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Μετανάστευση  

Μια παλιά ιστορία που συνεχίζεται... 
Μαρία Παπαλεοντίου 
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Μετανάστευση...  

Να εμπλουτίσουμε τις γνώσεις 
και το λεξιλόγιό μας σχετικά με το 
θέμα. 
Να αντιληφθούμε τις δυσκολίες 
και τα προβλήματα των 
μεταναστών. 
Να προσπαθήσουμε να μπούμε 
στη θέση τους. 
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Μια πρώτη γεύση... 

 Ας παρακολουθήσουμε προσεκτικά ένα σύντομο βίντεο. 
    http://www.greektube.org/content/view/76814/2/  

 
 Κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης μπορούμε να 

έχουμε υπόψη μας τα πιο κάτω, ώστε να τα συζητήσουμε 
στη συνέχεια: 
 Ποιο θέμα παρουσιάζεται στο βίντεο; 
 Ποια είναι τα σχόλια και οι εντυπώσεις σας σχετικά με 

όσα παρακολουθήσατε; 
 Τι συναισθήματα νιώσατε, παρακολουθώντας το 

βίντεο; Μήπως σας θύμισε ανάλογες εμπειρίες ή 
καταστάσεις; 

 

http://www.greektube.org/content/view/76814/2/
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Τι είναι η μετανάστευση; 

 Αναζητούμε στο λεξικό τον ορισμό της λέξης. 
Συμβουλευτείτε το ερμηνευτικό λεξικό (από τις 
εκδόσεις Φυτράκη) που έχετε στην ομάδα σας. 

 Σύμφωνα με το Λεξικό της Νέας Ελληνικής 
Γλώσσας του Γ. Μπαμπινιώτη: 
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Σχετικό λεξιλόγιο 

 Να βρείτε στο δίγλωσσο λεξικό σας τη σημασία των πιο 
κάτω όρων και να γράψετε πώς λέγονται στη δική σας 
γλώσσα: 
 οι μετανάστες (οι εμιγκρέδες) 
 το μεταναστευτικό ρεύμα 
 η μεταναστευτική πολιτική 
 ο νόστος – το «νόστιμον ήμαρ» 
 η παροικία, το γκέτο 
 οι ομοεθνείς, οι ομογενείς, οι ομόγλωσσοι  
 η παλιννόστηση – οι παλιννοστούντες 
 οι απόδημοι, η διασπορά (ελληνισμός της διασποράς) 
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Για ποιους λόγους συμβαίνει η μετανάστευση; 

 Να συζητήσετε 
στην ομάδα σας 
τους λόγους για 
τους οποίους 
μεταναστεύουν 
οι άνθρωποι. 

Πόλεμος  Πολιτική   
κατάσταση 

Φτώχια,  
ανεργία 

 ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ  

Φυσικά αίτια 
(π.χ. σεισμοί,  
πλημμύρες) 
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Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται οι μετανάστες; 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ 

οικονομικοί  αιτητές ασύλου πρόσφυγες 
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Ποιες δυσκολίες – προβλήματα νομίζετε ότι συναντούν 
οι μετανάστες στη χώρα υποδοχής; 

 Στην απόκτηση άδειας παραμονής 
 Στην εξεύρεση εργασίας και στέγης 
 Στην εκμάθηση της γλώσσας 
 Στην κοινωνική ένταξη και αποδοχή 
 Στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 
 ..... 

 

«Οι μετανάστες  
δεν είναι πρόβλημα, 
έχουν προβλήματα» 
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Ας μελετήσουμε περισσότερο το θέμα –  
διερευνητική εργασία σε ομάδες 

 1η δραστηριότητα – 1ος σταθμός: 
 Στους δρόμους της ξενιτιάς… 
 

 2η δραστηριότητα – 2ος σταθμός: 
 Προσωπικά δρομολόγια… 

 
 3η δραστηριότητα – 3ος σταθμός: 

 Βήματα μπροστά… 
 http://www.apn.gr 
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1η δραστηριότητα – 1ος σταθμός 
 Στους δρόμους της ξενιτιάς… 

 Ομάδα Α΄: «Μετανάστες» 
 Ομάδα Β΄: «Μια αυλή χωρίς θαύματα» 
 Ομάδα Γ΄: «Αν νιώθουν ξένοι στην Ελλάδα»  
 Ομάδα Δ΄: «Για την επιστροφή στην πατρίδα» 

 

 Επιπρόσθετα, η κάθε ομάδα έχει μπροστά της ένα 
δείγμα από τα πιο κάτω: 
 Στατιστικούς πίνακες 
 Σκίτσα  
 Κόμικς   

http://www.rodosport.gr/enlefko/ICON/TRAVEL%202.jpg
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2η δραστηριότητα – 2ος σταθμός 
 Προσωπικά δρομολόγια… 

 Ομάδα Α΄: «Μια ζωή από ματαιώσεις» - ο 
Ριχάρδος 

 Ομάδα Β΄: «Τα παιδιά των μεταναστών, παιδιά 
ενός κατώτερου Θεού» - η Γκέρτα  

 Ομάδα Γ΄: «Συζήτηση με τον Σερκέι από το 
Αζερμπαϊτζάν» - ο Σερκέι 

 Ομάδα Δ΄: «Συζήτηση με τον Γιούρι  
      από τη Γεωργία» - ο Γιούρι 

http://diavatirio.net  



 

12 

3η δραστηριότητα – 3ος σταθμός 

 Βήματα μπροστά… 
 Ομάδα Α΄: «Βαβέλ – Κέντρο Ημέρας» 
 Ομάδα Β΄: «Όχι στο ρατσισμό από την κούνια»  
 Ομάδα Γ΄: «Εκπαίδευση για όλους»  
 Ομάδα Δ΄: «Το στέκι των μεταναστών» 

http://diavatirio.net  
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Η μετανάστευση με αριθμούς... 

www.efylakas.com/archives/787  
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newscyprus.blogspot.com/.../blog-post_2475.html  
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www.newstime.gr/?i=nt.el.article&id=26391  
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www.publicissue.gr/142/immigrants/  
Εφημ. Η Καθημερινή, “The Economist” 27/03/2008 
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www.newstime.gr/?i=nt.el.article&id=28754  πηγή: εφημερίδα Ελευθεροτυπία 

Η  
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Εφημ. Η Καθημερινή, 5/7/2009 
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Η Ελλάδα ως χώρα αποστολής μεταναστών... 

http://e-cynical.blogspot.com/2008/06/blog-post_13.html  
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Η Ελλάδα ως χώρα υποδοχής μεταναστών... 

http://e-cynical.blogspot.com/2008/06/blog-post_13.html  
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Σχολιάζουμε τα σκίτσα που ακολουθούν... 

syriza-vyrona.pblogs.gr/tags/anthropos-gr.html  
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Διεθνής έκθεση αφισών 
«30 αφίσες για τη Μετανάστευση»  
               gsociety.wordpress.com  
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diktyo-emme.pblogs.gr/2009/20091018.html  

Επιχείρηση «σκούπα»  

http://diktyo-emme.pblogs.gr/2009/20091018.html
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(έκδ. Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά του ρατσισμού) 
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www.citizenorange.com/orange
/2008/01/  Δικαίωμα στη διαφορά! 

http://www.citizenorange.com/orange/2008/01/
http://www.citizenorange.com/orange/2008/01/
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Μετανάστευση και ΜΜΕ 

http://diavatirio.net  

http://diavatirio.net/
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Ο δρόμος είναι μακρύς ακόμα... 

 Κάποια βήματα, όμως, έχουν γίνει. 
 Παγκόσμια μέρα μετανάστη: 18η Δεκεμβρίου 

 Ας δούμε ένα σύντομο σχετικό βίντεο ... 
 

 

 
http://www.newstime.gr/?i=nt.el.a

rticle&id=25720  
 

Οι μετανάστες όταν "προκαλούν" 
είναι πρώτο θέμα, όταν 
"γιορτάζουν" όχι (απόσπασμα 
από τα δελτία ειδήσεων των 
MEGA, NET της 18ης 
Δεκεμβρίου)  

http://www.newstime.gr/?i=nt.el.article&id=25720
http://www.newstime.gr/?i=nt.el.article&id=25720
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Μετανάστευση και Λογοτεχνία: μια παρηγοριά 

panosz.wordpress.com/2009/11/06/kavala-3/  
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Ψηφιακός Φάκελος Λογοτεχνίας 
http://www.ekebi.gr/fakeloi/xenos/index.htm  

Ο ξένος: εικόνες του άλλου στη λογοτεχνία 
 
 
 
 
 
 
 

«Όλοι ήμασταν, είμαστε ή θα γίνουμε κάποτε ξένοι» 

http://www.ekebi.gr/fakeloi/xenos/index.htm
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 Δημοτικό τραγούδι  
Πουλάκι ξένο ξενιτεμένο 

 

http://www.youtube.com/watch?v=znGlx6x4SAI  

http://www.youtube.com/watch?v=znGlx6x4SAI
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Η μετανάστευση στον κινηματογράφο 

www.clown-ministry.com/.../  
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Η μετανάστευση στη μουσική 

 Στις φάμπρικες της Γερμανίας 
http://www.youtube.com/watch?v=5KwkQjSk-bk  

http://www.youtube.com/watch?v=5KwkQjSk-bk
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Μπαίνοντας στη θέση του άλλου:  
διαδικτυακό παιχνίδι «Ταξίδι φυγής»  

http://www.taxidifygis.org.cy 

http://www.taxidifygis.org.cy/
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Μη με φωνάζεις «ξένο»! 

Επειδή άλλη μάνα με γέννησε 
και σ΄άλλη γλώσσα άκουσες εσύ 
τα όμορφα παιδικά σου παραμύθια... 
μη με φωνάζεις «ξένο». 
 

Αν θέλεις, κοίταξέ με στα μάτια, 
πιο πέρα απ΄το μίσος 
ας φθάσει η ματιά σου, 
ας ξεπεράσει φόβο, εγωισμό. 
Για δες, άνθρωπος είμαι κι εγώ. 
Όχι, δεν είμαι «ξένος»! 
         (γραμμένο από άγνωστο μετανάστη)  

asmpeiraia.wordpress.com/2009/
01/11/hello-world/  

http://asmpeiraia.wordpress.com/2009/01/11/hello-world/
http://asmpeiraia.wordpress.com/2009/01/11/hello-world/
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 «Εκεί που είναι ο πόνος κι ο ιδρώτας και τα 
δάκρυα, εκεί δεν είναι ο άνθρωπος; Γιατί λοιπόν 
σκάβετε ένα χαντάκι και χωρίζεστε;»  

                (Αριάγνη, «Ακυβέρνητες Πολιτείες» Στρ. Τσίρκα) 
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Όλοι έχουν δικαίωμα  
για μια θέση στον ήλιο, 
μια θέση στην καρδιά μας...  
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