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Η εικόνα του πρόσφυγα σε λογοτεχνικά βιβλία για 
παιδιά και εφήβους και η διδακτική τους αξιοποίηση 

για την ευαισθητοποίηση των μαθητών 



 Η Συμβολή της Λογοτεχνίας 
 Τα λογοτεχνικά βιβλία λειτουργούν ως 

«παράθυρο» για τους ανήλικους αναγνώστες και 
τους ενήλικους συναναγνώστες προκειμένου να  
παρατηρήσουν τις ιδιαίτερες καταστάσεις που 
αντιμετωπίζουν οι Άλλοι,  

 

 ενώ ταυτόχρονα λειτουργούν ως «καθρέφτης» 
για να αναγνωρίσουν τον εαυτό τους,  τους 
προβληματισμούς τους και τα ζητήματα που 
καλούνται να διαχειριστούν. 

 

 

 



 
 
Στόχος είναι διδάσκοντες και μαθητές: 

 
Να συζητήσουν χωρίς να διδάξουν. 

Να προβληματιστούν χωρίς να 
φωνάξουν.  

Να συνειδητοποιήσουν τις δυσκολίες 
χωρίς να πληγώσουν και να πληγωθούν. 

Να αναθεωρήσουν απόψεις χωρίς να 
εξαναγκαστούν. 
 



    Οι λογοτεχνικές αναπαραστάσεις 
αντικατοπτρίζουν ιδέες, αξίες, στάσεις και  
διαμορφώνονται από τις προσδοκίες των 
υποκειμένων μιας θεσπισμένης ομάδας αλλά 
και από την κοινωνική και ιστορική 
πραγματικότητα , καθώς και την κυρίαρχη ή 
περιρρέουσα ιδεολογία που αυτή μεταφέρει.  

 

     (Χαντ , 1996). 
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Πολιτισμική Εικονολογία 
    Η  Πολιτισμική Εικονολογία ,«Imagologie»,  

εξετάζει την εικόνα της «άλλης», της «ξένης» 

χώρας, των ανθρώπων και του πολιτισμού της, 

όπως παρουσιάζεται στα λογοτεχνικά κείμενα.  

   Η εικονολογική ανάλυση επιτυγχάνεται 

εξετάζοντας  την οργάνωση του κειμένου στο 

επίπεδο των λέξεων, της ιεράρχησης των σχέσεων, 

της πλοκής,  των θεματικών μοτίβων.    

 

 (Pageaux , 1988 · Guyard, 1988 · Αμπατζοπούλου, 1998) 



 Εξετάζονται, επίσης, οι "Κοινωνικές Σταθερές", ή  
"Ανθρωπολογικές Σταθερές" , που δίνουν τη 
δυνατότητα αναγνώρισης κοινών σημείων σε μία 
πολυπολιτισμική ομάδα, όπως το φαγητό, η 
κατοικία, ο έρωτας, η γλώσσα, η θρησκεία, το 
παιχνίδι, η εκπαίδευση,  οι γιορτές, οι κοινωνικές 
και εργασιακές σχέσεις .  

     (Wierlacher, 2000). 

 

 Η εικονολογία επισύρει την προσοχή όχι μόνο στις 
αρνητικές φορτίσεις αλλά και στον υπερτονισμό 
θετικών χαρακτηριστικών. 

 

 



Στα λογοτεχνικά κείμενα ανιχνεύονται: 

 Εικόνες Τοπικότητας (εικόνες στερεοτύπων που 
αντιδιαστέλλουν άλλοτε θετικά και άλλοτε 
αρνητικά τον «άλλον» με τον «εαυτό μας» ) 

 Εικόνες Καθολικότητας (εικόνες που 
αντιστοιχούν σε ανθρώπινες συμπεριφορές οι 
οποίες δίνουν τη δυνατότητα αναγνώρισης κοινών 
σημείων σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία) 

 Μεικτές Εικόνες (εικόνες που εκκινούν με 
στοιχεία διαφορετικότητας και κλείνουν με 
στοιχεία ομοιότητας ή  αντίστροφα) 

     

  (Wierlacher, 2000) 

 



 Πρόσφυγες κατά την Τουρκοκρατία  και την 
Επανάσταση του 1821 

 Πρόσφυγες της Μικράς Ασίας και του Πόντου 

 Έλληνες πολιτικοί πρόσφυγες 

 Πρόσφυγες της Κύπρου 

 Οικολογικοί πρόσφυγες 

 Πρόσφυγες από χώρες της Μέσης Ανατολής, της 
Ασίας και της Αφρικής λόγω πολεμικών 
συρράξεων. 

 

 

Συνήθεις λογοτεχνικές αναπαραστάσεις προσφύγων στην 
ελληνική εργογραφία 
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 Συνήθεις μορφές αποδοχής/ένταξης στα λογοτεχνικά βιβλία   

 Ο διαφορετικός θα αποδειχθεί εξαιρετικός/ήρωας. 

 Ο διαφορετικός θα γίνει σεβαστός, όχι για αυτό που είναι, 
αλλά επειδή αποδείχθηκε ότι ανήκε στην κυρίαρχη ομάδα.  

 Ο Άλλος αλλάζει ταυτότητα και κερδίζει την αποδοχή. 

 Ο διαφορετικός παραμένει διαφορετικός και γίνεται 
αποδεκτός από τους υπόλοιπους διαφορετικούς. 

 Ο ευαισθητοποιημένος ενήλικας εξηγεί το δέον γενέσθαι  
και επιτυγχάνεται η αλλαγή συμπεριφοράς της 
κοινότητας ώστε ο Άλλος να ενταχθεί ισότιμα σε αυτή. 

 Μέσω της γνωριμίας/κατανόησης και της  ενσυναίσθησης  
η κυρίαρχη ομάδα αποδέχεται τον διαφορετικό. 

 Ανοιχτό τέλος. 

(Γιαννικοπούλου, 2009) 



Προτεινόμενες δραστηριότητες 
 Εντοπίζουμε στο κείμενο και στην εικονογράφηση 

εικόνες  τοπικότητας, καθολικότητας και μεικτές 
με έμφαση στην ανάδειξη των κοινών 
πανανθρώπινων σταθερών. 

 Βρίσκουμε στο χάρτη τις πορείες των προσφύγων. 

 Ημερολόγιο χαρακτήρων. 

 Αναζήτηση στοιχείων για τις προσφυγικές ροές σε 
παλιότερα χρόνια και σύγκριση με τις σημερινές. 

 Προσφυγικές ροές στον ελλαδικό και διεθνή χώρο. 

 Εικαστικές δημιουργίες με θέμα: «Τι θα έπαιρνα 
μαζί μου φεύγοντας» ή «Τι αφήνω πίσω μου». 

 



Δραστηριότητες/τεχνικές εκπαιδευτικού δράματος 

 Δραματοποίηση 

 Παγωμένη εικόνα 

 Ομαδικό γλυπτό 

 Διάδρομος συνείδησης 

 Ρόλος στον τοίχο 

 Συλλογικός ρόλος 


