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Η ομάδα μας 
1.Αγιώτη Αθηνά                                                                
2.Αλέκου Φωτεινή  
3.Βαρσαμάς Ιωάννης 
4.Βεδούρης Απόστολος 
5.Δραβαλιάρης Δημήτριος 
6.Καραουλάκης Δημήτριος 
7.Κότσι Λευτέρης 
8.Λένι Κλέβι 
9.Μουσουλάρι Μπρίγκεν 
10.Μουστάκα Κωνσταντίνα 
11.Μπάρδας Φώτης 
12.Παπαχρήστου Δόμνα 
13Πατατούκος Δημήτριος 
14.Πέτρο ΄Ιλσι 
15.Στέλλος Νικόλαος 
16.Στρατούλη Ευγενεία 
17.Φωτίου Πολυδώρα 
 
Υπεύθυνες καθηγήτριες: Αναστασία Κουρεντζή 
                                       Μαρία Μπάτσιου 
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Ιδεοθύελλα 



Κουλτούρα 
Γένος 
Ηλικία 
Καταγωγή 
Θρησκευτικές πεποιθήσεις 
Πολιτικές πεποιθήσεις 
Εξωτερική εμφάνιση 
Σεξουαλικός προσανατολισμός 
κ.λ.π. 

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ 



ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
 

(συνιστούν εγγυήσεις για την παρέμβαση της πολιτείας στην 
κοινωνική ζωή και την εξασφάλιση παροχών για τη 
δικαιότερη κατανομή του κοινωνικού πλούτου) 
 Προστασία φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος 
     (το φυσικό, επειδή καθορίζει ως ένα σημείο την ποιότητα 
της      ζωής και το πολιτιστικό, επειδή συντηρεί την ιστορική 
μνήμη και ταυτότητα ενός λαού) 
Δικαίωμα της εργασίας (το κράτος πρέπει να φροντίζει να 
δημιουργεί συνθήκες απασχόλησης για όλους) 
 Δικαίωμα στην υγεία (παροχή ιατρική περίθαλψης, 
εξασφάλιση ιατρικής και νοσοκομειακής υποδομής και 
προστασία των πολιτών από ενέργειες τρίτων που βλάπτουν 
την υγιεινή διαβίωσή τους) 
 Δικαίωμα για την απόκτηση κατοικίας (από αυτούς που τη 
στερούνται ή στεγάζονται ανεπαρκώς) 
Δικαίωμα και υποχρέωση για παιδεία (διότι συμβάλλει στη 
διαμόρφωση της προσωπικότητας του ανθρώπου - όλοι οι 
Έλληνες έχουν δικαίωμα δωρεάν παιδείας για όλες τις 
βαθμίδες αλλά και υποχρέωση για 9ετή φοίτηση)   

ΑΤΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
 

(δίνουν στο άτομο τη δυνατότητα να «αμύνεται» απέναντι σε ενδεχόμενη 
αυθαιρεσία των οργάνων της κρατικής εξουσίας) 
 Δικαίωμα της προσωπικής ελευθερίας (ο καθένας δικαιούται να αναπτύσσει 
ελεύθερα την προσωπικότητά του) 
 Δικαίωμα της προσωπικής ασφάλειας (απαγορεύεται να συλληφθεί ή φυλακιστεί 
κάποιος χωρίς δικαστικό ένταλμα - απαγορεύονται τα βασανιστήρια και η 
ψυχολογική βία) 
 Δικαίωμα της ελεύθερης διακίνησης (τα διοικητικά όργανα δεν επιτρέπεται να 
περιορίζουν την διακίνηση του ανθρώπου μέσα και έξω από το κράτος και την 
εγκατάστασή του όπου θέλει) 
  Δικαίωμα της ελευθερίας της σκέψης: 
α) ελευθερία της έκφρασης (κάθε άνθρωπος μπορεί να εκφράζει ελεύθερα και να 
διαδίδει τους στοχασμούς του προφορικά, γραπτά ή μέσω του τύπου) 
 β) ελευθερία του τύπου (είναι αναγκαία για την πολύπλευρη 
πληροφόρηση των πολιτών και την ελεύθερη διακίνηση των ιδεών - απαγορεύεται η 
λογοκρισία και κάθε άλλο πολιτικό μέτρο) 
γ) ελευθερία της διδασκαλίας (αναγνωρίζεται στους καθηγητές, στους ερευνητές 
και στους καλλιτέχνες να εκφράζονται ελεύθερα) 
δ) ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης (ο καθένας είναι ελεύθερος να πιστεύει 
στο θρησκευτικό δόγμα της επιλογής του - απαγορεύεται ο προσηλυτισμός σε 
θρησκεία ή δόγμα) 
  Δικαίωμα στο απαραβίαστο της ιδιωτικής ζωής: 
α) η κατοικία είναι άσυλο (κανείς, ούτε τα όργανα του κράτους δεν έχουν το 
δικαίωμα να μπουν στην κατοικία κάποιου χωρίς τη συγκατάθεσή του - η κατ' οίκον 
έρευνα απαιτεί και ένταλμα και παρουσία εκπροσώπου της δικαστικής εξουσίας - 
ως κατοικία θεωρούνται επίσης το αυτοκίνητο, το δωμάτιο ξενοδοχείου, το 
γραφείο, η σκηνή) 
β) το απόρρητο της αλληλογραφίας (όλοι μπορούν να επικοινωνούν ελεύθερα με 
άλλους και να μένει απόρρητο το περιεχόμενο της επικοινωνίας) 
 Δικαίωμα της ιδιοκτησίας (όλοι μπορούν να έχουν κινητά αγαθά ή ακίνητα) 
 Δικαίωμα του συνέρχεσθαι (να συνέρχονται ήσυχα και χωρίς όπλα - η αστυνομία 
μπορεί να παραβρίσκεται μόνο σε δημόσιες συναθροίσεις) 
 Δικαίωμα τον συνεταιρίζεσθαι (οι 'Έλληνες μπορούν να συνιστούν ενώσεις και 
σωματεία μη-κερδοσκοπικά - να συνδικαλίζονται)  

ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
 

(εγγυώνται τη συμμετοχή του ατόμου στις πολιτικές 
διαδικασίες, την άσκηση της εξουσίας) 
 Το δικαίωμα του «εκλέγειν» (δίνεται η δυνατότητα στον 
εκλογέα να ψηφίσει για να εκλέξει  τους αντιπροσώπους του: 
Βουλευτές, Ευρωβουλευτές, Δημοτικά Συμβούλια) 
 Το δικαίωμα του «εκλέγεσθαι» (δίνεται η δυνατότητα στον 
πολίτη να εκλεγεί σε κάποιο δημόσιο αξίωμα, όπως το 
βουλευτικό) 
 Το δικαίωμα ίδρυσης ή συμμετοχής σε πολιτικό κόμμα 
 Το δικαίωμα διορισμού ως δημοσίου υπαλλήλου στις 
δημόσιες θέσεις 
Το δικαίωμα διορισμού ως ενόρκου στα μικτά ορκωτά 
δικαστήρια της χώρας 

  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ 
Τα δικαιώματα και οι ελευθερίες μας έχουν όρια τα δικαιώματα των άλλων ανθρώπων, το Σύνταγμα και τα χρηστά ήθη 

Προσοχή: Σε κάθε δικαίωμα συνήθως αντιστοιχούν μία ή περισσότερες ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ!!! 



 
Διαφορετικότητα 
Στερεότυπο  
Προκατάληψη 
Ξενοφοβία         
Ρατσισμός  
Βία 

Για περισσότερη 
ασφάλεια… 

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=%CE%B1%CF%86%CE%AF%CF%83%CE%B5%CF%82+%CF%85%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%B7%CF%82+%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82&source=images&cd=&cad=rja&docid=8Ojn_KW1VA_nrM&tbnid=t9GIEjPDng2TDM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.greekarchitects.gr%2Fgr%2F360-%25CE%25BC%25CE%25BF%25CE%25AF%25CF%2581%25CE%25B5%25CF%2582-%25CE%25B1%25CF%2581%25CF%2587%25CE%25B9%25CF%2584%25CE%25B5%25CE%25BA%25CF%2584%25CE%25BF%25CE%25BD%25CE%25B9%25CE%25BA%25CE%25AE%2F%25CE%25BF-%25CF%2580%25CE%25BF%25CE%25BB%25CE%25B9%25CF%2584%25CE%25B9%25CF%2583%25CE%25BC%25CF%258C%25CF%2582-%25CF%2584%25CE%25B7%25CF%2582-%25CE%25B5%25CF%2585%25CF%2581%25CF%258E%25CF%2580%25CE%25B7%25CF%2582-%25CF%2585%25CF%2580%25CF%258C-%25CE%25B1%25CF%2580%25CE%25B5%25CE%25B9%25CE%25BB%25CE%25AE-id2773&ei=mj90Udj_OYLFPenTgMgF&bvm=bv.45512109,d.ZWU&psig=AFQjCNEpxNXTXyEWtkfLG1Jz-vnqQoOrJA&ust=1366659000697098


       Μεθοδολογία 

 

 

 

Βιωματικά παιχνίδια 
Ιδεοθύελλα 
Παρατήρηση 
Αναζήτηση πληροφοριών στη βιβλιογραφία,  
σε άρθρα εφημερίδων, περιοδικών και  
στο Διαδίκτυο 
Παρουσίαση ταινιών 
Ερωτηματολόγια 
Επίσκεψη στο πεδίο 
Διάλεξη 



Ομάδες επιρρεπείς σε θυματοποίηση: 
 
 

Γυναίκες 
Παιδιά 
Ηλικιωμένοι 
Μετανάστες 
ΑΜΕΑ 
Ασθενείς κ.ά. 
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Η κουλτούρα διαμορφώνεται από: 

•Θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις 

•Δοξασίες και παραδόσεις 

•Ήθη και έθιμα 

•Απόψεις για το δίκαιο, την τέχνη 
και την αισθητική, την ηθική και τις 
αξίες 

•Ανάγκες, φιλοδοξίες, ικανότητες και 
συνήθειες που αποκτούν οι άνθρωποι 
ως μέλη της κοινωνίας 

•Τα πνευματικά ή υλικά επιτεύγματα 
σε όλες τις μορφές τέχνης και στα 
αντικείμενα καθημερινής ζωής 
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Δραστηριότητες 

«Αν μου πεις κάτι θα το 
ξεχάσω, εάν μου το διδάξεις 

θα το θυμάμαι, εάν με 
αφήσεις να ασχοληθώ μαζί 
του, τότε θα το μάθω»  

(Benjamin Franklin). 

 



Δραστηριότητα  
«Κι εγώ επίσης» 

Όχι δεν υπάρχει φωτογραφία 
από αυτή τη δραστηριότητα, 
γιατί ξεχάσαμε να βγάλουμε… 



 

Σχολείο 

 

Οικογένεια 

 

Δουλειά 

 

Φιλία 

 

Αγάπη 

 

Ελευθερία 

 

Ευτυχία 

 

Χρήματα 

 

Φαγητό 

 

Έλληνες 

 

Ισπανοί 

 

Ιταλοί 

 

Λετονοί 

 

Πολωνοί 

 

Ευρωπαϊκή 

Ένωση 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Αν εγώ πω….. εσύ θα πεις…. 
Γράψτε 3 λέξεις που σας έρχονται στο μυαλό όταν ακούτε τις παρακάτω λέξεις. Οι λέξεις μπορεί να είναι 

ουσιαστικά, ρήματα ή επίθετα. 

 



Δραστηριότητα:  Συζήτηση γυάλας 



student name first second third fourth fifth 

Δημ.Κ. George Άννα Mother John Siegmund 

Αποστ. Mother Άννα Siegmund Mother John 

Κλ.Λ. George Άννα Siegmund Mother John 

Δημ.Π. Mother Άννα Siegmund John Mother 

Δ.Παπ. John Siegmund Anna George Mother 

Κων/να Anna George John Mother Siegmund 

Φωτ.Αλ. Anna George Mother Siegmund John 

Αθ.Αγ. George Άννα John Siegmund Mother 

Ιλ.Π. George Άννα John Siegmund Mother 

Λεφ.Κ. George John Siegmund Anna Mother 

Πολ.Φ. George John Anna Κώστας Mother 

Μπρ.Μ. George John Mother Anna Siegmund 

Φ.Μπ. George John Mother Anna Siegmund 

Δημ.Δρ. George John Mother Anna Siegmund 

Ν.Στ. George Siegmund Anna Mother John 

Τζ.Στρ. Anna George John Siegmund Mother 

Γιαν.Β. George Siegmund John Anna Mother 

Girls 
Boys 

Αποτε-
λέσματα 
από την 
«Ιστορία 
της  
Άννας» 



Πώς αισθάνεται ο 
μετανάστης που … 

Δραστηριότητα: 



Παρακαλούμε να φέρει ο καθένας   
για το επόμενο μάθημα 

από τον τόπο απ’ όπου κατάγεται: 
 

•Ένα παραμύθι ή ένα μύθο ή μια ιστορία  
•Μία συνταγή για φαγητό και μία συνταγή για γλυκό  
•Ένα τραγούδι ή ένα C.D. που του αρέσει 
•Μία παροιμία 

•Ένα έθιμο 

Δραστηριότητα  
για τη Διαφορά στην 
κουλτούρα 

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%B9&source=images&cd=&cad=rja&docid=ooUvGWJ0z0AhqM&tbnid=X4C_3kZdDnypfM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fantoniazenonos.blogspot.com%2F2013%2F02%2Fblog-post_27.html&ei=0QR0UdrJNMeqO9OtgbAP&bvm=bv.45512109,d.ZWU&psig=AFQjCNHvErKZgqTh6jOdkNlfDjXH6E9_Tg&ust=1366644297723829
http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%AE&source=images&cd=&cad=rja&docid=pI9s0R2Z_HIotM&tbnid=96HqBDkkGQU8hM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fsyntagesofias.blogspot.com%2F2012%2F02%2Fblog-post.html&ei=FwV0UdjUAcb5PNbfgNAB&bvm=bv.45512109,d.ZWU&psig=AFQjCNEChCFqD77xE4KihVIag9x78QYG2w&ust=1366644362209892
http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CE%B4%CE%B9&source=images&cd=&cad=rja&docid=2Z-Gjzd2vRfUcM&tbnid=5nbMuSkYEG0SuM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fmakiskyrkos.com%2F%25CF%2580%25CF%2589%25CF%2582-%25CE%25BC%25CF%2580%25CE%25BF%25CF%2581%25CE%25B5%25CE%25AF%25CF%2582-%25CE%25BD%25CE%25B1-%25CF%2583%25CF%2585%25CE%25BD%25CE%25B8%25CE%25AD%25CF%2583%25CE%25B5%25CE%25B9%25CF%2582-%25CE%25B5%25CE%25BC%25CF%2580%25CE%25BF%25CF%2581%25CE%25B9%25CE%25BA%25CE%25AC-%25CF%2584%25CF%2581%25CE%25B1%2F&ei=ZgV0UYLNN4nSPLThgfAH&bvm=bv.45512109,d.ZWU&psig=AFQjCNGULSi2JrGy3aZzsa-4M1F7vDrCrQ&ust=1366644406055283
http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BF%CE%B9%CE%BC%CE%AF%CE%B1&source=images&cd=&cad=rja&docid=4EoJze6fWz1dJM&tbnid=ycQrWD4fcmev5M:&ved=0CAUQjRw&url=%2Furl%3Fsa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%25CF%2580%25CE%25B1%25CF%2581%25CE%25BF%25CE%25B9%25CE%25BC%25CE%25AF%25CE%25B1%26source%3Dimages%26cd%3D%26docid%3D4EoJze6fWz1dJM%26tbnid%3DycQrWD4fcmev5M%3A%26ved%3D%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fclopyandpaste.blogspot.com%252F2010%252F10%252Fblog-post_3235.html%26ei%3DzgZ0UfPCMYHBO5CEgfgE%26bvm%3Dbv.45512109%2Cd.ZWU%26psig%3DAFQjCNHTz2PIXORXMGMurnM9ObWo5ME1Kg%26ust%3D1366644815015936&ei=2gZ0Ue22D8jeOYSMgfAJ&bvm=bv.45512109,d.ZWU&psig=AFQjCNHTz2PIXORXMGMurnM9ObWo5ME1Kg&ust=1366644815015936


Κολλάζ για στερεότυπα 



Μετανάστευση 

Ιδεοθύελλα 



Αναζήτηση πληροφοριών στο Διαδίκτυο 

Χωρισμός σε 4 υποομάδες 



1. «Πειρατές» 

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=pirates+cartoons&source=images&cd=&cad=rja&docid=kv4R0_r5qgDS1M&tbnid=zPTqlO1_Aw7JEM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.clipartguide.com%2F_pages%2F0511-0810-2701-4050.html&ei=PxB0UcDiCMPBON3XgLgH&psig=AFQjCNEGWcm4nkriBNr1A5uUIoanBYPYXQ&ust=1366647188349405
http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=pirates+cartoons&source=images&cd=&cad=rja&docid=hmi_c8dB5qUZ_M&tbnid=V5NFqENUhRHVfM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.clipartguide.com%2F_pages%2F0511-0809-0913-3802.html&ei=lBB0UaK9JoOdO4LwgeAK&psig=AFQjCNEWvfgX8Ti3SiWUEHe2SgXm6MXOTw&ust=1366647271894397
http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=pirates+cartoons&source=images&cd=&cad=rja&docid=YFr-CeTImjnhoM&tbnid=Dc9Li8rIWpjXFM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.chumpysclipart.com%2Fillustration%2F3701%2Fpicture_of_a_pirate_looking_through_a_spyglass&ei=wxB0UdbiGsbqPJnUgOgO&psig=AFQjCNEWvfgX8Ti3SiWUEHe2SgXm6MXOTw&ust=1366647271894397


2. «Στάμπα» 

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=stamp+cartoon&source=images&cd=&cad=rja&docid=LwC3WZJF10LcXM&tbnid=ym7rvfejs51k7M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.clipartguide.com%2F_pages%2F0511-1001-2804-2542.html&ei=dxF0Ub7BK4SPONyogLAL&psig=AFQjCNFx_LJxkM7-oYILVUcWklDjSd8A4Q&ust=1366647509806251


3. «Ανώνυμοι» 

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=+vi+for+vedeta+cartoon&source=images&cd=&cad=rja&docid=bx-dEQh6SPOzhM&tbnid=_eyQPepnIlWk4M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FV_for_Vendetta&ei=PBR0UbvwBIPLPbS2gPAK&psig=AFQjCNEAkaxMzaVJpCx1-49VXMU7gdq7Dg&ust=1366648080442033


4. «Διαφορετικοί» 

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=cartoons+for+difference&source=images&cd=&cad=rja&docid=HJTnP-waIkU09M&tbnid=eFF_ysvkFu3bkM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Famericanhell.com%2Findex.php%2F151-she-wanted-to-make-a-difference%2F&ei=2BR0Ucj7Kcm7PeL-gZAN&psig=AFQjCNHc-3e6bEqv-p4XzLzrxRSBwr_2ug&ust=1366648397781857


«Πειρατές»: 
Διωγμός των Ελλήνων από τη Μ. Ασία το 
1922 
«Στάμπα»: 
Μετανάστευση στην Αμερική στις αρχές 
του 20ου αι.  
«Ανώνυμοι»: 

Μετανάστευση στη Γερμανία τη δεκαετία 
του 60 
«Διαφορετικοί»: 
Οικονομική μετανάστευση από χώρες του 
εξωτερικού προς την Ελλάδα του σήμερα 
 



Πρόσφυγας:αυτός που αναγκάζεται ή εξαναγκάζεται 
να εγκαταλείψει την πατρίδα του ή τον τόπο της 
μόνιμης κατοικίας του και να καταφύγει σε μια ξένη 
χώρα 
 
 Μετανάστης:αυτός που εγκαταλείπει τη χώρα του 
για να εγκατασταθεί σε μια ξένη χώρα 



 
1.Διωγμός των Ελλήνων από τη Μ. Ασία 

το 1922  
Μικρασιατικός πόλεμος  

Προέκταση του Α΄Π.Π. 

 

1919: Απόβαση του Ελλ. 
Στρατού στη Σμύρνη 

 

1922: Ο  Τουρκικός 
στρατός διασπάει το 
Ελληνικό μέτωπο 

Καταστροφή του 
Ελληνικού στρατού 

http://www.google.gr/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=Rwsd4Dj1NppVhM&tbnid=nqyHb_jR0xQzBM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http%3A%2F%2Fegpaid.blogspot.com%2F2010%2F05%2Fblog-post_08.html&ei=Qhp0UaW_LoaJOKLXgPgP&psig=AFQjCNG1zTGFDccYJEFA_sWbBi7M3qgmSQ&ust=1366649794811149


Η Σμύρνη παραδίδεται στις φλόγες 

Πάνω από 1.500.000  

Έλληνες εγκαταλείπουν τις 
εστίες τους και έρχονται ως 
πρόσφυγες στην Ελλάδα 
αφήνοντας πίσω τους πάνω από 
600.000 νεκρούς 

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE+%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AE&source=images&cd=&cad=rja&docid=nd067EZp09szgM&tbnid=LKgw1eLnQVW-zM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fcamerastyloonline.wordpress.com%2F2012%2F09%2F14%2Fmikrasiatiki-katastrofi-psifiako-arxeio-ert-2%2F&ei=Oh10UcezFobmOrL3gYgP&bvm=bv.45512109,d.ZWU&psig=AFQjCNFbm-vgnocHKoo78XVU_-GcfaiqHQ&ust=1366650512090953


«Δυο μέρες και δυο νύχτες 
μείναμε όρθιοι στην παραλία 
περιμένοντας να μπούμε σε 
κάποιο πλοίο. Χιλιάδες 
κόσμος, απελπισμένος και 
εξαθλιωμένος, με μάτια 
άδεια απ’ τα όσα είχαμε δει 
και την ψυχή ματωμένη από 
τον πόνο της απώλειας των 
αγαπημένων μας. Κάρα 
άδειαζαν πεθαμένους δίπλα 
μας, όπου έβρισκαν.»  



 
Όσοι κατάφεραν να φθάσουν ζωντανοί 
στην Ελλάδα αντιμετώπισαν την κακία και 
την περιφρόνηση από τους ντόπιους 

«Φάε το φαί 
σου, γιατί θα 
σε φάει ο 
πρόσφυγας» 



 
2. Μετανάστευση στην Αμερική στις 

αρχές του 20ου αι. 



Νήσος Έλλις 



Έλληνες μετανάστες 

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7+%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD+%CE%91%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE&source=images&cd=&cad=rja&docid=erIYe1sOEUkpjM&tbnid=Pinpgsqs37TDsM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fdigitalschool.minedu.gov.gr%2Fmodules%2Febook%2Fshow.php%2FDSGYM-A107%2F391%2F2588%2C10098%2Fextras%2Factivities%2Findex08_04_ellines_amerikis%2Fellines_amerikis.html&ei=IoR5UeTVJIHbPJD6gJAD&bvm=bv.45645796,d.ZWU&psig=AFQjCNEA74YZjib3e_GaJfQDiAjeyIYbcg&ust=1367004512382510


Έλληνες εργάτες 

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%82+%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%AC%CF%84%CE%B5%CF%82+%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD+%CE%91%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE&source=images&cd=&cad=rja&docid=spdol2nXfHPOpM&tbnid=u2L8yyU4xfqmaM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.kolivas.de%2Farchives%2F33849&ei=Y4h5Uer0E4u9PdzLgMAC&bvm=bv.45645796,d.ZWU&psig=AFQjCNGbCm9qGakpuZT3j6opSSM9rmXycA&ust=1367005632919546


3.Μετανάστευση στη Γερμανία 
τη δεκαετία του ‘60 



Gastarbeiter = Φιλοξενούμενοι εργάτες 

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%BC%CF%80%CE%AC%CE%B9%CF%84%CE%B5%CF%81&source=images&cd=&cad=rja&docid=pIqF-ojqdKHcOM&tbnid=6kF7KQMJ_u1tjM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.thinkfree.gr%2Finterviews%2F%25CF%2584%25CE%25BF-%25CE%25BC%25CE%25B5%25CE%25B3%25CE%25AC%25CE%25BB%25CE%25BF-%25CF%2584%25CE%25B1%25CE%25BE%25CE%25AF%25CE%25B4%25CE%25B9-%25CF%2584%25CE%25BF%25CF%2585-%25CE%25B3%25CE%25BA%25CE%25B1%25CF%2583%25CF%2584%25CE%25B1%25CF%2581%25CE%25BC%25CF%2580%25CE%25AC%25CE%25B9%25CF%2584%25CE%25B5%25CF%2581&ei=tn15UduLBcTOOcXNgYgI&bvm=bv.45645796,d.ZWU&psig=AFQjCNGoV5ZVTj9A_rZPuksGesTULxb9VA&ust=1367002909533617


« Να σου δώσω μια να σπάσεις, 

αχ βρε κόσμε γυάλινε, 

και να φτιάξω μια καινούργια 

κοινωνία άλληνε.... » 

 

Στέλλιος Καζαντζίδης:  
«Το αηδόνι της προσφυγιάς» 

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=%CE%BA%CE%B1%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B6%CE%B9%CE%B4%CE%B7%CF%82+%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82+%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CE%B4%CE%B9%CE%B1+%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%86%CF%85%CE%B3%CE%B9%CE%AC%CF%82&source=images&cd=&cad=rja&docid=MRariaz0ACk3QM&tbnid=oVdh8YEp4nSi-M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fpirates-aek.blogspot.com%2F2011%2F09%2Fblog-post_17.html&ei=SH95UZmSDsbYPfi6gLgD&bvm=bv.45645796,d.ZWU&psig=AFQjCNEWTTFE4f-bpa0WlS9fpUyDX6mlmA&ust=1367003331437875


 
 

4.Οικονομική μετανάστευση 
από χώρες του εξωτερικού 
προς την Ελλάδα του σήμερα 

 
1990 – 2011:  
Πρώτο κύμα μετανάστευσης στην 
Ελλάδα 
Αλβανοί, Βούλγαροι, Ρουμάνοι  
μετά την πτώση των Σοσιαλιστικών 
καθεστώτων στην Ανατολική Ευρώπη το 
1989 

2000 – 2010:  

Η Ελλάδα γίνεται προορισμός 
μετανάστευσης για ολόκληρο τον κόσμο 



2005 – 2010 

Η Ελλάδα αποτελεί την:  

«Πύλη της Ευρώπης για παράνομη 
μετανάστευση» 



Είσοδος: Βόρεια σύνορα, νησιά Ιονίου, Έβρος, νησιά Αιγαίου 

Έξοδος: Λιμάνια Πάτρας και Ηγουμενίτσας 

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=%CF%87%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%82+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82+%CE%B5%CE%B9%CF%83%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CF%85+%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%8E%CE%BD&source=images&cd=&cad=rja&docid=6PeTrCDCGj1ApM&tbnid=ee2UaaXnebIw0M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fmy-samos.blogspot.com%2F2013%2F04%2Fblog-post_7850.html&ei=nzd0UavVKsWHONivgbAI&psig=AFQjCNGR0DjPeALaJCPem4i1lySBiZxQrg&ust=1366657130532463


Διάγραμμα με αριθμό μεταναστών 
στην Ελλάδα από την δεκαετία του 
1951 μέχρι την δεκαετία του 2001.  

 

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=%CE%B1%CF%86%CE%AF%CF%83%CE%B5%CF%82+%CF%85%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%B7%CF%82+%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82&source=images&cd=&docid=Laajl1PNYky-sM&tbnid=UF1q84GmCHCyeM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2F1oholargou.wordpress.com%2Fhuman-rights%2F&ei=qEF0UdyIK4bTPJingOAG&bvm=bv.45512109,d.ZWU&psig=AFQjCNEpxNXTXyEWtkfLG1Jz-vnqQoOrJA&ust=1366659000697098


Μεγάλος αριθμός αυτών καταλήγουν στο 
κέντρο της Αθήνας χωρίς να υπάρχει κάποια 
επίσημη υποδομή ή μέριμνα από την πλευρά 
της πολιτείας.   

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%82+%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD+%CE%B1%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1&source=images&cd=&cad=rja&docid=-E31ruFBKIbFJM&tbnid=KEy3o_0u25-4XM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.contemporaryjournalism.gr%2F2011%2F05%2F4285%2F&ei=ukN0Uce2J8PEPICHgdAM&bvm=bv.45512109,d.ZWU&psig=AFQjCNHB_zD9P10EApAWFOpDb84bsgJpCg&ust=1366660296472226


Οι μετανάστες πέφτουν πολλές φορές θύματα 
οργανωμένων κυκλωμάτων τα οποία τους εκμεταλλεύονται 

ως φθηνό και ανασφάλιστο εργατικό δυναμικό. 

Επιστάτες στη Ν. Μανωλάδα «γάζωσαν» με σφαίρες 
μετανάστες που ζήτησαν να πληρωθούν (Απρίλιος 2013) 



ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ 

ΕΛΛΑΔΑ 
 

1.Χώρα καταγωγής: 
2.Χώρα μετανάστευσης: 
3.Πότε ήρθατε/πήγατε στη χώρα; 
4.Αντιμετωπίσατε ρατσιστικές συμπεριφορές ή 
άλλες δυσκολίες; 
5.Τι είδους ρατσιστικές συμπεριφορές ή 
δυσκολίες; 
6.Έχουν βελτιωθεί τα πράγματα με το 
πέρασμα του χρόνου; 
7.Ποια είναι τα σχέδιά σας για το μέλλον; 
 



ΑΡΣΙΣ - Ξενώνας υποδοχής και φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων αιτούντων άσυλο 
Μακρινίτσα 



Σχεδιάζοντας 
την αφίσα… 

…για τη 
μετανάστευση 





«Οι διαφορετικοί» 



«Οι Ανώνυμοι»  



«Οι Πειρατές» 



Οι «Στάμπα» 



Ταινίες 
Σμύρνη: η Καταστροφή μιας 
Κοσμοπολίτικης Πόλης  

1900-1922 

 

           

 

  

 

          

 



Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας!!! 

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=%CE%B1%CF%86%CE%AF%CF%83%CE%B5%CF%82+%CF%85%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%B7%CF%82+%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82&source=images&cd=&cad=rja&docid=8fHP4cXuD7L1TM&tbnid=AC2YuEo57y08gM:&ved=&url=http%3A%2F%2Fagwgi-ygeias.blogspot.com%2F2012_12_01_archive.html&ei=OD50UdyHB4bTPJingOAG&bvm=bv.45512109,d.ZWU&psig=AFQjCNEpxNXTXyEWtkfLG1Jz-vnqQoOrJA&ust=1366659000697098

