
Πρόσφυγας ονομάζεται, σύμφωνα 
με τη Σύμβαση της Γενεύης για τους 
πρόσφυγες, κάθε άνθρωπος που 
βρίσκεται έξω από το κράτος του 
οποίου είναι πολίτης εξαιτίας 
δικαιολογημένου φόβου ότι εκεί θα 
υποστεί διωγμούς λόγω της φυλής, 
της θρησκείας ή της εθνικότητάς 
του,  



ή ακόμα εξαιτίας της ιδιότητας του 
μέλους μιας ιδιαίτερης κοινωνικής 
ομάδας ή των πολιτικών του απόψεων 
(πολιτικός πρόσφυγας), και επιπλέον 
του είναι αδύνατο να εξασφαλίσει 
προστασία από τη χώρα του, ή, 
εξαιτίας του φόβου αυτού, δεν 
επιθυμεί να τεθεί υπό αυτή την 
προστασία. 



Και στην ελληνική ιστορία  
βλέπουμε περιπτώσεις που οι 
έλληνες αναγκάστηκαν να 
ξεριζωθούν από τα σπίτια 
τους και να γίνουν 
πρόσφυγες. 
 



Η Σμύρνη καίγεται!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 



Ο Κεμάλ τους έπιασε και τους έσφαξε! 
( φωτογραφία Αμερικάνικου Ερυθρού Σταυρού) 



Οι Τούρκοι έσφαζαν όποιον Έλληνα έβρισκαν 
μπροστά τους. 



Βία  σκοτωμοί κυνηγημένοι άνθρωποι. 



Κυνηγημένοι Έλληνες προσπαθούν να σωθούν  
από τη φλεγόμενη Σμύρνη 



Φεύγουν όπως όπως με ότι μπορούν να 
κουβαλήσουν από τα υπάρχοντά τους. 



Συνολικά έφτασαν στην Ελλάδα 1.500.000 πρόσφυγες 
από τους οποίους οι 50.000 ήταν από την Αρμενία. 





Πρόσφυγες από τη Σμύρνη μόλις έφτασαν στην 
Ελλάδα 



Δίνεται συσσίτιο στα προσφυγόπουλα  



Προσφυγικός καταυλισμός ελλήνων από τη Μικρά 
Ασία 



Παιδιά που παίρνουν βοήθεια ερυθρού σταυρού στη Χίο 



Πρόσφυγες στη Λήμνο. 



Έλληνες και οι πρόσφυγες αλλά είναι πρόβλημα 
για τον τόπο που θα καταφύγουν….. 



Παιδιά προσφύγων 



Παιδιά προσφύγων 



Προσφυγικοί καταυλισμοί. 



Μια ατέλειωτη θάλασσα ρακένδυτων ανθρώπων 

απλώνεται στην προκυμαία, .. 



Αρχικά, οι ξεριζωμένοι – από τις πατρίδες τους – πρόσφυγες 

στεγάστηκαν πρόχειρα και σε άθλιες συνθήκες μέσα σε 

αποθήκες, εκκλησίες, σχολεία, θέατρα, ... 



5 χρόνια πόλεμος στη Συρία: 270χιλ νεκροί, 

εκατομμύρια πρόσφυγες και μια χώρα 

ερειπωμένη 
 











Ακόμα ένας άντρας που είχε διασχίσει το ποτάμι και 

τα βρεγμένα του ρούχα είχαν παγώσει πάνω του 

νοσηλεύεται με υποθερμία στην Αλεξανδρούπολη 



Τι σημασία έχουν τα χιόνια…. Αρκεί να φύγουν…. 



Το μικρό κοριτσάκι αναγκάστηκε να 

περπατήσει δίχως παπούτσια και ρούχα από 

τα Σκόπια στη Σερβία σε πολικές συνθήκες 
 



Φεύγουν να σώσουν τα παιδιά τους… 



«Δεν θέλω να πεθάνω σε αυτή τη φουσκωτή βάρκα» 
 

«Μου είχαν πει ότι θα ήταν μόνο 35 
άνθρωποι στη βάρκα» λέει ο 40χρονος 
Μοχάμεντ, φούρναρης, που τράπηκε σε 
φυγή μαζί με τη γυναίκα του και τα 
τέσσερα παιδιά τους, ηλικίας 4 έως 8 
ετών, από τον παλαιστινιακό 
προσφυγικό καταυλισμό Γιαρμούκ κοντά 
στη Δαμασκό. «Όταν είδαμε μέσα στη 
βάρκα πάνω από 60 άτομα, αρνηθήκαμε 
να μπούμε μέσα».  
 



Το θαλάσσιο ταξίδι τού είχε στοιχίσει 3.400 

δολάρια αλλά είχε προετοιμαστεί να χάσει 

τα χρήματα. Όμως το μόνο που έβλεπε 

ήταν αυτό το μαχαίρι, που τον έσπρωχνε 
για να μπει στη βάρκα.  



Σε βάρκες των πέντε ατόμων στοιβάζονται 
περισσότεροι…….. 



Φεύγουν όπως όπως με ότι μπορούν να 
κουβαλήσουν από τα υπάρχοντά τους. 
 



















Τελικά η ιστορία επαναλαμβάνεται…… 
Κάποιοι «ισχυροί» της γης  αποφασίζουν 
για τα συμφέροντά τους  να κάνουν 
πολέμους….. να χρησιμοποιούν  και να 
«δοκιμάζουν» τα νέα ισχυρά όπλα που 
κατασκευάζουν…… και προσπαθούν να 
κερδίσουν όσο περισσότερα μπορούν με 
τη βία….  
Δημιουργούν ερείπια…. Η καθημερινή 
ζωή των ανθρώπων καταστρέφεται… 
Η ηρεμία τους, η γαλήνη τους παύει να 
υπάρχει.  



Από τη μία μέρα στην άλλη αναγκάζονται να 
αφήσουν τα σπίτια τους, τις δουλειές τους, τα 
υπάρχοντά τους. Φεύγουν με όποιο τρόπο 
μπορούν συνήθως με τα πόδια…. παίρνουν 
μαζί τους  ότι μπορούν να σηκώσουν και τα 
υπόλοιπα τα εγκαταλείπουν προσπαθώντας 
να σώσουν τη ζωή τους. 
Φεύγουν προς το άγνωστο και δε ξέρουν που 
θα βρεθούν και αν θα καταφέρουν να  
φτάσουν κάπου να ζήσουν ειρηνικά. 
 
 



Κι όπου βρεθούν όλοι τους 
εκμεταλλεύονται προσπαθώντας να 
κερδίσουν χρήματα από τη δυστυχία 
τους. 
Κανείς δε τους θέλει…. Είναι 
πρόβλημα….  
Ένα πρόβλημα που δεν το 
δημιούργησαν οι κυνηγημένοι….. 
Ένα πρόβλημα που δεν το 
δημιούργησαν και εκείνοι που πρέπει  
να τους φιλοξενήσουν……  



Οι άνθρωποι σε όλη τη γη  έχουν τις ίδιες 
ανάγκες… 
Όλοι χαίρονται……. όλοι λυπούνται…….  
Όλοι έχουν δικαίωμα στη ζωή και στη 
δημιουργία… 
Χωρίς κανένα δικαίωμα κάποιοι αδιαφορούν 
για τους ανθρώπους.  
Αυτοί δημιουργούν την  προσφυγιά….. 
Οι πρόσφυγες όμως είναι τα θύματα…. 
Εμείς οι Έλληνες το ξέρουμε καλά αυτό…. Το 
έχουμε ζήσει….. 
Επομένως  λέμε: «ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΑ» 
αλλά  «ΝΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ» 




