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Α) ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ –

ΤΑΙΝΙΕΣ- ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ



AMERICA AMERICA ELIA 

KAZAN

H ταινία περιγράφει την ζωή του θείου του ELIA KAZAN 
που ήθελε να αφήσει τη μίζερη ζωή στην Μ.Ασία και 
Κων/πολη και να ταξιδέψει στην τότε Γη της επαγγελίας 
Η.Π.Α  αναζητώντας νέες ευκαιρίες



O Paul Rusesabagina είναι ένας ιδιοκτήτης ξενοδοχείου στην πρωτεύουσα της 
Ρουάντα, Κιγκάλι. Κατά τη διάρκεια της φρικτής γενοκτονίας στη χώρα το 1994, 
ανάμεσα στις δύο εθνότητες Χούτου και Τούτσι, που στοίχισε τη ζωή σε περίπου 
1.000.000 ανθρώπους, θλίβεται βαθύτατα και αποφασίζει να βοηθήσει την 
κατάσταση. Παίρνοντας μεγάλο προσωπικό ρίσκο, φυγαδεύει χίλιους πρόσφυγες 
Τούτσι στο ξενοδοχείο του, προστατεύοντας τους από τις εχθροπραξίες. Μία 
εξαιρετική ταινία, βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα και τη γενναιότητα ενός 
ανθρώπου, μας δείχνει τη φρίκη του πολέμου.



Το Φεβρουάριο του 2002, στο στρατόπεδο προσφύγων του Σαμσατού, 
στο Πακιστάν, ζουν 53.000 άνθρωποι σε απάνθρωπες συνθήκες, από την 
εισβολή της Σοβιετικής Ένωσης στο Αφγανιστάν το 1979 και τον 
βομβαρδισμό του από τις ΗΠΑ το 2001. Η οικογένεια του Αφγανού Ενυάτ, 
αποφασίζει να τον στείλει παράνομα στο Λονδίνο, μαζί με τον ξάδερφο 
του, Τζαμάλ, σε αναζήτηση καλύτερης τύχης. Βρίσκουν τους ανθρώπους 
για αυτή τη δουλεία, που τοποθετούν τα ξαδέρφια σε κοντέινερ μέσα σε 
μεγάλα φορτηγά, που περνούν από το Ιράν, την Τουρκία και την Ιταλία πριν 
φτάσουν στον τελικό προορισμό του Λονδίνου. Το ταξίδι είναι τεράστιο, ο 
Ενυάτ και ο Τζαμάλ χωρίζονται και λίγους μήνες αργότερα, η αίτηση του 
2ου για άσυλο στο Λονδίνο απορρίπτεται. 



Βρισκόμαστε στο 1922 και οι μνήμες από την καταστροφή της Σμύρνης και 

τον εμφύλιο στη Ρωσία είναι ακόμα πολύ νωπές. Οι εκδιωγμένες γυναίκες από 

αυτές τις περιοχές βρίσκουν συζύγους δι’ αλληλογραφίας στο πρόσωπο 

μεταναστών στην Αμερική και ταξιδεύουν με το πλοίο Βασιλιάς Αλέξανδρος 

για να τους συναντήσουν. Μία από αυτές, η Ελένη, γυρίζει πίσω στη 

Σαμοθράκη, μην έχοντας συνηθίσει τη ζωή στις ΗΠΑ και στη θέση της πάει η 

αδερφή της, Νίκη, για να παντρευτεί τον Έλληνα μετανάστη, Πρόδρομο. Στη 

διαδρομή ερωτεύεται τον Αμερικάνο φωτογράφο, Νόρμαν Χάρις, αλλά έχει 

επίγνωση των συνεπειών με την οικογένεια της εάν το σκάσει με αυτόν.



Ντοκιμαντέρ <<Οι πρόσφυγες του 

1922>> από την ‘’Μηχανή του χρόνου’’



Β) ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ-ΓΛΥΠΤΙΚΗ-

ΚΟΜΙΚ



Ζωγραφιές του Φαϊτάκη 



Γλυπτά 
Υποβρύχιο μουσείο της Ευρώπης Αφιερωμένο 

στο προσφυγικό.





Γλυπτά από μαθητές της Κύπρου 

για τους πρόσφυγες



Μικρασιάτισσα Μάνα

στην Μυτιλήνη 



Cartoon-Σκίτσα



















Εικόνες μεταναστών 







Ελλάδα 1945: Οικογένειες φιλοξενούνται σε μικρούς χώρους σε προσωρινό χώρο 

διαβίωσης σε υπηρεσία για εκτοπισμένους.

Γερμανία 2015: Ένα καταφύγιο προσφύγων στο αεροδρόμιο Templehof, που 

χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της Αερομεταφοράς του Βερολίνου το 1948, τώρα 

στεγάζει 2.000 πρόσφυγες.

Η προσφυγιά παλιά και σήμερα, σε Ελλάδα και 

Ευρώπη, το τότε και το τώρα. Μερικά παραδείγματα :



Αλβανία 1945: Ένα νεαρό αγόρι κρατά ένα παιδί που κλαίει σε ένα στρατόπεδο 

εκτοπισμένων στην Καβάγια.

Γευγελή 2015: Ένα παιδί που κλαίει βρίσκει παρηγοριά κοντά στη Γευγελή. Τα μακριά 

και αβέβαια ταξίδια αφήνουν τα παιδιά φοβισμένα και ευάλωτα.



Γ) ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ



Μικρασία Χαίρε(Ηλίας 

Βενέζης)

Οι χριστιανοί τρέχουν να γλυτώσουν. Άλλοι 
πέρασαν στα αντικρινά νησιά του Αιγαίου, 
άλλοι καταφύγανε στη Σμύρνη. Ερήμωσαν οι 
πόλεις και τα χωριά της Ιωνίας και της 
Αιολίδας, από τον Αδραμυττινό κόλπο ως το 
στενό της Σάμου. Πάνω από σαράντα χιλιάδες 
ψυχές έφτασαν στη Σμύρνη. Και πολύ 
περισσότερες χιλιάδες είχαν σκορπίσει στις 
ερημικές ακρογιαλιές, κρυβόμενοι μες στους 
βράχους, περιμένοντας καΐκια να τους 
σώσουν. (σελ 22)





Παναγιά η Γοργόνα

(Στρατής Μυριβήλης)

 ΕΤΣΙ ΒΟΛΕΥΤΗΚΑΝ στη σκάλα της 
μουριάς όλες αυτές οι διωχμένες 
οικογένειες και μέρα με τη μέρα 
πολεμούσαν να σιμοχνωτίσουν με 
τους ανθρώπους… (σελ 30)

 Ένιωσαν σε λίγο τα γυμνά τους 
πόδια να πατάνε στερεό χώμα , ο 
αγώνας για τη ζωή τους συνεπήρε , 
έτσι ζωντανή και γεμάτη φαντασία 
ράτσα που ήτανε. (σελ 38)



Δεκατρία Χρόνια(Θ.Δ 

Πετσάλης)

 Μας πήρε μεμιάς ένα κύμα φοβερό και μας 

αναποδογύρισε σαν παιγνιδάκια. Μας χτύπησε 

κατακέφαλα. Βρεθήκαμε στους δρόμους. Χιλιάδες 

άνθρωποι, την ίδια μοίρα. Πήραμε τους δρόμους 

με ότι μπορέσαμε να σώσουμε, με την ψυχή στο 

στόμα (σελ 255-256)



Αστροφεγγιά(Ι.Μ 

Παναγιωτόπουλος)

 … η καταστροφή απόρριξε στη 
θάλασσα πολιτείες κι ανθρώπους-
στρατιώτες και γυναίκες και γέρους και 
παιδιά και το βίος το θησαυρισμένο 
από γενιά σε γενιά και τ’άρματα που 
κέρδισαν την νίκη και τον ιδρώτα και 
τον κόπο και το αίμα και την αγάπη και 
την λευτεριά και δεν απόμεινε παρά μια 
φλόγα, μια γλώσσα πύρινη τρομερή 
που τάγλειψε όλα, τα σκόρπισε όλα σε 
στάχτη και άνεμο, ένας βαθύς και 
ανιστόρητος. (σελ 142)





Ματωμένα Χώματα(Διδώ 

Σωτηρίου)

 Ερήμωσαν τα σπίτια, οι αγροί, κατσίρντησε η 

χαρά. Αγωνία και τρόμος παντού (σελ 106)

 Κόσμος, εκατοντάδες χιλιάδες κόσμος τρελός από 

φόβο, αρχίνησε να τρέχει απ’όλα τα στενοσόκακα 

και τους βερχανάδες και να ξεχύνεται στην 
παραλία σαν μαύρο ποτάμι (σελ 312)





 …Η μάζα πυκνώνει , δεν ξεχωρίζεις 
ανθρώπους , μα ένα μαύρο ποτάμι που 
κουνιέται πέρα δώθε απελπισμένα , δίχως να 
μπορεί να σταθεί ούτε να προχωρήσει. Μπρος 
θάλασσα , πίσω φωτιά και σφαγή! Ένας αχός 
κατρακυλάει από τα βάθη της πολιτείας και 
σπέρνει τον πανικό. (σελ 312)

 Η θάλασσα δεν είναι πια εμπόδιο. Χιλιάδες 
άνθρωποι πέφτουνε και πνίγονται. Τα κορμιά 
σκεπάζουνε τα νερά σα να ‘ναι μόλος. Οι 
δρόμοι γεμίζουνε κι αδειάζουνε και 
ξαναγεμίζουνε. Νέοι, γέροι, γυναίκες, παιδιά 
ποδοπατιούνται, στριμώχνονται, λιποθυμούνε, 
ξεψυχούνε. (σελ 312)                       



«Τελευταίος Σταθμός» (ποίημα) 

του Γ. ΣΕΦΕΡΗ
«Ερχόμαστε απ'την Αραπιά, την Αίγυπτο την Παλαιστίνη τη 

Συρία

το κρατίδιο

της Κομμαγηνής που 'σβησε σαν το μικρό λυχνάρι

πολλές φορές γυρίζει στο μυαλό μας,

και πολιτείες μεγάλες που έζησαν χιλιάδες χρόνια

κι έπειτα απόμειναν τόπος βοσκής για τις γκαμούζες

χωράφια για ζαχαροκάλαμα και καλαμπόκια.

ψυχές μαραγκιασμένες από δημόσιες αμαρτίες,

καθένας κι ένα αξίωμα σαν το πουλί μες στο κλουβί του».



Δ) ΜΟΥΣΙΚΗ



Κάθε άνθρωπος  όταν έρχεται στο 

κομμάτι της προσφυγιάς ντύνει τον 

πόνο του με τη μουσική από την 

αρχαιότητα μέχρι και σήμερα. Έτσι 

δημιουργήθηκαν τα προσφυγικά 

τραγούδια που μέσα τους περικλείουν  

τον πόνο  των προσφύγων και της 

αποκοπής από τον αγαπημένο τους 

τόπο.

Προσφυγικά τραγούδια



Το καθρεφτάκι σου παλιό
και πίσω απ’ τη θαμπάδα
η Σμύρνη με το Κορδελιό
και η παλιά Ελλάδα

Μουτζουρωμένο το γυαλί
μα πίσω απ’ τους καπνούς του
βλέπει ο Θεός το Αϊβαλί
και σταματάει ο νους του

Τα σμυρνέικα τραγούδια
ποιος σου τα `μαθε
να τα λες και να δακρύζεις
της καρδιάς μου ανθέ

Το καθρεφτάκι σου παλιό
και το μυαλό χαμένο
σε ποιο τα ήπιες καπηλειό
και βγήκες μεθυσμένο

Μουτζουρωμένο το γυαλί
μα πίσω απ’ τους καπνούς του
βλέπει ο Θεός το Αϊβαλί
και σταματάει ο νους του

Τα σμυρνέικα τραγούδια
ποιος σου τα `μαθε
να τα λες και να δακρύζεις
της καρδιάς μου ανθέ

Τα σμυρνέικα τραγούδια-
Παντελής Θαλασσινός

Νόημα τραγουδιού:

Το τραγούδι μιλάει για την 

ομορφιά του Αϊβαλιού και 

αναφέρει χαρακτηριστικά ότι θα 

μπορούσε να σταματήσει ακόμα 

και το νου του Θεού. Επίσης 

κάνει λόγο για κάποιον που ενώ 

εζήσε στη Σμύρνη τα 

συναισθήματα του για αυτή την 

πατρίδα είναι τόσο δυνατά που 

κάθε φορά που τραγουδάει 

σμυρνέικα τραγούδια δακρύζει.



Αχ! Η ξενιτιά το χαίρεται
Τζιβαέρι μου
Το μοσχολούλουδο μου
σιγανά και ταπεινά

Αχ! Εγώ ήμουνα που το ‘στειλα
Τζιβαέρι μου
Με θέλημα δικό μου
σιγανά πατώ στη γη

Αχ! Πανάθεμά σε ξενιτιά
Τζιβαέρι μου
Εσέ και το καλό σου
σιγανά και ταπεινά

Αχ! Που πήρες το παιδάκι μου
Τζιβαέρι μου
και το ‘κανες δικό σου
σιγανά πατώ στη γη

Τζιβαέρι-Δόμνα Σαμίου

Νόημα τραγουδιού:

Τζιβαέρι στα ελληνικά 

μεταφράζεται ως θησαυρός. 

Τζιβαέρι μου εννοεί το παιδί 

της που το πήρε μακριά η 

προσφυγιά. Και ξενιτεύτηκε 

σε άλλη χώρα.



Δυο παλικάρια απ’ τ’ Αϊβαλή

μπήκαν στο στέκι του Μπαλή

μπήκαν στο στέκι του Μπαλή παρέα

κι είχανε και τα δυο σεβντά

κι ήπιαν δυο θάλασσες πιοτά

για μια γυναίκα τ’ Αϊβαλιού ωραία

Πίνανε και καπνίζανε 

και την αγάπη βρίζανε

Δυο παλικάρια απ’ τ’ Αϊβαλί

μπήκαν στο στέκι του Μπαλή

και δεν αφήσανε γυαλί στο ράφι

για τη ζημιά στο μαγαζί

δώσαν στον γέρο το Μπαλή

έναν τουρβά ασήμι και χρυσάφι

Πίνανε και καπνίζανε 

και την αγάπη βρίζανε

Δυο παλικάρια απ’ τ’ Αϊβαλή-
Χαρούλα Αλεξίου



Χίλια μύρια κύματα μακριά τ’ Αϊβαλί

Μέρες της αρμύρας κι ο ήλιος πάντα εκεί
με τα μακεδονίτικα πουλιά και τ’ αρμενάκια
που ελοξοδρόμησαν και χάσανε την Μπαρμπαριά

Πότε παραμονεύοντας τον πόρφυρα
το μαύρο ψάρι έρχεται φεύγει
μικραίνουν οι κύκλοι του

Χίλια μύρια κύματα μακριά τ’ Αϊβαλί

Μεγάλωσαν τα γένια μας η ψυχή μας αλλιώτεψε
αγριεμένο το σκυλί γαβγίζει τη φωνή του
βοήθα καλέ μου μη φαγωθούμε μεταξύ μας

Χίλια μύρια κύματα μακριά τ’ Αϊβαλί

Ώρες ώρες μερεύουμε με τη χορδή της λύρας
δεμένος πισθάγκωνα στο μεσιανό κατάρτι
ο Χιώτης ο τυφλός τραγουδιστής βραχνός προφήτης
μασώντας τη μαστίχα του παινεύει την Ελένη
κι άλλοτε τη Τζαβέλαινα τραβάει στο χορό

Χίλια μύρια κύματα μακριά τ’ Αϊβαλί

Χίλια μύρια κύματα- Νίκος 

Ξυλούρης

Νόημα τραγουδιού: 

Το τραγούδι εννοεί πως 

πέρασε πολύς καιρός 

από τότε που φύγανε οι 

πρόσφυγες από το Αϊβαλί 

και πως πλέον είναι πολύ 

μακριά από εκεί. 

Παρακαλούν τον Θεό να 

μην τους βρούνε άλλες 

συμφορές και να 

βοηθούν ο ένας τον 

άλλον.



Στη Σμύρνη και στo Αϊβαλί-

Δημήτρης Μητροπάνος

Στη Σμύρνη και στo Αϊβαλί

και σ’ όλη την Ανατολή

δεν είχε τύχη ν’ ακουστεί τέτοιο κακό

τέτοιο κακό και να γραφτεί

Είδα μαχαίρι και φωτιά

κι είδα παλάτια και γυφτιά

μα πολιτείες και χωριά

να ξεψυχούν, πρώτη φορά

Είδα κι αγάπες και ντροπές

να σβήνουνε σαν αστραπές

Είδα και ανθρώπους δίχως νου κι άλλους να κλαιν

κι άλλους να κλαιν και να πονούν

Στη Σμύρνη και στ’ Αϊβαλί

και σ’ όλη την Ανατολή

Νόημα τραγουδιού:

Το τραγούδι μιλάει για τη 

μικρασιατική καταστροφή, 

και μεσα από αυτά 

βλέπουμε το δράμα που 

υπήρχε όταν η Σμύρνη και 

το Αϊβαλί καιγόταν. Μας 

περιγράφει πως από μια 

στιγμή ευτυχίας ξαφνικά 

καταστραφήκαν όλα.



Η Σμύρνη- Γιώργος 

Νταλάρας
Η Σμύρνη μάνα καίγεται καίγεται και 
το βιος μας
ο πόνος μας δε λέγεται δε γράφεται 
ο καημός μας

Ρωμιοσύνη ρωμιοσύνη δε θα 
ησυχάσεις πια
ένα χρόνο ζεις ειρήνη και τριάντα 
στη φωτιά

Η Σμύρνη μάνα χάνεται τα όνειρά 
μας πάνε
στα πλοία όποιος πιάνεται κι οι 
φίλοι τον χτυπάνε

Ρωμιοσύνη ρωμιοσύνη δε θα 
ησυχάσεις πια
ένα χρόνο ζεις ειρήνη και τριάντα 
στη φωτιά

Νόημα τραγουδιού :

Το τραγούδι δείχνει τον πόνο 

και την στεναχώρια όταν 

καταστρεφότανε η Σμύρνη. 

Επίσης αναφέρεται και στους 
ρωμιούς που δεν μπορούν να 

ησυχάσουν βλέποντας την 

πατρίδα τους να καίγεται. 

Προβάλλει την απελπισία των 

ανθρώπων που ανεβαίνουν 

στα καράβια για να σωθούν 

αλλά συναντούν την 

αναλγησία των συμμάχων 
τους.



Έχε γεια Παναγιά-Δόμνα 

Σαμίου
Στο Γαλατά ψιλή βροχή και στα 

Tαταύλα μπόρα

βασίλισσα των κοριτσιών είναι η 

Mαυροφόρα.

Έχε γεια Παναγιά τα μιλήσαμε,

όνειρο ήτανε, τα λησμονήσαμε.

Στο Γαλατά θα πιω κρασί, στο 

Πέρα θα μεθύσω,

και μες απ’ το Γεντί Kουλέ κοπέλα 

θ’ αγαπήσω.

Έχε γεια Παναγιά τα μιλήσαμε,

όνειρο ήτανε, τα λησμονήσαμε

Γεντί Kουλέ και Θαραπειά, 

Ταταύλα και Nιχώρι,

αυτά τα τέσσερα χωριά 

`μορφαίνουνε την Πόλη.

Έχε γεια Παναγιά τα μιλήσαμε,

Νόημα τραγουδιού:

Το τραγούδι αναφέρεται  στα λόγια 

ενός πρόσφυγα ο οποίος με 

πολλή λύπη αποχαιρετά τη 

Κωνσταντινούπολη. Τέλος 

αναφέρει ότι αυτά που έζησε ήταν 

σαν όνειρο και τα λησμονεί.



Με αφορμή το θέμα μας : έργο της Έριξελα 

Ντέμα



ΤΕΛΟΣ


