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 Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε Περιστερίου  «Έλλη Αλεξίου», καλεί 
  τους Συλλόγους Διδασκόντων και όλους τους εκπαιδευτικούς να λάβουν 
μέρος  στο πλαίσιο των δράσεών του υπέρ της ειρήνης και ενάντια στους 
πολέμους που γεννούν θάνατο, προσφυγιά και φτώχεια, αξιοποιώντας τα  

Α. ΚΕΙΜΕΝΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ 

«Η μετανάστευση στην Ελλάδα: 11 μύθοι και περισσότερες αλήθειες   «Μια έκδοση του ελληνικού 

παραρτήματος του ιδρύματος «Ρόζα Λούξεμπουργκ». 

Αφημένοι να πεθάνουν: Το ναυάγιο-δολοφονία στην Μάλτα  Ο Shukri al-Assouli, ένας από τους 

ελάχιστους επιζώντες ενός πολύνεκρου ναυαγίου, διηγείται την συγκλονιστική ιστορία του. 

Πρόσφυγες που χάνονται στην Μεσόγειο   Η Μεσόγειος έχει κατακτήσει την θλιβερή πρωτιά της πιο 

θανατηφόρας θαλάσσιας οδού του κόσμου. 

Κίνδυνοι στο ταξίδι προς την ζωή - α΄   Εκτός από τα αφιλόξενα νερά της θάλασσας, αρκετοί πρόσφυγες 

αντιμετωπίζουν την δολοφονική διάθεση διαφόρων ανθρωποειδών, τα οποία επιτίθενται στις βάρκες τους, τις 

τρυπούν, καταστρέφουν τις μηχανές τους και τους αφήνουν ακυβέρνητους να περιφέρονται όπου τους πάει το 

κύμα… 

Κίνδυνοι στο ταξίδι προς την ζωή – β΄   (Το παραπάνω κείμενο, συντομευμένο, για πιο άμεση αξιοποίηση 

στην τάξη, με κάποιες ιδέες για δραστηριότητες.) 

Τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου και οι πόλεμοι γι’ αυτό   Πληροφορίες και μία διδακτική πρόταση 

πάνω στην συσχέτιση των περιοχών που έχουν τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου με τις περιοχές όπου 

γίνονται οι περισσότεροι πόλεμοι της εποχής μας. 

Ιράκ: Στατιστικές του πολέμου   Κάπως παλιό υλικό (του 2008) αλλά πάντα διδακτικό και χρήσιμο για 

κατανόηση των πρακτικών συνεπειών ενός πολέμου. 

Ομιλία υπέρ της ειρήνης   από τη 12χρονη Αμερικανίδα μαθήτρια Charlotte Aldebron σε μια συγκέντρωση 

στις ΗΠΑ, το 2003, όταν ξεκινούσε ο πόλεμος των Η.Π.Α εναντίον του Ιράκ. 

Έλληνες πρόσφυγες στην Συρία   (Όταν η κατάσταση το 1923, μετά την συνθήκη της Λωζάνης ήταν 

«αντίστροφη», με τους Έλληνες να είναι αυτοί που πηγαίνουν πρόσφυγες στην Συρία.)   (Λειτουργεί κυρίως 

ως υποστηρικτικό υλικό για τον εκπαιδευτικό.) 

http://www.syllogosellialexiou.gr/
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https://asillogosathinon.wordpress.com/2016/01/10/%CE%B7-%CF%83%CF%85%CE%B3%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BC%CE%B1%CF%81%CF%84%CF%85%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CE%B5%CE%BD%CF%8C%CF%82-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AC/
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http://www.a-athinon.gr/wp-content/uploads/2016/01/%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%9F%CE%A3-%CE%A5%CE%A0%CE%95%CE%A1-%CE%A4%CE%97%CE%A3-%CE%95%CE%99%CE%A1%CE%97%CE%9D%CE%97%CE%A3.doc
http://www.freezepage.com/1451992032DEJLOZAKEK


«Όταν οι Έλληνες…»   …ήταν από την πλευρά των μεταναστών. Σύντομο χρονικό μιας από τις πιο μαύρες 

σελίδες του ελληνισμού της διασποράς: του διωγμού των Ελλήνων της νότιας Ομάχα (1910, Νεμπράσκα, 

Η.Π.Α.).   (Λειτουργεί κυρίως ως υποστηρικτικό υλικό για τον εκπαιδευτικό.) 

Ανθελληνικές ταραχές στην Νεμπράσκα το 1908   Οι Έλληνες μετανάστες ήταν πηγή φτηνού εργατικού 

δυναμικού στα εργοστάσια της Ομάχα, στην Νεμπράσκα. (Στα αγγλικά. Λειτουργεί κυρίως ως υποστηρικτικό 

υλικό για τον εκπαιδευτικό.) 

Οι Έλληνες ως μετανάστες   Κείμενο που απλώνεται σε δύο μέρη: α. Πώς φέρονταν οι Έλληνες μετανάστες 

στην Αμερική, β. Πώς φέρονταν οι ντόπιοι Αμερικανοί στους Έλληνες. (Λειτουργεί κυρίως ως υποστηρικτικό 

υλικό για τον εκπαιδευτικό.) 

Β. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ – ΒΙΒΛΙΑ 

Έλλις Άιλαντ (Ellis Island): Μιλώντας στους μαθητές μας για την μετανάστευση και την προσφυγιά 

από την σκοπιά του Έλληνα μετανάστη. 
Πρόταση διδασκαλίας – υλικό επεξεργασίας για την ταινία μικρού μήκους «Ellis island», της Αιμιλίας 

Τσαγκαράτου. 

«Το πιο κρύο καλοκαίρι«   Τρεις πραγματικές ιστορίες προσφύγων (εικονογραφημένες). Μια παραγωγή του 

ελληνικού παραρτήματος του ιδρύματος «Ρόζα Λούξεμπουργκ». 

«Η πόλη που έδιωξε τον πόλεμο«   Βραβευμένο παιδικό παραμύθι. Η «Πόλη που έδιωξε τον πόλεμο» είναι 

η ιστορία μιας πόλης που δεν μοιάζει με καμιά άλλη… Γι” αυτό και όταν καταφθάνει ο πόλεμος, δεν βρίσκει 

τίποτε όπως θα το περίμενε, κι αυτή η πόλη τον νικά χωρίς να χρειαστεί καν να πολεμήσει! 

Το διπλό ταξίδι   Απόσπασμα από το παιδικό βιβλίο της Λίτσας Ψαραύτη, που παρουσιάζει μία άγνωστη 

πτυχή της ελληνικής ιστορίας, την -έστω και περιορισμένη- ελληνική προσφυγιά στην Παλαιστίνη στον Β΄ 

Παγκόσμιο Πόλεμο. 

«Ο Γρηγόρης της βροχής«   Απόσπασμα από το ομώνυμο παιδικό βιβλίο του Σπ. Τσίρου. 

«Μετανάστευση«   του Άρη Φακίνου (κείμενο από τα παλιά βιβλία της Γλώσσας). 

«Ο ξένος» 

Πρόταση διδασκαλίας με θέμα την μετανάστευση, τον πόλεμο, τους πρόσφυγες και την ξενοφοβία, με 

αφορμή το βιβλίο της Ε. Χωρεάνθη: Ένας ξένος στην οικογένειά μας». 

«Γκασμέντ» 

Πρόταση διδασκαλίας με θέμα την μετανάστευση, τον ρατσισμό, την ξενιτιά, και άλλα παρόμοια ζητήματα, 

με αφορμή το βιβλίο τού Κ. Μουρίκη: » Γκασμέντ, ο φυγάς με τη φλογέρα». 

Ο Navid δεν ήρθε για διακοπές   Εικόνες από το ομώνυμο βιβλίο του Πάνου Χριστοδούλου, που έχει ως 

θέμα τον ρατσισμό και την ξενοφοβία (εκδ. ΚΕΔΡΟΣ). 

Ο Navid δεν ήρθε για διακοπές   Εκπαιδευτικός οδηγός με διδακτικό υλικό και δραστηριότητες, που 

συνέταξε η παιδαγωγός Μαρίζα Ντεκάστρο. 

Ο Navid δεν ήρθε για διακοπές   Διαβάστε – ακούστε ένα απόσπασμα από το βιβλίο. 

Γ. ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ομαδικά, ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ online 

http://www.a-athinon.gr/wp-content/uploads/2012/03/%CE%8C%CF%84%CE%B1%CE%BD-%CE%BF%CE%B9-%CE%88%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%82.doc
http://www.kalami.net/2012/omogeneia/Anti_Greek_Riot_omaha.pdf
http://www.freezepage.com/1451994567TCOQXRJVOC
http://wp.me/p5z13g-2q
http://wp.me/p5z13g-2q
https://asillogosathinon.wordpress.com/2016/02/14/to-pio-krio-kalokeri/
https://asillogosathinon.wordpress.com/2016/01/09/%CE%B7-%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B7-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CF%89%CE%BE%CE%B5-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF/
http://www.freezepage.com/1451987815IXWQTBZLJO
http://www.a-athinon.gr/wp-content/uploads/2016/01/%CE%9F-%CE%93%CF%81%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%81%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%87%CE%AE%CF%82.doc
http://www.a-athinon.gr/wp-content/uploads/2016/01/%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%A3%CE%A4%CE%95%CE%A5%CE%A3%CE%97.doc
http://www.a-athinon.gr/wp-content/uploads/2012/03/%CE%9F-%CE%9E%CE%95%CE%9D%CE%9F%CE%A31.doc
http://www.a-athinon.gr/wp-content/uploads/2012/03/%CE%9F-%CE%9E%CE%95%CE%9D%CE%9F%CE%A31.doc
http://www.a-athinon.gr/wp-content/uploads/2012/03/%CE%93%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%84.doc
https://picasaweb.google.com/100782831672401577891/dNshCE?feat=directlinkUBC?authuser%3D0&feat=directlink
http://www.kedros.gr/files/NAVID.pdf
http://www.mikrosanagnostis.gr/library/pageflip28/Default.html


Ο Navid δεν ήρθε για διακοπές   (online παιχνίδι).   Ένα παιχνίδι για να γνωρίσουν τα παιδιά καλύτερα τους 

πρόσφυγες 

Ταξίδι Φυγής   (online παιχνίδι )   Μπείτε στην ζωή ενός νεαρού πρόσφυγα και δείτε τις δυσκολίες που 

αντιμετωπίζει, τόσο στην φυγή του όσο και στην χώρα στην οποία καταφεύγει. 

Δ. ΒΙΝΤΕΟ (Στις παρενθέσεις, παρατίθεται, στρογγυλεμένη, η χρονική διάρκεια του καθενός.) 

NO PASSPORT  (35΄)  Ντοκυμαντέρ της Ν. Γεωργιάδου για τους πρόσφυγες.  

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

 

Εικόνες της βομβαρδισμένης βόρειας Συρίας (5΄)  από βίντεο 360 μοιρών (για όσους τυχόν δεν ξέρουν 

αυτή την τεχνική, μπορούμε, κατά την διάρκεια αναπαραγωγής του βίντεο, να περιστρέφουμε την εικόνα 

ώστε να βλέπουμε όλο τον ορίζοντα, σαν να ήμασταν εκεί. 

Ο πόλεμος στην Συρία από μέσα (16΄)  Εκμεταλλευόμενοι την τεχνολογία και την μανία των ανθρώπων να 

δημοσιοποιούν ό,τι κάνουν, βλέπουμε, σε «ανατριχιαστικά» ρεαλιστική μετάδοση, την πορεία ενός άρματος 

καθώς αυτό περιφέρεται και πυροβολεί μέσα στους έρημους δρόμους μιας μισοκατεστραμμένης πόλης. 

Βίντεο που αγγίζει τα παιδιά, αν προσπαθήσουν να μεταφερθούν νοερά πίσω από τα κλειστά παράθυρα των 

σπιτιών. 

Ο πόλεμος δεν είναι παιχνίδι (8΄)  Σε μια βόλτα στην εξοχή δύο παιδιά ξεκινούν να παίξουν πόλεμο. Μια 

σειρά από παράξενα γεγονότα τα οδηγούν να καταλάβουν πώς είναι ένας πραγματικός πόλεμος. 

«Ειρήνη» – Η ιστορία ενός παιδιού πρόσφυγα (7΄)  Βίντεο που βοηθά τους εκπαιδευτικούς να μιλήσουν 

στα μικρά παιδιά (5-8 ετών) για  θέματα όπως η διαφορετικότητα, η ανεκτικότητα και οι πολιτισμικές 

διαφορές. 

«Ειρήνη»   Η ιστορία του βίντεο, σε μορφή παραμυθιού. 

«Ειρήνη»   Εγχειρίδιο με οδηγίες για τους εκπαιδευτικούς. 

Η ιστορία της Νασρίν από τη Συρία (3,5΄),  

Η ιστορία του Μίτρα από το Αφγανιστάν (3΄), 
Η ιστορία του Σααλίμ από τη Σομαλία(3,5΄):   Ιστορίες προσφύγων από τρία βασανισμένα μέρη. 

People of Nowhere (2΄)  Όπως γράφει ο δημιουργός του βίντεο: «Είχα ακούσει και διαβάσει διαφορετικές 

απόψεις για το κύμα των Σύριων προσφύγων που προσπαθούν να φτάσουν στην Ευρώπη. Μετά πήγα στην 

Λέσβο. 7 μέρες στο Ελληνικό νησί μου έδωσαν μια πιο υγιή, ανθρώπινη προσέγγιση της κατάστασης. Το να 

βλέπω με τα μάτια μου τους ανθρώπους στις ουρές και να νοιώθω τον σκληρό τους αγώνα μου ράγισε την 

καρδιά. Αυτοί είναι η «απειλή» που λένε; Το μόνο που είδα, είναι γενναίους ανθρώπους σε μια στιγμή κρίσης 

που αναζητούν την ελπίδα. Ταυτόχρονα, συνάντησα γενναίους εθελοντές που φτάνουν απ’ όλο τον κόσμο για 

να βοηθήσουν τους ανθρώπους, ανεξαρτήτως θρησκείας, φυλής και παρελθόντος. Αυτό με ενέπνευσε. Η 

ελπίδα μου είναι ότι το βίντεο αυτό μπορεί να ρίξει τους φράχτες των αρνητικών σκέψεων και απόψεων που 

έχουμε χτίσει γύρω από τους εαυτούς μας.» 

Πρόσφυγες- Το Επικίνδυνο Θαλάσσιο Πέρασμα (8΄)  Βίντεο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ 

Αναφέρεται στην Μεσόγειο… 

Σύριοι πρόσφυγες στην Ελλάδα  (10΄)  Βίντεο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ. 

http://navid.gr/navidzero/navidzero.html
http://www.taxidifygis.org.cy/
https://www.youtube.com/watch?v=aTTzKwLPqFw
https://www.youtube.com/watch?v=Zw21ozBpNEo
https://www.youtube.com/watch?v=tNvgQRMQgpM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=WQJhuAfVTqo
https://www.unhcr.gr/fileadmin/Greece/mathitikosDiagonismos/Carly/CARLY_-_Final_Translation.doc
https://www.unhcr.gr/fileadmin/Greece/mathitikosDiagonismos/Carly/EIRINI_teachers_guide_website.doc
https://www.youtube.com/watch?v=KJzR29ydFow
https://www.youtube.com/watch?v=X8Oe4wIv7Qs
https://www.youtube.com/watch?v=W9wb_C1A20I
https://www.youtube.com/watch?v=W9wb_C1A20I
https://vimeo.com/144857118
https://www.youtube.com/watch?v=aXR53TVbIX8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=IDidlziv9HY


Παιδιά πρόσφυγες» (8-12 ετών) (22΄)   Πέντε παιδιά πρόσφυγες από το Σουδάν, την Καμπότζη, το 

Αφγανιστάν και την Βοσνία-Ερζεγοβίνη περιγράφουν την εμπειρία τους ως πρόσφυγες. 

Παιδιά – πρόσφυγες (7΄)   Βίντεο του 4ο ΓΕΛ Περιστερίου. 

Κύπρος 1974 – Συρία 2015   Ένα φωτογραφικό ταξίδι στην προσφυγιά, πάνω στην μουσική του Λιβανελί, 

τους στίχους του Λ. Παπαδόπουλου και την ερμηνεία της Μ. Φαραντούρη. 

Το κανάλι στο youtube της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες 

Όταν οι Έλληνες βρίσκονταν από την μεριά των μεταναστών και των προσφύγων: 
Βρωμοέλληνες (55΄)   Ντοκυμαντέρ της εκπομπής «Ρεπορτάζ χωρίς σύνορα» για το πώς έβλεπαν τους 

Έλληνες μετανάστες στην Αμερική (Η.Π.Α.) στις αρχές του 20ου αιώνα. (Λειτουργεί κυρίως ως 

υποστηρικτικό υλικό για τον εκπαιδευτικό.) 

Βρωμοέλληνες (15΄)   Αποσπάσματα από το παραπάνω ντοκυμαντέρ. (Με την μικρή του διάρκεια, 

προσφέρεται για αξιοποίηση και διδασκαλία στην τάξη, είτε ολόκληρο είτε τμηματικά [είναι διαρθρωμένο σε 

τρεις ενότητες: τα προβλήματα του ξενιτεμού των Ελλήνων, οι προκαταλήψεις και οι διώξεις εναντίον τους 

στις καινούριες πατρίδες, η τελική αποδοχή τους από τους ντόπιους.] ). 

Ταραχές στο Τορόντο εναντίον των Ελλήνων (6΄)   στο  μακρινό 1918…  (Στα αγγλικά. Λειτουργεί κυρίως 

ως υποστηρικτικό υλικό για τον εκπαιδευτικό.) 

Μικρά Ασία – Ξεριζωμός (7΄)   Απόσπασμα από το «Μεγάλο μας Τσίρκο» του Σταύρου Ξαρχάκου, για τους 

Έλληνες πρόσφυγες από την Μικρά Ασία. 

Έλληνες: Από μετανάστες ρατσιστές (9΄)   Για να έρθουμε στο σήμερα και να σκεφτούμε πως αν για 

άλλους λαούς είναι μία φορά αυτονόητο να σέβονται τον μετανάστη ως άνθρωπο που αναγκάστηκε -για 

λόγους που δεν ήθελε πάντα- να ξενιτευτεί, για εμάς τους Έλληνες είναι δυο φορές αυτονόητο, αφού οι 

παππούδες μας ήταν πρόσφυγες, οι γονείς μας μετανάστες και, τώρα, τα παιδιά μας ξανά μετανάστες… 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ – ΕΙΚΟΝΕΣ – ΣΚΙΤΣΑ 

Τα Χριστούγεννα των προσφύγων   Το προσφυγικό δράμα, όπως το έχουν συνδέσει σχεδιαστικά με τα 

Χριστούγεννα γνωστοί Έλληνες σκιτσογράφοι. 

Έλληνες πρόσφυγες από Μ. Ασία στην Μυτιλήνη   Σκηνή συσσιτίου 

Γλυπτά με βότσαλα   Ο Σύρος καλλιτέχνης Νιζάρ Αλί Μπαντέρ αφηγείται το δράμα της πατρίδας του μέσα 

από έργα που έχουν θέμα τον θάνατο, την προσφυγιά και την δυστυχία του πολέμου. Η πρωτοτυπία του: τα 

έργα είναι φτιαγμένα από βότσαλα. 

Εικόνες αλληλεγγύης   από τα Λαγυνά Σουφλίου, προς τους μετανάστες. 

Εικόνες ανθρωπιάς   από την Λέσβο, όπου τρεις γερόντισσες ταΐζουν το μωρό μιας γυναίκας-πρόσφυγα. 

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ (βίντεο)   Τον Αύγουστο του 2015 οι θρησκόληπτοι ισλαμιστές 

του ISIS κατέστρεψαν έναν αρχαίο ναό στην Παλμύρα της Συρίας, αφού η θρησκοληψία και ο πολιτισμός 

είναι δύο έννοιες εντελώς αντίθετες μεταξύ τους. 

https://www.youtube.com/watch?v=oYk-TcYtCZw
https://www.youtube.com/watch?v=uAdWYb3NQxU
https://www.youtube.com/watch?v=3WH-5Uh_X-A&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/channel/UCCRusPp1mZon2mYYQmQK9dg
https://www.youtube.com/watch?v=OohHsI4frZw
https://www.youtube.com/watch?v=IE49kaB8wRQ
https://youtu.be/79QxYNGA31Y
https://www.youtube.com/watch?v=93PAGN2yQJk
https://www.youtube.com/watch?v=ECOHHIdLx0Q
http://www.sylaristotelis.com/news/ta-christoygenna-ton-prosfygon-se-skitsa/
http://i.imgur.com/LCEBxXf.jpg
https://asillogosathinon.wordpress.com/2016/01/07/%CF%84%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B7-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CE%B2%CF%8C%CF%84%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%B1/
https://asillogosathinon.wordpress.com/2016/01/05/%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CF%85%CE%BD%CE%AC-%CF%83%CE%BF%CF%85%CF%86%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%AC-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CF%80/
http://www.freezepage.com/1452182861HKZINPHSXM
https://youtu.be/i-EemwV9Etw


Η ΤΕΧΝΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ (φωτογραφίες)   Μία καλλιτέχνιδα από την Υεμένη, η Saba Jallas, 

επεξεργάζεται τις εικόνες της βίας που βιώνει στην πατρίδα της από τον εμφύλιο που μαίνεται, και στέλνει 

στους ανθρώπους μηνύματα αγάπης και ελπίδας. 

Η ζωή σ” ένα υπόγειο καταφύγιο στην Ουκρανία   Ο Πάβελ και η αδελφή του Ράγια προσπαθούν να 

ξεχάσουν τον πόλεμο διαβάζοντας τα μαθήματα τους ή βλέποντας τηλεόραση σ” ένα υπόγειο καταφύγιο του 

Ντονέτσκ, στην Ουκρανία. 

Είναι κάποια από τα παιδιά που δεν μπόρεσαν να φύγουν και έχουν το «προνόμιο» να ζουν την φρίκη του 

πολέμου από πρώτο χέρι… 

Ουκρανία: Ας μιλήσουν τα παιδιά   Πέντε παιδιά μιλούν για την καθημερινότητά τους, όπως την ζουν μέσα 

στον πόλεμο, στην διαλυμένη Ουκρανία. 

 ΜΟΥΣΙΚΗ 

Active Member: Φυσάει κόντρα 

Manu Chao: Clandestino 

Pink Floyd: Song for Palestine 

John Lennon: Imagine,  Imagine (διασκευή από κωφούς στην νοηματική) 

Locomondo: Χέρια σαν κι αυτά 

ΠΑΙΔΙΚΗ-ΕΦΗΒΙΚΗ  ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ: 

 Για τον Πόλεμο του 1940, την Κατοχή και την Αντίσταση: 

- Ζέη Άλκη, Ο μεγάλος περίπατος του Πέτρου, εκδ. Κέδρος, Αθήνα, 1987. 

- Κορνήλιος Μανόλης, Πολύ ωραίο το όνομά σου ελευθερία, εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα, 1987. 

- Ροδοπούλου Σούλα, Το σύνθημα: 40 κόσκινα, εκδ. Μόκας, Αθήνα, 1988. 

- Σαρή Ζωρζ, Οι νικητές, εκδ. Πατάκη, Αθήνα, 1995. 

- Σαρή Ζωρζ, Κόκκινη κλωστή δεμένη, εκδ. Πατάκη, Αθήνα, 1992. 

- Σαρή Ζωρζ, Όταν ο ήλιος, εκδ. Κέδρος, Αθήνα, 1987. 

- Βογιατζόγλου Σ., Καβάλα σε δυο φεγγάρια, εκδ. Κέδρος, Αθήνα, 1994. 

- Δεϊμετζή-Καλιότσου Α., Τα γκρίζα Χρόνια, εκδ. Πατάκης, Αθήνα, 1996. 

- Δικαίου Ελένη, Αναζητώντας τους χαμένους ήρωες, εκδ. Πατάκης, Αθήνα, 1998. 

- Ζαραμπούκα Σ., Φίλοι, φίλοι, καρδιοφίλοι - ο Λίνος, εκδ. Πατάκη, Αθήνα, 1995. 

- Μάρρα Ε., Το άδειο μπουκάλι, εκδ. Πατάκης, Αθήνα, 1996. 

- Ραβάνης-Ρέντης Δ., Παιδιά της Αθήνας, εκδ. Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα, 1988. 

- Σακελλαρίου Χάρης, Αντιστασιακά διηγήματα, εκδ. Κέδρος, Αθήνα, 1996. 

- Σφαέλλου Κ., Μικροί αγωνιστές, εκδ. Εστία, Αθήνα, 1979. 

- Ψαραύτη Λ., Το διπλό ταξίδι, εκδ. Πατάκη, Αθήνα, 1987. 

- Περγιάλης Νότης, Το κόκκινο πουλί, εκδ. Σύγχρονη εποχή, Αθήνα, 1990. 

- Λουντέμης Μενέλαος, Οι κερασιές θ’ ανθίσουν και φέτος, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, 2007. 

ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ  

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: 

1. «Η ζωή είναι ωραία»:  
Σκηνοθεσία: Ρ. Μπενίνι. 

https://asillogosathinon.wordpress.com/2016/01/06/34/
http://www.freezepage.com/1451952483BWEYBQQGTT
http://www.freezepage.com/1451952364VUMDHXKDAN
https://www.youtube.com/watch?v=2ho4-lpihc4
http://koinonikokafeneio.gr/2013/02/12/manu-chao-clandestino/
http://koinonikokafeneio.gr/2014/07/11/pink-floyd-song-for-palestine/
https://www.youtube.com/watch?v=yRhq-yO1KN8&feature=player_embedded
http://koinonikokafeneio.gr/2014/05/19/%CE%BA%CF%89%CF%86%CE%BF%CE%AF-%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%BF%CF%8D%CE%BD-%CF%84%CE%BF-imagine/
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Btn_gTLD_Fk#%21


Υπόθεση: Ήρωας της ταινίας είναι ο Γκουίντο, ένας χαριτωμένος άνθρωπος με παιδική αθωότητα. 

Eίναι το 1939, και έχει έρθει στο Aρέτσο, όπου με κέφι και χιούμορ αναζητεί την τύχη του και τον 

έρωτα, αδιαφορώντας για τον αυξανόμενο αντισημιτισμό και φασισμό που τον περιβάλλει. O Γκουίντο 

ερωτεύεται την Nτόρα, μια όμορφη δασκάλα. Mερικά χρόνια αργότερα, ο Γκουίντο και η Nτόρα έχουν 

παντρευτεί και έχουν έναν γιο. Όμως οι προκαταλήψεις, που κάποτε ο Γκουίντο αγνοούσε, έχουν γίνει 

τώρα Φυλετικοί Nόμοι, τους οποίους πρέπει να αντιμετωπίσει. Πάντως, ο Γκουίντο είναι 

αποφασισμένος να προστατέψει το γιο του από τη βάρβαρη πραγματικότητα της ζωής τους. H απόφασή 

του αυτή γίνεται θέμα ζωής και θανάτου, όταν ο Γκουίντο και ο γιος του στέλνονται σε στρατόπεδο 

συγκέντρωσης. H Nτόρα επιβιβάζεται κι εκείνη στο ίδιο τρένο, και τώρα ο Γκουίντο θα πρέπει να 

εκμεταλλευθεί στο έπακρο τη φαντασία και το κουράγιο του για να σώσει αυτούς που αγαπά. Για πρώτη 

φορά στην ιστορία του κινηματογράφου ένα τόσο "βαρύ" θέμα, όπως το ολοκαύτωμα, 

κινηματογραφείται σαν μια πικρή κομεντί, που ισορροπεί επιδέξια ανάμεσα στο γέλιο και το δάκρυ, το 

τραγικό και το κωμικό, τη βαρβαρότητα και την αθωότητα. Tο La vita e bella είναι ένας ύμνος στο 

θαύμα της ζωής, στον αγώνα του ανθρώπου για επιβίωση και συνάμα ένας υπέροχος σαρκαστικός 

χλευασμός στη ζοφερότητα και τη σκοτεινιά του θανάτου. 

2. «Οι Γερμανοί ξανάρχονται»:  
Σκηνοθεσία: Αλέκου Σακελλάριου και Χρήστου Γιαννακόπουλου  

Υπόθεση:  Ένας φιλήσυχος οικογενειάρχης μετά τον Πόλεμο και την Κατοχή στην Αθήνα βλέπει τα 

εμφύλια πάθη να θεριεύουν και όλοι να έχουν ξεχάσει το δράμα της Κατοχής. Μια μέρα στον ύπνο του 

βλέπει ένα όνειρο πως οι Γερμανοί ξανάρχονται και όλοι αρχίζουν να ξαναζούν την αγριότητα που 

ζούσαν, μέχρι πριν λίγα χρόνια. 

 

3. «Το ξυπόλητο τάγμα»:  
Σκηνοθέτης: Γκρεγκ Τάλλας (Γρηγόρης Θαλασσινός). 

Υπόθεση: Το Ξυπόλητο τάγμα είναι η αληθινή ιστορία 160 παιδιών που η δράση τους πήρε διαστάσεις 

μύθου, όταν διώχτηκαν από τα ορφανοτροφεία της Θεσσαλονίκης από τους Ναζί κατακτητές, στα 

χρόνια της κατοχής του B΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Τα παιδιά μεταβάλλονται σε ένα είδος καλόκαρδης 

ηρωικής συμμορίας που κλέβει από τους Γερμανούς και τους μαυραγορίτες για να συντηρεί τα μέλη της 

κι όσους μπορεί από τον κόσμο γύρω της.  

Γ) ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ: 

 

1. «Βρωμοέλληνες»:  

Του Στέλιου Κούλογλου.  

Η αντιμετώπιση των Ελλήνων μεταναστών στις ΗΠΑ τη δεκαετία του 1920. Μέσα από ιστορική 

έρευνα, μαρτυρίες και αφηγήσεις Ελλήνων μεταναστών παρουσιάζεται ανάγλυφα η βία, ο ρατσισμός 

και οι φυλετικές διακρίσεις που αντιμετώπισαν οι Έλληνες μετανάστες στις ΗΠΑ. 

 

2. «Βίαιος Αύγουστος»:  

Το φοβερό ρατσιστικό πογκρόμ που αντιμετώπισαν οι Έλληνες μετανάστες στο Τορόντο του Καναδά το 

καλοκαίρι του 1918. 

 

3. «Το αυγό του φιδιού»: Της Ν. Γεωργιάδου.  

Εκπληκτική δουλειά που προσπαθεί να εξηγήσει πώς η άνοδος του φασισμού συνδέεται με την 

οικονομική κρίση. Συνδυάζει την ιστορική ματιά με σύγχρονη κοινωνική θεωρία και δίνει στοιχεία για 

το νεοναζισμό από την Ελλάδα, τις ΗΠΑ και την Ευρώπη.  

 

4. «Ένα τραγούδι για τον Αργύρη»: Η συγκινητική ιστορία του Αργύρη Σφουντούρη, 4χρονου που 

επέζησε της κτηνώδους σφαγής των Γερμανικών Δυνάμεων κατοχής, την 10η Ιουνίου 1944 στο 

Δίστομο, όταν σε λιγότερο από δύο ώρες σκοτώνονται 218 κάτοικοι του χωριού-γυναίκες, άνδρες, 



γέροι, μωρά και βρέφη, μέσα από το συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ του Στέφαν Χάουπτ. 

 

 Σας καλούμε 

 
 Να στέλνετε στο Δ.Σ του Σ.Ε.Π.Ε Περιστερίου ‘’Έλλη Αλεξίου’’ ως 
Σύλλογος Διδασκόντων ή και μεμονωμένα ως τάξη  του σχολείου σας τα 
έργα των μαθητών σας μέχρι τις 30 Απρίλη 2017 για να παρουσιαστούν 
σε εκδήλωση του συλλόγου  μας που θα διεξαχθεί στο σχολικό 
συγκρότημα του 13ου – 33ου ΔΣ Περιστερίου.  

 

 
ΤΟ  Δ.Σ. 

 


