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Στον δρόμο…

για τις «άλλες πατρίδες» των προσφύγων
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα
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Στον δρόμο…

για τις «άλλες πατρίδες» των προσφύγων
Εκπαιδευτικό υλικό για δραστηριότητες στη σχολική τάξη.
Σχεδιασμός: Φαίη Τσίτου, μουσειοπαιδαγωγός

Αγαπητοί εκπαιδευτικοί,
Το υλικό του εκπαιδευτικού προγράμματος Στον δρόμο… για τις «άλλες πατρίδες» των
προσφύγων απευθύνεται σε μαθητές της Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού. Περιλαμβάνει
δώδεκα βιβλία των ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΠΑΤΑΚΗ με κοινό θεματικό άξονα την προσφυγιά. Τα
περισσότερα από τα βιβλία αναφέρονται σε πραγματικές ιστορίες και σε προσωπικά βιώματα
των ίδιων των συγγραφέων. Φωτίζουν πτυχές από την πρόσφατη ελληνική ιστορία, περιγράφουν
τα γεγονότα που οδήγησαν τους ήρωες στον δρόμο της προσφυγιάς, το ταξίδι τους για την
αναζήτηση μιας «άλλης πατρίδας», την εγκατάστασή τους εκεί και τη νοσταλγία για τον τόπο τους
που διατηρούν για πάντα μέσα στην ψυχή τους.
Με όχημα τη λογοτεχνία και κάποιους από τους αφανείς ήρωες της ανεπίσημης ιστορίας του τόπου
μας, το υλικό αυτό στοχεύει σε μια βιωματική, διαθεματική προσέγγιση του προσφυγικού
ζητήματος και κατ’ επέκταση σε μια βαθύτερη κατανόηση της σημερινής πραγματικότητας.
Περιλαμβάνει δραστηριότητες που συνδέονται με το αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου, ενισχύουν
την αυτενέργεια, εφαρμόζουν συνεργατικές μεθόδους, καλλιεργούν τη φιλαναγνωσία.
Έχουν ως στόχο την ανάπτυξη της ενσυναίσθησης, κυρίως μέσα από αφηγηματικές τεχνικές
και παιχνίδια ρόλων, χωρίς όμως να προϋποθέτουν κάποια ιδιαίτερη γνώση των τεχνικών του
«δράματος στην εκπαίδευση». Μπορείτε να τις αναπτύξετε με όποια σειρά κρίνετε εσείς σκόπιμη,
ανάλογα με τον χρόνο που έχετε στη διάθεσή σας και τις ανάγκες της τάξης σας.
Όπως όλοι γνωρίζουμε, το προσφυγικό ζήτημα πραγματεύεται ακραίες καταστάσεις και
κρύβει συχνά σκληρές ανθρώπινες ιστορίες. Δεδομένου ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερα λεπτό
και ευαίσθητο θέμα (πόσω μάλλον στην προσέγγισή του κατά την εκπαιδευτική διαδικασία),
συστήνουμε να αξιοποιήσετε το υλικό επιλεκτικά ή να το προσαρμόσετε κατά περίπτωση
ανάλογα με:
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α.

το ενδιαφέρον που θα βρείτε καταρχήν εσείς οι ίδιοι για να συντονίσετε τις δραστηριότητες
(η δική σας διάθεση μεταδίδεται στους μαθητές και η δική σας ενεργός συμμετοχή
ενθαρρύνει και τη δική τους)

β.

την ηλικία των μαθητών, το επίπεδο και τη δυναμική της τάξης

γ.

τις ιδιαιτερότητες κάθε τάξης και τις προσωπικές εμπειρίες των μαθητών (για παράδειγμα,
στη σπάνια περίπτωση που διαπιστώσετε ότι κάποιο παιδί έχει ταυτιστεί με το
πρόσωπο που υποδύεται σε τέτοιο σημείο ώστε να αναστατωθεί, θα χρειαστεί να διακόψετε
τη συγκεκριμένη δραστηριότητα)

δ.

την έρευνα που έχει προηγηθεί σχετικά με τις προκαταλήψεις που ενδέχεται να υπάρχουν
από τους μαθητές απέναντι στους πρόσφυγες – μετανάστες

ε.

τον χρόνο που έχετε στη διάθεσή σας

στ.

τη δική σας καλή προετοιμασία (περιλαμβάνονται σχετικές προτάσεις με βιβλιογραφικές
αναφορές, οπτικοακουστικό υλικό και ιστότοπους)

Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η

Μπορείτε να ανατρέξετε στις σελίδες που σημειώνονται στο τέλος της ενότητας ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ
ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΑΣΚΑΛΟ (σελ. 45) και να επιλέξετε τα κατάλληλα αποσπάσματα για να χρησιμοποιήσετε στις δραστηριότητες που έχετε επιλέξει. Στην ίδια ενότητα δίνονται επιλεγμένες φράσεις τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ως αφορμή για συζήτηση στην τάξη (δίνονται επίσης
οι σελίδες των βιβλίων στις οποίες μπορείτε να εντοπίσετε τις φράσεις αυτές), ενώ αναφέρονται
και οι βασικοί ήρωες του κάθε βιβλίου.
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Στον δρόμο…

για τις «άλλες πατρίδες» των προσφύγων
Εκπαιδευτικό υλικό για δραστηριότητες στη σχολική τάξη
Δραστηριότητες για τις τάξεις: Α΄ Β΄ Γ΄ Δ΄ Ε΄ ΣΤ΄ Δημοτικού

Περιεχόμενα
Ι. ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ sxolikivivliothiki.gr (σελ. 4)
ΙΙ. Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ (σελ. 5)
Η ενότητα περιέχει πληροφορίες για δώδεκα βιβλία των ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΠΑΤΑΚΗ
(τις τάξεις στις οποίες απευθύνονται, τα θέματα που πραγματεύονται, αναφορές σε γεωγραφικούς τόπους, σχετικές βιβλιογραφικές προτάσεις για τους μαθητές, βίντεο και ιστότοπους).
ΙΙΙ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (σελ. 20)
Πρώτο μέρος: Εποπτικό υλικό – τα βιβλία (σελ. 21)
Ο χάρτης των «άλλων πατρίδων» / Η γραμμή του χρόνου / Στον δρόμο / Παρουσίαση των βιβλίων
Δεύτερο μέρος: Αναδιήγηση και δραματικές συμβάσεις (σελ. 26)
Λεξιλόγιο / Δραματικές συμβάσεις... με αφορμή ένα βιβλίο / Αναδιήγηση της ιστορίας /
Αντικείμενα – φορείς συναισθημάτων
Τρίτο μέρος: οι συγγραφείς (σελ. 39)
Συνάντηση κορυφής / Οι συγγραφείς αυτοπαρουσιάζονται /
Ρώτα τον δημιουργό – τα παιδιά σε ρόλο βιογράφου
Τέταρτο μέρος: φιλαναγνωσία (σελ. 42)
Το βιβλίο και το περιβάλλον του / Ελεύθερος χρόνος: βιβλίο, υπολογιστής, τηλεόραση / Διαφορετικά
βιβλία - διαφορετικές πήγες

ΙV. ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΑΣΚΑΛΟ (σελ. 45)
Εκτός από βιβλιογραφικές και διαδικτυακές προτάσεις και ένα λεξιλόγιο γύρω από το ζήτημα
της προσφυγιάς, η ενότητα περιλαμβάνει μια επιλογή λογοτεχνικών αποσπασμάτων από τα
εννέα βιβλία των ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΠΑΤΑΚΗ, τους βασικούς χαρακτήρες και επιλεγμένες φράσεις.
V. ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (σελ. 82)
Περιέχει καρτέλες για εκτύπωση και χρήση κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων, βίντεο με
μικρές συνεντεύξεις των συγγραφέων, λεξιλόγιο, σύντομα βιογραφικά των συγγραφέων και
περιλήψεις των βιβλίων.
VI. ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (σελ. 83)
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I. Λίγα λόγια για τη sxolikivivliothiki.gr

Στις Εκδόσεις Πατάκη, με ιστορία σαράντα τριών χρόνων στο ελληνικό ποιοτικό βιβλίο, με πάνω
από εκατόν είκοσι βραβευμένα βιβλία και δεκάδες διακρίσεις, μπορούμε να νιώθουμε υπερήφανοι
για την εμπιστοσύνη εκπαιδευτικών και γονέων και όσων αναζητούν με πάθος τα καλύτερα παιδικά
βιβλία.
Είχαμε από την αρχή την τύχη να μας εμπιστευτούν τα βιβλία τους οι πιο σημαντικοί Έλληνες και
ξένοι δημιουργοί και στην πορεία να συναντήσουμε νέους ανθρώπους με τους οποίους ανοίξαμε
νέες σελίδες στην ιστορία της παιδικής λογοτεχνίας.
Πιστεύουμε στη μαγεία της ανάγνωσης, πιστεύουμε ότι διαβάζοντας ο κόσμος μας διευρύνεται και
γι’ αυτό εργαζόμαστε για να δώσουμε την ευκαιρία στα παιδιά να ανακαλύψουν νέους κόσμους και
να αλλάξουν το μέλλον τους.
Πιστεύουμε ότι στο σχολείο τα παιδιά πρέπει να έχουν την ευκαιρία να βρουν το «δικό τους» βιβλίο
και ότι οι εκπαιδευτικοί είναι οι πιο κατάλληλοι «οδηγοί» τους στον μαγικό κόσμο της ανάγνωσης.
Για τον λόγο αυτό δημιουργήσαμε τη Σχολική Βιβλιοθήκη, ώστε δάσκαλοι και νηπιαγωγοί να έχουν
έναν πολύτιμο βοηθό στην επιλογή των λογοτεχνικών βιβλίων, στις δράσεις φιλαναγνωσίας, αλλά
και στην οργάνωση της δικής τους βιβλιοθήκης, στο σχολείο ή στην τάξη. Εδώ οι εκπαιδευτικοί
αλλά και οι γονείς θα βρίσκουν, πρώτοι απ’ όλους, τις πιο πρόσφατες εκδόσεις παιδικών
βιβλίων, προτάσεις ανάγνωσης, καλές πρακτικές, εκδηλώσεις για παιδιά και για εκπαιδευτικούς,
διαγωνισμούς και εκπαιδευτικά πρόγραμμα που μπορούν να υλοποιήσουν στην τάξη, όπως είναι
και αυτό που κρατάτε στα χέρια σας.
Μπείτε λοιπόν στη Σχολική Βιβλιοθήκη, για να βρείτε επιλεγμένα βιβλία γνώσεων, βιβλία για
εκπαιδευτικούς και πολλά καλά λογοτεχνικά βιβλία, ταξινομημένα κατά ηλικία, τάξη και θέμα.
Γι’ αυτό μην αργείτε:
Μπείτε σ’ έναν κόσμο μαγικό.
Μπείτε στη Σχολική Βιβλιοθήκη!
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II. Ταυτότητα των βιβλίων / περίληψη

Το αστερόσπιτο

Αλεξάνδρα Μητσιάλη
(Περιλαμβάνεται και η θεατρική διασκευή του βιβλίου)
Τάξεις: Α΄- Γ΄ Δημοτικού
Θέματα: προσφυγιά, πόλεμος, αλληλεγγύη.
Περίληψη: Ο πόλεμος καταστρέφει τη χώρα τους κι εκείνα
ξεκινούν ένα μεγάλο ταξίδι. Θέλουν να συναντήσουν μια χαρούμενη πολιτεία και να αφηγηθούν την ιστορία τους στους
ανθρώπους της. Έχουν την ελπίδα ότι, όταν την ακούσουν,
εκείνοι θα τους καταλάβουν και θα γίνουν φίλοι τους.
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II. Ταυτότητα των βιβλίων / περίληψη
Για περισσότερες προτάσεις δείτε στην ενότητα ΙV (Υποστηρικτικό υλικό για το δάσκαλο).

Πρίγκιπας σημαίνει Αμίρ
Άννα Κοντολέων

Τάξεις: Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ Δημοτικού.
Θέματα: προσφυγιά, φιλία, ανθρώπινα δικαιώματα, ενεργός πολίτης, υπευθυνότητα, υπερηφάνεια, απώλεια, οικογένεια, ασυνόδευτα παιδιά, οργανώσεις σχετικές με τους
πρόσφυγες.
Περίληψη: Ο τόπος του Αμίρ ήταν κάποτε πλούσιος και εύφορος και όλοι ζούσαν ευτυχισμένοι. Οι άντρες είχαν δουλειά τα πρωινά και χωράτευαν στα καφενεία τα βράδια. Τα
παιδιά έτρεχαν μέχρι που χόρταιναν παιχνίδι στα σοκάκια.
Και οι γυναίκες τα παρακολουθούσαν άγρυπνα και τα κυνηγούσαν να τα ταΐσουν με πιάτα
ξέχειλα από φαγητό στα χέρια. Στον ουρανό πετούσαν πουλιά αποδημητικά και μόνο τα
κακαρίσματα του κόκορα τους ξύπναγαν άγρια χαράματα. Μα μετά ήρθαν αυτοί που δεν
είχαν ιερό και όσιο, αυτοί που αγαπούσαν τα όπλα πιο πολύ από τους ανθρώπους και…
όλα άλλαξαν. Ο μικρός Αμίρ θα αναγκαστεί να αφήσει τον τόπο του και να ταξιδέψει σ’
έναν νέο τόπο που οι φήμες τον θέλουν φιλόξενο και φιλικό. Αλλά το ταξίδι θα είναι δύσκολο, επικίνδυνο και γεμάτο απώλειες που θα στιγματίσουν το μικρό αγόρι. Και ο νέος
τόπος κάθε άλλο παρά φιλικός και φιλόξενος είναι. Ο Αμίρ θα βρεθεί τώρα να ζει μόνος
και φοβισμένος στη μοναξιά μιας μεγαλούπολης, εκτεθειμένος στους κινδύνους που τον
περιβάλλουν. Ελάχιστοι θα φερθούν ευγενικά στο μικρό αγόρι. Ο Αμίρ θα νιώσει κυρίως
την αδιαφορία και την ενόχληση των περαστικών και των περιοίκων. Μέχρι που θα συναντήσει έναν αδέσποτο σκύλο, στον οποίο θα δώσει το όνομα του μικρού του αδερφού, του
Μαλίκ. Ο Μαλίκ θα γίνει ο πιστός και αγαπημένος σύντροφος του Αμίρ και μαζί θα μοιράζονται πια χαρές και λύπες. Μα ο χειμώνας που πλησιάζει είναι βαρύς και δύσκολος. Και
οι κίνδυνοι θα συνεχίσουν να καραδοκούν. Η αγάπη και η αφοσίωση του ενός προς τον
άλλο θα τους κάνει να γλιτώσουν από τους κινδύνους, να νικήσουν ακόμα και τον ίδιο το
θάνατο, κερδίζοντας έτσι το δικαίωμα σε μια καινούργια ζωή γεμάτη φως και ελπίδα.
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II. Ταυτότητα των βιβλίων / περίληψη
Για περισσότερες προτάσεις δείτε στην ενότητα ΙV (Υποστηρικτικό υλικό για το δάσκαλο).

Το άγαλμα που κρύωνε
Χρήστος Μπουλώτης

Τάξεις: Γ΄, Δ,΄ Ε΄ Δημοτικού.
Θέματα: αρχαιότητα, προσφυγιά, νοσταλγία (Οδυσσέας,
νόστος), το μουσείο και ο ρόλος του, πώς συμπεριφερόμαστε σε ένα μουσείο, η ειδικότητα του αρχαιολόγου, η πολιτιστική κληρονομιά και η διάσωσή της.
Αναφορές σε τόπους: Σμύρνη, Αιγαίο (Λήμνος, Σκόπελος,
Χίος, Σάμος, Αμοργός, Σύμη, Ρόδος), Μικρά Ασία (Έφεσος,
Πέργαμος, Αλικαρνασσός, Μίλητος), Ελλήσποντος.
Περίληψη: «Εκείνο τον Αύγουστο, τον πιο ωραίο Αύγουστο του αιώνα, η πανσέληνος ασήμωσε ένα παράξενο ταξίδι που έμοιαζε πολύ με παραμύθι. Παραμύθι όμως δεν
ήταν». Το ταξίδι αυτό ξεκινά από παλιά. Από τότε που το
μικρό μαρμάρινο αγόρι, το άγαλμα, άφησε σαν προσφυγάκι
την πατρίδα του στη Μικρασία και στεγάστηκε στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας. Από τότε κρύωνε ολοένα, γιατί
νοσταλγούσε αθεράπευτα την πατρίδα του στην αντίπερα
ακτή του Αιγαίου. Τα πράγματα θ’ αλλάξουν όμως όταν θα
βρει δυο φίλους καρδιάς, την κυρία Γαλάτεια, την καθαρίστρια του μουσείου, και τον μικρό Λάμπη, τον γιο του νυχτοφύλακα. Τα πράγματα θ’ αλλάξουν μ’ ένα παράξενο όνειρο.
Απ’ τ’ όνειρο θα φτερουγίσει στο μουσείο ένα μεγάλο γαλάζιο πουλί που θα τους ταξιδέψει μια νύχτα με πανσέληνο
στις χαμένες πατρίδες, στη Μικρασία.
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II. Ταυτότητα των βιβλίων / περίληψη

Το κίτρινο λεωφορείο για την πατρίδα
Χρήστος Μπουλώτης

Τάξεις: Γ΄, Δ΄, Ε΄ Δημοτικού
Θέματα: προσφυγιά, μετανάστευση, υλικός πολιτισμός,
γεωγραφία.
Αναφορές σε τόπους: Αιγαίο, Σμύρνη, Αθήνα, Σουφλί,
Μακεδονία, Ινδία, Βραζιλία, Αφρική, Αλβανία, Νιγηρία, Αίγυπτος, Αφγανιστάν, Ιράκ, Πολωνία, Βουλγαρία, Ρουμανία,
Αυστραλία, Γερμανία.
Περίληψη: Το κίτρινο λεωφορείο του κυρίου Στέφανου δεν
ήταν ένα συνηθισµένο λεωφορείο. Ενώ ταξίδευε εδώ, δηλαδή στην Ελλάδα, έβλεπες απ’ τα παράθυρά του άλλους τόπους, για την ακρίβεια, τους τόπους που λαχταρούσε πολύ
η καρδιά σου. Και ήταν συνήθως τόποι µακρινοί που είχες
χρόνια να τους δεις ή δεν τους είχες δει ποτέ σου. Έτσι,
πήρε ο κύριος Στέφανος τη µεγάλη απόφαση να ταξιδεύει
µε το λεωφορείο του παιδιά µεταναστών στις πατρίδες τους.
Γιατί δεν µπορεί -σκέφτηκε-, όλο και θα νοσταλγούσαν την
πατρίδα των γονιών τους, κι ας είχαν γεννηθεί τα περισσότερα εδώ.
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II. Ταυτότητα των βιβλίων / περίληψη

Το παιδί από τη θάλασσα

Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου
Τάξεις: Γ΄, Δ΄, Ε΄ Δημοτικού.
Θέματα: προσφυγιά, φιλία, ανθρώπινα δικαιώματα, ενεργός πολίτης, υπευθυνότητα, αλτρουισμός, απώλεια, δημοκρατία, δικαιοσύνη, οικογένεια.
Αναφορές σε τόπους: Ασία, Αφγανιστάν, Αθήνα, Πειραιάς.
Περίληψη: Ένα Σάββατο πρωί, ο Φοίβος χάθηκε μέσα σ’
ένα τεράστιο πολυκατάστημα με πολύ κόσμο και μεγάλη φασαρία. Είχε πάει για ψώνια με τον πατέρα του, αλλά πήγε για
λίγο μόνος του να δει από κοντά μια φουσκωτή βαρκούλα κι
ύστερα δεν τον έβρισκε... Πέρασε πολλά ώσπου να γυρίσει
στο σπίτι του, η περιπέτειά του όμως αυτή στάθηκε αφορμή
να γνωρίσει «το παιδί από τη θάλασσα» -ένα προσφυγάκι
που είχε χάσει κι αυτό τον πατέρα του- και να μάθει πράγματα που δεν είχε ακούσει ποτέ.
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II. Ταυτότητα των βιβλίων / περίληψη

Τα κοριτσάκια µε τα ναυτικά
Ελένη Δικαίου

Τάξεις: Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ Δημοτικού.
Θέματα: μικρασιατική καταστροφή, προσφυγιά, αλτρουισμός, απώλεια, δημοκρατία, δικαιοσύνη, οικογένεια.
Αναφορές σε τόπους: Σμύρνη, Κορδελιό, Αϊβαλί, Ερυθραία, Μυτιλήνη, Βόλος, Λάρισα, Μασσαλία, Μεγάλη Ελλάδα.
Περίληψη: Σμύρνη, 1915. Δυο δίδυμα κοριτσάκια, το Κατινάκι

και η Μαρίτσα κάνουν περίπατο με τη νενέ τους στην προκυμαία
της Σμύρνης. Ήταν ένας συνηθισμένος κυριακάτικος περίπατος,
όμως τα κοριτσάκια θα τον θυμόνταν με κάθε λεπτομέρεια γιατί
ήταν ο τελευταίος μιας ξένοιαστης κι ευτυχισμένης εποχής .
Το ίδιο βράδυ μαθαίνουν πως είχε κηρυχτεί μεγάλος πόλεμος.
Ο μπαμπάς τους είναι υποχρεωμένος να υπηρετήσει στον τουρκικό στρατό και να υποστεί την
μοίρα όλων των Ελλήνων οι οποίοι βρίσκονταν σε διωγμό, δηλαδή να σταλεί στα τάγματα
εργασίας, όπου οι άνθρωποι πέθαιναν απ’ την πείνα, τα μαρτύρια, τις αρρώστιες. Η μαμά των
κοριτσιών πείθει τον άντρα της να λιποτακτήσει και τον κρύβει στο σπίτι τους.
Το τέλος του πολέμου βρίσκει την Ελλάδα στο στρατόπεδο των νικητών. Ο ελληνικός στρατός
μπαίνει στη Σμύρνη ελευθερωτής. Όλοι πιστεύουν πως οι άγριες μέρες των διωγμών έχουν
περάσει πια. Μα έχουν κάνει λάθος. Τρία χρόνια αργότερα ο ελληνικός στρατός που έχει φτάσει
πολεμώντας ως τα βάθη της Τουρκίας αναγκάζεται να υποχωρήσει. Εγκαταλείπει τη Μικρά Ασία
και επιστρέφει στην Ελλάδα. Τούρκοι άτακτοι (τσέτες) μπαίνουν στη Σμύρνη.
Αυτό που ακολουθεί δύσκολα περιγράφεται με λέξεις.
Ο μητροπολίτης Χρυσόστομος, ο μόνος ο οποίος αγωνίζεται να προστατέψει τους Σμυρνιούς και
χιλιάδες πρόσφυγες από το εσωτερικό της Μικράς Ασίας, κατακρεουργείται από τον τουρκικό
όχλο (έχει ανακηρυχθεί ΄Αγιος της Ορθόδοξης Εκκλησίας). Η πόλη πυρπολείται. Η σφαγή που
ακολουθεί είναι τρομερή. Τρέχοντας πανικόβλητοι να σωθούν, το Κατινάκι και η Μαρίτσα με τους
γονείς τους βρίσκουν καταφύγιο στο νεκροταφείο κι αργότερα σε ένα σχολείο, τη Νέα Ευαγγελική
Σχολή, κι εκεί μαθαίνουν πως πρέπει να φύγουν με τα πλοία τα οποία έχουν έρθει για να
παραλάβουν όσους κατάφεραν να επιζήσουν, χωρίς τον πατέρα τους. Οι Τούρκοι έχουν βγάλει
διαταγή πως οι άντρες από 18 έως 45 χρονών θα μείνουν πίσω αιχμάλωτοι.
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Τα κοριτσάκια µε τα ναυτικά (συνέχεια περίληψης)
Η μαμά των κοριτσιών για άλλη μια φορά παίρνει την τύχη του άντρα της στα χέρια της, δωροδοκεί
τους Τούρκους με χρήματα που έχει κρυμμένα στις κάλτσες της ώσπου τελικά καταφέρνουν να
μπουν όλοι σε ένα απ’ τα πλοία. Έχουν σωθεί.
Το πλοίο τους ξεμπαρκάρει μαζί με άλλους πρόσφυγες στη Μυτιλήνη, αποκεί παίρνουν άλλο για
τον Βόλο, όπου έχουν συγγενείς. Δεν έχουν μαζί τους παρά μόνο τα ρούχα τα οποία φορούσαν
όταν ξέσπασε το κακό. Τα ρούχα μιας ευτυχισμένης εποχής. Το Κατινάκι και η Μαρίτσα φορούσαν
τα ναυτικά τους. Τώρα πια είναι ξένοι στην ίδια τους την πατρίδα. Πρόσφυγες. Στο σχολείο τα
ντόπια πλουσιοκόριτσα αποφεύγουν και κοροϊδεύουν τα δυο κοριτσάκια, αλλά δεν είναι μόνο
τα παιδιά, και οι μεγάλοι έχουν να αντιμετωπίσουν ανάλογες συμπεριφορές. Οι ντόπιοι έμποροι
φτάνουν στο σημείο να κάψουν τα μαγαζάκια που έχουν φτιάξει οι πρόσφυγες στην παραλία του
Βόλου.
Το Κατινάκι και η Μαρίτσα με τους γονείς τους μετακομίζουν αναγκαστικά στη Νέα Ιωνία, τον
συνοικισμό ο οποίος έχει κτιστεί για τους πρόσφυγες έξω απ’ την πόλη.
Όμως ο πατέρας τους έχει χάσει πια το κουράγιο του, μπροστά σ’ αυτή του την αδυναμία η μαμά
των κοριτσιών αλλάζει, θυμώνει μαζί του.
Το Κατινάκι και η Μαρίτσα υποφέρουν βλέποντας τον πατέρα τους να μαραζώνει κάθε μέρα και τη
μητέρα τους να έχει αλλάξει τόσο.
Μέχρι που εκείνος πεθαίνει. Οι τελευταίες λέξεις του είναι αυτές με τις οποίες τις καληνύχτιζε από
τότε που ήταν μικρούλες στη Σμύρνη: «Καλοξημέρωμα, κορίτσια».
Το Κατινάκι και η Μαρίτσα αποφασίζουν να τις κρατήσουν σαν φυλακτό. Στη Σμύρνη, την πατρίδα
τους, είχαν μάθει τι θα πει ομορφιά, ευγένεια , ανθρωπιά, καλοσύνη, εργατικότητα. Αυτός ήταν
ο κόσμος τους. Κι ήταν αποφασισμένες να αγωνιστούν για να δουν να ξημερώνει εκεί, στη Νέα
Ιωνία του Βόλου, στον περιφρονημένο προσφυγικό συνοικισμό, ένας ίδιος κόσμος για κείνες και
τα παιδιά τους.
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II. Ταυτότητα των βιβλίων / περίληψη

Η σπηλιά της γοργόνας
Λίτσα Ψαραύτη

Τάξεις: Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ Δημοτικού
Θέματα: προσφυγιά, μετανάστευση, μικρασιατική καταστροφή, Β΄ Παγκόσμιος πόλεμος, Εμφύλιος, αλτρουισμός,
απώλεια, δημοκρατία, δικαιοσύνη, οικογένεια.
Αναφορές σε τόπους: Σάμος, Σμύρνη, Παλαιστίνη, Αίγυπτος, Λίβανος
Περίληψη: Οι ήρωες του βιβλίου μου είναι πρόσωπα πραγματικά που έζησαν τα φοβερά γεγονότα της μικρασιατικής
καταστροφής. Είναι η ιστορία της οικογένειας Γεμιτζόγλου
που έφτασαν πρόσφυγες στη Σάμο το 1922. Μετά τον Α΄
Παγκόσμιο πόλεμο του 1918, η Ελλάδα ήταν μια από τις
νικήτριες χώρες.
Οι Αγγλογάλοι σύμμαχοι της επέτρεψαν να αποβιβάσει στη Σμύρνη την 1η Μεραρχία του
ελληνικού στρατού για να προστατέψει τον ελληνικό πληθυσμό της πόλης από τους Τούρκους. Οι Έλληνες πολιτικοί και στρατιωτικοί, μεθυσμένοι από τα οράματα και τις Μεγάλες
Ιδέες, έστειλαν κι άλλο στρατό και άρχισαν να προχωρούν καταλαμβάνοντας τη μια μετά
την άλλη τις πόλεις της Τουρκίας. Ο στρατηγός Κεμάλ Ατατούρκ, άφηνε τον ελληνικό στρατό να προχωρεί, ενώ εκείνος οργάνωνε ολόκληρες μεραρχίες. Κατάφερε και νίκησε τους
Έλληνες που είχαν φτάσει ως τα βάθη της Τουρκίας, εξαντλημένοι, πεινασμένοι, χωρίς
πολεμοφόδια. Λίγοι στρατιώτες γλίτωσαν. Ακολούθησαν σφαγές των Ελλήνων σε όλες τις
πόλεις. Η καταστροφή της Σμύρνης ξεκίνησε στις 13 Σεπτεμβρίου του 1922.
Η πλούσια οικογένεια Γεμιτζόγλου, όταν άρχισαν οι διωγμοί, αποφάσισε να εγκαταλείψει
τη Σμύρνη. Τα τρία αδέλφια έστειλαν τις γυναίκες τους και τα παιδιά να επιβιβαστούν στο
καΐκι του καπετάν Κωσταντή με προορισμό τη γειτονική Σάμο, ενώ εκείνοι έμειναν πίσω
για κλειδώσουν τις αποθήκες και να πάρουν τα χρήματα. Ο καπετάνιος αναγκάστηκε να
φύγει μόνο με τα γυναικόπαιδα. Στο σπίτι του καπετάνιου βρήκαν στέγη και τροφή. Έπρεπε όμως να δουλέψουν και να ζήσουν με τιμιότητα και αξιοπρέπεια. Αναγκάστηκαν να
κάνουν δουλειές σε σπίτια, να πλένουν, να σιδερώνουν και να δουλεύουν στα χωράφια.
Αλλά και τα παιδιά που πήγαιναν σχολείο δέχονταν τα πειράγματα και τις βρισιές των
συμμαθητών τους. Και σαν να μην τους έφταναν όλα αυτά, έμαθαν ότι οι Τούρκοι σκότωσαν τους άντρες τους.
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Η σπηλιά της γοργόνας (συνέχεια περίληψης)
Κατά τη διάρκεια της ιταλικής κατοχής, η Φλωρή έλαβε μέρος στην Αντίσταση και βρήκε
φρικτό θάνατο από τους Ιταλούς. Η Δήμητρα παντρεύτηκε έναν πλούσιο κτηματία και η
κόρη της Ευαγγελίας, η Φωτεινή, ερωτεύτηκε τον Δημητρό, τον γιο του καπετάν Κωσταντή.
Ο κρυφός γάμος τους έγινε σε μια σπηλιά που ο μύθος έλεγε ότι φτιάχτηκε με όστρακα
από μια γοργόνα. H κόρη της Δήμητρας, η Σοφία, περίμενε χρόνια για να γυρίσει ο αγαπημένος της Οδυσσέας από την ξενιτιά, όπου είχε κάνει μεγάλη περιουσία. Τους συντρόφευε σε όλες τις χαρές και τις λύπες τους ένα κειμήλιο που είχαν φτιάξει από τα μοναδικά
ρούχα που φορούσαν όταν έφυγαν από τη Σμύρνη. Το κληρονόμησε η Βαγγελίτσα, η κόρη
της Φωτεινής, και από τότε περνάει από γιαγιά σε εγγονή.
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II. Ταυτότητα των βιβλίων / περίληψη

Το διπλό ταξίδι

Λίτσα Ψαραύτη

Τάξεις: Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ Δημοτικού.
Θέματα: προσφυγιά, μετανάστευση, πόλεμος, ειρήνη, φιλία, Β΄ Παγκόσμιος πόλεμος, Κατοχή, Ολοκαύτωμα, Εμφύλιος, μετανάστευση, αλτρουισμός, απώλεια, δημοκρατία,
δικαιοσύνη, οικογένεια.
Αναφορές σε τόπους: Σάμος, Παλαιστίνη, Συρία, Λίβανος,
Ισραήλ, Μικρά Ασία.
Περίληψη: 17 Νοεμβρίου 1943, μεσημέρι, στο Βαθύ της
Σάμου. Ήμουνα εφτά χρονών και βρισκόμουνα σκαρφαλωμένη σε μια πορτοκαλιά, στο εξοχικό μας, στην άκρη της
πόλης.
Ξαφνικά ο ουρανός γέμισε γερμανικά αεροπλάνα που άρχισαν να βομβαρδίζουν. Η μάνα
μου έτρεξε, με άρπαξε και τρέξαμε να κρυφτούμε. Τ’ αεροπλάνα πετούσαν χαμηλά, γύριζα κι έβλεπα τα μισητά πρόσωπα των πιλότων. Στριμωχτήκαμε μαζί με άλλους σε ένα
χαντάκι. Δε θυμάμαι πόση ώρα κράτησε ο βομβαρδισμός, εμένα όμως μου φάνηκε σαν
να πέρασε ένας χρόνος. Γκρεμίστηκαν σπίτια, εκκλησιές, εργοστάσια, σχολεία, πλήθος οι
νεκροί και οι τραυματίες. Το επόμενο βράδυ, μαζί με μια οικογένεια συγγενική, μπήκαμε
σε μια βάρκα με προορισμό το κοντινό Κουσάντασι της Τουρκίας. Ο πατέρας μου ήταν
ανακατεμένος στην Αντίσταση και φοβήθηκε μήπως τον προδώσουν στους Γερμανούς.
Πριν φτάσουμε, μια γερμανική τορπιλάκατος κόντεψε να μας βουλιάξει με τα κύματα που
άφηνε πίσω της. Στο Κουσάντασι υπήρχαν τρένα που μετέφεραν τους πρόσφυγες που
έφταναν καθημερινά και από άλλα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, σε διάφορα προσφυγικά
στρατόπεδα. Εμείς πήγαμε στην Παλαιστίνη, σε ένα στρατόπεδο μέσα στην έρημο, κοντά
στη Γάζα. Χιλιάδες άνθρωποι ζούσαμε σε σκηνές, μέσα στην άμμο. Το φαγητό ήταν άθλιο.
Τη μια μέρα τρώγαμε κατεψυγμένο αρνί με πατάτες, την άλλη μέρα αρνί με μακαρόνια,
την επόμενη αρνί με ρύζι και πάλι απ΄την αρχή τα ίδια. Μέσα σε μια τέτοια προσφυγική
σκηνή, που ήταν το «σχολείο» μας, έμαθα τα πρώτα γράμματα γράφοντας πάνω στην
άμμο, αφού δεν είχαμε ούτε βιβλία, τετράδια, μολύβια. Έπειτα από δυο χρόνια καταφέραμε και πήγαμε στην Ιερουσαλήμ όπου οι συνθήκες ήταν καλύτερες. Γυρίσαμε στη Σάμο το
1945, όταν τελείωσε ο πόλεμος και αρχίσαμε τη ζωή μας από την αρχή. Το σπίτι μας είχε
λεηλατηθεί και τα αμπέλια μας ήταν ακαλλιέργητα όλα τα χρόνια που λείπαμε.
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Το διπλό ταξίδι (συνέχεια περίληψης)
Σαράντα χρόνια μετά, ακολούθησα τον άντρα μου σε ένα συνέδριο στην Ιερουσαλήμ. Στο
ίδιο τραπέζι καθόταν δίπλα μου ένας από τους πιλότους του σμήνους που στις 17 Νοεμβρίου του 1943 μας είχαν βομβαρδίσει. Η συνάντηση μαζί του με τάραξε τόσο πολύ, οι
μνήμες ξαναζωντάνεψαν, έχασα για λίγο τη φωνή μου. Μια επίσκεψη στο προσφυγικό
στρατόπεδο της Γάζας θα με συγκλονίσει. Το στρατόπεδο ήταν όπως το είχαμε αφήσει,
γεμάτο πρόσφυγες, αλλά αυτή τη φορά πρόσφυγες στον τόπο τους, την Παλαιστίνη. Τότε
κατάλαβα πόσο φοβερός είναι ο πόλεμος και πόσο πρέπει να αγωνιστούμε για την ειρήνη.
Αυτά τα συναισθήματα με ώθησαν να γράψω το Διπλό ταξίδι, ένα βιβλίο αληθινό από την
αρχή μέχρι το τέλος.

© Με αφορμή ένα βιβλίο... | Στον δρόμο... για τις «άλλες πατρίδες» των προσφύγων

15

II. Ταυτότητα των βιβλίων / περίληψη

Για την άλλη πατρίδα

Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου
Τάξεις: Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ Δημοτικού.
Θέματα: προσφυγιά, μετανάστευση, ανθρώπινα δικαιώματα, καταπιεστικά καθεστώτα, αλτρουισμός, απώλεια, δημοκρατία, δικαιοσύνη, φιλία, οικογένεια, νοσταλγία.
Περίληψη: «Όλα φαίνονταν να είναι σε τάξη στη χώρα εκείνη. Οι άνθρωποι όμως έμοιαζαν μουδιασμένοι, φοβισμένοι.
Πολλές φορές οι μεγάλοι έδειχναν να κρύβουν τις συζητήσεις τους, να φοβούνται να μιλήσουν ελεύθερα ακόμα και
μπροστά στα παιδιά…» Αυτή είναι η χώρα με το φανταστικό
όνομα Αργοβία, όπου ζούσε ο Τέλης Ιακώβου με την οικογένειά του: τους γονείς του, τις δύο αδελφές του, τον παππού
και τον αγαπημένο του θείο Ιάσονα. Μοναδικό τους όνειρο
ήταν να γυρίσουν στην πατρίδα του παππού, την «άλλη πατρίδα», ένα πανέμορφο μεγάλο νησί της Μεσογείου. Μα το όνειρό τους ήταν αδύνατον να
πραγματοποιηθεί. Από την Αργοβία δεν επιτρεπόταν να φύγουν. Οι αρχές δεν τους έδιναν
διαβατήριο. Όσους ήθελαν να εγκαταλείψουν τη χώρα τούς θεωρούσαν προδότες. Ώσπου
μια μέρα παρουσιάστηκε μια μοναδική ευκαιρία. Με τη βοήθεια φίλων και κάποιο διορθωμένο πιστοποιητικό, η οικογένεια Ιακώβου συγκαταλέγεται σε μια ομάδα ανθρώπων που
δικαιούνται διαβατήριο. Και οι ετοιμασίες αρχίζουν. Λίγο πριν ξεκινήσουν όμως, οι αρχές
συλλαμβάνουν τον θείο Ιάσονα με μια ψεύτικη κατηγορία. Η οικογένεια αναγκάζεται να
φύγει χωρίς εκείνον. Σε λίγες μέρες φτάνουν σε κάποιο λιμάνι για να πάρουν το πλοίο
που θα τους μεταφέρει στην πατρίδα των προγόνων τους. Την ώρα που επιβιβάζονται, ο
Τέλης διακρίνει στην προκυμαία, μέσα στο πλήθος, τον θείο Ιάσονα. Τρέχει να τον προλάβει χωρίς να ειδοποιήσει τους δικούς του. Τον φτάνει, όμως χάνει το πλοίο, χωρίζεται
από την υπόλοιπη οικογένεια. Οι περιπέτειες που θα περάσει με τον θείο Ιάσονα θα είναι
πολλές και θα τον κάνουν να καταλάβει ακόμα καλύτερα τα όσα του εξηγούσε από καιρό
για τα ανθρώπινα δικαιώματα ο αγαπημένος του θείος. Ώσπου, με τη βοήθεια του Στεφάν,
φίλου συγγραφέα, αγωνιστή της ελευθερίας, ο Ιάσονας και ο Τέλης καταφέρνουν να φύγουν κρυφά, λαθρεπιβάτες σε κάποιο πλοίο. Η οικογένεια θα ξανασμίξει, αλλά στην «άλλη
πατρίδα» όπου θα φτάσουν τους περιμένουν νέες περιπέτειες και απρόσμενα γεγονότα…
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II. Ταυτότητα των βιβλίων / περίληψη

Το αγόρι με τη βαλίτσα
Ξένια Καλογεροπούλου Ι Μάικ Κένι
Τάξεις: Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ Δημοτικού
Θέματα: προσφυγιά, φιλία, παιδική εργασία και εκμετάλλευση, οικογένεια, αποχωρισμός, αλληλεγγύη.
Αναφορές σε τόπους: Ανατολή, Βερολίνο
Περίληψη: Ένα αγόρι ονειρεύεται παραμυθένια ταξίδια σαν
του Σεβάχ του θαλασσινού. Το ταξίδι όμως που μας αφηγείται είναι πολύ διαφορετικό. Φεύγοντας από το χωριό του
που βομβαρδίζεται, ο μικρός Ναζ διασχίζει ολομόναχος ερήμους, χιονισμένα βουνά και αφρισμένες θάλασσες, ώσπου
να φτάσει στο Βερολίνο, όπου θα βρει επιτέλους τον μεγαλύτερο αδερφό του. Μέσα από το παιδικό του βλέμμα παρακολουθούμε μια συγκινητική αλλά και γεμάτη δύναμη κι
ελπίδα ιστορία.
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II. Ταυτότητα των βιβλίων / περίληψη

Πρόσφυγες

Όουεν Κόλφερ - Άντριου Ντόνκιν Ι Τζοβάννι Ριγκάνο (εικον.)
Τάξεις: Δ΄ Δημοτικού - Γ΄ Γυμνασίου
Θέματα: προσφυγιά, ανθρωπισμός, αλληλεγγύη, μετανάστευση, οικογένεια, αποχωρισμός, εκμετάλλευση.
Αναφορές σε τόπους: Νιγηρία, Β. Αφρική, Λιβύη, Μεσόγειος, Ιταλία
Περίληψη: Ίμπο: Μόνος
Η αδερφή του έφυγε πριν από καιρό. Τώρα εξαφανίστηκε κι
ο αδερφός του κι ο Ίμπο γνωρίζει πως το μόνο που του μένει είναι να επιχειρήσει το επικίνδυνο ταξίδι για την Ευρώπη.
Σε αυτό το επικό ταξίδι, ο Ίμπο διασχίζει την έρημο Σαχάρα για να βρεθεί στους επικίνδυνους δρόμους της Τρίπολης
και, τελικά, έξω στην ανελέητη θάλασσα. Αλλά σε κάθε βήμα
του διατηρεί την ελπίδα του για μια νέα ζωή. Μια δυνατή και
επίκαιρη ιστορία, ειπωμένη με χιούμορ και ευαισθησία.
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II. Ταυτότητα των βιβλίων / περίληψη

Το γεφύρι της Ανατολής
Ηρώ Παπαμόσχου

Τάξεις: ΣΤ΄ Δημοτικού - Γ΄ Γυμνασίου
Θέματα: προσφυγιά, ανθρωπισμός, μετανάστευση, Β΄ Παγκόσμιος πόλεμος, Εμφύλιος, Μικρασιατική Καταστροφή,
συντροφικότητα, φιλία, οικογένεια, αποχωρισμός, αλληλεγγύη.
Αναφορές σε τόπους: Σάμος, Μικρά Ασία, Σμύρνη, Κουσάντασι, Συρία, Χαλέπι, Παλαιστίνη, Γάζα, Ιερουσαλήμ, ΛίβανοςΒηρυτός
Περίληψη: Ένα κορίτσι ζει την προσφυγιά την εποχή του
Β΄ Παγκοσμίου πολέμου και στην Ανατολή όπου καταφεύγει, ξαφνιασμένη, ανακαλύπτει το παρελθόν, που ορθώνεται
μπροστά της γεμάτο μυστικά και απορίες...
H Mανουέλα, ένα κορίτσι από τη Σάµο, παίρνει τον δρόµο
της προσφυγιάς την εποχή του B΄ Παγκόσµιου πολέµου.
Kάτω από τραγικές συνθήκες καταφεύγει στη Mικρά Aσία,
όπου, έκπληκτη, ανακαλύπτει τις ρίζες της και τη «χαµένη»
ζωή της µάνας της. Ποια, λοιπόν, είναι η µητέρα της και ποια
πατρίδα έχει; Ποιο σκοτεινό πέπλο σκεπάζει τη ζωή της και
γιατί σωπαίνει; Παγιδευµένη από το παρελθόν, η Mανουέλα
ψάχνει να βρει µιαν άκρη, ενώ, ακολουθώντας τον δρόµο
των προσφύγων, ζει µια αδιάκοπη περιπέτεια γεµάτη από
συγκινήσεις, εµπειρίες, απρόοπτα και µικρές ανθρώπινες
ιστορίες.
Mια συγκλονιστική προσφυγική διαδροµή, δοσµένη µε τρυφερότητα και ρεαλισµό, όπου το τώρα, το χτες και το µακρινό
παρελθόν πότε µπερδεύονται και πότε περπατάνε παράλληλα. Πάντα όµως στον ίδιο χώρο, στον χώρο όπου το άυλο
Γεφύρι της Aνατολής γράφει την ιστορία.

© Με αφορμή ένα βιβλίο... | Στον δρόμο... για τις «άλλες πατρίδες» των προσφύγων

19

III. Δραστηριότητες - Α΄ μέρος
Εποπτικό υλικό – Τα βιβλία

Σ Τ Ο Χ Ο Ι

Σύντομη ανασκόπηση γύρω από σημαντικές μετακινήσεις πληθυσμών στον ελλαδικό
χώρο ανά τους αιώνες (Ιστορία Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ Δημοτικού).
Αναφορά στο προσφυγικό ζήτημα σήμερα στην Ελλάδα: τόπος προέλευσης προσφύγων, μέσα μετακίνησης, αίτια μετακίνησης, ανθρώπινα δικαιώματα, οι διεθνείς
οργανισμοί για τους πρόσφυγες (Γλώσσα Γ΄, Δ΄ Δημοτικού, Κοινωνική και Πολιτική
Αγωγή Ε΄, ΣΤ΄ Δημοτικού).
Ο χάρτης της Ελλάδας, παγκόσμιος χάρτης, η έννοια της κλίμακας και της απόστασης,
ανάπτυξη ικανότητας προσανατολισμού, εξοικείωση με τα πολιτιστικά χαρακτηριστικά
των λαών, τα μνημεία κτλ. (Γεωγραφία Ε΄, ΣΤ΄ Δημοτικού).
Λεξιλόγιο (Γλώσσα Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ Δημοτικού)
Πρώτη γνωριμία με τα βιβλία των Εκδόσεων Πατάκη
Επιλογή των βιβλίων από τα παιδιά.
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III. Δραστηριότητες - Α΄ μέρος

1. Ο χάρτης των «άλλων πατρίδων» (20΄)
Εποπτικό υλικό:
Εκτεταμένος χάρτης της Ελλάδας (περιλαμβάνει Μ. Ασία, Β. Αφρική, Νότια Βαλκάνια, Ιταλία).
Ο χάρτης μπορεί να χρησιμοποιηθεί αναρτημένος στον τοίχο της τάξης ή, αν υπάρχει ο κατάλληλος χώρος, σε οριζόντιο επίπεδο. Τα παιδιά μπορούν να χρησιμοποιήσουν οδοντογλυφίδες,
post it και πλαστελίνη για βάση για να δημιουργήσουν μικρές πινακίδες.
Ο δάσκαλος μοιράζει καρτέλες με ονόματα χωρών και πόλεων και από ένα κομμάτι κλωστής
και blue tack σε κάθε παιδί. Ζητά από τα παιδιά να τοποθετήσουν τις καρτέλες ή να τις κολλήσουν
με blue tack στο αντίστοιχο σημείο πάνω στον χάρτη (εδώ ο δάσκαλος μπορεί να ζητήσει από
τα παιδιά να συμβουλευτούν έναν παγκόσμιο χάρτη και να αναφερθεί στις διαφορετικές κλίμακες
των χαρτών και τη χρησιμότητά τους).
Στη συνέχεια, ο δάσκαλος τοποθετεί δίπλα στις παραπάνω καρτέλες με τις ονομασίες των χωρών / πόλεων καρτέλες με το περίγραμμα ενός σπιτιού, εξηγώντας στα παιδιά ότι αυτές συμβολίζουν κατοικημένες περιοχές, χωριά, πόλεις κτλ. (οι καρτέλες με τις τοποθεσίες από όπου
οι πρόσφυγες αναγκάστηκαν σήμερα να εγκαταλείψουν το σπίτι τους φέρουν στο πίσω μέρος
τους σύμβολα όπως φωτιά/όπλα/φυλακή, κάτι που τα παιδιά θα ανακαλύψουν στη συνέχεια,
βλ. εικόνα).
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Δάσκαλος:
Σας αρέσουν τα ταξίδια; Τι σας έρχεται στον νου όταν ακούτε τη λέξη «ταξίδι»; Πόσο μακριά έχετε
πάει από τον τόπο όπου κατοικείτε τώρα; Θέλετε να μας δείξετε στον χάρτη από πού ξεκινήσατε και
πού φτάσατε;
(Ο δάσκαλος ζητά από τα παιδιά να τοποθετήσουν την κλωστή πάνω στον χάρτη, συνδέοντας το
μέρος όπου ζουν και το πιο μακρινό μέρος το οποίο θα ήθελαν να επισκεφθούν ή στο οποίο έχουν
ταξιδέψει – τη μεγαλύτερη διαδρομή που έχουν ποτέ διανύσει ή φανταστεί.)
Περνάτε όμορφα στα ταξίδια σας; Τι σας αρέσει να κάνετε περισσότερο σε αυτά;
(Ο δάσκαλος μπορεί να έχει ζητήσει από τα παιδιά την προηγούμενη μέρα να φέρουν στην τάξη
μια φωτογραφία από τα ταξίδια τους, οπότε εδώ μπορεί να τους ζητήσει να τη δείξουν στην τάξη.)
Σας υποδέχεται κάποιος; Σας έχει ετοιμάσει φαγητό; Σας δείχνει πού μπορείτε να πλύνετε τα χέρια
σας; Μήπως σας έχει στρώσει το κρεβάτι για να ξεκουραστείτε από το ταξίδι; Όπως και να έχει,
πολύ χαίρομαι που όλοι σας έχετε επιστρέψει από τα υπέροχα ταξίδια σας. Θα ξέρετε ότι υπάρχουν
κάποιοι άνθρωποι σήμερα –αλλά και από τα πολύ παλιά χρόνια– οι οποίοι μετά από ένα δύσκολο,
μακρύ πολλές φορές ταξίδι ίσως κάνουν πολύ καιρό μέχρι να επισκεφτούν το αρχικό τους σπίτι, τον
τόπο από όπου ξεκίνησαν.
Αυτό μπορεί να συμβεί είτε γιατί έστησαν ένα καινούριο σπίτι κάπου αλλού, μακριά από την πατρίδα, και είναι ευχαριστημένοι ζώντας εκεί, είτε γιατί, αν και επιθυμούν έστω και για λίγο να επιστρέψουν στο αρχικό τους σπίτι, δεν μπορούν γιατί φοβούνται, γιατί κινδυνεύει η ζωή τους… Σε αυτή την
περίπτωση είτε έχουν βρει προσωρινό σπίτι κάπου αλλού είτε είναι ακόμα… στον δρόμο…
Δεν αισθάνονται ακόμα σπίτι τους πουθενά. Σπίτι τους είναι ο δρόμος. Ταξιδεύουν χωρίς να γνωρίζουν πότε και αν ποτέ θα επιστρέψουν σπίτι τους....
Εμείς θα μιλήσουμε γι’ αυτούς τους ανθρώπους και για τη ζωή τους που πολλές φορές κρέμεται
από μια λεπτή κλωστή. Στις συναντήσεις μας θα ανακαλύψουμε αν και πότε αυτή η κλωστή μπορεί
να γίνει πιο γερή, πώς μπορεί να μη χάσει το χρώμα της, πώς μπορεί να γίνει μια κλωστή που να
οδηγεί κάπου, να οδηγεί στη ζωή, σε μια αξιοπρεπή ζωή.
Μα πρώτα ας μιλήσουμε γι’ αυτά τα ιδιαίτερα ταξίδια που γίνονται πολλές φορές ταυτόχρονα από
πολλούς, πάρα πολλούς ανθρώπους. Μιλάμε για τις μαζικές μετακινήσεις πληθυσμών, που διαφέρουν πολύ από τις μετακινήσεις που κάνουμε όταν πάμε διακοπές με την οικογένειά μας, όταν
μετακινούμαστε για λίγο καιρό για αναψυχή. Θέλετε να θυμηθούμε μερικές τέτοιες μετακινήσεις που
έγιναν για διάφορους λόγους (πόλεμοι, κατακτήσεις, εκστρατείες, διωγμοί, λεηλασίες, οικονομικοί
λόγοι) ανά τους αιώνες και υπό διαφορετικές συνθήκες προς και από τη χώρα μας;
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2. Η γραμμή του χρόνου (30΄)
Τα παιδιά τοποθετούν σε μια αυτοσχέδια γραμμή του χρόνου (π.χ. κλωστή, κορδέλα, μέτρο)
καρτέλες με τις ιστορικές περιόδους ή γεγονότα: Αρχαιότητα – Ρωμαϊκά χρόνια – Βυζάντιο –
Τουρκοκρατία – τέλη 19ου αιώνα – μικρασιατική καταστροφή – Β΄ Παγκόσμιος πόλεμος.
Ο δάσκαλος συζητά με τα παιδιά για τους πολιτισμούς που μετακινήθηκαν στις διαφορετικές περιόδους προς και από τον ελλαδικό χώρο. Ανάλογα με το αναλυτικό πρόγραμμα της κάθε τάξης
εστιάζει περισσότερο σε κάποιες ιστορικές περιόδους ή μετακινήσεις πληθυσμών, όπως για παράδειγμα: Δωριείς, Έλληνες της Μεγάλης Ελλάδας (Νότια Ιταλία, Σικελία), Ρωμαίοι, Βενετοί,
Οθωμανοί, Έλληνες των παροικιών των παραδουνάβιων περιοχών, Έλληνες μετανάστες
στην Αμερική, Μικρασιάτες, Έλληνες εσωτερικοί μετανάστες (μετά τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο) από φτωχές περιοχές της Ελλάδας σε μεγάλα αστικά κέντρα, Έλληνες μετανάστες
σε Αυστραλία, Γερμανία, Αμερική.
Γίνεται συζήτηση στην τάξη για τους λόγους μετακίνησης του κάθε λαού και τις ειδικές συνθήκες της κάθε περιόδου: οι άνθρωποι εγκατέλειψαν οικειοθελώς το σπίτι τους;
Πιστεύετε ότι θα ήθελαν να γυρίσουν πίσω; Γιατί; Θα μπορούσαν να το κάνουν; Γιατί όχι/ναι;
(δείχνουμε στον χάρτη τις μετακινήσεις).
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3. Στον δρόμο... (40΄)
Ας υποθέσουμε ότι ο χάρτης που έχουμε μπροστά μας είναι ο κόσμος μας σήμερα. Σε διάφορα
μέρη έχουν ξεσπάσει δυστυχώς πόλεμοι ή μια χώρα αντί να προστατεύει τους πολίτες της,
τους καταδιώκει για λόγους θρησκείας, εθνότητας, πολιτικών πεποιθήσεων, συμμετοχής σε
κοινωνικές ομάδες. Έτσι κάποιοι άνθρωποι είδαν τα σπίτια τους να λεηλατούνται, να καταστρέφονται ή έφυγαν για να επιβιώσουν. Πολλοί από αυτούς κατευθύνθηκαν προς την Ευρώπη.
Ο δάσκαλος αναποδογυρίζει τις καρτέλες με τα σπίτια στα μέρη τα οποία εγκαταλείπουν σήμερα
οι πρόσφυγες. Στο πίσω μέρος υπάρχουν τα σύμβολα φωτιά/όπλα/φυλακή. Στη συνέχεια δίνει
στα παιδιά να τοποθετήσουν σε αυτά τα μέρη καρτέλες με σκίτσα που συμβολίζουν τους πρόσφυγες. Τους ζητά να τοποθετήσουν τη μια άκρη της κλωστής σε καθένα από αυτά τα μέρη και
την άλλη στη Μεσόγειο ή στα εδαφικά σύνορα της Ελλάδας με την Τουρκία (Έβρος). Ζητά από
κάποια παιδιά να μετακινήσουν τις φιγούρες με τους πρόσφυγες προς την Ελλάδα. Ο δάσκαλος
εξηγεί ότι καθώς μετακινούν τις φιγούρες στον χάρτη για να τις τοποθετήσουν σε διάφορα μέρη
στην Ελλάδα, διαγράφουν τη διαδρομή των προσφύγων για μια «άλλη πατρίδα».
Με τι μέσο πιστεύετε θα φτάσουν οι πρόσφυγες μέχρι την Ευρώπη; Ποια χώρα είναι πιο πιθανό να
συναντήσουν πρώτα; (χώρες εισόδου προσφύγων: π.χ. Ελλάδα, Ιταλία) Με τι μέσο θα κινηθούν
στον ελλαδικό χώρο; (γίνεται αναφορά στα δουλεμπορικά πλοία και στα ναυάγια) Εκεί θα κάνουν
μια στάση για να ξεκουραστούν πριν συνεχίσουν το ταξίδι για μια καλύτερη ζωή και για να γίνει ο
έλεγχος καθώς αλλάζουν ήπειρο. Ποιες δυσκολίες θα συναντήσουν στο ταξίδι τους; Ποιος πιστεύετε φροντίζει για τους ανθρώπους αυτούς; Έχουν παραβιαστεί τα βασικά τους δικαιώματα (Ποια
μπορεί να είναι αυτά; Αναφέρουμε μερικά); (βλ. ενότητα IV)
- ατομικά ο καθένας από εμάς που ζει στην Ελλάδα, τι πιστεύετε πως θα μπορούσε να κάνει για
τους ανθρώπους αυτούς; Έχετε ακούσει απλούς πολίτες να κάνουν κάτι για το προσφυγικό ζήτημα;
- ομαδικά (συζητάμε για τις ομάδες εθελοντών και το έργο τους).
- ακόμα πιο οργανωμένα και εξειδικευμένα από διεθνείς οργανισμούς - μπορείτε να αναφέρετε μερικούς; (τοποθετούνται σχετικές καρτέλες με τις ονομασίες των οργανισμών στον χάρτη
σε αντίστοιχα μέρη της Ελλάδας, όπου είναι εντονότερη η προσέλευση-συγκέντρωση των προσφύγων π.χ. Λέσβος, Πειραιάς, Κως, Χίος κτλ., συζήτηση για τη σημασία και το έργο των οργανισμών, παρουσίαση των ιστοσελίδων τους – βλ. ενότητα IV).
Ο δάσκαλος μπορεί επίσης να ρωτήσει τα παιδιά αν έχουν γνωρίσει τα ίδια κάποιον πρόσφυγα ή
αν έχουν ακούσει κάποια ιστορία με πρόσφυγες από το οικογενειακό τους περιβάλλον. (Ρωτά τα
παιδιά αν γνωρίζουν το όνομά του, τον τόπο καταγωγής του, τον τόπο προορισμού του, αν υπήρχαν ενδιάμεσοι σταθμοί στο ταξίδι του; Τι μεταφορικό μέσο χρησιμοποίησε; Για ποιο λόγο έφυγε
από την πατρίδα του;)
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4. Παρουσίαση των βιβλίων (30΄)
Ο δάσκαλος μπορεί να κάνει μια σύντομη παρουσίαση των βιβλίων, επιλέγοντας έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω τρόπους:
- Σύντομη περίληψη των βιβλίων χωρίς να δίνει το τέλος.
- Ανάγνωση ενός αποσπάσματος.
- Ο δάσκαλος δίνει αντικείμενα (βλ. ενότητα IV)
σχετικά με τα βιβλία που έχουν την πιο πλούσια εικονογράφηση (π.χ. Το άγαλμα που κρύωνε, Το κίτρινο λεωφορείο για την πατρίδα, Το παιδί από τη θάλασσα, Το αστερόσπιτο) και
εικόνες από την εικονογράφηση των βιβλίων. Στη συνέχεια ζητά από τα παιδιά να ανασυνθέσουν την ιστορία και στο τέλος αποκαλύπτει με δύο λόγια την περίληψη.
Καθώς ο δάσκαλος αναφέρεται στα διάφορα βιβλία, μπορεί να τοποθετήσει εκτυπωμένα σε
σμίκρυνση τα εξώφυλλά τους σε σημεία στον χάρτη από όπου «ξεριζώθηκαν» οι ήρωές τους,
αναποδογυρίζοντας ταυτόχρονα τις καρτέλες με τα σπίτια που βρίσκονται εκεί και αποκαλύπτοντας στο πίσω μέρος τους τα σύμβολα φωτιά/όπλα/φυλακή.
Στη συνέχεια εξηγεί στα παιδιά ότι στις επόμενες συναντήσεις θα παρακολουθήσουν τη ζωή των
ηρώων στον δρόμο τους για την «άλλη πατρίδα», στο ταξίδι τους για μια καινούρια ζωή. Τα παιδιά
μπορούν να συναντιούνται σε ομάδες και διαδοχικά να διαβάζουν τα βιβλία μεγαλόφωνα στην
ομάδα τους ή να τα διαβάσουν το καθένα μόνο του.
Ο δάσκαλος συστήνει στα παιδιά να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στον χαρακτήρα των ηρώων, στα
μέρη από τα οποία πέρασαν, στα μεταφορικά μέσα που χρησιμοποίησαν κάθε φορά στα ταξίδια
τους, στις δυσκολίες που αντιμετώπισαν, στον τρόπο που τους υποδέχτηκαν στις «άλλες πατρίδες».
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Αναδιήγηση και δραματικές συμβάσεις

Σ Τ Ο Χ Ο Ι

Τα παιδιά αναπτύσσουν ένα σχετικό με το προσφυγικό ζήτημα λεξιλόγιο, έτσι ώστε να μπορούν να να συζητούν με οικονομία, σαφήνεια και ακρίβεια γύρω από αυτό.
Εμπνέονται από τη λογοτεχνία για να εκφράσουν τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους
μέσα από τον προφορικό λόγο, την κίνηση/στάση του σώματος και μέσα από τη ζωγραφική
απεικόνιση.
Καλλιεργούν τη φαντασία και την ενσυναίσθηση, υποδύονται ρόλους, συνεργάζονται μεταξύ
τους για τη λήψη αποφάσεων, οξύνουν την παρατηρητικότητά τους και τις αισθήσεις τους.
Εξοικειώνονται τόσο με την έννοια του υλικού πολιτισμού μιας χώρας και τον τρόπο με τον
οποίο αυτός αποτυπώνεται στα μνημεία, τη γλώσσα, τα έθιμα και την ιστορία της, όσο και
με το συναισθηματικό φορτίο που φέρουν τα οικογενειακά κειμήλια και γενικότερα ο υλικός
πολιτισμός.
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1. Λεξιλόγιο (20΄)
Ο δάσκαλος ρωτά τα παιδιά αν γνωρίζουν τη διαφορά μεταξύ του «μετανάστη» και του «πρόσφυγα» και σημειώνει τον ορισμό τους πάνω σε χαρτί του μέτρου. Στις επόμενες συναντήσεις το
λεξιλόγιο εμπλουτίζεται.
ΑΓΝΩΣΤΗ ΛΕΞΗ

ΣΗΜΑΙΝΕΙ…

ασυνόδευτο παιδί
ανιθαγενής
άσυλο
Ο δάσκαλος μπορεί να διαλέξει κάποιες από τις παρακάτω λέξεις, να κόψει με ψαλίδι τους ορισμούς από τις παραπάνω πηγές και να ζητήσει από τα παιδιά να βρουν τις αντιστοιχίες.
Παρακάτω παραθέτουμε μια λίστα με σχετικά λήμματα (ερμηνεία στο συνοδευτικό υλικό):
αιτών άσυλο

ασυνόδευτο παιδί – ανήλικος

Συνήγορος του Παιδιού

ανιθαγενής

δικαιώµατα του παιδιού

Ύπατη Αρµοστεία του ΟΗΕ
για τους Πρόσφυγες

απέλαση
αρμοστεία
άσυλο

Ελληνικό Συμβούλιο
για τους Πρόσφυγες
εμπορία ανθρώπων
(trafficking)
Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών
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2. Δραματικές συμβάσεις... με αφορμή ένα βιβλίο
(Δραστηριότητες που μπορούν να πραγματοποιηθούν
μετά την ανάγνωση των βιβλίων από τα παιδιά)
Γνωριμία με την ιστορία και τους ήρωες (30΄ ανά βιβλίο)
Διαβάζουμε την περίληψη του βιβλίου στην τάξη – αναφέρουμε τους ήρωες της ιστορίας, τους
τόπους από τους οποίους έρχονται και αυτούς στους οποίους πηγαίνουν, τα μεταφορικά μέσα
που χρησιμοποίησαν και συμπληρώνουμε αντίστοιχα σε χαρτί του μέτρου.
Εναλλακτικά ο πίνακας αυτό μπορεί μπορεί να αναρτηθεί στην τάξη και να συμπληρώνεται κατά
τη διάρκεια της ανάγνωσης.
ΒΙΒΛΙΟ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΗΡΩΕΣ

ΠΑΤΡΙΔΑ

ΑΛΛΗ ΠΑΤΡΙΔΑ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ

1.
2.
……

Διαβάζουμε αποσπάσματα που μας έκαναν πιο πολύ εντύπωση στην τάξη και αποσπάσματα που αναδεικνύουν τον χαρακτήρα των βασικών ηρώων κάθε βιβλίου (βλ. στο τέλος της ενότητας IV). Συζητάμε για τις ανάγκες τους, τα διλήμματά τους, τις επιλογές που έκαναν. Ποιες
ήταν οι επιπτώσεις των επιλογών τους, ποια από τα δικαιώματά τους έχουν παραβιαστεί,
ποιες είναι οι επιθυμίες τους, τι νοσταλγούν περισσότερο οι ήρωες από την πατρίδα τους; Τι
σας εμπνέει και σας συγκινεί περισσότερο σε αυτούς;
Ρόλος στον τοίχο (20΄, 9-11 ετών)
Διαβάζουμε αποσπάσματα που αναφέρονται στον τρόπο υποδοχής των προσφύγων στη νέα
τους πατρίδα (βλ. στο τέλος της ενότητας IV). Σχεδιάζουμε το περίγραμμα ενός ήρωα σε χαρτί
του μέτρου και ζητάμε από τα παιδιά να σημειώσουν με μαρκαδόρο μέσα στο περίγραμμα πώς
αισθάνεται ο ήρωας όταν φτάνει στη νέα του πατρίδα. Ζητάμε να σημειώσουν έξω από το
περίγραμμα πώς τον βλέπουν οι κάτοικοι της πατρίδας αυτής. Συγκρίνουμε το μέσα με το
έξω και συζητάμε για τις διαφορές/ομοιότητες.
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Διάδρομος του πρόσφυγα (20΄, 9-11 ετών)
Ζητάμε από τα παιδιά να σχηματίσουν έναν διάδρομο (τα παιδιά χωρίζονται σε δύο σειρές και
στέκονται το ένα απέναντι στο άλλο αφήνοντας αρκετό χώρο για να περάσει ένα παιδί ενδιάμεσα). Οι δύο σειρές συμβολίζουν τους κατοίκους της νέας πατρίδας. Ένα παιδί παίρνει τον ρόλο
ενός ήρωα-πρόσφυγα από όποιο βιβλίο θέλει και του ζητάμε να διασχίσει τον διάδρομο από τη
μια άκρη μέχρι την άλλη. Κατά τη διάρκεια της πορείας του, τα παιδιά στις σειρές υποδέχονται τον
ήρωα θετικά, τον καλοσωρίζουν και λένε τι σκέφτονται γι’ αυτόν και για τους άλλους πρόσφυγες
που ήρθαν να ζήσουν στη δική τους πατρίδα.
Αφού φτάσει στην άλλη άκρη του διαδρόμου, ρωτάμε το παιδί-πρόσφυγα πώς αισθάνθηκε και τι
σκεφτόταν κάθε φορά για τους κατοίκους της άλλης του πατρίδας και τη νέα του ζωή. Τι σκεφτόταν για τον τόπο που άφησε πίσω του. (Μπορούμε να επαναλάβουμε το ίδιο με άλλο παιδί ή με
μια ομάδα 3-4 παιδιών που αντιπροσωπεύουν διαφορετικούς ήρωες από διαφορετικά βιβλία και
διασχίζουν τον διάδρομο το ένα πίσω από το άλλο).
Στη συνέχεια συζητάμε με τα παιδιά και την περίπτωση της αρνητικής υποδοχής του πρόσφυγα.

Δημιουργία προωθητικού υλικού (αφίσα / βίντεο) (45΄, 9-11 ετών)
Ο δάσκαλος εξηγεί στα παιδιά ότι εργάζονται σε εθελοντική ομάδα προώθησης για διάφορες καμπάνιες. Η εταιρεία έχει αναλάβει να ετοιμάσει υλικό για μια δικαιότερη αντιμετώπιση των προσφύγων. Το υλικό πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε σχολεία και μπορεί να περιλαμβάνει συνθήματα,
σκίτσα, λογότυπα, αποσπάσματα από συνεντεύξεις που έχουν πάρει τα παιδιά από ανθρώπους
που έχουν ζήσει την προσφυγιά, στίχους, ποιήματα υπέρ των δικαιωμάτων των προσφύγων, τραγούδια. Ο δάσκαλος ζητά από τα παιδιά να δώσουν έναν τίτλο στην καμπάνια τους.
Ειδικά για μαθητές της Γ΄ τάξης:
Μπορούν να σχεδιάσουν το περίγραμμα του λεωφορείου του κυρίου Στέφανου από το βιβλίο Το κίτρινο λεωφορείο για την πατρίδα και να το διακοσμήσουν με εικόνες που να παραπέμπουν στους τόπους των προσφύγων [γεωργικά προϊόντα, βουνά, λίμνες, θάλασσα, ζώα,
φυτά, μνημεία και με ό,τι άλλο συναντά με το λεωφορείο του ο κύριος Στέφανος].
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3. Αναδιήγηση της ιστορίας
Το αποτύπωμα της διαδρομής των προσφύγων στον χάρτη (45΄)
Ζητάμε από τους μαθητές να ζωγραφίσουν σε χαρτόνι ( μισό Α4) τους ήρωες που τους ενέπνευσαν
περισσότερο και να κόψουν το περίγραμμα. Τους ζητάμε να κάνουν το ίδιο για μια ομάδα ανθρώπων που συμβολίζουν την τοπική κοινωνία. Συζητάμε με τα παιδιά για τα χρώματα που επέλεξαν
για τις φιγούρες τους και τις συγκρίνουμε μεταξύ τους. Διαλέγουμε αντικείμενα που παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στις ιστορίες και τους ζητάμε να ζωγραφίσουν αυτά, καθώς και το μεταφορικό
μέσο που χρησιμοποίησαν οι πρόσφυγες στο ταξίδι τους (εναλλακτικά τους δίνουμε τις καρτέλες
από την ενότητα V). (βλ. στο τέλος της ενότητας IV)
Χωρίζουμε τα παιδιά σε ομάδες και κάθε ομάδα παίρνει την περίληψη της ιστορίας ενός βιβλίου,
τις εικόνες με τους ήρωες, τα αντικείμενα και ένα κομμάτι κλωστή με την οποία διαγράφουν τη
διαδρομή. Καθώς ένα παιδί από κάθε ομάδα (ή ο δάσκαλος για τα μικρότερα παιδιά) αφηγείται
με τη βοήθεια της περίληψης την ιστορία, τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας ακολουθούν την κλωστή
διαγράφοντας με τις καρτέλες των προσφύγων και των αντικειμένων τη διαδρομή προς την άλλη
πατρίδα.
Εικονογράφηση (45΄)
Διαβάζουμε αποσπάσματα ή φράσεις από τα βιβλία και ζητάμε από τα παιδιά να εικονογραφήσουν ό,τι τους έκανε πιο πολύ εντύπωση. (βλ. στο τέλος της ενότητας IV).
Ζητάμε από τα παιδιά να διηγηθούν με τη μορφή ενός συλλογικού κόμικ (με εικόνα και σύντομα
κείμενα) ένα κεφάλαιο ή ένα απόσπασμα από ένα βιβλίο που τους έκανε πιο πολύ εντύπωση.
Εξηγούμε πως πρέπει πρώτα να χωρίσουν το κεφάλαιο/απόσπασμα σε ενότητες και μετά να
χωρίσουν τον αντίστοιχο αριθμό από κόλλες Α4 σε έξι τετράγωνα (μια κόλλα για κάθε ενότητα).
Χωρίζουμε τα παιδιά σε τόσες ομάδες, όσες είναι και οι ενότητες και στη συνέχεια τους ζητάμε
να αποδώσουν ζωγραφικά για κάθε ενότητα τα κεντρικά της πρόσωπα, τα αντικείμενα που έχουν
ιδιαίτερο συμβολισμό, τους χώρους όπου διαδραματίζονται τα γεγονότα και να δώσουν έναν τίτλο
σε κάθε ενότητα στο πάνω μέρος της κόλλας. Αν θέλουν μπορούν να σημειώσουν χαρακτηριστικές φράσεις ή διαλόγους από το κεφάλαιο/απόσπασμα αυτό και να τις γράψουν στο αντίστοιχο
τετράγωνο. [Λόγω της ιδιαιτερότητας της συγκεκριμένης αφηγηματικής φόρμας (οικονομία στον
λόγο, αφήγηση με εικόνα) εξηγούμε στα παιδιά ότι μπορούν αν θέλουν να γράψουν με δικά τους
λόγια και συνοπτικά το νόημα του κειμένου που θέλουν να χρησιμοποιήσουν.]
(Στην Γ΄ Δημοτικού, τα παιδιά μπορούν να χρησιμοποιήσουν χαρτί του μέτρου για να σχεδιάσουν
μεγαλύτερα τετράγωνα. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν εικόνες από την ενότητα V. Tους ζητάμε
να τις χρωματίσουν και να σχεδιάσουν τα πρόσωπα της ιστορίας ή και να προσθέσουν στην εικόνα στοιχεία που θα μπορούσαν να δώσουν κουράγιο και ελπίδα στους ήρωες).
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Αφήγηση της ιστορίας από την πλευρά των κατοίκων των άλλων πατρίδων
(30΄, 10-11 ετών)
Διαβάζουμε αποσπάσματα τα οποία αναφέρονται στον τρόπο με τον οποίο υποδέχτηκαν τους
πρόσφυγες οι κάτοικοι της τοπικής κοινωνίας (βλ. στο τέλος της ενότητας IV).
(ο προφορικός λόγος δεν είναι απαραίτητος για το α΄ μέρος).
α΄μέρος: Ένα παιδί κάθεται στο κέντρο και παίρνει τη θέση ενός πρόσφυγα που αντιπροσωπεύει κάποιον από τους χαρακτήρες των βιβλίων. Εναλλακτικά ο δάσκαλος μπορεί να
τοποθετήσει στο κέντρο κάποιες φιγούρες/φωτογραφίες με χαρακτήρες – πρόσφυγες ή να
καθήσει ο ίδιος στο κέντρο. Τα υπόλοιπα παιδιά είναι σκορπισμένα στον χώρο σε κάποια
απόσταση. Ο δάσκαλος ζητά από τα παιδιά ένα ένα να πλησιάσουν στο κέντρο και να προσπαθήσουν να κινηθούν με έναν τρόπο που να δείχνει ότι περιφρονούν τον πρόσφυγα (με
τη στάση τους, το βλέμμα τους, την κίνησή τους, το ειρωνικό τους γέλιο). Όταν ολοκληρώσει
τη δράση του κάθε παιδί, γυρίζει στη θέση του και συνεχίζει το επόμενο, μέχρι που να αλληλεπιδράσουν όλα τα παιδιά με τον πρόσφυγα.
β΄μέρος: Το παιδί-πρόσφυγας ή ο δάσκαλος-πρόσφυγας συνεχίζει να στέκεται ακίνητος στο
κέντρο. Ο δάσκαλος ζητά από τα παιδιά να περπατήσουν ελεύθερα στον χώρο. Επιλέγει
ένα παιδί το οποίο, όταν δώσει το σύνθημα ο δάσκαλος, κάθε φορά που θα διασταυρώνεται
με ένα συμμαθητή του, θα του λέει ψιθυριστά ένα σύντομο σχόλιο για τον πρόσφυγα που
έφτασε στον τόπο τους. Μπορεί να σχολιάσει τα ρούχα του, το βλέμμα του, κάτι που είπε,
τη συμπεριφορά του, τον τρόπο που μιλούσε κτλ. Το σχόλιο θα πρέπει να είναι αρνητικό,
αλλά όχι πολύ βαρύ (π.χ. «ήταν αχτένιστος», «κοίταζε το φαγητό μου με γουρλωμένα μάτια», «φορούσε παράταιρες κάλτσες, μουτζουρωμένο παντελόνι» κτλ). Τα υπόλοιπα παιδιά
απλώς περπατούν και σταματούν όταν διασταυρωθούν με το παιδί που σχολιάζει, τον ακούνε χωρίς να απαντούν και συνεχίζουν την πορεία τους. Με νέο σύνθημα του δασκάλου ένα
δεύτερο παιδί, παράλληλα με το πρώτο, επαναλαμβάνει το ίδιο, αλλά αυτή τη φορά η φήμη
για τον πρόσφυγα είναι χειρότερη από την πρώτη. Με το επόμενο σύνθημα του δασκάλου,
ένα τρίτο παιδί επαναλαμβάνει το ίδιο κ.ο.κ. με τα σχόλια και τις προκαταλήψεις εναντίον του
πρόσφυγα να γίνονται όλο και πιο υπερβολικά. Η δράση επιταχύνεται με νέο σύνθημα του
δασκάλου, τα σχόλια διαδίδονται όλο και πιο γρήγορα, μέχρι που όλη η τάξη σχολιάζει αρνητικά τον πρόφυγα και οι κακές φήμες γι’ αυτόν οργιάζουν. Ο δάσκαλος δίνει το σύνθημα για
να παγώσει η δράση. Η τάξη συγκεντρώνεται γύρω από το παιδί-πρόσφυγα και τα παιδιά
ρωτούν πώς αισθάνθηκε και τι σκεφτόταν κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας. Ζητάμε από
τα παιδιά να αναφέρουν αν έχουν παρόμοιες εμπειρίες από τη δική τους πραγματικότητα για
φήμες που διαδόθηκαν εναντίον κάποιου, πώς αυτές εξελίχθηκαν και τι επιπτώσεις είχαν.
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Το ανθρώπινο γλυπτό (παγωμένη εικόνα) (30΄)
Τα παιδιά χωρίζονται σε 4-5 ομάδες και ο δάσκαλος δίνει σε κάθε ομάδα γραμμένο σε ένα κομμάτι
χαρτί έναν από τους παρακάτω τίτλους για το γλυπτό που θα αναπαραστήσουν, χωρίς να το ανακοινώσει στις άλλες ομάδες.
Τίτλοι των γλυπτών:
- Ομορφες στιγμές στην πατρίδα
- Ο τρόμος και η φρίκη του πολέμου
- Το ταξίδι των προσφύγων για την «άλλη πατρίδα»
- Η άφιξη των προσφύγων στην «άλλη πατρίδα»
- Οι ντόπιοι κάτοικοι υποδέχονται τους πρόσφυγες καλά
- Οι ντόπιοι κάτοικοι υποδέχονται τους πρόσφυγες άσχημα
Ο δάσκαλος διαβάζει σχετικά αποσπάσματα από ένα ή από διαφορετικά βιβλία (βλ. στο τέλος
της ενότητας IV). Τα παιδιά μπορούν να χρησιμοποιήσουν αντικείμενα που αναφέρονται στην
ίδια ενότητα).
Ένα παιδί σε κάθε ομάδα μπορεί να πάρει τον ρόλο του σκηνοθέτη–γλύπτη του ζωντανού γλυπτού και να κατευθύνει την ομάδα του δίνοντας οδηγίες για τη στάση του σώματος του κάθε παιδιού.
Θα πρέπει να διαλέγει στάσεις εκφραστικές, να χρησιμοποιεί διάφορα επίπεδα (όρθιο σώμα,
σκυμμένο στο πάτωμα), να δημιουργεί διάλογο με τα σώματα των παιδιών, να φροντίσει η τελική
εικόνα να είναι όσο πιο ξεκάθαρη γίνεται και να «απευθύνεται» προς το κοινό.
Στο τέλος, ο δάσκαλος γράφει σε έναν πίνακα τους τίτλους των γλυπτών. Κάθε ομάδα παρουσιάζει
στην τάξη το ζωντανό γλυπτό της και οι υπόλοιποι μαντεύουν ποιον τίτλο αναπαριστούν και από
ποιο βιβλίο έχουν εμπνευστεί το γλυπτό τους.
Καθώς ο δάσκαλος ακουμπά καθένα από τα παιδιά, εκείνο αφηγείται ένα κομμάτι της ιστορίας
σχετικό με αυτό που αναπαριστά. Τα παιδιά περιγράφουν το γλυπτό και τα συναισθήματα που
τους προκαλεί. Μπορούν όλα τα παιδιά να σχηματίσουν έναν κύκλο και να δείξουν τα γλυπτά τους
διαδοχικά σε χρονολογική σειρά, καθώς ο δάσκαλος θα ορίζει με έναν ήχο το πέρασμα από το
ένα γλυπτό στο άλλο. Στο τέλος, ο δάσκαλος ζητά από το τελευταίο γλυπτό να πάρει τη θέση του
στον χώρο και ζητά από την υπόλοιπη τάξη σιωπηρά με τις κατάλληλες κινήσεις να το μετατρέψει
σε γλυπτό που να αντιστοιχεί στο προτελευταίο γλυπτό.
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Ο δρόμος για την «άλλη πατρίδα» σε ένα λεπτό –
παντομίμα με αντικείμενα (30΄, 9-11 ετών)
Ζητάμε από τα παιδιά να χωριστούν σε ομάδες, να επιλέξουν ένα από τα βιβλία που διάβασαν
και με παντομίμα να αναπαραστήσουν το ταξίδι για την «άλλη πατρίδα» μέσα σε ένα λεπτό.
Μπορούν αν θέλουν να χρησιμοποιήσουν ήχους, τραγούδια (αν υπάρχουν μουσικά όργανα στην
τάξη μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν), επιφωνήματα (όχι όμως λέξεις), αντικείμενα σχετικά με
τη δράση (π.χ. υφάσματα patchwork, εικόνισμα, εικόνα, παιχνίδια, κοσμήματα, αγαλματάκι, κουζινικά, εργόχειρο κ.ά.).
Υπενθυμίζουμε ότι το ταξίδι και η εγκατάσταση στη νέα πατρίδα μπορεί να γίνεται σε διαφορετικές
και δύσκολες καιρικές συνθήκες κάθε φορά, με διάφορα μεταφορικά μέσα (καύσωνας, κάτω από
τον ήλιο, βροχή, θαλασσοταραχή, καταιγίδα κτλ.) και ότι ο πρόσφυγας στο μπογαλάκι του, στην
ψυχή του και στις καθημερινές του συνήθειες κουβαλά τον πολιτισμό του.
Ως ερέθισμα μπορούμε να δώσουμε στα παιδιά φωτοτυπημένα αποσπάσματα από τα βιβλία
(βλ. στο τέλος της ενότητας IV).
Ο δάσκαλος σημειώνει στον πίνακα τα παρακάτω μέρη (ή μερικά από αυτά) και ζητά από τα παιδιά να τα αναπαραστήσουν σε παντομίμα (η επιλογή γίνεται ανάλογα με την έκταση που αφιερώνει ο συγγραφέας σε καθένα από τα παρακάτω μέρη – αν χρειάζεται μπορεί να προσαρμόσει τους
τίτλους ανάλογα με το βιβλίο που έχουν επιλέξει).
α. Η ζωή κυλάει ήσυχα και χαρούμενα, γιορτινή ατμόσφαιρα, ευημερία.
β. Πόλεμος – βομβαρδισμοί – καταστροφή – αιφνίδια φυγή των προσφύγων
(εδώ ένας ξαφνικός δυνατός ήχος μπορεί να ενισχύσει τη δραματική ατμόσφαιρα).
γ. Το ταξίδι.
δ. Οι πρόσφυγες φτάνουν ταλαιπωρημένοι στον νέο τόπο (η υποδοχή από τους ντόπιους),
αντάμωση με άλλους γνωστούς από την πατρίδα, αναζήτηση αγνοουμένων.
ε. Ένα νέο σπίτι, μια νέα δουλειά, οι πρόσφυγες προσπαθούν να στήσουν τη ζωή τους
από την αρχή, ελπίδα για αξιοπρεπή ζωή, τα παιδιά.
Ο δάσκαλος ζητά από τα παιδιά να παρουσιάσουν με χρονολογική σειρά τα μέρη της ιστορίας και
στο τέλος ζητά από την πρώτη ομάδα να κλείσει την ιστορία έτσι όπως ξεκίνησε, αναπαριστώντας
ξανά την πρώτη σκηνή τους.
Ο δάσκαλος ρωτά τα παιδιά αν γνωρίζουν αντίστοιχες ιστορίες προσφύγων από ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας από το οικογενειακό ή το φιλικό τους περιβάλλον (ή από διηγήσεις τρίτων), οι
οποίοι κατάφεραν με επιτυχία να στήσουν ένα σπιτικό από την αρχή, να ενταχτούν στην καινούρια
πατρίδα, να ζήσουν μια αξιοπρεπή ζωή, να δουν τα παιδιά τους να προοδεύουν ή ακόμα και να
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επιστρέψουν στην αρχική τους πατρίδα.
(Θα μπορούσε να ζητήσει από τα παιδιά να πάρουν συνεντεύξεις από τους ανθρώπους αυτούς.)
Ο δάσκαλος σχολιάζει τις αναπαραστάσεις και συζητά με τα παιδιά:
Στα βιβλία περιγράφονται κάποιες σκηνές όπου τα μικρά παιδιά καταφέρνουν να ξαναπιάσουν το νήμα της ζωής τους και να βρουν πιο γρήγορα από όλους τη χαρά στη νέα πατρίδα
μέσα σε δύσκολες συνθήκες. Με ποιον τρόπο; Ποια από αυτές τις σκηνές σού έκανε πιο πολύ
εντύπωση και γιατί; (Διαβάζει αντίστοιχα αποσπάσματα - βλ. στο τέλος της ενότητας IV.)
Στα βιβλία που διαβάσατε, οι συγγραφείς παρουσιάζουν κάποιες σκηνές φρίκης και ταπείνωσης με κεντρικά πρόσωπα τους πρόσφυγες. Ο κόσμος μας όμως είναι πολύπλοκος πολλές
φορές και η δικαιοσύνη δεν είναι πάντα εύκολη υπόθεση.
«Ο πόλεμος κάνει τον άνθρωπο θηρίο» (σ. 26) αναφέρει στη Σπηλιά της Γοργόνας η συγγραφέας Λίτσα Ψαραύτη. Σε κάποια από τα βιβλία οι συγγραφείς δίνουν και την άλλη πλευρά του νομίσματος, αναφέροντας αγριότητες που συνέβησαν και στα αντίπαλα στρατόπεδα.
Μπορείτε να ανακαλέσετε κάποιες τέτοιες αναφορές από τα βιβλία που διαβάσατε;
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Το τελετουργικό:
συμβολική πορεία στον δρόμο για ένα νέο σπίτι (20΄)
Δίνουμε στα παιδιά από ένα κομμάτι χρωματιστή κλωστή και τους ζητάμε να φέρουν στο μυαλό
τους τους ήρωες που γνώρισαν μέσα από τα βιβλία και τα αποσπάσματα που διάβασαν και να
διαλέξουν έναν από αυτούς. Ζητάμε να φτιάξουν το περίγραμμα της φιγούρας ενός πρόσφυγα
που έχουν επιλέξει και να διαγράψουν με την κλωστή πάνω στον χάρτη την πορεία προς την
«άλλη πατρίδα». Ο χάρτης έχει γεμίσει με κλωστές.
Στη συνέχεια ζητάμε από δύο παιδιά να κρατήσουν ένα μεγάλο κομμάτι κλωστής σε ένα ύψος,
έτσι ώστε να μην κουράζονται. Ζητάμε από τα υπόλοιπα παιδιά να υποθέσουν ότι η μια άκρη της
συμβολίζει τον τόπο προέλευσης και η άλλη τον τόπο της νέας πατρίδας των ηρώων. Τα υπόλοιπα παιδιά, το ένα πίσω από το άλλο παράλληλα προς την κλωστή, κρατούν τη φιγούρα του
πρόσφυγα που έχουν επιλέξει και την κινούν τελετουργικά από τη μια άκρη της κλωστής μέχρι
την άλλη, σχηματίζοντας ένα καραβάνι προσφύγων. Όταν φτάσουν στην άλλη άκρη της κλωστής
αφήνουν κάτω και κοντά τη μια με την άλλη τις φιγούρες τους.
Για να δημιουργήσει υποβλητική ατμόσφαιρα κατά τη διάρκεια του τελετουργικού, ο δάσκαλος
μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα αυτοσχέδιο κρουστό όργανο. Όταν όλες οι φιγούρες φτάσουν στον
προορισμό τους και βρίσκονται συγκεντρωμένες κάτω στο πάτωμα, ζητάμε από τα παιδιά να
σχηματίσουν με τη μεγάλη κλωστή το περίγραμμα ενός σπιτιού περικλείοντας με αυτό όλες τις
φιγούρες. Ο δάσκαλος ζητά από τα παιδιά με τις υπόλοιπες κλωστές να διακοσμήσουν το σπίτι
και το περιβάλλον τους. Μέσα στο σπίτι μπορούν αν θέλουν να τοποθετήσουν τα αγαπημένα
αντικείμενα των προσφύγων (εικόνες που έχουν σχεδιάσει τα παιδιά ή σχετικές καρτέλες από
την ενότητα V). Ο δάσκαλος φωτογραφίζει το κολάζ του σπιτιού από κλωστές και τις φιγούρες και
τοποθετεί τη φωτογραφία στην τάξη.
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4. Αντικείμενα – φορείς συναισθημάτων
«Όλη μου η περιουσία, ένα μπογαλάκι» 1 (40΄)
Για να εκτελέσουν τη δραστηριότητα αυτή, τα παιδιά θα πρέπει να προσέχουν τα παραγγέλματα
του δασκάλου: όταν δώσει το σύνθημα με έναν ήχο ή όταν πει «στοπ» θα πρέπει να παραμείνουν
ακίνητα μέχρι την επόμενη οδηγία. Δραστηριότητα για μεγάλο χώρο ή για την αίθουσα του γυμναστηρίου του σχολείου.
Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες. Ο δάσκαλος εξηγεί πως κάθε ομάδα αντιπροσωπεύει μια οικογένεια (γονείς, παιδιά, παππούς, γιαγιά κτλ). Ζητά από τα παιδιά να προσπαθήσουν να σχηματίσουν την εικόνα της οικογένειας που έχουν επιλέξει με τη φαντασία τους. Ποια είναι η ταυτότητά της
(«Τι τους αρέσει να κάνουν όλοι μαζί;» «Πόσο χρονών είναι ο καθένας;» «Οι γονείς δουλεύουν;»),
πώς είναι το σπίτι τους, πόσα δωμάτια έχει, πώς είναι διακοσμημένα, πώς είναι τα ρούχα τους,
ποια είναι τα αγαπημένα τους ή/και τα πιο πολύτιμα αντικείμενα στο σπίτι κτλ.
Τοποθετούμε στο πάτωμα μια κλωστή από τη μια άκρη της αίθουσας στην άλλη και λέμε στα
παιδιά ότι η μισή αίθουσα συμβολίζει τον τόπο από τον οποίο προέρχονται και η άλλη μισή, τον
τόπο στον οποίο πηγαίνουν. Τους ζητάμε να μαζευτούν όλοι στην ίδια μεριά της αίθουσας που
συμβολίζει τον τόπο που εγκαταλείπουν.
Μοιράζουμε στα παιδιά κάθε ομάδας από ένα χαρτάκι και ένα μολύβι. Ο δάσκαλος διαβάζει ένα
απόσπασμα από ένα βιβλίο (βλ. στο τέλος της ενότητας IV) το οποίο περιγράφει τη στιγμή κατά
την οποία χρειάζεται να εκκενωθεί άμεσα ένας τόπος. Εξηγεί ότι τα ίδια τα παιδιά είναι συμπατριώτες με τους ήρωες του βιβλίου, βρίσκονται στην ίδια μοίρα με αυτούς.
Όπως οι ήρωες του βιβλίου, έτσι και τα παιδιά πρέπει να εγκαταλείψουν το μέρος όπου ζουν για
να σωθούν μετά από το τρομαχτικό γεγονός που συνέβη (ο δάσκαλος μπορεί να διαβάσει με δραματικό τόνο και παραστατικό τρόπο το απόσπασμα, μπορεί να χρησιμοποιήσει διάφορους ήχους
–μουσικά όργανα, αυτοσχέδια κρουστά– για να δημιουργήσει την κατάλληλη ατμόσφαιρα, μπορεί
επίσης να ανοιγοκλείσει τα φώτα της αίθουσας τη στιγμή του βομβαρδισμού/της λεηλασίας).
Ο δάσκαλος εξηγεί στα παιδιά ότι προλαβαίνουν πριν εγκαταλείψουν τον τόπο τους να πάρουν
μόνο από ένα αντικείμενο ο καθένας. Τους ζητά να το σημειώσουν ο καθένας στο χαρτάκι που
έχουν μαζί τους όσο πιο γρήγορα μπορούν και να περπατήσουν γρήγορα διασχίζοντας ελεύθερα
τον χώρο, αλλάζοντας κατευθύνσεις αλλά παραμένοντας στην ίδια πλευρά της κλωστής (προσέχοντας να μη συγκρουστούν μεταξύ τους). Όταν ο δάσκαλος δώσει το σύνθημα, τα παιδιά θα
πρέπει να παραμείνουν ακίνητα για να ακούσουν τη νέα ανακοίνωση: στον δρόμο τους, συναντούν ληστές και πρέπει να αποχωριστούν κάποια από τα αντικείμενα που έχουν μαζί τους για
1) Παραλλαγή της δραστηριότητας «Κάτι από την πατρίδα» της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ:
https://www.unhcr.gr/fileadmin/Greece/Extras/education_symbiosis/Symbiosis_project_manual_final.pdf, σελίδα 65.
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να εξαγοράσουν τη ζωή τους. Ζητάμε από τα μέλη κάθε οικογένειας να συνεννοηθούν γρήγορα
μεταξύ τους και να επιλέξουν τα μισά αντικείμενα για να αποχωριστούν.
Τα παιδιά πρέπει να αποφασίσουν γρήγορα γιατί κινδυνεύουν, ενώ για να είναι ασφαλή, θα πρέπει στη συνέχεια να περάσουν από την άλλη πλευρά της κλωστής. Αφού όλα τα παιδιά αφήσουν
πίσω τους κάτω στο πάτωμα τα μισά χαρτάκια και περάσουν από την άλλη πλευρά της κλωστής,
συγκεντρώνεται όλη η τάξη και ο δάσκαλος ρωτά τα παιδιά πώς ένιωσαν όταν χρειάστηκε να επιλέξουν μόνο ένα αντικείμενο και στη συνέχεια να αποχωριστούν τα μισά από κάθε ομάδα. Ρωτά
με ποια κριτήρια επέλεξαν τα αντικείμενα αυτά. Αν ήταν δύσκολη η επιλογή αυτή για καθένα από
τα παιδιά και για την ομάδα και γιατί. Αν τα αντικείμενα που επέλεξαν είχαν συναισθηματική αξία
για κείνα ή ήταν αναγκαία για την επιβίωσή τους.
Τι θα τους έλειπε περισσότερο αν έπρεπε να εγκαταλείψουν στην πραγματικότητα το δικό τους
τοπίο; Οι ήρωες του βιβλίου είχαν περιθώριο να σκεφτούν τι να πρωτοπάρουν;
Αντικείμενα και υλικός πολιτισμός (45΄)
Ζητάμε από τα παιδιά να φέρουν ένα αντικείμενο σημαντικό για τα ίδια (μοναδικό, το αγαπημένο
τους αντικείμενο, επιδιώκουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία στα είδη των αντικειμένων που θα επιλέξουν τα παιδιά). Εξηγούμε πως τα υπόλοιπα παιδιά δεν πρέπει να μπορούν να γνωρίσουν τον ιδιοκτήτη των αντικειμένων. Τους ζητάμε να το τοποθετήσουν κρυφά από τους άλλους σε μια μεγάλη
σακούλα (το ίδιο κάνει και ο δάσκαλος). Τους δείχνουμε ένα αντικείμενο (ο δάσκαλος επιλέγει το
δικό του) χωρίς να πούμε σε ποιον ανήκει και τους λέμε να μαντέψουν τον ιδιοκτήτη του.
Ο δάσκαλος μπορεί να ρωτήσει:
Μας θυμίζει κάτι; Ξέρουμε την ονομασία του; Τι κάνει; Σε τι άλλο μπορεί να χρησιμεύει;
Είναι παλιό; Έχει κάτι ιδιαίτερο πάνω του; Κάποια επιγραφή; Κάποια λεπτομέρεια, κάποια σημάδια φθοράς, περίεργο σχήμα, χρώμα; Πώς το χρησιμοποιούμε; Γιατί μπορεί
να το αγόρασε ή να το κατασκεύασε κάποιος; Τι μπορούμε να καταλάβουμε για τον ιδιοκτήτη του; Πού μπορεί κανείς να το βρει; Χρησιμοποιείται σήμερα ή/και στο παρελθόν;
(στο τέλος ο δάσκαλος φανερώνει ότι πρόκειται για το δικό του αντικείμενο).
Γίνεται το ίδιο με τα υπόλοιπα αντικείμενα – διαλέγει καθένα παιδί από ένα (όχι το δικό του), το
περιεργάζεται και προσπαθεί ένα ένα να απαντήσει στις παραπάνω ερωτήσεις. Μαντεύουν τέλος
όλοι σε ποιον μπορεί να ανήκει το κάθε αντικείμενο.
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Αναδιήγηση της ιστορίας με αντικείμενα - ανασκόπηση (45΄)
Όλοι μας έχουμε κάποια αντικείμενα που τα θεωρούμε σημαντικά. Για πολλούς μετανάστες/πρόσφυγες τα αντικείμενα φορτίζονται ιδιαίτερα. Αποκτούν ένα ξεχωριστό νόημα και συμβολισμό, καθώς βοηθούν τους κατόχους τους να αναπολούν το παρελθόν και την πατρίδα τους και να αντλούν
δύναμη από αυτό. Αν πρόκειται για πολύτιμα αντικείμενα (χρήματα, κοσμήματα) αποτελούν επίσης
ένα μέσο επιβίωσης σε πολύ δύσκολες συνθήκες σε έναν ξένο τόπο.
- Χωρίζουμε τα παιδιά σε ομάδες ανάλογα με τα βιβλία που έχουν διαβάσει. Κάθε ομάδα ζωγραφίζει ένα αντικείμενο που παίζει σημαντικό ρόλο στο βιβλίο που διάβασε (βλ. στο τέλος της
ενότητας IV).
Η ομάδα αφηγείται την ιστορία του βιβλίου από την πλευρά του αντικειμένου αυτού (ξεκινά ένα
παιδί και συνεχίζει την αφήγηση το επόμενο, μέχρι να μιλήσουν όλα τα παιδιά από την ομάδα και
να ολοκληρωθεί η αφήγηση της ιστορίας μέσα από τη φωνή του αντικειμένου).
- Ζητάμε από τα παιδιά να φανταστούν ότι θα πρέπει να φύγουν για να ζήσουν σε άλλη χώρα. Αν
είχαν χώρο και χρόνο για να πακετάρουν μόνο τρία αντικείμενα και να πάρουν μαζί τους, ποια θα
ήταν αυτά και γιατί;
Τα αντικείμενα που διαλέξατε πιστεύετε ότι σας βοηθούν με κάποιον τρόπο να μην ξεχάσετε και να
διατηρήσετε τον πολιτισμό του τόπου σας στη νέα σας πατρίδα; Τι άλλο θα μπορούσατε να κάνετε
για να διατηρήσετε τον πολιτισμό σας και την εθνική σας ταυτότητα στη νέα πατρίδα;
Θυμάστε άλλα αντικείμενα που ήταν σημαντικά για τους ήρωες; Ποια θα ήθελαν να πάρουν μαζί
τους αν προλάβαιναν; Ποια πρόλαβαν να πάρουν;
Με ποιο τρόπο καταφέρνουν να διατηρούν τον πολιτισμό τους και την εθνική τους ταυτότητα ζωντανή στη νέα τους πατρίδα;
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Οι συγγραφείς

Σ Τ Ο Χ Ο Ι

Οι μαθητές ανοίγουν έναν διάλογο με τους συγγραφείς.
Καλλιεργούν την κριτική τους σκέψη.
Εξοικειώνονται με τα εργαλεία ενός συγγραφέα: τους χαρακτήρες, την πλοκή, την ανατροπή,
τα αυτοβιογραφικά στοιχεία.
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Συνάντηση κορυφής (20΄)
Ο δάσκαλος εξηγεί στα παιδιά ότι οι ιστορίες των προσφύγων λίγο πολύ μοιάζουν σε αρκετά σημεία μεταξύ τους και πως οι πρόσφυγες ως έναν βαθμό έχουν κοινή μοίρα.
Ας φανταστούμε ότι τα βιβλία μπερδεύτηκαν και οι ήρωες μετακινήθηκαν από τη μια ιστορία στην
άλλη. (Ο δάσκαλος τοποθετεί στον χάρτη τα εξώφυλλα των βιβλίων μέσα στην ίδια βάρκα.)
Στο τέλος βρέθηκαν όλοι μαζί οι ήρωες εγκατεστημένοι στην άλλη πατρίδα. Τα χρόνια έχουν περάσει και οι ήρωες έχουν να διηγηθούν κοινά βιώματα από τις περιπέτειες του ταξιδιού τους για την
«άλλη πατρίδα».
Δύο ή τρία παιδιά παίρνουν τον ρόλο ενός ήρωα (ή και ενός αντικειμένου) από τα βιβλία που
έχουν διαβάσει, τους τοποθετούν στο μέλλον και φαντάζονται τους διαλόγους μεταξύ τους καθώς
διηγούνται τις περιπέτειές τους και σχολιάζουν βρίσκοντας τα κοινά σημεία που τους συνδέουν.
Οι συγγραφείς αυτοπαρουσιάζονται
Διαβάζουμε σύντομα βιογραφικά των συγγραφέων (15΄)
Ρώτα τον δημιουργό - Τα παιδιά σε ρόλο βιογράφου (45΄)
Είσαι ο βιογράφος του συγγραφέα...
Στο πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου σου έχεις ήδη δώσει τις βασικές πληροφορίες, αυτές που πολλές
φορές μπορεί κανείς να βρει και στο διαδίκτυο, σε μια εγκυκλοπαίδεια, στο πίσω μέρος ενός βιβλίου για τους συγγραφείς ή στην ιστοσελίδα των ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΠΑΤΑΚΗ.
Το δεύτερο κεφάλαιο αφορά το συγγραφικό έργο του/της συγγραφέα και συγκεκριμένα το βιβλίο
………………………………………………………………………………….........................................
Θέλεις στο κεφάλαιο αυτό να δώσεις έναν πιο προσωπικό τόνο. Σκέψου τι θα μπορούσες να ρωτήσεις τον/τη συγγραφέα για την ιστορία, τους κεντρικούς χαρακτήρες, την πλοκή ή τον επίλογο
του βιβλίου του/της.
Μπορείς να σκεφτείς μια ερώτηση που θα έκανε τη δική σου βιογραφία πραγματικά να ξεχωρίσει
από όλες τις άλλες που μπορεί ποτέ να εκδοθούν για τον/τη συγγραφέα αυτόν/αυτήν; Μπορείς να
τον/την κάνεις να σκεφτεί λιγάκι πριν να σου απαντήσει; Αν τον/την ρωτήσεις για παράδειγμα πόσο
χρονών είναι, ε αυτό δε θέλει και πολλή σκέψη…
Ο δάσκαλος μπορεί να λειτουργήσει υποστηρικτικά στα παιδιά (χωρίς να τους υπαγορεύσει τα
παρακάτω) και να τα ενθαρρύνει να κάνουν ερωτήσεις όπως:
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- Συναντήσατε δυσκολίες γράφοντας ιστορίες γύρω από προσωπικά σας βιώματα;
Ποιες ήταν αυτές;
- Υπάρχει υλικό που δε χρησιμοποιήσατε στο βιβλίο σας....……………………….και γιατί;
- Ήταν εύκολο να γράψετε τον επίλογο του βιβλίου σας;
Τι είχατε στο μυαλό σας όταν γράφατε ότι ……………..
- Από το βιβλίο σας …………………..ξεχώρισα τον ήρωα/την ηρωίδα………......…………….
Η εικόνα του/της όταν………………………..……………..ή όταν λέει…………………………
…………………ή όταν τον/την περιγράφετε σαν………………………………………………..,
ήταν τόσο ζωντανή που νιώθω σαν να τον/τη βλέπω μπροστά μου.
Το βιβλίο σας παρουσίαζε και πολλά άλλα πρόσωπα, όμως αναρωτιέμαι αν αισθανόσασταν
πιο κοντά σας κυρίως τον/τη(ν) …………………….. ;
- Μου έκανε εντύπωση η ανατροπή της ιστορίας του βιβλίου σας………… όταν ………………
Είχαν συμβεί στην πραγματικότητα αυτά που περιγράφετε σε αυτό το σημείο;
> Η συγγραφή ενός βιβλίου είναι μια συναρπαστική, αλλά και μια μοναχική διαδικασία.
Υπάρχουν συγγραφείς που θα ήθελαν να μπορούσαν να ακούσουν τη φωνή των αναγνωστών
τους. Μπορείτε να μοιραστείτε μαζί τους τι έκανε σε σας πιο πολύ εντύπωση / τι σας συγκίνησε πιο
πολύ από την ιστορία τους για να αναλάβετε τη βιογραφία τους;
> Μπορείτε να τους στείλετε ένα γράμμα που θα γράφατε σε έναν από τους ήρωες/τις ηρωίδες των
βιβλίων τους προσπαθώντας να τον/την κάνετε να αισθανθεί καλύτερα;
> Αν θέλετε, μαζί με τις ερωτήσεις σας, μπορείτε να στείλετε μια δική σας ζωγραφιά. Μπορείτε να
αποδώσετε ζωγραφικά ένα γεγονός, το περιβάλλον στο οποίο αυτό διαδραματίζεται, τους ήρωες
του βιβλίου κτλ. (μην ξεχάσετε να δώσετε τον αριθμό της σελίδας όπου θα θέλατε να τοποθετηθεί
η ζωγραφιά σας).
> Πολλές φορές συμβαίνει να ταυτιζόμαστε με τους ήρωες των αγαπημένων μας βιβλίων. Αυτό μας
κάνει να παρακολουθούμε με μεγαλύτερο ενδιαφέρον την ιστορία, να συγκινούμαστε περισσότερο
και να κατανοούμε καλύτερα την εξέλιξη των γεγονότων.
> Διαλέξτε έναν ήρωα από τα βιβλία που διαβάσατε. Αν ήσασταν στη θέση του:
Τι είναι αυτό που θα θέλατε να ρωτήσετε τον/τη συγγραφέα που σας έπλασε;
Θα θέλατε να τον/την ευχαριστήσετε για κάτι;
Έχετε κάποιο παράπονο να του/της κάνετε;
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Να γνωρίσουν τα παιδιά και ο δάσκαλος τις κατάλληλες συνθήκες για την καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας, να αντιληφθούν την αξία της, να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη.
Το βιβλίο και το περιβάλλον του (25΄)
Για να καλλιεργήσει τη φιλαναγνωσία, ο δάσκαλος καλό θα είναι να φροντίσει το περιβάλλον στο
οποίο θα πραγματοποιηθούν οι δραστηριότητες και οι αναγνώσεις των βιβλίων: να είναι ελκυστικό
και ξεκούραστο για τους αναγνώστες (να είναι καθαρό, να διαθέτει σωστό και ξεκούραστο φωτισμό, να απομονώνει όσο είναι δυνατόν τον θόρυβο από το εξωτερικό περιβάλλον, να προσφέρει
πολλές επιλογές αναγνωσμάτων). Επίσης, καλό θα είναι να διαβάζει ο ίδιος όσο συχνότερα γίνεται μεγαλόφωνα και να επιλέγει βιβλία που ενθουσιάζουν κι εκείνον.
Γιατί διαβάζουμε βιβλία;
Γράφουμε σε χαρτί του μέτρου με καταιγισμό ιδεών με ποιο τρόπο τα βιβλία που διάβασαμε μας
βοήθησαν να αντιληφθούμε τον κόσμο, την ιστορία του τόπου μας, πώς όξυναν τις αισθήσεις μας
(με ένα βιβλίο μυρίζεις, ακούς, αγγίζεις, βλέπεις, γεύεσαι), μας ενέπνευσαν να γίνουμε πιο ενεργοί
πολίτες. Συζητάμε στην τάξη πώς ένα βιβλίο μάς βοηθά να επικοινωνούμε με τους άλλους, να
μεταδίδουμε με λόγο, παραστατικά, με ακρίβεια τι/πώς αισθανόμαστε. Αναπτύσσουμε τα επιχειρήματα της φιλαναγνωσίας για να υποστηρίξουμε ότι η ανάγνωση είναι μια πολύ δημοκρατική,
ευέλικτη, θεραπευτική δραστηριότητα αυτογνωσίας με πολλαπλά οφέλη. Με τη διαδικασία του
καταιγισμού ιδεών ο καθένας με τη σειρά σημειώνει σε χαρτί του μέτρου το επιχείρημά του.
Ο δάσκαλος με τις κατάλληλες ερωτήσεις μπορεί να ενθαρρύνει τα παιδιά να σκεφτούν:
Ένα βιβλίο το παίρνεις παντού και το διαβάζεις οποιαδήποτε ώρα της ημέρας. Με ένα βιβλίο
μαθαίνεις καινούρια πράγματα, την ιστορία του τόπου σου, χαλαρώνεις, ταξιδεύεις, εμπλουτίζεις
το λεξιλόγιό σου, καλλιεργείς την αντιληπτική σου ικανότητα και τη φαντασία σου, αναγνωρίζεις
τα συναισθήματά σου, μπορείς να παρακολουθήσεις την εξέλιξη μιας ιστορίας μέσα στον χρόνο,
να ταυτιστείς με τους ήρωες, να συγκινηθείς και στο τέλος να αισθανθείς την «κάθαρση». Με ένα
βιβλίο αναγνωρίζεις τα εσωτερικά σου διλήμματα και τις κρυφές σου επιθυμίες. Ένα βιβλίο σε συντροφεύει, όποτε θες το σταματάς, όποτε θες το ξαναρχίζεις, αν θες το αφήνεις εντελώς.
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Πώς επιλέγουμε ένα βιβλίο;
Ο δάσκαλος συζητάει με τα παιδιά τα κριτήρια με τα οποία επιλέγουν ένα βιβλίο. Σε
χαρτί του μέτρου κάθε παιδί σημειώνει την ιδέα του (ανάλογα με το είδος του, τον συγγραφέα, τον τίτλο, τα περιεχόμενά, το εξώφυλλο, το οπισθόφυλλο, την εικονογράφησή, την περίληψη, την πρώτη σελίδα, τις κριτικές στις τελευταίες σελίδες, τυχαία).
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Ελεύθερος χρόνος: βιβλίο, υπολογιστή, τηλεόραση (20΄)
Τα παιδιά χωρίζονται σε τρεις ομάδες και η καθεμιά υποστηρίζει ότι στον ελεύθερο χρόνο είναι
καλύτερο να δει τηλεόραση/να διαβάσει ένα βιβλίο/να παίξει με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή.
Με καταιγισμό ιδεών σημειώνουμε σε χαρτί του μέτρου γιατί προτιμάμε την τηλεόραση, δίπλα γιατί
προτιμάμε την ανάγνωση ενός βιβλίου και τέλος το παιχνίδι με τον υπολογιστή. Τα παιδιά της κάθε
ομάδας μπορούν επίσης να υποστηρίξουν το βιβλίο, την τηλεόραση ή τον υπολογιστή. Μπορούν
να αναπτύξουν τα επιχειρήματά τους, να φτιάξουν πλακάτ και να διαδηλώσουν, φωνάζοντας
εναλλάξ η κάθε ομάδα τα αντίστοιχα συνθήματα.
Διαφορετικά βιβλία - διαφορετικές πήγες (40΄)
Διαβάζοντας πολλά βιβλία γύρω από το ίδιο θέμα, μας δίνεται η ευκαιρία να αποκτήσουμε ευρύτερη
γνώση γύρω από αυτό και να το προσεγγίσουμε μέσα από την ξεχωριστή, μοναδική μάτια του κάθε
συγγραφέα. Πολλές φορές μάς δίνεται η δυνατότητα να μελετήσουμε το ίδιο θέμα σε διαφορετικές
εποχές, με διαφορετικές κοινωνικές ομάδες ή πολιτισμούς. Αυτό μας βοηθά να συγκρίνουμε τα
διάφορα γεγονότα μεταξύ τους και με τη δική μας εποχή, να σκεφτόμαστε τους ήρωες των βιβλίων
πάντα μαζί με τον πολιτισμό που εκείνοι κουβαλούν, μαζί με τις συνθήκες μέσα στις οποίες καλούνται
να ζήσουν. Καθώς συγκρίνουμε συνθήκες, γεγονότα, ήρωες από διαφορετικά βιβλία, η σκέψη μας
γίνεται πιο σύνθετη, πιο σφαιρική και η κριτική μας ικανότητα γύρω από ένα θέμα οξύνεται.
Για την παρακάτω δραστηριότητα χωρίζουμε τα παιδιά σε τέσσερις ομάδες και ζητάμε από
κάθε ομάδα να διαβάσει ένα από τα παρακάτω βιβλία:
Το παιδί από τη θάλασσα
Πρίγκιπας σημαίνει Αμίρ
Τα κοριτσάκια με τα ναυτικά
Η σπηλιά της γοργόνας
Προσδιορίζουμε τη χρονική περίοδο στην οποία ο κάθε συγγραφέας έχει τοποθετήσει τη δράση
του βιβλίου του και αναφερόμαστε στα αντίστοιχα ιστορικά γεγονότα. Ενθαρρύνουμε τα παιδιά να
σκεφτούν και να συγκρίνουν τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν οι ντόπιοι τους πρόσφυγες
σε καθένα από τα τέσσερα βιβλία και να διαβάσουν σχετικά αποσπάσματα στην τάξη. Συζητάμε
για τις υπηρεσίες υποδοχής προσφύγων που λειτουργούν σήμερα και οι οποίες αναφέρονται στα
βιβλία Το παιδί από τη θάλασσα και Πρίγκιπας σημαίνει Αμίρ (βλ. ενότητα IV).
Για τις σημερινές δομές φιλοξενίας ενημερωνόμαστε από την ιστοσελίδα της Ύπατης Αρμοστείας
του ΟΗΕ (www.unhcr.gr)
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Σ Χ Ε Τ Ι Κ Ο Ί

Ι Σ Τ Ό Τ Ο Π Ο Ι

Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ό

-

Δ Ι Ε Θ Ν Ε Ί Σ

Ο Ρ ΓΑ Ν Ι Σ Μ Ο Ί

-

ΥΛ Ι Κ Ό

Διεθνείς Οργανισμοί – σχετικές ιστοσελίδες για τους πρόσφυγες
Διεθνής Αμνηστία
www.amnesty.org.gr
Δραστηριότητες της Διεθνούς Αμνηστίας. ( www.amnesty.org.gr/wp-content/uploads/2010/05/packandrun.pdf )
Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ
https://www.unhcr.gr
Δραστηριότητες βιωματικής μάθησης - ανθρώπινα δικαιώματα και δικαιώματα των προσφύγων.
www.unhcr.gr/fileadmin/Greece/Extras/education_symbiosis/Symbiosis_project_manual_final.pdf

Ερυθρός Σταυρός
www.redcross.gr
Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
https://www.hrw.org/europe/central-asia/greece (ιστότοπος για την ενημέρωση τόσο των προσφύγων όσο και των μεταναστών που βρίσκονται στην Ελλάδα, καθώς και των Ελλήνων, σε
θέματα υγείας).
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Ταινιοθήκη Τηλεόρασης του Αρχείου της ΕΡΤ
Τηλεταινίες – ντοκυμαντέρ – εκπομπές με σχετικά θέματα από την ελληνική ιστορία
Δύο φορές ξένος

«Ανταλλαγές πληθυσμών στον χώρο των Βαλκανίων από τις αρχές του 20ού αιώνα, με αποκορύφωμα
τις υποχρεωτικές ανταλλαγές των ετών 1923-1924 - εκτοπισμοί των ποικίλων εθνοτικών ομάδων που
συνόδευαν το ρεύμα διάσπασης της πολυεθνικής Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και της δημιουργίας
ομοιογενών εθνικών κρατών - ελληνοτουρκική ανταλλαγή πληθυσμών που επιβλήθηκε με την υπογραφή
της Συνθήκης της Λοζάννης το 1923». (Αρχείο ΕΡΤ)

Αϊβαλιώτικο

«Η ακμή, το σύστημα δημόσιας διοίκησης και η πνευματική ζωή του Αϊβαλιού μετά το 1773 και μέχρι
τον εκτοπισμό του ελληνικού στοιχείου το 1922. Περιήγηση στην Πάνω και στην Κάτω Χώρα (Γυμνάσιο
Κυδωνιών, το σπίτι του Ηλία Βενέζη, η εκκλησία της Αγίας Τριάδας και ο ναός του Αϊ-Γιάννη στο Τσαρσί)».
(Αρχείο ΕΡΤ)

Κατά την χώραν Κύπρον Σκαιών

«Οδοιπορικό μνήμης στα κατεχόμενα της βόρειας Κύπρου». (Αρχείο ΕΡΤ)

Τη νύχτα που κατέβηκε η σβάστικα

«Στις 6 Απριλίου του 1941 οι Γερμανοί εισβάλλουν στην Ελλάδα. Οι Έλληνες αγωνίζονται να μη χάσουν την
ελπίδα τους. Στις 27 Απριλίου 1941 τα πρώτα γερμανικά στρατεύματα μπαίνουν στην Αθήνα και υψώνουν
την πολεμική σημαία τους με τον αγκυλωτό σταυρό πάνω στον ιερό βράχο της Ακρόπολης. Λίγες ημέρες
αργότερα, δύο 19χρονοι φοιτητές κατεβάζουν το σύμβολο του ναζισμού από το πανάρχαιο μνημείο του
ελληνικού κάλλους και πολιτισμού. Πρόκειται για τον φοιτητή της Ανωτάτης Εμπορικής Μανώλη Γλέζο και
τον φοιτητή της Νομικής Λάκη Σάντα». (Αρχείο ΕΡΤ)

Η οδύσσεια ενός λαού

«Η ιστορία της μετανάστευσης των χριστιανικών λαών της Κριμαίας, του Ουζμπεκιστάν, του Καζακστάν,
προβλήματα που αντιμετωπίζουν ως μειονότητες εκεί και στην επικείμενη κάθοδό τους στην Ελλάδα με
σκοπό τη μόνιμη εγκατάσταση ως πολιτικοί πρόσφυγες». (Αρχείο ΕΡΤ)

Στη Σμύρνη… χρόνια αργότερα
(α΄μέρος) / (β΄μέρος)

Προσφυγική Ελλάδα

«Το προσφυγικό ζήτημα και η αντιμετώπισή του στον ελλαδικό χώρο μετά τη μικρασιατική καταστροφή
το 1922 και την ανταλλαγή πληθυσμών το 1923. Πρώτης και δεύτερης γενιάς πρόσφυγες καταθέτουν την
προσωπική τους μαρτυρία από τα γεγονότα της καταστροφής του 1922». (Αρχείο ΕΡΤ)

Του πολέμου

«Η ιστορία ενός Έλληνα στρατιώτη την περίοδο του πολέμου του 1940. Ο Έλληνας βαδίζει στα βουνά της
Αλβανίας και κατευθύνεται στο Δέλβινο». (Αρχείο ΕΡΤ)
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IV. Υποστηρικτικό υλικό για τον δάσκαλο
Πηγές - Βιβλιογραφικές αναφορές - οπτικοακουστικό υλικό

Τραγούδια
Τζιβαέρι (Μαρίζα Κωχ)
«Το Αλάτι της Γης: Τραγούδια της ξενιτιάς» - Εκπομπή (τραγούδια από όλη την Ελλάδα)
Μέτοικος του Ζωρζ Μουστακί
Των Βαλκανίων οι πρόσφυγες, Μαχαιρίτσας, Τσακνής
Σαν άνεμος (ο καημός του πρόσφυγα), χορικό από την παράσταση Τρωάδες του Ευριπίδη,
μουσική: Θύμιος Παπαδόπουλος, στίχοι: Θέμης Μουμουλίδης, τραγουδά ο Χρήστος Θηβαίος

Ποιήματα:
Κανένας δεν αφήνει την πατρίδα του εκτός αν… της Κενυάτισσας Ουαρσάν Σάιρ
Το τραγούδι των προσφύγων, Κωστής Παλαμάς
Αν θέλεις να λέγεσαι Άνθρωπος (Τάσος Λειβαδίτης)
Νίκος Εγγονόπουλος, Ποίηση 1948
Μανόλης Αναγνωστάκης, Στον Νίκο Ε… 1949
Ιστορία - Υλικός Πολιτισμός
Το προσφυγικό ζήτημα στην Ελλάδα (1821-1930)
Ψηφιακό Σχολείο – Διαδραστικά σχολικά βιβλία (Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας – Γ΄ τάξη Γενικού Λυκείου
– ομάδας προσανατολισμού θεωρητικών επιστημών)

Βασικές έννοιες της μουσειολογίας (ένα λεξικό για ενήλικες με λήμματα όπως κληρονομιά σ.73,
μουσείο σ.89, Μουσειογραφία/Μουσειακή πρακτική σ. 94, Συλλογή σ. 106, κ.ά.), επιμέλεια André
Desvallées & François Mairesse, επιμέλεια ηλεκτρονικής έκδοσης Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων Ελληνικό
Τμήμα (ICOM HELLAS)
Μικρή ιστορία του κόσμου, Ernst Hans Gombrich
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IV. Υποστηρικτικό υλικό για τον δάσκαλο

Το άγαλμα που κρύωνε
Χαρακτήρες:

Tο μικρό προσφυγάκι, η κυρία Σεμνή, η κυρία Γαλάτεια, το Γαλάζιο
Πουλί, ο Λάμπης - ο γιος του φύλακα

Επιλογή από φράσεις του βιβλίου:

(σ.10) Κρύωνε, κρύωνε πολύ η καρδιά του που δεν ήταν μαρμαρένια.
(σ.26) Nα χορτάσουν ήθελαν τη νοσταλγία τους, που, βλέπεις,
χορτασμό δεν είχε.
Δείτε στον παρακάτω πίνακα σε ποια σημεία του βιβλίου
εντοπίζεται η αντίστοιχη θεματική:
ΘΕΜΑΤΙΚΗ
ΟΜΟΡΦΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ
ΣΚΗΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ
ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ
Η ΥΠΟΔΟΧΗ –
Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΤΟΠΙΟΥΣ
ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΕΣ – ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
(Γαλάτεια, προσφυγάκι)

ΣΕΛΙΔΑ
8
κατεστραμμένη πατρίδα (26)
η επιστροφή (13, 26)
επισκέπτες του μουσείου (8-10),
επισκέπτες (22), κυρία Σεμνή (24, 28)
12, 13

Η ΕΛΠΙΔΑ

διατήρηση πολιτισμού – τραγούδια, παραμύθια,
ένταξη προσφύγων, συνάντηση πολιτισμών (12, 28)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

δάκρυα μαργαριτάρια/κολιέ (13,14), κοχύλι, μενεξεδί
πουκάμισο (16), σταγόνες από βρύση της πατρίδας,
κουκουνάρι, πευκοβελόνα, ρούχα από τις απλώστρες στο Αιγαίο (22)

ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ (ΠΡΟΣΦΥΓΑΚΙ)
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΟΥΣΕΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ
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IV. Υποστηρικτικό υλικό για τον δάσκαλο

Το άγαλμα που κρύωνε
Χρήστος Μπουλώτης

Σχετικοί ιστότοποι/βίντεο:
«Ειρήνη»
Η ιστορία ενός παιδιού πρόσφυγα - (Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε.)
για παιδιά 5-8 ετών.

Ιστορίες χωρίς τέλος: Το άγαλμα που κρύωνε
Από την εκπομπή της εκπαιδευτικής τηλεόρασης

Το άγαλμα που κρύωνε
Στον ιστότοπο του Εθνικού και Αρχαιολογικού Μουσείου.

Ο μισεμός, χοροί και τραγούδια της ξενιτιάς
Από την Ταινιοθήκη Τηλεόρασης του Αρχείου της ΕΡΤ, παράσταση του Λυκείου Ελληνίδων στο Ηρώδειο
(παραδοσιακοί χοροί, τραγούδια, δρώμενα, απαγγελία στίχων από ηθοποιούς με θέμα την ξενιτιά).
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IV. Υποστηρικτικό υλικό για τον δάσκαλο

Το κίτρινο λεωφορείο για την πατρίδα
Χαρακτήρες:

Κύριος Στέφανος, παππούς Νικόλας, γιαγιά Ευθαλία, Βόιτσεκ,
Σαμίρα, Τάμερ, Εμπέρε, Ζαρμίνα, Αλτίν, Γιάννης

Επιλογή από φράσεις του βιβλίου:

(σ. 9) Αβάσταχτη ρουτίνα που λες και του ’κλεβε απ’ τις μέρες του
τα χρώματα, τις ευωδιές, τις γεύσεις.
(σ. 19) ακόμα και στις μέρες μας συμβαίνουν πράγματα θαυμαστά και
παράξενα, αν είμαστε έτοιμοι να μας συμβούν και, βέβαια,
αν το θέλουμε πολύ.
(σ. 24) κανένας άνθρωπος δεν αφήνει τον τόπο του παρά μόνο από
μεγάλη ανάγκη.
(σ. 25) όσοι φεύγουν στα ξένα αφήνουν πίσω την καρδιά τους, κι αν όχι
όλη, τη μισή και παραπάνω.
(σ. 25) η ιστορία του κόσμου είναι γεμάτη πρόσφυγες και μετανάστες
		
απ’ τη μια χώρα στην άλλη.
(σ. 25) στους χάρτες δε βλέπεις καθόλου ανθρώπους,
		
ούτε τη νοσταλγία τους κι ούτε πολέμους.
(σ. 25) άλλο οι χάρτες κι άλλο η πραγματική ζωή.
Δείτε στον παρακάτω πίνακα
σε ποια σημεία του βιβλίου εντοπίζεται η αντίστοιχη θεματική:
ΘΕΜΑΤΙΚΗ
ΟΜΟΡΦΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ
ΣΚΗΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ
ΑΛΛΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ
Η ΥΠΟΔΟΧΗ – Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΤΟΠΙΟΥΣ – ΕΝΤΑΞΗ
ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ
Η ΕΛΠΙΔΑ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
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IV. Υποστηρικτικό υλικό για τον δάσκαλο

Το κίτρινο λεωφορείο για την πατρίδα
Χρήστος Μπουλώτης

Σχετικά βιβλία:
Σύγχρονος Παγκόσμιος Άτλαντας, Εκδόσεις Πατάκη
Σχετικοί ιστότοποι/βίντεο:
«Ειρήνη»
Η ιστορία ενός παιδιού πρόσφυγα - (Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε.)
για παιδιά 5-8 ετών.

Ο μισεμός, χοροί και τραγούδια της ξενιτιάς
Από την Ταινιοθήκη Τηλεόρασης του Αρχείου της ΕΡΤ, παράσταση του Λυκείου Ελληνίδων στο Ηρώδειο
(παραδοσιακοί χοροί, τραγούδια, δρώμενα, απαγγελία στίχων από ηθοποιούς με θέμα την ξενιτιά).
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IV. Υποστηρικτικό υλικό για τον δάσκαλο

Το παιδί από τη θάλασσα
Χαρακτήρες:

Φοίβος, μπαμπάς Φοίβου, προπάππους Βασίλης, παππούς Φοίβος,
Χασάν

Επιλογή από φράσεις του βιβλίου:

Οι ιστορίες της προσφυγιάς μοιάζουν πολύ μεταξύ τους.
Τι καλά να είναι κοντά οι δικοί σου, να νιώθεις ασφάλεια και προστασία.
Είσαι στο σπίτι σου και δεν μπορεί να σε διώξει κανένας.
Αξιωματικός Υπηρεσίας: Κακιά στιγμή και η ευθύνη όλη δική μας.
Πόσο εύκολα συνεννοούνται μεταξύ τους τα παιδιά, ακόμα κι αν
δεν ξέρουν το ένα τη γλώσσα του άλλου...
Το παιδί από τη θάλασσα είναι αδελφός μου…
Δείτε στον παρακάτω πίνακα
σε ποια σημεία του βιβλίου εντοπίζεται η αντίστοιχη θεματική:
ΘΕΜΑΤΙΚΗ
ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΜΟΣ –
ΣΚΗΝΕΣ ΤΡΟΜΟΥ

ΣΕΛΙΔΑ
καταστροφή Σμύρνης - προπάππους Βασίλης

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ

Ταξίδι προς την Ελλάδα (Μυτιλήνη), βουλιάζει η βάρκα που μετέφερε τον Χασάν, ο πατέρας του Χασάν πνίγεται στο ναυάγιο

Η ΥΠΟΔΟΧΗ – Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΤΟΠΙΟΥΣ - ΕΝΤΑΞΗ

Ερυθρός Σταυρός, ναύτες σώζουν τον Χασάν, κατάσταση πρόσφυγα (ταλαιπωρημένος, τρομοκρατημένος, δεν μπορεί να
μιλήσει, κοινές αντιδράσεις προπάππους Βασίλης και Χασάν),
ενεργοί πολίτες (ο μπαμπάς του Φοίβου), κίνδυνος εκμετάλλευσης προσφύγων, παιχνίδι: δώρο του Φοίβου στον Χασάν, ζωγραφιά Χασάν στον Φοίβο, ο Χασάν προτιμά να μείνει με τους
συμπατριώτες του στην Κρήτη (μιλούν την ίδια γλώσσα)

© Με αφορμή ένα βιβλίο... | Στον δρόμο... για τις «άλλες πατρίδες» των προσφύγων

52

IV. Υποστηρικτικό υλικό για τον δάσκαλο

Το παιδί από τη θάλασσα
ΘΕΜΑΤΙΚΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

Η ΕΛΠΙΔΑ

ΣΕΛΙΔΑ
ποια είναι τα δικαιώματα και πώς θεσπίστηκαν, διεθνείς οργανισμοί, αναζήτηση από αστυνομία, ποιος είναι ο υπεύθυνος, κέντρο λαθρομεταναστών, ιδρύματα υποδοχής-ξενώνας στην Κρήτη, άσυλο, λειτουργοί της δικαιοσύνης (δικηγόροι, εισαγγελείς)
μια νέα ζωή (σπουδές, νέα οικογένεια), συμπατριώτες στη νέα
πατρίδα, παιχνίδι: η διεθνής γλώσσα επικοινωνίας μεταξύ των
παιδιών, ενεργοί πολίτες

Σχετικά βιβλία:
Το Σύνταγμα της Ελλάδας για παιδιά,
Τζ. Παπαντωνοπούλου-Καρατζά, εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη

Τι τους θέλουμε τους νόμους,

Λ. Σκουλαρίκη, εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη

Πρίγκιπας σημαίνει Αμίρ,

Άννα Κοντολέων, Εκδόσεις Πατάκη

Σχετικοί ιστότοποι/βίντεο:
«Ειρήνη»
Η ιστορία ενός παιδιού πρόσφυγα - για παιδιά 5-8 ετών
(Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε.).

Κανένας δεν αφήνει την πατρίδα του εκτός αν…
Ποίημα της Κενυάτισσας Ουαρσάν Σάιρ

Ο μισεμός, χοροί και τραγούδια της ξενιτιάς
Από την Ταινιοθήκη Τηλεόρασης του Αρχείου της ΕΡΤ, παράσταση του Λυκείου Ελληνίδων στο Ηρώδειο
(παραδοσιακοί χοροί, τραγούδια, δρώμενα, απαγγελία στίχων από ηθοποιούς με θέμα την ξενιτιά).
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IV. Υποστηρικτικό υλικό για τον δάσκαλο

Τα κοριτσάκια με τα ναυτικά
Χαρακτήρες:

Μανώλης (μπαμπάς), Κατινάκι, Μαρίτσα, γιαγιά Ξανθίππη, παππούς,
θείος Αμφίλος, θείος Παύλος, θείος Σωκράτης, ξαδέλφη Μαρίτσα,
αξιωματικός σύζυγος Μαρίτσας, θεία Πολυξένη

Επιλογή από φράσεις του βιβλίου:

(σ. 40) (1919 άφιξη των ελληνικών καραβιών στη Σμύρνη, οι Σμυρνιοί
πανηγυρίζουν) Κανένας στη Σμύρνη δεν είναι καθωσπρέπει
σήμερα. Έχει δει ποτέ κανένας καθωσπρέπει ευτυχισμένο
άνθρωπο;
(σ. 62) Ο Μανώλης προς τη γυναίκα του:
Γραφτό δεν ήταν να ζήσουμε ελεύθεροι, αλλά άσχημα
περνάγαμε τόσα χρόνια; Σε πείραξε εσένα Τούρκος ποτέ;
(σ. 87) Τα δαχτυλίδια μας πέσανε, μα τα δάχτυλα μας μείναν.
(σ. 90) (σχόλιο για τη μαμά)
Δεν ήταν ούτε μαμά ούτε ξένη κι αυτό ήταν το χειρότερο.
(σ. 91) (σχόλιο για τον μπαμπά)
…για κείνον όλα ήτανε προσωρινά… ήτανε έμπορος εκείνος
κι ήξερε πώς θα ξαναστρώσει τη ζωή τους.
(σ. 101-102) Εκείνο το βράδυ κάηκε η Σμύρνη για δεύτερη φορά.
Κι ήταν ακόμα πιο κρίμα, γιατί δεν μπορούσαν ούτε την ομορφιά
της να κλάψουν. Ποιος κλαίει για μια χρυσαλλίδα που ακόμα
δεν έχει βγει από το κουκούλι της;
(σ. 110) η ιδέα πως δε θα ανήκε πια σε μια κοινωνία ριζωμένη από
αιώνες στον ίδιο τόπο, αλλά σε μια άλλη, που χτιζόταν εκείνη τη
στιγμή πάνω στις πέτρες. Αυτή η ιδέα την έκανε να νιώθει
ξεπεσμένη, παραμελημένη, αδικημένη ανεπανόρθωτα.
(σ. 11) Δουλειά δική τους ήταν να μην ξεχάσουν! Να μην αλλάξουν
ούτε σταλιά! Δουλειά δική τους ήταν ν’ αποδείξουν πως ο
κόσμος που ’φεραν ήταν πιο όμορφος και πιο ανθρώπινος
απ’ αυτόν που βρήκαν, φτιάχνοντας εκεί, στην ξερή γη, μια
καινούρια Ιωνία, ολόιδια με την παλιά, για κείνες και τα παιδιά
τους.
© Με αφορμή ένα βιβλίο... | Στον δρόμο... για τις «άλλες πατρίδες» των προσφύγων

54

IV. Υποστηρικτικό υλικό για τον δάσκαλο

Τα κοριτσάκια με τα ναυτικά
Δείτε στον παρακάτω πίνακα
σε ποια σημεία του βιβλίου εντοπίζεται η αντίστοιχη θεματική:
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
πλούτος – ρούχα (10), βόλτα με την άμαξα, βόλτα με τον
μπαμπά (18-21), γλώσσα επικοινωνίας τα ελληνικά (28),
ΟΜΟΡΦΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ το μεγάλο σπίτι της γιαγιάς (29-32), η καλή ζωή επανήλθε στη Σμύρνη (43), χοροί (46), σχέσεις Τούρκων-Ελλήνων (41, 62), ζεστασιά των ανθρώπων (109)
τάγματα εργασίας (26, 27, 28), ο Μανώλης λιποταχτεί
και κρύβεται για τέσσερα χρόνια (29) πανηγυρισμοί πριν
ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΑΝΗΣΥΧΗΤΙΚΑ ΣΗΜΑΔΙΑ την καταστροφή (39-40), πόλεμος (59), προδοσία των
συμμαχικών δυνάμεων (60-61), 1922, οι Τούρκοι στη
Σμύρνη (63), ετοιμασίες αποσκευών / μπόγων (64)
πυρκαγιά (65), Σφαγή, εκρήξεις, καταστροφή σπιτιού,
αναζήτηση συγγενών (66-68), οι Τούρκοι παίρνουν αιχΑΙΦΝΙΔΙΑΣΜΟΣ – ΣΚΗΝΕΣ ΤΡΟΜΟΥ μαλώτους-ομήρους άντρες και όμορφες κοπέλες (70-72),
δωροδοκία και διαφυγή (72-74), η στάση των Άγγλων
(75)
τι πρόλαβαν να πάρουν μαζί τους (μεταξωτό κρεμασίδι, εσώρουχα) και τι άφησαν (μπόγο με τα ασημικά)
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ (80-81), χρήματα (83). Η Σμύρνη καίγεται για «δεύτερη
φορά», φωτιά στα προσφυγικά, προλαβαίνουν να σώσουν μια μπουκάλα με λάδι (102-103)
στο πλοίο για τη Λέσβο, ποδαρόδρομο για τη Μυτιλήνη,
στο πλοίο για τον Πειραιά (76, 78), οι πρόσφυγες αναζηΤΟ ΤΑΞΙΔΙ
τούν κατοικία στην Ελλάδα και χωρίζονται οι οικογένειες
(79), στο τραίνο για τον Βόλο (79, 80)
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IV. Υποστηρικτικό υλικό για τον δάσκαλο

Τα κοριτσάκια με τα ναυτικά
ΘΕΜΑΤΙΚΗ

ΣΕΛΙΔΑ

συνθήκες ζωής, παράπονο (83-85), υπερηφάνεια της
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΛΛΗ ΠΑΤΡΙΔΑ – μαμάς (87-90, 110-111), νοσταλγία και υπερηφάνεια
ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΖΩΗΣ – (107-109, 114,115), η αλλαγή στη συμπεριφορά της μαΟΙ ΠΡΟΦΥΓΕΣ «ΛΥΓΙΖΟΥΝ» μάς, η αδυναμία της να δεχτεί τη νέα κατάσταση και η
περιφρόνησή της για τον άντρα της (110-116)
αντιμετώπιση στο σχολείο (85-87), στο εργοστάσιο (92),
απειλές ντόπιων για εμπρησμό στις προσφυγικές παράΗ ΥΠΟΔΟΧΗ – Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΟ γκες (100), φωτιά στα προσφυγικά (101), θάνατος
ΤΟΥΣ ΝΤΟΠΙΟΥΣ Κομιανού (102-103), οι Βολιώτες διώχνουν τους πρόσφυγες μακριά από τον συνοικισμό τους, την καθημερινότητά τους και την αγορά τους (117-118)
ελπίδες του Μανώλη ότι θα ξαναστρώσει η ζωή τους
(91), ο πολιτισμός, η περηφάνια και η γλυκύτητα των
Σμυρνιών κερδίζει την τοπική κοινωνία (95-97), ο έρωτας, ο αξιωματικός και το Κατινάκι (98, 99), ο Κομιανός,
Η ΕΛΠΙΔΑ – Η ΖΩΗ ΞΑΝΑΡΧΙΖΕΙ γειτονόπουλο από τη Σμύρνη, ερωτεύεται το Κατινάκι
(99-101), αποφασισμένοι να στήσουν τη ζωή τους από
την αρχή για δεύτερη φορά, κρατική επιχορήγηση προσφυγική κατοικία (105-106), η διατήρηση του πολιτισμού
τους (118-119)

Σχετικά βιβλία:
Στου Χατζηφράγκου, Κοσμάς Πολίτης, Βιβλιοπωλείον της Εστίας
Ματωμένα χώματα, Διδώ Σωτηρίου, εκδόσεις Κέδρος
Αιολική γη, Ηλίας Βενέζης, Βιβλιοπωλείον της Εστίας
Το νούμερο 31328, Ηλίας Βενέζης, Βιβλιοπωλείον της Εστίας
Σχετικοί ιστότοποι/βίντεο:
Μικρασιατική Καταστροφή. National Geographic (βίντεο)
H Μικρασιατική Καταστροφή. Από την εκπ. «Η μηχανή του χρόνου»
Κανένας δεν αφήνει την πατρίδα του εκτός αν… Ποίημα της Κενυάτισσας Ουαρσάν Σάιρ.
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IV. Υποστηρικτικό υλικό για τον δάσκαλο

Η σπηλιά της γοργόνας
Χαρακτήρες:

Βαγγελιώ, Περικλής & Ξενοφώντας (αδέλφια Βαγγελιώς), Φωτεινή
(η κόρη της Βαγγελιώς), Εμινέ (φίλη Φωτεινής), Φλωρή (γυναίκα του
Περικλή), Χρυσούλα & Καλλιοπίτσα (κόρες Φλωρής), Δήμητρα (γυναίκα Ξενοφώντα), Πυθαγόρας & Σοφία (παιδιά Ξενοφώντα & Δήμητρας), Τηλέμαχος (ανιψιός Βαγγελιώς), καπετάν Κωσταντής, καπετάνισσα, Σμαρώ (κουμπάρα Βαγγελιώς), Γιωργάκης (γιος Σμαρώς)

Επιλογή από φράσεις του βιβλίου:
(σ.18) Βλέπετε οι μεγάλες ιδέες δεν έχουν όρια
γι’ αυτό και τις λένε μεγάλες.
(σ. 25) Πρέπει κανείς να απλώνεται όσο τον χωράει το πάπλωμά του.
(σ.188) Δούλεψε καλά ο χρόνος. Μπορεί να μας άφησε σημάδια
αλλά δε θέλουμε να τα ξεχάσουμε. Να θυμόμαστε θέλουμε,
να συγχωρούμε, να ελπίζουμε και ν’ αγαπάμε.
(σ.189) Δε νιώθω μίσος για κανέναν πια... αλλά δεν πρέπει να
ξεχάσουμε όσα ζήσαμε. Έχουμε χρέος να κρατήσουμε τις
μνήμες ζωντανές. Για να μη ζήσει η πατρίδα μας άλλες
καταστροφές και ξεριζωμούς...
Δείτε στον παρακάτω πίνακα
σε ποια σημεία του βιβλίου εντοπίζεται η αντίστοιχη θεματική:
ΘΕΜΑΤΙΚΗ

ΣΕΛΙΔΑ

ΟΜΟΡΦΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ

πίκρα και νοσταλγία (15), τραπέζια, γιορτές (17, 21), καλή
σχέση Τούρκων-Ελλήνων (23, 24), αστική κοινωνία και επιχειρήσεις (49)

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΑΝΗΣΥΧΗΤΙΚΑ ΣΗΜΑΔΙΑ

άφιξη των ελληνικών πλοίων στη Σμύρνη, νίκες των Ελλήνων
επί των Τούρκων (16-17), τάγματα εργασίας (18), νίκες των
Τούρκων επί των Ελλήνων (22), αλλαγή στις σχέσεις Τούρκων- Ελλήνων, Εμινέ (24, 25,26), ο ρόλος των Μεγάλων Δυνάμεων (24, 25)
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IV. Υποστηρικτικό υλικό για τον δάσκαλο

Η σπηλιά της γοργόνας
ΘΕΜΑΤΙΚΗ

ΣΕΛΙΔΑ
εργόχειρο, κειμήλιο (11,12), «αλλοπρόσαλλα» πράγματα: ένα
τηγάνι, μια πολυθρόνα, ένα κάδρο με φωτογραφία του γαμπρού και της νύφης (34), η κατασκευή του εργόχειρου από
τα κουρέλια της Σμύρνης (39-40).

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΜΟΣ – ΣΚΗΝΕΣ ΤΡΟΜΟΥ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ

Η ΥΠΟΔΟΧΗ – Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΤΟΠΙΟΥΣ

Το εργόχειρο συμβολίζει την ιστορία της οικογένειας (42, 43),
ευλογεί τα στέφανα της Δήμητρας (82), το ευλογεί ο παπάς
στον γάμο της Δήμητρας (83), λερώνεται με κρασί (106), λερώνεται με κερί στη σπηλιά της γοργόνας, όταν συντροφεύει
τη Φωτεινή στον γάμο της (116), γίνεται σάβανο για τη Φλωρή
(127), ακουμπούν πάνω του τα στέφανα του γάμου της Σοφίας και το ευλογεί ο παπάς (156), καλύπτουν την είσοδο του
υπογείου όπου κρύβεται ο Γιωργάκης από τους κυβερνητικούς (171), λερώνεται με αίμα (172)
φτάνουν τα κακά νέα στην πόλη, οι άνθρωποι κυκλοφορούν
με μπόγους στα χέρια (27, 28), η προσπάθεια για επιβίβαση
στην προκυμαία, η αντίδραση του αγγλικού ναυτικού (29-31),
λεηλασίες, αγριότητες (36, 37)
32, 33
οι πρόσφυγες μόλις έχουν φτάσει στο λιμάνι (34-35), ανθρώπινη υποδοχή απο την οικογένεια του καπετάν Κωσταντή,
προκαταλήψεις, περιφρόνηση ντόπιων (37), κλειστές πόρτες
στους πρόσφυγες για εύρεση εργασίας (40), περιφρόνηση
από τους συμμαθητές στο σχολείο (44-46), το ποδήλατο του
Πυθαγόρα: η χαρά (66) και η εκδίκηση των ντόπιων – το ατύχημα με το ποδήλατο (68), το ατύχημα στη θάλασσα με τον
σταυρό των Φώτων (87-88), οι ντόπιοι δε δέχονται στα σπίτια
τους τα παιδιά των προσφύγων στη γιορτή του Πάσχα (71), οι
ντόπιοι ζηλεύουν τη Δήμητρα για τον γάμο της με τον καλύτερο γαμπρό (84)

© Με αφορμή ένα βιβλίο... | Στον δρόμο... για τις «άλλες πατρίδες» των προσφύγων

58

IV. Υποστηρικτικό υλικό για τον δάσκαλο

Η σπηλιά της γοργόνας
ΘΕΜΑΤΙΚΗ

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΛΛΗ ΠΑΤΡΙΔΑ

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ

ΣΕΛΙΔΑ
η εγκατάσταση (37), νέα ρούχα, δουλειά (38, 48, 50, 63), ο
πολιτισμός των Σμυρνιών μεταφέρεται στην άλλη πατρίδα
(40-41, 48), φτωχική ζωή, γεμάτη απώλειες (42, 43), οικόπεδα
για πρόσφυγες (49), οι πρόσφυγες σμίγουν και πάλι (Σμαρώ
με τον γιο της Γιωργάκη) (54-62)
πίκρα και νοσταλγία (13, 14)

ΝΕΕΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ
ΠΡΟΦΥΓΩΝ

εξόριστοι του καθεστώτος του Μεταξά, ο Γιωργάκης αντικαθεστωτικός (95-97), κομμουνιστές-φασίστες, Γιωργάκης – Νώντας (98,100), η άνοδος του Χίτλερ, οι νίκες των ναζιστών, ο
Μουσολίνι, η φασιστική σημαία στην Ακρόπολη (109-113), οι
κατακτητές στη Σάμο, αρπάζουν τα αγαθά του νησιού, η απαγόρευση της κυκλοφορίας, η επίταξη του σπιτιού του Χατζημανωλάκη (116-118), η μαύρη αγορά, τα συσσίτια (120-121),
προδοσίες και φιλογερμανικές τάσεις (123-124), οι αγριότητες
του πολέμου, η Φλωρή κρεμασμένη στην πλατεία του χωριού
(126-127), ένας Ιταλός γιατρός άνθρωπος (132-134), οι κομμουνιστές πρόσφυγες στον Λίβανο, στην Παλαιστίνη,
στην Αίγυπτο (161), αγριότητες Εμφυλίου (176-180)

Η ΕΛΠΙΔΑ, ΜΙΑ ΝΕΑ ΖΩΗ

η δύναμη της ζωής, τα αυτοσχέδια παιχνίδια (70), γιορτές,
φαγητά, τραγούδια, χοροί, γάμος της Δήμητρας με τον Χατζημανωλάκη (71-81), η Φωτεινή και ο Δημητρός ερωτεύονται και
η σπηλιά της γοργόνας (91-94), ο γάμος της Φωτεινής και του
Δημητρού στη σπηλιά της γοργόνας (114-116), το θαύμα της
σπηλιάς της γοργόνας: χρόνια μετά, σαν να μην πέρασε μια
μέρα (130), η Σοφία και ο Οδυσσέας ερωτεύονται, ο ξενιτεμός
του Οδυσσέα, ο γάμος τους (136-157), οι κατακτητές αρπάζουν τις περιουσίες των Σαμιωτών (164), οι αντάρτες επιστρέφουν μετά το τέλος του πολέμου (166), δεξιοί – αριστεροί,
εθνική διχόνοια (167-172)
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Η σπηλιά της γοργόνας
Λίτσα Ψαραύτη

Σχετικά βιβλία:
Το γεφύρι της Ανατολής, Ηρώ Παπαμόσχου, Εκδόσεις Πατάκη
Οι δραπέτες του καστρόπυργου, Λίτσα Ψαραύτη, Εκδόσεις Πατάκη
Τα κοριτσάκια με τα ναυτικά, Ελένη Δικαίου, Εκδόσεις Πατάκη
Στου Χατζηφράγκου, Κοσμάς Πολίτης, Βιβλιοπωλείον της Εστίας
Ιστορία ενός αιχμαλώτου, Στρατής Δούκας, εκδόσεις Κέδρος
Ματωμένα χώματα, Διδώ Σωτηρίου, εκδόσεις Κέδρος
Αιολική γη, Ηλίας Βενέζης, Βιβλιοπωλείον της Εστίας
Το νούμερο 31328, Ηλίας Βενέζης, Βιβλιοπωλείον της Εστίας
Γαλήνη, Ηλίας Βενέζης, Βιβλιοπωλείον της Εστίας
Σχετικοί ιστότοποι/βίντεο:
Μικρασιατική Καταστροφή. National Geographic (βίντεο)
H Μικρασιατική Καταστροφή. Από την εκπ. «Η μηχανή του χρόνου»
Κανένας δεν αφήνει την πατρίδα του εκτός αν… Ποίημα της Κενυάτισσας Ουαρσάν Σάιρ.
Νίκος Εγγονόπουλος, Ποίηση 1948
Στον Νίκο Ε… 1949 Μανόλης Αναγνωστάκης
«Η Ελλάδα του Χίτλερ»: Από την Αλβανία στην Κρήτη / Τρόμος και αντίσταση στο τρίτο
Ράιχ / Η πικρή απελευθέρωση Από την εκπομπή «Ρεπορτάζ χωρίς σύνορα»
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Το διπλό ταξίδι
Χαρακτήρες:

Ρασμίγια, Σάρα, Ισμήνη, θείος Λεωνίδας

Επιλογή από φράσεις του βιβλίου:

(σ. 27) Ήταν ένας αργόσυρτος χειμώνας, που έλεγες πως δε θα
		
τελειώσει ποτέ. Η φύση όμως δε λογαριάζει πολέμους και
		
δυστυχίες. Μόλις μπήκε ο Μάης φόρεσε τα καλά της.
(σ. 46) Σε ποιο Δίκαιο, σε ποια σελίδα, σε ποιο άρθρο λέει πως
		
δεν πρέπει ν’ αγαπιούνται δύο άνθρωποι που οι χώρες τους
		
βρίσκονται σ’ εμπόλεμη κατάσταση;
(σ. 46) Για μας δεν υπάρχουν πόλεμοι γιατί υπάρχει αγάπη,
		
δεν υπάρχουν σύνορα, γιατί σύνορα η αγάπη δεν έχει.
(σ. 55) (ηχοτοπία) Δεν είμαι μόνη. Έχω συντροφιά μου τη μουσική...
		
Όλα ολόγυρα είναι μουσική. Τα βατράχια που κουβεντιάζουν,
		
η ανάσα της γης, το βουητό των εντόμων, η ανατριχίλα των
		
φύλλων που τα χαϊδεύει ο αγέρας, το τρέμουλο των αστεριών.
(σ. 67) Ο χρόνος δε μετριόταν πια με κοφτές στιγμές, είχε γίνει ένα
		
σκοτεινό στόμα που μας ρούφαγε και τα λεπτά μάκραιναν και
		
γίνονταν αιώνες.
(σ. 67) ολόγυρα σιωπή θανάτου
		
λες και η φύση κρατούσε την αναπνοή της.
(σ.115) (εμφύλιος) είναι ώρα για φαγωμάρες; Να λευτερωθεί πρώτα
		
η πατρίδα μας, τ’ άλλα θα τα βρούμε μεταξύ μας.
		
Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα χρειάζεται όλα τα παιδιά της.
(σ.164) κάθε καμπαναριό κρύβει και μια αίρεση, κάθε τζαμί και κάθε
		
χάβρα ένα μπερδεμένο κουβάρι από θρησκευτικές αναζητήσεις
		
που μάχονται μεταξύ τους, πότε φανερά και πότε κρυφά.
(σ.169) τον πόλεμο τον ξέρουν όλοι, γεννήθηκε μαζί με τον άνθρωπο
(σ.197) από τότε που ο Κάιν σκότωσε τον αδελφό του. Φορτωθήκαμε
		
τους μπόγους, μπήκαμε στη γραμμή. Πόσο ανάλαφρος γίνεται
		
ο μπόγος όταν παίρνεις τον δρόμο της επιστροφής
		
για την πατρίδα!
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IV. Υποστηρικτικό υλικό για τον δάσκαλο

Το διπλό ταξίδι
Δείτε στον παρακάτω πίνακα
σε ποια σημεία του βιβλίου εντοπίζεται η αντίστοιχη θεματική:
ΘΕΜΑΤΙΚΗ

ΟΜΟΡΦΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ

ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΑΓΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΣΕΛΙΔΑ
οι χοροί στο σπίτι της Ρωσίδας αριστοκράτισσας (22), τραπέζια (23-24), η θέα από το μπαλκόνι (39), ο έρωτας της Ισμήνης με τον Βιτόριο, το δίλημμα της Ισμήνης, της οικογένειάς
της και άλλων ζευγαριών Ιταλοελλήνων με τραγικό τέλος (4248), ο πόλεμος τελείωσε, οι Ιταλοί πανηγυρίζουν με τους Έλληνες (49-53), η αγάπη της Σάρας για τη μουσική (55)
Συνθήματα στους δρόμους, «σύνδεσμοι» (33)

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΣΗΜΑΔΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

μετακόμιση, βαριά ατμόσφαιρα (60)

ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΜΟΣ – ΣΚΗΝΕΣ ΤΡΟΜΟΥ

βομβαρδισμός των ναζί στη Σάμο (12), βομβαρδισμός, καταστροφές, μακελειό, απόγνωση (64-71), εφιάλτης βομβαρδιστικού (72), Εμφύλιος (115, 209), Β΄ Παγκόσμιος πόλεμος (167169), ατομική βόμβα (195-196), στρατόπεδο συγκέντρωσης
(217-223, 229-233)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ

κάδρο με δελφίνι (30-31), κακός οιωνός το κεφάλι μέσα στη
θάλασσα (61), μέσα το κεφάλι (136, 185), το κάδρο στη θάλασσα (208), το κουκλίστικο σπιτάκι, ο κόσμος των ονείρων
της μικρής αδελφής της Ισμήνης (63), πακετάρισμα για τη
φυγάδευση στη Μέση Ανατολή (74,75), τα ενέχυρα των προσφύγων στο συρτάρι του τοκογλύφου (102), τα κουζινικά που
έμειναν πίσω (105)
οι διωγμοί των Εβραίων (57, 58), στη βάρκα υγρασία, κρύο,
θαλασσοταραχή, περιπολία κατακτητών (79-80), απόβαση,
στάση στο Κουσάντασι, κοσμοσυρροή προσφύγων, αναζήτηση των γνωστών, συγγενών, δύο φορές πρόσφυγες,
συνθήκες στο τραίνο για Συρία, Γάζα, απολύμανση (82-90),
βγαίνουν οι μισοί πρόσφυγες από τη βάρκα (190), Εβραίοι
πρόσφυγες (213-216)
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IV. Υποστηρικτικό υλικό για τον δάσκαλο

Το διπλό ταξίδι
ΘΕΜΑΤΙΚΗ

ΣΕΛΙΔΑ

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ - ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟΣ
– ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΟ – ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ

προκαταλήψεις εναντίον των Εβραίων (56-57), βόμβα Παλαιστινίων, προκαταλήψεις Παλαιστινίων εναντίον Εβραίων
(144-145), διωγμός Παλαιστινίων (149-151, 154), οι Γερμανοί
θύματα του Φύρερ (156-157), μακρά ιστορία της Ιερουσαλήμ
(163-164)

Η ΥΠΟΔΟΧΗ – Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΤΟΠΙΟΥΣ –
ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

υποδοχή από πατριώτες (91), συνθήκες διαβίωσης στο στρατόπεδο, ερημιά, μυρωδιές, στη σκηνή, κρύο, πλημμύρες,
(91-95), το φαγητό (100), τοκογλύφος, διανομή ιματισμού, παράταιρα ρούχα (119), θερμή υποδοχή από τον πάτερ Γελάσιο
στην Ιερουσαλήμ (160), περιφρόνηση εναντίον των προσφύγων (177-179)

Η ΕΛΠΙΔΑ – ΜΙΑ ΝΕΑ ΖΩΗ

τα παιδιά παίζουν, η φύση (99), τα χρώματα της φύσης (108),
η φαντασία – το καράβι που κατασκεύασε ένα παιδί για τον
δρόμο του γυρισμού (110), Χριστούγεννα (116-118), με τα
χρήματα από τα κάλαντα παίρνουν από τον τοκογλύφο τα
σκουλαρίκια της μαμάς (118), η μαμά ράβει καλύμματα με
κουρελάκια από φανταχτερά ρούχα και με βελονάκι και δίνει
χρώμα στον θάλαμο (120), χοροί, μουσική και γλέντια, θεατρικές παραστάσεις, Βέμπο (123-125), μια νέα φίλη, η Ρασμίγια
και η αγάπη της για τη ζωγραφική (130-131), νέο σπιτικό
στην Ιερουσαλήμ (161), τα παιχνίδια των παιδιών (165-166),
Πατριαρχείο και πρόσφυγες (176), απελευθέρωση (189-191),
επιστροφή στη Σάμο, άφιξη των Εβραίων από όλο τον κόσμο
στο Ισραήλ (196-202), άφιξη στην πατρίδα (204)
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Το διπλό ταξίδι

Λίτσα Ψαραύτη

Σχετικά βιβλία:

Η σπηλιά της γοργόνας, Λίτσα Ψαραύτη, Εκδόσεις Πατάκη
Το γεφύρι της Ανατολής, Ηρώ Παπαμόσχου, Εκδόσεις Πατάκη
Οι δραπέτες του καστρόπυργου, Λίτσα Ψαραύτη, Εκδόσεις Πατάκη
Τα κοριτσάκια με τα ναυτικά, Ελένη Δικαίου, Εκδόσεις Πατάκη
Στου Χατζηφράγκου, Κοσμάς Πολίτης, Βιβλιοπωλείον της Εστίας
Ματωμένα χώματα, Διδώ Σωτηρίου, εκδόσεις Κέδρος
Αιολική γη, Ηλίας Βενέζης, Βιβλιοπωλείον της Εστίας

Σχετικοί ιστότοποι/βίντεο:
Φιλιά εις τα παιδιά

Ντοκυμαντέρ του Βασίλη Λουλέ

Η ζωή είναι ωραία
Κινηματογραφική ταινία (εδώ το trailer).

Ολοκαύτωμα από το Εβραϊκό Μουσείο
Εκπαιδευτικά προγράμματα και μουσειοσκευές

«Η Ελλάδα του Χίτλερ»: Από την Αλβανία στην Κρήτη / Τρόμος και αντίσταση στο τρίτο
Ράιχ / Η πικρή απελευθέρωση Από την εκπομπή «Ρεπορτάζ χωρίς σύνορα»
Η απελευθέρωση της Αθήνας
Από την Ταινιοθήκη Τηλεόρασης του Αρχείου της ΕΡΤ

Το χρονικό της Κατοχής
Από την εκπομπή «Η μηχανή του χρόνου»
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IV. Υποστηρικτικό υλικό για τον δάσκαλο

Για την άλλη πατρίδα
Χαρακτήρες:

παππούς Αριστοτέλης, θείος Ιάσονας, μαμά Νεφέλη, μπαμπάς
Αντρέας, Τέλης, Ηλέκτρα και Δανάη (αδελφές του Τέλη), ο οικογενειακός φίλος, ο κύριος Βαρούχ, Λεπαντάρ (προϊστάμενος θείου Ιάσονα),
Ναταλία (μέλλουσα σύζυγος του θείου Ιάσονα), Στεφάν (φίλος του
Ιάσονα), Κυριάκος, μάνα Κυριάκου

Επιλογή από φράσεις του βιβλίου:

(σ. 59) Ακούμπησε με τα χέρια τους τοίχους...
		
Νιώθουν άραγε τα άψυχα; Καταλαβαίνουν σα θέλει κάποιος
		
να τα χαϊδέψει; Μα ένα σπίτι δεν είναι άψυχο.
(σ.72-73) Ιάσονας: Τι σε κάνει στ’ αλήθεια να γράφεις;
		
Πώς νιώθεις; Πώς αρχίζεις; …
		
Στεφάν: Νιώθω ένα βάρος στο στέρνο μου.
Ένα κουβάρι, θαρρείς, σφιχτά τυλιγμένο, που θέλω να βρω
την άκρη, να την τραβήξω, να το ξετυλίξω, να βγει από μέσα
μου. Και κάποια μέρα το κουβάρι ξελύνεται… Ξετυλίγεται.
Κι η πένα μου τρέχει… τρέχει… κι εγώ λευτερώνομαι. Σα μάνα
που γεννάει παιδί… Άλλες φορές, νιώθω σα να πρέπει να χτίσω ένα σπίτι. Βάζω τα θεμέλια, κάνω το σχέδιο του γραφτού
μου. Και χτίζω πέτρα την πέτρα, τούβλο το τούβλο, σύμφωνα
με τούτο το σχέδιο. Άλλοτε πάλι, αισθάνομαι αυτά που θέλω
να πω σαν κορφούλες που πρέπει να τις ανέβω, ώσπου να
φτάσω την πιο ψηλή κορφή κάποιου βουνού. Τις ανεβαίνω μία
μία και κάθε τόσο λέω: λαχάνιασα, δεν μπορώ άλλο. Μα σαν
ξαποστάσω, σαν περάσει μια μέρα, δύο, ανεβαίνω κι άλλη,
έπειτα κι άλλη. Άλλο ένα κομμάτι γράφω, άλλο ένα… Και κάποτε βρίσκομαι στην ψηλή κορφή – στο τέλος του γραφτού
εκείνου.
(σ. 137) Έπειτα ο πόνος βουβαινόταν πέτρωνε γινόταν πείσμα
και υπομονή. Πείσμα να επιζήσουν. Υπομονή να διώξουν
μια μέρα τους εχθρούς και να γυρίσουν στα σπίτια τους.
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Για την άλλη πατρίδα
(σ. 147) Αν δε νοιαζόμαστε μονάχα για τον εαυτό μας αλλά
μας νοιάζουν και οι άλλοι, τότε χρειάζεται οργάνωση,
κοινή προσπάθεια.
(σ. 148) να ζουν αδελφωμένοι και λέφτεροι όλοι οι άνθρωποι,
όλοι οι λαοί, καθένας με τα ήθη και τα έθιμά του, τη γλώσσα, τις
ιδιομορφίες του, σαν καλοί γείτονες – οικογένειες μονιασμένες
που κατοικούν η μια δίπλα στην άλλη και φτιάχνουν με την ποικιλία και την αγάπη τους μια χαρούμενη πόλη. Κι ο καθένας να
δει ό,τι καλύτερο έχει, να πασχίζει με τον τρόπο του για το κοινό
καλό.
(σ. 150) Δεν ντρεπόταν πια που δάκρυζε έτσι συχνά.
Ένιωθε πως με τούτα τα δάκρυα πότιζε τις ελπίδες του
να βλαστήσουν.
Δείτε στον παρακάτω πίνακα
σε ποια σημεία του βιβλίου εντοπίζεται η αντίστοιχη θεματική:
ΘΕΜΑΤΙΚΗ

ΚΑΤΑΠΙΕΣΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

ΣΕΛΙΔΑ
δε δίνουν διαβατήριο στους πολίτες (15), ανθρώπινα δικαιώματα (16), δυσμενής μετάθεση του θείου Ιάσονα (17), δικτατορικό καθεστώς (24), οι ιδέες για ελευθερία θεωρούνται
ανατρεπτικές και ενοχλούν τους υπαλλήλους του καταπιεστικού κράτους (23, 33), ο νέος προϊστάμενος διαβάλλει και
συκοφαντεί τον θείο Ιάσονα (40), ένταλμα σύλληψης για τον
θείο Ιάσονα (52-54), ο φόβος και η έλλειψη ελευθερίας της
γνώμης στο καταπιεστικό καθεστώς (57, 70-71), έλλειψη δικαιοσύνης (65), η συγγραφή ως διέξοδος (71-72), ελευθερία
και ελεύθερη βούληση (73-76), πραξικόπημα (115)
δισταγμός δεύτερης γενιάς μετανάστη να εγκαταλείψει τη
χώρα που γεννήθηκε (39)
προετοιμασία αποσκευών (56), αποχωρισμός σπιτιού, αντικειμένων (59-61), το εικόνισμα (59), παιχνίδια παιδιών, μια
κούκλα, ένα αυτοκινητάκι (125)

© Με αφορμή ένα βιβλίο... | Στον δρόμο... για τις «άλλες πατρίδες» των προσφύγων

66
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Για την άλλη πατρίδα
Η ΦΥΣΗ

ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΜΟΣ – ΣΚΗΝΕΣ ΤΡΟΜΟΥ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ

οι πέντε βουνοκορφές «αλλάζουν διάθεση» (106, 121)
πραξικόπημα, βομβαρδισμοί, φωτιά, νεκροί κείτονται - τραυματίες πολέμου (116-120, 139), η πρόχειρη εγκατάσταση
(122), ό,τι πρόλαβαν να αρπάξουν τα παιδιά μαζί τους, ένα
σκυλάκι, ένα κλουβί με καναρίνι (125), αναζήτηση αγαπημένων / αγνοουμένων (128-129, 131, 134, 144-145)
στο λιμάνι συνωστισμός (62), ο θείος Ιάσονας και ο Τέλης
ταξιδεύουν κρυμμένοι σε ένα κιβώτιο κλεισμένο με καρφιά,
με ελάχιστες προμήθειες (87-94)

ΣΠΙΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΡΟΜΟΣ

πρόσφυγες με αποσκευές ταλαιπωρημένοι, τραυματισμένοι,
στον δρόμο των προσφύγων, καταυλισμοί, Ερυθρός Σταυρός (123-126), απελπισία (134)

Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΣΤΗΝ «ΑΛΛΗ ΠΑΤΡΙΔΑ»

δύσκολη προσαρμογή στην άλλη πατρίδα (104), η επιστροφή στην πατρίδα, συγκίνηση (112, 106-108)

Η ΕΛΠΙΔΑ

σωτηρία / διατήρηση της εθνικής ταυτότητας (26-27), η χαρά
για τη ζωή μετά από δυσκολίες και η ενηλικίωση (96), το παιχνίδι των παιδιών (130), η συνάντηση αγνοουμένων με τους
δικούς τους (138, 140, 142, 143), διαφορετικότητα (148), τα
όνειρα και η νέα ζωή, η ζωή συνεχίζεται (150-151)
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Για την άλλη πατρίδα

Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου
Σχετικά βιβλία:

Ο πόλεμος, η Μαρία και το αδέσποτο, Ζωρζ Σαρή, Εκδόσεις Πατάκη
Το γεφύρι της Ανατολής, Ηρώ Παπαμόσχου, Εκδόσεις Πατάκη
Τραγούδι για τρεις, Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου, Εκδόσεις Πατάκη
Καναρίνι και μέντα, Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου, Εκδόσεις Πατάκη
Ο κόκκινος θυμός, Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου, Εκδόσεις Πατάκη

Σχετικοί ιστότοποι/βίντεο:
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Βίντεο του Νίκου Ξένου.

Η Τουρκική Εισβολή στην Κύπρο
Αφιέρωμα του «Σαν σήμερα» sansimera.gr

Κανένας δεν αφήνει την πατρίδα του εκτός αν…
Ποίημα της Κενυάτισσας Ουαρσάν Σάιρ
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Πρίγκιπας σημαίνει Αμίρ
Χαρακτήρες:

Αμίρ, Μαλίκ (σκύλος & αδελφός Αμίρ)

Επιλογή από φράσεις του βιβλίου:

(σ. 17) Μα ο Αμίρ δεν ήταν δικό της παιδί και, όπως μια σκληρή μάνα
αρνείται να θρέψει ένα ξένο παιδί, έτσι και η νέα γη σκληρά τον
αρνήθηκε.
(σ. 19) Φεύγοντας φορτώθηκε στη βαλίτσα του την ελπίδα
και το όνειρο όσων άφησε πίσω. Δεν ήθελε να επιστρέψει. Δεν
μπορούσε να τους απογοητεύσει.
(σ. 19, σ. 20) Οι άνθρωποι στη νέα γη δεν ήταν φιλικοί. Και, παρόλο
που του Αμίρ τού φαινόταν ότι τα είχαν όλα και τίποτα δεν τους
έλειπε, ήταν θλιμμένοι και καχύποπτοι και απέφευγαν τις συναναστροφές.
(σ. 28, σ. 29) Μα ο Αμίρ δε θα επέτρεπε καμία ρωγμή
στην αδιαπέραστη πανοπλία που με τόσο κόπο είχε χτίσει. Τα
συναισθήματα έπρεπε με κάθε τρόπο να μείνουν κλεισμένα
εκεί. Χωρίς οδό διαφυγής.
(σ. 29)δε χρειάζομαι βοήθεια από κανέναν, δεν ήρθα εδώ για να
γίνω ζητιάνος, δουλειά χρειάζομαι, για να μπορώ να αγοράζω
ό,τι έχω ανάγκη με τα δικά μου λεφτά.
(σ. 41) χωρίς χαρτιά, χωρίς δουλειά, χωρίς ελπίδα… ξέμεινα εδώ
να περιφέρομαι στους γκρίζους δρόμους μιας πόλης που μου
έδειξε από την πρώτη στιγμή ότι δεν της ανήκα.
(σ. 71) ήταν πια πολύ εξασθενημένος για να συνεχίσει
να προσποιείται τον άντρα…
(σ. 77)Το βαρύ φορτίο που κουβαλούσε τόσο καιρό θα έφευγε από
τους ώμους του. Υπήρχαν κι άλλοι πρόθυμοι να το σηκώσουν.
Δε θα ήταν πια μόνος. Μπορούσε επιτέλους να ξαναγίνει παιδί.
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IV. Υποστηρικτικό υλικό για τον δάσκαλο

Πριγκιπας σημαίνει Αμίρ
Δείτε στον παρακάτω πίνακα
σε ποια σημεία του βιβλίου εντοπίζεται η αντίστοιχη θεματική:
ΘΕΜΑΤΙΚΗ
ΟΜΟΡΦΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΣΤΗΝ
ΠΑΤΡΙΔΑ
ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΜΟΣ –
ΣΚΗΝΕΣ ΤΡΟΜΟΥ

ΣΕΛΙΔΑ
Στο χωριό του Αμίρ ζούσαν όλοι αγαπημένοι και τον εκτιμούσαν (14),
πλούσιος και εύφορος ο τόπος καταγωγής του, τα παιχνίδια στην
πατρίδα (22, 23)
Ανασφάλεια, φτώχεια, εισβολή, θάνατος του πατέρα του Αμίρ
(14, 15, 16)

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ

Περπάτημα ημερών σε ορεινά δύσκολα μονοπάτια, μερικοί πρόσφυγες εγκαταλείπουν το ταξίδι, πληγιασμένα πόδια (31) στριμωγμένοι
πρόσφυγες στο δουλεμπορικό, καταιγίδα, θαλασσοταραχή (34, 35),
πρόσφυγες στη θάλασσα προσπαθούν να πιαστούν από τα σωσίβια,
από τα κεφάλια άλλων προσφύγων για να σωθούν (37, 38)

Η ΥΠΟΔΟΧΗ –
Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ
ΝΤΟΠΙΟΥΣ

Οι άνθρωποι στη νέα πατρίδα δεν συμπαθούν τον Αμίρ και τον Μαλίκ
(12), δεν είναι φιλικοί, είναι καχύποπτοι (19), δυσανασχετούν οι πελάτες του εστιατορίου με την παρουσία του Αμίρ και του Μάλικ (22), ο
καλόκαρδος μαγαζάτορας (21, 22)
Τα παιδιά ανακαλύπτουν τη μυστική κρυψώνα του Αμίρ και του Μαλίκ
και τους αφήνουν φαγητά και ρούχα (27, 28, 30), ένας ψαράς σώζει
τον Αμίρ (38) τον περιθάλπει και τον φροντίζει (40), το δίκτυο επιτροπείας ασυνόδευτων ανηλίκων (47, 74, 75, 76, 86, 87), ο ιδιοκτήτης
του αρχοντικού καλεί την αστυνομία για να συλλάβει τον Αμίρ (57)
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IV. Υποστηρικτικό υλικό για τον δάσκαλο

Πριγκιπας σημαίνει Αμίρ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ

ΣΕΛΙΔΑ

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΛΛΗ
ΠΑΤΡΙΔΑ - ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΑ
ΠΑΙΔΙΑ

ήταν και οι δύο βρώμικοι και μύριζαν άσχημα, ήταν διαρκώς πεινασμένοι και είχαν θλιμμένο βλέμμα (σ. 12, 61), το πρόσωπο του Αμίρ
απέκτησε βαθιές γωνίες και τα μαλλιά του έχασαν τη λάμψη τους
(19), τα φτηνά εργατικά χέρια των προσφύγων (20) η υπερηφάνεια
του Αμίρ:
Κι αν ο μαγαζάτορας έκανε πως ξέχναγε να κάνει λογαριασμό, το αγόρι ακουμπούσε μπροστά στην ταμειακή μηχανή τα λιγοστά του κέρματα (21), δε χρειάζομαι βοήθεια από κανέναν, δεν ήρθα εδώ για να
γίνω ζητιάνος, δουλειά χρειάζομαι, για να μπορώ να αγοράζω ό,τι έχω
ανάγκη με τα δικά μου λεφτά (29), ύπνος στα παγκάκια , σε εγκαταλελειμμένο σπίτι (24, 25), χωρίς χαρτιά, χωρίς δουλειά, χωρίς ελπίδα…
ξέμεινα εδώ να περιφέρομαι στους γκρίζους δρόμους μιας πόλης που
μου έδειξε από την πρώτη στιγμή ότι δεν της ανήκα (41), κρύος χειμώνας (42), πυρκαγιά (43, 44), ο Αμίρ βρίσκει νέο καταφύγιο σε μια
αφιλόξενη γειτονιά (47, 48), ο Αμίρ βρίσκει χρήσιμα πράγματα στα
σκουπίδια (51, 52, 56), ο Αμίρ δραπετεύει (58, 59, 60)

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ
ΠΑΤΡΙΔΑ - ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ

Ο Αμίρ θυμάται τον πατέρα του και το βιβλίο που διάβαζαν μαζί, τον
«Μικρό Πρίγκηπα» (53, 55, 56), ο Αμίρ ονειρεύεται έναν άλλον κόσμο
(63), ο Αμίρ νοσταλγεί τον τόπο του, το σπίτι του και την οικογένεια
του (71, 72)
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Πρίγκιπας σημαίνει Αμίρ
Σχετικά βιβλία:
Το παιδί από τη θάλασσα,
Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου, Εκδόσεις Πατάκη

Το Σύνταγμα της Ελλάδας για παιδιά,

Τζ. Παπαντωνοπούλου-Καρατζά, εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη

Τι τους θέλουμε τους νόμους,

Λ. Σκουλαρίκη, εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη

Σχετικοί ιστότοποι/βίντεο:
Ο μισεμός, χοροί και τραγούδια της ξενιτιάς
Από την Ταινιοθήκη Τηλεόρασης του Αρχείου της ΕΡΤ, παράσταση του Λυκείου Ελληνίδων στο Ηρώδειο
(παραδοσιακοί χοροί, τραγούδια, δρώμενα, απαγγελία στίχων από ηθοποιούς με θέμα την ξενιτιά).

Κανένας δεν αφήνει την πατρίδα του εκτός αν…
Ποίημα της Κενυάτισσας Ουαρσάν Σάιρ
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IV. Υποστηρικτικό υλικό για τον δάσκαλο

Το αγόρι με τη βαλίτσα
Χαρακτήρες:

Ναζ, γονείς του Ναζ, Κρίσια, οδηγός, βοσκός, βιοτέχνης, καπετάνιος,
ένας ηλικιωμένος ψαράς και η γυναίκα του, ένας πατέρας σε προσφυγικό καταυλισμό, αδελφός του Νάζ

Επιλογή από φράσεις του βιβλίου:
(σ.9)
		

Να μην κοιτάτε πίσω… να μην είναι αυτό το τελευταίο πράγμα
που θα θυμόμαστε.

(σ. 46) Οι άνθρωποι μέσα στα αμάξια είχαν τα παράθυρα κλειστά.
		
Εμάς ποτέ δεν μας κοιτάζανε. Και μετά από λίγο έπαψα να τους
		
κοιτάζω κι εγώ.
(σ. 48)
		
		
		

Έπλενα ένα αυτοκίνητο όπως πάντα.
Τα παράθυρα ήταν από κείνα με το σκούρο τζάμι. Από αυτά
που οι μέσα μπορούν να δουν τους έξω, αλλά οι έξω δεν
μπορούν να δουν τους μέσα.

(σ. 50) Δεν είναι ο παράδεισος.
		
Αλλά είμαστε ζωντανοί. Μακάρι να τα καταφέρετε κι εσείς.
Δείτε στον παρακάτω πίνακα
σε ποια σημεία του βιβλίου εντοπίζεται η αντίστοιχη θεματική:
ΘΕΜΑΤΙΚΗ
ΟΜΟΡΦΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ

ΣΕΛΙΔΑ
5, 7

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΑΝΗΣΥΧΗΤΙΚΑ ΣΗΜΑΔΙΑ

βαλίτσα, ζωγραφιά, ρολόι παππού (9,25,26)

ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΜΟΣ – ΣΚΗΝΕΣ ΤΡΟΜΟΥ

βόμβες (9), κατεστραμμένη πατρίδα (10)

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΛΛΗ ΠΑΤΡΙΔΑ
Η ΥΠΟΔΟΧΗ – Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΤΟΠΙΟΥΣ

στο λεωφορείο (13-18), στα βουνά (18-25), στην ξένη πόλη
(29-33), στο δουλεμπορικό (34-38), στο βαγόνι με τα πρόβατα
(42-45)
45, 46-50

41-42 (οι ηλικιωμένοι), 46-48
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Το αγόρι με τη βαλίτσα
Σχετικά βιβλία:
Το παιδί από τη θάλασσα,
Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου, Εκδόσεις Πατάκη

Πρίγκιπας σημαίνει Αμίρ,

Άννα Κοντολέων, Εκδόσεις Πατάκη

Σχετικοί ιστότοποι/βίντεο:
«Ειρήνη»
Η ιστορία ενός παιδιού πρόσφυγα (για παιδιά 5-8 ετών) (Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε.).

Ο μισεμός, χοροί και τραγούδια της ξενιτιάς
Από την Ταινιοθήκη Τηλεόρασης του Αρχείου της ΕΡΤ, παράσταση του Λυκείου Ελληνίδων στο Ηρώδειο
(παραδοσιακοί χοροί, τραγούδια, δρώμενα, απαγγελία στίχων από ηθοποιούς με θέμα την ξενιτιά).

Κανένας δεν αφήνει την πατρίδα του εκτός αν…
Ποίημα της Κενυάτισσας Ουαρσάν Σάιρ
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IV. Υποστηρικτικό υλικό για τον δάσκαλο

Πρόσφυγες
Χαρακτήρες:

Ίμπο, Κονάμι (αδελφός Ίμπο), Ράζακ (φίλος Ίμπο), Νούρου, θείος
Πάτρικ

Επιλογή από φράσεις του βιβλίου:
(σ. 16) Δεν τους νοιάζει αν πεθάνουμε σ’ αυτή τη βάρκα. Τα πήραν τα
		
λεφτά τους. Μας εξαπάτησαν με το πετρέλαιο και τη βάρκα.
		
Ακόμη και με τον αριθμό των επιβατών. Αυτός δε θα έπρεπε
		
να βρίσκεται εδώ. Μάζεψα αυτά τα χρήματα – είναι όλα όσα έχω,
		
αλλά θα πεθάνω σ’ αυτή τη βαρκούλα μαζί σας. Καλύτερα να τα
		
πετάξω στη θάλασσα.
(σ. 70) Δεν υπάρχει ούτε εκατοστό ελεύθερο στο κατάστρωμα. Μια
		
θάλασσα από πρόσωπα – όλοι τους να κοιτούν την Ευρώπη.
		
Όλοι τους έχουν τους προσωπικούς τους λόγους που κάνουν
		
αυτό το φριχτό ταξίδι.
(σ. 111) Φοβάμαι που φεύγω αλλά φοβάμαι και να μείνω.
Δείτε στον παρακάτω πίνακα
σε ποια σημεία του βιβλίου εντοπίζεται η αντίστοιχη θεματική:
ΘΕΜΑΤΙΚΗ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ
ΑΘΛΙΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟΝ
ΤΟΠΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΛΛΗ
ΠΑΤΡΙΔΑ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ

ΣΕΛΙΔΑ
10, 23, 28,120 (οικογενειακή φωτογραφία)
7-12, 24-27, 35 (Νιγηρία), 21-23 (επιβάτης στην οροφή ενός
λεωφορείου), 93-98 (Τρίπολη-Λιβύη)
115-122 (κέντρο προσφύγων στην Ιταλία, οι πρόσφυγες
συναντούν συμπατριώτες τους)
2-6, 15-18, 29-34, 45-50, 57-62 (μέσα στη φουσκωτή λέμβο,
υπεράριθμοι επιβάτες, χωρίς πετρέλαιο για τη μηχανή,
φαγητό και νερό, ένταση και συγκρούσεις μεταξύ των
επιβατών, η βάρκα παρασύρεται από τα κύματα),
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IV. Υποστηρικτικό υλικό για τον δάσκαλο

Πρόσφυγες
ΘΕΜΑΤΙΚΗ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ

ΣΕΛΙΔΑ
57-62, 69-74 (ο καπετάνιος-διακινητής ενός πλοίου γεμάτου με πρόσφυγες περισυλλέγει τους ναυαγούς με αδρή αμοιβή), 44 (συνάντηση
των δύο αδελφών), 52-56 (ένα φορτηγό γεμάτο πρόσφυγες), 63-68
(η εκτέλεση ενός πρόσφυγα), 68, 75-82 (πρόσφυγες μόνοι στην έρημο χωρίς μεταφορικό μέσο), 83-90, 99-106 (το πλοίο παίρνει κλίση,
οι πρόσφυγες πέφτουν στη θάλασσα, ένα ελικόπτερο εντοπίζει τους
ναυαγούς και τους περισυλλέγει), 91, 107-114 (οι πρόσφυγες χωρίς
επίσημα χαρτιά βρίσκουν ευκαιριακές δουλειές, κρύβονται σε πρόχειρα καταλύματα στον δρόμο, μετακινούνται από πόλη σε πόλη μέχρι
να περάσουν στην Ευρώπη), 92 (έλεγχος σε φορτηγό γεμάτο με
πρόσφυγες), 95-98 (άρρωστος πρόσφυγας χωρίς επίσημα χαρτιά)

Πρόσφυγες
Σχετικά βιβλία:
Το αγόρι με τη βαλίτσα,
Ξένια Καλογεροπούλου – Μάικ Κένι, Εκδόσεις Πατάκη

Το παιδί από τη θάλασσα,

Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου, Εκδόσεις Πατάκη

Πρίγκιπας σημαίνει Αμίρ,

Άννα Κοντολέων, Εκδόσεις Πατάκη

Σχετικοί ιστότοποι/βίντεο:
«Ειρήνη»
Η ιστορία ενός παιδιού πρόσφυγα (για παιδιά 5-8 ετών) (Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε.).

Ο μισεμός, χοροί και τραγούδια της ξενιτιάς
Από την Ταινιοθήκη Τηλεόρασης του Αρχείου της ΕΡΤ, παράσταση του Λυκείου Ελληνίδων στο Ηρώδειο
(παραδοσιακοί χοροί, τραγούδια, δρώμενα, απαγγελία στίχων από ηθοποιούς με θέμα την ξενιτιά).

Κανένας δεν αφήνει την πατρίδα του εκτός αν…
Ποίημα της Κενυάτισσας Ουαρσάν Σάιρ
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IV. Υποστηρικτικό υλικό για τον δάσκαλο

Το γεφύρι της Ανατολής
Χαρακτήρες:

Αφηγήτρια, Φωτεινή-Λουκιανός και τα παιδιά τους Μανουέλα και
Αλέξανδρος, θείος Ορέστης, θεία Μαρκέλλα, ξάδελφος Άγης, γιαγιά
Κατερινιώ, Κική, θείος Κάρολος, Αϊσέ-χανούμ, Δάφνη, Αρχοντάκος,
Μιχαλάκης, κυρία Λούλα, θείος Χρυσόστομος, θεία Ιάσμη, ξαδέλφες
Ινώ και Μαριάννα, Γουαντάτ, Βέρα, Σουλεϊμάν, θείος Πετρής, ο δάσκαλος ο κύριος Κοσμάς

Επιλογή από φράσεις του βιβλίου:
(σ. 15) Λες και δεν ξέρω πως χρόνια τώρα λογιών λογιών πρόσφυγες,
		
από λογιών λογιών πατρίδες, κουβαλάνε τη δυστυχία τους από
		
τόπο σε τόπο, χωρίς να μπορούνε να στεριώσουν πουθενά. Λες
		
και δεν έχω γυρίσει την πλάτη μου στη δυστυχία τους, μήπως
		
και σπάσει ο γρανιτένιος φράχτης που περιφράχτηκα και χάσω
		
το χουζούρι μου και την άνεση μου.
(σ. 20) Λες κι είχαν κόψει στα δύο τη ζωή τους, πριν και μετά τον
		
βομβαρδισμό.
(σ. 50) Ήταν πρόσφυγες, δεν είχαν τίποτα μα τίποτα δικό τους έξω από
		
τα ρούχα που φορούσαν κι εκείνα τα φριχτά τους μπογαλάκια.
(σ. 55) Να λοιπόν που κι οι πιο σκληροί πόλεμοι δεν μπορούν να
		
ξεριζώσουν την αγάπη από την ψυχή των απλών ανθρώπων.
(σ. 110) Εδώ όλα είχαν χαθεί, είχαν γίνει σκέτα νούμερα, σα να πέρασε
		
βαρύς οδοστρωτήρας αποπάνω τους κι απόμειναν απρόσωποι
		
και ξεριζωμένοι.
(σ. 114) Σιγά σιγά όμως μια πρωτόγνωρη συντροφικότητα τους ένωσε
		
όλους,ο καημός του καθενός έγινε καημός όλων.
(σ. 136) Σαν είσαι πρόσφυγας, ούτε σχέδια μπορείς να κάνεις ούτε
		
όνειρα, μια και οι άλλοι ορίζουν τη ζωή σου.
(σ. 218) Όσο για τους Έλληνες, αυτοί σίγουρα είχαν χάσει τελείως το
		
μνημονικό τους, αφού πριν προφτάσουν να βγουν από τα
		
ερείπια, αντί να απλώσουν χέρια αδελφικά, άπλωναν χέρια
		
οπλισμένα και σκότωνε ο αδελφός τον αδελφό. Γιατί;
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IV. Υποστηρικτικό υλικό για τον δάσκαλο

Το γεφύρι της Ανατολής
(σ. 222) Τόσο λοιπόν τα μίση, παλιά και καινούρια, είχαν εξαγριώσει
		
τον κόσμο; Πουθενά δεν υπήρχε χώρος και για λίγη αγάπη;
(σ. 263) «Προσευχήσου κι εσύ», είπε ένα βράδυ στη Μάνια, όμως
		
εκείνη δεν μπόρεσε. Γιατί οι άνθρωποι μπέρδευαν τον Θεό στις
		
δικές τους απάνθρωπες πράξεις; Ποιος Θεός πανάγαθος
		
μπορούσε και δεχόταν αυτό το μακελειό και δεν το σταματούσε;

Δείτε στον παρακάτω πίνακα
σε ποια σημεία του βιβλίου εντοπίζεται η αντίστοιχη θεματική:
ΘΕΜΑΤΙΚΗ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ, ΟΜΟΡΦΕΣ
ΣΤΙΓΜΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ
ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΜΟΣ – ΣΚΗΝΕΣ ΤΡΟΜΟΥ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ

ΕΜΦΥΛΙΟΣ

Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ

ΣΕΛΙΔΑ
43-45, 53-54, 85-86 (Σμύρνη), 72 (Σμύρνη)
19-21, 24-28, 86-87
54-55, 143-147, 213-214 (Μικρασιατική Καταστροφή)
29-34, 77-82 ,87-88, 98,
99-101, 108, 259 (οι πρόσφυγες σήμερα)

210-211
67-72 (στη Σμύρνη), 88-90 (στη Σμύρνη), 260-261,
263-265, 272-286 (το ταξίδι του γυρισμού στην
πατρίδα μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου, η
συνάντηση με τον χαμένο αδελφό)
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IV. Υποστηρικτικό υλικό για τον δάσκαλο

Το γεφύρι της Ανατολής

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΛΛΗ
ΠΑΤΡΙΔΑ

104-105 (η απολύμανση και το ομαδικό ντους
στο Χαλέπι), 106-107 (οι πρόσφυγες φορούν τα
παραμορφωμένα και ξεθωριασμένα ρούχα τους μετά
την απολύμανσή τους στον κλίβανο), 109-110 (στο
προσφυγικό στρατόπεδο, η ζωή στα αντίσκηνα, το
βρόμικο φαγητό), οι πρόσφυγες στήνουν ένα πρόχειρο
σπιτικό στο στρατόπεδο (113-114, 117, 118, 119, 123),
114-115 (συντροφικότητα), 120-122 (οι πρόσφυγες
συναντούν τους δικούς τους), 126-127 (ο γάμος στο
στρατόπεδο), 128-129 (η απασχόληση των προσφύγων
στο στρατόπεδο), το σχολείο στο στρατόπεδο (129),
οι νοσοκόμες προσβάλλουν τα προσφυγόπουλα
(131-132), 170-171 (πρόσφυγες σε ξενοδοχεία και σε
κανονικά σπίτια στον Λίβανο), 175-176 («πρόσφυγες
πολυτελείας» στον Λίβανο), το σχολείο στον Λίβανο
(178-180, 194, 195-196 μαθήματα στο ύπαιθρο), 182183 (μια μικρή Λιβανέζα επιτίθεται στα προσφυγόπουλα
φωνάζοντάς τους πως δεν έχουν πατρίδα), 201-208 (τα
νέα για την απελευθέρωση της Αθήνας, συναυλία των
προσφύγων στον ραδιοφωνικό σταθμό της Βηρυτού,
χορευτική παράσταση στο πολυτελές ξενοδοχείο), 232234, 240 (τα παιδιά επιτίθενται στα προσφυγόπουλα,
μια πλούσια Λιβανέζα τούς περνά για ζητιάνους που
ζητούν ελεημοσύνη), 15, 227 (στην Αθήνα, η σχέση με
τους πρόσφυγες σήμερα)
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Το γεφύρι της Ανατολής
Σχετικά βιβλία:
Η σπηλιά της γοργόνας, Λίτσα Ψαραύτη, Εκδόσεις Πατάκη
Το διπλό ταξίδι, Λίτσα Ψαραύτη, Εκδόσεις Πατάκη
Τα κοριτσάκια με τα ναυτικά, Ελένη Δικαίου, Εκδόσεις Πατάκη
Ιστορία ενός αιχμαλώτου, Στρατής Δούκας, εκδόσεις Κέδρος
Ματωμένα χώματα, Διδώ Σωτηρίου, εκδόσεις Κέδρος
Αιολική γη, Ηλίας Βενέζης, Βιβλιοπωλείον της Εστίας
Το νούμερο 31328, Ηλίας Βενέζης, Βιβλιοπωλείον της Εστίας
Γαλήνη, Ηλίας Βενέζης, Βιβλιοπωλείον της Εστίας
Ποίηση 1948, Νίκος Εγγονόπουλος
Στον Νίκο Ε... 1949, Μανόλης Αναγνωστάκης
Σχετικοί ιστότοποι/βίντεο:
Μικρασιατική Καταστροφή
National Geographic (βίντεο).

Μικρασιατική Καταστροφή.
Από την εκπομπή «Η μηχανή του χρόνου».

Κανένας δεν αφήνει την πατρίδα του εκτός αν…
Ποίημα της Κενυάτισσας Ουαρσάν Σάιρ
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IV. Υποστηρικτικό υλικό για τον δάσκαλο

Το αστερόσπιτο
Σχετικά βιβλία:
Το κίτρινο λεωφορείο για την πατρίδα
Χρήστος Μπουλώτης, Εκδόσεις Πατάκη

Το άγαλμα που κρύωνε

Χρήστος Μπουλώτης, Εκδόσεις Πατάκη

Σχετικοί ιστότοποι/βίντεο:
«Ειρήνη»
Η ιστορία ενός παιδιού πρόσφυγα (για παιδιά 5-8 ετών)
(Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε.).

Ο μισεμός, χοροί και τραγούδια της ξενιτιάς
Από την Ταινιοθήκη Τηλεόρασης του Αρχείου της ΕΡΤ, παράσταση του Λυκείου Ελληνίδων στο Ηρώδειο (παραδοσιακοί χοροί, τραγούδια, δρώμενα,
απαγγελία στίχων από ηθοποιούς με θέμα την ξενιτιά).

Δείτε στον παρακάτω πίνακα
σε ποια σημεία του βιβλίου εντοπίζεται η αντίστοιχη θεματική:
ΘΕΜΑΤΙΚΗ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ, ΟΜΟΡΦΕΣ
ΣΤΙΓΜΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

ΠΟΛΕΜΟΣ
ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΛΛΗ
ΠΑΤΡΙΔΑ - Η ΥΠΟΔΟΧΗ
(ΑΡΝΗΤΙΚΗ - ΘΕΤΙΚΗ)

ΣΕΛΙΔΑ
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΥΗ 27-28
Ένα μαλλιαρό αρκουδάκι, μια φωτογραφία, ένας κουμπαράς, το δώρο του καλύτερου φίλου, η τελευταία ζωγραφιά,
ένα σβησμένο φαναράκι (14)
13 | ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΥΗ: 32-39

15-16 | ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΥΗ: 40-46
17, 18, 19, 22, 23
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΥΗ: 52-62, 70-71, 76-77
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V. Συνοδευτικό υλικό

Υλικό ειδικά σχεδιασμένο για το πρόγραμμα που μπορείτε να εκτυπώσετε
από τον διαδικτυακό φάκελο του εκπαιδευτικού προγράμματος (www.sxolikivivliothiki.gr/tools)
1.
Σκίτσα
2.
Καρτέλες με ονομασίες διεθνών οργανισμών.
3.
Καρτέλες με ονομασίες χωρών / πόλεων
4.
Καρτέλες με σχεδιασμένα τα αντικείμενα που πρωταγωνιστούν στις ιστορίες
5.
Καρτέλες με τα εξώφυλλα των βιβλίων
6.
Καρτέλες με διάφορες χρονικές περιόδους
7.
Λεξιλόγιο
8.
Σύντομα βιογραφικά των συγγραφέων
Υλικό που θα χρησιμοποιήσετε από το σχολείο σας.
1.
Χάρτης της Ελλάδας
(κατά προτίμηση μαζί με Μ. Ασία, Ιταλία, Β. Αφρική, σύνορα με Βαλκάνια)

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Παγκόσμιος χάρτης
Ψαλίδια
Κλωστές πλεξίματος χρωματιστές, χοντρές, σε διάφορα μήκη
Ξυλομπογιές
Κόλλες Α4
Χαρτί του μέτρου
Χαρτόνια
Κόλλες
Πλαστελίνες
Μαρκαδόροι
Οδοντογλυφίδες,
Post it
Χαρτόνι
Βlue tack,
(προαιρετικά) διάφορα αντικείμενα για το θεατρικό παιχνίδι (υφάσματα patchwork,
εικόνισμα, κάδρο με εικόνα, παιχνίδια, κοσμήματα, αγαλματάκι, εργόχειρο).
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VI. Φύλλο αξιολόγησης

Στον δρόμο…

για τις «άλλες πατρίδες» των προσφύγων
Ο χρόνος που θα χρειαστείτε για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι λίγα λεπτά.
Η γνώμη σας στηρίζει τις προσπάθειές μας να γίνουμε καλύτεροι
και να μπορέσουμε στο μέλλον να σχεδιάσουμε νέα εκπαιδευτικά προγράμματα.
Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτκού:
Σχολείο:
Τάξη:			
Αριθμός μαθητών:
Κινητό Τηλέφωνο:					
Τηλέφωνο σχολείου:
Ε-mail:
Παρακαλούμε απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις κυκλώνοντας
την κατάλληλη απάντηση ή συμπληρώστε τα κενά:
Έχω αναπτύξει στο παρελθόν
δράσεις φιλαναγνωσίας

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Έχω χρησιμοποιήσει στο παρελθόν παρόμοιες τεχνικές
του δράματος στην εκπαίδευση
(δραματικές συμβάσεις)

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Ποια βιβλία διάβασαν
τα παιδιά;

1. Το άγαλμα που κρύωνε
2. Το κίτρινο λεωφορείο για την πατρίδα
3. Το παιδί από τη θάλασσα
4. Τα κοριτσάκια με τα ναυτικά
5. Η σπηλιά της γοργόνας
6. Το διπλό ταξίδι
7. Για την άλλη πατρίδα
8. Πρίγκιπας σημαίνει Αμίρ
9. Το αγόρι με τη βαλίτσα
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VI. Φύλλο αξιολόγησης

Τι σας άρεσε περισσότερο
από το εκπαιδευτικό υλικό;

Με ποιες δραστηριότητες
ασχοληθήκατε στην τάξη και
σε πόσες διδακτικές ώρες τις
ολοκληρώσατε;

Ποιες δραστηριότητες κέρδισαν
το ενδιαφέρον των παιδιών;

Τι σας άρεσε λιγότερο από το
εκπαιδευτικό υλικό;
(αιτιολογήστε
την απάντηση σας)

Αν επιθυμείτε, προτείνετε
βελτιώσεις ή νέες δραστηριότητες
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VI. Φύλλο αξιολόγησης

Πώς θα αξιολογούσατε τα εξής:
(κλίμακα 1-5)
1 = φτωχό
2 = ικανοποιητικό
3 = καλό
4 = πολύ καλό
5 = εξαιρετικό

Σκέφτεστε να χρησιμοποιήσετε
και του χρόνου το υλικό αυτό;

Επιλογή των προτεινόμενων βιβλίων
1 2 3 4 5
Συμμετοχή των παιδιών στις δραστηριότητες
1 2 3 4 5
Μαθησιακή αξία του υλικού
1 2 3 4 5
Επαλήθευση των προτεινόμενων χρόνων ανά δραστηριότητα
1 2 3 4 5

NAI

OXI

Ευχαριστούμε για τον χρόνο σας.
Παρακαλούμε να στείλετε το φύλλο αξιολόγησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση
sxolikivivliothiki@patakis.gr ή στο fax: 210.36.50.039 Πληροφορίες: 210.36.50.024
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