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«Προσφυγιά: Από την οθόνη, στο 
σανίδι, στο χαρτί και στη ζωή..» 



ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΤΑΙΝΙΩΝ 

 Αρχικά, η επαφή με το θέμα της προσφυγιάς 
αλλά και του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, έγινε 
μέσα από προβολές ταινιών, τα Σαββατόβραδα 
στη  αίθουσα προβολών του σχολείου. 

 Τις ταινίες επέλεγαν οι ίδιοι οι μαθητές 
και ακολουθούσε συζήτηση μετά την 
προβολή. 

 Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο θέμα της 
αναβίωσης ναζιστικών ιδεολογιών, με αφορμή 
την ταινία «Λίστα του Σίντλερ» και την 
προγραμματισμένη εκδρομή μας στο 
στρατόπεδο του Άουσβιτς στην Πολωνία. 



                                                                        ΥΠΟΘΕΣΗ:  

         Ο Μπιλάλ (Firat Ayverdi) είναι ένας Ιρακινός μετανάστης ο 

οποίος βρίσκεται “εγκλωβισμένος” σε μία γαλλική πόλη 

από την οποία δεν μπορεί να φύγει με κανέναν άλλο 

τρόπο, εκτός από το να διασχίσει το κανάλι, στην αντίπερα 

όχθη του οποίου βρίσκεται η Αγγλία. Η Αγγλία είναι ο 

προορισμός του, όχι μόνο διότι πιστεύει πως εκεί θα βρεί 

ευκολότερα δουλειά ως ποδοσφαιριστής αλλά κυρίως 

γιατί εκεί βρίσκεται η κοπέλα του, Μίνα. 

        Από την πρώτη μέρα που ο Μπιλάλ βρίσκεται στο γαλλικό 

έδαφος, στο κολυμβητήριο βρίσκει τον Σιμόν (Vincent 

Lindon) , καθηγητή κολύμβησης. Έτσι, σε αυτή την 

υπεράνθρωπη και επικύνδινη προσπάθειά του, βρίσκει τον 

Σιμόν ως σύμμαχο, ο οποίος θα τον βοηθήσει να διασχίσει 

το κανάλι. Παράλληλα, παρουσιάζονται οι απάνθρωπες 

συνθήκες κατά τις οποίες ζούν οι μετανάστες, οι οποίοι 

φτάνουν στο σημείο να πληρώσουν τον Σιμόν για να 

κάνουν ένα μπάνιο. 
 



ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟ  
ΚΑΙ ΤΗ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ 

Schwarzfahrer 
(Ο λαθρεπιβάτης) 

Action Aid- Παίρνουμε θέση 

https://www.youtube.com/watch
?v=Iiwsxc7A_s4 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=cY7gyEdk76o 

https://www.youtube.com/watch?v=Iiwsxc7A_s4
https://www.youtube.com/watch?v=Iiwsxc7A_s4
https://www.youtube.com/watch?v=cY7gyEdk76o
https://www.youtube.com/watch?v=cY7gyEdk76o


Ο πόλεμος με οικονομικά μέσα και ο πόλεμος με όπλα διεξάγονται σε διαφορετικά πεδία μαχών, με τις ίδιες 
περίπου συνέπειες. Αυτός που ισοπεδώνει έναν ολόκληρο λαό, με όπλο ένα επαχθές χρέος, είναι ο ίδιος που 
υποδαυλίζει σε μια γειτονική χώρα έναν αιματηρό εμφύλιο, για να την κουρελιάσει και να τη διαμοιράσει. 
Ονομάζεται ιμπεριαλισμός κι έχει κάψει πολλές φορές την ανθρωπότητα. Είναι μια ύαινα που τρέφεται με 
σάρκες και χρήμα, ξεδιψάει με πετρέλαιο και μεθάει με αίμα 
 Στο όνομα των 3.500 Καλύμνιων που βρήκαν καταφύγιο στη Γάζα και τη Δαμασκό στο 2ο Παγκόσμιο, στο όνομα 
των 30 περίπου χιλιάδων Καλύμνιων που ζουν ως μετανάστες στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα και στο όνομα 
των 5000 Καλύμνιων που πήραν το δρόμο της ξενιτιάς μέσα στα τελευταία 4 χρόνια, συνεχίζουμε να παλεύουμε 
για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. 
Για μας οι πρόσφυγες και οι μετανάστες έχουν δικαίωμα στη ζωή. Είναι και οι δύο θύματα του ίδιου άθλιου 
συστήματος που ταΐζει με ανθρώπινο κρέας και τις μηχανές του και τις κάνες των όπλων του. 

https://www.youtub
e.com/watch?v=9O
PQ0rrzXWg 

Watch in YouTube 

“No passport”- Ντοκιμαντέρ της Νίνας Γεωργιάδου για τους πρόσφυγες 

https://www.youtube.com/watch?v=9OPQ0rrzXWg
https://www.youtube.com/watch?v=9OPQ0rrzXWg
https://www.youtube.com/watch?v=9OPQ0rrzXWg


Η αληθινή ιστορία του 
Οσκαρ Σίντλερ, ενός 

Γερμανού βιομηχάνου, που 
έσωσε 1.300 Εβραίους από 

το γκέτο της Βαρσοβίας, 
παρουσιάζοντάς τους ως 

απαραίτητους για το Τρίτο 
Ράιχ ειδικευμένους εργάτες. 



ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ 
ΚΡΑΚΟΒΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ 

ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΑΟΥΣΒΙΤΣ 





Από την επίσκεψη στο 
εργοστάσιο του Σίντλερ, 

που λειτουργεί σήμερα ως 
διαδραστικό μουσείο για 
τον Β΄παγκόσμιο πόλεμο 

 





ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΛΥΜΝΟΥ /  ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 

Οι μαθητές γνώρισαν τις δράσεις της ομάδας στήριξης προσφύγων και 
μεταναστών Καλύμνου και ενημερώθηκαν για το προσφυγικό πρόβλημα σε 
εκδήλωση που έγινε στο σχολείο μας στις 22/12. Στους μαθητές μίλησαν δύο 
προσκεκλημένα μέλη της Ομάδας στήριξης, η κα Ευτυχία Μπούκη και η κα 
Πόπη Γαλανομάτη.  
 
Τα μέλη της ομάδας μετά από ενημερωτική συζήτηση, πρόβαλαν ένα 
ταινιάκι μικρού μήκους για τις δράσεις της ομάδας και κάλεσαν τους μαθητές 
να αναλάβουν ενεργή δράση. 
 
Οι μαθητές, τις επόμενες κιόλας μέρες συγκέντρωσαν είδη πρώτης ανάγκης 
(τρόφιμα, ρούχα και σακίδια) και τα παρέδωσαν στην ομάδα για την κάλυψη 
των αναγκών των προσφύγων που φιλοξενούνταν στο νησί. 
 
Πολλοί μαθητές πήγαιναν στον ελεύθερο χρόνο τους στην αποθήκη ρούχων 
της ομάδας, για να βοηθήσουν στην διαλογή και ταξινόμηση των ρούχων. 



ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ 



ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ 



ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΙΔΩΝ 
ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΤΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ 



ΣΤΑ ΠΑΛΙΑ ΣΦΑΓΕΙΑ 



ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ ΡΟΥΧΩΝ 



ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ  

• Υπόθεση: Αν ο θεός αποφάσιζε να δώσει στους ανθρώπους μια δεύτερη 
ευκαιρία και ξαναέστελνε τον Υιό του στη γη, και μάλιστα στην Ελλάδα 
του 2016, τι θα γινόταν; 

      Προφανώς θα συλλαμβάνονταν ο Ιωσήφ και η Μαρία ως εν δυνάμει 
τζιχαντιστές, οι 3 μάγοι με το λιβάνι και το χρυσό θα συλλαμβάνονταν ως 
αλλοδαποί διακινητές ναρκωτικών και για το «πόθεν έσχες», ενώ όλο 
αυτό το μπλέξιμο θα γινόταν με φόντο τα «φιλάνθρωπα» αισθήματα του 
πνεύματος των Χριστουγέννων, που έχει ξεπέσει σε ένα ατελείωτο 
καταναλωτικό όργιο… Βοήθειά μας! 

Στα πλαίσια ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας 
για το θέμα των προσφύγων, οι μαθητές ετοίμασαν 
Χριστουγεννιάτικη παράσταση (σύγχρονη κοινωνική 

και πολιτική σάτιρα) με τίτλο  
«Ο Χριστός …ξαναγεννιέται».  



Η ΑΦΙΣΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ 



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 

















































Συμμετοχή των μαθητών στον 8ο λογοτεχνικό διαγωνισμό των 
εκδόσεων Πατάκη – Θέμα που επέλεξαν οι μαθητές: 

«Προσφυγιά» 
 

Το 2ο Λύκειο ένα από τα 3 σχολεία που βραβεύτηκαν  με έπαθλο 

 λογοτεχνικά βιβλία της επιλογής των μαθητών αξίας 450 ευρώ .  

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΜΕΡΙΚΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 



«ΣΩΣΙΒΙΑ» / Μαρία Καμπούρη, Γιάννης Μουσελής- Β’λυκείου 

Ο Αϋλάν μας χαιρετά από το βάθος του πελάγους. 
Κάτασπρο κυματίζει το πανί. 

Κατακόκκινη η βάρκα του μικρού Αϋλάν. 
Ένα κούφιο σωσίβιο, 
με γεμάτες ελπίδες, 

με τρύπια από τις βόμβες όνειρα 
και τα ματωμένα δάκρυα της χαροκαμένης μάνας 

αποχαιρετούν το μικρό Αϋλάν. 
Χορεύει πάνω στα κύματα ο Αϋλάν. 

Μα δεν υπάρχουν πια κύματα. 
Μόνο γκρεμισμένα όνειρα και τουμπανιασμένα κορμιά. 

Να κι ο φίλος του Αϋλάν, 
ο μικρός Μιχάλης. 

Από το λιμάνι της Σμύρνης που φλεγόταν. 
Γραπώθηκε στο πορτοκαλί σωσίβιο του Αϋλάν 



«Νούμερο 41», Μάγκου Ελένη, Μαρία Σαρούκου- Β’λυκείου 

 Ξεκίνησα από τον τόπο μου, μονάχος και μικρός. 
Ταξίδι μακρινό για νέα πατρίδα. 

Το μέλλον για μένα πλέον ήταν αβέβαιο. 
«Τι να με περιμένει άραγε;» 

Χωρίς πατρίδα, χωρίς οικογένεια,  
Μόνη μου πυξίδα η καρδιά μου 

Και η ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο. 
Πέρασα βουνά, πέρασα λόφους, 
Πέρασα θάλασσες και κύματα. 
Έφτασα σε τόπους άγνωστους, 

Γνώρισα ανθρώπους σκληρούς, καλούς, πονεμένους, άγριους. 
Έφτασε η ώρα να μπω κι εγώ στην βάρκα, μαζί με άλλους 

εβδομήντα. 
Μου έδωσαν το νούμερο 41. Δεν είχα πια όνομα, δεν είχα πια 

οντότητα. 
 



«Νούμερο 41», Μάγκου Ελένη, Μαρία Σαρούκου- Β’λυκείου 

  
Μου φόρεσαν ένα πορτοκαλί σωσίβιο.  

Θα έφτανα σε μια ελληνική στεριά, 
Θα έμπαινα στην ουρά να καταγραφώ.  

Θα ήμουν το νούμερο 41. 
Θα έμπαινα στην ουρά για  συσσίτιο. Θα ήμουν το νούμερο 41. 

Θα έμπαινα στην ουρά για αποτυπώματα.  
Θα ήμουν το νούμερο 41. 

Δεν τα κατάφερα. Η θάλασσα ήταν άγρια. Και σκοτεινή. 
Τώρα βρίσκομαι τυλιγμένος με λευκά πανιά. 

Μέσα στο νοτισμένο χώμα, δίπλα σε δεκάδες νεκρούς. 
Σε μια άκρη ενός νεκροταφείου της Λέσβου. 

Κανείς δεν έμαθε ποιος ήμουν. Κι ούτε θα μάθει ποτέ.  
Στην ξύλινη πινακίδα πάνω από το μνήμα γράφει μόνο «Νούμερο 41» 

 
 



«Το παράπονο της θάλασσας», Σαββίνα Χρυσάκη 

 Ξεκίνησα Κουράστηκα πια! Χόρτασα! 
Άντρες, γυναίκες, παιδιά. 

Μα τα παιδιά δεν τα χώνεψα… 
  

Κάθε μέρα δεκάδες. Δεκάδες πτώματα. 
Φώναζαν, ούρλιαζαν, πάλευαν μαζί μου. 

Τους λυπήθηκα. Μα δεν μπορούσα να τους σώσω. 
  

Μάνα που έχανε το παιδί της. 
Ο άντρας τη γυναίκα του. 

Αδελφός τον αδελφό. 
Και όλοι μαζί έχαναν την ελπίδα. 

  
Στα κύματά μου έσερνα, 

-σαν ζώα που τους ξέσκιζαν το δέρμα- 
Ανθρώπους απελπισμένους, 

Βασανισμένους απ΄τη φωτιά του πολέμου 
Και την αλμύρα του υγρού τους τάφου. 

 



«Το παράπονο της θάλασσας», Σαββίνα Χρυσάκη 

 Ξεκίνησα Κάποιους τους είδα να σώζονται. 
Έφτασαν σε νέα πατρίδα, ξεγέλασαν τη μοίρα. 

Το μέλλον τους αβέβαιο… 
  

 

 

Εγώ όμως στενάζω για τους άλλους. 

Πώς θα λογοδοτήσω στο θεό που μ’ έπλασε; 

Πώς θα ξεβράζω πια- αντί για κοχύλια- ανθρώπινα κορμιά; 

Έγινα κι εγώ συνυπεύθυνη, μαζί με σας.  

Μαζί με σας που το προκαλέσατε.  

Μαζί με σας που το ανέχεστε.  

 



«Το μεγάλο ταξίδι», Φίλιππας Παντελής 

 Τρία μερόνυχτα στη θάλασσα να μαγευόμαστε από το απέραντο 

γαλάζιο. Μια μαγεία σκοτεινή, που με μανία μας στριμώχνει μέσα 

στο φουσκωτό με την αθόρυβη μηχανή.  

Μια μηχανή δίχως ήχο, δίχως κύμα στο διάβα της. Αθόρυβα και 

μυστικά. Όπως αθόρυβη και μυστική πρέπει να είναι η ύπαρξή 

μας. Λαθραία.  

Ερχόμαστε απρόσκλητοι σ΄αυτόν τον τόπο. Είμαστε η απειλή. 

Είμαστε οι ξένοι. Θα κλέψουμε τη γη τους, θα κλέψουμε τις 

δουλειές τους, θα κλέψουμε τη θρησκεία τους. Είμαστε οι ξένοι. 

Με το πιο σκούρο δέρμα μας, την παράξενη γλώσσα μας, τις 

παράξενες συνήθειές μας.  

 



«Το μεγάλο ταξίδι», Φίλιππας Παντελής 

 Για την ιστορία που κουβαλάει ο καθένας μας δεν ξέρει κανείς. Ούτε κι έχει 

διάθεση να μάθει. Εμείς τα συζητούσαμε την πρώτη μέρα μέσα στη βάρκα, 

πριν προλάβει η πείνα και η κακουχία να κυριεύσει το μυαλό. 

Η μια ζωή πιο θλιβερή από την άλλη. Άλλος έχασε το σπίτι του, άλλος τη 

δουλειά του, άλλος έχασε το παιδί του, άλλος τη γυναίκα του, άλλος το 

κουράγιο.   

Όλοι μας όμως είχαμε ένα κοινό: νιώθαμε μόνοι σ΄αυτόν τον κόσμο. Μόνοι 

και λαθραίοι. Σαν τα βλαβερά ζιζάνια που φυτρώνουν στον κήπο της ξένης 

ευδαιμονίας.  

Μόνη μας ελπίδα για μια καλύτερη ζωή, αυτό το φουσκωτό με την αθόρυβη 

μηχανή. Και το ταξίδι συνεχίζεται. Για μέρες, για χρόνια, για αιώνες. Πάντοτε 

ίδιο. Το ίδιο αθόρυβο, το ίδιο λαθραίο, το ίδιο επικίνδυνο.  

Και το ταξίδι συνεχίζεται… 



«Αντιφάσεις Εποχής» του Λευτέρη Πεταλά 

 Οι βόμβες τους είναι βαριές, το αίμα πάλι όχι. 

Η καταστροφή είναι βαριά, η προσφυγιά πάλι όχι. 

Η καρδιά τους είναι βαριά, ο διωγμός τους πάλι όχι. 

Η πείνα είναι βαριά, η εξαθλίωσή τους όχι. 

Τα βάσανα είναι βαριά, το κλάμα των παιδιών τους όχι. 

Ο θάνατος είναι βαρύς, ο πνιγμός τους πάλι όχι. 

Η περιφρόνηση είναι βαριά, ο εξευτελισμός τους όχι. 

Η φυλακή είναι βαριά, τα σύρματα στα σύνορα όχι. 

Η απανθρωπιά είναι βαριά, οι απάνθρωποι πάλι όχι. 

Η ανθρωπιά, η αλληλεγγύη, η στήριξη, το τέλος του πολέμου  

Δεν είναι εφικτά… γιατί όχι; 

(Κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δεν έχει λογική. 

 Ή μήπως όχι;) 

 



ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ 

• Μέσα από την ενασχόληση των μαθητών με διάφορες 
μορφές τέχνης  (κινηματογράφο, θέατρο, λογοτεχνία) 
ήρθαν σε επαφή με το προσφυγικό ζήτημα και 
εκφράστηκαν οι ίδιοι δημιουργικά και καλλιτεχνικά. 

• Μέσα από την επαφή τους με την ομάδα στήριξης 
προσφύγων και μεταναστών Καλύμνου επιχειρήθηκε 
σύνδεση του σχολείου με την τοπική κοινωνία και 
ανάληψη πρωτοβουλιών που προετοιμάζουν τους μαθητές 
για ενεργή συμμετοχή στα κοινά και ευαισθητοποίηση σε 
κοινωνικά ζητήματα. 

• Καλλιεργήθηκε η αλληλεγγύη και ο ανθρωπισμός καθώς 
και η αξία του εθελοντισμού. 

• Υπεύθυνοι καθηγητές: Φλωριανού Ελένη, Ρούσσου 
Ασημίνα 
 




