλνη γηα ηελ άθημή ηνπο ζηελ Ακεξηθή, 

εμαληιεκέλνη θαη ρσξίο λα δηαζέηνπλ πιένλ θαζόινπ ρξήκαηα, ζηεξνύληαη ηα πξνο ην 

δελ». 
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2.2 Έιιελεο πξόζθπγεο 

Σν κεγαιύηεξν πξνζθπγηθό θύκα, πεξίπνπ 1.200.000 άηνκα, πξνέθπςε κεηά ηε 

Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή. Οη πξόζθπγεο έθηαζαλ ζηελ Διιάδα ζε θαηάζηαζε 

ηξαγηθή. Οη πεξηζζόηεξνη είραλ εγθαηαιείςεη βηαζηηθά ηα ζπίηηα ηνπο θέξλνληαο καδί 

ηνπο ειάρηζηα από ηα θηλεηά αγαζά ηνπο. 
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Ζ πξώηε επαθή ελόο κεγάινπ κέξνπο πξνζθύγσλ κε ηε κεηέξα-παηξίδα ήηαλ ν 

ζηξαησληζκόο ηνπο θάησ από άζιηεο ζπλζήθεο ζηα ινηκνθαζαξηήξηα ζην Κεξαηζίλη 

θαη ζην Καξάκπνπξλνπ ηεο Θεζζαινλίθεο. Οη αξξώζηηεο θαη ν ςπρηθόο 

ηξαπκαηηζκόο θαηέβαιαλ ηνπο ηαιαηπσξεκέλνπο, ππνζηηηζκέλνπο θαη ππνηππσδώο 

ζηεγαζκέλνπο πξόζθπγεο. Ζ ζλεζηκόηεηα κεηαμύ ησλ πξνζθύγσλ, ηδηαίηεξα θαηά 

ηνπο πξώηνπο κήλεο, ήηαλ πνιύ απμεκέλε. 

  

ύκθσλα κε ζηνηρεία ηεο ΚΣΔ, ην 20% πέζαλαλ κέζα ζε έλαλ ρξόλν από ηελ άθημή 

ηνπο ζηελ Διιάδα. Οη πξώηεο πηεζηηθέο αλάγθεο ησλ πξνζθύγσλ (δηαηξνθή, ζηέγαζε, 

ηαηξηθή πεξίζαιςε) αληηκεησπίζηεθαλ ζηνηρεησδώο από ην θξάηνο, ηδηώηεο, θαη μέλεο 

θηιαλζξσπηθέο νξγαλώζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηήζεθαλ ζηελ Διιάδα απηή ηελ πεξίνδν. 

Γηα ηελ πξνζσξηλή ζηέγαζή ηνπο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζθελέο θαη μύιηλεο παξάγθεο, 

θαζώο θαη θάζε είδνπο πξόρεηξεο θαηαζθεπέο θαη δηαζέζηκνη ζηεγαζκέλνη ρώξνη, 

όπσο δεκόζηα θηίξηα, ζηξαηώλεο, ζέαηξα, απνζήθεο, εγθαηαιειεηκκέλα θηίζκαηα. 

Κη όκσο ν ξαηζηζκόο δελ είλαη θάηη θαηλνύξγην…. 

 Από ην βηβιίν ηνπ Σάζνπ Αγηδίδε κε ηίηιν «Mλήκε, ηαπηόηεηα θαη ηδενινγία ζηνλ 

πνληηαθό ειιεληζκό», δηαβάδνπκε  καξηπξίεο γηα ηνλ ηξόπν πνπ αληηκεηώπηζαλ 

κεξίδα Διιήλσλ ηνπο  έιιελεο πξόζθπγεο από ηνλ πόλην ηνπ 1922. Υαξαθηεξηζηηθή 

ηεο λννηξνπίαο ηεο εγεηηθήο ηάμεο απνηειεί ην παξαθάησ απόζπαζκα: «Σπκπνλνύκελ 

θαη ζπκπαζνύκελ ηνπο πξόζθπγαο σο αλζξώπνπο θαη αδειθνύο δπζηπρήζαληαο θαη 

παζόληαο, αιιά δελ ηνπο ζέινκελ νύηε σο ςεθνθόξνπο, νύηε σο εθινγείο, νύηε σο 

εθιεμίκνπο, νύηε σο πνιίηαο δηθαηνπκέλνπο λα θπβεξλήζνπλ ηελ Ειιάδα» θαη ζύκθσλα 

ην  ζπλαίζζεκα ησλ Διιήλσλ  πεξηγξάθεηαη από ηνλ Π. Καλειιόπνπιν: «Μηα κεγάιε 

κεξίδα ηνπ πιεζπζκνύ, πνπ από ην 1915 είρε δηραζζεί δελ αληίθξπζε ηνπο πξόζθπγεο κε 

ζπκπάζεηα, όηαλ ηα αδπζώπεηα θύκαηα ηεο ηζηνξίαο ηνπο έξημαλ πάλσ ζηνπο βξάρνπο 

ηεο Ειιάδαο. Δελ ππήξμε ζπκπάζεηα, δελ ππήξμε απάζεηα, ππήξμε αληηπάζεηα. Γηα ηνπο 

ίδηνπο ηνπο πξόζθπγεο, ε επαθή κε ηνπο γεγελείο ππήξμε έλα ηξαπκαηηθό πνιηηηζκηθό 

ζνθ». 
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3. πξία: Μεηά από 7 ρξόληα πνιέκνπ, θακία ειπίδα ΔΗΡΖΝΖ 

Θεσξείηαη κία από ηηο ρεηξόηεξεο θξίζεηο ζηελ ζύγρξνλε ηζηνξία. Δδώ θαη 7 

ρξόληα, ν πόιεκνο ζηελ πξία ζπλερίδεηαη θαη δελ θαίλεηαη θαλέλα ηέινο ηνπ 

ζηνλ νξίδνληα. 

Ζ Διιάδα  έπξεπε λα αληηκεησπίζεη έλα ηεξάζηην αξηζκό πξνζθύγσλ ζε ζρέζε κε ηηο 

δπλαηόηεηεο ηεο. Σα επίζεκα ζηνηρεία δείρλνπλ γηα ηα έηε 2016-17 ηηο κεγάιεο 

πξνζθπγηθέο ξνέο. 

ΔΛΛΑΓΑ: Ζ ΠΡΟΦΤΓΗΚΖ & ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΣΗΚΖ ΚΡΗΖ Δ ΑΡΗΘΜΟΤ ΑΦΗΞΔΗ  

• 172.465 αθίμεηο ζηα ειιεληθά λεζηά (1.1.2016 - 31.10.2016) 

 • 872.519 αθίμεηο ζηα ειιεληθά λεζηά ην 2015 

 • 2.810 αθίμεηο κέζσ ρεξζαίσλ ζπλόξσλ (1.1.2016 - 31.10.2016) 

 • 3.713 αθίμεηο κέζσ ρεξζαίσλ ζπλόξσλ ην 2015 

 • 20.164 αθίμεηο κεηά ηε Γήισζε ΔΔ-Σνπξθίαο (Απξίιηνο – Οθηώβξηνο 2016) – 

(18.519 από ζαιάζζηα ζύλνξα θαη 1.645 από ρεξζαία ζύλνξα) 

 

3.1 Οη Διιάδα ηεο αιιειεγγύεο 

 

Έλαο ζεκαληηθόο αξηζκόο ειιήλσλ πνιηηώλ - πνπ ελδέρεηαη λα ππεξβαίλεη ηα 

5.000.000 - έρεη εθθξάζεη έκπξαθηα ηελ αιιειεγγύε ηνπ ζηνπο πξόζθπγεο, όπσο 

πξνθύπηεη από έξεπλα ηνπ κε θεξδνζθνπηθνύ εξεπλεηηθνύ νξγαληζκνύ "δηαΝΔΟζηο". 

«Αλ ηζρύεη, ίζσο πξόθεηηαη γηα κηα από ηηο κεγαιύηεξεο θηλεηνπνηήζεηο αιιειεγγύεο 

ζηε ζύγρξνλε ηζηνξία ηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο», ζεκεηώλεηαη ζηα ζπκπεξάζκαηα ηεο 

έξεπλαο. Παξά ηα κεγάια νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα πνπ είραλ λα αληηκεησπίζνπλ νη 

Έιιελεο ιόγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο , πξνζπάζεζαλ λα ζηεξίμνπλ κε δηάθνξνπο 

ηξόπνπο ηνπο πξόζθπγεο ηεο πξίαο.Έθζαλαλ ζηα παξάιηα ησλ λεζηώλ 

ζαιαζζνδαξκέλνη  θαη πνιιέο θνξέο αληηκεησπίδνληαο ηνλ πληγκό  ζε θάζε θύκα ηνπ 

Αηγαίνπ ή πνιιέο θνξέο θηλδπλεύνληαο ζηα ρέξηα ησλ δνπιέκπνξσλ. 
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Ζ θσηνγξαθία είλαη γλσζηή σο «νη γηαγηάδεο ηεο Λέζβνπ!» 

 

Μεηά ηνλ Ατιάλ, ε Υάλα: Αθόκα έλα πληγκόο ηεηξάρξνλνπ παηδηνύ ζην ...Αηγαίν. 

 

Καλείο δελ γλσξίδεη ην αθξηβή αξηζκό ησλ πξνζθύγσλ πνπ ράζεθαλ ζηα θύκαηα κε 

ηηο βάξθεο γεκάηεο αζθπθηηθά από λένπο, ειηθησκέλνπο θαη βξέθε, κε αθαηάιιεια 

πιενύκελα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ παξά κόλν γηα λα θεξδίζνπλ νη δηαθηλεηέο 

ρξήκαηα. 

 

 

 

https://www.reader.gr/diethni/meta-ton-ailan-i-hana-akoma-ena-pnigmos-tetrahronoy-paidioy-sto-aigaio-prosohi-sklires
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4.Ζ πξνζθπγηά θη ε κεηαλάζηεπζε κέζα από ηελ ηέρλε 

 

Μέζα από ηελ ηέρλε κπνξεί λα απνηππσζεί  θαη λα εθθξαζηεί ν πόλνο ηνπ πξόζθπγα 

θαη ηνπ κεηαλάζηε γηα ηελ παηξίδα πνπ ράλεη. Αιιά θαη ε ειπίδα γηα επηβίσζε θαη 

θαιύηεξε δσή. Ζ ινγνηερλία, ε κνπζηθή, ε δσγξαθηθή , ν θηλεκαηνγξάθνο αιιά θαη 

ε θσηνγξαθία έρνπλ λα καο δηεγεζνύλ ηζηνξίεο κεηαλαζηώλ θαη πξνζθύγσλ γηα  ην 

δύζθνιν ηαμίδη ζε κηα θαηλνύξηα παηξίδα. 

 

 

4.1 Λνγνηερλία 

 

Ο Μεηαλάζηεο 

Ζιίαο Βελέδεο, «Ο Μεηαλάζηεο», εθεκ. Σν Βήκα, 2 Μαΐνπ 1950. 

 

«Πεξά απ' ηε δηθή καο ηε ζάιαζζα, πνιύ πέξα, ήηαλ ν Ωθεαλόο. Καη πέξα απ' ηνλ 

Ωθεαλό, βδνκάδεο ηαμίδη, ήηαλ απηή ε άγλσζηε ρώξα, ε Ακεξηθή. Δθεί, ιέεη, ήηαλ ε 

γε ηεο Δπαγγειίαο. Δθεί, ζηε γε ηελ παρηά θαη ηελ γόληκε, θύηεπεο μεξό θιαδί θη 

ακέζσο έβγαδε θύιια. Δθεί, ζην λεξό ησλ πνηακηώλ θαη ζηηο θιέβεο ησλ βξάρσλ, 

ιακπνθνπνύζε ην ρξπζάθη - δελ είρεο παξά λ' απιώζεο ηα ρέξη ζνπ θαη λα ην 

καδέςεο. Απ' όιε ηελ Δπξώπε, απ' ηελ Αζία, απ' όια ηα κέξε ηεο πηθξακέλεο γεο, 

έηξεραλ ηα πιήζε νη άλζξσπνη λα βξνύλε θαηαθύγην, ςσκί θαη πινύην ζηε ρώξα ηνπ 

ρξπζαθηνύ. Έθηαζε ην κήλπκα θαη ζηελ Διιάδα. Κη' άξρηζαλ ηόηε λα ξνβνιάλε απ' 

ηα ςειά βνπλά ηεο, απ' ηα ρακέλα κεο ζη' άγξηα θαξάγγηα ρσξηά ηεο, απ' ηηο ζηάλεο 

θαη ηα πιίζηλα θαιύβηα, παιηθάξηα γπξεύνληαο λα θάλνπλ ην κεγάιν ηαμίδη ηνπ 

καθξηλνύ θόζκνπ. Δλώλνληαλ ζηα παξάιηα κ' άιια παιηθάξηα, βάδαλ, βνπλίζηνη θαη 

ζαιαζζηλνί καδί ηα όλεηξα πνπ θάλαλε, θαη μεθηλνύζαλ. Ήηαλ, αιεζηλά, έλα ηαμίδη 



12 
 

ηνπ αγλώζηνπ. Σίπνηα ζρεδόλ δελ μέξαλ γηα ην καθξηλό θόζκν- δελ μέξαλ ηελ μέλε 

γιώζζα, δελ μέξαλ ηνπο αλζξώπνπο, δελ μέξαλ πνπ ζα θαηαιήμνπλε.» 

Μηα λέα παηξίδα έμσ από ην παξάζπξό κνπ (Θνδσξήο Καιιηθαηίδεο) 

ε κηα κηθξή θσκόπνιε ζηε Βόξεηα νπεδία βξήθα έλα παλέκνξθν ζπίηη ησλ αξρώλ 

ηνπ πεξαζκέλνπ αηώλα, πνπ όπσο έκαζα έρηηζε ν πξώηνο γηαηξόο ηεο πεξηνρήο. Καη 

πώο ην βάθηηζε; πάξηε. Έηζη κεγαιώλεη ν θόζκνο. 

«Απηό πξνζπάζεζα λα θάλσ θη εγώ. Να κεγαιώζσ ηνλ θόζκν κνπ αγθαιηάδνληαο 

κηα λέα ρώξα, κηα λέα γιώζζα. Κη ππάξρνπλ ζηηγκέο πνπ αηζζάλνκαη πην γπκλόο απ' 

όηαλ γελλήζεθα - ηόηε είρα ηνπιάρηζηνλ έλαλ αθαιό.Κη άιινηε πάιη αηζζάλνκαη κηα 

βαζηά γαιήλε μέξνληαο όηη έμσ από ην παξάζπξό κνπ απιώλεηαη κηα λέα παηξίδα.» 

 

ΑΝΑΜΔΑ ΣΟΤ ΣΟΗΥΟΤ ,Φξαλζνπά Μπεγθνληό, Μεηαίρκην, 2008 

Αλάκεζα ζηνπο ηνίρνπο ελόο ζρνιείνπ ζε κηα ζθιεξή 

εξγαηηθή ζπλνηθία ηνπ Παξηζηνύ εθηπιίζζεηαη ε 

θσκηθνηξαγηθή θαζεκεξηλόηεηα ελόο θαζεγεηή γαιιηθώλ. 

Οπιηζκέλνο κε ηηο θαιύηεξεο πξνζέζεηο, ν Φξαλζνπά 

ζέιεη λα κεηαδώζεη ζηνπο καζεηέο ηνπ γλώζεηο, αιιά ζα 

βξεζεί αληηκέησπνο κε ζπγθξνύζεηο αλάκεζα ζε 

θνπιηνύξεο θαη ζπκπεξηθνξέο. Σνλ παξαθνινπζνύκε ζηε 

δηάξθεηα κηαο ζρνιηθήο ρξνληάο θαζώο ξίρλεηαη κε 

ελζνπζηαζκό ζηε δνπιεηά ηνπ, ρηίδεη ζηγά ζηγά γέθπξεο κε 

ηνπο "δύζθνινπο" καζεηέο ηνπ θαη λα αλαπηύζζεη ζρέζεηο 

κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ. Βαζηζκέλν ζηελ εκπεηξία ηνπ 

ίδηνπ ηνπ ζπγγξαθέα σο θαζεγεηή ην "Αλάκεζα ζηνπο 

ηνίρνπο" είλαη έλα βαζηά ζπλαηζζεκαηηθό θαη αλζξώπηλν 

αθήγεκα κε ζέκα ην κηθξόθνζκν ηνπ ζρνιείνπ, δηαπνηηζκέλν από ηελ ελέξγεηα ησλ 

δηαδξνκώλ θαη ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο. Σν βηβιίν έρεη ηηκεζεί κε ην Βξαβείν 

France Culture/Telerama. ην βηβιίν βαζίζηεθε ε νκόηηηιε ηαηλία ηνπ Λνξάλ Καληέ 

ζηελ νπνία πξσηαγσληζηεί ν ίδηνο ν Φξαλζνπά Μπεγθνληό θαη ε νπνία βξαβεύηεθε 

κε ηνλ Υξπζό Φνίληθα ζην Φεζηηβάι Καλλώλ 2008. 

 

 

Μπ. Μπξερη, Ποιήματα,  

κηθξ. Μάξηνο Πισξίηεο, Θεκέιην 

Γηα ηνλ όξν «κεηαλάζηεο» 

Ο ζεκαληηθόο Γεξκαλόο ζπγγξαθέαο Μπέξηνιη Μπξερη (1898-1956) έγξαςε ην πνίεκα 

απηό ην 1937, όηαλ δνύζε σο απηνεμόξηζηνο ζηε Σθαλδηλαβία, θαηαηξεγκέλνο από ηε 

ρηηιεξηθή εμνπζία. 
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Λαζεκέλν κνύ θαηλόηαλ πάληα η' όλνκα πνπ καο δίλαλ: «Μεηαλάζηεο». Θα πεη, θείλνη 

πνπ άθεζαλ ηελ παηξίδα ηνπο. 

  

Δκείο, σζηόζν, δε θύγακε γηαηί ην ζέιακε, ιεύηεξα λα δηαιέμνπκε κηαλ άιιε γε. 

Ούηε θαη ζε κηαλ άιιε ρώξα κπήθακε λα κείλνπκε γηα πάληα εθεί, αλ γηλόηαλ. Δκείο 

θύγακε ζηα θξπθά. Μαο  θπλεγήζαλ, καο πξνγξάςαλε. Κη ε ρώξα πνπ καο δέρηεθε, 

ζπίηη δε ζα 'λαη, κα εμνξία. Έηζη, απνκέλνπκε δσ πέξα, αζύραζηνη, όζν κπνξνύκε πην 

θνληά ζηα  ζύλνξα, πξνζκέλνληαο ηνπ γπξηζκνύ ηε κέξα, θαξαδνθώληαο 

ην παξακηθξό ζεκάδη αιιαγήο ζηελ άιιελ όρζε, πλίγνληαο κ' εξσηήζεηο 

θάζε λενθεξκέλν, ρσξίο  ηίπνηα λα μερλάκε, ηίπνηα λ' απαξληόκαζηε,  

ρσξίο λα ζπρσξάκε  ηίπνη' απ' όζα έγηλαλ, ηίπνηα δε ζπρσξάκε. 

Α, δε καο μεγειάεη ηνύηε ε ηξηγύξσ ζησπή! Αθνύκε ίζακ'  εδώ 

 ηα νπξιηαρηά πνπ αληηιαινύλ απ' ηα ζηξαηόπεδά ηνπο. Δκείο νη ίδηνη κνηάδνπκε ησλ 

εγθιεκάησλ ηνπο απόερνο, πνπ θαηάθεξε ηα ζύλνξα λα δξαζθειίζεη. O θαζέλαο καο, 

πεξπαηώληαο κεο ζην πιήζνο κε παπνύηζηα μεζθηζκέλα, καξηπξάεη ηελ ληξνπή πνπ 

ηε ρώξα καο κνιεύεη. Όκσο θαλέλαο καο δε ζα κείλεη εδώ. Ζ ηειεπηαία ιέμε δελ 

εηπώζεθε αθόκα. 

 

Νηίλνο ηώηεο, «Πξόζθπγεο» 

(Από ηε ζπιινγή «Γελ γλσξίδσ δελ απαληώ», εθδ. Κέδξνο, 2004) 

 

 Πνιινί απ’ απηνύο πνπ ζηακάηεζαλ δελ ήμεξαλ πνύ έβγαδε ν δξόκνο, άιινη ςάρλαλ 

γηα ην ιηκάλη, άιινη ξσηνύζαλ γηα ην ζηαζκό, έλαο ζθπθηόο θνύξδηδε ην ξνιόη ηνπ 

ζηακαηεκέλν εδώ θαη κέξεο, άξαγε ηη ηνλ έλνηαδε ε ώξα; ήηαλ πξσί, ν ήιηνο 

ζεθσλόηαλ θη όια κπξίδαλ άιιε κηα ζθάξηε κέξα. 
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Νίθνο-Αιέμεο Αζιάλνγινπ, «Πξόζθπγεο ζηελ άκκν»  

(Από ηε ζπιινγή «Ο ζάλαηνο ηνπ Μύξσλα», 1960 –ζπγθεληξσηηθή έθδνζε «Ο 

δύζθνινο ζάλαηνο», εθδ. Νεθέιε, 2007) 

Νύρησλε ζηελ Δι Μίλα θαη ππθλή ζησπή αλέβαηλε απ’ ηε κεξηά ηεο ζάιαζζαο θη 

αληάκσλε ην θάζηξν· νιεκεξίο μαπιώλνληαλ ακίιεην θαη ζθπζξσπό ζα κνπδηαζκέλν 

δών Σόηε μερώξηζα ήρν πληρηό θαζώο ην θύιιν πνπ ηζαιαθώλεηαη κέζα ζε ρέξηα 

αλάξκνζηα γξαηζνύληζκα ζε ζώκα αθάζαξην, αξξσζηεκέλν Κη είδα έλαλ Άξαβα 

κηθξό, ζεκαδεκέλν έθεγγαλ ρέξηα, πξόζσπν, κάηηα θη ήηαλ όινο ρηιηάδεο πνπ άθελαλ 

ηε γε ηνπο θη επηζηξέθαλε κέζα ζηελ άκκν, ζε ζθελέο, ζην άζπξν θσο. Κη όηαλ 

κηινύζε δάθξπδε ε θσλή ηνπ θαη όιν ηθέηεπε γηα θάπνηα ζέζε ζηε δσή ή έζησ 

αληίζηαζε ζην ζάλαην πνπ εξρόηαλε αξγά θαη ηνλ ξνπθνύζε Μα εγώ έπιελα ηα ρέξηα 

κνπ. Άγξηα κνλαμηά ηα ρξόληα πνπ έθεπγαλ κε είραλε πνηίζεη  

 

 

ΞΔΝΟ    Νάλνο Βαιασξίηεο 

 
 

Όπνπ θαη λα ηαμηδέςσ 

ζε όπνηα μέλε ρώξα 

ήκνπλα έλαο αιινδαπόο 

πνπ δελ είρε πνπ λα ζηξαθεί 
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γηα λα βξεί ιίγε αλάζα 

ζην θξύν πεξηβάιινλ θη 

ελώ είρα θίινπο θαη θίιεο 

αηζζαλόκνπλ πάληα ιίγν έμσ 

 

απ΄ όια απηά πνπ ζπλέβαηλαλ 

εθηόο από θαλέλα θιακπ θίισλ 

θάπνηα ζπγθέληξσζε ζην Λνλδίλν 

αθόκα ρεηξόηεξα άκα 

 

δελ ήμεξα θαη ηε γιώζζα 

όπσο ζηελ Ηηαιία: αιιά 

ην ρεηξόηεξν απ΄ όια ήηαλ 

άκα βξηζθόκνπλα ζηνλ 

 

ηόπν κνπ θη είρα ην αίζζεκα 

όηη δελ αλήθσ πηα όηη είλαη 

από άιιν πιαλήηε μέλνο 

ζηελ ίδηα κνπ ηε ρώξα. 

 

 

 

 

ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΣΖ ΑΝΘΡΩΠΗΑ 
 
 

Κάπνηε 

καο έθεξλε ην θύκα έξσηεο 

θαη ηξαγνύδηα ηεο ζάιαζζαο 

ηώξα μεβξάδεη λεθξνύο 

θαη ζπληξίκκηα 

από ζιηβεξά λαπάγηα 

ηεο αλζξσπηάο καο. 

Απηό θάηη ιέεη γηα καο 

γηα ηνλ θόζκν καο 

θαη ην αύξην πνπ ρηίδνπκε 

ζηα παηδηά καο. 
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Θαλάζεο Υαηδόπνπινο, «Οη κεηαλάζηεο ηεο ζιίςεο»  

Ζ ζιίςε αθαηνίθεηε ςάρλεη ηνπο κεηαλάζηεο ηεο 

 Όπσο έθπγαλ γηα λ’ αζηξάθηεη   Απ’ ην θελό, ην άδεην ηεο ζπίηη  

Με ηηο ίδηεο θηλήζεηο ηεο ςπρήο  αλ λ’ άιιαμαλ δξόκν 

 θαη λα ’ζηξηςαλ ζ’ ελόο κηθξνύ Παξάδξνκνπ ηελ ηζηνξία 

 γηα λ’ αγνξάζνπλ Σεο κέξαο ην ςσκί, έλα θαξβέιη ζηα δύν. 
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4.2 ηίρνη από ηξαγνύδηα  

Μ' έθαςεο Ακεξηθή (America, you ruined me) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0XQjySdLE3I 

Μ' έθαςεο Ακεξηθή κε ηα δνιάξηά ζνπ,  

αρ, κνπ πήξεο ην πνπιάθη κνπ,  

ρξόληα ην 'ρεηο θνληά ζνπ.  

 

Κεξί ηάδσ ζηελ Παλαγηά  

θαη κηα ρξπζή ιακπάδα,  

αρ, λα θέξεη ην πνπιάθη κνπ  

απηή ηελ εβδνκάδα.  

 

Κνξίηζη δώδεθα ρξνλώλ  

κε είρε αξξαβσληάζεη,  

αρ, επήγε ζηελ Ακεξηθή,  

θνληεύεη λα γεξάζεη. 

 

 Άλζνο Λπθαπγήο- Μηράιεο Υξηζηνδνπιίδεο - Γηώξγνο Νηαιάξαο 

Πξνζθπγηά (Δο Γελ Δλάιηαλ Κύπξνλ-1991) 

https://www.youtube.com/watch?v=4YnJ16ZEAJo 

«Διπλϊνουν τ’ όνειρο πικρό ςτθν πζτρα το ςκεπάηουν ςθκϊνουν και ςτενάηουν ςτα 

μπράτςα τον καιρό ςτεγνά τα μάτια κι ο λυγμόσ ηωγραφιςτό ςτο ςτόμα ςτο ςκλαβωμζνο 

χϊμα φωτιά και χαλαςμόσ.» 

Αργφρθσ Μπακιρτηισ - Χειμερινοί Κολυμβθτζσ  

https://www.youtube.com/watch?v=ypCNchL72CM 

 

Η προςφυγιά είναι καθμόσ, βρε αμάν, αμάν, αμάν και τουσ χωράει όλουσ τουσ πόνουσ και 

τα βάςανα, τα πιο πικρά φαρμάκια τουσ πόνουσ και τα βάςανα, τα πιο πικρά φαρμάκια Και 

τθσ αγάπθσ ο καθμόσ, βρε αμάν, αμάν, αμάν κι αυτόσ μπορεί να υγιάνει μα ο καθμόσ τθσ 

προςφυγιάσ μαηί μου κα πεκάνει μα ο καθμόσ τθσ προςφυγιάσ μαηί μου κα πεκάνει 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0XQjySdLE3I
https://www.youtube.com/watch?v=4YnJ16ZEAJo
https://www.youtube.com/watch?v=ypCNchL72CM
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Ηλίασ Κατςοφλθσ - Παντελισ Θαλαςςινόσ – Γιώργοσ Νταλάρασ 

 Το κακρεφτάκι ςου παλιό και πίςω απ’ τθ καμπάδα θ Σμφρνθ με το Κορδελιό και θ παλιά 

Ελλάδα 

Παιδιά κι εμείσ τθσ προςφυγιάσ - 1980 Σαράντθσ Αλιβιηάτοσ - Αντώνθσ Βαρδισ- Χαροφλα 

Αλεξίου 

https://www.youtube.com/watch?v=sVUrd47qxD0 

 Σου το `πα πωσ ςτα ςφννεφα δεν πασ μ’ αεροπλάνο, το ειςιτιριο ακριβό φτιαγμζνο για 

τουσ πάνω. 

Πυκαγόρασ - Απόςτολοσ Καλδάρασ – Γιώργοσ Νταλάρασ  

https://www.youtube.com/watch?v=hKlzR6TQrw0 

 

Πάνε κι ζρχονται καράβια φορτωμζνα προςφυγιά βάψαν τα πανιά τουσ μαφρα τα κατάρτια 

τουσ μαβιά 

 

Led Zeppelin, "Immigrant Song" 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=RlNhD0oS5pk 

 

 

MIGRA-Santana 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=31&v=NdsJGfyNeRw 

 

 

Bob Dylan I pity the poor immigrant 

https://www.youtube.com/watch?v=mGziShOkCQo 

 

Σν ηξαγνύδη ζξήλνο ελόο ύξηνπ πξόζθπγα: «Αρ ζάιαζζα ζηακάηα ηα θύκαηα, 

ηα δάθξπά καο κπνξνύλ θαη ζέλα λα πλίμνπλ» 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=78&v=1nbl-rDxpDE 

 

 

 

 

"Μεηαλάζηεο" - Γεκήηξεο Εεξβνπδάθεο , Γηώξγνο Αεηόπνπινο 

https://www.youtube.com/watch?v=sVUrd47qxD0
https://www.youtube.com/watch?v=hKlzR6TQrw0
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=RlNhD0oS5pk
https://www.youtube.com/watch?time_continue=31&v=NdsJGfyNeRw
https://www.youtube.com/watch?v=mGziShOkCQo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=78&v=1nbl-rDxpDE
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https://www.youtube.com/watch?v=T81z81cYrqw 

 

 

4.3  Κηλεκαηνγξάθνο 

 

Βξσκνέιιελεο Κνύινγινπ   Νηνθηκαληέξ 

https://www.youtube.com/watch?v=OohHsI4frZw 

 

«O Δμαηξεηηθόο Κύξηνο Lazhar» (Monsieur Lazhar - 2011) ηνπ Φηιίπ Φαιαξληό 

 

 

O θύξηνο Lazhar, από ηελ Αιγεξία, Από ηελ ζηηγκή πνπ πξνζιακβάλεηαη θάλεη ηα 

πάληα γηα λα έξζεη πην θνληά ζηα παηδηά. Ωζηόζν, θαλείο δε γλσξίδεη ην παξειζόλ 

ηνπ θπξίνπ Lazhar θαη ην γεγνλόο όηη από ζηηγκή ζε ζηηγκή κπνξεί λα απειαζεί θαη 

λα αθνινπζήζεη ηνλ δξόκν ηνπ πξόζθπγα... 

 

 «10ε Μέξα» ηνπ Βαζίιε Μαδσκέλνπ 

 

ηελ ηαηλία, πνπ βαζίδεηαη ζε πξαγκαηηθή ηζηνξία, παξνπζηάδεηαη ε ηζηνξία ελόο 

Αθγαλνύ κεηαλάζηε ζηελ Διιάδα. Μαδεύεη παιηνζίδεξα γηα λα δήζεη θαη λα 

https://www.youtube.com/watch?v=T81z81cYrqw
https://www.youtube.com/watch?v=OohHsI4frZw
http://im2.7job.gr/sites/default/files/article/2015/25/178202g-1.10e_mera.jpg
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θαηαθηήζεη ην δπηηθό όλεηξν, ελώ πεξηβάιιεηαη από ηηο κλήκεο ηεο παηξίδαο ηνπ, ην 

ηαμίδη ηνπ σο ηελ Δπξώπε θαη ηνπο «εθηάιηεο» ηνπ. Μεηά από κηα πξαγκαηηθή 

νδύζζεηα ζε Ηξάλ, Σνπξθία ν ήξσαο ηεο ηαηλίαο Αιί θηάλεη ζηελ Διιάδα πνπ 

αληηκεησπίδεη ηε κηζαιινδνμία θαη ην ξαηζηζκό. Καηαιήγεη λα απνδεηά ηελ 

επηζηξνθή ζηελ παηξίδα ηνπ, όληαο πξόζθπγαο. 

 

«Σν Ληβάδη πνπ Γαθξύδεη» (2004) ηνπ Θόδσξνπ Αγγειόπνπινπ 

 

 

  

Μηα νκάδα πεξηπιαλώκελσλ Διιήλσλ ηεο Οδεζζνύ θηάλεη ζ' έλα βαιηόηνπν ηεο 

Διιάδαο πνπ νξίδεηαη από έλα πνηάκη πνπ ηνλ δηαζρίδεη. Οη πξόζθπγεο εγθαζίζηαηαη 

εθεί, ρηίδνπλ έλαλ νηθηζκό θαη πξνζπαζνύλ λα μαλαθηηάμνπλ ηε δσή ηνπο… 

 «Ζ Άιιε Όρζε» (Gagma napiri - 2009) ηνπ Γθεόξγθε Οβαζβίιη 

 

 

 

Με πξσηαγσληζηή έλαλ λεαξό πξόζθπγα πνπ αλαδεηά ηνλ παηέξα ηνπ, ε ηαηλία 

απνηππώλεη ηηο ερζξηθέο ζρέζεηο κεηαμύ θξαηώλ θαη αλζξώπσλ, κέζα ζ’ έλαλ  θόζκν 

http://im1.7job.gr/sites/default/files/article/2015/25/178202g-3.to_libadi_pou_dakruzei_02.jpg
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όπνπ ηα πάληα θαηαξξένπλ θαη νη δεζκνί αιιειεγγύεο θόβνληαη. Σν κεηαλαζηεπηηθό 

δήηεκα ζπλδέεηαη κε ηελ αλαδήηεζε κηαο λέαο παηξίδαο. 

 

 

  

«Απηνί πνπ Νηώζνπλ ηε Φσηηά λα Καίεη» (Those Who Feel the Fire Burning - 

2014) ηνπ Μόξραλ Κλίκπε 

 

 

Ζ ηαηλία αλαπαξηζηά, έλα ζνβαξό θνηλσληθό πξόβιεκα: ηελ απειπηζηηθή θαηάζηαζε 

ησλ πξνζθύγσλ πνπ βξίζθνληαη απνθιεηζκέλνη ζηελ άθξε ηεο 

Δπξώπεο. Παξαθνινπζνύκε κηα νκάδα πξνζθύγσλ, ε νπνία πξνζπαζεί λα κπεη 

ζηελ Δπξώπε πάλσ ζε κηα βάξθα. Όκσο κηα θαηαηγίδα μεζπά μαθληθά θαη 

αθνινπζεί παλδαηκόλην όηαλ έλαο γέξνο άλδξαο πέθηεη ζηε ζάιαζζα... 
 

«Ο κεηαλάζηεο» (1917) Σζάξιη Σζάπιηλ

 

ηε κηθξνύ κήθνπο ηαηλία «Ο κεηαλάζηεο» (1917) ν Σζάξιη Σζάπιηλ αλαδεηθλύεη ηηο 

άζιηεο ζπλζήθεο πνπ δνύζαλ νη κεηαλάζηεο ζην ηαμίδη ηνπο πξνο ηηο Ζλσκέλεο 

Πνιηηείεο. 

https://www.youtube.com/watch?v=jzFeuE8BEhw 

https://www.youtube.com/watch?v=jzFeuE8BEhw
http://im2.7job.gr/sites/default/files/article/2015/25/178202g-5.fire_burning.jpg
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4.4  Εσγξαθηθή- γιππηηθή 

 

 

 

 

 

 

Σν εηθαζηηθό έξγν ηνπ Bruno Catalano από ηε ζεηξά Voyageurs. Αθηεξσκέλε ζηνλ 

άγλσζην Πξόζθπγα θαη Μεηαλάζηε   

 

 

 

 

 

 

 

 

Σν έξγν γηα ηνπο πξόζθπγεο πνπ έθηηαμαλ 30 καζεηέο ζηε Λεκεζό 
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Μια λέμβος 70 μέτρων με 258 πρόσυσγες το νέο έργο τοσ Άι Γοσέι Γοσέι 

 

 

 

Οη πξόζθπγεο ηεο Πάξγαο -Francesco Paolo Hayez – 1831 
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Ο πξόζθπγαο – Felix Nussbaum – 1939 

 

 

 

 

κεηαλάζηεο – Adolfo Tommasi – 1896 
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θαξάβηα Δβξαίσλ κεηαλαζηώλ – Jean David 1948 

 

 

 

 

 

4.5 Φσηνγξαθία 

 

 

 

 

Idomeni, Greece, 

April 10, 2016. 

REUTERS/Stoyan 

Nenov 
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Serbia, September 18, 2015. REUTERS/Stoyan Nenov 

 

 

Μία από ηις βραβεσμένες με Pulitzer θωηογραθίες: Τπερθορηωμένη λέμβος με ύροσς Πρόζθσγες πλέει 

ζηο Αιγαίο ανάμεζα ζηην Σοσρκία και ηην Ελλάδα, αθού η μητανή ηης διαλύθηκε ζηα ανοιτηά ηης Κω. 

|Γ.ΜΠΕΥΡΑΚΗ/THOMSON REUTERS/ΑΤΓΟΤΣΟ 2015 
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Φωτογραφία : Γιάννθσ  Μπεχράκθσ 

 

 

Andrea Bonneti  Λέζβνο 2015 
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