
Το φαινόμενο της προσφυγιάς και 

της μετανάστευσης 



Εισαγωγή 

Τα δυο φαινόμενα που μελετάμε (μετανάστευση, 
προσφυγία) αποτελούν δύο από τα 
σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα της 
σύγχρονης εποχής. Χιλιάδες άνθρωποι 
καθημερινά αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τη 
χώρα τους και να καταφύγουν σε μια άλλη χώρα 
αναζητώντας ένα καλύτερο μέλλον. 

 



 Ορισμός του όρου «μετανάστευση» 

Είναι η ατομική ή ομαδική εγκατάλειψη μιας 
χώρας για εγκατάσταση σε μια άλλη. 

 



Είδη μετανάστευσης 

• . Η βιβλιογραφία παραθέτει διάφορους τύπους 
μετανάστευσης. Σημαντικότεροι από αυτούς είναι οι: 
"εσωτερική", (internal), "εξωτερική", (external), 
"εκούσια", (voluntary), ή "ακούσια", (involuntary), 
"πρωτογενής", (primary) και "δευτερογενής" 
(secondary), οι λεγόμενες "πλήρης", (complete) και 
"ατελής", (incomplete), (στην οποια υπάγονται οι 
πρόσφυγες), επίσης η "συντηρητική", (conservative) ή 
"ανανεωτική", (innovating), ή ανάλογα του χρόνου 
"βραχυπρόθεσμη" (short term), ή "μακροπρόθεσμη" 
(long term), "προσωρινή" ή "μόνιμη" (permanent), και 
τέλος η "ηπειρωτική" (όταν γίνεται προς τις χώρες της 
ίδιας ηπείρου) και η "υπερπόντια" (όταν γίνεται από τη 
μια ήπειρο στην άλλη (συνήθως Αμερική ή Αυστραλία).  
 



Ορισμός του όρου «προσφυγιά» 

Προσφυγιά είναι η κατάσταση στην οποία 
μεγάλος πληθυσμιακός αριθμός μετακινείται 
μέσω εξαναγκασμού, εξαιτίας δημοσιονομικών 
και θρησκευτικών ιδεωδών. 



Διαφορές ανάμεσα σε μετανάστες και 

πρόσφυγες 

Μετανάστες Πρόσφυγες 

• Οι μετανάστες αφήνουν την 
πατρίδα τους λόγω φτώχιας με 
σκοπό να κάνουν μια 
καλύτερη ζωή. 

• Μετακίνηση σε άλλη χώρα με 
νόμιμο τρόπο. 

• Οι πρόσφυγες αναγκάζονται 
να αφήσουν την χώρα τους 
επειδή κινδυνεύουν. 

• Μετακίνηση σε άλλη χώρα 
χωρίς τα απαραίτητα χαρτιά. 

 



 Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες  

• Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους 
Πρόσφυγες (αγγλ. Office of the United Nations 
High Commissioner for Refugees, UNHCR) είναι 
η Υπηρεσία του ΟΗΕ που παρέχει βοήθεια και 
προστασία στους πρόσφυγες. Ιδρύθηκε στις 14 
Δεκεμβρίου 1950 από τη Γενική Συνέλευση του 
ΟΗΕ και άρχισε να λειτουργεί το 1951. Έχει 
έδρα την Γενεύη της Ελβετίας. 

 



Σκοπός της ύπατης αρμοστείας 

• Σκοπός της οργάνωσης σύμφωνα με την 
ιδρυτική της Διακήρυξη καθώς και την Σύμβαση 
σχετικά με το καθεστώς των προσφύγων η οποία 
εγκρίθηκε στις 25 Ιουλιου 1951 απ΄ την Γενική 
Συνέλευση του ΟΗΕ, είναι "να διασφαλίζει ότι 
κάθε άτομο έχει το δικαίωμα να ζητήσει άσυλο 
και να βρει καταφύγιο σε μια άλλη χώρα, με την 
προοπτική του εθελοντικού επαναπατρισμού, 
της τοπικής ένταξης στη χώρα ασύλου ή της 
μετεγκατάστασης σε τρίτη χώρα". 



Επίσης… 

• Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες έχει 
τιμηθεί με το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης το 1954 και το 
1981. 

• Από τις 15 Ιουνίου 2005, Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για 
τους Πρόσφυγες είναι ο Αντόνιο Γκουτιέρες, πρώην 
πρωθυπουργός της Πορτογαλίας. Η θητεία του 
ανανεώθηκε τον Απρίλιο του 2010 και λήγει το 2015. 

• Μάλιστα η οργάνωση συνεργάζεται με γνωστά πρόσωπα 
του καλλιτεχνικού κόσμου που βοηθούν στην 
ευαισθητοποίηση του κοινού και ονομάζονται 
Πρεσβευτές Καλής Θέλησης. Γνωστοί Πρεσβευτές 
Καλής Θέλησης είναι η Αντζελίνα Τζολί και ο Γιώργος 
Νταλάρας. 
 



Συγκεκριμένα για την μετανάστευση 



Αίτια της μετανάστευσης 

Οικονομικά Αίτια: Στη χώρα υποδοχής συνήθως  
παρέχονται: πιο υψηλές αμοιβές, ασφαλιστική 
κάλυψη, οικογενειακά επιδόματα, 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, στέγη κ.α. 
Συγκρούσεις: Οι συγκρούσεις μεταξύ των διαφόρων 
ισχυρών δημιουργούσαν νικητές και ηττημένους, με 
αποτέλεσμα τη μετακίνηση των ηττημένων (πόλεμοι 
κυριαρχίας, επικράτησης και προσδιορισμού των 
συνόρων, εθνοκαθάρσεις). 
Φυσικές καταστροφές: Οι πλημμύρες, η ξηρασία και ο 
παγετός συχνά καταστρέφουν τις καλλιέργειες και 
εξαναγκάζουν τα άτομα να μετακινηθούν για εύρεση 
τροφής σε πιο γόνιμες περιοχές 



Συνέπειες μετανάστευσης 

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα και πολυσυζητημένα 
θέματα της διεθνούς μετανάστευσης είναι η 
ποσοτικοποίηση των επιπτώσεων της 
μετανάστευσης για τις χώρες υποδοχής. Οι 
απόψεις των ειδικών στον τομέα αυτό χωρίζονται 
σε δυο μεγάλες κατηγορίες- οι περισσότεροι 
θεωρούν τη μετανάστευση ως ένα καλό φαινόμενο, 
διότι αυξάνει την ευημερία  της χώρας και άλλοι τη 
θεωρούν ως μια ανακατανομή του πλούτου και την 
αντιμετωπίζουν ως μια αρνητική επίδραση .  
 
 



Μερικές ακόμη συνέπειες 

• Οι μετανάστες συχνά αποτελούν το ζωτικότερο 
τμήμα του εργατικού δυναμικού της χώρας τους, 
ενώ όσοι ανήκουν στα υψηλότερα κλιμάκια των 
άρτια καταρτισμένων και εξειδικευμένων 
εργαζόμενων σπάνια βρίσκουν εργασία ανάλογη 
των προσόντων και των απαιτήσεων τους στη 
χώρα τους. 

 



Επίσης… 

• Οι χώρες αυτές ανακουφίζονται, έστω και 
προσωρινά, από την αυξανόμενη ανεργία. 
Ενισχύονται οικονομικά από την εισροή 
συναλλάγματος που προέρχεται από τα 
μεταναστευτικά εμβάσματα, αν και αυτά δεν 
είναι αρκετά για να συντελεστεί μια ουσιαστική 
ανάκαμψη της οικονομίας, αφού τις 
περισσότερες φορές χρησιμοποιούνται για 
αγορά στέγης ή καταναλωτικών αγαθών και όχι 
για παραγωγικές επενδύσεις. 
 



Τρόποι αντιμετώπισης 

1. Ενίσχυση της ασφάλειας των 

συνόρων(θάλασσας και ξηράς) 

2. Εθελούσιος επαναπατρισμός 

3. Πολιτικό άσυλο  

4. Ισότητα μεταξύ ντόπιων και μεταναστών 

5. Να υπάρξουν οι προϋποθέσεις για ιδανικές 

συνθήκες διαβίωσης 

6. Να ανοίξουν θέσεις εργασίας 

 

 

 

 



 Το μεταναστευτικό φαινόμενο 

στην ιστορική του εξέλιξη 



Μια ανασκόπηση στην ιστορική εξέλιξη του 
μεταναστευτικού φαινομένου και των 
αντίστοιχων ροών διεθνώς, καταδεικνύει ότι 
πρόκειται για ένα φαινόμενο που αλληλεπιδρά με 
όλες τις όψεις της πορείας της ανθρωπότητας, ενώ 
παράλληλα εμφανίζει διαχρονικότητα και μια 
δυναμική ανάλογη με εκείνη των συγκεκριμένων 
ιστορικών και κοινωνικών συνθηκών, μέσα στις 
οποίες εμφανίζεται.  



1750-1914 

Η δημογραφική επανάσταση του 18ου και 19ου αιώνα, 
σε συνδυασμό με την Γαλλική επανάσταση το 1789 και 
την βιομηχανική επανάσταση, που έλαβε χώρα κατά το 
τέλος του 19ου αιώνα, οδήγησαν σε ευρείες 
μετακινήσεις πληθυσμών, ως αποτέλεσμα της 
εξάπλωσης της φτώχειας, αλλά και του κοινωνικού 
αναβρασμού. Αν και μεταξύ του 1850 και 1914 η 
κυκλική μετανάστευση ήταν ακόμη το κύριο υπόδειγμα 
μετακίνησης προσώπων, η αλυσιδωτή μετανάστευση, 
καθώς και εκείνη που αποσκοπούσε στην αναζήτηση 
σταθερής εργασιακής εξέλιξης, άρχισε να γίνεται 
ολοένα σημαντικότερη. 



1914-1945 

Η έναρξη του 20ου αιώνα σημαδεύεται από σημαντικότατες και ραγδαίες 
πολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές και γεωγραφικές εξελίξεις. Οι διεθνείς 
συγκρούσεις (κυρίως με τους δύο Παγκόσμιους Πολέμους) και οι 
οικονομικές κρίσεις (με χαρακτηριστικό παράδειγμα την κατάρρευση της 
αμερικανικής οικονομίας το 1929) οδήγησαν σε εσωστρέφεια τα εθνικά 
κράτη, η οποία εκδηλώθηκε με την αυξανόμενη ανάγκη εθνικής ενότητας 
και την καταπίεση των μειονοτήτων. Παράλληλα, διευρύνθηκε η ψαλίδα 
μεταξύ των, αριθμητικά περιορισμένων, πλούσιων και τεχνολογικά 
ανεπτυγμένων χωρών και του υπόλοιπου κόσμου. 



… 

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, κυρίως μετά τον Α' 
Παγκόσμιο πόλεμο, άλλαξε μορφή το μεταναστευτικό 
τοπίο, φέρνοντας στο προσκήνιο ένα νέο είδος 
ακούσιων μεταναστών, τους πρόσφυγες, οι οποίοι 
μετακινούνταν σε κύματα από τόπο σε τόπο, 
αναζητώντας προστασία. Η μεταναστευτική αυτή 
πίεση, σε συνδυασμό με τον κίνδυνο μαζικών εισροών 
προσώπων εκδιωγμένων από τα κομμουνιστικά ή τα 
εθνικιστικά κράτη, οδήγησαν σε αυστηρές πολιτικές, 
τόσο στον ευρωπαϊκό χώρο, όσο και στις ΗΠΑ. Η 
είσοδος μεταναστών στις πλούσιες χώρες απαιτούσε 
πλέον άδεια εργασίας και μόνο μικρός αριθμός 
προσφύγων γινόταν δεκτός.  



… 

O ευρωπαϊκός κόσμος καλούνταν να 
αντιμετωπίσει τις συνέπειες του Α' Παγκοσμίου 
πολέμου σε όλα τα επίπεδα, ενώ από τα μέσα της 
δεκαετίας του '30 ο φασισμός τρομοκρατούσε την 
Ευρώπη. Μειονότητες εκδιώκονταν ή 
αφανίζονταν με βίαιο τρόπο, κυρίως από τα 
φασιστικά καθεστώτα της Γερμανίας και της 
Ιταλίας, με αποτέλεσμα να διογκωθεί το κύμα των 
προσφύγων κυρίως, στην Ευρώπη και την 
Αμερική. Σχεδόν ταυτόχρονα εκδηλώθηκε και η 
Ρωσική επανάσταση στην Ανατολική Ευρώπη. 



… 

Ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος ενέτεινε το φαινόμενο 
των εκτοπισμένων προσώπων που έπρεπε να 
βρουν νέα πατρίδα, ενώ παράλληλα οδήγησε στην 
πολιτική διχοτόμηση της Ευρώπης σε Ανατολή και 
Δύση, όπου τα κομμουνιστικά καθεστώτα της 
Ανατολής έκλεισαν τα σύνορά τους προς τη Δύση, 
με αποτέλεσμα την εμφάνιση πολιτικών 
προσφύγων που προσπαθούσαν με κάθε 
πρόσφορο μέσο να αποφύγουν την δίωξη ή ακόμη 
και τον εγκλεισμό σε φυλακές ή στρατόπεδα 
συγκέντρωσης. 



1945 έως σήμερα 

Από την αρχή ακόμη, του 20ου αιώνα, ξεκίνησε η 
πορεία προς την ανεξαρτητοποίηση των αποικιών 
της Αγγλίας, Γαλλίας, Ολλανδίας, Πορτογαλίας, 
Γερμανίας, Ιταλίας και Βελγίου (1922-1975), που 
κατέληγε, σε πολλές περιπτώσεις και σε πολεμικές 
συγκρούσεις, με αίτημα την πολιτική αυτοδιάθεση 
των αποικιών. 



… 

Ακόμη, παράγοντας που επηρέασε τη μορφή του 
μεταναστευτικού φαινομένου, μετά τον Β' 
Παγκόσμιο Πόλεμο, ήταν η έντονη αστικοποίηση, 
που σήμανε τον δραστικό περιορισμό της, σε 
περιορισμένη γεωγραφική έκταση, αγροτικής 
μετανάστευσης. 



… 

Η πετρελαϊκή κρίση του 1973 επηρέασε σε μεγάλο 
βαθμό τη μετανάστευση, υπό την έννοια ότι 
σημαντικός αριθμός ανειδίκευτων εργατών 
μετατράπηκε σε άνεργο πληθυσμό, με 
αποτέλεσμα την υπέρογκη αύξηση του κόστους 
του κράτους πρόνοιας στις ανεπτυγμένες χώρες 
και τον επακόλουθο περιορισμό υποδοχής 
μεταναστών.  



Και τέλος… 

 Μετά την κατάρρευση των κομμουνιστικών 
κρατών στην Ανατολική Ευρώπη, 
δημιουργήθηκαν μια σειρά τοπικών συρράξεων, 
με σκοπό την ανεξαρτητοποίηση περιοχών και τη 
δημιουργία αυτόνομων κρατών διαφόρων 
εθνικοτήτων, με άμεσο αποτέλεσμα τη δραματική, 
ραγδαία αύξηση των πολιτικών προσφύγων προς 
τη Δυτική Ευρώπη και την Αμερική.  





1880-1920 «H Πρώτη εν Αμερική Μετανάστευσης» 
 
    H METΑNΑΣTEYΣH προς τις υπερπόντιες χώρες και 
ειδικότερα τις Ενωμένες Πολιτείες της Αμερικής υπήρξε 
σημαντική διέξοδος για το πληθυσμιακό πλεόνασμα της 
Ευρώπης τα τελευταία 150 χρόνια. Κάθε φορά που ο 
πληθυσμός αυξανόταν με ρυθμούς τους οποίους δεν άντεχαν 
οι διαθέσιμοι υλικοί πόροι και ο υπερπληθυσμός γινόταν 
απειλή για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και το 
βιοτικό επίπεδο, η μετανάστευση λειτουργούσε ως 
ασφαλιστική βαλβίδα και μηχανισμός εκτόνωσης της 
οικονομικής κρίσης και των κοινωνικών αδιεξόδων. Βέβαια η 
μετανάστευση δεν συνδέεται πάντοτε με τη δημογραφική 
έκρηξη· η υποαπασχόληση και η ανεργία του εργατικού 
δυναμικού μπορεί να προκύψουν όχι μόνο από τη μεγάλη 
πληθυσμιακή επέκταση, αλλά και από την κακή οργάνωση 
και διαχείριση των διαθέσιμων υλικών πόρων ή τη μείωσή 
τους από φυσικές καταστροφές, είτε από μεταβολές στα 
πρότυπα της διεθνούς ζήτησης εξαγώγιμων προϊόντων. 
 



 H κρίση της σταφιδικής οικονομίας 
Το πρώτο μεταναστευτικό ρεύμα προς τις υπερπόντιες 
χώρες αρχίζει να διογκώνεται από τη δεκαετία 1891-
1900 και μετά, όταν πλέον η κρίση της σταφιδικής 
οικονομίας το 1892 -όπως αυτή εκδηλώθηκε κάτω από 
την επίδραση δραματικών μεταβολών: αποκατάσταση 
των αμπελώνων στη Γαλλία, μείωση της ζήτησης από 
την Αγγλία, αλλαγή των καταναλωτικών προσώπων με 
τη δημιουργία βιομηχανικών υποκατάστατων της 
σταφίδας και, τέλος, είσοδος στη διεθνή αγορά νέων 
σταφιδοπαραγωγών περιοχών- ωθεί δεκάδες χιλιάδες 
μικροπαραγωγούς, μικρεμπόρους, αγρότες και εργάτες 
που δεσμεύονταν στην παραγωγή του συγκεκριμένου 
προϊόντος να πάρουν τους δρόμους της μαζικής φυγής 
από την ύπαιθρο προς τα αστικά κέντρα του 
εσωτερικού και ύστερα στα μεγάλα βιομηχανικά και 
εμπορικά κέντρα των υπερπόντιων χωρών. 



Μαρτυρίες από συγγενείς μαθητών 

Πως πέρασαν τόσα χρόνια…… 
      Θυμάμαι την ημέρα πριν 50 χρόνια που άφησα το μέρος που 
γεννήθηκα και βρέθηκα στην Αθήνα. 
      Όταν έφθασα αισθάνθηκα ότι θα ζούσα σε ένα κράτος ελεύθερο 
χωρίς να φοβάσαι να μιλάς την μητρική γλώσσα , σε ένα κράτος που θα 
αισθανόμουν ελεύθερη να ζήσω τη ζωή που ονειρεύεται κάθε νέος-νέα 
της εποχής μου. 
      Ήταν ωραία χρόνια, δεν σκεφτόμουν καθόλου που αναγκάστηκα 
είχα μετανάστευση, είχα αφήσει τα πάντα πίσω όλους και όλα…. Τώρα 
όμως πού γέρασα και κάθε χρόνο πηγαίνω στη γενέτειρά μου, μόλις 
φθάσω βλέποντας το σπίτι που μεγάλωσα , το σχολείο που αποφοίτησα, 
τις ωραίες εκκλησίες, όλα αυτά με γυρίζουν χρόνια πίσω και αναπολώ 
πάντα τα παιδικά μου χρόνια. 
     Εύχομαι όλοι να γεννιόμαστε να μεγαλώνουμε και να πεθαίνουμε 
στον τόπο που γεννηθήκαμε… 
             
                            Μαρτυρία από την οικογένεια του Γιάννη Διαμαντίδη 
 



 Μετανάστευση στην Αφρική  
Μετά τον Ά Παγκόσμιο Πόλεμο παρουσιάστηκε ένα ισχυρό 
μεταναστευτικό ρεύμα προς την Αμερική, την Αυστραλία και την 
Αφρική με στόχο ένα καλύτερο μέλλον. Η συγκεκριμένη μετανάστευση 
είχε οικονομικό χαρακτήρα και σκόπευε στη καλυτέρευση του βιοτικού 
επιπέδου καθώς η Ευρώπη είχε πληγεί βαθιά από τις συνέπειες του 
πολέμου . Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η ιστορία του 
προπάππου μου, ο οποίος το 1930 σε ηλικία 40 ετών, από μια επαρχιακή 
πόλη της Μονεμβασιάς, αποφάσισε να μεταναστεύσει στη Νότια 
Αφρική για βιοποριστικούς λόγους. Αρχικά , πήγε μόνος του για να 
διερευνήσει τις συνθήκες που επικρατούσαν στη περιοχή, 
αποφεύγοντας να ταλαιπωρήσει την οικογένεια του . Μετά από 10 
χρόνια σκληρής δουλειάς, κατάφερε να δημιουργήσει μια μεγάλη 
ξενοδοχειακή επιχείρηση και επεκτάθηκε στη δημιουργία εστιατορίων . 
Αφού είχε τακτοποιηθεί οικονομικά, αποφάσισε να εγκαταστήσει 
μόνιμα εκεί όλη του την οικογένεια . Οι επόμενες γενιές κατόρθωσαν να 
ευημερήσουν και άφησαν απογόνους, οι οποίοι ζουν καλά μέχρι και 
σήμερα . Αξίζει να αναφερθεί η προσωπική μαρτυρία της γιαγιάς μου , η 
οποία ταξίδεψε έως εκεί και παρόλο που έμεινε λίγο περιγράφει με 
συγκίνηση την εμπειρία της.  



<< Το 1969 πήγαμε να βαφτίσουμε τον μικρότερο γιό μου στην Αφρική, 
για να τον γνωρίσουν οι συγγενείς μας που ζούσαν εκεί καθώς οι 
μετακινήσεις ήταν πολύ δύσκολες την περίοδο εκείνη .  Μου έκανε 
εντύπωση ότι ενώ εμείς οι λευκοί είχαμε πάει εκεί ως οικονομικοί 
μετανάστες, οι μαύροι μας θεωρούσαν ανώτερους. Την εποχή εκείνη η 
Αφρική ήταν ιδανική χώρα για τους λευκούς καθώς χρησιμοποιούσαν 
για κατώτερες δουλειές αποκλειστικά τα φτηνά εργατικά χέρια των 
μαύρων, και ας ήταν άδικο για εκείνους . Δημιουργήθηκε μια τεράστια 
ρατσιστική διάκριση εναντίον των μαύρων, η οποία χαρακτήριζε όλη την 
καθημερινότητα τους . Για παράδειγμα, υπήρχαν διαφορετικά 
λεωφορεία και παγκάκια για τις δυο φυλές και απαγορευόταν στους 
λευκούς να κάνουν οποιαδήποτε χειρονακτική ή οικιακή εργασία . 
Θυμάμαι ότι μου απαγόρευαν μέσα στο σπίτι να κάνω δουλείες γιατί 
όπως λέγανε << αυτά ήταν για τους μαύρους >> . Ανακαλώ με λύπη το 
βλέμμα της υπηρέτριας που ήταν γεμάτο σεβασμό όταν με ρώτησε : << 
Ποιός καθαρίζει τα σπίτια σας στην Ελλάδα? Υπάρχουν και εκεί μαύροι ? 
>> και όταν της απάντησα ότι εγώ κάνω τις δουλειές έμεινε άφωνη και 
έκπληκτη . Ακόμα δεν έχω καταλάβει γιατί αυτοί οι άνθρωποι ήταν 
υποχρεωμένοι να τα υπομένουν όλα αυτά, αφού πάνω από όλα είναι 
άνθρωποι, ούτε μαύροι ούτε λευκοί >>   
 
                                Μαρτυρία από την οικογένεια της Νίκης Μελετάκου 
 



Η μετανάστευση και ο πόλεμος μέσα 

από τον κινηματογράφο  



1. Νύφες του Παντελή Βούλγαρη 

Οι Νύφες είναι βραβευμένη δραματική και 
ηθογραφική ταινία του γνωστού σκηνοθέτη 
Παντελή Βούλγαρη, παραγωγής 2004. Το θέμα 
της ταινίας είναι το ταξίδι 700 γυναικών, 
Ελληνίδων, Τουρκάλων, Ρωσίδων, από την 
Κωνσταντινούπολη προς τη Νέα Υόρκη, όπου θα 
συναντήσουν τους άντρες που πρόκειται να 
παντρευτούν, και ο έρωτας μεταξύ μίας από αυτές 
τις γυναίκες και ενός αμερικανού φωτογράφου. 



Περίληψη του έργου 

Ο χρεωκοπημένος αμερικανός φωτογράφος Νόρμαν Χάρις (Ντέμιαν Λιούις) 
εγκαταλείπει την κάλυψη του πολέμου στη Μικρά Ασία και επιστρέφει στη Νέα 
Υόρκη. Η μοδίστρα Νίκη (Βικτώρια Χαραλαμπίδου) από τη Σαμοθράκη 
ταξιδεύει στο Σικάγογια να παντρευτεί τον Πρόδρομο, που δεν έχει δει ποτέ, 
στη θέση της μεγαλύτερης αδελφής της που δεν άντεξε και γύρισε πίσω. 
Ταξιδεύουν με το ίδιο καράβι, το υπερωκεάνιο King Alexander με το οποίο 
ταξιδεύουν επίσης άλλες 700 νύφες από την  Ελλάδα, την Τουρκία, τη Ρωσία 
και την Αρμενία, οι οποίες όπως και η Νίκη, δε γνωρίζουν τους ανθρώπους που 
θα παντρευτούν, αλλά έχουν μόνο από μια φωτογραφία του γαμπρού.Ο 
Νόρμαν ταξιδεύει στην Α' θέση ενώ η Νίκη με τις υπόλοιπες νύφες στην Γ' 
θέση. O Νόρμαν δείχνει ενδιαφέρον για τις νύφες που ταξιδεύουν και ζητά να 
τις φωτογραφίσει όλες με τα νυφικά τους, και παράλληλα ερωτεύεται την Νίκη, 
η οποία τον ερωτεύεται καιαυτή. Στη διάρκεια του ταξιδιού συγκρούεται με τον 
καπετάνιο (Δημήτρης Καταλειφός) και έναν προαγωγό (Στίβεν Μπέρκοφ) που 
σχεδιάζει να πουλήσει τις Ρωσίδες κοπέλες που νομίζουν ότι πηγαίνουν να 
παντρευτούν.Παράλληλα ο ανιψιός του καπετάνιου (Απόστολος Τότσικας) 
ερωτεύεται μια από τις ρωσίδες νύφες, η Χάρω (Εύη Σαουλίδου), φίλη της 
Νίκης, που είναι ερωτευμένη με κάποιον και πηγαίνει να παντρευτεί άλλον, 
αυτοκτονεί και άλλοι επιβάτες του πλοίου διασταυρώνουν τις ζωές τους. 

 



Το Αθηνόραμα σχολιάζει …. 

Οι «Νύφες» είναι μια ταινία πάνω στην οδύνη, τη 
μελαγχολία και το πάθος των βλεμμάτων, τη 
μοναξιά του ταξιδιώτη, τον ανεκπλήρωτο πόθο όχι 
από καπρίτσιο της μοίρας, αλλά γιατί έτσι το 
επιτάσσουν οι κοινωνικές συνθήκες – μια ταινία 
100% του Βούλγαρη, που ξαναπιάνει τα ίδια 
θέματα από τα «Πέτρινα Χρόνια» ή τις «Ήσυχες 
Μέρες του Αυγούστου». Δέκα βραβεία στη 
Θεσσαλονίκη. 

 



2. Το πλοίο φεύγει του Φρεδερίκο Φελίνι 



Λίγα λόγια για τον Φρεδερίκο Φελίνι 

Ο Φρεδερίκο Φελίνι γεννήθηκε στις 20 
Ιανουαρίου του 1920 στο Ρίμινι. Όταν έγινε 12 
ετών, το έσκασε από το σπίτι του για να 
ακολουθήσει ένα τσίρκο. Ένα στοιχείο που μαζί 
με πολλά άλλα, εξηγεί την αγάπη του για 
τους κλόουν που εμφανίζονται σε 3 έργα του. Στα 
17 του εγκατέλειψε την ηρεμία της επαρχιακής 
λουτρόπολης, στην οποία γεννήθηκε και 
μεγάλωσε, για να πάει στη Ρώμη. 



Περίληψη του έργου 

Το κρουαζιερόπλοιο «Gloria N.» ξεκινάει από το λιμάνι της Νάπολης το 
1914 ένα ταξίδι με προορισμό τη νήσο «Έρημο», όπου οι φίλοι της 
σπουδαιότερης τραγουδίστριας όπερας όλων των εποχών, που έχει 
πεθάνει, θα σκορπίσουν στα ανοιχτά της θάλασσας τις στάχτες της. 
Αντίπαλες σοπράνο, τραγουδιστές, δάσκαλοι, αριστοκράτες, κάθε λογής 
άνθρωποι άλλων εποχών έχουν επιβιβαστεί στο πλοίο για να είναι 
παρόντες στην τελευταία επιθυμία της μεγάλης ντίβας, να «επιστρέψει» 
με αυτό τον τρόπο στη γενέτειρά της. Ξαφνικά εμφανίζονται στο 
κατάστρωμα Σέρβοι πολιτικοί πρόσφυγες και οι ταξιδιώτες 
τρομοκρατούνται. Η δράση της ταινίας  τοποθετείται, φυσικά, λίγο πριν 
από το ξέσπασμα του 1ου Παγκόσμιου Πολέμου, οπότε ο παλιός 
κόσμος του 19ου αιώνα καταρρέει οριστικά. Ο Φελίνι, ψάχνοντας την 
ιδανική ηθοποιό για να ενσαρκώσει μια εκ γενετής τυφλή Αυστρο-
ουγγαρέζα πριγκίπισσα, έπεσε επάνω στην εύθραυστη Πίνα Μπάους, η 
οποία τον μάγεψε τόσο που την έπεισε να παίξει τον ρόλο. Τελικά, είναι 
σαν να έκανε την ταινία για χάρη της, αν και ο ρινόκερος στο αμπάρι 
του πλοίου παραμένει το φετίχ του εικαστικά ανυπέρβλητου  



Το αθηνόραμα έδωσε στη ταινία 5 

αστέρια 



3. Ο διωγμός 



Περίληψη του έργου 
Βρισκόμαστε στα 1942, στα μέσα της Γερμανικής Κατοχής, σ’ ένα 
νησί απέναντι στα μικρασιατικά παράλια, όπου μια ώριμη γυναίκα, 
η Κατερίνα Ροδέλη, περιθάλπει έναν τραυματία αγωνιστή της 
αντίστασης, τον επονομαζόμενο Κανάρη. Στη μνήμη της 
ζωντανεύουν εικόνες απ’ το παρελθόν, ο πανικός της 
μικρασιατικής καταστροφής και ειδικά της εισόδου των τσετών 
στο χωριό της. Εκεί έχασε τον τρίχρονο γιο της, τον Κωνσταντή, 
τον οποίο δεν έπαψε ποτέ να αναζητάει. Όμως, ο μαυραγορίτης 
μπακάλης του χωριού την καταδίδει στους Γερμανούς και μπροστά 
στον κίνδυνο να συλληφθεί, μαζί με τον τραυματία κι ένα βαρκάκι 
περνούν στις τουρκικές ακτές, για να βρεθούν αμέσως κλεισμένοι 
σ’ έναν καταυλισμό φυγάδων. Διοικητής του είναι ένας σκληρός 
ανθυπολοχαγός, ο Οσέν, που εξαγοράζεται από το αγγλικό 
προξενείο της Σμύρνης για να μεταφέρει τους φυγάδες στην 
Αίγυπτο. Αλλά και οι Γερμανοί διεκδικούν τον φυγάδα, και τα 
γεγονότα που ακολουθούν οδηγούν, τον μεν Κανάρη στην 
ελευθερία, τη δε Κατερίνα στο θάνατο και μάλιστα στην αγκαλιά 
του Οσέν που δεν είναι άλλος από το προ εικοσαετίας χαμένο παιδί 
της, τον Κωσταντή. 



Μετανάστευση και η επιρροή της στη 

τέχνη    

 • H μετανάστευση υπήρξε ένας σημαντικός παράγοντας 
της ανθρώπινης ιστορίας από τα αρχαία χρόνια, γι’αυτό 
και η σφαίρα επιρροής της είναι διευρυμένη και γι’αυτό 
νομίζεται ότι είναι ένα καθημερινό φαινόμενο από τους 
περισσότερους. Δυστυχώς όμως τα φαινόμενα απατούν, 
γιατί όποιος φεύγει από τη χώρα του αφήνει τους φίλους 
και την οικογένεια του, αφήνει ένα κομμάτι του πίσω. 
Ευτυχώς όμως με τη βοήθεια της τέχνης μπορεί να 
εκφράσει τα συναισθήματα του μιας και που η τέχνη ως 
τρόπος έκφρασης καταλαβαίνει και συμπάσχει με το 
άτομο αυτό μιας και που το άτομο αυτό της δίνει την 
ευκαιρία να δημιουργήσει, και να εκφράσει τα 
συναισθήματα του. 
 



ΤΕΛΟΣ 


