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Σε αυτή την έκδοση 

Salam Athena 
Αθήνα, Τρίτη πρωί, µε 
ψιλοβρόχι. Μετά από 3 
ώρες µάθηµα (αφού 
επιστρατεύσαµε µαµάδες, 
µπαµπάδες µέχρι το µετρό 
και µε τον Τάσο να µας 
περιµένει αµανάτι από 
κ α κ ή  σ υ ν ε ν ν ό η σ η ) 
βρεθήκαµε στην πολύβουη 
Πλατεία Κοτσιά στο 
κέντρο  της  πόλης .  
Χωριστήκαµε σε οµάδες, 
τα ερωτηµατολόγια µας 
ήταν έτοιµα και µε 
α π ο φ α σ ι σ τ ι κ ό τ η τ α 
ξαµοληθήκαµε να τους 
συναντήσουµε και να τους 
ακούσουµε.  
 
(Ολόκληρη η ιστορία µας 
στη  Σελ. 3) 

Στο σχολείο µας κάναµε µια έρευνα 
µεταξύ των αλλοδαπών συµµαθητών µας, 
στους οποίους υποβάλλαµε συγκεκριµένο 
ερωτηµατολόγιο. ∆ιαβάστε τη γνώµη τους 
για την Ελλάδα και τους έλληνες  (Σελ. 2) 

Στο ίδιο θρανίο Φτώχεια σηµαίνει... 

Οι τεράστιες ανισότητες  µεταξύ της 
πλούσιας ∆ύσης και του υπόλοιπου 
κόσµου συνεχώς διευρύνονται. Τα κύµατα 
µεταναστών που καταφτάνουν  στις 
«πλούσιες» χώρες δεν είναι παρά η 
κορυφή του παγόβουνου. Το πρώτο βήµα 
είναι να ενηµερωθούµε για ότι συµβαίνει  
γύρω µας. ∆ιαβάστε για τη γεωγραφία 
του προβλήµατος στη σελ. 4 

Από που είστε είπαµε; 

1,3 δισεκατοµµύρια άνθρωποι 
σήµερα σε ολόκληρο τον κόσµο 
ζούν µε εισόδηµα λιγότερο του 
ενός δολαρίου την ηµέρα. Ο 

ί δ ι ο ς 
α ρ ι θ µ ό ς 
ανθρώπων 
δεν έχει 
πρόσβαση 
σε καθαρό 
ν ε ρ ό . 
( Ένας 
από τους 
π ο λ λ ο ύ ς 
ορισµούς 
τ η ς 
φτώχειας, 

κατά την Action Aid, είναι «να 
διψάς και να µην έχεις νερό, να 
π α θ α ί ν ε ι ς  α φ υ δ ά τ ω σ η , 
αρθρίτιδα και οι µύες σου να 
διαλύονται και µαζί και τα νεφρά 
και το συκώτι και ο εγκέφαλος». 
(Σελ. 5) 

Στα πλαίσια του διαγωνισµού 
που προκήρυξε το Πανελλήνιο 
∆ίκτυο για την Προστασία των 
∆ικαιωµάτων του ΠΑΙ∆ΙΟΥ και 
στο οποίο συµµετέχουµε σαν 
σχολείο µε θέµα «Η συµβίωση 
σε  µ ι α  πολυπολ ι τ ι σµ ι κ ή 
κο ινων ία»,  δ ιοργανώσαµε 
ανοιχτή συζήτηση-διάλογο. 
Συµµετείχαν όλοι οι µαθητές , 
του σχολείου κατά τάξεις, 

κ α θ η γ η τ έ ς ,  κ α ι  η 
ψυχολόγος του Σχολείο 
µας κα Μαρτίνι η οποία 
διηύθυνε τη συζήτηση. 

∆είτε  επίσης 

• Λογοτεχνικά βιβλία που  
επιλέξαµε και προτείνουµε 
(Σελ.9)  

• Το θέµα της µετανάστευσης 
στον κινηµατογράφο: ταινίες 
που ξεχωρίσαµε (Σελ. 10) 

• Σταυρόλεξο και 
σπαζοκεφαλιές (Σελ. 8)  

Οι απόψεις διίστανται 

Η  Γιονίντα από τη Ντίµπρα 
της Αλβανίας περπάτησε 
από το χωριό της  πάνω 
από τα βουνά για να φτάσει 
στην Ελλάδα και διηγείται 
την ιστορία της. Σελ. 6  

«∆εν µε κούρασε 
το περπάτηµα, µε 
κούρασε ο φόβος» 

Οι φίλοι µου µε 
φώναζαν «ο 
έλληνας» 

για να µου φτιάξουν το 
κέφι, όταν στεναχωρηµένος 
τους είπα ότι πρέπει να 
φύγω για την Ελλάδα.  
 
∆ιαβάστε την ιστορία του 
Αλέξανδρου από το Ιάσιο 
της Ρουµανίας στη σελ. 6   

Το Namaste 
δηµιουργήθηκε 
από το 1ο 
Γυµνάσιο 

Μελισσίων το 
Μάρτη του 2005 

για το 

Namaste στα ινδικά είναι 
χαιρετισµός και χρησιµοποιείται 
όπως το γειά σας στα ελληνικά. 

Προέρχεται από τα σανσκριτικά 
και σηµαίνει  «υποκλίνοµαι στο 
κοµµάτι της  ψυχής σου  που 
φιλοξενεί την αγάπη, την 
αλήθεια και το φως µέσα σου».     
Namaste λοιπόν προς τον 
υπόλοιπο κόσµο! 

21 Μαρτίου 2005 

Σοφά λόγια από τις 4 
µεγάλες θρησκείες  Σελ. 10 



Οι απόψεις διίστανται 
ανοιχτές συζητήσεις στο σχολείο 

Καλές οι ανοιχτές συζητήσεις, 
είναι όµως το ίδιο ανοιχτά και 
τα µυαλά; Σε αρκετές 
περιπτώσεις  οι συντονιστές  
δ υ σ κ ο λ ε ύ τ η κ α ν  ν α 
συγκρατήσουν τα οξυµένα 
µερικές φορές πνεύµατα.   
 
Κώστας: Οι πόλεµοι είναι µια 
αφορµή που αναγκάζει τους 
α ν θ ρ ώ π ο υ ς  ν α 
µεταναστεύσουν. 
Άννα: Η φτώχεια είναι ένας 
επίσης σηµαντικός λόγος. 
Γιονίντα: Αρχίζουν τη ζωή 
από το µηδέν. 
Ντέα: Έχουν τον πόνο του 
ξεριζωµού. 
Γιάννης: Οι άνθρωποι 
φοβούνται τους ξένους. 
Ελένη: Οι περισσότεροι 
πιστεύουν ότι οι ξένοι θα 
πάρουν τις δουλειές τους. 
Αντρέας: Όσο πληθαίνουν οι 
µετανάστες, αυξάνει ο 
ρατσισµός. 
Ιωάννα: Πιστεύω ότι οι 
άνθρωποι από τη ∆ύση 
µπορούν να προσαρµοστούν 
καλύτερα στη χώρα µας. 
Κος Χαϊµαντάς: Ο ρατσισµός 
οφείλεται στην απειλή που 
νιώθουν οι άνθρωποι από τους 
µετανάστες. Απειλή για την 
κοινωνία για το δικό τους 

Το σηµείωµα των  
εκδοτών 

« µ έ ρ ο ς »  π ο υ  θ έ λ ο υ ν  ν α 
προστατέψουν. 
Στέλιος: Στη ψυχή των παιδιών δε 
χωράει ο ρατσισµός. Οι µεγάλοι-
γονείς, δάσκαλοι, ΜΜΕ-τους τον 
µεταδίδουν και τον καλλιεργούν. 
 
Άµπα: ∆εν φταίνε όλοι όταν πέντε 
Αλβανοί κάνουν εγκλήµατα. 
 
Βασίλης: Ήµασταν ανέτοιµοι να 
δεχτούµε σαν κοινωνία τόσους 
πολλούς σε τόσο µικρό χρονικό 

Στο σχολείο µας κάναµε µια έρευνα µεταξύ των 
αλλοδαπών συµµαθητών µας στους οποίους υποβάλαµε 
συγκεκριµένο ερωτηµατολόγιο. 
Σε σύνολο 245 µαθητών(106 κορίτσια και 139 
αγόρια), οι 40(23 αγόρια και 17 κορίτσια) είναι 
αλλοδαποί. 
Συνοπτικά παραθέτουµε τα βασικά συµπεράσµατα 
αυτής της έρευνας: 
Η βασική επιθυµία που θα εξέφραζαν προς την ελληνική 
κυβέρνηση είναι η απλοποίηση της γραφειοκρατίας που 
απαιτείται για χορήγηση άδειας παραµονής και 
εργασίας. 
Πιστεύουν ότι υπάρχει φόβος για τους ξένους στην 
ελληνική κοινωνία, αλλά συγκριτικά µε άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες σε µικρότερη κλίµακα. Πιστεύουν 
επίσης ότι µε την πάροδο του χρόνου, η ελληνική 
κοινωνία, τους αποδέχεται ευνοϊκότερα. Εκεί που δεν 
έχουν κανένα πρόβληµα είναι στο σχολείο. 
Οι συνθήκες διαβίωσης είναι σαφώς καλύτερες από τη 
χώρα τους. Η δε επιλογή έγινε µε κριτήρια των γονιών 
τους, επειδή σαν χώρα η Ελλάδα προσφερόταν 
ευκολότερα για µετανάστευση. 
Τα περισσότερα παιδιά κάνουν παρέα µε ελληνόπουλα, 

διάστηµα. 
Αλέξανδρος: Πρέπει εµείς οι ίδιοι 
µε ταχύτερα βήµατα να κάνουµε την 
αλλαγή. 
Μανώλης: Ναι, αλλά οι ξένοι πρέπει 
να σέβονται τους νόµους και να µην 
παρανοµούν. 
 
Τζένη: Είναι ωραίο να ζεις µε 
ανθρώπους, µε διαφορετικές 
νοοτροπίες. «Πλουτίζεις» σαν 
άνθρωπος. 

Με δεδοµένο ότι το 
ελληνικό σχολείο είναι ανοιχτό 
σε όλα τα παιδιά που ζουν στη 
χώρα µας και ένας από τους 
βασικούς εκπαιδευτικούς του 
στόχους είναι η άµβλυνση και 
εξάλειψη των διαφορών και 
των διακρίσεων, δράξαµε την 
ευκαιρία να πάρουµε µέρος 
στο διαγωνισµό αυτό. Αρκετό 
καιρό πριν µε διάφορα 
ασήµαντα γεγονότα είχαµε 
προβληµατιστεί σχετικά µε τις  
ενδεχόµενες διακρίσεις των 40 
αλλοδαπών   µαθητών µας και 
ο διαγωνισµός ήταν µια καλή 
ευκαιρία να δούµε το θέµα 
από κοντά 

Οι καθηγητές που 
αναλάβαµε να συντονίσουµε 
την εργασία αυτή ζήσαµε µε 
τα 12 παιδιά  καταπληκτικές 
εµπειρίες. Με το 
οργανόγραµµα που 
καταστρώσαµε βλέπαµε µέρα 
µε την µέρα µια έξαψη, 
δηµιουργία, εργατικότητα, και 
ενδιαφέρον να συγκεντρωθεί 
υλικό. Κάναµε 
ερωτηµατολόγια µε τους 
αλλοδαπούς µαθητές, διάλεξη-
διάλογο µε την ψυχολόγο κα 
Μαρτίνι κατά τάξη (Α’, Β’, Γ’) 
και δώσαµε έτσι την ευκαιρία 
να εκφραστούν όλοι οι 
µαθητές, να µάθουν πράγµατα 
για τις πολυπολυτισµικές 
κοινωνίες που καλούνται να 
βιώσουν στο µέλλον τους. 
Πήραµε συνεντεύξεις από 
οικονοµικούς µετανάστες, 
πολιτικούς πρόσφυγες που 
ζούνε στο κέντρο της Αθήνας- 
πλατεία Κοτζιά-, µάθαµε για τη 
ρίζα του κακού της 
µετανάστευσης που είναι η 
φτώχεια, οι πολεµικές 
συρράξεις, και οι φανατισµοί. 
Μελετήσαµε τα προβλήµατα 
της µετανάστευσης-
ρατσισµός, προκαταλήψεις, 
ξενοφοβία, καθώς και τη 
γεωγραφία του προβλήµατος. 
Στόχος µας στο εξής, θα είναι 
η καλλιέργεια του σεβασµού 
για το διαφορετικό, η 
ενίσχυση µιας παγκόσµιας και 
πανανθρώπινης αλληλεγγύης, 
δηλαδή στη διαµόρφωση 
οικουµενικής συνείδησης. 
Πιστεύουµε πλέον ότι πρέπει 
να δραστηριοποιηθούµε ΟΛΟΙ, 
γιατί όπως λέει ο ποιητής 
«Όταν κι ένας από εµάς 
απουσιάζει, αργεί ένα χρόνο ο 
κόσµος…»  
 
 
(*Γ. Ρίτσος, στην « Ανυπότακτη 
Πολιτεία»-Ποιήµατα Β’) 
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Στο ίδιο θρανίο 
µια έρευνα για τους αλλοδαπούς συµµαθητές µας 

κάνουν φίλους Έλληνες, µπορούν να διατηρήσουν τα 
πολιτιστικά τους χαρακτηριστικά αν το θέλουν, αλλά 
προσπαθούν να βιώνουν τα ήθη και τα έθιµα της 
Ελλάδας γιατί στην πλειονότητα τους ήρθαν µικρά 
παιδιά, χωρίς να θυµούνται πολλά από τη χώρα τους. 
Όσο για το µέλλον, θα µπορούσαν να µείνουν και 
µόνιµα στην Ελλάδα, να κάνουν οικογένεια µε οµοεθνή 
τους ή Έλληνα. 
Θεωρούν πολύ θετικό να ζούνε άνθρωποι από 
διαφορετικές εθνότητες σε ένα τόπο, γιατί έτσι 
διευρύνονται οι ορίζοντες, ανοίγουν τα µυαλά και οι 
καρδιές.  
∆είτε το ερωτηµατολόγιο και την αξιολόγησή του στο  
http://1gym-meliss.att.sch.gr/Activities04-05/Namaste.htm 

αντιµετώπιση από τους έλληνεςδυσάρεστα
5%

ανεκτά
15%

αρκετά 
καλά
80%



Salam Athena 
Πλατεία Κοτζιά, µεσηµέρι µε ψιλόβροχο. Ξέρετε πόσα πρόσωπα έχει η Αθήνα; 
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γράφει  η Άννα 
Πλάκα 

∆εν θυµάµαι ακριβώς τη µέρα και την ώρα, µα 
δεν έχει σηµασία, γιατί αυτά που θα διηγηθώ 
γίνονται κάθε µέρα και κάθε ώρα. Βλέπετε, είναι 
εικόνες που δεν φαίνονται αν δεν θέλεις να τις 
δεις, ακόµα κι αν ξέρεις ότι υπάρχουν. Βρίσκοµαι 
λοιπόν σε µια αθηναϊκή συνοικία και αναρωτιέµαι 
πώς γίνεται να ζουν άνθρωποι εδώ. Μεγάλα 
γκρίζα κτίρια κρύβουν τον ήλιο και αποπνικτικές 
µυρωδιές κάνουν την ατµόσφαιρα ακόµα πιο 
βαριά, ακόµα πιο ανυπόφορη. Την απορία µου 
θα λύσουν µια σειρά από γεγονότα, µαρτυρίες 
και σκέψεις. 
Σ’ αυτό το δρόµο υπάρχει πολύς και 
διαφορετικός κόσµος: άνθρωποι µε σχιστά 
µάτια, σκουρόχρωµοι, µε πολύχρωµες φορεσιές 

και παράξενα καπέλα τρέχουν πάνω κάτω, συζητάνε, φωνάζουν, περιµένουν 
στη στάση. Τώρα στέκοµαι απέναντι από µια οµάδα ανθρώπων που µιλάνε, 
απέναντι από τη κουρασµένη όψη τους και τα τροµαγµένα µάτια τους, που 
προδίδουν το δύσκολο ταξίδι τους. Ποιος ξέρει τι λένε, µπορεί την πατρίδα 
τους, για τα παιδιά τους ή για τα µελλοντικά τους σχέδια. Εξωτερικά δεν µου 
µοιάζουν, δεν µιλάνε την ίδια γλώσσα µε µένα, ούτε προσεύχονται στον ίδιο 
θεό. Και τι πειράζει, σκέφτοµαι, ουσιαστικά όλοι έχουµε ανάγκη από σπίτι, 
φαί, δουλειά, αγάπη φίλους, ελευθερία, σεβασµό, αναγνώριση. Ναι, µόνο 
που εγώ αυτά τα θεωρούσα πάντα δεδοµένα, ενώ αυτοί όχι. Ίσως γιατί 
εµένα δεν µε έχουν κοιτάξει   ποτέ υποτιµητικά για την καταγωγή µου, δεν 
µε έχουν διώξει, ούτε έχουν αποκαλέσει εµένα και τους όµοιούς µου 
«βροµιάρηδες». Γεννήθηκα σε µια χώρα χωρίς πόλεµο, και έτσι δεν 
χρειάστηκε να φύγω για να µην σκοτώσουν εµένα και τα παιδιά µου, είχα 
πάντα φαί στο σπίτι και δεν ένιωσα ποτέ tτι πάει να πει αληθινή πείνα. Και 
σίγουρα δεν βρέθηκα ποτέ στη δύσκολη θέση να πρέπει να εγκαταλείψω τη 
πατρίδα και την οικογένειά µου, για να πάω σε µια άλλη χώρα, µη ξέροντας 
τι µε περιµένει, ελπίζοντας να βρω µια καλύτερη τύχη, καλύτερες συνθήκες 
ζωής.         
Μια τόσο συνηθισµένη, ήρεµη και απλή σκηνή, που προσπερνώ καθηµερινά, 
σήµερα µε γέµισε σκέψεις, ίσως και τύψεις. Πραγµατικά µου ήταν αδύνατο 
να σκεφτώ τη ψυχική δύναµη αυτών των ανθρώπων. Συναισθήµατα 
θαυµασµού, αγανάκτησης και µια έντονη περιέργεια µε προέτρεψαν να 
συνεχίσω τη βόλτα µου. 
Περπάτησα κι άλλο λίγο ακούγοντας διάφορες φωνές σε άλλες γλώσσες να 
διακόπτουν τις σκέψεις µου. Παρατηρώ το µεγάλο λεωφορείο που στέκεται 
στο φανάρι, γεµάτο από σιωπηλούς ανθρώπους, άγνωστους µεταξύ τους, 
λες και δεν είχαν τίποτα κοινό, σαν ένα απέραντο κενό να τους χώριζε. 
Κοιµισµένα κορµιά, σωριασµένα πάνω στα καθίσµατα, φαίνονται 
εξοικειωµένοι µε τη διαδροµή και την υποµένουν υποµονετικά. Όλοι αυτοί 
είναι µετανάστες, µε ελάχιστες εξαιρέσεις, που ήρθαν να δουλέψουν και 
ύστερα να ξαναγυρίσουν στη χώρα τους και να ξαναβρούν όλα αυτά που 
άφησαν πίσω. Αλλά απ’ ό,τι φαίνεται δεν έχουν ούτε θα βρουν, το χρόνο και 
το κουράγιο να σκεφτούν τη ταλαιπωρηµένη τους ζωή, απλά θα την ζουν. 
Ίσως όµως ξυπνήσουν ένα πρωινό και παρατηρήσουν πόσα πολλά πέρασαν 
και είναι ακόµα εδώ, µε τις τελευταίες τους ελπίδες να τρεµοσβήνουν. 
Ενώ σκεφτόµουν όλα αυτά θυµήθηκα τα λόγια ενός γνωστού µας, που είχε 
ζήσει πολλά χρόνια στη Γερµανία, και έλεγε ότι όπως ο χρόνος παίρνει µαζί 
του κάθε τι περιττό, έτσι πήρε και τη ζωή του. Και µαζί µε αυτήν πήρε και τις 
ζωές και τα όνειρα χιλιάδων άλλων µεταναστών. 
Το λεωφορείο φεύγει, συνεχίζει τη γνωστή  διαδροµή του και εγώ γυρίζω το 
κεφάλι και κοντοστέκοµαι λίγο µπροστά από ένα ξένο µαγαζί. Μπαίνω µέσα 
θέλοντας  να δω τι κρύβει. Η ιδιοκτήτρια µε υποδέχτηκε ευχάριστα και 
τελικά πιάσαµε κουβέντα. Μίλαγε άπταιστα ελληνικά, και ανέφερε διαρκώς 
ότι είναι ελληνίδα αφού οι γονείς της έµειναν για πάντα εδώ από τότε που 
ήρθαν από το Λίβανο. Μου είπε πως για να έρθουν εδώ περπάτησαν πέντε 
µέρες, δίχως να ξέρουν ούτε µια ελληνική λέξη και έχοντας ένα κοµµάτι 
ψωµί στη τσέπη. Ο τρόπος που τα έλεγε και η ένταση που µου 
δηµιουργούσε η αφήγησή της ήταν σαν τα ζούσε τώρα. Με γνώρισε µε έναν 
καλοσυνάτο πακιστανό, ο οποίος εξέφρασε το κοινό παράπονο όλων των 
οικονοµικών µεταναστών αλλά και πολιτικών προσφύγων: το αιώνιο 
πρόβληµα των «χαρτιών». Παρακολουθούσε τις εξελίξεις στις χώρες της Ε.Ε. 
όσο αφορά τα θέµατα των µεταναστών και µε ενηµέρωσε πλήρως. 

Μου ανέφερε λοιπόν ότι πολλά κόµµατα, που σηµειώνουν επιτυχία στις 
εκλογές, τροφοδοτούν τους φόβους που προκαλεί το φυλετικά, 
πολιτιστικά και θρησκευτικά διαφορετικό, και ότι τον τελευταίο καιρό 
επικρατεί η πολιτική στάση του να εισέρχονται σε µια χώρα µόνο όσοι 
µετανάστες εξυπηρετούν τις ανάγκες και την οικονοµία της, εκτός κι αν 
είναι πρόσφυγες που αναζητούν πολιτικό άσυλο, γιατί τότε ζητάνε 
προστασία από τις χώρες αυτές. Μίλησε και για ένα σχέδιο τη «Πράσινη 
Βίβλο» σύµφωνα µε το οποίο θα γίνονταν η διαχείριση της οικονοµικής 
µετανάστευσης σε όλες τις χώρες τις Ε.Ε. ∆εν µπορεί, έλεγε, σε  µια 
πολυπολιτισµική χώρα, σαν την Ελλάδα, η διαφορετικότητα και η 
µειονότητα να ταυτίζονται µε την κατωτερότητα. Συµφώνησα µαζί του. 
Άκουγα µε ενδιαφέρον και κατάλαβα από το λεξιλόγιό  του ότι ήταν 
µορφωµένος και έτσι τον ρώτησα τι δουλειά κάνει. Μου απάντησε ότι 
έχει σπουδάσει φυσικός αλλά στην οικοδοµή που δουλεύει αυτό δεν 
έχει καµία σηµασία. Μιλήσαµε πολύ ώρα και ένιωσα ότι και αυτός δεν 
πολύ-πίστευε αυτά που άκουγε. Κοίταξα τριγύρω και είδα να κάθονται 
σε ένα τραπεζάκι κάτι άντρες µε γένια και πολύχρωµα ρούχα. Γελάγανε 
και απολάµβαναν τα µεζεδάκια τους. Φαίνονταν να περνάνε καλά, αλλά 
ήξερα ότι πίσω από τα χαµόγελά τους κρύβονταν όλη αυτή η αγωνία 
για το µέλλον τους. Έβρισκαν µεταξύ τους ένα είδος ασφάλειας, ένα 
είδος παρηγοριάς. Ξέχναγαν για λίγο τις δυσκολίες και τα βάσανα και 
ζούσαν λεπτό προς λεπτό αυτές τις στιγµές χαλάρωσης. Ήταν µια 
όµορφη εικόνα, που έδινε ελπίδα και µια διαφορετική όψη της λέξης 

«µετανάστευση». Φεύγοντας η κυρία που είχε το µαγαζί µου χάρισε 
µια ινδική συνταγή, έτσι, γιατί µε συµπάθησε είπε. 
Τελικά νοµίζω πως σήµερα περπατώντας σε αυτούς τους δρόµους, κα 
όχι στην ήσυχη γειτονιά µου, έµαθα πιο πολλά πράγµατα για τη ζωή, 
για τους ανθρώπους και τα κοινά στοιχεία τους. Σ’ αυτούς τους 
δρόµους, µε τα γκρίζα κτίρια, το αδύναµο φως και τις διάφορες 
µυρωδιές, οι άνθρωποι περπατάνε µε τις δικές τους µακρινές 
αναµνήσεις και ντύνονται µε το δικό τους τρόπο. Ζουν έχοντας τη δικιά 
τους γλώσσα, κουλτούρα και πατρίδα, τα δικά τους πιστεύω, έθιµα και 
ιδανικά και σχεδόν αδιαφορώντας για το περιβάλλον που µένουν, γιατί 
σίγουρα αυτό είναι το λιγότερο. Αφού λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι 
µπορούν να ζήσουν µε εµένα, που είµαι διαφορετική, να σεβαστούν 
εµένα και τη χώρα µου, γιατί να θέλω να φύγουν; 

Μιλώντας µε τα πρόσωπα της «άλλης» Αθήνας 

Η γη δεν είναι παρά µια χώρα και η ανθρωπότητα είναι οι 
πολίτες της 



Από που είστε 
είπαµε; 
Η γεωγραφία του 
προβλήµατος 
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Ο χάρτης αναδηµοσιεύεται από το ελληνικό Na-
tional Geographic 

Το µεγαλύτερο ποσοστό των 
µεταναστών στην Ελλάδας προέρχονται ή από 
νεοσύστατες δηµοκρατίες µε οικονοµικά 
προβλήµατα είτε από χώρες σε εµπόλεµη 
κατάσταση ή σε κατάσταση εµφυλίου  είτε από 
κράτη που αντιµετωπίζουνε συχνές φυσικές 
καταστροφές. Μεγάλο είναι επίσης το ποσοστό 
των µεταναστών που έρχονται  από φτωχές 
χώρες της Αφρικής καθώς και από τις χώρες 
που προήλθαν από την διάλυση της Σοβιετικής 
Ένωσης και γενικότερα από κράτη των οποίων 
τα σοσιαλιστικά καθεστώτα σαρώθηκαν στην 
θύελλα του 1989-91.Πιο συγκεκριµένα το 
µεγαλύτερο ποσοστό των µεταναστών στην 
Ελλάδα αποτελούν οι Αλβανοί µετανάστες που 
συνολικά αποτελούν το 60% των µεταναστών. 
Ακολουθούν οι µετανάστες Βουλγαρικής 
καταγωγής ,συνολικά το 15% και οι Πολωνοί 
που αποτελούν το 11%.Οι Φιλιππινέζοι 
αποτελούν το 6% ενώ οι Βεγγαλέζοι οι κάτοικοι 
του Μπανγκλαντές αποτελούν περίπου το 
1%.Περίπου το ίδιο ποσοστό αποτελούν και οι 
Κούρδοι µετανάστες κατά το 1999}. 

Αλβανία: είναι µία φτωχή 
νοτιοευρωπαική χώρα που µέχρι πριν από λίγα 
χρόνια  εµφανίζονταν ως πρότυπο του 
“ορθόδοξου” κοµµουνισµού και πολέµιος  του 
δυτικού καπιταλισµού. Το σοσιαλιστικό της 
καθεστώς της ήταν το τελευταίο που 
σαρώθηκε  στην περίοδο του 1989-91 κατά 
την διάρκεια της οποίας λύθηκαν  οι πολλές 
ενδοσοσιαλιστικές διαφωνίες. Σήµερα η χώρα 
έχει κοινοβουλευτικό σύστηµα διακυβέρνησης 
και ελεύθερη οικονοµία. Οι µεγάλες αυτές  
αλλαγές έχουν προκαλέσει  νέα τεράστια 
προβλήµατα, όπως τουλάχιστον δείχνει το 
ανεξέλεγκτο κύµα οµαδικής φυγής, το 
κοινωνικό χάος και το ραγδαία ανερχόµενο 
ποσοστό εγκληµατικότητας. 

Βουλγαρία: Η Βουλγαρία περιλαµβάνεται 
στην ιστορική και γεωγραφική ενότητα των 
χωρών της Βαλκανικής Χερσονήσου αλλά και 
στην πολιτική ενότητα των χωρών της 
Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης που ήταν 
ενταγµένες ως τις αρχές  της δεκαετίας του ’90 
στο στρατόπεδο του σοσιαλισµού. Η 
προσπάθεια του κράτους να χαράξει µία νέα 
εθνική αναπτυξιακή πορεία και να προσδιορίσει 
των νέο ρόλο που µπορεί να διαδραµατίσει στο 
διεθνές πολιτικό προσκήνιο και κυρίως στον 
χώρο της Βαλκανικής έχει ωθήσει ένα µεγάλο 
ποσοστό των κατοίκων της υπαίθρου στην 
µετανάστευση. 

Η Πολωνία γνώρισε µεγάλες εθνικές 

περιπέτειες εξαιτίας της καίριας γεωπολιτικής 
της θέσης. Σήµερα, αντιµετωπίζει 
συσσωρευµένα εσωτερικά προβλήµατα 
οικονοµικού κυρίως περιεχοµένου. Τα 
προβλήµατα αυτά έχουν υποχρεώσει ένα 
αξιόλογο µέρος του ενεργού πληθυσµού να 
εκπατριστεί, αναζητώντας εργασία στις χώρες 
της δυτικής Ευρώπης, στις ΗΠΑ, στον 
Καναδά, στην Αυστραλία και στην Ελλάδα 
όπου έχουν δηµιουργήσει υπολογίσιµη εθνική 
κοινότητα. 

Οι Φιλιππίνες είναι µια Ασιατική χώρα µε 
δυτικόστροφο πολιτισµό, καθώς είναι η µόνη 
σχεδόν αµιγής χριστιανική χώρα της Ασίας. Η 
θέση της αυτή δεν την έχει απαλλάξει από τα 
δεινά της υπανάπτυξης, της φτώχειας, της 
πολιτικής αστάθειας και της βαθιάς κοινωνικής 
κρίσης. Όσο αφορά το Μπαγκλαντές, 
συγκροτήθηκε σαν ανεξάρτητο κράτος το 
1972 και εκ τότε αντιµετωπίζει τεράστια 
οικονοµικά προβλήµατα, ταραχώδης πολιτικές 
εξελίξεις και µεγάλες φυσικές καταστροφές. 
Τέλος, οι Κούρδοι αντιµετωπίζουν σοβαρά 
προβλήµατα καθώς µετά την δηµιουργία των 
εθνικών συνόρων έχουν περιοριστεί οι 

εποχιακές τους µετακινήσεις και οι ίδιοι δεν 
µπορούν να επιτύχουν την αυτονοµία του 
Κουρδιστάν, γι’ αυτό και καταφεύγουν στην 
µετανάστευση. 

Άλλες χώρες της Ευρώπης όπως η 
Ουκρανία και η Ρουµανία αντιµετωπίζουν 
κυρίως οικονοµικά προβλήµατα, ενώ η 

Ουκρανία έχει αντιµετωπίσει την επιδείνωση των 
ουκρανορωσικών  σχέσεων. Πολλοί είναι οι 
µετανάστες που έρχονται από αφρικανικές χώρες 
που αντιµετωπίζουν προβλήµατα πολέµου όπως η 
Σοµαλία, ενώ πολλές από τις χώρες της Μαύρης 
Ηπείρου έχουν υποστεί στο έπακρον τις 
επιπτώσεις της αποικιοκρατίας όπως η Νιγηρία. 

∆εν µπορεί να είναι 
κανείς αληθινός 
ρατσιστής και 

συγχρόνως αληθινός 
δηµοκράτης 

Άνθρωπος σηµαίνει... 
Τα δικαιώµατα των πολιτών 

• Εκλέγειν και εκλέγεσθαι 
• Παροχή προστασίας από τα δικαστήρια 
• Ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητά 

τους 
• Προστασία από την ανεργία και την 

ασθένεια 
 

∆ικαιώµατα  στην ελευθερία 
• Στην Προσωπική Ελευθερία 
• Στην ελεύθερη συµµετοχή στην 

οικονοµική και κοινωνική ζωή 
• Στην ελεύθερη επιλογή επαγγέλµατος 
• Στην ελευθερία στη γνώµη, έκφραση, 

πληροφόρηση 
• Στην ελευθερία της επιστήµης και της 

τέχνης 
• Στην ελευθερία της θρησκευτικής 

συνείδησης 
• Στην ελευθερία να αναφέρεται ο καθένας 

εγγράφως στις αρχές για να ενηµερώνεται 
για τις υποθέσεις του 

• Στην ελευθερία συλλογικής δράσης 

∆ικαιώµατα µεταναστών 
 

Σύµφωνα µε το Σύνταγµα της 
Ελλάδας, το οποίο είναι ο ανώτερος 
νόµος του κράτους, οι αλλοδαποί 
έχουν τα ίδια δικαιώµατα ελευθερίας, 
εργασίας, ανεξιθρησκίας και τις ίδιες 
υποχρεώσεις µε τους Έλληνες 
πολίτες. Οι αλλοδαποί που διαµένουν 
στην Ελληνική Επικράτεια οφείλουν 
να σέβονται τους νόµους και τις 
δηµόσιες αρχές. Οι ελευθερίες που 
κατοχυρώνονται στο σύνταγµα 
αφορούν στην προσωπική ασφάλεια 
των αλλοδαπών και δεν αναφέρονται 
στην  ελευθερ ία  κ ίνησης  κα ι 
εγκατάστασης τους  µέσα στην χώρα. 



Salam Athena ΙΙ 
«το µόνο που µε ενδιαφέρει είναι ότι θα ξυπνήσω την επόµενη µέρα και θα είµαι 
ζωντανός, κάτι που δεν ισχύει στη χώρα µου, όλα τα άλλα είναι ασήµαντα...» 
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γράφει  ο Τάσος 
Γκότσης 

Ήµουν και εγώ σ’ αυτό το οδοιπορικό στην Αθήνα. Ήµουν κι εγώ χαρούµενος που θα χάναµε τρεις ώρες µάθηµα. Είχα και 
‘γω αυτές τις εµπειρίες, και θα ήθελα να σας τις αφηγηθώ όπως τις ένιωσα  απ’ την δική µου πλευρά και να σας πω τις πιο 
κωµικοτραγικές µου στιγµές. 
Μια τέτοια στιγµή ήταν σ’ ένα κινέζικο µαγαζάκι. Την στιγµή που µπήκαµε µέσα δεν υπήρχε σχεδόν καθόλου κόσµος. Με το 
καληµέρα µας αρχίζουν τα αγγλικά. Τα µόνα ελληνικά που άκουσα να λένε ήταν οι αριθµοί και η λέξη «ευρώ». Αυτό βέβαια 
δεν ήταν µεγάλο πρόβληµα αφού όλοι µας µιλούσαµε αγγλικά και έτσι δεν είχαµε µεγάλες δυσκολίες. Η συνεργασία µας είχε 
άδοξο τέλος όταν άρχισαν να µπαίνουν και πελάτες, οπότε και µας έδιωξαν. 
Ένας Σουδανός, ο Χασάν, είχε πατέρα διευθυντή τραπέζης στο Σουδάν, αλλά ακόµα και έτσι δεν µπορούσε να βρει δουλειά 
αν και είχε σπουδάσει οικονοµικά, οπότε ήρθε για περιορισµένο διάστηµα όπως έλεγε, να κάνει λεφτά και να φύγει. Επίσης, 
ήταν κατηγορηµατικός ότι ποτέ δε θα παντρευόταν γυναίκα που δεν ήταν απ’ το Σουδάν. Στα µάτια του έβλεπα µια 
περιφρόνηση στους ξένους. 
Η πιο κωµικοτραγική στιγµή µου ήταν µε δυο Σοµαλέζους. Ο ένας δεν καταλάβαινε ελληνικά και τα αγγλικά του ήταν 
περιορισµένα. Έτσι ώστε κάποια στιγµή κακής συνεννόησης και νοµίζοντας ότι αµφισβητούσαµε την άδεια παραµονής του 
στην Ελλάδα, µας έδειξε τα χαρτιά του για να δούµε ότι είναι νόµιµος. Ο άλλος πάλι, αν και µιλούσε αρκετά καλά ελληνικά, 
δυσκολευόσουνα να του κάνεις ερωτήσεις. Και τι ερωτήσεις να κάνεις σε έναν άνθρωπο που όταν τον ρωτάς γιατί ήρθε στην 

Ελλάδα, σου απαντά: «Για να ζήσω, για να ξέρω ότι θα ξυπνήσω την 
επόµενη µέρα ζωντανός και δεν θα χρειαστεί να σκοτώνω ανθρώπους για να 
ζήσω εγώ». Αυτή ήταν µια συγκλονιστική εµπειρία ενός ανθρώπου, που δεν 
ζητάει τίποτα, εκτός από το να ζήσει, κάτι που εµείς το θεωρούµε δεδοµένο. 
Η τελευταία συνέντευξη ήταν και η πιο αποδοτική. Την πήραµε από ένα 
Πακιστανό, τον Αλία. Από αυτή τη συνέντευξη δύο πράγµατα µου έκαναν 
µεγαλύτερη εντύπωση. Το ένα ήταν η άποψη του για την ξενοφοβία: «Στο 
Πακιστάν υπάρχουν  πολλοί ξένοι. Όταν έβλεπα έναν ξένο έλεγα: Α, αυτός 
είναι ξένος; µακριά του! Τώρα αυτά που έκανα εγώ στους ξένους, τα κάνουν 
σε εµένα. Έτσι είναι η ζωή. Το άλλο σηµείο ήταν όταν τον ρωτήσαµε αν θα 
έκανε οικογένεια µε µια ξένη. Τότε µας απάντησε ότι θα έκανε αν δεν ήταν 
ήδη παντρεµένος, ενώ οι περισσότεροι µας είχαν απαντήσει κατηγορηµατικά 
όχι. Όλα αυτά εκτυλίχθηκαν σε µια ξεχασµένη απ’ το κράτος συνοικία, πίσω 
από το επιβλητικό ∆ηµαρχείο της Αθήνας. Είναι πραγµατικά ειρωνεία που αν 
και βρίσκονται δυο βήµατα από το κτίριο που θα µπορούσε να τους αλλάξει 
τη ζωή, είναι εντελώς παραµεληµένοι. Ουσιαστικά, βρίσκονται σε ένα γκέτο 
που οι ίδιοι επέλεξαν να ζούν, φοβούµενοι τις αντιδράσεις των άλλων 
ανθρώπων. Παρόλα αυτά, αυτούς τους ανθρώπους   τους ενώνει ένα 
όνειρο. Ένα όνειρο για µια καλύτερη ζωή, µια ζωή χωρίς διακρίσεις και µια 
κοινωνία ανοιχτή για όλους. 

Φτώχεια σηµαίνει... 
 

(συνέχεια από σελίδα 1) 
 
 3 δισεκατοµµύρια άνθρωποι δεν 
έχουν πρόσβαση σε εγκαταστάσεις 
υγιεινής και 2 δισεκατοµµύρια 
ζούνε χωρίς ηλεκτρικό ρεύµα. 
Σε σύνολο 192 χωρών στον κόσµο, 
οι 48 πιο φτωχές, έχουν 
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, όσο οι 
3 πλουσιότεροι άνθρωποι του 
κόσµου. 
 
        Σχεδόν 1 δισεκατοµµύριο 
άνθρωποι µπήκαν στον 21ο  αιώνα 
ανίκανοι να διαβάσουν ένα βιβλίο ή 
να βάλουν την υπογραφή τους. 
Λιγότερο από το 1% των 
στρατιωτικών δαπανών ανά τον 
κόσµο θα ήταν αρκετό για να πάνε 
όλα τα παιδιά του κόσµου σχολείο. 
Για κάθε ένα δολάριο που δίνεται 
ως βοήθεια στον Τρίτο Κόσµο, η 
∆ύση παίρνει πίσω 3 δολάρια για 
την αποπληρωµή του χρέους. Ο χάρτης είναι αναδηµοσίευση από την Ελευθεροτυπία 



Αληθινές ιστορίες 
Ιστορίες που επαναλαµβάνονται κάθε µέρα, αλλά αυτές οι ιστορίες είναι από τους 
δικούς µας ανθρώπους, από το συµµαθητή µας, τη συµµαθήτρια που καθόµαστε 
µαζί στο θρανίο και γι αυτό µιλούν στην καρδιά µας. Μήπως και στη δική σας; 
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Ούτε στα 
πιο τρελά 
µου 
όνειρα 
δεν είχα 

φανταστεί ότι θα έρθει µια µέρα που θα 
ερχόµουνα στην Ελλάδα O πατέρας µου 
ξενιτεύτηκε στην Ελλάδα, για να µπορεί να 
στέλνει πίσω τα προς το ζειν.  

Εγώ ζούσα µε την ελπίδα ότι θα γύριζε 
στην Αλβανία και θα ζούσαµε πάλι όλοι µαζί 
σαν οικογένεια-η µητέρα, ο πατέρας, τα 
αδέλφια-. Με πίκραινε πολύ που ήµασταν 
µόνοι στο χωριό. Μου έλειπε πολύ ο 
πατέρας! Άκουγα κρυφά τις κουβέντες της 
µητέρας µε τις γειτόνισσες για την 
ταλαιπωρία που πέρασαν όσοι δραπέτευαν 
από τη µιζέρια της χώρας µας για 
αναζήτηση καλύτερης τύχης.    

Τον σκεφτόµουν µονάχο στην ξενιτιά, 
χωρίς ένα γλυκό λόγο, ένα χάδι, µια 
αγκαλιά από µας τα παιδιά του που τόσο 
αγαπούσε και καµάρωνε! 

Μια µέρα ο θείος µου-που ήταν κι 
αυτός στην Ελλάδα και πιάστηκε σε κάποιο 
µπλόκο αστυνοµικών και απελάθηκε – ήρθε 
σπίτι µας και µας ανακοίνωσε ότι θα 
ταξιδεύαµε για την Ελλάδα, να πάµε στον 
πατέρα.  

Η χαρά που πήρα ήταν µεγάλη. Θα 
έβλεπα τον πατέρα µου µετά από τρία 
χρόνια. Είδα τη χαρά και την αγωνία στα 
µάτια της µητέρας µου! Το πρόβληµα ήταν 
ότι δεν είχαµε «χαρτιά» και έπρεπε να 
περάσουµε τα σύνορα παράνοµα. 

Βρήκαµε κάποιον «έµπειρο» - από 
αυτούς που τους λένε «δουλέµπορους»- 
που ήξερε το δρόµο και τον πληρώσαµε 
500 ευρώ το άτοµο και θα περπατούσαµε 
δύο ώρες µε τα πόδια. ∆εν ήταν βέβαια 
σίγουρο ότι θα φτάναµε στην Ελλάδα. Το 
άτοµο αυτό που είχαµε πληρώσει µας 
έβαλε σε ένα τεράστιο δωµάτιο που εκεί 
µέσα βρισκόντουσαν άλλα δέκα άτοµα. 
Γυναίκες µε παιδιά που ήθελαν να έρθουν 
στην Ελλάδα γιατί ήταν εδώ  οι άντρες 
τους. Εγώ βλέποντας τα µωρά ένιωσα λίγο 
καλύτερα γιατί ήµουν λίγο µεγαλύτερη από 
αυτά. Όλους αυτούς τους ανθρώπους η 
αγωνία τους είχε κυριεύσει. ∆ιέκρινα από 
το φως που υπήρχε τα χλωµά πρόσωπά 
τους γιατί δεν ξέραµε  που θα 
βρισκόµασταν αύριο το πρωί. ∆ύο  η ώρα 
τα ξηµερώµατα µας παίρνουν από το 
δωµάτιο και µας βάζουν σε ένα µικρό 
φορτηγό όλους µαζί µέχρι στα Σύνορα 
Αλβανίας-Ελλάδας. Κατεβαίνουµε από το 
φορτηγό και ένας άντρας µπροστά από µας 
µε ένα µικρό φακό να µας δείχνει το 
δρόµο. Και εµείς ο ένας πίσω από τον άλλο 
περπατούσαν σε κάτι χωράφια, δε µιλούσε 
κανένας, απόλυτη ησυχία, µόνο µερικά 
σκυλιά που γάβγιζαν. Εµείς περπατούσαµε 
στις µύτες των ποδιών για να µη µας 
αντιληφθούν οι Έλληνες στρατιώτες. Η 

µητέρα µου κρατούσε το χέρι και µου 
έλεγε ψιθυριστά «Μη φοβάσαι, σε 
λίγο φθάνουµε», για να µε 
καθησυχάσει. Εγώ από µέσα µου 
προσευχόµουν να φτάσουµε όσο πιο 
σύντοµα στην Ελλάδα. ∆εν είχα 
κουραστεί καθόλου από το 
περπάτηµα αλλά από το φόβο και την 
αγωνία µήπως από στιγµή σε στιγµή 
βρεθούν µπροστά µας οι στρατιώτες. 
∆ε στεναχωριόµουν επειδή θα µε 
γυρνούσαν πίσω στην πατρίδα µου 
αλλά φοβόµουν ότι θα µας έδερναν ή 
θα µας βασάνιζαν. Με την ιδέα αυτή 
έτρεµα ολόκληρη. Όταν κάποια 
στιγµή είχαµε φτάσει κοντά σε ένα 
δρόµο και περνούσε κανένα 
αυτοκίνητο πού και πού , όταν 
ξαφνικά περνούσε ένα περιπολικό 
έπρεπε να ξαπλώσουµε όλοι κάτω 
στο χώµα για να µη µας δουν. Με την 
απότοµη αυτή κίνηση που έκανα 
στραµπούλιξα το πόδι µου , ούτε 
άχνα δεν έβγαλα  γιατί εκείνη την 
ώρα κρατούσαµε και την αναπνοή 
µας. Φτάσαµε!  
  Έχουµε εφτά χρόνια στην Ελλάδα 
και τη νιώθουµε σαν δεύτερη πατρίδα 
µας. Μπορεί µερικοί άνθρωποι να µη 
µας φέρονται και τόσο καλά αλλά 
φεύγοντας από την πατρίδα σου 
ξέρεις λίγο-πολύ τι θα αντιµετωπίσεις. 
Αλλά παρόλα αυτά ξέρουµε όλοι ότι η 
Ελλάδα είναι µια φιλόξενη χώρα . 
 
Στο σχολείο µου νιώθω άνθρωπος 
µεταξύ ανθρώπων και όχι Αλβανίδα 
µεταξύ Ελλήνων!            

Γιονίντα 

Η Γιονίντα στο χωριό της, στη 
Ντιµπρα της Αλβανίας 

Είµαι η Ντέα Μανιάνι, ένα 
παιδί που δεν έχει γνωρίσει 
καλά τη πατρίδα της, την 
Αλβανία, γιατί ήρθα στην 
Ελλάδα δυόµισι ετών. 
Μπήκα στο νηπιαγωγείο, 
όλα ωραία εκεί, οι άνθρωποι, το περιβάλλον. Τις ανάγκες που 
έχει ένα παιδί στην ηλικία των τριών, τεσσάρων χρονών τις 
είχαµε, χάρη στους  γείτονες, οι οποίοι τι ρούχα και παιχνίδια 
µας έδιναν!!! 
Στα έξη, οι γονείς αποφάσισαν να γυρίσουµε πίσω τα παιδιά 
για να µπούµε σε αλβανικό σχολείο, να µάθουµε γράµµατα 
όπως αυτοί. Για κακή µας τύχη, έγινε το «κραχ» µε τις 
πυραµίδες και ξέσπασε µεγάλη αναταραχή! Όπλα και 
χειροβοµβίδες παντού. Τα σχολεία έκλεισαν στη µέση της 
χρονιάς. 
Πάλι φύγαµε… η ζωή µας πια είναι εδώ. Παρ’ όλα αυτά, 
πολλές φορές ονειρεύοµαι µια µέρα να γυρίσω στη χώρα µου 
και να τη δω να προκόβει. 

Ντέα 

Η Ντέα (δεξιά) στην πατρίδα της 

 Ε ί µ α ι  α π ό  τ η 
Ρουµανία. Οι γονείς 
µου ήταν στην Ελλάδα 
από τότε που ήµουν 
µικρός. Ζούσα ανέµελα 
µε τους παππούδες  
και τη θεία µου στο σπιτάκι του παππού. Είχα φίλους και δε 
µε πολυέννοιαζε η µελλοντική µου ζωή. Το µόνο που µε 
ένοιαζε ήταν το παρόν. Όταν ήµουν στην ε΄ δηµοτικού και 
12 χρονών µαζί µε τους φίλους µου κάναµε τρελά παιχνίδια. 
Οδηγούσαµε το παλιό αυτοκίνητο του µπαµπά στους άδειους 
δρόµους της κωµόπολης. Μόλις τελείωσε το σχολείο, ήρθε ο 
µπαµπάς µου. Χάρηκα πολύ που τον είδα. Ήταν όµως 
σκυθρωπός και σκεφτικός. Από τις κουβέντες του µε τη θεία 
και τον παππού, κατάλαβα… Αυτή τη φορά θα έπαιρναν και 
µένα µαζί τους στην Ελλάδα. Το συζήτησα µε τους φίλους 
µου  και για να µου φτιάξουν το κέφι µε φώναζαν «ο 
Έλληνας». Μετά από µία εβδοµάδα αποχαιρετιστήκαµε µε 
τους συγγενείς και τους φίλους και µπήκαµε στο πούλµαν. 
(Συνέχεια στη σελ. 7) 
(συνέχεια από σελ. 6) Το ταξίδι κράτησε δύο µέρες. Όταν 
φτάσαµε στο σπίτι είδα τη µητέρα µου κουρασµένη αλλά 
χαρούµενη. Το σπίτι φτωχικό. Την επόµενη µε πήγαν στην 

Αλέξανδρος 

Εσύ 
πρέπει να 
γίνεις η 
αλλαγή 
που 

εύχεσαι να 
δεις στον 
κόσµο 

Μαχάτµα Γκάντι 
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Ακρόπολη και µετά στη θάλασσα. Χάρηκα πολύ. Όσο πέρναγαν οι µέρες 
εγώ τους ρώταγα αν θα  γυρίσω πίσω. Τελικά µου είπαν πως όχι. Τη 
γλώσσα δεν την ήξερα και επίσης δεν ήξερα κανένα. Μετά από ένα χρόνο 
έµαθα κάπως τη γλώσσα και πήγα στο σχολείο. Στην αρχή µου φέρονταν 
µε καχυποψία  και επιφυλακτικότητα. Τώρα έχω φίλους και µαζί τους  
κάνω τα πιο τρελά όνειρα!   

Τη γνωρίζουµε εδώ και τρία χρόνια, αλλά είναι σαν να την ξέρουµε µια ζωή! 
Μάθαµε τον τρόπο σκέψης της, διαβάζουµε τα συναισθήµατα της µόνο µε 
µια µατιά! Είναι ένα άτοµο που λέει άφοβα τη γνώµη της, εξωτερικεύει τα 
συναισθήµατα της και γίνεται συµπαθητική σε όλους από το πρώτο λεπτό. 
Κατάγεται από την Αλβανία, νιώθει όµως την Ελλάδα σαν δεύτερη πατρίδα 
της. Μιλάει την ελληνική γλώσσα άψογα και είναι η καλύτερη µαθήτρια της 
τάξης. Για µας τις φίλες της δεν µετράει η εθνικότητα-αν είναι Σοµαλή, 
Αλβανή ή Γερµανίδα-αλλά ο χαρακτήρας και η προσωπικότητα της. Μπορείς 
να την εµπιστεύεσαι γιατί ξέρεις ότι θα είναι δίπλα σου αν χρειαστεί. 
Εισπράττει την καλύτερη αντιµετώπιση από τους συµµαθητές της, και αυτό 
γιατί σε κερδίζει µε ένα της µόνο χαµόγελο. Ευχόµαστε να µην αλλοιώσει 
το χαρακτήρα της και να παραµείνει πάντα η γλυκιά κοπέλα που 
γνωρίσαµε. 

Η φίλη µας η Αντέλα 

Ο Χασάν δούλευε χοιροβοσκός στα χωράφια του κυρ-Γιάννη. ∆ούλευε για 
ένα καρβέλι ψωµί και δεν πληρωνόταν σχεδόν καθόλου γιατί δεν είχε άδεια 
παραµονής. Οι συνθήκες εργασίας και ζωής του ήταν άθλιες. Ο κυρ-Γιάννης 
ούτε να ακούσει για πληρωµή,  έλεγε ότι δεν είχε πάνω του λεφτά και θα 
τα δώσει στο τέλος. Ο Χασάν του ζήτησε λίγα χρήµατα για να στείλει στην 
οικογένεια του και µόλις το άκουσε ο κυρ-Γιάννης έγινε έξω φρενών. Τον 
απειλούσε ότι θα τον παραδώσει στις Αρχές και ότι θα τον έδιωχνε. Ο 
Χασάν φοβισµένος έφυγε. Πήγε σε ένα γειτονικό χωριό που οι άνθρωποι 
φέρονταν στους ξένους καλύτερα. Εκεί βρήκε µια αξιοπρεπή δουλειά, έκανε 
φίλους και τέλος πήρε και άδεια παραµονής. Ο κυρ-Γιάννης είχε αγοράσει 
ένα καινούργιο αυτοκίνητο. Την επόµενη το είδε να φλέγεται και να γίνεται 
στάχτη. Σειρά είχε ο αχυρώνας και το χοιροστάσιο. Ο κυρ-Γιάννης πήγε 
στην Αστυνοµία αλλά εκείνοι δεν δέχονταν τις κατηγορίες του γιατί δεν είχε 
αποδείξεις. Όλοι ήξεραν ποιος το έκανε και έλεγαν µέσα τους καλά να 
πάθει. 

µας διηγήθηκαν... 

Τα δικαιώµατα του παιδιού 
Στις 20 Νοεµβρίου του 1989, η Γενική 
Συνέλευση του ΟΗΕ, ψήφισε τη Σύµβαση για 
τα ∆ικαιώµατα του παιδιού. Στη χώρα µας, η 
σύµβαση αυτή, υπογράφτηκε και τέθηκε σε 
ισχύ το 1990. Βασικά άρθρα αυτής της 
σύµβασης είναι τα παρακάτω: 
Άρθρο 2 
Τα Συµβαλλόµενα κράτη υποχρεούνται να 
σέβονται τα δικαιώµατα των παιδιών 
ανεξάρτητα µε το φύλλο, τη θρησκεία ή την 
καταγωγή τους. 
Άρθρο 12 
Τα Συµβαλλόµενα κράτη εγγυώνται στο παιδί 
το δικαίωµα να εκφράζει τη γνώµη του σε 
θέµατα που το αφορούν όπως π.χ. στο 
δικαστήριο. 
Άρθρο 14 
Οι γονείς πρέπει να καθοδηγούν τα παιδιά 
τους για να ασκήσουν το δικαίωµα στην 
ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας 
µε τρόπο που το παιδί να αναπτύσσει τις 
ικανότητές του. 
Άρθρο 22 
1)Τα Συµβαλλόµενα κράτη παίρνουν 
κατάλληλα µέτρα ώστε να µπορούν τα παιδιά 
που είναι πρόσφυγες να απολαµβάνουν τα 
δικαιώµατά τους  και να δέχονται 
ανθρωπιστική βοήθεια. 
2)Τα Συµβαλλόµενα κράτη συνεργάζονται για 
να προστατέψουν τα παιδιά πρόσφυγες και 
να βρουν την οικογένειά τους. 
Άρθρο 28 
Τα Συµβαλλόµενα κράτη αναγνωρίζουν το 
δικαίωµα του παιδιού στην εκπαίδευση και 
γι΄ αυτό συνεργάζονται για να εξαλείψουν 
την άγνοια και τον αναλφαβητισµό σ΄ 
ολόκληρο τον κόσµο. 

Χώρες*, στις οποίες παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώµατα: 

Ακτή του Ελεφαντοστού Αφγανιστάν  Αλβανία Αλγερία Αζερµπαϊτζάν 
Μπουρούντι Καµερούν Τσάντ Τόγκο Κολοµβία Κονγκό Ερυθραία 
Αιθιοπία Γεωργία Γουινέα Ινδία Ινδονησία Ιράν Ιράκ Ισραήλ Λιβερία 
Μαλί Νίγηρας Νιγηρία Πακιστάν Φιλιππίνες Σοβιετική Ένωση Σιέρρα 
Λεόνε Σουδάν Ουγκάντα Υεµένη 

 

*Ο κατάλογος δυστυχώς θα ήταν πολύ µακρύς αν  λαµβάναµε υπόψη µας όλες τις παραβιάσεις.  
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Σπαζοκεφαλιές 

Σταυρόλεξο 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 

1) Ο όρος που χαρακτηρίζει την συνύπαρξη διαφορετικών πολιτισµικά 

οµάδων 

2)Το 1ο συνθετικό του νοικοκύρη - Κελί χωρίς αρχή 

3)Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών-Μέσα… στο κύµα - καταναγκασµός 

4)Σώµα χωρίς φωνήεντα - Λάκα χωρίς ήχο - υπόδειξη, συµβουλή 

5) Αµοιβαία εκτίµηση - συντροφικότητα  δυο προσώπων - Προς Θεού 

(τουρκ.) - µόριο που σχηµατίζει το µέλλοντα χρόνο 

6)Αρχή οχήµατος (αντίστροφα)- διάλεξη, λόγος - το παράγουν οι 

µέλισσες (αντίστροφα) 

7)Ελληνική Στρατιωτική Αστυνοµία - αναφορική αντωνυµία, (αρσ.) - 

ξένο…αντίο 

8)Υποθετικός σύνδεσµος - δεικτικό µόριο - πίθηκος 

9)Λόφος της Ιερουσαλήµ στον οποίο κτίστηκε ο ναός του Σολωµόντα 

- αφθονία αγαθών 

10)Σιδερένιος µοχλός - αρχή…ήλιου 

11)Τόπος λατρείας των πιστών (αιτιατ.) - κάθε ενόργανο έµβιο ον 

εκτός από τον άνθρωπο 

12)Οι φυλετικές διακρίσεις - αντάµα 

 

ΚΑΘΕΤΑ 

1)Αυτοί που διαφεύγουν σε άλλη χώρα για προστασία 

2)Θηλυκό αριθµητικό - 100 χρόνια (αιτιατ.) 

3)Όταν, µολονότι - µέσα στη…γάτα 

4)Όλη η οικουµένη - ο…είναι ωραίος… 

5)Έκαναν...στο χωριό 

6)Ο µη σύνθετος 

7)Λέαινα χωρίς...ήχο - αρχή στο Λόττο - το πρώτο τρίτο της λογικής 

8)Μια θρησκεία 

9)Αντίτιµο - αντωνυµία (αρσ.) 

10)Συνεχόµενα στο αλφάβητο - αρχή γάλατος - Γιουγκοσλάβος 

στρατιωτικός και πολιτικός, ιδρυτής 

και ηγέτης του σοσιαλιστικού καθεστώτος της χώρας 

11)Ακραίος εθνικισµός 

12)Ζουµπούλια (καθάρ.) - ελληνικό κόµµα στην ευρωβουλή - τα ζώα 

στη…Ρούµελη 

13)Όχι τα µισά - "…θέλοντος" - στον πλανήτη Αφροδίτη δεν 

υπάρχει.) 

14)Ναι αλά ιταλικά - αντιστασιακή οργάνωση στην κατοχή - όχι λίγοι 

Υ Ε Κ Χ Μ Β Λ Κ Ζ Α Φ Ν Ξ Υ Ε 
Η Α Μ Ε Τ Α Ν Α Σ Τ Η Σ Α Φ Σ 
∆ Κ Ξ Ρ Ξ Τ Κ Ε Ξ Η Τ Υ Σ Ε Γ 
Φ Τ Ι Μ Ε Ι Ο Ν Ο Τ Η Τ Α Ο Ν 
Τ Ζ Κ Ε Ν Υ Ι Ρ Β Η Κ Θ Ι Ξ ∆ 
Ω Ο Ι Θ Ο Π Ν Υ Α Ε Ρ Μ Η Ν Α 
Χ Τ Π Α Φ Τ Ω Ρ Κ Ν Ο Θ Υ Ε Ρ 
Ε Ω Ο Κ Ο Ε Ν Η Π Α Ι ∆ Ε Ι Α 
Ι Κ Λ Π Β Υ Ι Κ Υ Κ Φ Α Λ Ο Τ 
Α Γ Ι Φ Ι Α Α Ο ∆ Σ Β Υ Γ Κ Σ 
Ρ Μ Τ Ε Α Β Ν Τ Η Υ Ε Α Ρ Τ Ι 
Ι Θ Ι Τ Ε Γ Α Χ Π Ο Λ Ι Τ Η Σ 
Ν Η Σ Ε Κ Ζ Ε Ι Λ Ε Ο Ν ∆ Ε Μ 
Γ Μ Μ Σ Ι Π Ρ Ο Σ Φ Υ Γ Α Σ Ο 
Ζ Κ Ο Φ Α Κ Ε Ξ Α Κ Ε Φ Υ Χ Σ 
Ο Ξ Σ Ε Ρ Ω Ε Θ Ι Μ Α Σ Τ Ρ Π 

Τις λύσεις θα τις βρείτε στο δικτυακό τόπο του 

σχολείου µας 

http://1gym-meliss.att.sch.gr/Activities04-05/

Namaste.htm 

Κρυπτόλεξο 
 

Μπορείτε να Βρείτε τις 11 κρυµµένες λέξεις; 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1                             

2                             

3                             

4                             

5                             

6                             

7                             

8                             

9                             

10                             

11                             

12                             
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Λογοτεχνία 
∆ιαβάσαµε, µας άρεσαν  και προτείνουµε.. 

Κρίµα κι Άδικο της Ζωρζ Σαρρή 
 
Παραθέτουµε ένα 
απόσπασµα από το βιβλίο 
όπου ένας φίλος του 
∆ηµήτρη συζητά µε τη 
γυναίκα του για τη ζωή 
στην Ολλανδία : «Στο 
εργοστάσιο ήταν καλά. Οι 
Ολλανδοί εργάτες τον είχαν 
σα δικό τους, στο διάλειµµα 
τους µάθαινε συρτάκι. 
Όταν όµως σχολούσαν, τον 

βύζαινε η µοναξιά. Έγραφε στο φίλο του: 

Πολλοί Έλληνες αλλά και ξένοι λογοτέχνες έχουν ασχοληθεί µε το θέµα 
της µετανάστευσης και των προσφύγων. Κι αυτό γιατί πάντα υπάρχουν 
προβλήµατα στη συµβίωση ανθρώπων που προέρχονται από 
διαφορετικές χώρες. Πολλοί έχουν εµπνευστεί από απλά γεγονότα της 
καθηµερινής τους ζωής για να γράψουν βιβλία προσπαθώντας να 
ευαισθητοποιήσουν και να «αγγίξουν» τις ψυχές των αναγνωστών 
πάνω σε αυτό  το θέµα.         
Αναζητήσαµε βιβλία που αγγίζουν αυτά τα θέµατα και ανάµεσά τους 
ξεχωρίσαµε: 

«¨Ελα, θα σου στήσω ένα κρεβάτι µέσα στην 
κάµαρή µου, µέχρι να ορθοποδήσουµε».Του 
΄γραφε για τα καλά της Ολλανδίας, του 
΄γραφε και για τα στραβά της: «Οι δρόµοι είναι 
γεµάτοι µελαµψούς και µαύρους. Οι Ολλανδοί 
είναι ρατσιστές. Εµένα δε µε ξεχωρίζουν, γιατί 
είµαι ανοιχτόχρωµος. Κρεµάω µια 
φωτογραφική µηχανή στο λαιµό και κάνω τον 
τουρίστα…». Αν ήθελε, µπορούσε να µπει στο 
καφενείο Α΄ κατηγορίας, άφοβα. Τραπέζια 
στρωµένα µε άσπρα τραπεζοµάντιλα. Ο 
Γρηγόρης ήξερε κάποια σπασµένα εγγλέζικα κι 
ο σερβιτόρος υποκλινόταν. ∆εν έγινε το ίδιο, 
όταν µια µέρα µπήκε ο Χρήστος, ένας κοντός 

µαυριδερός Πελοποννήσιος. Λες κι είχε µια 
ταµπέλα στο κούτελο: «Είµαι 
γκασταρπάιντερ». Μάταια είχε ξουρίσει το 
µουστάκι του, ξεχώριζε από µακριά, ήταν κι 
αυτό το φοβισµένο ύφος… Ο σερβιτόρος 
ευγενικά του είπε πως δεν µπορούσε να του 
σερβίρει τον καφέ που παράγγειλε, πως 
έπρεπε να πάει στο παραδίπλα καφενείο Β΄ 
κατηγορίας, που ήταν για ξένους εργάτες. 
Αγρίεψε ο Γρηγόρης, όµως δε σάλεψε από τη 
θέση του, έκανε πως δεν καταλάβαινε. Είδε το 
Χρήστο να βγαίνει σκυφτός µε το τριµµένο 
του πανωφόρι… ∆εν ξαναπήγε σ΄ αυτό το 
καφενείο. Είχε θυµώσει µε τους Ολλανδούς.». 

Η Νενέ η Σµυρνιά, της ¨Ελσας Χίου.  
 
Στο βιβλίο, αυτό, 
πρωταγωνιστής είναι ένας 
έφηβος, ο Αργύρης, που ζει 
σ΄ ένα αιγιοπελαγίτικο νησί. 
Έχει µεγαλώσει µε τις 
ιστορίες, τις παραδόσεις και 
τους θρύλους που του είπε η 
προγιαγιά του, που ήταν 
Σµυρνιά. Ο αδερφός του, ο 
Αλέξανδρος, µετά το θάνατο 
της Νενές, τον παίρνει µαζί 
του στο ταξίδι του στα πάτρια 

εδάφη της Νενές τους. Εκεί ο Αργύρης 

συναντά έναν άλλο πολιτισµό, µία διαφορετική 
κουλτούρα, και επιστρέφοντας από αυτό το  
γεµάτο συγκίνηση ταξίδι, ξέρει πως τα λόγια της 
Νενές ήταν σωστά, και ανακαλύπτει µια άλλη, 
πνευµατική πατρίδα.  
Στο παρακάτω απόσπασµα, η Νενέ µπαίνει 
ανάµεσα στον Αργύρη κι έναν φίλο του, τον 
Νορντίν, οι οποίοι διαφωνούν για το τι 
συµβολίζει η παπαρούνα, καθώς και το ποιο είναι 
το πιο ιερό πουλί: « Ο Νορντίν τους είπε, 
διεµέσου της Νενές, ότι  πελαργός είναι το ιερό 
πουλί του Αλλάχ, γιατί κάθε φθινόπωρο περνά 
από τη Μέκκα και τη Μεδίνα, και την άνοιξη 
τους φέρνει την ευλογία των ιερών τόπων πάνω 
στα φτερά του. Ο Αργύρης διαφώνησε λέγοντας 

πως ένα είναι το ιερό πουλί: το λευκό 
περιστέρι. Και συµβολίζει το ¨Άγιο Πνεύµα και 
την αιώνια ειρήνη. Ευτυχώς που η Νενέ δε 
µετέφρασε τα λεγόµενα του Αργύρη. Γιατί 
σίγουρα θα άρχιζε µεγάλη διαµάχη για το ποιο 
πουλί είναι το πιο ιερό. Κι άντε να βγάλει άκρη 
κανείς, όταν ο Αργύρης θα ονόµαζε τον ιερό 
πελαργό µαιευτήρα της κακιάς ώρας που 
φέρνει  τα µωρά τυλιγµένα σ΄ ένα µπογαλάκι 
και ο Νορντίν θα επέµενε πως το άγιο 
περιστέρι δεν είναι παρά ένας ταχυδρόµος της 
παλιάς σχολής, παροπλισµένος πια, µια που 
του έφαγαν το επάγγελµα τα πουλιά µε τη 
σιδερένια µύτη και την όρθια  ουρά.» 

Ο Θανάσης Βαλτινός, στο βιβλίο του «Συναξάρι του 
Ανδρέα Κορδοπάτη» περιγράφει τον ατέλειωτο 
αγώνα ενός Έλληνα στις αρχές του 20ού αιώνα, να 
φτάσει και να ριζώσει στην χώρα των ονείρων του: 
Την Αµερική. «Ένα φεγγάρι τον είχαν για χαµένο, 
έπειτα µαθεύτηκε ότι βγήκε αντάρτης στη Μακεδονία. 
Στο χρόνο πάνω λαβαίνουν γράµµα από Αµερική, από 
Νέα Υόρκη, ότι είναι καλά. Ο ίδιος δεν ήξερε 
γράµµατα, είχε βάλει άλλον να του το φτιάξει. Ύστερα 
τους ξανάγραψε να φύγουν τα αδέρφια του και οι 
γαµπροί του. Κοντά σε ‘κείνους πήγαν και άλλοι 

τριάντα ∆αραίοι. Πήγαν και δύο αδερφοί µας µικρότεροι, ο Γιάννης και ο 
∆ήµος. Για να τα ναύλα τους πουλήσαµε ένα χωράφι και ένα βόδι. Αυτοί 
ήσαν οι πρώτοι που έφυγαν. 
 
Με αυτό το θέµα έχει ασχοληθεί και µια άλλη συγγραφέας, η Λότη 
Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου. Στο βιβλίο για την άλλη πατρίδα  

αφηγείται την  ιστορία µιας οικογένειας παλιών 
µεταναστών που θέλει να γυρίσει στον τόπο των 
προγόνων της. Στη χώρα πού βρίσκονταν , στη 
«θετή» τους πατρίδα, οι άνθρωποι δεν έχουν 
δικαίωµα να φύγουν, έτσι ένιωθαν παγιδευµένοι σε 
ένα χώρο δίχως διέξοδο. Μετά από πολλές 
περιπέτειες καταφέρνουν να φτάσουν στην πατρίδα 
τους όπου αντιµετωπίζουν καινούρια προβλήµατα 
που οφείλουν να ξεπεράσουν. 
Οι ήρωες στο παραπάνω βιβλίο αγωνίζονται για ένα 
όνειρο : «να ζουν αδελφωµένοι και λεύτεροι όλοι οι άνθρωποι , όλοι οι 
λαοί, καθένας µε τα ήθη και τα έθιµά του, τη γλώσσα, τις ιδιοµορφίες 
του, σαν καλοί γείτονες-οικογένειες µονοιασµένες που κατοικούν  η µια 
δίπλα στην άλλη, και φτιάχνουν µε την ποικιλία  και την αγάπη τους 
µια χαρούµενη πόλη. Κι ο καθένας  να δίνει ότι καλύτερο έχει, να 
πασχίζει µε τον τρόπο του για το κοινό καλό». Ένα όνειρο που όλοι 
ευχόµαστε να γίνει πραγµατικότητα! 
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Κινηµατογράφος 
Πάµε σινεµά; 

Η ταινία Κάντο όπως ο Μπέκαµ της ινδικής καταγωγής Gurinder Chadha είναι µια κωµωδία που επικεντρώνεται 
σε κοινωνικά θέµατα, θεσµούς, παραδόσεις και προκαταλήψεις, που χαρακτηρίζουν την Μεγάλη Βρετανία και τις 
εθνικές κοινότητες που ζουν σ' αυτήν. Πίσω όµως από την ευθυµία και τους κωµικούς τόνους αναγνωρίζουµε τόσο 
την ουσία πραγµάτων όσο και την ευθύτητα της προσέγγιση  

Φυσικά δεν θα µπορούσε η έβδοµη τέχνη να µείνει ασυγκίνητη µε το κοινωνικό φαινόµενο της 
µετανάστευσης, της προσφυγιάς, του ξεριζωµού, της συνύπαρξης διαφορετικοτήτων. 
Είδαµε και ξεχωρίσαµε φέτος τις ταινίες: 

Ένα τρυφερό φιλί: Ο πακιστανικής καταγωγής Κασίµ και η Ρουαζίν, ιρλανδέζα 
δασκάλα, ερωτεύονται παράφορα και αρχίζουν να συζούν στη γραφική Γλασκόβη. Αυτή 
τους η σχέση γίνεται αφορµή να αναστατωθεί ο κοινωνικός τους περίγυρος και να 

αποκαλυφθούν πολιτισµικές και θρησκευτικές διαφορές.  Η οικογένεια του Κασίµ, άκρως συντηρητική, δεν µπορεί να δεχθεί 
ότι ο γιος της συζεί µε µία αλλόθρησκη και από την άλλη πλευρά ο ιερέας της ενορίας της Ρουαζίν δεν της υπογράφει το χαρτί 
που χρειάζεται για να διοριστεί µόνιµα ως καθηγήτρια µουσικής στο σχολείο που διδάσκει.   

Ελληνική ταινία σε 
σκηνοθεσία Μαρκ Γκαστίν, 
µε τους: Ραάζ Κουµάρ. Οι 
Έλληνες της Μασσαλίας, 
Γάλλοι µε διττή ταυτότητα 
οι ιστορίες και οι ανησυχίες 
τους, τα αίτια που τους 
οδήγησαν εκεί, η άφιξη και 

αφοµοίωση στη νέα πατρίδα, αλλά και ο 
νόστος για επιστροφή στον τόπο 
καταγωγής τους. 

Ελληνοαµερικανική 
ταινία σε σκηνοθεσία 
Παντελή Βούλγαρη. 
Το 1922, η Νίκη, 
µοδίστρα από τη 
Σαµοθράκη, σαλπάρει 

για την Αµερική, µαζί µε 700 άλλες 
«νύφες της φωτογραφίας» από τα 
Βαλκάνια, που έχουν παντρευτεί δια 
αλληλογραφίας.  

Baran (Βροχή ο ελληνικός τίτλος): Ιρανική 
ταινία του σκηνοθέτη Majid Majidi. Η ταινία 
περιγράφει τον Γολγοθά Αφγανών 
προσφύγων στο Ιράν. Κάτω από αντίξοες 
συνθήκες, οι άνθρωποι αυτοί προσπαθούν 
να ξεπεράσουν την εκµετάλλευση, την 
αβεβαιότητα της παρανοµίας και να 
βελτιώσουν τη ζωή τους. Στη πλοκή του 

έργου, προκύπτει ένας τρυφερός έρωτας χωρίς happy end. 

To Namaste δηµιουργήθηκε στο 1ο 
Γυµνάσιο Μελισσίων, το Μάρτη του 2005, 
από τους µαθητές της Γ’ τάξης, 
Ανδρουτσόπουλο Βασίλη, Ιερεµία Στέλιο, 
Γκότση Τάσο, Ζάνα Αντέλα,   Μοντσενίγο 
Χρήστο, Ρίζο Σέργιο, Ταµίση Ηλία, 
Παπαδάκη Ιωάννα, Πλάκα Άννα, 
Στεφανάκη Θάλεια Φιλιππόπουλο 
Αλέξανδρο και Φίλιππα Κώστα µε 
συντονιστές τους καθηγητές Λάµπου 
Σόνια, Γιαννακοπούλου Ιωάννα και 
Σωτήρη  Χαϊµαντά. Τα κείµενα 
πληκτρολογήθηκαν σε MS Word και η 
σελιδοποίηση έγινε µε MS Publisher 2003. 
Οι φωτογραφίες που χρησιµοποιήθηκαν 
είναι από το αρχείο του Σ. Χαϊµαντά. 
Χρησιµοποιήθηκαν επίσης χάρτες και 
οπτικό υλικό από τη δικτυακή σελίδα του 
BBC, από την ελληνική έκδοση του Na-
tional Geographic και από την εφηµερίδα 
Ελευθεροτυπία.  

«Οι χώρες της Ευρώπης χρειάζονται µετανάστες απεγνωσµένα. Χρειάζονται 
όλων  των ειδών τις ειδικότητες, υψηλές, µεσαίες, χαµηλές, ακόµη και 
µετανάστες χωρίς ειδικότητα. Και αυτό εξαιτίας της δηµογραφικής εξέλιξης. 
Η Ευρώπη όµως κλείνει τα µάτια της. Αντί να δει την πραγµατικότητα 
προωθεί σταθερά µια αντιπαράθεση που στρέφεται κατά της µετανάστευσης, 
κατά των µεταναστών. Και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο» σύµφωνα µε τη 
καθηγήτρια από το Κέντρο Ερευνών για Εθνοτικές Σχέσεις Ντανιέλ Ζολί.  

Η γη έχει αρκετά για του καθενός την ανάγκη, 
αλλά όχι αρκετά για του καθενός την πλεονεξία. 
(Γκάντι) 

Κάτι που δεν µε ευχαριστεί πως µπορώ να το 
επιβάλλω σε κάποιον άλλο; 
(Σαµγιούτα Νικάγια) 
 

Ανάµεσα στην πίστη, την ελπίδα και την αγάπη, 
σπουδαιότερη είναι η αγάπη 
(Απ. Παύλος) 

Ότι καλό σου συµβαίνει είναι από το Θεό, ότι κακό 
σου συµβαίνει είναι από σένα 
(Κοράνι) 

Επισκεφτείτε µας στο δικτυακό µας τόπο 
http://1gym-meliss.att.sch.gr 


