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9ο ΓΕΛ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ                                                               2015-2016 

 

«ΔΡΟΜΟΣ ΔΙΧΩΣ ΓΥΡΙΣΜΟ» (περί του προσφυγικού ζητήματος) 

                                       ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΙΩΡΑ(ΠΕ06)  

ΘΕΜΑ 1Ο  

ΟΜΑΔΑ : SMURFS 

1. ΒΕΡΓΗ ΒΙΚΥ 

2. ΒΛΑΣΤΑΡΗ ΛΕΞΑΝΔΡΑ 

3. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣ 

4. ΓΟΥΛΟΣΠΥΡΟΥ ΜΑΧΗ 

5. ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 

ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ 

ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ 

1. Τι είναι πρόσφυγας: ορισμός 

2. Ρατσισμός και ξενοφοβία 

3. Εθελοντισμός (Γιατροί χωρίς σύνορα, Γιατροί του κόσμου, Ε.Ε.Σ., Μ.Κ.Ο.) 

4. Διεθνής Αμνηστία, Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ 

5. Ανθρώπινα Δικαιώματα 

 

ΘΕΜΑ 2Ο  

ΟΜΑΔΑ: TO ’22 MENEI 

1. BΛΑΧΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ 

2. ΓΟΥΡΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 

3. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

4. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

5. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 
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ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΣ ΞΕΡΙΖΩΜΟΣ 1922 

ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ 

1.Παρουσίαση του γεγονότος 

2. Αίτια 

3. Οπτικοακουστικό υλικό 

4. Εγκατάσταση των προσφύγων-Αντιμετώπιση από τους άλλους 

5. Συμπεράσματα (σκέψεις-συναισθήματα- κριτική ) 

                                (μελέτη λογοτεχνικών κειμένων) 

 

ΘΕΜΑ 3Ο  

ΟΜΑΔΑ: ΑΓΑΠΗ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ 

1. ΜΑΝΤΖΟΥΚΗ ΜΑΡΚΕΛΛΑ 

2. ΓΕΩΡΓΟΥΝΤΖΟΥ ΜΑΡΙΑ 

3. ΓΚΟΥΜΑ ΦΑΝΗ 

4. ΑΡΓΥΡΑΚΗ ΠΑΤΡΙΤΣΙΑ 

5. ΓΟΥΛΙΑΜΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 

6. ΒΛΑΣΤΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ 

Η ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ 1916 

ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ 

1. Παρουσίαση του γεγονότος 

2. Αίτια 

3. Οπτικοακουστικό υλικό 

4. Εγκατάσταση των προσφύγων- Αντιμετώπιση από τους άλλους 

5. Συμπεράσματα (σκέψεις-συναισθήματα-κριτική) 

                            ( μελέτη λογοτεχνικών κειμένων) 
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          ΘΕΜΑ 4Ο  

ΟΜΑΔΑ: DREAM TEAM 

1. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

2. ΒΛΑΧΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 

3. ΑΝΔΡΑΚΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 

4. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 

5. ΑΡΓΥΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 

 

100 ΜΕΡΟΝΥΧΤΑ ΣΦΑΓΗΣ ΣΤΗ ΡΟΥΑΝΤΑ 1994 

ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ    

1. Παρουσίαση του γεγονότος 

2. Αίτια 

3. Οπτικοακουστικό υλικό 

4. Εγκατάσταση των προσφύγων-Αντιμετώπιση από τους άλλους 

5. Συμπεράσματα (σκέψεις-συναισθήματα-κριτική) 

                          (η Ρουάντα σήμερα-συνέπειες της γενοκτονίας) 

 

ΘΕΜΑ 5Ο  

ΟΜΑΔΑ: 10’ ΚΗΡΥΓΜΑ 

1. ΑΝΤΡΕΪ ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ 

2. ΓΚΛΙΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 

3. ΑΥΓΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 

4. ΑΝΚΟΥΤΣΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 

5. ΑΓΡΑΠΙΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 

 

ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΣΤΗ ΣΥΡΙΑ 

ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ 

1. Παρουσίαση του γεγονότος 

2. Αίτια 

3. Οπτικοακουστικό υλικό 
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4. Μετακίνηση των προσφύγων-Αντιμετώπιση από τους άλλους 

5. Συμπεράσματα (η Συρία πριν και μετά τον πόλεμο) 

                         ( σκέψεις- συναισθήματα-κριτική) 
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Έρχεται κάποια στιγμή στη ζωή μας η στιγμή που πρέπει να 

πάρουμε δύσκολες αποφάσεις τόσο για την ανθρώπινη 

υπόστασή μας όσο και για την κοινωνική μας συνύπαρξη , να 

σκεφτούμε σοβαρά και να αναλάβουμε τις προσωπικές και 

κοινωνικές μας υποχρεώσεις «αν θέλουμε να λεγόμαστε 

άνθρωποι». 

Μέσα από την εργασία μας ή οποία διαρθρώνεται σε πέντε 

κεφάλαια (το πρώτο αποτελεί την εισαγωγή στο προσφυγικό 

ζήτημα γενικά ενώ τα επόμενα σε συγκεκριμένα ιστορικά 

γεγονότα που προκάλεσαν μεγάλα προσφυγικά κύματα όπως η 

γενοκτονία των Ποντίων, η Μικρασιατική καταστροφή, η 

γενοκτονία στη Ρουάντα (χώρα της Κεντρικής Αφρικής) και 

τέλος ο εμφύλιος στη Συρία. 

Σκοπός μας ήταν να μελετήσουμε την αντιμετώπιση των 

προσφύγων κατά την εγκατάστασή τους στους νέους τόπους 

από τους ντόπιους αλλά κυρίως το αίτια που προκάλεσε αυτές 

τις τραγωδίες που δεν είναι άλλο από τον πόλεμο για πολιτικά, 

θρησκευτικά  και οικονομικά κυρίως συμφέροντα. 
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ΘΕΜΑ 1Ο  

ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ 

Πρόσφυγας 

Πρόσφυγας,  είναι κάποιος που αναγκάζεται να εγκαταλείψει τη χώρα του 

εξαιτίας πολιτικής, εθνικής, φυλετικής και θρησκευτικής δίωξης ή επειδή 

ανήκει σε μια ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα η οποία διώκεται. Πρόσφυγας είναι 

επίσης όποιος κινδυνεύει στη χώρα του λόγω πολέμου ή γενικευμένης βίας. Για 

τους λόγους αυτούς δεν μπορεί να επιστρέψει στην πατρίδα του και δικαιούται 

άσυλο και διεθνή προστασία στη χώρα που καταφεύγει. Οι πρόσφυγες 

προστατεύονται από τη Σύμβαση της Γενεύης του 1951 και από διεθνείς 

ευρωπαϊκές συμφωνίες και εθνικούς νόμους. Δικαιούνται να ζητήσουν άσυλο με 

βάση της Αρχής της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 

Το να χορηγήσει μια χώρα άσυλο σε πρόσφυγες δεν είναι πράξη φιλανθρωπίας 

ούτε δείγμα καλής θέλησης αλλά υποχρέωση με βάση διεθνείς συνθήκες και 

εθνικούς νόμους. Και αυτό ισχύει και για την Ελλάδα. 
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Μετανάστες 

Μετανάστες είναι όσοι εγκαταλείπουν τη χώρα τους προσπαθώντας να βρουν 

εργασία και καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Συχνά υποχρεώνονται να φύγουν 

λόγω περιβαλλοντικών συνθηκών και απόλυτης φτώχειας. Η διαφορά με τους 

πρόσφυγες είναι πως οι μετανάστες μπορούν να επιστρέψουν στις πατρίδες τους 

και δεν κινδυνεύει η ζωή και η σωματική τους ακεραιότητα (αν και είναι μεγάλη 

συζήτηση κατά πόσο η απόλυτη φτώχεια δεν απειλεί και την ζωή κάποιου). Έχει 

σημασία να αναφερθεί πως συνήθως όταν εισέρχονται στην Ελλάδα, τόσο οι 

πρόσφυγες όσο και οι μετανάστες δεν διαθέτουν έγγραφα και δεν είναι εύκολο να 

εξακριβωθεί η ταυτότητα τους. Ακολουθούν συνήθως τους ίδιους επικίνδυνους 

δρόμους εισόδου. Είναι, λοιπόν, απαραίτητο να υπάρχει μια δίκαιη και γρήγορη 

διαδικασία ασύλου ώστε να ελεγχθούν οι άνθρωποι και να εξακριβωθεί ποιος 

είναι πρόσφυγας και ποιος είναι οικονομικός μετανάστης». 
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Διαφορά  Πρόσφυγα - Μετανάστη 
Η διαφορά του πρόσφυγα με τον παράτυπο μετανάστη είναι ότι ενώ ο πρόσφυγας 

μπορεί να βρέθηκε στα σύνορα χωρίς τα απαραίτητα χαρτιά, που πιστοποιούν την 

ταυτότητά του, δεν επιδιώκει την παράνομη είσοδο στη χώρα από αφύλακτες 

διαβάσεις, αλλά τη νόμιμη είσοδο και την εξασφάλιση του ασύλου. Αντίθετα, 

επιδίωξη του παράτυπου μετανάστη είναι να εισέλθει στη χώρα με τρόπο μη νόμιμο 

ανεξάρτητα από τους λόγους που τον οδηγούν σε μια τέτοια πράξη. 

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια αυξανόμενη σύγχυση στην κοινή γνώμη σχετικά με 

τους πρόσφυγες και τους μετανάστες που εν μέρει οφείλεται στο ότι και οι δύο 

κατηγορίες χρησιμοποιούν πλέον τις ίδιες οδούς και τα ίδια μέσα για να 

μετακινηθούν από τη μία χώρα στην άλλη. Όλο και πιο συχνά μάλιστα, παρατηρούμε 

ότι αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο στις χώρες όπου καταλήγουν: με 

επιφυλακτικότητα και δυσπιστία που πολλές φορές φτάνει ακόμα και στην απόρριψη. 

 

 

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ 

Ρατσισμός είναι η αντίληψη ότι οι άνθρωποι δεν είναι όλοι ίσοι μεταξύ τους, αλλά 

διαχωρίζονται σε ανώτερους και κατώτερους, διακρινόμενοι είτε από το χρώμα του 

δέρματος, είτε από την εθνικότητα, είτε από τη θρησκεία κλπ. 

Ετυμολογικά η λέξη ράτσα, προερχόμενη από τα ισπανικά και τα πορτογαλικά, 

σχηματίστηκε από τα αραβικά όπου raz σημαίνει κεφάλι. Εδώ καθόριζε τη θέση, τα 

προνόμια, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του καθενός μέσα σε μια φυλή, με έναν 

αρχηγό (κεφάλι), ξεχωρίζοντας έτσι από όλες τις άλλες φυλές, οι οποίες είχαν άλλο 

κεφάλι. Η αναζήτηση της προέλευσης των ειδών από τον Κάρολο Δαρβίνο για τη 

λειτουργία του κόσμου οδήγησε στη σχετική θεωρία της <<εξέλιξης των ειδών>> και 

έδωσε το έναυσμα για μια διαμάχη, που τόσο ο ίδιος όσο και κανένας άλλος 

μπορούσε ποτέ να φανταστεί ότι θα συνεχιζόταν επί αιώνες. 

Στη βιολογία, η ράτσα ως παραλλαγή ενός είδους ορίζεται από έναν ορισμένο αριθμό 

κοινών χαρακτηριστικών γονιδίων τα οποία αναπαράγονται κληρονομικά από γενιά 

σε γενιά. Κάθε ανάμειξη των γονιδίων μπορεί να οδηγήσει με τις ανάλογες 

προϋποθέσεις σε καινούρια ράτσα. Η θεωρία που στηρίχθηκε στη βιολογία 

ταξινόμησε τις ανθρώπινες φυλές (ράτσες), αρχικά σύμφωνα με το χρώμα του 

δέρματος στο οποίο προστέθηκαν αργότερα διάφορα μορφολογικά χαρακτηριστικά 

(μορφή της μύτης, του προσώπου, των μαλλιών, του κρανίου) και τέλος βιοχημικά 

στοιχεία (ομάδες αίματος).  

Το πρόβλημα ξεκίνησε από την παραδοχή μιας αιτιότητας ανάμεσα σε σωματικά και 

πνευματικά χαρακτηριστικά, καθώς και τη παραδοχή μιας ιεραρχία ανάμεσα στις 

ράτσες. Έτσι δημιουργήθηκε ο βιολογικός-κλασικός ρατσισμός ο οποίος 

στηριζόμενος σε σωματικά χαρακτηριστικά διαμόρφωσε κατηγορίες ανθρώπινων 

όντων, ανάμεσα στις οποίες αναπτύσσονται σχέσεις ανισότητας.  



9 
 

 

Σήμερα μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι δεν υπάρχουν ανώτερες και κατώτερες 

ράτσες, αλλά σε κάθε ανθρώπινη ομάδα υπάρχουν άτομα με λιγότερες ή 

περισσότερες ικανότητες προς τη μια ή την άλλη κατεύθυνση, τις οποίες, οι εκάστοτε 

συνθήκες του πολιτισμού προωθούν ή επιβραδύνουν επιλεκτικά.Oι ρατσιστές 

υποστηρίζουν την διαφορετικότητα των φυλών. Επίσης, οι φυλετικοί ρατσιστές 

θεωρούν μία συγκεκριμένη ομοιογενή ομάδα ανθρώπων ως ανώτερη, π.χ. θεωρούν 

τους "λευκούς" ανθρώπους ανώτερους από τους "μαύρους". Ο ρατσισμός θεωρείται 

παραβίαση του θεμελιώδους δικαιώματος του ανθρώπου στην ισότητα στους τομείς 

της εργασίας, της πολιτικής, της οικονομίας και άλλων παραγόντων της 

καθημερινότητας. 

 

 

 

 

ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ  

Η ξενοφοβία είναι ένα συναίσθημα ή μια αντίληψη βασισμένη σε κοινωνικά 

κατασκευασμένες εικόνες και ιδέες και όχι σε ορθολογικά ή αντικειμενικά γεγονότα 

και σημαίνει αποστροφή σε ξένους ή αλλοδαπούς. 

Ο Ελληνικός λαός ανέκαθεν ήταν ανοιχτός προς τους ξένους λαούς και πολιτισμούς. 

Στις μέρες μας, όμως, που η χώρα μας κατακλύζεται από πλήθος οικονομικών 

μεταναστών, λαθρομεταναστών, αλλά και αρκετά μεγάλο αριθμό τουριστών, 

αρχίζουν να παρουσιάζονται φαινόμενα ξενοφοβίας. Επίσης, το φαινόμενο της 

ξενοφοβίας επιτάθηκε με την τάση της παγκοσμιοποίησης που παρατηρείται στην 

εποχή μας. Δεν μπορούμε, βέβαια, να ισχυριστούμε ότι το φαινόμενο έχει φτάσει σε 

ανησυχητικό σημείο, ωστόσο είναι υπαρκτό. Η ξενοφοβία, γεννιέται και από μια 

κρίση ταυτότητας, αλλά δεν ενισχύουμε την ταυτότητά μας καταπολεμώντας όποιον 

είναι διαφορετικός. Αντίθετα, η επίγνωση της ταυτότητάς μας μεγαλώνει μέσα από το 

διάλογο με τον άλλον που διαφέρει από μας. Σε κάθε περίπτωση, είναι αλήθεια ότι η 

ξενοφοβία γεννιέται όταν μια ταυτότητα αισθάνεται ότι κινδυνεύει από απειλές που 

δεν είναι άμεσα αναγνωρίσιμες. 

Τα αίτια για τους οικονομικούς μετανάστες και τους λαθρομετανάστες  

1. Θεωρούνται κατώτεροι για τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 

Έλληνες, για τη φτώχεια και την ανεργία, καθώς προσφέρουν πολύ φτηνά και χωρίς 

απαιτήσεις την εργασία τους και προτιμούνται από τους εργοδότες. 

2. Παρατηρούνται πολλά φαινόμενα κοινωνικής παθογένειας, όπως ναρκωτικά, βία, 

κλοπές και εγκληματικότητα.  

3. Η έλλειψη κατάλληλης αγωγής και παιδείας, που προωθεί η συναδέλφωση των 

ανθρώπων και των λαών και διδάσκει την ισότητα, την αξία της ειρήνης και το 

σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων, είναι βασική απώλεια για τις σύγχρονες 

κοινωνίες.  



10 
 

 

4. Ψυχολογικά αίτια. Ενοχλούμαστε, συνήθως από το διαφορετικό, είτε αυτό αφορά 

στη θρησκεία, είτε στη φυλή, είτε στην εθνικότητα.  

5. Πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης, συνεπικουρούμενα και από άτομα που 

καταφεύγουν στο λαϊκισμό, ενισχύουν τις προκαταλήψεις και καλλιεργούν την 

ξενοφοβία, γιατί οτιδήποτε συμβαίνει το αποδίδουν στους ξένους.  

6. Είναι έντονη η κρίση αξιών και δημοκρατικών θεσμών που διασφαλίζουν το 

σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την ισονομία. 

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών έχει προσπαθήσει να εξαλείψει τις διακρίσεις με 

την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου το 1948 

περιγράφοντας τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα. Το 1965, τα Ηνωμένα Έθνη 

υιοθέτησαν τη «Διεθνή Σύμβαση για την Εξάλειψη όλων των Μορφών Φυλετικών 

Διακρίσεων» που περιλαμβάνει επίσης τις περιπτώσεις της ξενοφοβίας. Το 1978 η 

UNESCO υιοθέτησε τη «Διακήρυξη σχετικά με τη φυλή και φυλετική προκατάληψη» 

για την καταπολέμηση της ξενοφοβίας και του ρατσισμού που αναφέρει πως όλοι οι 

άνθρωποι έχουν την ίδια καταγωγή και ανήκουν στο ίδιο είδος και οι διαφορές τους 

δεν μπορεί να είναι βάση για προκατάληψη. Το 1992 η Γενική Συνέλευση των 

Ηνωμένων Εθνών, για την προστασία των μειονοτήτων εξέδωσε την «Διακήρυξη για 

τα δικαιώματα των ατόμων που ανήκουν σε εθνικές, θρησκευτικές ή γλωσσικές 

μειονότητες» αναγνωρίζοντας το δικαίωμά τους να ασκούν τα ήθη και τα έθιμα του 

πολιτισμού τους ελεύθερα. Το 2001 στη Νότια Αφρική ήταν η παγκόσμια διάσκεψη 

κατά του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, των φυλετικών διακρίσεων και της 

μισαλλοδοξίας. Παρ’ όλες αυτές τις προσπάθειες σε πολιτικό επίπεδο ο ρατσισμός 

και η ξενοφοβία έχουν ακόμη έρεισμα στις κοινωνίες του κόσμου. Θα πρέπει να 

πολεμήσουμε ενεργά τον ρατσισμό και την ξενοφοβία γιατί έχουν προκαλέσει 

αμέτρητο πόνο στην ανθρωπότητα. 
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ΓΙΑΤΡΟΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ 

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα είναι μια διεθνής, ανεξάρτητη, ιατρική και ανθρωπιστική 

οργάνωση, που παρέχει επείγουσα βοήθεια σε άτομα που έχουν πληγεί από ένοπλες 

συγκρούσεις, επιδημίες, αποκλεισμό από την παροχή ιατρικής φροντίδας και φυσικές 

καταστροφές, κυρίως σε χώρες της Αφρικής και της Ασίας, που έχουν έλλειψη ειδών 

πρώτης ανάγκης. 

 

 

 

ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ 

• Ιατρική ηθική 

Η δράση μας είναι πρώτα απ’ όλα ιατρική. Λειτουργούμε με σεβασμό στους 

κανόνες της ιατρικής δεοντολογίας. Μέριμνά μας είναι να παρέχουμε 

φροντίδα χωρίς να προκαλούμε βλάβη σε άτομα ή ομάδες. Σεβόμαστε την 

αυτονομία των ασθενών, την ιδιωτική τους ζωή και το δικαίωμά τους να 

ενημερώνονται και να συναινούν. Συμπεριφερόμαστε με αξιοπρέπεια και 

σεβασμό στις πολιτικές και τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις. Σύμφωνα με 

αυτές τις αρχές, προσπαθούμε να προσφέρουμε υψηλής ποιότητας ιατρική 

περίθαλψη σε όλους τους ασθενείς. 
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• Ανεξαρτησία 

Η απόφασή μας να προσφέρουμε βοήθεια σε οποιαδήποτε χώρα ή κρίση 

βασίζεται σε ανεξάρτητη εκτίμηση των αναγκών. Προσπαθούμε να 

εξασφαλίσουμε τη δυνατότητα να αξιολογούμε ελεύθερα τις ιατρικές ανάγκες, 

να παρέχουμε, χωρίς κανέναν περιορισμό, ιατρική φροντίδα στους ανθρώπους 

που την έχουν περισσότερο ανάγκη και να ελέγχουμε άμεσα αυτή τη βοήθεια. 

Η ανεξαρτησία μας αυτή εξασφαλίζεται από την απόφαση μας να δεχόμαστε 

οικονομική υποστήριξη από ιδιώτες και μόνο ένα μικρό μέρος των εσόδων 

μας να προέρχεται από κυβερνήσεις και διακυβερνητικούς οργανισμούς. 

 

• Αμεροληψία και ουδετερότητα 

Προσφέρουμε βοήθεια σε ανθρώπους με μοναδικό κριτήριο την ανάγκη και 

όχι τη φυλή, τη θρησκεία ή τις πολιτικές τους πεποιθήσεις. Δίνουμε 

προτεραιότητα σε όσους αντιμετωπίζουν τον πιο άμεσο και σοβαρό κίνδυνο. 

Οι αποφάσεις μας δεν στηρίζονται σε πολιτικά, οικονομικά ή θρησκευτικά 

συμφέροντα. Δεν παίρνουμε θέση και δεν παρεμβαίνουμε σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις των κυβερνήσεων ή των αντιμαχόμενων πλευρών. 

 

 

• Λογοδοσία 

Δεσμευόμαστε να αξιολογούμε σε τακτά χρονικά διαστήματα τα 

αποτελέσματα των δράσεών μας. Λογοδοτούμε για τις δράσεις μας στους 

ασθενείς και τους δωρητές μας 

 

• Δημόσια καταγγελία και άσκηση πίεσης 

Οι αρχές της αμεροληψίας και της ουδετερότητας δεν είναι συνώνυμα με τη 

σιωπή. Όταν γινόμαστε μάρτυρες ακραίων πράξεων βίας εναντίον ατόμων ή 

ομάδων, μπορεί να τις καταγγείλουμε δημοσίως. Όταν η πρόσβαση σε 

σωτήρια ιατρική περίθαλψη παρεμποδίζεται, όταν οι ιατρικές εγκαταστάσεις 

απειλούνται, όταν οι κρίσεις παραμελούνται, ή όταν γίνεται κατάχρηση της 

παρεχόμενης βοήθειας ή η παροχή της βοήθειας είναι ανεπαρκής, 

επιδιώκουμε να φέρνουμε στο προσκήνιο τις ανάγκες και την απαράδεκτη 

ταλαιπωρία των ανθρώπων. 
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ΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 

 

• Οι Γιατροί του Κόσμου (Medecins Du Monde) είναι μια παγκόσμια μη 

κυβερνητική οργάνωση. Δημιουργήθηκε για την παροχή περίθαλψης και 

ανθρωπιστικής βοήθειας σε χώρες που πλήττονται από φυσικές καταστροφές, 

πολέμους κλπ. Αποτελείται κυρίως από γιατρούς.Οι Γιατροί Του Κόσμου 

ιδρύθηκαν στη Γαλλία το 1980. Δέκα χρόνια μετά, μία ομάδα 150 μελών 

συγκεντρώθηκαν στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και ίδρυσαν το Ελληνικό 

παράρτημα των Γιατρών Του Κόσμου. 

 

 

ΑΡΧΗ ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 

 

• Κινητήρια αρχή της οργάνωσης είναι ότι κάθε ανθρώπινη ύπαρξη έχει 

δικαίωμα στην ανθρωπιστική βοήθεια, ανεξάρτητα από το φύλο, την 

καταγωγή, το σεξουαλικό προσανατολισμό, τη θρησκεία, την ιδεολογία ή 

πολιτική πεποίθηση. Κατά συνέπεια, οι Γιατροί του Κόσμου δρουν με βάση 

τις αρχές της ουδετερότητας και της αμεροληψίας. Το γεγονός όμως ότι 

διατηρούν την ουδετερότητά τους, δεν τους εμποδίζει από το να μιλούν 

ανοιχτά για την καταπάτηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων όταν οι ίδιοι 

γίνονται αυτόπτες μάρτυρες. Όπου αυτό είναι δυνατόν, οι Γιατροί του Κόσμου 

επισημαίνουν τους κινδύνους από ανάλογες καταπατήσεις, είτε μέσω της 

σιωπηλής διπλωματίας, είτε με τη βοήθεια των ΜΜΕ. 
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ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 

ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΒΑΣΙΚΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ 

 
 

 

 

 

 Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (Υ.Α.)  
 

 

Παρέχει προστασία και βοήθεια στους πρόσφυγες του κόσμου. Με έδρα τη Γενεύη 

της Ελβετίας, ο οργανισμός δημιουργήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και 

άρχισε να λειτουργεί το 1951, βοηθώντας αρχικά περισσότερους από ένα 

εκατομμύριο Ευρωπαίους πρόσφυγες που προκάλεσε ο Δεύτερος Παγκόσμιος 

Πόλεμος. 

 

Σήμερα, η Ύπατη Αρμοστεία διαθέτει 7.190 άτομα προσωπικό σε περισσότερες από 
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120 χώρες και βοηθάει περίπου 36,4 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως.  

 

Στα άτομα που υπάγονται στην εντολή της Υ.Α. δεν περιλαμβάνονται μόνο 

πρόσφυγες αλλά και ομάδες ανθρώπων, όπως αιτούντες άσυλο, επαναπατριζόμενοι 

πρόσφυγες, ανιθαγενείς και άτομα εκτοπισμένα μέσα στις ίδιες τους τις χώρες, που 

έχουν επίσημα αναγνωριστεί ως εσωτερικά εκτοπισμένοι πληθυσμοί. 

Από την ίδρυσή της έως σήμερα, η Υ.Α. έχει βοηθήσει πάνω από 50 εκατομμύρια 

ανθρώπους να ξαναρχίσουν επιτυχώς τη ζωή τους, κι έχει τιμηθεί δύο φορές με το 

Νόμπελ Ειρήνης, το 1954 και το 1981. 

                                                 

 

Η κυριότερη αρμοδιότητα της Υ.Α., γνωστή ως "διεθνής προστασία", είναι να 

διασφαλίζει το σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων των προσφύγων, 

περιλαμβανομένης της δυνατότητάς τους να αιτούνται άσυλο, και το δικαίωμά τους 

να μην επιστρέφονται χωρίς τη θέλησή τους σε χώρα όπου έχουν λόγους να 

φοβούνται δίωξη. Ο οργανισμός προάγει τις διεθνείς συμφωνίες για τους πρόσφυγες, 

παρακολουθεί τη συμμόρφωση των κυβερνήσεων με το διεθνές δίκαιο και παρέχει 

υλική βοήθεια όπως τροφή, νερό, στέγη και ιατρική περίθαλψη σε κατατρεγμένους 

αμάχους. 

 

Η Υ.Α. αναζητά, επίσης, μία από τις τρεις μόνιμες λύσεις για τους πρόσφυγες. Ο 

εθελοντικός επαναπατρισμός είναι η προτιμότερη λύση για τους περισσότερους 

πρόσφυγες του κόσμου. Ωστόσο, αυτό δεν είναι πάντα εφικτό, και σε αυτές τις 

περιπτώσεις, η Υ.Α. βοηθά τους ανθρώπους να ξαναχτίσουν τη ζωή τους κάπου αλλού 

- είτε σε χώρες όπου αναζήτησαν αρχικά άσυλο, είτε σε τρίτες χώρες που είναι 

διατεθειμένες να τους δεχτούν. 

 

 

Τα προγράμματα της Υ.Α. χρηματοδοτούνται από εθελοντικές εισφορές, κυρίως των 

κυβερνήσεων, αλλά και άλλων φορέων, όπως ιδιωτών και οργανισμών. Λαμβάνει 

επίσης από τον τακτικό προϋπολογισμό του ΟΗΕ μια μικρή εισφορά για την κάλυψη 

μέρους των διοικητικών της εξόδων. 

 

 

Το Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας στην Ελλάδα λειτουργεί από το Μάρτιο του 
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1952. Συνεργάζεται με τις κρατικές αρχές, ΜΚΟ και άλλους φορείς και οργανώσεις 

για να διασφαλίζει την προστασία των προσφύγων, των αιτούντων άσυλο και όλων 

των ατόμων που εμπίπτουν στην εντολή της Ύπατης Αρμοστείας. Προσπαθεί επίσης 

να ενημερώνει και να ευαισθητοποιεί την κοινή γνώμη γύρω από το προσφυγικό 

ζήτημα με στόχο τη δημιουργία κλίματος ανοχής και σεβασμού των δικαιωμάτων των 

προσφύγων 

 
 
 
 

TA ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

  

 Τι είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα; 
 Όλοι οι άνθρωποι έχουν ορισµένα θεμελιώδη δικαιώµατα . Αυτά, τα λεγόμενα 

«Ανθρώπινα Δικαιώματα» δεν είναι απλά προνόμια, που μπορούν να αφαιρεθούν 

εξαιτίας της ιδιοτροπίας κάποιου άλλου. 

Είναι «δικαιώµατα» γιατί είναι πράγµατα που σου επιτρέπουν να είσαι, να κάνεις και 

να έχεις. Αυτά τα δικαιώµατα υπάρχουν για να σε προστατέψουν από ανθρώπους που 

ίσως να θέλουν να σου κάνουν κακό ή να σε πληγώσουν. Υπάρχουν επίσης για να µας 

βοηθήσουν να ζούµε σε µια ατµόσφαιρα φιλικότητας µεταξύ µας και να ζήσουµε 

ειρηνικά. 

Πολλοί άνθρωποι γνωρίζουν για τα δικαιώματά τους σε κάποιο βαθμό. Γενικά ξέρουν 

ότι έχουν δικαίωμα στην τροφή και δικαίωμα σε ένα ασφαλές μέρος να μείνουν. 

Ξέρουν ότι έχουν το δικαίωμα να πληρώνονται για την εργασία που κάνουν. Αλλά 

υπάρχουν και πολλά άλλα δικαιώματα. 

Όταν οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματά τους, προκύπτουν 

παραβιάσεις, όπως οι διακρίσεις, η μισαλλοδοξία, η αδικία, η καταπίεση και η 

δουλεία. 
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Οικουμενική Διακήρυξη για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου 

Η Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, 

προέκυψε από τις φρικαλεότητες του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και υπογράφηκε από 

τη Γενική Συνέλευση το 1948 για να διαμορφώσει μια κοινή αντίληψη των ατομικών 

δικαιωμάτων. Αποτελεί τη βάση για έναν κόσμο που βασίζεται στην ελευθερία, τη 

δικαιοσύνη και την ειρήνη. Διακηρύσσει ότι η παρούσα Οικουμενική Διακήρυξη 

των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου αποτελεί το κοινό ιδανικό στο οποίο πρέπει να 
κατατείνουν όλοι οι λαοί και όλα τα έθνη, έτσι ώστε κάθε άτομο και κάθε όργανο 

της κοινωνίας, με τη Διακήρυξη αυτή διαρκώς στη σκέψη, να καταβάλλει, με τη 
διδασκαλία και την παιδεία, κάθε προσπάθεια για να αναπτυχθεί ο σεβασμός των 
δικαιωμάτων και των ελευθεριών αυτών, και να εξασφαλιστεί προοδευτικά, με 
εσωτερικά και διεθνή μέσα, η παγκόσμια και αποτελεσματική εφαρμογή τους, τόσο 
ανάμεσα στους λαούς των ίδιων των κρατών μελών όσο και ανάμεσα στους 
πληθυσμούς χωρών που βρίσκονται στη δικαιοδοσία τους. 

 

Ποια είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα; 

ΑΡΘΡΟ 1 

'Ολοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι στην αξιοπρέπεια και τα 

δικαιώματα. Είναι προικισμένοι με λογική και συνείδηση, και οφείλουν να 

συμπεριφέρονται μεταξύ τους με πνεύμα αδελφοσύνης. 

ΑΡΘΡΟ 2 

Κάθε άνθρωπος δικαιούται να επικαλείται όλα τα δικαιώματα και όλες τις ελευθερίες 
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που προκηρύσσει η Διακήρυξη, χωρίς καμία απολύτως διάκριση, ειδικότερα ως προς 

τη φυλή, το χρώμα, το φύλο, τη γλώσσα, τις θρησκείες, τις πολιτικές ή οποιεσδήποτε 

άλλες πεποιθήσεις, την εθνική ή κοινωνική καταγωγή, την περιουσία, τη γέννηση ή 

οποιαδήποτε άλλη κατάσταση. 

Δεν θα μπορεί ακόμα να γίνεται καμία διάκριση εξαιτίας του πολιτικού, νομικού ή 

διεθνούς καθεστώτος της χώρας από την οποία προέρχεται κανείς, είτε πρόκειται για 

χώρα ή εδαφική περιοχή ανεξάρτητη, υπό κηδεμονία ή υπεξουσία, ή που βρίσκεται 

υπό οποιονδήποτε άλλον περιορισμό κυριαρχίας. 

ΑΡΘΡΟ 3 

Κάθε άτομο έχει δικαίωμα στη ζωή, την ελευθερία και την προσωπική του ασφάλεια. 

ΑΡΘΡΟ 4 

Κανείς δεν επιτρέπεται να ζει υπό καθεστώς δουλείας, ολικής ή μερικής. Η δουλεία 

και το δουλεμπόριο υπό οποιαδήποτε μορφή απαγορεύονται. 

ΑΡΘΡΟ 5 

Κανείς δεν επιτρέπεται να υποβάλλεται σε βασανιστήρια ούτε σε ποινή ή μεταχείριση 

σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική. 

ΑΡΘΡΟ 6 

Καθένας, όπου και αν βρίσκεται, έχει δικαίωμα στην αναγνώριση της νομικής του 

προσωπικότητας. 

ΑΡΘΡΟ 7 

'Ολοι είναι ίσοι απέναντι στον νόμο και έχουν δικαίωμα σε ίση προστασία του νόμου, 

χωρίς καμία απολύτως διάκριση. 

ΑΡΘΡΟ 8 

Καθένας έχει δικαίωμα να ασκεί αποτελεσματικά ένδικα μέσα στα αρμόδια εθνικά 

δικαστήρια κατά των πράξεων που παραβιάζουν τα θεμελιακά δικαιώματα τα οποία 

του αναγνωρίζουν το Σύνταγμα και ο νόμος. 

ΑΡΘΡΟ 9 

Κανείς δεν μπορεί να συλλαμβάνεται, να κρατείται ή να εξορίζεται αυθαίρετα. 

ΑΡΘΡΟ 10 

Καθένας έχει δικαίωμα, με πλήρη ισότητα, να εκδικάζεται η υπόθεσή του δίκαια και 

δημόσια, από δικαστήριο ανεξάρτητο και αμερόληπτο, που θα αποφασίσει είτε για τα 

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του είτε, σε περίπτωση ποινικής διαδικασίας, για το 

βάσιμο της κατηγορίας που στρέφεται εναντίον του. 

ΑΡΘΡΟ 11 

Κάθε κατηγορούμενος για ποινικό αδίκημα πρέπει να θεωρείται αθώος, ωσότου διαπιστωθεί 

η ενοχή του σύμφωνα με τον νόμο, σε ποινική δίκη, κατά την οποία θα του έχουν 

εξασφαλιστεί όλες οι απαραίτητες για την υπεράσπισή του εγγυήσεις. 

Κανείς δεν θα καταδικάζεται για πράξεις ή παραλείψεις που, κατά τον χρόνο που τελέστηκαν, 

δεν συνιστούσαν αξιόποινο αδίκημα κατά το εσωτερικό ή το διεθνές δίκαιο. Επίσης, δεν 

επιβάλλεται ποινή βαρύτερη από εκείνη που ίσχυε κατά τον χρόνο που τελέστηκε η 

αξιόποινη πράξη. 

 

ΑΡΘΡΟ 12 

Κανείς δεν επιτρέπεται να υποστεί αυθαίρετες επεμβάσεις στην ιδιωτική του ζωή, την 

οικογένεια, την κατοικία ή την αλληλογραφία του, ούτε προσβολές της τιμής και της 



20 
 

 

υπόληψης του. Καθένας έχει το δικαίωμα να τον προστατεύουν οι νόμοι από 

επεμβάσεις και προσβολές αυτού του είδους. 

ΑΡΘΡΟ 13 

Καθένας έχει το δικαίωμα να κυκλοφορεί ελεύθερα και να εκλέγει τον τόπο της διαμονής του 

στο εσωτερικό ενός κράτους. 

Καθένας έχει το δικαίωμα να εγκαταλείπει οποιαδήποτε χώρα, ακόμα και τη δική του, και να 

επιστρέφει σε αυτήν. 

 

ΑΡΘΡΟ 14 

Κάθε άτομο που καταδιώκεται έχει το δικαίωμα να ζητά άσυλο και του παρέχεται άσυλο σε 

άλλες χώρες. 

Το δικαίωμα αυτό δεν μπορεί κανείς να το επικαλεστεί, σε περίπτωση δίωξης για πραγματικό 

αδίκημα του κοινού ποινικού δικαίου ή για ενέργειες αντίθετες προς τους σκοπούς και τις 

αρχές του ΟΗΕ. 

 

ΑΡΘΡΟ 15 

Καθένας έχει το δικαίωμα μιας ιθαγένειας. 

Κανείς δεν μπορεί να στερηθεί αυθαίρετα την ιθαγένειά του ούτε το δικαίωμα να αλλάξει 

ιθαγένεια. 

 

ΑΡΘΡΟ 16 

Από τη στιγμή που θα φθάσουν σε ηλικία γάμου, ο άνδρας και η γυναίκα, χωρίς κανένα 

περιορισμό εξαιτίας της φυλής, της εθνικότητας ή της θρησκείας, έχουν το δικαίωμα να 

παντρεύονται και να ιδρύουν οικογένεια. Και οι δύο έχουν ίσα δικαιώματα ως προς τον γάμο, 

κατά τη διάρκεια του γάμου και κατά τη διάλυσή του. 

Γάμος δεν μπορεί να συναφθεί παρά μόνο με ελεύθερη και πλήρη συναίνεση των 

μελλονύμφων. 

Η οικογένεια είναι το φυσικό και το βασικό στοιχείο της κοινωνίας και έχει το δικαίωμα 

προστασίας από την κοινωνία και το κράτος. 

 

ΑΡΘΡΟ 17 

Κάθε άτομο, μόνο του ή με άλλους μαζί, έχει το δικαίωμα της ιδιοκτησίας. 

Κανείς δεν μπορεί να στερηθεί αυθαίρετα την ιδιοκτησία του. 

 

ΑΡΘΡΟ 18 

Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα της ελευθερίας της σκέψης, της συνείδησης και της 

θρησκείας. Στο δικαίωμα αυτό περιλαμβάνεται η ελευθερία για την αλλαγή της 

θρησκείας ή πεποιθήσεων, όπως και η ελευθερία να εκδηλώνει κανείς τη θρησκεία 

του ή τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις, μόνος ή μαζί με άλλους, δημόσια ή ιδιωτικά, 

με τη διδασκαλία, την άσκηση, τη λατρεία και με την τέλεση θρησκευτικών τελετών. 

ΑΡΘΡΟ 19 

Καθένας έχει το δικαίωμα της ελευθερίας της γνώμης και της έκφρασης, που σημαίνει 

το δικαίωμα να μην υφίσταται δυσμενείς συνέπειες για τις γνώμες του, και το 

δικαίωμα να αναζητεί, να παίρνει και να διαδίδει πληροφορίες και ιδέες, με 

οποιοδήποτε μέσο έκφρασης, και από όλο τον κόσμο. 
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ΑΡΘΡΟ 20 

Καθένας έχει το δικαίωμα να συνέρχεται και να συνεταιρίζεται ελεύθερα και για ειρηνικούς 

σκοπούς. 

Κανείς δεν μπορεί να υποχρεωθεί να συμμετέχει σε ορισμένο σωματείο. 

 

ΑΡΘΡΟ 21 

Καθένας έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στη διακυβέρνηση της χώρας του, άμεσα ή έμμεσα, 

με αντιπροσώπους ελεύθερα εκλεγμένους. 

Καθένας έχει το δικαίωμα να γίνεται δεκτός, υπό ίσους όρους, στις δημόσιες υπηρεσίες της 

χώρας του. 

Η λαϊκή θέληση είναι το θεμέλιο της κρατικής εξουσίας. Η θέληση αυτή πρέπει να 

εκφράζεται με τίμιες εκλογές, οι οποίες πρέπει να διεξάγονται περιοδικά, με καθολική, ίση 

και μυστική ψηφοφορία, ή με αντίστοιχη διαδικασία που να εξασφαλίζει την ελευθερία της 

εκλογής. 

 

ΑΡΘΡΟ 22 

Κάθε άτομο, ως μέλος του κοινωνικού συνόλου, έχει δικαίωμα κοινωνικής 

προστασίας. Η κοινωνία, με την εθνική πρωτοβουλία και τη διεθνή συνεργασία, 

ανάλογα πάντα με την οργάνωση και τις οικονομικές δυνατότητες κάθε κράτους, έχει 

χρέος να του εξασφαλίσει την ικανοποίηση των οικονομικών, κοινωνικών και 

πολιτιστικών δικαιωμάτων που είναι απαραίτητα για την αξιοπρέπεια και την 

ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του. 

ΑΡΘΡΟ 23 

Καθένας έχει το δικαίωμα να εργάζεται και να επιλέγει ελεύθερα το επάγγελμά του, να έχει 

δίκαιες και ικανοποιητικές συνθήκες δουλειάς και να προστατεύεται από την ανεργεία. 

'Ολοι, χωρίς καμία διάκριση, έχουν το δικαίωμα ίσης αμοιβής για ίση εργασία. 

Κάθε εργαζόμενος έχει δικαίωμα δίκαιης και ικανοποιητικής αμοιβής, που να εξασφαλίζει σε 

αυτόν και την οικογένειά του συνθήκες ζωής άξιες στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Η αμοιβή 

της εργασίας, αν υπάρχει, πρέπει να συμπληρώνεται με άλλα μέσα κοινωνικής προστασίας. 

Καθένας έχει το δικαίωμα να ιδρύει μαζί με άλλους συνδικάτα και να συμμετέχει σε 

συνδικάτα για την προάσπιση των συμφερόντων του. 

 

ΑΡΘΡΟ 24 

Καθένας έχει το δικαίωμα στην ανάπαυση, σε ελεύθερο χρόνο, και ιδιαίτερα, σε 

λογικό περιορισμό του χρόνου εργασίας και σε περιοδικές άδειες με πλήρεις 

αποδοχές. 

ΑΡΘΡΟ 25 

Καθένας έχει δικαίωμα σε ένα βιοτικό επίπεδο ικανό να εξασφαλίσει στον ίδιο και στην 

οικογένεια του υγεία και ευημερία, και ειδικότερα τροφή, ρουχισμό, κατοικία, ιατρική 

περίθαλψη όπως και τις απαραίτητες κοινωνικές υπηρεσίες. 'Εχει ακόμα δικαίωμα σε 

ασφάλιση για την ανεργία, την αρρώστια, την αναπηρία, τη χηρεία, τη γεροντική ηλικία, όπως 

και για όλες τις άλλες περιπτώσεις που στερείται τα μέσα της συντήρησής του, εξαιτίας 

περιστάσεων ανεξαρτήτων της θέλησης του. 

Η μητρότητα και η παιδική ηλικία έχουν δικαίωμα ειδικής μέριμνας και περίθαλψης. 

'Ολα τα παιδιά, ανεξάρτητα αν είναι νόμιμα ή εξώγαμα, απολαμβάνουν την ίδια 

κοινωνική προστασία. 
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ΑΡΘΡΟ 26 
Καθένας έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Η εκπαίδευση πρέπει να παρέχεται δωρεάν, 

τουλάχιστον στη στοιχειώδη και βασική βαθμίδα της. Η στοιχειώδης εκπαίδευση είναι 

υποχρεωτική. Η τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση πρέπει να εξασφαλίζεται για όλους. Η 

πρόσβαση στην ανώτατη παιδεία πρέπει να είναι ανοικτή σε όλους, υπό ίσους όρους, 

ανάλογα με τις ικανότητες τους. 

Η εκπαίδευση πρέπει να αποβλέπει στην πλήρη ανάπτυξη της ανθρώπινης προσωπικότητας 

και στην ενίσχυση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιακών 

ελευθεριών. Πρέπει να προάγει την κατανόηση, την ανεκτικότητα και τη φιλία ανάμεσα σε 

όλα τα έθνη και σε όλες τις φυλές και τις θρησκευτικές ομάδες, και να ευνοεί την ανάπτυξη 

των δραστηριοτήτων των Ηνωμένων Εθνών για τη διατήρηση της ειρήνης. 

Οι γονείς έχουν, κατά προτεραιότητα, το δικαίωμα να επιλέγουν το είδος της παιδείας 

που θα δοθεί στα παιδιά τους. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 27 

Καθένας έχει το δικαίωμα να συμμετέχει ελεύθερα στην πνευματική ζωή της κοινότητας, να 

χαίρεται τις καλές τέχνες και να μετέχει στην επιστημονική πρόοδο και στα αγαθά της. 

Καθένας έχει το δικαίωμα να προστατεύονται τα ηθικά και υλικά συμφέροντά του που 

απορρέουν από κάθε είδους επιστημονική, λογοτεχνική ή καλλιτεχνική παραγωγή του. 

  

ΑΡΘΡΟ 28 

Καθένας έχει το δικαίωμα να επικρατεί μια κοινωνική και διεθνής τάξη, μέσα στην 

οποία τα δικαιώματα και οι ελευθερίες που προκηρύσσει η Διακήρυξη να μπορούν να 

πραγματώνονται σε όλη τους την έκταση. 

ΑΡΘΡΟ 29 

Το άτομο έχει καθήκοντα απέναντι στην κοινότητα, μέσα στα πλαίσια της οποίας και μόνο 

είναι δυνατή η ελεύθερη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του. 

Στην άσκηση των δικαιωμάτων του και στην απόλαυση των ελευθεριών του κανείς δεν 

υπόκειται παρά μόνο στους περιορισμούς που ορίζονται από τους νόμους, με αποκλειστικό 

σκοπό να εξασφαλίζεται η αναγνώριση και ο σεβασμός των δικαιωμάτων και των ελευθεριών 

των άλλων, και να ικανοποιούνται οι δίκαιες απαιτήσεις της ηθικής, της δημόσιας τάξης και 

του γενικού καλού, σε μια δημοκρατική κοινωνία. 

Τα δικαιώματα αυτά και οι ελευθερίες δεν μπορούν, σε καμία περίπτωση, να ασκούνται 

αντίθετα προς τους σκοπούς και τις αρχές των Ηνωμένων Εθνών. 

 

ΑΡΘΡΟ 30 

Καμιά διάταξη της Διακήρυξης δεν μπορεί να ερμηνευθεί ότι παρέχει σε ένα κράτος, 

σε μια ομάδα ή σε ένα άτομο οποιοδήποτε δικαίωμα να επιδίδεται σε ενέργειες ή να 

εκτελεί πράξεις που αποβλέπουν στην άρνηση των δικαιωμάτων και των ελευθεριών 

που εξαγγέλλονται σε αυτήν. 



23 
 

 

 

Προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στο εσωτερικό της 

ΕΕ 

Τα θεμελιώδη δικαιώματα κατοχυρώνονται σε εθνικό επίπεδο από το συνταγματικό 

σύστημα κάθε κράτους μέλους και σε ευρωπαϊκό επίπεδο από τον Χάρτη 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ(εκδόθηκε το 2000 και είναι δεσμευτικός για τα 

κράτη μέλη από το 2009). Όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ – η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο – έχουν τον δικό τους ρόλο στην προστασία των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο Χάρτης: 

• περιλαμβάνει τα θεμελιώδη δικαιώματα που είναι δεσμευτικά για τα θεσμικά 

όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ 

• ισχύει και για τις κυβερνήσεις των κρατών μελών όταν αυτές εφαρμόζουν το 

δίκαιο της ΕΕ. 

Τα άτομα που επιδιώκουν την άσκηση προσφυγής πρέπει να απευθύνονται στα 

δικαστήρια της χώρας τους. Μπορούν να προσφεύγουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, 

ως έσχατο μέσο. 

Ο Χάρτης συνάδει με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΣΑΔ), η 

οποία έχει κυρωθεί από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. 

Ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (FRA) εντοπίζει και αναλύει τις 

σημαντικότερες τάσεις 

στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων. 

 

 

Προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλον τον κόσμο 

Το στρατηγικό πλαίσιο του 2012 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία 

έχει ως στόχο να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα και συνέπεια της πολιτικής της 

ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το Σχέδιο Δράσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 

και τη Δημοκρατία (2015-2020) αποτελεί τη βάση για μια πραγματικά συλλογική 

προσπάθεια, τόσο από τις χώρες της ΕΕ όσο και από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ.   

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναλάβει ισχυρή δέσμευση για την προαγωγή και την 

προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου 

σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα ανθρώπινα δικαιώματα κατέχουν ξεχωριστή θέση στις 

σχέσεις της ΕΕ με τις άλλες χώρες και περιοχές του κόσμου. Η προώθηση των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη και επίλυση 

συγκρούσεων και, τελικά, στην ανακούφιση της φτώχειας. 
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Η πολιτική της ΕΕ: 

• προάγει τα δικαιώματα των γυναικών, των παιδιών, των μειονοτήτων και των 

εκτοπισθέντων ατόμων 

• αντιτίθεται στη θανατική ποινή, τα βασανιστήρια, την εμπορία ανθρώπων και 

τη διακριτική μεταχείριση 

• προασπίζει τα πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα 

• υπερασπίζεται τον οικουμενικό και αδιαίρετο χαρακτήρα των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, αναπτύσσοντας ενεργό συνεργασία με χώρες-εταίρους, διεθνείς και 

περιφερειακούς οργανισμούς, καθώς και ομάδες και ενώσεις που εκπροσωπούν το 

σύνολο της κοινωνίας. 

 

Όλες οι εμπορικές συμφωνίες ή συμφωνίες συνεργασίας με χώρες εκτός ΕΕ (σήμερα 

ξεπερνούν τις 120) περιέχουν τη λεγόμενη ρήτρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η 

οποία ορίζει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν ουσιαστικό στοιχείο στις 

σχέσεις μεταξύ των μερών. Η ΕΕ έχει επιβάλει κυρώσεις για παραβιάσεις των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε διάφορες χώρες, όπως στη Λευκορωσία και το Ιράν. 

 

Η ΕΕ διεξάγει επίσης διάλογο για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων με 

περισσότερες από 40 χώρες και οργανισμούς, περιλαμβανομένης της Ρωσίας, της 

Κίνας και της Αφρικανικής Ένωσης. 
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ΘΕΜΑ 2
Ο

  

 

Η ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ 

Η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου αναφέρεται σε σφαγές και εκτοπισμούς 

εναντίον  Ελληνικών πληθυσμών στην περιοχή του Πόντου που πραγματοποιήθηκαν 

από το κίνημα των Νεότουρκων κατά την περίοδο 1914-1923. Εκτιμάται ότι στοίχισε 

τη ζωή περίπου 326.000-382.000 Ελλήνων. Οι επιζώντες κατέφυγαν στον Άνω Πόντο 

(στην ΕΣΣΔ) και μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή το 1922, στην Ελλάδα. Τα 

γεγονότα αυτά αναγνωρίζονται επισήμως ως γενοκτονία από το ελληνικό κράτος, την 

Κύπρο, την Αρμενία, την Σουηδία, την Ρωσία, την Σερβία, οχτώ πολιτείες των ΗΠΑ 

και την Αυστραλία αλλά και από διεθνείς οργανισμούς όπως η Διεθνής Ένωση 

Μελετητών Γενοκτονιών. 

Θεωρείται μια από τις πρώτες σύγχρονες γενοκτονίες. Η γενοκτονία ήταν ένα 

προμελετημένο έγκλημα, το οποίο η κυβέρνηση των Νεότουρκων έφερε σε πέρας με 

συστηματικότητα. Οι μέθοδοι που χρησιμοποίησε ήταν ο ξεριζωμός, η εξάντληση 

στις κακουχίες, τα βασανιστήρια, η πείνα και η δίψα, και τα στρατόπεδα θανάτου 

στην έρημο. 

Τι εννοούμε με τον όρο "γενοκτονία" ;    
 

Η γενοκτονία ως όρος διαμορφώθηκε κυρίως στη δίκη της Νυρεμβέργης το 1945, 

όπου δικάστηκε η ηγεσία των ναζιστών εγκληματιών του πολέμου. Συγκεκριμένα ο 

όρος σημαίνει τη μεθοδική εξολόθρευση, ολική ή μερική, μιας εθνικής, φυλετικής ή 

θρησκευτικής ομάδας.   Πρόκειται για ένα πρωτογενές έγκλημα, το οποίο δεν έχει 

συνάρτηση με πολεμικές συγκρούσεις.   Ο γενοκτόνος δεν εξοντώνει μια ομάδα για 

κάτι που έκανε, αλλά για κάτι που είναι. Στην περίπτωση των Ελλήνων του Πόντου, 

επειδή ήταν Έλληνες και Χριστιανοί. Πως και πότε διαπράχθηκε η γενοκτονία;   Ο 

ποντιακός ελληνισμός, από την πτώση της αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας ( 1461 ) 

γνώρισε συνεχείς διωγμούς, σφαγές, ξεριζωμούς και προσπάθειες για το βίαιο 

εξισλαμισμό και εκτουρκισμό του, με αποκορύφωμα τη συστηματική και 

μεθοδευμένη εξόντωση - γενοκτονία του αιώνα μας. 

Κατόπιν εισήγησης του τότε Πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου, η Βουλή των 

Ελλήνων αναγνώρισε τη γενοκτονία το 1994, και ψήφισε την ανακήρυξη της 19ης 

Μαϊου ως «Ημέρα Μνήμης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων στο Μικρασιατικό 

Πόντο». 

Ιστορικό 

Η διαδικασία εξόντωσης των ελληνικών πληθυσμών του Πόντου διακρίνεται 

ιστορικά σε τρεις συνεχόμενες φάσεις: από την έναρξη του Α' Παγκοσμίου Πολέμου 
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ως την κατάληψη της Τραπεζούντας από τον ρωσικό στρατό (1914-1916), η δεύτερη 

τελειώνει με το τέλος του Α' Παγκοσμίου Πολέμου (1916-1918) και η τελευταία 

ολοκληρώνεται με την εφαρμογή του Συμφώνου για την ανταλλαγή των πληθυσμών 

μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας (1918-1923).  

 

Α' και Β' φάση 

Το κύμα μαζικών διώξεων ξεκίνησε στον Πόντο με την μορφή εκτοπίσεων το 1915. 

Οι εκτοπίσεις συνεχίζονταν ακατάπαυστα και κατά την εποχή που τα ρωσικά 

στρατεύματα εισήλθαν στην Τραπεζούντα στις αρχές του 1916. Ιδιαίτερα με το 

πρόσχημα ότι οι Πόντιοι υποστήριζαν τις κινήσεις των Ρώσων μεγάλος αριθμός 

κατοίκων από τις περιοχές της Σινώπης και της Κερασούντας εκτοπίστηκαν στην 

ενδοχώρα της Μικράς Ασίας. Σημειώθηκαν επίσης και εξαναγκαστικοί εξισλαμισμοί 

γυναικείων πληθυσμών.  

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του επισκόπου Τραπεζούντας, ο αριθμός των θυμάτων αυτών 

των πολιτικών ανήλθε, για εκείνο το διάστημα, σε 100.000 περίπου. Δεν έπαψαν και 

οι διαμαρτυρίες από Αυστριακούς και Αμερικανούς διπλωμάτες κατά της οθωμανικής 

κυβέρνησης. 

Γ' φάση 

Ύστερα από την συνθηκολόγηση της Ρωσίας και την απόσυρση του ρωσικού 

στρατού από την περιοχή, εντάθηκαν οι διώξεις στην περιοχή. Με την άφιξη του 

Κεμάλ Ατατούρκ, τον Μάιο του 1919, στην περιοχή και την έξαρση του κινήματός 

του εντάθηκε η δράση άτακτων ομάδων (τσετών) κατά των χριστιανικών πληθυσμών.  

Στις 29 Μαΐου ο Κεμάλ ανέθεσε στον περιβόητο τσέτη, Τοπάλ Οσμάν, την 

επιχείρηση για τη διενέργεια μαζικών επιχειρήσεων εξόντωσης κατά του τοπικού 

πληθυσμού. Σε αυτό το πλαίσιο, πραγματοποιήθηκαν οι σφαγές και οι εκτοπίσεις των 

Ελλήνων στη Σαμψούντα και σε 394 χωριά της περιοχής, κατοικημένα από 

ελληνικούς πληθυσμούς. Σχετικές αναφορές έχουν καταγραφεί από το ελληνικό 

Υπουργείο Εξωτερικών, καθώς και από τον Αμερικανό πρέσβη Χένρυ Μοργκεντάου.  

Μεταξύ Φεβρουαρίου και Αυγούστου 1920 πραγματοποιήθηκε η πυρπόληση της 

Μπάφρας και η μαζική εξόντωση των 6.000 Ελλήνων που είχαν σπεύσει να βρουν 

προστασία στις εκκλησίες της περιοχής. Συνολικά από τους 25.000 Έλληνες που 

ζούσαν στις περιοχές της Μπάφρας και του Ααζάμ, το 90% δολοφονήθηκε, ενώ από 

τους υπόλοιπους, οι περισσότεροι εκτοπίστηκαν στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας.
[5]

 

Οι προύχοντες και οι προσωπικότητες του πνεύματος, συνελήφθησαν και 

καταδικάστηκαν σε θάνατο από τα λεγόμενα "Δικαστήρια της Ανεξαρτησίας" στην 

Αμάσεια, κατά τον Σεπτέμβριο του 1921. Παράλληλα, σημειώνονταν και 

εξαναγκαστικές αποσπάσεις νεαρών κοριτσιών και αγοριών από τις οικογένειές του, 

τα οποία δίνονταν για τα χαρέμια των εύπορων Τούρκων.  

Θύματα 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%80%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B5%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CE%BC%CF%88%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CF%89%CE%BD_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%A0%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%85#cite_note-Baum166-5
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BC%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CE%B1
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Για τον ελληνικό πληθυσμό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στη Μικρά Ασία και 

Ανατολική Θράκη από την Άνοιξη του 1914 μέχρι το 1923, ο Αριστοκλής Ι. Αιγίδης 

στο σημαντικότατο βιβλίο που έγραψε για το προσφυγικό ζήτημα "Η Ελλάς χωρίς 

τους πρόσφυγας" (Αθήνα 1934) τονίζει ότι «1.200.000 ψυχές αποτελούν τον τραγικόν 

εις ανθρώπινας απώλειας απολογισμόν του αγώνος». Ο Θεοφάνης Μαλκίδης, 

διδάκτωρ Κοινωνικών Επιστημών και διδάσκει στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 

Θράκης, τονίζει ότι «μιλάμε για πάνω από 800.000 Έλληνες». Στις 20 Μαρτίου 1922, 

ο Άγγλος διπλωμάτης Ρέντελ συνέταξε ένα μνημόνιο για τις τουρκικές ωμότητες σε 

βάρος των χριστιανών από το 1919 κι έπειτα. Στο προοίμιο αυτού του μνημονίου 

διαβάζουμε: 

«Η επίτευξη της ανακωχής με την Τουρκία, στις 30 Οκτωβρίου 1918, φάνηκε να 

επέφερε μια προσωρινή παύση των διωγμών των μειονοτήτων εκ μέρους των 

Τούρκων, που διαπράχθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου. Στην επιδίωξη 

αυτών των διωγμών, είναι γενικώς αποδεκτό ... ότι πάνω από 500.000 ‘Έλληνες 

εξορίστηκαν, εκ των οποίων συγκριτικώς ελάχιστοι επέζησαν...». 

 

Διεθνής αναγνώριση 

Πριν από τον όρο "Γενοκτονία" υπήρχε ο όρος "Εγκλήματα κατά της 

Ανθρωπότητας". Πρόβλημα στη δίκη των γενοκτόνων μπορεί να υπάρξει με το 

νομικό όρο "nullum crimen nulla poena sine lege", δηλαδή δίχως προϊσχύοντα νόμο 

δεν υπάρχει έγκλημα ούτε ποινή. Ο όρος της Γενοκτονίας δεν υπήρχε την εποχή 

εκείνη, έτσι η τιμωρία και καταδίκη εκείνων τίθεται υπό ερωτηματικό. Το ποινικό 

Δίκαιο, για να εξασφαλίσει τη δίκαιη μεταχείριση των κατηγορουμένων δεν μπορεί 

να δράσει αναδρομικά. Από την άλλη άποψη όμως σε όλα τα νομικά πλαίσια υπήρχε 

η τιμωρία της δολοφονίας. 

Στις 24 Φεβρουαρίου 1994 η Βουλή των Ελλήνων ψήφισε ομόφωνα την ανακήρυξη 

της 19ης Μαΐου ως «Ημέρα Μνήμης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων στο 

Μικρασιατικό Πόντο», ημέρα που ο Μουσταφά Κεμάλ αποβιβάστηκε στη 

Σαμψούντα. Επίσης, στο 1998 η Βουλή ψήφισε ομόφωνα την ανακήρυξη «της 14ης 

Σεπτεμβρίου ως ημέρας εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς 

Ασίας από το Τουρκικό Κράτος». 

Στο Δεκέμβριο 2007 η Διεθνής Ένωση Μελετητών Γενοκτονιών (International 

Association of Genocide Scholars ή IAGS) αναγνώρισε επίσημα τη γενοκτονία των 

Ελλήνων, μαζί με την γενοκτονία των Ασσυρίων, και εξέδωσε το εξής ψήφισμα: 

«ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι η άρνηση μιας γενοκτονίας αναγνωρίζεται παγκοίνως ως το 

έσχατο στάδιο γενοκτονίας, που εξασφαλίζει την ατιμωρησία για τους δράστες της 

γενοκτονίας, και ευαπόδεικτα προετοιμάζει το έδαφος για τις μελλοντικές 

γενοκτονίες, 

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι η Οθωμανική γενοκτονία εναντίον των μειονοτικών πληθυσμών 

κατά τη διάρκεια και μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, παρουσιάζεται συνήθως 

ως γενοκτονία εναντίον άλλων χριστιανικών μειονοτήτων της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ ότι είναι πεποίθηση της Διεθνούς Ένωσης των Μελετητών 

Γενοκτονιών, ότι η Οθωμανική εκστρατεία εναντίον των χριστιανικών μειονοτήτων 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%AC_%CE%91%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/1914
https://el.wikipedia.org/wiki/1923
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%AE%CF%82_%CE%99._%CE%91%CE%B9%CE%B3%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%B3%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%94%CE%AF%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%94%CE%AF%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/24_%CE%A6%CE%B5%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1994
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CE%BC%CF%88%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/1998
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της αυτοκρατορίας, μεταξύ των ετών 1914 και 1923, συνιστούν γενοκτονία εναντίον 

των Αρμενίων, Ασσυρίων, Ποντίων και των Ελλήνων της Ανατολίας. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ η Ένωση να ζητήσει από την κυβέρνηση της Τουρκίας να 

αναγνωρίσει τις γενοκτονίες εναντίον αυτών των πληθυσμών, να ζητήσει επίσημα 

συγγνώμη, και να λάβει τα κατάλληλα και σημαντικά μέτρα προς την αποκατάσταση 

(μη επανάληψη).» 

Η Τουρκία δεν αναγνωρίζει ότι υπήρξε γενοκτονία και αποδίδει τους θανάτους σε 

απώλειες πολέμου, σε λοιμό και σε ασθένειες και δεν παραδέχεται ότι υπήρξε 

γενοκτονία. Ωστόσο πολλοί Tούρκοι επιστήμονες έχουν δημοσίως χαρακτηρίσει τα 

γεγονότα ως γενοκτονία εναντίον μόνο των Αρμενίων, με λίγη αναγνώριση των 

ποιοτικά παρόμοιων γενοκτονιών. 

 

 

ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ 

Το 1919 οι Έλληνες      Αρμένιους και την πρόσκαιρη 

υποστήριξη της κυβέρνησης Βενιζέλου προσπάθησαν να δημιουργήσουν ένα 

αυτόνομο ελληνοαρμενικό κράτος. Το σχέδιο αυτό ματαιώθηκε από τους Τούρκους, 

οι οποίοι εκμεταλλεύθηκαν το γεγονός για να προχωρήσουν στην «τελική λύση». 

Και βέβαια η γενοκτονία των Ποντίων πραγματοποιήθηκε στην ίδια ιστορική περίοδο 

με τις γενοκτονίες σε βάρος και των άλλων χριστιανικών πληθυσμών της 

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, όπως των Αρμενίων και των Ασσυρίων, ως επακόλουθο 

της ρητής απόφασης των Νεότουρκων για επίλυση του εθνικού προβλήματος 

«καθαρότητας» των οθωμανικών εδαφών, μέσω του φυσικού αφανισμού των ντόπιων 

εθνοτήτων, την υποχρεωτική εκδίωξη όσων επιβιώσουν και τον βίαιο εξισλαμισμό 

όσων παραμείνουν. 

Η μελανή στιγμή της ιστορίας του ελληνισμού είχε μόλις αρχίσει να γράφεται: οι 

Έλληνες του Πόντου μετρούσαν στη μεγαλύτερή τους ακμή -τις παραμονές του Α' 

Παγκοσμίου. Περιτριγυρισμένοι από άλλες εθνοτικές ομάδες και αποτελώντας 

μειονότητα στην περιοχή (υπολογίζονται στο 40% του ντόπιου πληθυσμού), οι 

Έλληνες του Ευξείνου άκμαζαν και προόδευαν, γεγονός που αντικατοπτριζόταν τόσο 

στα δημογραφικά στατιστικά όσο και στην πνευματική ζωή. 

Από το 1908 αρχίζει να αναδύεται με ιδιαίτερη δυναμική το κίνημα των Νεότουρκων, 

μιας μερίδας εθνικιστών που επιζητούσαν -ανάμεσα σε άλλα- τη φυλετική 

καθαρότητα των οθωμανικών εδαφών. Συνειδητοποιώντας ότι οι τόσοι αιώνες 

εκτουρκισμού του ντόπιου πληθυσμού δεν είχαν αποφέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα, 

αποφασίζουν να εξοντώσουν το ελληνικό και χριστιανικό στοιχείο. 

 

Η εγκατάσταση των Ποντίων στην Ελλάδα 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%B1
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Οι Πόντιοι πρόσφυγες ήρθαν στη μητέρα Ελλάδα με μόνα εφόδια τη ζωτικότητα και την 

αισιοδοξία τους, την αγάπη για τη γη και γράμματα. Την αποκατάστασή τους, που ήταν 

αργή και δύσκολη και έφτασε μέχρι τα νεότερα μεταπολεμικά χρόνια, ανέλαβε η Επιτροπή 

Αποκατάστασης Προσφύγων. Ο κύριος όγκος των Ποντίων προσφύγων εγκαταστάθηκε στη 

Μακεδονία και τη Θράκη, στους νομούς Θεσσαλονίκης, Ξάνθης, Καβάλας, Δράμας, Σερρών, 

Κιλκίς, Ημαθίας, Πιερίας, Κοζάνης, Πέλλας, Φλώρινας, Καστοριάς και αλλού. Αρκετοί 

παρέμειναν στην περιοχή της πρωτεύουσας – Καλλιθέα, Δραπετσώνα, Χασάνι (Ελληνικό) 

κ.τ.λ. – και ένας μικρός αριθμός εγκαταστάθηκε στη Θεσσαλία, την Ήπειρο, την 

Αιτωλοακαρνανία, την Πελοπόννησο και τα νησιά. 

 

Παρά τις αρχικά αντίξοες συνθήκες οι Πόντιοι μαζί με τους υπόλοιπους Μικρασιάτες 

πρόσφυγες ξαναζωντάνεψαν την εξαντλημένη από τους συνεχείς πολέμους Ελλάδα, 

τροφοδοτώντας την με νέο αίμα, δυναμισμό και τα πλούσια ελληνικά πολιτιστικά στοιχεία, 

που για αιώνες είχαν καλλιεργήσει. 

 

Η αγροτική οικονομία της Ελλάδας εμπλουτίστηκε με νέες καλλιέργειες φρούτων και άλλων 

οπωροκηπευτικών, ενώ βελτιώθηκαν σημαντικά οι παραγωγές βαμβακιού, καπνού και 

άλλες γεωργικές καλλιέργειες. Οι ελώδεις περιοχές της Μακεδονίας, στα Γιαννιτσά, στις 

Σέρρες και στη Χαλκιδική αποξηράθηκαν και μετατράπηκαν σε γόνιμους κάμπους, 

αυξάνοντας σημαντικά την καλλιεργήσιμη γη. Η βιομηχανία εμπλουτίστηκε με πολυπληθές 

και ειδικευμένο εργατικό δυναμικό. Νέοι βιοτεχνικοί κλάδοι αναπτύχθηκαν, όπως η 

κλωστοϋφαντουργία και η ταπητουργία, ενώ η πλούσια επιχειρηματική εμπειρία των 

εμπόρων βοήθησε στη γενικότερη οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας. 

 

Η αρχική μαζική εγκατάσταση Ποντίων προσφύγων στην Ελλάδα θα σημειωθεί κατά 

τρία κύματα: κατά την πρώτη φάση της γενοκτονίας στον Πόντο (1916-1918), μετά 

την αποχώρηση του ελληνικού εκστρατευτικού σώματος από τη Νότια Ρωσία τον 

Ιούνιο του 1919 και μετά την εκκένωση του Καρς και Αρνταχάν και τη δημιουργία 

ενός σημαντικού ελληνικού προσφυγικού ζητήματος στη Νότια Ρωσία. Χιλιάδες απ’ 

αυτούς θα έρθουν στην Ελλάδα την περίοδο 1919-1920. Η κατάσταση όπως 

αποτυπώνεται στις ανταποκρίσεις της εποχής είναι κακή: «Οι δυστυχείς Καυκάσιοι 

λιμοκτονούν και πάλιν, παρά τας διαφόρους διαβεβαιώσεις, ότι ελήφθη πάσα φροντίς 

να μη μένωσι νηστικοί, ότι θα γίνουν πρατήρια, ότι τέλος δεν θ’ αποθάνουν από την 

πείναν και το κρύο… Μετά φρίκης μανθάνομεν ότι αποθνήσκουν 44 καθ’ εκάστην…. 

Εμάθομεν ακόμη ότι τα δήθεν Νοσοκομεία των προσφύγων είναι σε αθλία 

κατάστασιν, υπάρχουν μόνον δύο ιατροί, οι οποίοι μόλις προφταίνουν να πιστοποιούν 

τους θανάτους, Δεν θέλομεν να είπωμεν περισσότερα, νομίζομεν όμως ότι αν τους 

παραδίδομεν εις τον Μουσταφά Κεμάλ, θα τους μεταχειρίζετο ίσως καλύτερον…». 

 

Με την έναρξη της ανταλλαγής των πληθυσμών, ως απόρροια της συνθήκης της 

Λωζάννης, θα αρχίσει η ολοκλήρωση της μετακίνησης. Στα λοιμοκαθαρτήρια της 

Μακρονήσου, του Αγίου Γεωργίου Σαλαμίνας, του Καραμπουρνού στη 
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Θεσσαλονίκη, στο Βίδο, γνωστό και ως «νησί του θανάτου» στην Κέρκυρα και άλλού 

θα επαναληφθούν οι σκηνές του 1920. Χιλιάδες εξαθλιωμένοι πρόσφυγες θα χάσουν 

τη ζωή τους στον προθάλαμο της «μητέρας-πατρίδας». Ο Κώστας Γαβριηλίδης θα 

γράψει: «Γεμάτη από στερήσεις η ζωή. Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη καμιά. 

Δουλειά δεν υπήρχε πουθενά. Ζώα και γεωργικά εργαλεία για να επιδοθούμε στην 

καλλιέργεια δεν είχαμε… Περάσαμε μια ζωή δραματική. Ο κόσμος λιποθυμούσε από 

την πείνα. Τα παιδιά μας είχαν μείνει πετσί και κόκαλο…». 

 

Ο Οδ. Λαμψίδης υπολογίζει ότι από το 1.5 εκατομμύριο προσφύγων της 

Μικρασιατικής Καταστροφής, οι Πόντιοι πρόσφυγες από τον Πόντο, τον Καύκασο 

και τη Νότια Ρωσία που ήρθαν στην Ελλάδα ανέρχονταν σε 400.000. Καθ’ όλη την 

πρώτη περίoδο εγκατάστασης η θνησιμότητα ήταν πολύ μεγάλη. Αυξήθηκε επίσης 

κατά πολύ το ποσοστό αυτοκτονιών. Η R. Hirschon εκτιμά ότι αντιστοιχούσαν τρεις 

θάνατοι σε μια γέννηση. Οι πρόσφυγες της Μικρασιατικής Καταστροφής (Ίωνες, 

Πόντιοι, Καππαδόκες, Ανατολικοθρακιώτες) που εγκαθίστανται στις πόλεις, 

κατοικούν σε ειδικούς συνοικισμούς που ανεγείρονται με φτηνά υλικά και παρέχουν 

στοιχειώδεις συνθήκες διαμονής. Ειδικά στο λεκανοπέδιο θα συμβεί ο πρώτος 

μεγάλος κοινωνικός διαχωρισμός που θα απεικονιστεί και στο γεωγραφικό χάρτη. Οι 

πρόσφυγες θα εγκατασταθούν κυρίως στις γειτονιές του Πειραιά, στις περιφερειακές 

συνοικίες της Αθήνας και σε κάποιους οικισμούς που θα δημιουργηθούν στην Αττική 

(Άγιος Στέφανος, Κρυονέρι). Οι ντόπιοι θα αποσυρθούν στις δικές τους γειτονιές και 

συνοικίες. Η αντιπροσφυγική στάση της συντηρητικής παράταξης θα διατηρηθεί για 

αρκετά χρόνια μετά την Καταστροφή. 

 

Στην Αττική, οι μετανάστες-πρόσφυγες εγκαταστάθηκαν στο Μενίδι, στον 

Ασπρόπυργο (στην περιφέρεια του οποίου ιδρύθηκαν νέα χωριά προσφύγων, όπως η 

Γκοριτσά, η Άνω και η Κάτω Φούσα), στην Ελευσίνα, στις Τζιτζιφιές της Καλλιθέας 

κ.ά. Στη Θεσσαλονίκη, στη Σταυρούπολη, στην Πολίχνη, στον Εύοσμο, στο 

Κορδελιό, στη Μενεμένη, στην Ιωνία και σε άλλες περιοχές της δυτικής περιοχής. 

Αρκετοί πήγαν στην Κομοτηνή και εγκαταστάθηκαν στα άδεια σπίτια της Εκτενεπόλ. 

Σε μερικές περιοχές, όπου υπήρχε από πριν ποντιακή εγκατάσταση, οι μετανάστες-

πρόσφυγες αποκαταστάθηκαν ευκολότερα. Από τις στήλες του Τύπου άρχισε να 

εμφανίζεται ένας ιδιότυπος ρατσισμός κατά των Ποντίων. Η αρχή ανιχνεύεται στην 

αντίθεση των ντόπιων στις περιοχές όπου εγκαθίσταντο. 

Η Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου αποτελεί ένα από τα πιο βάρβαρα γεγονότα 

που συνέβησαν σε εθνικό επίπεδο. Η γενοκτονία ως όρος σημαίνει τη μεθοδική 

εξολόθρευση, ολική ή μερική, μιας εθνικής, φυλετικής ή θρησκευτικής ομάδας. 

Πρόκειται για ένα πρωτογενές έγκλημα. Ο γενοκτόνος δεν εξοντώνει μια ομάδα για 

κάτι που έκανε, αλλά για κάτι που είναι. Στην περίπτωση των Ελλήνων του Πόντου, 

επειδή ήταν Έλληνες και Χριστιανοί. 

 

Με αρκετή, ομολογουμένως, καθυστέρηση, η Βουλή των Ελλήνων ψήφισε ομόφωνα 

στις 24 Φεβρουαρίου 1994 την ανακήρυξη της 19ης Μαΐου ως Ημέρα Μνήμης για τη 

Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού. Τουλάχιστον δικαίωσε, έστω και αργά , το 
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ματωμένο αυτό κομμάτι του ελληνισμού και χάρισε λύτρωση στις βασανισμένες 

ψυχές που αφανίστηκαν τόσο άδικα από προσώπου γη. Η αναγνώριση αυτή, παρόλη 

την εβδομηκονταετή καθυστέρηση, συνέδεσε το σύγχρονο ελληνισμό με την ιστορική 

του μνήμη. Γιατί η ήττα του 1922, η "νέα τάξη πραγμάτων" που επικράτησε τότε, με 

την απόλυτη συνενοχή ολόκληρου του ελλαδικού πολιτικού κατεστημένου, 

περιόρισαν ουσιαστικά όχι μόνο τα γεωγραφικά όρια του ελληνισμού αλλά και τα 

διανοητικά. Ο περιορισμός των πνευματικών νεοελληνικών οριζόντων είχε άμεση 

αντανάκλαση στη ελλειματική ιστορική μνήμη των σύγχρονων Ελλήνων. 

 

Οι εκδηλώσεις εορτασμού στη μνήμη των Ελλήνων του Πόντου είναι πάντα 

φορτισμένες συγκινησιακά. Οι μνήμες του τραυματικού παρελθόντος των προγόνων 

μας έχουν την δύναμη να προκαλούν έντονα συναισθήματα μέχρι και σήμερα, δύο 

γενιές μετά τη γενοκτονία και τον ξεριζωμό που ακολούθησε. Οι μνήμες αυτού του 

μαρτυρικού παρελθόντος δεν ζουν μέσα μας μόνο σαν απλά δίχως σημασία γεγονότα. 

Έχουν περάσει στις επόμενες γενιές σαν μια εσωτερική κληρονομιά πεποιθήσεων και 

συναισθημάτων που ποτέ δεν πρόκειται να εξαφανιστούν. 

 

Οι Τούρκοι αρνούνται σήμερα τη σφαγή του 1922 - τη σφαγή των Ελλήνων. Για τον 

Κεμάλ(ο εμπνευστής του κινήματος των Νεότουρκων και της αδίστακτης επίθεσης 

κατά των Ποντίων),τα γυναικόπαιδα και οι ανήμποροι γέροι ήταν αιχμάλωτοι 

πολέμου. Γι’ αυτό και τους εξόντωνε. Οι Τούρκοι αρνούνται λυσσωδώς τη σφαγή 

των Ποντίων. Κι όταν βρίσκονται αντιμέτωποι με αδιάσειστα στοιχεία και 

ντοκουμέντα, τα αποδίδουν «στις αναπόφευκτες ακρότητες του πολέμου». Μια άθλια 

δικαιολογία που αποδέχονται, υιοθετούν και προβάλλουν, δυστυχώς, και ημέτεροι 

ανιστόρητοι ιστορικοί, θλιβερά δεκανίκια του κεμαλικού εθνικισμού. Υποστηρίζουν 

σκοπίμως, όπως ο Κεμάλ, ότι στην περιοχή του Πόντου γινόταν πόλεμος, για να 

δικαιολογήσουν τα εγκλήματά του. Είμαστε πλέον όλοι πεπεισμένοι, με ατράνταχτα 

αποδεικτικά στοιχεία, όχι μόνο των δικών μας αλλά κυρίως των ξένων, ότι η 

γενοκτονία ήταν ένα καλά μελετημένο σχέδιο εξόντωσης όλων των χριστιανικών 

λαών της Μικράς Ασίας. Ένα σχέδιο εθνοκάθαρσης που είχαν εκπονήσει οι 

Νεότουρκοι με τη σφραγίδα του Κεμάλ. Ένα σχέδιο που άρχισε να εφαρμόζεται από 

το 1914, με τον πρώτο διωγμό. Και ολοκληρώθηκε με ιδιαίτερη "λαμπρότητα" μετά 

την καταστροφή του 1922,το τελευταίο θλιβερό έπος μιας μακράς σειράς διωγμών 

κατά των Ελλήνων και των Χριστιανών της Μικράς Ασίας. 

 

Σπαραξικάρδιες κραυγές, το απελπισμένο κλάμα και οι βοερές ικεσίες για έλεος και 

βοήθεια, σχημάτιζαν μια άγριας τραγικότητας μουσική συναυλία, που έσκιζε τον 

ουρανό και αντιβούιζε στα γύρω βουνά και δάση. Χαλασμός κόσμου, ένα ζωντανό 

κομμάτι από την κόλαση στη γη. Οι Νεότουρκοι σκληροί σαν ύαινες, που διψούν για 

αίμα, και διεστραμμένοι σαδιστές, που γλεντούν με τον πόνο και τα βασανιστήρια 

των θυμάτων τους. Προβαίνουν σε φρικαλεότητες αδιανόητες από τον ανθρώπινο 

νου. Ακόμα έβγαλαν και πολλές φωτογραφίες γύρω από τα πτώματά των Ελλήνων 

του Πόντου. Σε κάποιες φαίνονται να χαμογελούν… Τα φωτογραφικά ντοκουμέντα 
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αποδεικνύουν αυτό που οι Τούρκοι αμφισβητούν. Ότι έγινε οργανωμένη γενοκτονία 

των Ποντίων. Ακόμα και σήμερα με θράσος αρνούνται να παραδεχτούν τον όρο 

"γενοκτονία", όχι μόνο αυτοί αλλά και αρκετοί "επιδέξιοι" ιστορικοί που 

χρησιμοποιούν την ιδιότητά τους αυτή του επαγγέλματος, ασκώντας στην ουσία μια 

σύγχρονη προπαγάνδα. Όλα αυτά με κύριο σκοπό να υποτιμηθούν και συγχρόνως 

ξεχαστούν τα θλιβερά γεγονότα του Πόντου. 

 

Ο ακραίος εθνικισμός, ο φανατισμός(ιδιαίτερα θρησκευτικός)οδηγεί πάντα με 

μαθηματική ακρίβεια σε συναισθήματα μίσους και απέχθειας τα όποια εξελίσσονται 

σε ανεξέλεγκτη βία. Η βία με τη σειρά της εξελίσσεται σε αιματηρό πόλεμο με 

θύματα αθώους ανθρώπους. Άλλο ένα αποτέλεσμα όλων των παραπάνω φυσικά είναι 

και ο ρατσισμός ο οποίος με αφορμή τις κοινωνικές διακρίσεις αλλά και τους 

πολέμους πολλαπλασιάζεται με ραγδαίους ρυθμούς. 

 

Η γενοκτονία των Ποντίων αποτελεί κομμάτι της ιστορίας και της εθνικής μας 

συνείδησης που κάθε άλλο παρά να την αγνοήσουμε πρέπει. Αντιθέτως πρέπει να μην 

ξεχνάμε αυτή τη μαύρη σελίδα της ιστορίας  και να μην επιτρέπουμε σε κανένα να 

βεβηλώνει τη μνήμη τον αδικοχαμένων θυμάτων. Ο Πόντος ζει, και θα συνεχίσει να 

ζει. 
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ΘΕΜΑ 3
Ο

  

 

ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΣ ΞΕΡΙΖΩΜΟΣ 1922 

 
 
1922 

Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΞΕΡΙΖΩΜΟΣ  
«Η μεγαλύτερη μετακίνηση πληθυσμών στην ιστορία» 

 
 

Παρουσίαση Γεγονότος: 
 
Χαρακτηρισμένη ως η «μεγαλύτερη μετακίνηση πληθυσμών στην ιστορία», η αθρόα 
εισροή προσφύγων στην ελληνική επικράτεια, απότοκη της 
λεγόμενης Μικρασιατικής Καταστροφής, προκάλεσε μια σειρά ανακατατάξεων σε 
δημογραφικό και οικονομικό επίπεδο, τα οποία κλήθηκε να αντιμετωπίσει 
η Ελλάδα  εν τω μέσω των ήδη διαμορφωμένων αρνητικών κοινωνικών και 
οικονομικών συνθηκών. Τα προβλήματα αυτά ήταν η στέγαση, οι υποδομές 
υποδοχής και εγκατάστασης, η δημόσια υγεία και η επαγγελματική αποκατάσταση 
των προσφύγων. Στην πραγματικότητα το προσφυγικό ζήτημα της συγκεκριμένης 
περιόδου είναι το τελευταίο μιας μακράς σειράς πληθυσμιακών ανακατατάξεων 
στον ελλαδικό χώρο ήδη από τον 17ο αιώνα, για αυτό χρειάζεται πιθανώς να 
καθοριστεί επακριβώς το ιστορικό πλαίσιο των γεγονότων που οδήγησαν 
στην ανταλλαγή πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας και του νεοσύστατου τότε τουρκικού 
κράτους. 
 
 

Μικρασιατική Καταστροφή 

 

Με τον όρο Μικρασιατική καταστροφή περιγράφεται περισσότερο η τελευταία 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AE
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φάση της Μικρασιατικής εκστρατείας, δηλαδή το τέλος του "ελληνοτουρκικού 

πολέμου του 1918-22", η φυγή από την Τουρκία της ελληνικής διοίκησης, που είχε 

εγκατασταθεί στα δυτικά μικρασιατικά παράλια, στη Σμύρνη, κατά τη Συνθήκη των 

Σεβρών, (αμέσως μετά την ανακωχή του Μούδρου), όπως και η σχεδόν άτακτη 

υποχώρηση του ελληνικού στρατού μετά την κατάρρευση του μετώπου και η 

γενικευμένη πλέον εκδίωξη μεγάλου μέρους τους ελληνικού και χριστιανικού 

πληθυσμού από τη Μικρά Ασία, που είχε όμως ξεκινήσει πολύ νωρίτερα και που είχε 

διακοπεί με την "ανακωχή του Μούδρου". 

Τα γεγονότα αυτά είχαν ως αποτέλεσμα, μετά τη Καταστροφή της Σμύρνης και 

της Ανακωχής των Μουδανιών, τοn ερχομό 1,5 

εκατομμυρίων προσφύγων στην Ελλάδα. 

 Οι αρπαγές και οι λεηλασίες σπιτιών και περιουσιών, οι γεωργικές και 

κτηνοτροφικές καταστροφές, το γκρέμισμα σχολείων, ναών και άλλων ευαγών 

ιδρυμάτων, η χρεοκοπία και καταστροφή βιοτεχνικών και βιομηχανικών 

επιχειρήσεων με τον παράλληλο ευτελισμό κάθε ανθρώπινης αξιοπρέπειας που 

περιλαμβάνονται μαρτυρικοί βασανισμοί αιχμαλώτων, βιασμοί και ηθική οδύνη υπό 

το κλίμα του τρόμου και της απειλής του θανάτου, αλλά και οι ατέλειωτες πορείες 

αιχμαλώτων, στα περιώνυμα «τάγματα εργασίας» , με άγνωστο αριθμό ανθρώπων 

που χάθηκαν σ'αυτά, οι σφαγές, οι θηριωδίες μέχρι και οι εκτελέσεις επί των 

αποφάσεων των τουρκικών Δικαστηρίων της Ανεξαρτησίας δεν έχουν μέχρι σήμερα 

ερευνηθεί πλήρως. 

 

 

Καταστροφή της Σμύρνης 

 

Mε τον όρο καταστροφή της Σμύρνης ή αλλιώς Μεγάλη Πυρκαγιά της 

Σμύρνης αναφέρονται τα γεγονότα της σφαγής του 

ελληνικού και αρμενικού πληθυσμού της Σμύρνης από τον κεμαλικό στρατό, καθώς 

και η πυρπόληση της πόλης, που συνέβησαν τον Σεπτέμβριο του 1922. Η 

καταστροφή αυτή άρχισε 7 ημέρες μετά την αποχώρηση και του τελευταίου 

ελληνικού στρατιωτικού τμήματος από τη Μικρά Ασία και μετά την είσοδο του 

τουρκικού στρατού, του ιδίου του Μουσταφά Κεμάλ και των ατάκτων του στην πόλη. 

Η φωτιά εκδηλώθηκε αρχικά στην αρμενική συνοικία και συγκεκριμένα από την 

ανατίναξη της Αρμενικής Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου, όπου είχαν καταφύγει τα 

γυναικόπαιδα και πολιορκούνταν από τους Τούρκους. Οι Έλληνες μπήκαν μέσα στην 

εκκλησία και έδωσαν νερό και τρόφιμα στους πολιορκημένους, όμως, οι 

πολυπληθέστεροι Τούρκοι γρήγορα ανασυντάχθηκαν και παίρνοντας πυρίτιδα από 

γειτονική πυριταδαποθήκη, περικύκλωσαν και πάλι την εκκλησία και την ανατίναξαν. 

Με τη βοήθεια του ευνοϊκού για τους Τούρκους ανέμου και της βενζίνης με την 

οποία οι Τούρκοι ράντιζαν τα σπίτια, η φωτιά κατέκαψε όλη την πόλη, εκτός από τη 
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μουσουλμανική και την εβραϊκή συνοικία
[1]

, και διήρκεσε από τις 13 έως τις 17 

Σεπτεμβρίου. 

 

Η Ανταλλαγή πληθυσμών του 1923 μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας  βασίστηκε 

στην θρησκευτική ταυτότητα, και περιελάμβανε τους Έλληνες ορθόδοξους 

χριστιανούς πολίτες της Τουρκίας, και τους Μουσουλμάνους πολίτες της Ελλάδας. 

Ήταν υποχρεωτική ανταλλαγή πληθυσμών μεγάλης κλίμακας, ή αλλιώς, 

συμφωνημένη αμοιβαία εκτόπιση. η μοναδική στην παγκόσμια ιστορία που 

υπαγορευόταν από διακρατική σύμβαση. Η ανταλλαγή πληθυσμών 

πραγματοποιήθηκε έπειτα από την υπογραφή της συνθήκης της Λωζάνης (24 Ιουλίου 

1923) από την Ελλάδα, την Τουρκία και τις άλλες χώρες που πολέμησαν στον Πρώτο 

Παγκόσμιο Πόλεμο και την Μικρασιατική εκστρατεία (1919-1922) και συμμετείχαν 

στην Συνθήκη των Σεβρών. 

 

Σύμβαση Περί ανταλλαγής των Ελληνικών και Τουρκικών 

πληθυσμών : 

 

Υπογράφηκε στην Λωζάνη της Ελβετίας στις  24 Ιουλίου1923, έξι μήνες πριν να 

συνομολογηθεί η  συνθήκη της Λοζάνης, από εκπροσώπους των κυβερνήσεων 

του Βασιλείου της Ελλάδας και της Τουρκίας (της Μεγάλης Εθνοσυνέλευσης) και 

συγκεκριμένα εκ μέρους της Ελλάδας από τον Ε. Βενιζέλο. Αφορούσε περίπου 2 

εκατομμύρια άτομα. Το μεγαλύτερο μέρος των οποίων έγιναν πρόσφυγες χάνοντας  

την υπηκοότητα της χώρας που άφηναν πίσω .Το Άρθρο 2 της Συμβάσεως εξαιρούσε 

από την ανταλλαγή τους «Έλληνες κατοίκους της Κωνσταντινούπολης», και τους 

«Μουσουλμάνους κατοίκους της Δυτικής Θράκης». Επίσης από την ανταλλαγή 

εξαιρούταν σύμφωνα με το Άρθρο 14 της Συνθήκης της Λωζάνης οι κάτοικοι της 

Ίμβρου και της Τενέδου.  

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CF%89%CE%B6%CE%AC%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/1923
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9B%CF%89%CE%B6%CE%AC%CE%BD%CE%B7%CF%82
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ΑΙΤΙΑ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ  

 

 Ο διχασμός της ελληνικής κοινωνίας σε «φιλοβασιλικούς» και 

«βενιζελικούς». 

 H διπλωματική απομόνωση της Ελλάδας εξαιτίας: (α) της επιστροφής του 

Κωνσταντίνου και (β) των διπλωματικών ικανοτήτων του Κεμάλ Ατατούρκ 

(υπογραφή συμφωνιών συνεργασίας με Σοβιετική Ένωση, Γαλλία και Ιταλία). 

 Η συνέχιση των πολεμικών επιχειρήσεων στη Μικρά Ασία, παρά τις αντίθετες 

υποσχέσεις τηςφιλοβασιλικής κυβέρνησης. 
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 Οι λανθασμένες στρατιωτικές ενέργειες (δεν έπρεπε να φτάσουν μέχρι τον 

ποταμό Σαγγάριο)που δημιούργησαν πρόβλημα ανεφοδιασμού του ελληνικού 

στρατού. 

 Η κούραση του ελληνικού στρατού (πολεμούν από το 1912 – Α’ Βαλκανικός- 

κ' υπερπροσπάθεια για επέκταση). 

 Οι στρατιωτικές ικανότητες του Κεμάλ και ο εθνικισμός των Τούρκων. 

 

Η αντιμετώπιση των προσφύγων. Οι δικοί μας Παλαιστίνιοι 

 

Η ελλαδική κοινωνία είχε ήδη διαμορφώσει τις εικόνες της για τους ομοεθνείς της 

απ’ την άλλη πλευρά του Αιγαίου. Και οι εικόνες αυτές ήταν ήδη αρνητικές απ΄ την 

εποχή του ’16, που απ’ τη μια το Εργατικό Κέντρο Αθηνών ζητούσε να απαγορευτεί 

η πρόσληψη προσφύγων εργατών και απ’ την άλλη οι πρωτοφασιστικές ομάδες των 

«Επίστρατων» του Δ. Γούναρη και του Ι. Μεταξά οργάνωναν το πογκρόμ κατά των 

προσφύγων ως βενιζελικών. 

Οι Μικρασιάτες ήταν ήδη ανεπιθύμητοι στην Ελλάδα και αυτό εκφράστηκε στο 

υψηλότατο δυνατό επίπεδο τον Ιούλιο του 1922, όταν με το νόμο 2670/1922 και με 

τις υπογραφές του βασιλιά Κωσταντίνου, Γούναρη και Ρούφου απαγορεύτηκε στον 

ελληνικό πληθυσμό της Ιωνίας να αποχωρήσει, ενώ είχε ήδη αποφασιστεί η 

εκκένωση της Μικράς Ασίας από τον ελληνικό στρατό. Αλλά και μετά την 

κατάρρευση του Μετώπου τον Αύγουστο του ΄22, η ελληνική κυβέρνηση με 

τηλεγράφημά της προς τον αρμοστή στη Σμύρνης Αριστείδη Στεργιάδη του ζητά να 

μην επιτρέψει τους Έλληνες της Ιωνίας να φύγουν για την Ελλάδα και δημιουργηθεί 

έτσι «προσφυγικό πρόβλημα». Χαρακτηριστικό είναι το στιγμιότυπο που διασώζει ο 

Γρηγόρης Δαφνής: Λίγο πριν την αναχώρηση από τη Σμύρνη των ελληνικών 

υπηρεσιών και ενώ το μέτωπο είχε σπάσει, ο νεαρός πολιτικός Γεώργιος Παπανδρέου 

ενημερώνεται από τον Στεργιάδη για την επερχόμενη καταστροφή. Στην ερώτηση του 

Παπανδρέου «Γιατί δεν ειδοποιείται τον κόσμο να φύγει;», ο Στεργιάδης απαντά: 

«Καλύτερα να μείνουν εδώ να τους σφάξει ο Κεμάλ γιατί αν πάνε στην Αθήνα θα 

ανατρέψουν τα πάντα». 

Ως αποτέλεσμα της πολιτικής εθνικής εκκαθάρισης που επέλεξαν οι νικητές και 

εκφράστηκε, πραγματικά αλλά και συμβολικά, με τη σφαγή και την πυρπόληση της 

Σμύρνης, οι ακτές της Ελλάδας γέμισαν από τους δεκάδες χιλιάδες απόκληρους 

πρόσφυγες της Καταστροφής. Η παρακάτω εικόνα από τις πρώτες μέρες της ήττας, 

είναι χαρακτηριστική: «Δεν άκουγε κανείς εκείνες τις μέρες τίποτα άλλο από τα 

στόματα όλων αυτών παρά κατάρες στο Βενιζέλο και βλαστήμιες: «Αχ αυτοί οι 

τουρκοσπορίτες Έλληνες της Μικράς Ασίας μας πήραν στο λαιμό τους. Μακάρι να 

τους σφάξει όλους ο Κεμάλ και να μη μείνει ούτε ποδάρι από δαύτους…». Η 

μοναρχική παράταξη θεωρούσε τους πρόσφυγες «ξένο σώμα» στην Ελλάδα. 

Ο αρχικός εκνευρισμός που ένιωσαν οι ντόπιοι για τους πρόσφυγες της 

Μικρασιατικής Καταστροφής πήρε σύντομα τη μορφή εχθρότητας. Η ρατσιστική 

συμπεριφορά κατά των προσφύγων θα αποτελέσει γενικευμένη κοινωνική 

συμπεριφορά, τόσο των Ελλαδιτών Ελλήνων, όσο και των εθνικών και θρησκευτικών 
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μειονοτήτων που κατοικούσαν τότε στην Ελλάδα. Δεν θα υπάρξουν σημαντικές 

εκδηλώσεις κοινωνικής αλληλεγγύης. «Η βρισιά ΄΄τουρκόσπορος΄΄ μαζί με σωρό 

ανάλογες βρισιές, όπως ΄΄σκατοουγλούδες΄΄, ΄΄παληοαούτηδες΄΄ κ.λπ. ήταν στην 

ημερήσια διάταξη, από ανώτερα και κατώτερα κυβερνητικά όργανα…». Το 

συναίσθημα αυτό περιγράφεται από τον Π. Κανελλόπουλο: «Μια μεγάλη μερίδα του 

πληθυσμού, που από το 1915 είχε διχασθεί δεν αντίκρυσε τους πρόσφυγες με 

συμπάθεια, όταν τα αδυσώπητα κύματα της ιστορίας τους έριξαν πάνω στους 

βράχους της Ελλάδας. Δεν υπήρξε συμπάθεια, δεν υπήρξε απάθεια, υπήρξε 

αντιπάθεια.». Για τους ίδιους τους πρόσφυγες, η επαφή με τους γηγενείς υπήρξε ένα 

τραυματικό πολιτισμικό σοκ. 

Οι γηγενείς της υπαίθρου θα ανταγωνιστούν τους πρόσφυγες προσπαθώντας να 

καταπατήσουν τα ανταλλάξιμα κτήματα. Συνήθως οι πρόσφυγες δέχονται 

οργανωμένες επιθέσεις από ομάδες γηγενών, που προσπαθούσαν να τους εκδιώξουν 

από τα μέρη τους. Χαρακτηριστική είναι η περιγραφή του κλίματος στο χωριό 

Ροδολείβος της Δράμας όπου φανατισμένοι ντόπιοι απειλούσαν ότι: «θα σφάξωσι, θα 

εκδιώξουσι τους πρόσφυγας δι’ όπλων, μαχαίρων, και ροπάλων». Οι συγκρούσεις θα 

είναι πολλές, όπως και τα ρατσιστικά συναισθήματα, τα οποία πολλές φορές θα είναι 

η αιτία των επιθέσων. Χαρακτηριστική είναι η εξήγηση που δίνεται για τη δολοφονία 

ενός πρόσφυγα από ένα γηγενή στη Νιγρήτα Σερρών: «Τα πραγματικά ελατήρια του 

φόνου δεν είναι, ως ταύτα μας παρουσιάζονται, η κλοπή ή η ανεύρεσις ενός 

απωλεσθέντος σχοινίου. Είναι το μίσος, τα πάθη τα οποία εδημιουργήθησαν μεταξύ 

των εντοπίων και των προσφύγων δια την κατάληψιν των υπό των Οθωμανών 

καταληφθέντων κτημάτων και γαιών». 

Οι μεγαλύτερης έκτασης συγκρούσεις για τη νομή της ανταλλάξιμης περιουσίας 

έγιναν στο Κιούπκιοϊ (νυν Πρώτη) Σερρών. Σε συζήτηση για τα επεισόδια, ο Φ. 

Μανουηλίδης, αρχηγός της προσφυγικής κοινοβουλευτικής ομάδας θα αναφέρει κατά 

τη συζήτηση που θα γίνει στη Βουλή των Ελλήνων: «Κατόπιν αιματηράς και 

προμελετημένης συγκρούσεως εχύθη αθώον και άφθονον αίμα, τα ατυχή δε θύματα 

της αδελφοκτόνου συγκρούσεως αριθμούνται κατά δεκάδας. Η υπολανθάνουσα 

αντιζηλία και έχθρα μεταξύ των προσφύγων και εντοπίων… εγκυμονεί κίνδυνον 

εξαιρετικής σοβαρότητας.» Τα γεγονότα συνέβησαν το φθινόπωρο του 1924, όταν 

οπλισμένες ομάδες γηγενών επιτέθηκαν στον οικισμό των προσφύγων. Ο Τύπος της 

εποχής αναφέρει ότι: «ετραυμάτισαν 17 πρόσφυγας, το πλείστον γυναίκας, 

πυρπολήσαντες τας σκηνάς, τους σταύλους, τους αχυρώνας, λεηλατήσαντες τας 

αποσκευάς…». Αιτία ήταν η προσπάθεια των γηγενών να εκδιώξουν τους πρόσφυγες 

από ανταλλάξιμα κτήματα, ώστε να τα καρπωθούν οι ίδιοι. 

Έξι χρόνια μετά θα υπάρχουν κείμενα με τα οποία επιζητούσαν τον «εξαγνισμό της 

πρωτεύουσας», τον διαχωρισμό των «καθαρόαιμων Ελλήνων» από τους 

«Τουρκόσπορους». Παράδειγμα της αντιπροσφυγικής υστερίας που διακατείχε τους 

φιλομοναρχικούς πολίτες ήταν τα συνθήματα που ακούστηκαν στις 9 Νοεμβρίου 

1923 στο συλλαλητήριο των μοναρχικών στις στήλες του Ολυμπίου Διός, όπου το 

χαρακτηριστικότερο ήταν: «Φωτιά στους τουρκόσπορους πρόσφυγες». Η στάση αυτή 

δεν περιορίζεται μόνο στον αμαθή «αυτόχθονα» λαό που φανατίζεται από τους 

επιτήδειους μοναρχικούς πολιτικούς, αλλά χαρακτηρίζει και τη διανόηση του 

ελλαδικού Βασιλείου. Χαρακτηριστικές είναι οι εξάρσεις του Γεωργίου Βλάχου στην 

εφημερίδα«Καθημερινή», ο οποίος ακόμη και το 1928 αποκαλεί τους πρόσφυγες ως 
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«προσφυγική αγέλη». Ο Νίκος Κρανιωτάκης, φιλομοναρχικός εκδότης του Πρωινού 

Τύπου, θα απαιτήσει το 1933, στην εφημερίδα του, να επιβληθεί στους πρόσφυγες να 

φορέσουν κίτρινα περιβραχιόνια για να τους διακρίνουν και να τους αποφεύγουν οι 

Έλληνες. Ενώ ο βουλευτής Σπετσών Περικής Μπουρμπούλης θα πεί το 1934 στους 

πρόσφυγες βουλευτές ότι οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης «είναι πιο Ρωμιοί από σας». 

Χαρακτηριστική της νοοτροπίας της ηγετικής τάξης των μοναρχικών αποτελεί το 

παρακάτω απόσπασμα: «Συμπονούμεν και συμπαθούμεν τους πρόσφυγας ως 

ανθρώπους και αδελφούς δυστυχήσαντας και παθόντας, αλλά δεν τους θέλομεν ούτε 

ως ψηφοφόρους, ούτε ως εκλογείς, ούτε ως εκλεξίμους, ούτε ως πολίτας 

δικαιουμένους να κυβερνήσουν την Ελλάδα». 

Ακραία εκδοχή της αντιπροσφυγικής υστερίας θα αποτελέσει η φιλοβασιλική 

«Μακεδονική Ένωση» του Σ. Γκοτζαμάνη, που προέρχεται από το χώρο του Λαϊκού 

Κόμματος. Η «Μακεδονική Ένωση» θέτει δύο στόχους: την αυτονόμηση της 

Μακεδονίας και την εκδίωξη των προσφύγων. Στις εκλογές του 1935 θα καταφέρει 

να συγκεντρώσει το 14,8% των ψήφων στην Μακεδονία. Ειδικά μετά το 

αποτυχημένο πραξικόπημα των βενιζελικών του 1935 οι επιθέσεις κατά των 

προσφύγων οξύνονται και περιλαμβάνουν ακόμα και πυρπολήσεις προσφυγικών 

οικισμών. Ο εμπρησμός του προσφυγικού οικισμού του Βόλου περιγράφεται ως εξής: 

«Αντιβενιζελικοί μπράβοι βάζουν φωτιά στα προσφυγικά παραπήγματα και γίνεται 

στάχτη μαζί με την περιουσία των προσφύγων κι ένας νεαρός πρόσφυγας που δεν 

πρόλαβε να φύγει…». 

 

Η ΚΟΙΝΩΝΙKH EΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

Η έντονη αθλητική δραστηριότητα που ανέπτυξαν οι πρόσφυγες στην Ελλάδα μετά 

την Μικρασιατική Καταστροφή, δεν ήταν απλώς και μόνο η αγάπη τους προς τον 

αθλητισμό. Ήταν παράλληλα το μέσο που θα τους επέτρεπε να υπερνικήσουν τα 

εμπόδια  και να ενταχθούν γρήγορα στην Ελληνική κοινωνία. Με τον ερχομό των 

προσφύγων στην Ελλάδα η ελληνική κυβέρνηση έλαβε, αρχικά μέτρα που 

αφορούσαν στην ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη, στην εγκατάσταση και 

διαμονή τους, στην αποκατάσταση και στην ομαλή τους ένταξη στην ελληνική 

κοινωνία. Οι ανάγκες των προσφύγων υπερέβαιναν όμως τις δυνατότητες του 

ελληνικού κράτους. Για το λόγο αυτό, επιτεύχθηκε με αρωγό την Κοινωνία των 

Εθνών, η ίδρυση της Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων (Ε.Α.Π.) που στόχευε 

στην παροχή εργασίας και στέγασης. Οι πρώτες προσπάθειες για την υλοποίηση του 

σχεδίου αυτού έγιναν με την εγκατάσταση των προσφύγων σε σκηνές τοποθετημένες 

σε ανοικτούς χώρους και σε καταυλισμούς με πρόχειρα καταλύματα, πάντα μακριά 

από τις πυκνοκατοικημένες περιοχές των μεγάλων πόλεων. 

 

Τα επίσημα απογραφικά στοιχεία που αφορούν τους πρόσφυγες της περιόδου 1912-

1924 χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Στους πρόσφυγες που ήρθαν στην Ελλάδα πριν 

και μετά την Μικρασιατική Καταστροφή (αρχές Σεπτεμβρίου 1922). 

Ας σημειωθεί ότι ως πρόσφυγες καταμετρούνται και τα παιδιά των προσφύγων που 

γεννήθηκαν στην Ελλάδα. 
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Ο συνολικός αριθμός των προσφύγων κατά την απογραφή του 1928 ήταν 1.221.849 

άτομα (589.418 ή 48,24% άρρενες και 632.431 ή 51,76% θήλεις). Ως προς τον 

πραγματικό πληθυσμό της χώρας, που ανερχόταν σε 6.204.684 άτομα, οι πρόσφυγες 

αποτελούσαν το 19,68% του συνόλου. 

Οι πρόσφυγες που ήρθαν πριν τη Μικρασιατική Καταστροφή ήταν 151.892 (79.601 ή 

52,41% άρρενες και 72.291 ή 47,59% θήλεις). Οι πρόσφυγες που ήρθαν μετά 

την Μικρασιατική Καταστροφή ήταν 1.069.957 (509.817 ή 47,65% άρρενες και 

560.140 ή 52,35% θήλεις 

 

 

 

Η εγκατάσταση των προσφύγων στις διάφορες γεωγραφικές περιοχές της χώρας, 

έγινε επί τη βάσει ενός εθνικού σχεδιασμού που αποσκοπούσε στην γλωσσική και 

πολιτισμική αλλοίωση της σύνθεσης του πληθυσμού. Είχε προηγηθεί η 

θρησκευτικήκάθαρση με την «εθελουσία» ανταλλαγή πληθυσμών του Νεϊγύ 

(εξαρχικοί στη Βουλγαρία) και την υποχρεωτική ανταλλαγή της Λωζάνης 
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(μουσουλμάνοι στην Τουρκία). Την εμπέδωση του εθνικού φρονήματος θα 

αναλάμβαναν στη συνέχεια οι ιδεολογικοί μηχανισμοί του κράτους. 

 

 

Εγκατάσταση προσφύγων στα χωριά της Μακεδονίας    

                                   "Ανταλλαγή" 
 

 Ανταλλαγή πληθυσμών: 
 Κατά το Διεθνές Δίκαιο ανταλλαγή πληθυσμών νοείται η δια «συμβάσεως» 

υποχρεωτική ή ελεύθερη (εκούσια ή ακούσια) μετανάστευση υπηκόων, που 
ανήκουν σε φυλετικές (εθνικές), θρησκευτικές ή γλωσσικές μειονότητες από 
το ένα κράτος σε άλλο (ως επί το πλείστον όμορο). Η μεγαλύτερη ανταλλαγή 
πληθυσμών που έχει γίνει, και κατ’ επανάληψη, τουλάχιστον στην Ευρωπαϊκή 
πολιτική ιστορία είναι στη Βαλκανική χερσόνησο.  
Από τη διεθνή κατοχύρωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ειδικότερα του 
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δικαιώματος της ελεύθερης μετακίνησης και εγκατάστασης και της 
απαγόρευσης της συλλογικής απέλασης (Οικουμενική Διακήρυξη Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων, Διεθνές Σύμφωνο Ατομικών και Πολιτικών Δικαιωμάτων, 
Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Δ΄ Πρωτόκολλο) η 
«ανταλλαγή πληθυσμών» σήμερα αποτελεί παραβίαση κανόνων Διεθνούς 
Δικαίου και έχει τεθεί εκτός πραγματικότητας 

 

                                          ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

 

 

 

Οι μαρτυρίες των προσφύγων από την Σμύρνη είναι ποικίλες  . Όσοι μικρασιάτες  

έλληνες έζησαν στη Σμύρνη το 1922 περιγράφουν με φρίκη τα γεγονοτα. Μάλιστα 

πολλοί μεταγενέστεροι συγγραφείς αναφέρθηκαν στην πανωλεθρία καταστροφή της. 

 

Στο απόσπασμα <<Ματωμένα Χώματα>> στο όποιο αναδεικνύεται   η ιστορία μέσα 

από τα μάτια των κάτοικων φαίνεται ολοφάνερα η έντονη και αποτροπιαστική πράξη 

των τούρκων. Η σκηνή διαδραματίζεται στο λιμάνι της Σμύρνης όπου οι άνθρωποι , 

κυριολεκτικά, ποδοπατιόντουσαν με σκοπό την σωτηρία τους από τον δρόμο της 

θάλασσας. «Η θάλασσα δεν είναι πια εμπόδιο. Χιλιάδες άνθρωποι πέφτουνε και 

πνίγονται. Τα κορμιά σκεπάζουν τα νερά σα να ναι μόλος. Οι δρόμοι γεμίζουν και 

αδειάζουν και ξαναγεμίζουν. Νέοι , γέροι , γυναίκες ,παιδία ποδοπατιούνται 

στριμώχνονται , λιποθυμούνε, ξεψυχουνε. Τους τρελαίνουν οι χατζάρες , οι 

ξιφολόγχες , οι σγουρές των τσίφτηδων.»Έντονη είναι και η παρουσία των 

εγκλιτικών  πλοίων απέναντι από τα παράλια της Σμύρνης, έχοντας σκηνοθετικό 

καθαρά ρολό. Ξεκάθαρο είναι επίσης ότι η βοήθεια τους δεν ήταν ιδιαίτερα 

σημαντική χωρίς αυτό όμως να αναιρεί ότι δεν έσωσαν μερικό χιλιάδες κόσμο. «Τι 

κάνουν λοιπόν οι προστάτες μας: Τι κάνουν οι ναύαρχοι με τα χρυσά σειτίτια , οι 

διπλωμάτες κι οι πρόξενοι της Αντάντ? Στήσανε κινηματογραφικές μηχανές στα 

καραβιά τους και τραβούσαν ταινίες τη σφαγή και τον ξολοθρεμό μας! Μέσα στα 

πολεμικά οι μπάντες τους παίζαμε εμβατήρια και τραγούδια της χαράς , για να μην 

φτάνουν ίσαμε στα αφτιά των πληρωμάτων οι κραυγές της οδύνης και οι επικλήσεις 

του κόσμου. Και να ξέρει κανείς πως μονό μια κανονιά , διαταγή ,έφτανε για να 

διαλύσει όλα κοινά τα μαινόμενα στέγη. Κι η κανονιά δε ρίχτηκε κι η εντολή δεν 

δόθηκε.» 

 

Επίσης ένας άλλος μεγάλος συγγραφέας ο ‘Ernest Hemingway’ στο λογοτεχνικό του 

κείμενο με το όνομα <<Στην Προκυμαία της Σμύρνης>> περιγράφει την σκηνή στο 

λιμάνι από την μεριά ενός Έλληνα αξιωματικού ο όποιος πρόσφερε εργασία στους 

Τούρκους .Ανήμπορος εξετάζει τα πτώματα και βοηθά  γυναίκες και παιδιά να 

επιβιβαστούν στα πλοία. Προσπαθεί να τους προσφέρει ένα καλύτερο αύριο και 

συντελεί σε αυτό το έργο . Με ιδιαίτερη συγκίνηση μας μιλάει  για τις γυναίκες οι 

οποίες ήταν ανένδοτες στην εγκατάλειψη των νεκρών μωρό τους.» Ήταν αδύνατον να 

πείσεις τις γυναίκες να εγκαταλείψουν τα νέκρα μώρα τους. Είχαν στην αγκαλιά τους 

μώρα πεθαμένα εδώ και έξι μέρες. Δεν έλεγαν να τα αφήσουν . Δεν μπορούσαμε να 

κάνουμε τίποτα για αυτό. Τελικά έπρεπε να τους τα πάρεις με τη βία .» 
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Όμως εκτός από τις μαρτυρίες που βλέπουμε μέσα σε λογοτεχνικά κείμενα , 

υπάρχουν και εκείνες οι οποίες έχουν διαδοθεί λεκτικά από ανθρώπους που επέζησαν. 

Εκείνες νομίζω είναι και άλας αυτές που προκαλούν μεγαλύτερο πόνο και μας 

κάνουν να ανατριχιάζουμε όσες φορές και αν τις ακούσουμε γιατί είναι λόγια ψυχής 

από ανθρώπους που έχουν περάσει τόσο δύσκολα 

 

Αρχικά, η Κυρία Ελευθερία Ψαλτήρι με δέος μας περιγραφή την περιπέτεια της 

οικογενείας της στα παράλια. Χαρακτηριστικά λέει "Τα πράγματα είχαν αγριέψει. Τα 

τρένα κουβαλούσαν πτώματα. Ο πατέρας μου σκέφτηκε να πάρει την οικογένεια του 

και να φύγουμε μακριά από τη Σμύρνη. Κρύψανε τα λεφτά τους, πήραν συγγενείς και 

κουμπάρους και σηκώθηκαν νύχτα και φύγανε. Εγώ ήμουν σχεδόν μωρό. Αρμενίζαμε 

μέρες με τα κουπιά- τότε δεν υπήρχαν μηχανές, μόνο πανιά" 

Έπειτα προσθέτει "Μόλις φτάσαμε στην Ελλάδα, κάποια στιγμή οι δικοί μου ήθελαν 

να δουν εάν περνάνε τα χρήματα που φέρανε από την Τουρκία. Πήγε τότε ο παππούς 

μου με μια χάρτινη λίρα στον μπακάλη και, όταν είδε πόσα πολλά ρέστα του έδωσε, 

τρελάθηκε. Γύρισε σπίτι και είπε: "τα λεφτά που φέραμε περνάνε κι εμείς τα 

κάψαμε...". 

Βεβαία αυτή ακόμα και σήμερα συνεχίζει να είναι μικρασιατικά με τα όλα της όπως 

λέει και η ιδία.  

 

Aκόμα , υπάρχει και η σειρά «ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ» , η οποία  μέσα από αφηγήσεις 

Ελλήνων της ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ μας ταξιδεύει σε διάφορες πόλεις της παρουσιάζοντας 

τον τρόπο ζωής και δράσης πριν και μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή  .Ακολουθεί 

αναφορά στην απόβαση των ελληνικών στρατευμάτων στα Μικρασιατικά εδάφη, στη 

θερμή υποδοχή που τους επιφύλαξαν οι κάτοικοι, στην αρνητική έκβαση της 

εκστρατείας, τις βιαιότητες των Τούρκων, το θάνατο χιλιάδων ανθρώπων, την 

πυρπόληση της ΣΜΥΡΝΗΣ, την οριστική απομάκρυνση από τα σπίτια τους. 

Προσπάθησαν να σωθούν με κάθε μέσο εγκαταλείποντας τα πάντα πίσω τους. Με 

συγκίνηση θυμούνται  τις πρώτες μέρες εγκατάστασης στην ΕΛΛΑΔΑ, την 

προσωρινή διαμονή σε σκηνές, την έλλειψη φαγητού, τις δυσκολίες προσαρμογής.  
 

Τέλος θα επιθυμούσα να διηγηθώ την προσωπική ιστορία της οικογενείας μου , η 

όποια κατάγεται από την Μικρά Ασία αλλά τους ανάγκασαν να ξεριζωθούν από τα 

σπίτια τους το Σεπτέμβρη του 1922. Ο προπάππους μου διατηρούσε καφενεία στο 

λιμάνι της Σμύρνης. Δούλευε χρόνια και είχε καταφέρει να μαζέψει πολλά χρήματα. 

Τον επισκέπτονταν έμποροι από όλον τον κόσμο .Είχε τρεις κόρες. Καθεμία από 

αυτές πηγαίνανε κάθε μέρα στο καφενείο με σκοπό την αποκάλυψη μυστικών από 

τους Άγγλους και τους Γάλλους. Είναι θεαματικό ποσά πολλά κατάφερναν να 

μάθουν. Λοιπόν τον Αύγουστο του 1922 έτυχε να τους επισκεφτεί ένας άγγλος  

έμπορος. Από ότι φαίνεται οι Άγγλοι ήξεραν καιρό για την επίθεση που ετοίμαζαν οι 

Τούρκοι και έτσι ο  παππούς μου  ήταν στην δυσάρεστη αλλά σύγχρονος  και 

ευχάριστη  θέση να μάθει για τον ξεριζωμό των ελλήνων πολύ πριν γίνει. Έστειλε τα 

παιδιά του τον ίδιο μηνά και άλας στην Λήμνο και τους υποσχέθηκε ότι θα 

επιστρέψει όταν τακτοποίηση κάποιες δουλείες. Οι μέρες περνούσαν και εκείνος δεν 

είχε φτάσει ακόμα στην Λήμνο. Εντέλη τον μαύρο Σεπτέμβρη ,αφού είχε προλάβει 

και είχε μαζέψει όσα περισσότερα χρήματα μπορούσε ,μαζί με όλους τους 

υπόλοιπους έλληνες κατάφερε να περάσει στην Λέσβο και από εκεί με καράβι 



44 
 

 

μεταφέρθηκε στη Λήμνο. Βεβαία ,πριν από αυτό επειδή το μυαλό του είχε σπιρτάδα, 

είχε διαδώσει σε όλο το χωριό τον ερχομό τον Τούρκων και για αυτό καταδιωκόταν. 

Ήταν άνθρωπος πολύ μεγαλόκαρδος και ποτέ δεν κοιτούσε τον συμφέρον του. Είχε 

καταφέρει να σώσει πολλούς μικρασιάτες όμως εκείνος είχε αναγκαστεί να 

καταφύγει σε ένα βουνό γιατί ήταν καταδιωκομενος. Μαλιστα , με βάση την 

περιγραφή της γιαγιάς μου όποιος τον έβρισκε θα πληρωνόταν καλά. Τέλος όταν 

έφτασε στην Λήμνο άλλαξε το επίθετο του για να είναι σίγουρος ότι θα είναι 

ασφαλής.  
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ΘΕΜΑ 4
Ο

   

 

100 ΜΕΡΟΝΥΧΤΑ ΣΦΑΓΗΣ ΣΤΗ ΡΟΥΑΝΤΑ 

Ο Ζουβενάλ Χαμπιαριμάνα (Juvénal Habyarimana, 8 Μαρτίου 1937 - 6 Απριλίου 

1994) ήταν πρόεδρος της Δημοκρατίας της Ρουάντα από το 1973 έως το 1994. 

Γεννήθηκε στις 8 Μαρτίου 1937 στην πόλη Ουρούντι και σκοτώθηκε στις 6 Απριλίου 

1994 όταν καταρρίφθηκε το αεροπλάνο που επέβαινε κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο 

του Κιγκάλι. Κατά τη διάρκεια της προεδρίας του ευνόησε την εθνική ομάδα των 

Χούτου. 

Στον ποταμό Κιγκέρα, υπήρχαν τρία πτώματα που επέπλεαν στην πλευρά της Ρουάντα. 

Περίπου κάθε πέντε λεπτά στροβιλίζονταν και έπειτα έπεφταν από τον καταρράκτη. 

Μετά περισσότερα πτώματα έρχονταν". Έτσι περιγράφει ο Michael S. Williamson μία 

από τις εκπληκτικές φωτογραφίες που έβγαλε στο καταφύγιο προσφύγων στον λόφο 

της Ngara στην Τανζανία, στα σύνορα με την Ρουάντα. Έφτασε εκεί μόλις 6 μέρες 

μετά την δολοφονία του προέδρου Juvénal Habyarimana τον Απρίλιο του 1994 και οι 

σφαγές είχαν ήδη αρχίσει στους δρόμους της πρωτεύουσας Κιγκάλι και 

εξαπλώνονταν σε όλη την χώρα. 

Χούτου εξτρεμιστές ρίχνουν αμέσως την ευθύνη για τον θάνατο του προέδρου τους 

στην RPF (Rwandan Patriotic Front). Κυκλοφορούν στους δρόμους και ψάχνουν να 

βρούνε τους Τούτσι με μασέτες και όπλα στα χέρια. Τα ραδιόφωνα ήταν η μόνη 

δίοδος επικοινωνίας και είχαν καταληφθεί και αυτά από Χούτου. 

Οι δύο φυλές συνυπάρχουν στην Ρουάντα από τον 14ο αιώνα. Παρότι οι Χούτου 

αποτελούσαν το 85% του πληθυσμού, οι πιο ψηλοί, με εξευγενισμένα 

χαρακτηριστικά προσώπου Τούτσι γρήγορα βρέθηκαν στην εξουσία. Στις προσωρινές 

εκλογές του 1963 κερδίζουν οι Χούτου και είναι η πρώτη φορά που βρίσκουν την 

πολιτική κάλυψη να εκφράσουν τις φυλετικές τους διαφορές και αποκόψουν τους 

Τούτσι από το πολιτικό σκηνικό. 

Αυτοεξόριστοι Τούτσι στα σύνορα κάνουν συναντήσεις για να αντιμετωπίσουν το 

φαινόμενο. Είναι η πρώτη φορά που ο πρωθυπουργός Kayibandi τους αποκαλεί 

δημόσια inyenzi, δηλαδή κατσαρίδες. Υπάρχει μία δαιμονοποίηση των Τούτσι 

κατηγορώντας τους ότι συμμετέχουν σε επιθέσεις, με αποτέλεσμα βίαια αντίποινα 

από την μεριά των Χούτου. 

Από το 1964 αρχίζει η αποκαθήλωση των Τούτσι από οποιοδήποτε δημόσια 

υπηρεσία, απαγορεύεται η εγγραφή τους στο εκπαιδευτικό σύστημα και γενικά είχαν 

υποβιβαστεί σε πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Το χάσμα μεταξύ των δύο φυλών 

γινόταν όλο και πιο μεγάλο με την επίσημη κυβερνητική λογοτεχνία να μιλά για 

φυλετική διαφοροποίηση με αποτέλεσμα να θεωρούνται αλλοδαποί και όχι ιθαγενείς. 

http://www.washingtonpost.com/blogs/worldviews/wp/2014/04/02/11-powerful-photos-from-the-aftermath-of-the-rwandan-genocide/
http://www.washingtonpost.com/blogs/worldviews/wp/2014/04/02/11-powerful-photos-from-the-aftermath-of-the-rwandan-genocide/
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Η κόντρα συνεχίστηκε να υπάρχει ενώ σταμάτησαν οι δολοφονικές επιθέσεις και από 

τις δύο πλευρές. Το 1987 στην Ουγκάντα δημιουργείται η RPF (Rwanda Patriotic 

Front) από πολιτικούς πρόσφυγες από την Ρουάντα. Στην ουσία είναι Τούτσι που 

ζητούν την επιστροφή στην πατρίδα τους. Το 1990 το στρατιωτικό τμήμα του 

κόμματος εισβάλει στην Ρουάντα και μετά από 2.5 χρόνια στρατιωτικών 

διαπληκτισμών αρχίζουν επίσημες διαπραγματεύσεις για να βρεθεί ειρηνική λύση. 

Αυτή υπογράφεται στις 12 Ιουλίου ενώ οι πολιτικές συζητήσεις ξεκινάνε τον 

Σεπτέμβριο του ίδιου έτους. Η RPF όμως συνεχίζει να καταλαμβάνει πόλεις μέχρι 

που φτάνει τον Φεβρουάριο του 1993 20 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα. Τότε 

αρχίζουν πάλι οι συζητήσεις μεταξύ της κυβέρνησης και της RPF που καταλήγουν σε 

μία ρευστή όπως φάνηκε ειρήνη. Την ονόμασαν 'Συμφωνία ειρήνης της Αρούσα' 

λόγω της πόλης στην οποία έγιναν οι διαπραγματεύσεις. Κράτησε μόνο 8 μήνες. 

 

Τον Μάρτιο του 1994 η κατάσταση ήταν έκρυθμη. Η Kangura, μία από τις ελάχιστες 

εφημερίδες της χώρας αφού οι κάτοικοί της ούτε να διαβάζουν γνωρίζουν αλλά ούτε 

έχουν την οικονομική δυνατότητα να την αγοράσουν, γράφει δύο μήνες πριν “Αφήστε 

ότι σιγοκαίει, να εκραγεί. Όταν συμβεί αυτό, θα χυθεί πολύ αίμα”. Τον Μάρτιο βγαίνει 

με τίτλο στο πρωτοσέλιδό της “Ο Habyarimana -πρόεδρος της Ρουάντα- θα πεθάνει 

τον Μάρτιο”. Μέσα στο άρθρο υπονοεί ότι Χούτου πληρωμένοι από τις κατσαρίδες 

(Τούτσι) θα σκοτώσουν τον πρόεδρο. Όμως ούτε οι Χούτου εξτρεμιστές ήταν 

ευχαριστημένοι αφού ο πρωθυπουργός είχε κάτσει στο ίδιο τραπέζι με την RPF στην 

Αρούσα και τελικά είχε συμφωνήσει. 

 

Το επόμενο λεπτό μετά την πτώση του αεροπλάνου και τον θάνατο του προέδρου οι 

Χούτου βγαίνουν στους δρόμους, στήνουν μπλόκα και σκοτώνουν απροκάλυπτα 

όσων η ταυτότητα γράφει Τούτσι. Η προεδρική φρουρά σκοτώνει την πρωθυπουργό 

Agathe Uwilingiyimana επειδή είχε λάβει μέρος στις διαπραγματεύσεις ειρήνης. Ο 

στρατός σκοτώνει δέκα κυανόκρανους Βέλγους στρατιώτες και γίνεται ένα με τους 

εξτρεμιστές οι οποίοι με μασέτες αρχίζουν μαζικές δολοφονίες. Οι σφαγές 

εξαπλώνονται σε όλη την χώρα. Λίστες δολοφονίας άρχισαν να κυκλοφορούν. Δεν 

είχαν μέσα μόνο ονόματα Τούτσι αλλά και Χούτου που υποστήριζαν την ειρήνη. 

 

Στις 5 Ιουλίου 1973, ενώ υπηρετούσε ως υπουργός Άμυνας, ο Χαμπιαριμάνα 

ανέτρεψε τον Γκρεγκουάρ Καϊμπάντα, τον πρώτο εκλεγμένο Πρόεδρο της 

Δημοκρατίας της Ρουάντα, και κατέλαβε την εξουσία. Διέλυσε επίσης το κόμμα 

Parmehutu στο οποίο ήταν και ο ίδιος μέλος. Το 1975 ίδρυσε το κόμμα Mouvement 

Révolutionaire National pour le Développement ως μοναδικό νόμιμο της χώρας. Η 

κυβέρνηση έμεινε σχεδόν εξ ολοκλήρου σε στρατιωτικά χέρια μέχρι το 1978, όταν 

ένα νέο σύνταγμα εγκρίθηκε με δημοψήφισμα. Την ίδια στιγμή ο Ζουβενάλ 

Χαμπιαριμάνα εξελέγη πρόεδρος για πενταετή θητεία καθώς ήταν ο μοναδικός 

υποψήφιος. Επανεκλέχτηκε στις μονοκομματικές εκλογές το 1983 και το 1989. 

Το 1990 ο Χαμπιαριμάνα επέτρεψε τον σχηματισμό και άλλων κομμάτων. 

https://el.wikipedia.org/wiki/1973
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CE%BA%CF%81%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%AC%CF%81_%CE%9A%CE%B1%CF%8A%CE%BC%CF%80%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/1975
https://el.wikipedia.org/wiki/1978
https://el.wikipedia.org/wiki/1983
https://el.wikipedia.org/wiki/1989
https://el.wikipedia.org/wiki/1990
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Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 άρχισε μια ένοπλη εξέγερση κατά της κυβέρνησης 

Χαμπιαριμάνα όταν αντάρτες από το Πατριωτικό Μέτωπο της Ρουάντας, μια δύναμη 

που αποτελούταν ως επί το πλείστον από μέλη της φυλής Τούτσι ομογενών 

της Ρουάντα που είχαν αυτομόλησει. Ο πόλεμος κατέληξε σε αδιέξοδο και οι δύο 

πλευρές άρχισαν διαπραγματεύσεις ειρήνης. Οι συνομιλίες αυτές κατέληξαν στην 

υπογραφή των συμφωνιών της Αρούσα, το1993, για τη δημιουργία ενός 

καταμερισμού της εξουσίας. 

Στις 6 Απριλίου 1994 το ιδιωτικό τζετ του Χαμπιαριμάνα κατερρίφθη κοντά στο 

διεθνές αεροδρόμιο του Κιγκάλι. Εκτός του Ζουβενάλ Χαμπιαριμάνα, στο αεροπλάνο 

επέβαιναν ο πρόεδορς του Μπουρούντι, Σιπριάν Νταριαμιρά(Cyprien Ntaryamira), 

και πλήθος αξιωματούχων και διπλωματών. Οι συνθήκες της συντριβής του 

αεροσκάφους είναι ασαφείς. Εκείνη την εποχή τα μέσα ενημέρωσης, που 

αποτελούνταν κυρίως από εξτρεμιστές Χούτου, υποστήριξαν ότι το αεροπλάνο 

καταρρίφθηκε κατόπιν εντολής του ηγέτη του Πατριωτικόυ Μετώπου της Ρουάντας 

και μετέπειτα πρόεδρου της χώρας, Πολ Καγκάμε. 

Η άμεση συνέπεια της δολοφονίας του Χαμπιαριμάνα πυροδότησε ένα δολοφονικό 

μένος από εξτρεμιστές Χούτου από την πλειοψηφία κατά των αντιπάλων Τούτσι και 

των Χούτου που είχε αντιταχθεί στην κυβέρνηση. Η γενοκτονία της Ρουάντα ήταν 

ένα από τα χειρότερα εγκλήματα του 20ού αιώνα. 

 

 

Για να καταλάβει κανείς τις αιτίες που οδήγησαν σε αυτό το μακελειό, θα πρέπει να 

ανατρέξει στο παρελθόν. Όταν εγκαταστάθηκαν οι πρώτοι κάτοικοι στην περιοχή που 

αργότερα ονομάστηκε Ρουάντα, η κύρια ασχολία τους ήταν η εκτροφή βοοειδών. 

Σύντομα, αυτοί που είχαν τα περισσότερα ζώα, οι μεγαλοκτηνοτρόφοι, 

ονομάστηκαν "Τούτσι" και όλοι οι υπόλοιποι "Χούτου". Όταν οι Ευρωπαίοι πήραν 

υπό την κατοχή τους την περιοχή, οι όροι "Τούτσι" και "Χούτου" πήραν 

έννοια ταξική. Οι πρώτοι που έκαναν αυτό το διαχωρισμό ήταν οι Γερμανοί, οι 

οποίοι έκαναν αποικία τους τη Ρουάντα το 1894. Οι αποικιοκράτες θεώρησαν πως οι 

"Τούτσι" είχαν πιο ευρωπαϊκά χαρακτηριστικά, καθώς ήταν λεπτότεροι και πιο 

ανοιχτόχρωμοι σε σχέση με τους "Χούτου". Έτσι τους έδωσαν περισσότερες εξουσίες 

κάνοντας ένα σαφή και άδικο πρώτο διαχωρισμό μεταξύ των κατοίκων της χώρας. 

Όταν μετά τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο η Γερμανία έχασε τις αποικίες της, η χώρα 

πέρασε στον έλεγχο των Βέλγων. Αυτοί συνέχισαν την ίδια πολιτική δίνοντας 

μεγαλύτερα προνόμια και θέσεις εξουσίας στους "Τούτσι" έναντι των υπολοίπων, αν 

και οι τελευταίοι αποτελούσαν μόλις το 10% του πληθυσμού. Αυτό φυσικά εξόργισε 

την άλλη πλευρά. Όταν οι "Χούτου" επαναστάτησαν διεκδικώντας την ανεξαρτησία 

της χώρας τους το 1959, οι Βέλγοι για να αντιμετωπίσουν το γεγονός, αντέστρεψαν 

τους ρόλους, δίνοντας προνόμια και εξουσία αυτή τη φορά σε αυτούς. Τώρα όμως 

εξοργίστηκαν οι "Τούτσι". Αυτή η διαμάχη κράτησε για δεκαετίες. 

https://el.wikipedia.org/wiki/1990
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9C%CE%AD%CF%84%CF%89%CF%80%CE%BF_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A1%CE%BF%CF%85%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%8D%CF%84%CF%83%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CF%85%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/1993
https://el.wikipedia.org/wiki/1994
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B9%CE%B3%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B9
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%B9%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%AC%CE%BD_%CE%9D%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CF%81%CE%AC&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB_%CE%9A%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%AC%CE%BC%CE%B5
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%BF%CF%8D%CF%84%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%8D%CF%84%CF%83%CE%B9
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Το 85% των κατοίκων της Ρουάντα ανήκουν στη φυλή των Χούτου, ωστόσο για 

πολλά χρόνια η μειοψηφία των Τούτσι κυριαρχούσε στη χώρα. Το 1959 οι Χούτου 

ανέτρεψαν τη μοναρχία των Τούτσι και δεκάδες χιλιάδες Τούτσι κατέφυγαν σε 

γειτονικές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ουγκάντα. Μια ομάδα εξόριστων 

Τούτσι σχημάτισε το Πατριωτικό Μέτωπο της Ρουάντα (RPF), που εισέβαλε στη 

χώρα το 1990 - οι συγκρούσεις σταμάτησαν μόλις το 1993 έπειτα από μια 

ειρηνευτική συμφωνία. 

Το βράδυ της 6ης Απριλίου 1994 το αεροπλάνο που μετέφερε τον πρόεδρο της χώρας 

καταρρίφθηκε , οδηγώντας τον ίδιο και όλους τους επιβαίνοντες στον θάνατο. Οι 

εξτρεμιστές Χούτου κατηγόρησαν το RPF και αμέσως ξεκίνησαν μια καλά 

οργανωμένη εκστρατεία σφαγής κατά των Τούτσι. Από την πλευρά του το RPF έκανε 

λόγο για προβοκάτσια προκειμένου να ξεκινήσει η εκκαθάριση εναντίον τους. Λίστες 

με κυβερνητικούς αντιπάλους παραχωρήθηκαν στις πολιτοφυλακές των Χούτου - οι 

ίδιοι και οι οικογένειές τους δολοφονήθηκαν με συνοπτικές διαδικασίες. Χιλιάδες 

γυναίκες που ανήκαν στη φυλή των Τούτσι απήχθησαν για να γίνουν σκλάβες του 

σεξ. 

Οδοφράγματα στήθηκαν παντού: κανείς Τούτσι δεν περνούσε ζωντανός. Όπλα και 

λίστες θανάτου παραδόθηκαν σε τοπικά «τάγματα θανάτου», τα οποία γνώριζαν πού 

ακριβώς να βρουν τα θύματά τους. Το ρατσιστικό πογκρόμ εναντίον των Τούτσι ήταν 

πρωτοφανές: εκτιμάται ότι στη γενοκτονία δολοφονήθηκε περίπου το 70% των 

Τούτσι - δηλαδή περίπου το 20% του πληθυσμού της χώρας. Οι εξτρεμιστές Χούτου 

έστησαν προπαγανδιστικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς και εφημερίδες, καλώντας τον 

κόσμο να «εξολοθρεύσει τις κατσαρίδες», δηλαδή να σκοτώσει τους Τούτσι. Τα 

ονόματα των στόχων ανακοινώνονταν στο ραδιόφωνο. 

Παρότι τα Ηνωμένα Έθνη και το Βέλγιο διατηρούσαν δυνάμεις στη Ρουάντα, δεν 

δόθηκε ποτέ εντολή να συνδράμουν προκειμένου να μπει τέλος στη γενοκτονία. Έναν 

χρόνο μετά το αμερικανικό φιάσκο στη Σομαλία και τον χαμό Αμερικανών 

στρατιωτών, η Ουάσιγκτον δεν ήταν διατεθειμένη να εμπλακεί και σε άλλη 

αφρικανική χώρα. Οι Βέλγοι και οι περισσότεροι κυανόκρανοι αποσύρθηκαν. Οι 

Γάλλοι, σύμμαχοι της κυβέρνησης των Χούτου, έστειλαν δυνάμεις προκειμένου να 

δημιουργήσουν μια ζώνη ασφαλείας, αλλά κατηγορούνται από τη σημερινή 

κυβέρνηση της Ρουάντα, όχι μόνο ότι δεν έκαναν αρκετά προκειμένου να 

σταματήσουν τη σφαγή αλλά και ότι συνέδραμαν σε αυτή - κατηγορία που μετά 

βδελυγμίας αντικρούει το Παρίσι. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι εγκατέλειψαν τα 

σπίτια τους αναζητώντας καταφύγιο σε γειτονικές χώρες. Τον Ιούλιο του 1994 

δυνάμεις του καλά οργανωμένου RPF κατέλαβαν την πρωτεύουσα της Ρουάντα, 

Κιγκάλι. Ως αποτέλεσμα περίπου δύο εκατομμύρια Χούτου, εξτρεμιστές που 

συμμετείχαν στη γενοκτονία αλλά και πολίτες, κατέφυγαν στη Λαϊκή Δημοκρατία 

του Κονγκό (τότε Ζαΐρ). Το RPF κατατρόπωσε τις κυβερνητικές δυνάμεις, 

υποχρεώνοντας τη μεταβατική κυβέρνηση να καταφύγει και αυτή στο Ζαΐρ, θέτοντας 

τέλος στη γενοκτονία. 
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      Εγκατάσταση προσφύγων και 

     αντιμετώπιση από τους άλλους! 

 

 

Αυτά για την ιστορία. Θα μπορούσε κανείς να πει πολλά για το ρόλο της Ευρώπης 

και κυρίως της Γαλλίας που υποστήριζε και προστάτευε τα εξτρεμιστικά στοιχεία που 

κυριαρχούσαν στην πολιτική ζωή της Ρουάντα, για τη Διεθνή Κοινότητα που έκλεινε 

τα μάτια στις προειδοποιητικές σφαγές των Τούτσι, για την συνενοχή του ΟΗΕ που 

αρνήθηκε να συνδράμει τα θύματα  και άφησε να σφαγιαστούν 800.000 Τούτσι υπό 

το βλέμμα των κυανόκρανων, για την Αμερικανική ηγεσία που δεν μπορούσε να 

ορίσει "πόσες πράξεις γενοκτονίας ισοδυναμούν με γενοκτονία". Κανείς "δεν 

γνώριζε", κανείς "δεν άκουσε" τίποτα. Και όταν οι σφαγές τελείωσαν και το RPF  υπό 

την ηγεσία του σημερινού προέδρου ανέλαβε τον έλεγχο της χώρας, οι δυτικές 

δυνάμεις από ενοχή για την προηγούμενη στάση τους, έτρεξαν πάλι να συνδράμουν 

τα "λάθος θύματα".  

Εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια ανθρωπιστικής βοήθειας δαπανήθηκαν για την 

προστασία των 2 εκατομμυρίων Χούτου που μέσα στη γενική σύγχυση διέφυγαν από 

τη χώρα και συγκεντρώθηκαν στα προσφυγικά στρατόπεδα γύρω από την πόλη 

Γκόμα στο γειτονικό Κονγκό. 

Τα εξτρεμιστικά στοιχεία και οι υπεύθυνοι της γενοκτονίας βρήκαν ασφαλές 

καταφύγιο στα στρατόπεδα αυτά όπου πάνω από 200 ανθρωπιστικές οργανώσεις τους 

πρόσφεραν φαγητό και περίθαλψη καθώς οι ίδιοι οργάνωναν την ολοκλήρωση της 

γενοκτονίας, απαγόρευαν στους πρόσφυγες να επιστρέψουν στη Ρουάντα και 

δημιουργούσαν τάγματα θανάτου που επιτίθονταν στα όμορα χωριά σκοτώνοντας και 

βιάζοντας τους επιζώντες. Στο μεταξύ στη Ρουάντα τα θύματα τους πέθαιναν στη 

σιωπή.... 

Η θλιβερή ιστορία τελειώνει με την επέμβαση της Ρουάντα στο Κονγκό το 1998, την 

εξουδετέρωση των εξτρεμιστών και τον επαναπατρισμό των δύο εκατομμυρίων 

Χούτου που είτε από φόβο, είτε από ενοχή αρνούνταν να επιστρέψουν πίσω. 

Και εδώ αρχίζει μια νέα ιστορία μιας χώρας που δεν μπορεί να ξεχάσει το παρελθόν 

της αλλά και που ο πόνος από τις μνήμες του είναι ακόμα πολύ νωπός. 

Χρειάστηκε μια γενιά για να καταστραφεί η χώρα, θα χρειαστούν τουλάχιστον 2 

γενεές για να επανακτηθεί η χαμένη εμπιστοσύνη και η αξιοπρέπεια. Τα θεμέλια 

όμως χτίζονται τώρα. 
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Μπουρούντι: Χιλιάδες πρόσφυγες από τη 
Ρουάντα ζουν σε συνθήκες εξαθλίωσης 

01/06/2005 

Οι ΓΧΣ εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους για τις απαράδεκτες συνθήκες διαβίωσης των 

προσφύγων από τη Ρουάντα οι οποίοι έχουν συγκεντρωθεί στον καταυλισμό Σονγκόρε. Ο 

καταυλισμός αυτός, που βρίσκεται στη βόρεια επαρχία Νγκόζι του Μπουρούντι, και απέχει 

μόλις 20 χιλιόμετρα από τα σύνορα με τη Ρουάντα, δε διαθέτει την απαιτούμενη 

χωρητικότητα και συνεπώς, δεν μπορεί να φιλοξενήσει 

όλους τους πρόσφυγες. 

Οι πρόσφυγες έφτασαν στο Σονγκόρε ύστερα από το 

βίαιο εκτοπισμό τους από τους πρόχειρους 

καταυλισμούς που είχαν στήσει για να βρουν καταφύγιο, 

μόλις το περασμένο σαββατοκύριακο. Ο καταυλισμός 

Σονγκόρε, χωρητικότητας 800 ατόμων, τώρα αριθμεί 6.700 

κατοίκους, ενώ την ίδια στιγμή πολλοί ακόμα πρόσφυγες 

κατευθύνονται σε αυτόν. Η έλλειψη νερού, πρόσβασης σε τρόφιμα και στέγη εξασθενίζουν 

την υγεία των προσφύγων και αυξάνουν τον κίνδυνο επιδημιών και υποσιτισμού. 

Καθώς περνούν οι μέρες, η κατάσταση γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη για τους 

πρόσφυγες, οι οποίοι έχουν ήδη υποστεί μία σειρά εκτοπίσεων και βίαιων μεταφορών από 

τον περασμένο Απρίλιο, όταν πέρασαν τα σύνορα για να ζητήσουν άσυλο στο γειτονικό 

Μπουρούντι. 

Οι ομάδες των ΓΧΣ, που παρεμβαίνουν στην περιοχή για να εκτιμήσουν την κατάσταση 

των προσφύγων, είναι θορυβημένες από όσα βιώνουν. «Οι πρόσφυγες ομόφωνα 

υποστηρίζουν ότι δε νιώθουν καθόλου ασφαλείς και ότι βιώνουν συνεχείς πιέσεις, ακόμα και 

βιαιοπραγίες, που στόχο έχουν να τους πιέσουν να επιστρέψουν στη Ρουάντα», δηλώνει η Σόνια 

Πέυρασολ, συντονίστρια του προγράμματος των ΓΧΣ στην περιοχή των Μεγάλων 

Λιμνών. «Και οι πρόσφυγες μάς λένε καθαρά ότι τουλάχιστον τώρα, δεν επιθυμούν να 

επιστρέψουν στην πατρίδα τους». 

Ένας πρόσφυγας στο Σονγκόρε περιέγραψε στους ΓΧΣ πώς καταστράφηκε ο καταυλισμός 

Μίχιγκο, όπου διέμενε πριν από τρεις μέρες: «Οι πρόσφυγες που διαμαρτύρονταν για την 

καταστροφή του καταυλισμού, αναγκάστηκαν να μπουν με τη βία μέσα σε φορτηγά και 

στάλθηκαν πίσω στη Ρουάντα. Μερικοί από αυτούς έχουν γυρίσει πάλι στο Μπουρούντι και 

βρίσκονται στον καταυλισμό Σονγκόρε». 

  

Μετά από μία μακρά περίοδο ανασφάλειας για το τι τους επιφυλάσσει το μέλλον, οι 

πρόσφυγες έχουν συνωστισθεί σε έναν καταυλισμό που είναι ακατάλληλος και βρίσκεται 

πολύ κοντά στα σύνορα και όπου η ανθρωπιστική βοήθεια παραμένει περιορισμένη. Στην 

πραγματικότητα, η πρόσβαση στον καταυλισμό Σονγκόρε επιτρέπεται μόνον όταν οι αρχές 

δεν πραγματοποιούν τις λεγόμενες «συναντήσεις ευαισθητοποίησης» που στόχο έχουν να 

πείσουν τους πρόσφυγες να επιστρέψουν στη Ρουάντα. 

 

© Sibylle Gerstl / MSF 
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 Τραγωδία στη ζούγκλα 
 Στα σύνορα Ζαΐρ - Ρουάντα ένα εκατομμύριο άνθρωποι 

παραμένουν άστεγοι, χωρίς τροφή και φάρμακα. Το δράμα του 
1994 επαναλαμβάνεται 

 

ΕΔΩ και μερικές εβδομάδες ένα εκατομμύριο άνθρωποι στην Κεντρική Αφρική 

παραμένουν άστεγοι, δίχως τροφή και εκτεθειμένοι σε κάθε είδους ασθένεια χωρίς να 

ενδιαφέρεται κανένας για την τύχη τους. Η μαζική έξοδος των Χούτου από τα 

στρατόπεδα προσφύγων του Ανατολικού Ζαΐρ απασχόλησε τα πρωτοσέλιδα των 

περισσότερων εφημερίδων του κόσμου, αλλά για τους περισσότερους από εμάς δεν 

ήταν παρά μια λεπτομέρεια της επικαιρότητας.  Και όμως εκεί στην πυκνή ζούγκλα 

των Μεγάλων Λιμνών επαναλαμβάνεται το δράμα του 1994, όταν έκπληκτοι 

ανακαλύπταμε τις φρικιαστικές σφαγές εκατοντάδων χιλιάδων αμάχων στη Ρουάντα. 

Ποιο είναι το πρόβλημα; Η προαιώνια έχθρα των Τούτσι και των Χούτου, 

πολυπληθών φυλών της Κεντρικής Αφρικής, που δεν τους αφήνει να ζήσουν 

αρμονικά. Οι αποικιοκρατικές δυνάμεις εκμεταλλεύθηκαν την έχθρα αυτή και 

ανάλογα με τα συμφέροντά τους τάσσονταν υπέρ της μιας ή της άλλης φυλής. Κράτη 

ολόκληρα δημιουργήθηκαν από την αρχή, νέοι σχεδιασμοί στον αφρικανικό χάρτη 

έγιναν για να εξυπηρετήσουν τις μεγάλες δυνάμεις, που ενδιαφέρονταν μόνο για τον 

τεράστιο ορυκτό πλούτο της περιοχής. Οι ξένοι άλλοτε στήριζαν τους μεν και άλλοτε 

τους δε, φροντίζοντας να διατηρούν τις ισορροπίες εκείνες που θα τους 

εξυπηρετούσαν καλύτερα. Με τον άνεμο ανεξαρτητοποίησης που έπνευσε στην 

Αφρική στις αρχές της δεκαετίας του '60, οι Χούτου και οι Τούτσι μοιράστηκαν στη 

Ρουάντα και στο Μπουρούντι. Οι σφαγές βέβαια δεν σταμάτησαν και οι πληθυσμοί 

συνέχισαν να αποδεκατίζονται. 

Η μεγαλύτερη σφαγή έγινε το 1994, όταν εκατοντάδες χιλιάδες Τούτσι, που 

επανέκτησαν τον έλεγχο της χώρας, σφαγιάστηκαν από τους υποχωρούντες Χούτου. 

Οι τελευταίοι βρήκαν καταφύγιο στο Ανατολικό Ζαΐρ, σε απόσταση αναπνοής από τα 

σύνορα με τη Ρουάντα. Εκεί δημιουργήθηκαν ειδικά στρατόπεδα για τη διαμονή τους, 

με πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών και ανθρωπιστικών οργανώσεων. Για τη 

συντήρηση αυτών των στρατοπέδων και τη διατροφή των προσφύγων (ανάμεσα 

στους οποίους υπάρχουν εγκληματικά στοιχεία, αλλά η πλειονότητά τους αποτελείται 

από δυστυχισμένους ανθρώπους χωρίς μέλλον) δαπανώνται περί το 1 εκατ. δολάρια 

την ημέρα. 

Τα στρατόπεδα αυτά όμως δημιουργήθηκαν σε λάθος τόπο. Γιατί στο Ανατολικό 

Ζαΐρ και κοντά στη λίμνη Κίβου έχει από αιώνες εγκατασταθεί ένα παρακλάδι της 

φυλής των Τούτσι, που ονομάζονται Μπανιαμουλένγκε. Αυτοί εκμεταλλεύθηκαν τις 

φυσικές δυνατότητες της περιοχής και ευημερούν σε σχέση με τους Ζαϊρινούς. Η 

κυβέρνηση της Ρουάντα, που ελέγχεται από τους Τούτσι, βοηθάει με οπλισμό και 
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χρήματα τους Μπανιαμουλένγκε, οι οποίοι διεκδικούν περισσότερη αυτονομία και 

αναγνώριση των δικαιωμάτων τους στην περιοχή. Η ισχυροποίηση των 

Μπανιαμουλένγκε ευνοεί τους Τούτσι της Ρουάντα, που θέλουν να έχουν τα δυτικά 

νώτα τους καλυμμένα από ομοφύλους τους, που θα μπορούν να τους ελέγχουν ανά 

πάσα στιγμή. 

Έτσι, από τη μια πλευρά υπάρχει η σύγκρουση των Μπανιαμουλένγκε με τον ζαϊρινό 

στρατό και από την άλλη η προσπάθεια των Χούτου (ή τουλάχιστον των 

εξτρεμιστικών στοιχείων τους) να εκδικηθούν τους Τούτσι της Ρουάντα και να 

επανέλθουν στο παιχνίδι της εξουσίας. Οι Χούτου έχουν την υποστήριξη του 

(διαλυμένου) ζαϊρινού καθεστώτος και με όπλα που προμηθεύονται πολύ εύκολα από 

τη διεθνή αγορά, παρά το εμπάργκο που έχει επιβληθεί (όπως αποκαλύπτει έκθεση 

των Ηνωμένων Εθνών που κυκλοφόρησε την περασμένη εβδομάδα), πραγματοποιούν 

κατά καιρούς μεμονωμένες επιθέσεις στη Ρουάντα. Τις τελευταίες εβδομάδες, ύστερα 

από την προέλαση των ανταρτών Μπανιαμουλένγκε, οι Χούτου πήραν και πάλι τους 

δρόμους, φοβούμενοι νέες σφαγές. 

Πού βρίσκονται τώρα; Άγνωστο. Οι οργανώσεις ανθρωπιστικής βοήθειας που δρουν 

στην περιοχή παραδέχονται ότι δεν έχουν την παραμικρή ιδέα για την τύχη τους. Η 

περιοχή όπου κατευθύνθηκαν οι περισσότεροι από 1 εκατ. πρόσφυγες είναι από τις 

πιο δύσβατες του πλανήτη μας. 

 

 
 

Θα μπορούσε κανείς να πει πολλά για το ρόλο της Ευρώπης και κυρίως της Γαλλίας 

που υποστήριζε και προστάτευε τα εξτρεμιστικά στοιχεία που κυριαρχούσαν στην 

πολιτική ζωή της Ρουάντα, για τη Διεθνή Κοινότητα που έκλεινε τα μάτια στις 

προειδοποιητικές σφαγές των Τούτσι, για την συνενοχή του ΟΗΕ που αρνήθηκε να 

συνδράμει τα θύματα  και άφησε να σφαγιαστούν 800.000 Τούτσι υπό το βλέμμα των 

κυανόκρανων, για την Αμερικανική ηγεσία που δεν μπορούσε να ορίσει "πόσες πράξεις 

γενοκτονίας ισοδυναμούν με γενοκτονία". Κανείς "δεν γνώριζε", κανείς "δεν άκουσε" 

τίποτα. Και όταν οι σφαγές τελείωσαν και το RPF  υπό την ηγεσία του σημερινού 

προέδρου ανέλαβε τον έλεγχο της χώρας, οι δυτικές δυνάμεις από ενοχή για την 

προηγούμενη στάση τους, έτρεξαν πάλι να συνδράμουν τα "λάθος θύματα".  

Εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια ανθρωπιστικής βοήθειας δαπανήθηκαν για την 

προστασία των 2 εκατομμυρίων Χούτου που μέσα στη γενική σύγχυση διέφυγαν από τη 

χώρα και συγκεντρώθηκαν στα προσφυγικά στρατόπεδα γύρω από την πόλη Γκόμα στο 

γειτονικό Κονγκό. 
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            Η Λίμνη Κίβου αποτελεί το φυσικό σύνορο της Ρουάντα με το Κονγκό. 
                Απέναντι βρίσκεται η πόλη Γκόμα όπου 2.000.000 Χούτου κατέφυγαν μετά τη γενοκτονία 

 

 

Τα εξτρεμιστικά στοιχεία και οι υπεύθυνοι της γενοκτονίας βρήκαν ασφαλές καταφύγιο 

στα στρατόπεδα αυτά όπου πάνω από 200 ανθρωπιστικές οργανώσεις τους πρόσφεραν 

φαγητό και περίθαλψη καθώς οι ίδιοι οργάνωναν την ολοκλήρωση της γενοκτονίας, 

απαγόρευαν στους πρόσφυγες να επιστρέψουν στη Ρουάντα και δημιουργούσαν τάγματα 

θανάτου που επιτίθονταν στα όμορα χωριά σκοτώνοντας και βιάζοντας τους επιζώντες. 

Στο μεταξύ στη Ρουάντα τα θύματα τους πέθαιναν στη σιωπή.... 

Η θλιβερή ιστορία τελειώνει με την επέμβαση της Ρουάντα στο Κονγκό το 1998, την 

εξουδετέρωση των εξτρεμιστών και τον επαναπατρισμό των δύο εκατομμυρίων Χούτου 

που είτε από φόβο, είτε από ενοχή αρνούνταν να επιστρέψουν πίσω. 

Και εδώ αρχίζει μια νέα ιστορία μιας χώρας που δεν μπορεί να ξεχάσει το παρελθόν 

της αλλά και που ο πόνος από τις μνήμες του είναι ακόμα πολύ νωπός. 

Σήμερα η Ρουάντα κοιτάζει μπροστά. Τα τελευταία χρόνια η πρωτεύουσα της χώρας 

έχει εξελιχθεί σε μια απο τις πιο ευχάριστες πόλεις της ανατολικής Αφρικής. 

Ασφαλτοστρωμένοι δρόμοι, μοντέρνα φανάρια κυκλοφορίας, φρεσκοβαμμένα κτήρια 

και  καταπράσινα πάρκα με ανθισμένα ντοματόδεντρα και κατακίτρινα μάνγκο κοσμούν 

την πόλη. Κεντρικές πλατείες με όμορφα συντριβάνια, άνθρωποι που περπατούν 

αγκαλιασμένοι στους δρόμους και σου χαμογελούν, μικρά παιδιά που ετοιμάζονται για 

το σχολείο με γέλια και φωνές συνθέτουν την εικόνα. Στο Κιγκάλι οι παραγκουπόλεις 

αντικαθίστανται σταδιακά από κυβερνητικά σπίτια, η πόλη ηλεκτροδοτείται και η 

κυβέρνηση χτίζει αντλίες νερού ώστε όλοι οι κάτοικοι να έχουν πρόσβαση σε ασφαλές 

νερό. 

Η πόλη των χιλίων λόφων μοιάζει να βρίσκει σιγά σιγά την χαμένη της αξιοπρέπεια...Η 

κυβέρνηση φέρεται να έχει μεγαλεπήβολα σχέδια για αυτή την μικρή χώρα της 

ανατολικής Αφρικής. Ένα ανεπτυγμένο οδικό δίκτυο ενώνει πλέον την επαρχία με την 

πρωτεύουσα και τα διασκορπισμένα χωριά ΄συγκεντρώνονται σε νεόχτιστους οικισμούς 

ώστε να είναι δυνατή η ηλεκτροδότηση τους και η σύνδεση τους με υδρευτικό και 

αποχετευτικό δίκτυο. 
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Διασχίζοντας τις επαρχίες της Ρουάντα εντυπωσιάζεσαι από τα καταπράσινα τοπία και 

τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις στις πλαγιές των λόφων. Τα ηφαιστειακά πετρώματα έχουν 

δημιουργήσει χιλιάδες στρέμματα εύφορης καλλιεργήσιμης γης στους πρόποδες των 

επιβλητικών βουνών όπου βρίσκουν καταφύγιο οι σπάνιοι γορίλες της χώρας.  

Η Ρουάντα είναι σήμερα περήφανη για το μοναδικό φυσικό της περιβάλλον και το 

προστατεύει με κάθε τρόπο. Αυστηρές ποινές περιμένουν όποιον κόψει δένδρα, κάψει 

σκουπίδια ή αφήσει απορρίμματα στα εθνικά πάρκα και στους δρόμους της. 

 

                        

 

                    

 

 

Στις επαρχίες και στις πόλεις της Ρουάντα δεν θα βρεις τις πολύχρωμες αφρικανικές 

αγορές ούτε το πολύβουο πλήθος των μικροπωλητών, ούτε την άναρχη τάξη που 

συναντάμε συχνά στην Αφρική. Όλα ακολουθούν ένα ρυθμό και οι άνθρωποι πλέον 

επιθυμούν να ξεχάσουν και να προχωρήσουν μπροστά. Όμως τα εμπόδια είναι ακόμα 

πολλά. Παρ΄ όλη την οικονομική ανάπτυξη και την πάταξη της διαφθοράς, οι μισθοί 

παραμένουν χαμηλοί, η ανεργία καλπάζει και τα σχολεία συχνά υπολειτουργούν. Με 

εκατοντάδες χιλιάδες δασκάλους και καθηγητές να έχουν χαθεί στα χρόνια της 

γενοκτονίας και μια ολόκληρη γενιά ορφανών παιδιών, η χώρα σήμερα πάσχει από 

έλλειψη μορφωμένων ανθρώπων που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη και 

στην έξοδο απότην φτώχεια. Η προσπάθεια για αλλαγή της επίσημης γλώσσας από τα 

γαλλικά στα αγγλικά έχει κάνει την μετάβαση στην "νέα εποχή" ακόμα πιο δύσκολη. 
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Στις επαρχίες και στα χωριά η φτώχεια και οι συνέπειες της γενοκτονίας είναι ακόμα 

εμφανείς και αποτελούν την μεγαλύτερη πρόκληση της χώρας στη νέα χιλιετία. Με 

επενδύσεις εκατομμυρίων στην αγροτική της παραγωγή και ένα φιλόδοξο πρόγραμμα 

να δοθούν αγελάδες, κατσίκες και πουλερικά σε κάθε φτωχό κάτοικο η Ρουάντα 

προσπαθεί να διασφαλίσει το βιοτικό επίπεδο των πολιτών της. 

Η κυβέρνηση γνωρίζει καλά πως  ο μόνος τρόπος να νικήσει τους δαίμονες του 

παρελθόντος είναι να χτίσει υγιείς θεσμούς και να προσφέρει σε όλους τους πολίτες μια 

αξιοπρεπή διαβίωση και με ίσες ευκαιρίες, μακριά από τη φτώχεια και την εξαθλίωση.   

Χρειάστηκε μια γενιά για να καταστραφεί η χώρα, θα χρειαστούν τουλάχιστον 2 γενεές 

για να επανακτηθεί η χαμένη εμπιστοσύνη και η αξιοπρέπεια. Τα θεμέλια όμως 

χτίζονται τώρα. 

 
Η θλιβερή ιστορία της Ρουάντα τελειώνει με την επέμβαση της στο Κονγκό το 1998, την 

εξουδετέρωση των εξτρεμιστών και τον επαναπατρισμό των δύο εκατομμυρίων Χούτου 

που είτε από φόβο, είτε από ενοχή αρνούνταν να επιστρέψουν πίσω. 

Και εδώ αρχίζει μια νέα ιστορία μιας χώρας που δεν μπορεί να ξεχάσει το παρελθόν της 

αλλά και που ο πόνος απο τις μνήμες του είναι ακόμα πολύ νωπός. 

Σήμερα η Ρουάντα κοιτάζει μπροστά. Τα τελευταία χρόνια η πρωτεύουσα της χώρας έχει 

εξελιχθεί σε μια απο τις πιο ευχάριστες πόλεις της ανατολικής Αφρικής. Ασφαλτοστρωμένοι 

δρόμοι, μοντέρνα φανάρια κυκλοφορίας, φρεσκοβαμμένα κτήρια και  καταπράσινα πάρκα με 

ανθισμένα ντοματόδεντρα και κατακίτρινα μάνγκο κοσμούν την πόλη. Κεντρικές πλατείες με 

όμορφα συντριβάνια, άνθρωποι που περπατούν αγκαλιασμένοι στους δρόμους και σου 

χαμογελούν, μικρά παιδιά που ετοιμάζονται για το σχολείο με γέλια και φωνές συνθέτουν 

την εικόνα. Στο Κιγκάλι οι παραγκούπολεις αντικαθίστανται σταδιακά από κυβερνητικά 

σπίτια, η πόλη ηλεκτροδοτείται και η κυβέρνηση χτίζει αντλίες νερού ώστε όλοι οι κάτοικοι 

να έχουν πρόσβαση σε ασφαλές νερό. 

Η πόλη των χιλίων λόφων μοιάζει να βρίσκει σιγά σιγά την χαμένη της αξιοπρέπεια...Η 

κυβέρνηση φέρεται να έχει μεγαλεπήβολα σχέδια για αυτή την μικρή χώρα της 

ανατολικής Αφρικής. Ένα ανεπτυγμένο οδικό δίκτυο ενώνει πλέον την επαρχία με την 

πρωτεύουσα και τα διασκορπισμένα χωριά ΄συγκεντρώνονται σε νεόχτιστους οικισμούς 
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ώστε να είναι δυνατή η ηλεκτροδότηση τους και η σύνδεση τους με υδρευτικό και 

αποχετευτικό δίκτυο. 

  
 

  

   

Διασχίζοντας τις επαρχίες της Ρουάντα εντυπωσιάζεσαι από τα καταπράσινα τοπία και 

τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις στις πλαγιές των λόφων. Τα ηφαιστειακά πετρώματα έχουν 
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δημιουργήσει χιλιάδες στρέμματα εύφορης καλλιεργήσιμης γης στους πρόποδες των 

επιβλητικών βουνών όπου βρίσκουν καταφύγιο οι σπάνιοι γορίλες της χώρας.  

Η Ρουάντα είναι σήμερα περήφανη για το μοναδικό φυσικό της περιβάλλον και το 

προστατεύει με κάθε τρόπο. Αυστηρές ποινές περιμένουν όποιον κόψει δένδρα, κάψει 

σκουπίδια ή αφήσει απορρίμματα στα εθνικά πάρκα και στους δρόμους της. 

 

 

 

 

Στις επαρχίες και στις πόλεις της Ρουάντα δεν θα βρεις τις πολύχρωμες αφρικανικές 

αγορές ούτε το πολύβουο πλήθος των μικροπωλητών, ούτε την άναρχη τάξη που 

συναντάμε συχνά στην Αφρική. Όλα ακολουθούν ένα ρυθμό και οι άνθρωποι πλέον 

επιθυμούν να ξεχάσουν και να προχωρήσουν μπροστά. Όμως τα εμπόδια είναι ακόμα 

πολλά. Παρ όλη την οικονομική ανάπτυξη και την πάταξη της διαφθοράς, οι μισθοί 

παραμένουν χαμηλοί, η ανεργία καλπάζει και τα σχολεία συχνά υπολειτουργούν. Με 

εκατοντάδες χιλιάδες δασκάλους και καθηγητές να έχουν χαθεί στα χρόνια της 

γενοκτονίας και μια ολόκληρη γενιά ορφανών παιδιών, η χώρα σήμερα πάσχει από 

έλλειψη μορφωμένων ανθρώπων που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη και 

στην έξοδο από την φτώχεια. Η προσπάθεια για αλλαγή της επίσημης γλώσσας από τα 

γαλλικά στα αγγλικά έχει κάνει την μετάβαση στην "νέα εποχή" ακόμα πιο δύσκολη. 

 

Παρ όλη την οικονομική ανάπτυξη και την πάταξη της διαφθοράς, οι μισθοί παραμένουν 

χαμηλοί, η ανεργία καλπάζει και τα σχολεία συχνά υπολειτουργούν. Με εκατοντάδες 

χιλιάδες δασκάλους και καθηγητές να έχουν χαθεί στα χρόνια της γενοκτονίας και μια 

ολόκληρη γενιά ορφανών παιδιών, η χώρα σήμερα πάσχει από έλλειψη μορφωμένων 

ανθρώπων που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη και στην έξοδο από την 

φτώχεια. Η προσπάθεια για αλλαγή της επίσημης γλώσσας από τα γαλλικά στα αγγλικά 

έχει κάνει την μετάβαση στην "νέα εποχή" ακόμα πιο δύσκολη. 

 
   

Στις επαρχίες και στα χωριά η φτώχεια και οι συνέπειες της γενοκτονίας είναι ακόμα 

εμφανείς και αποτελούν την μεγαλύτερη πρόκληση της χώρας στη νέα χιλιετία.  Με 
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επενδύσεις εκατομμυρίων στην αγροτική της παραγωγή και ένα φιλόδοξο πρόγραμμα να 

δοθούν αγελάδες, κατσίκες και πουλερικά σε κάθε φτωχό κάτοικο η Ρουάντα προσπαθεί 

να διασφαλίσει το βιοτικό επίπεδο των πολιτών της.  

Η κυβέρνηση γνωρίζει καλά πως  ο μόνος τρόπος να νικήσει τους δαίμονες του 

παρελθόντος είναι να χτίσει υγιείς θεσμούς και να προσφέρει σε όλους τους πολίτες μια 

αξιοπρεπή διαβίωση και με ίσες ευκαιρίες, μακριά απο τη φτώχεια και την εξαθλίωση.  ΄ 

Χρειάστηκε μια γενιά για να καταστραφεί η χώρα, θα χρειαστούν τουλάχιστον 2 γενεές 

για να επανακτηθεί η χαμένη εμπιστοσύνη και η αξιοπρέπεια. Τα θεμέλια όμως χτίζονται 

τώρα. 
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ΘΕΜΑ 5
Ο

  

 

ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΣΤΗ ΣΥΡΙΑ 

 

Ο εμφύλιος σπαραγμός στην Συρία χαρακτηρίστηκε ως η μεγαλύτερη ανθρωπιστική 

κρίση που χτύπησε την ανθρωπότητα από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. 

Περισσότεροι από 300.000 άνθρωποι έχουν χάσει την ζωή τους τα τελευταία τέσσερα 

χρόνια, ενώ 10,6 εκατομμύρια άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες 

τους. Πως όμως φτάσαμε ως εδώ; 

 

Φεβρουάριος 2011: Την στιγμή που οι διαμαρτυρίες αυξάνονταν στη Μέση Ανατολή, 

παιδιά στην Νότια Συρία συνελήφθησαν και τιμωρήθηκαν για ένα γκράφιτι που 

εναντιωνόταν στο καθεστώς. 

 

Μάρτιος 2011: Πλήθος κόσμου ξεχύνεται στους δρόμους για να διαμαρτυρηθεί για 

τους βασανισμούς. Οι δυνάμεις της κυβέρνησης ανοίγουν πυρ, σκοτώνοντας δεκάδες. 

 

Ιούλιος 2011: Οι διαδηλωτές οργανώνονται, ενώ διάφορες αντικαθεστωτικές 

οργανώσεις ξεπηδούν με στόχο να ανατρέψουν τον πρόεδρο Μπασάρ αλ Ασάντ. 

 

Αύγουστος-Οκτώβριος 2011: Οι ΗΠΑ και η ΕΕ καλούν τον Ασάντ να παραιτηθεί, η 

Ρωσία και η Κίνα ασκούν βέτο στην πρόταση των Ηνωμένων Εθνών να δοθεί τέλος 

στο αιματοκύλισμα. 

 

Δεκέμβριος 2011-Φεβρουάριος 2012: Πολλές ακραίες ισλαμιστικές οργανώσεις 

ξεπηδούν ανάμεσα στους αντικαθεστωτικούς με την ευχή του Ayman al-Zawahiri, 

αρχηγού της al Qaeda. 

 

Απρίλιος 2012: Ο πρώην επικεφαλής των Ηνωμένων Εθνών, Κόφι Ανάν, προτείνει 

σχέδιο για μείωση των εχθροπραξιών, το οποίο ποτέ όμως δεν τέθηκε σε λειτουργία. 
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Ιούνιος-Ιούλιος 2012: Ο ΟΗΕ κατηγορεί την Συρία για εγκλήματα κατά της 

ανθρωπότητας. 

 

Αύγουστος 2012: Ο Μπάρακ Ομπάμα προειδοποιεί τον Ασάντ ότι εάν κάνει χρήση 

χημικών όπλων, θα περάσει μια «κόκκινη γραμμή». 

 

Φεβρουάριος 2013: Οι νεκροί αγγίζουν τους 60.000 και οι ΗΠΑ υπόσχονται ότι θα 

ενισχύσουν με φάρμακα και τρόφιμα τους Σύρους επαναστάτες. 

 

Άνοιξη 2013: Οι τζιχαντιστές, σπόροι της al Qaeda, καταλαμβάνουν την πόλη Raqqa 

στην βόρεια Συρία. 

 

Μάιος 2013: Η ΕΕ κάνει εμπάργκο στην Συρία και παρέχει όπλα στους 

αντικαθεστωτικούς. Η Ρωσία από την άλλη ενισχύει τις δυνάμεις του Ασάντ. 

 

Αύγουστος 2013: Εκατοντάδες άνθρωποι σκοτώνονται έξω από την Δαμασκό, σε μια 

επίθεση όπου όλα δείχνουν ότι έγινε χρήση χημικών όπλων. Ο Ομπάμα ζητά από το 

Κογκρέσο να εγκρίνει μια στρατιωτική επιχείρηση στη Συρία. 

 

Σεπτέμβριος 2013: Οι ΗΠΑ επιτίθενται στις συριακές δυνάμεις και η Ρωσία ζητά να 

τεθεί η χρήση χημικών όπλων στην Συρία κάτω από διεθνή έλεγχο. 

 

Φεβρουάριος 2014: Συζητήσεις για μια ειρηνική λύση στον πόλεμο δεν οδηγούν 

πουθενά. Οι νεκροί αγγίζουν τους 140.000 και εκατοντάδες άνθρωποι ξεκινούν το 

ταξίδι της προσφυγιάς. 

 

Ιούνιος 2014: Οι ακραίες ισλαμικές οργανώσεις εγκαθιδρύουν το Ισλαμικό Κράτος 

που ξεκινά από την δυτική Συρία και εκτείνεται στο ανατολικό Ιράκ. Ηγέτης είναι ο 

Abu Bakr al-Baghdadi και η οργάνωση καταλαμβάνει την Μοσούλη. 

 

Αύγουστος 2014: Το Ισλαμικό Κράτος δημοσιεύει τον αποκεφαλισμό του 

αμερικανού δημοσιογράφου James Foley. Είχαν προηγηθεί δεκάδες δολοφονίες 
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ξένων δημοσιογράφων και γιατρών που είχαν καταφτάσει στη Συρία. 

 

Σεπτέμβριος 2014: Οι ΗΠΑ ξεκινούν τις αεροπορικές επιδρομές στη Συρία με στόχο 

την καταπολέμηση του Ισλαμικού Κράτους. 

 

Ιανουάριος 2015: Οι Κούρδοι αντάρτες απωθούν τους τζιχαντιστές από το Κομπάνι. 

 

Μάιος-Αύγουστος 2015: Το Ισλαμικό Κράτος καταλαμβάνει την Παλμύρα και 

καταστρέφει αρχαιότητες. 

 

Σεπτέμβριος 2015: Η Ρωσία ξεκινά αεροπορικές επιδρομές εναντίον των ανταρτών 

στη Συρία. 

 

 

Οι Αμερικάνοι στέλνουν ειδικές δυνάμεις κατά του ISIS στη Συρία με σκοπό να 

βοηθήσουν στο συντονισμό των επιχειρήσεων κατά των τζιχαντιστών. Άνδρες και 

μάλιστα μέλη των ειδικών δυνάμεων αποτελούν μια ομάδα  περίπου πενήντα ανδρών 

που θα συντονίσουν τις τοπικές δυνάμεις και θα βοηθήσουν στις προσπάθειες του 

διεθνούς συνασπισμού που εναντιώνεται στο Ισλαμικό κράτος. 

Η κατάπαυση του πυρός συνεχώς παραβιάζεται. Βόμβες σκότωσαν παιδιά μιας 

σχολικής τάξης όταν έπληξαν μια αίθουσα σχολείου σε πόλη που τελεί υπό τον 

έλεγχο των ανταρτών , στο Χαλέπι, κατήγγειλε το Συριακό Παρατηρητήριο 

Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, στις 11/1/16.Οι τζιχαντιστές εξαπέλυσαν στις 30/12 

επίθεση εναντίον των περιοχών που τελούσαν υπό τον έλεγχο των συριακών 

δημοκρατικών δυνάμεων στην επαρχία Ράκα. 

Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο στις 29/12 το Ισλαμικό χαλιφάτο έχει εκτελέσει 

πάνω από 2000 πολίτες της Συρίας στους 18 μήνες από την κυριαρχία του σε 

περιοχές της Συρίας και του Ιράκ. 

Γιατί αυτός ο αδυσώπητος αδελφοκτόνος σπαραγμός, ρώτησα μια ομάδα νέων από τη 

Συρία; Η απάντησή τους ξεκάθαρη και αφοπλιστική: Το θρησκευτικό μίσος μεταξύ 

των διαφόρων φυλών που απαρτίζουν τον συριακό πληθυσμό και κυρίως μεταξύ των 

Σουνιτών και οι Σιιτών, των δύο δηλαδή κύριων μουσουλμανικών ιδεολογιών… Οι 

ισλαμιστές Σουνίτες μάχονται το καθεστώς Άσαντ, όχι βέβαια για να 

«απελευθερώσουν» όπως ισχυρίζονται τον λαό της Συρίας από τον «τύραννο», αλλά 

για να επιβάλουν τον δικό τους ισλαμικό νόμο με στόχο να κατασκευάσουν ένα 

κράτος που θα έχει την καθολική επιβολή της «σαρίας». 
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Ωστόσο, φαίνεται ότι στη Συρία ξέσπασε και δεύτερος εμφύλιος, αυτός μεταξύ 

ομάδων που ανήκουν ευρύτερα στους αντικαθεστωτικούς, υπό την έννοια ότι τους 

ενώνει η κοινή επιθυμία ανατροπής του καθεστώτος του Μπασάρ Αλ Άσαντ, με 

διαφορετικά βέβαια κίνητρα η κάθε πλευρά. Είναι όμως ο θρησκευτικός και 

φυλετικός φανατισμός μόνο που προκαλούν αυτή την πρωτοφανή κρίση στη Συρία η 

οποία με κινηματογραφική ταχύτητα εξελίσσεται σε μια ανελέητη βαρβαρότητα 

δίχως τέλος; Σε πρόσφατο άρθρο της η «Daily Mail» αναρωτιέται: «Μπορεί η 

σύγκρουση να πυροδοτήσει τον 3ο Παγκόσμιο Πόλεμο;». Ακραία άποψη, αν και η 

αλήθεια είναι ό,τι αυτό που στην αρχή ξεκίνησε ως μια μικρή εσωτερική διαμάχη, 

σήμερα προκαλεί αναστάτωση σε ολόκληρη την ευρύτερη περιοχή της Μέσης 

Ανατολής αλλά και παγκόσμια. 

Το καθεστώς Άσαντ υποστηρίζεται από τον στρατό και τις μυστικές υπηρεσίες, τους 

χριστιανούς που τρέμουν στην ιδέα εγκαθίδρυσης ισλαμικού κράτους σε 

ενδεχόμενη πτώση του Σύρου ηγέτη, τους Μπααθιστές που είναι ο τοπικός κλάδος 

του κόμματος του Σαντάμ Χουσεΐν στο Ιράκ, τους Αλεβίτες που αποτελούν το 12% 

του πληθυσμού (αλλά το 80% των αξιωματούχων του στρατού και το 90% των 

στρατηγών) και οι οποίοι διαθέτουν τη φονική εθνοφρουρά «shabbiha» που 

ειδικεύεται σε πάσης φύσεως εξολοθρεύσεις και ασφαλώς τους εύπορους 

επιχειρηματίες της Δαμασκού που μάχονται για τα οικονομικά κυρίως συμφέροντά 

τους, ενώ στο πλευρό του Άσαντ στέκονται τόσο το Ιράν όσο και η Χεζμπολάχ του 

Λιβάνου. Οι χριστιανοί αποτελούν το 10% του πληθυσμού της Συρίας ενώ 10% είναι 

και οι Κούρδοι, που είναι Σουνίτες. 

Στον αντίποδα, οι δυνάμεις που αντιτίθενται στον Άσαντ αποτελούνται από χιλιάδες 

μαχητές που καταφτάνουν στη χώρα από όλη την περιοχή και υποστηρίζονται από 

την ισλαμιστική οργάνωση «Jabhat al-Nusra», η οποία είναι παρακλάδι της Αλ 

Κάιντα στο Ιράκ. Οι περισσότεροι αντάρτες είναι ισλαμιστές της Μουσουλμανικής 

Αδελφότητας, την οποία «τρέφουν» με χρήματα και όπλα σουνιτικά κράτη όπως το 

Κατάρ και η Σαουδική Αραβία. 

Ασφαλώς, οι μεγάλες δυνάμεις δεν έχουν μείνει έξω από τον αιματηρό χορό, που 

κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πού θα οδηγήσει. Το σίγουρο είναι ότι όλοι 

παρακολουθούμε με κομμένη την ανάσα καθώς ό,τι συμβαίνει στην περιοχή έχει 

επιπτώσεις σε ολόκληρη την παγκόσμια κοινότητα, με πρώτο το Ισραήλ, το οποίο 

μοιράζεται τα σύνορα στα υψίπεδα του Γκολάν με τη Συρία και δεν βλέπει με καλό 

μάτι τις διαθέσεις του Άσαντ. Και ως γνωστόν ό,τι επηρεάζει το Ισραήλ, απασχολεί 

και την Ουάσινγκτον, η οποία (μαζί με ΝΑΤΟ) βλέπει με καλό μάτι τα συμφέροντα 

των ανταρτών. Την ίδια ώρα, Ρωσία και Κίνα στηρίζουν το καθεστώς του Μπασάρ 

Αλ Άσαντ, κρίνοντας ότι εξαπατήθηκαν από τη Δύση στην περίπτωση της Λιβύης, 

προ διετίας, όταν αντικαθεστωτικοί ανέτρεψαν τον Μουαμάρ Καντάφι και είναι 

αποφασισμένες να μην επιτρέψουν στα δυτικά συμφέροντα να εισχωρήσουν και στη 

Συρία. 
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ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ ΕΜΦΥΛΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΣΤΗΝ ΣΥΡΙΑ 

Μάρτιος 03 2015 09:25 

Η κλιματική αλλαγή και η ξηρασία συνέβαλαν σημαντικά στο ξέσπασμα του 

εμφύλιου πολέμου στη Συρία, το συμπέρασμα αμερικανικής μελέτης 

Η κλιματική αλλαγή, που προκάλεσε ξηρασία - ρεκόρ στη Συρία κατά την περίοδο 

2006 - 2010, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο να ξεσπάσει ο καταστρεπτικός εμφύλιος 

πόλεμος το 2011, που συνεχίζεται μέχρι σήμερα στην περιοχή και ο οποίος άνοιξε τον 

δρόμο για την ανάδυση των ακραίων ισλαμιστών του ISIS τόσο στη Συρία, όσο και 

στο γειτονικό Ιράκ. 

Αυτό είναι το συμπέρασμα μιας νέας αμερικανικής επιστημονικής μελέτης, που 

συσχετίζει την πολύνεκρη σύγκρουση, με πάνω από 200.000 νεκρούς έως τώρα, με 

τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της ανθρωπογενούς ανόδου της θερμοκρασίας. 

Οι ερευνητές του Γεωπαρατηρητηρίου Λαμόντ Ντόχερτι του Πανεπιστημίου 

Κολούμπια της Νέας Υόρκης, με επικεφαλής τον κλιματολόγο Ρίτσαρντ Σίγκερ, που 

έκαναν τη σχετική δημοσίευση στα «Πρακτικά της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών» 

(PNAS) των ΗΠΑ, σύμφωνα με τους «Τάιμς της Νέας Υόρκης», το "Science" και το 

"New Scientist", ανέφεραν ότι η ξηρασία στη Μέση Ανατολή κατά την προηγούμενη 

δεκαετία ήταν η χειρότερη που έχει ποτέ καταγραφεί, οδηγώντας σε σημαντικές 

ελλείψεις νερού και σε καταστροφή μεγάλου μέρους της γεωργίας. 

Η περιβαλλοντική πίεση οδήγησε πολλούς αγρότες να συρρεύσουν στις πόλεις, 

αυξάνοντας την φτώχεια. Σε συνδυασμό με τους κακούς χειρισμούς της κυβέρνησης 

Άσαντ και άλλους παράγοντες (δημογραφικούς, θρησκευτικούς, ιστορικούς κ.α.), 

ήταν θέμα χρόνου να πυροδοτηθεί ο εμφύλιος. 

«Δεν λέμε ότι η ξηρασία προκάλεσε τον πόλεμο. Υποστηρίζουμε ότι αυτή 

προστέθηκε σε όλους τους άλλους παράγοντες και έκανε το ποτήρι να ξεχειλίσει, 

οδηγώντας σε ανοικτή σύγκρουση», δήλωσε ο Ρίτσαρντ Σίγκερ. 

Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι οι ακραίες καιρικές συνθήκες και ιδίως οι 

ξηρασίες αυξάνουν αισθητά την πιθανότητα εκδήλωσης βίας, με πιθανή κατάληξη 

έναν κανονικό πόλεμο. Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι, εξαιτίας της 

επιδεινούμενης κλιματικής αλλαγής, αυτό το «σενάριο» θα γίνεται όλο και πιο οικείο 

τα επόμενα χρόνια σε διάφορα μέρη του κόσμου. 

Οι ερευνητές εκτίμησαν ότι στην περιοχή της «εύφορης ημισελήνου» (Συρία - Ιράκ), 

όπου πιστεύεται ότι πρωτοεμφανίστηκε η γεωργία και η κτηνοτροφία πριν από 

περίπου 10.000 έως 12.000 χρόνια, μετά το 1900 η μέση θερμοκρασία ανέβηκε κατά 

1 έως 1,2 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι βροχές μειώθηκαν κατά 10% τουλάχιστον. 

Η περιοχή γνώρισε μεγάλες ξηρασίες κατά τις δεκαετίες του ’50, του ’80 και του ’90, 
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αλλά καμία δεν ήταν τόσο σοβαρή, όσο αυτή του 2006 - 2010, που ήταν η πιο έντονη 

και η μεγαλύτερη σε διάρκεια. Η ξηρασία ήλθε να προστεθεί στην μεγάλη αύξηση 

του πληθυσμού της Συρίας, από μόλις 4 εκατομμύρια το 1950 σε 22 εκατομμύρια 

σήμερα. Ένα από τα λάθη της κυβέρνησης Άσαντ ήταν ότι ευνόησε την υιοθέτηση 

της βαμβακοκαλλιέργειας, που είναι πολύ απαιτητική σε νερό. 

Κάποια στιγμή, η αγροτική παραγωγή, που αποτελεί το ένα τέταρτο του ΑΕΠ της 

Συρίας, «βούλιαξε», εμφανίζοντας μείωση κατά το ένα τρίτο, ιδίως στα 

βορειοανατολικά, δηλαδή ακριβώς στην περιοχή που σήμερα ελέγχουν οι ακραίοι 

ισλαμιστές. Οι τιμές των δημητριακών διπλασιάστηκαν, ενώ οι ασθένειες 

πολλαπλασιάστηκαν στην ύπαιθρο. Περίπου 1,5 εκατομμύρια άνθρωποι κατέφυγαν 

στις πόλεις ή έγιναν πρόσφυγες σε άλλες χώρες. Εν μέσω μιας κατάστασης που 

γινόταν ολοένα πιο χαώδης, ξέσπασε η εμφύλια σύγκρουση. 

Δεν είναι η πρώτη φορά που αποσταθεροποιείται η περιοχή λόγω περιβαλλοντικών 

πιέσεων. Μια άλλη πρόσφατη επιστημονική μελέτη συμπέρανε ότι η ακκαδική 

αυτοκρατορία, που ήλεγχε την περιοχή πριν από 4.200 χρόνια, πιθανότατα 

κατέρρευσε επίσης εξαιτίας της παρατεταμένης ξηρασίας. 
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Οι συριακές εξαγωγές προϊόντων και πρώτων υλών ξεπέρασαν το 2010 σε αξία τα 

δύο δισ. ευρώ. Σήμερα έχουν περιοριστεί μόλις στο ένα τέταρτο. Ένα από τα αίτια 

αυτής της εξέλιξης είναι και οι κυρώσεις που έχει επιβάλει στη χώρα η ΕΕ, για την 

καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το συριακό καθεστώς του προέδρου 

Μπασάρ αλ Άσαντ. Ενδεικτική της οικονομικής καταστροφής που έχει συντελεστεί 

είναι η δραστική μείωση της παραγωγής πετρελαίου: από τα 400.000 βαρέλια 

ημερησίως έχει περιοριστεί σε λιγότερα από τα μισά. 

 

Στη Συρία γίνεται πόλεμος ο οποίος έχει κοστίσει τη ζωή σε περισσότερους από 

150.000 ανθρώπους έχει ξεσπιτώσει και οδηγήσει στην προσφυγιά εκατομμύρια 

άλλους.  Πρόκειται για έναν πόλεμο που οι ανείπωτες αγριότητες που τον 
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συνοδεύουν μπορούν  να φτάσουν  στα μάτια των δισεκατομμυρίων ανθρώπων που 

έχουν πρόσβαση στο internet. 

 

Οι στρατιώτες φαίνονται πεσμένοι στο έδαφος, χωρίς ρούχα στο πάνω μέρος του 

σώματός τους και με δεμένα χέρια ενώ ομάδα ανταρτών τους σημαδεύουν με όπλα. 

Οι περισσότεροι από τους στρατιώτες φαίνεται να έχουν τραύματα στην πλάτη τους. 

Στο τέλος, τα νεκρά σώματα των στρατιωτών πετιούνται σε ένα πηγάδι ενώ ένας από 

τους ενόπλους που πυροβόλησαν κοιτά στην κάμερα και χαμογελά. Πιστεύεται πως ο 

Issa έχει την υποστήριξη περίπου 300 μαχητών που είναι πρόθυμοι να συμμετάσχουν 

στην εκτέλεση αιχμάλωτων στρατιωτών. 

 

Ο πόλεμος προκάλεσε σε 1,5 εκατομμύριο Σύρους κάποιον τραυματισμό ή μία 

μόνιμη αναπηρία. 

 

«Αυτός είναι ο όρκος μας: θα πάρουμε εκδίκηση», λένε οι αντάρτες πριν 

πυροβολήσουν αιχμάλωτους στρατιώτες. 

 

Υπάρχουν αρκετές αντικρουόμενες με τα γεγονότα θεωρίες σχετικά με το 

παρασκήνιο πίσω από την άνοδο των τζιχαντιστών. Πώς ξεκίνησαν, ποιοι είναι οι 

υποστηρικτές και ποιοι οι πραγματικοί πολέμιοι της οργάνωσης, ποιος τους 

χρηματοδοτεί; Τα ερωτήματα μοιάζει να αλλάζουν κάθε φορά που στο σκοτεινό παζλ 

αυτής της αιματοβαμμένης ιστορίας προστίθεται ένα γεωπολιτικό ή οικονομικό 
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στοιχείο. Η τρομακτική άνοδος της οργάνωσης και η δράση της που μοιάζει πιο 

ισχυρή από ποτέ, είναι ένα θέμα που αναμένεται να απασχολήσει πολύ τον επόμενο 

καιρό. Το πλαίσιο μοιάζει χαοτικό και η κάθε προσέγγιση για αναλύσεις της 

τρομοκρατικής οργάνωσης συχνά είναι διαφορετική. Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες 

αναλύσεις των ημερών, είναι αυτή που κάνει το Vox.com. O ISIS, όπως 

παρατηρείται, έχει γίνει σημαντικός παίκτης του Συριακού πολέμου μετά από αρκετό 

χρονικό διάστημα - και αφού η χώρα ρημάχτηκε από μια διαμάχη που στην αρχή δεν 

είχε καμία σχέση μαζί του. Η διαμάχη στο επίκεντρο του πολέμου, μεταξύ του ηγέτη 

Μπασάρ αλ-Άσαντ και της αντιπολίτευσης, αποτελεί κομβικό σημείο κατανόησης για 

την ύπαρξη και την ενίσχυση του ISIS. Κάτι άλλο σημαντικό που σημειώνει το Vox 

είναι πως όσο ολοένα και περισσότερες εξωτερικές ομάδες εμπλέκονται στον πόλεμο 

και όσο κλιμακώνεται η υποστήριξη προς την πλευρά που διαλέγουν, τόσο 

περισσότεροι σπεύδουν να υποστηρίξουν την αντίπαλη πλευρά. Ο πόλεμος δεν 

κλιμακώνεται πλέον στο εσωτερικό της Συρίας, αλλά γίνεται ένα ζήτημα με διεθνείς 

παίκτες και πολύ μεγαλύτερες προεκτάσεις 

 

Ο Άσαντ ως εγγυητής της σταθερότητας  

 

Τη μάχη κατά του Ισλαμικού Κράτους ανέλαβε μια διεθνής συμμαχία υπό την 

καθοδήγηση των ΗΠΑ. Προς το παρόν δεν υπάρχει και άλλη λύση, εκτιμά ο 

πολιτικός επιστήμονας Μπαρά Μικαΐλ, από το ερευνητικό ινστιτούτο Fride της 

Βαρκελώνης. «Στην παρούσα φάση πρέπει να επικεντρωθεί κανείς στη στρατιωτική 

επίλυση του ζητήματος. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι υπάρχει και στρατιωτική λύση. 

Και αυτό είναι το πρόβλημα. Σε πολιτικό επίπεδο δεν σημειώνεται πρόοδος, άλλωστε 

δεν διαφαίνεται η έναρξη διαπραγματεύσεων. Οι δε στρατιωτικές επιχειρήσεις δεν 

πρόκειται να οδηγήσουν σε γρήγορα αποτελέσματα».  

 

Γεγονός είναι ότι μετά την εμφάνιση του Ισλαμικού Κράτους, ο Άσαντ δεν θεωρείται 

πλέον υπ΄ αριθμόν ένα κίνδυνος για τη Δύση. Σε σύγκριση με τους τζιχαντιστές, ο 

σύρος πρόεδρος και το καθεστώς του θεωρούνται προβλέψιμοι παράγοντες και εν 

μέρει εγγυητές της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. «Η κυβέρνηση Ομπάμα», 

λέει ο Ναντίμ Σεχάντι, «έχει καταστήσει σαφές ότι θέλει τον Άσαντ να παραμείνει 

στην εξουσία. Δεν θέλει μια νέα κυβέρνηση στη Συρία».  

 

Το καθεστώς συνεχίζει να βάλει όμως κατά των αντιπάλων του. Στη δε μάχη κατά 

του Ισλαμικού Κράτους ο Άσαντ αδιαφορεί πλήρως για την τύχη του άμαχου 

πληθυσμού. Σε στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά των τζιχαντιστών τα περισσότερα 

θύματα είναι συχνά αθώοι πολίτες. Σε αυτό η διεθνής κοινότητα δεν έχει βρει μέχρι 

στιγμής απάντηση.  
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Στη Συρία γίνεται πόλεμος ο οποίος έχει κοστίσει τη ζωή σε περισσότερους από 

150.000 ανθρώπους έχει ξεσπιτώσει και οδηγήσει στην προσφυγιά εκατομμύρια 

άλλους.  Πρόκειται για έναν πόλεμο που οι ανείπωτες αγριότητες που τον 

συνοδεύουν μπορούν  να φτάσουν  στα μάτια των δισεκατομμυρίων ανθρώπων που 

έχουν πρόσβαση στο internet. 
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Οι στρατιώτες φαίνονται πεσμένοι στο έδαφος, χωρίς ρούχα στο πάνω μέρος του 

σώματός τους και με δεμένα χέρια ενώ ομάδα ανταρτών τους σημαδεύουν με όπλα. 

Οι περισσότεροι από τους στρατιώτες φαίνεται να έχουν τραύματα στην πλάτη τους. 

Στο τέλος, τα νεκρά σώματα των στρατιωτών πετιούνται σε ένα πηγάδι ενώ ένας από 

τους ενόπλους που πυροβόλησαν κοιτά στην κάμερα και χαμογελά. Πιστεύεται πως ο 

Issa έχει την υποστήριξη περίπου 300 μαχητών που είναι πρόθυμοι να συμμετάσχουν 

στην εκτέλεση αιχμάλωτων στρατιωτών. 
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Ο πόλεμος προκάλεσε σε 1,5 εκατομμύριο Σύρους κάποιον τραυματισμό ή μία 

μόνιμη αναπηρία. 

 

«Αυτός είναι ο όρκος μας: θα πάρουμε εκδίκηση», λένε οι αντάρτες πριν 

πυροβολήσουν αιχμάλωτους στρατιώτες. 

Γιατί αυτός ο αδυσώπητος αδελφοκτόνος σπαραγμός, ρώτησα μια ομάδα νέων από τη 

Συρία; Η απάντησή τους ξεκάθαρη και αφοπλιστική: Το θρησκευτικό μίσος μεταξύ 

των διαφόρων φυλών που απαρτίζουν τον συριακό πληθυσμό και κυρίως μεταξύ των 

Σουνιτών και οι Σιιτών, των δύο δηλαδή κύριων μουσουλμανικών ιδεολογιών… Οι 

ισλαμιστές Σουνίτες μάχονται το καθεστώς Άσαντ, όχι βέβαια για να 

«απελευθερώσουν» όπως ισχυρίζονται τον λαό της Συρίας από τον «τύραννο», αλλά 

για να επιβάλουν τον δικό τους ισλαμικό νόμο με στόχο να κατασκευάσουν ένα 

κράτος που θα έχει την καθολική επιβολή της «σαρίας». 

Ωστόσο, φαίνεται ότι στη Συρία ξέσπασε και δεύτερος εμφύλιος, αυτός μεταξύ 

ομάδων που ανήκουν ευρύτερα στους αντικαθεστωτικούς, υπό την έννοια ότι τους 

ενώνει η κοινή επιθυμία ανατροπής του καθεστώτος του Μπασάρ Αλ Άσαντ, με 

διαφορετικά βέβαια κίνητρα η κάθε πλευρά. Είναι όμως ο θρησκευτικός και 

φυλετικός φανατισμός μόνο που προκαλούν αυτή την πρωτοφανή κρίση στη Συρία η 

οποία με κινηματογραφική ταχύτητα εξελίσσεται σε μια ανελέητη βαρβαρότητα 

δίχως τέλος; Σε πρόσφατο άρθρο της η «Daily Mail» αναρωτιέται: «Μπορεί η 

σύγκρουση να πυροδοτήσει τον 3ο Παγκόσμιο Πόλεμο;». Ακραία άποψη, αν και η 

αλήθεια είναι ό,τι αυτό που στην αρχή ξεκίνησε ως μια μικρή εσωτερική διαμάχη, 

σήμερα προκαλεί αναστάτωση σε ολόκληρη την ευρύτερη περιοχή της Μέσης 

Ανατολής αλλά και παγκόσμια. 

Το καθεστώς Άσαντ υποστηρίζεται από τον στρατό και τις μυστικές υπηρεσίες, τους 

χριστιανούς που τρέμουν στην ιδέα εγκαθίδρυσης ισλαμικού κράτους σε 

ενδεχόμενη πτώση του Σύρου ηγέτη, τους Μπααθιστές που είναι ο τοπικός κλάδος 

του κόμματος του Σαντάμ Χουσεΐν στο Ιράκ, τους Αλεβίτες που αποτελούν το 12% 

του πληθυσμού (αλλά το 80% των αξιωματούχων του στρατού και το 90% των 

στρατηγών) και οι οποίοι διαθέτουν τη φονική εθνοφρουρά «shabbiha» που 

ειδικεύεται σε πάσης φύσεως εξολοθρεύσεις και ασφαλώς τους εύπορους 

επιχειρηματίες της Δαμασκού που μάχονται για τα οικονομικά κυρίως συμφέροντά 

τους, ενώ στο πλευρό του Άσαντ στέκονται τόσο το Ιράν όσο και η Χεζμπολάχ του 

Λιβάνου. Οι χριστιανοί αποτελούν το 10% του πληθυσμού της Συρίας ενώ 10% είναι 

και οι Κούρδοι, που είναι Σουνίτες. 

Στον αντίποδα, οι δυνάμεις που αντιτίθενται στον Άσαντ αποτελούνται από χιλιάδες 

μαχητές που καταφτάνουν στη χώρα από όλη την περιοχή και υποστηρίζονται από 

την ισλαμιστική οργάνωση «Jabhat al-Nusra», η οποία είναι παρακλάδι της Αλ 

Κάιντα στο Ιράκ. Οι περισσότεροι αντάρτες είναι ισλαμιστές της Μουσουλμανικής 

Αδελφότητας, την οποία «τρέφουν» με χρήματα και όπλα σουνιτικά κράτη όπως το 
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Κατάρ και η Σαουδική Αραβία. 

Ασφαλώς, οι μεγάλες δυνάμεις δεν έχουν μείνει έξω από τον αιματηρό χορό, που 

κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πού θα οδηγήσει. Το σίγουρο είναι ότι όλοι 

παρακολουθούμε με κομμένη την ανάσα καθώς ό,τι συμβαίνει στην περιοχή έχει 

επιπτώσεις σε ολόκληρη την παγκόσμια κοινότητα, με πρώτο το Ισραήλ, το οποίο 

μοιράζεται τα σύνορα στα υψίπεδα του Γκολάν με τη Συρία και δεν βλέπει με καλό 

μάτι τις διαθέσεις του Άσαντ. Και ως γνωστόν ό,τι επηρεάζει το Ισραήλ, απασχολεί 

και την Ουάσινγκτον, η οποία (μαζί με ΝΑΤΟ) βλέπει με καλό μάτι τα συμφέροντα 

των ανταρτών. Την ίδια ώρα, Ρωσία και Κίνα στηρίζουν το καθεστώς του Μπασάρ 

Αλ Άσαντ, κρίνοντας ότι εξαπατήθηκαν από τη Δύση στην περίπτωση της Λιβύης, 

προ διετίας, όταν αντικαθεστωτικοί ανέτρεψαν τον Μουαμάρ Καντάφι και είναι 

αποφασισμένες να μην επιτρέψουν στα δυτικά συμφέροντα να εισχωρήσουν και στη 

Συρία. 

 

 

Η περιοχή γνώρισε μεγάλες ξηρασίες κατά τις δεκαετίες του ’50, του ’80 και του ’90, 

αλλά καμία δεν ήταν τόσο σοβαρή, όσο αυτή του 2006 - 2010, που ήταν η πιο έντονη 

και η μεγαλύτερη σε διάρκεια. Η ξηρασία ήλθε να προστεθεί στην μεγάλη αύξηση 

του πληθυσμού της Συρίας, από μόλις 4 εκατομμύρια το 1950 σε 22 εκατομμύρια 

σήμερα. Ένα από τα λάθη της κυβέρνησης Άσαντ ήταν ότι ευνόησε την υιοθέτηση 

της βαμβακοκαλλιέργειας, που είναι πολύ απαιτητική σε νερό. 

 

Κάποια στιγμή, η αγροτική παραγωγή, που αποτελεί το ένα τέταρτο του ΑΕΠ της 

Συρίας, «βούλιαξε», εμφανίζοντας μείωση κατά το ένα τρίτο, ιδίως στα 

βορειοανατολικά, δηλαδή ακριβώς στην περιοχή που σήμερα ελέγχουν οι ακραίοι 

ισλαμιστές. Οι τιμές των δημητριακών διπλασιάστηκαν, ενώ οι ασθένειες 

πολλαπλασιάστηκαν στην ύπαιθρο. Περίπου 1,5 εκατομμύρια άνθρωποι κατέφυγαν 

στις πόλεις ή έγιναν πρόσφυγες σε άλλες χώρες. Εν μέσω μιας κατάστασης που 

γινόταν ολοένα πιο χαώδης, ξέσπασε η εμφύλια σύγκρουση. 

 

 

Η Διεθνής Αμνηστία καταγγέλλει την 
αντιμετώπιση των Σύρων προσφύγων 

Η Διεθνής Αμνηστία κατήγγειλε  τη "θλιβερή" παγκόσμια αντιμετώπιση της δεινής 

κατάστασης των Σύρων προσφύγων και ζήτησε από γειτονικές χώρες που 

προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα με τα κύματα των προσφύγων να άρουν "πολύ 
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προβληματικά" μέτρα που απαγορεύουν την είσοδο σ' αυτούς που εγκαταλείπουν τη 

Συρία. 

 

 
 

Σε μια συνέντευξη τύπου για να παρουσιαστεί μια έκθεση με τίτλο "Παγκόσμια κρίση 

προσφύγων, μια συνομωσία αδιαφορίας", η οργάνωση είπε ότι οι γειτονικές χώρες 

της Συρίας δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα πια λόγω της αποτυχίας της διεθνούς 

κοινότητας να καλύψει τις ανθρωπιστικές ανάγκες των προσφύγων ή να υποστηρίξει 

τις χώρες φιλοξενίας των. 

 

Ο Λίβανος - που φιλοξενεί 1,2 εκατομμύρια προσφύγων -, η Ιορδανία και η Τουρκία, 

είπε η Διεθνής Αμνηστία, κλείνουν τα σύνορά τους ενώ από την αρχή του πολέμου το 

2011 έχουν δεχθεί πάνω από τέσσερα εκατομμύρια Σύρους.  

 

Οι χώρες αυτές αντιτείνουν ότι οι πρόσφυγες έχουν προσθέσει μεγάλο βάρος στις 

οικονομίες τους ενώ η διεθνής κοινότητα δεν έχει προσφέρει παρά κλάσματα των 

αναγκαίων εξόδων. 

 

Ο οργανισμός κάλεσε τις χώρες φιλοξενίας να χαλαρώσουν τους κανόνες που 

απαιτούνται για άδεια παραμονής, γιατί οι Σύροι πρόσφυγες χωρίς προοπτικές 

επιστροφής στη χώρα τους θα συνεχίσουν να προσπαθούν να διασχίσουν τη 

Μεσόγειο, διακινδυνεύοντας τη ζωή τους. 
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Το νέο ευρωπαϊκό σχέδιο για την 
προσφυγική κρίση αποκαλύπτει η 
Κομισιόν 
Όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν πως η Κομισιόν 
θα παρουσιάσει ένα σχέδιο διαμοιρασμού 120.000 
επιπλέον προσφύγων που έφτασαν στην Ευρώπη 
μέσω της Ελλάδας, της Ιταλίας και της Ουγγαρίας, 
με δεσμευτικό σύστημα ποσοστώσεων. 

 

Το νέο σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη συλλογική διαχείριση της 

προσφυγικής και μεταναστευτικής κρίσης παρουσιάζει σήμερα Τετάρτη, στις 10:00 

το πρωί ώρα Ελλάδος, ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, καθώς η Γηραιά Ήπειρος βρίσκεται 

αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη μετακίνηση πληθυσμών από τον Δεύτερο Παγκόσμιο 

Πόλεμο. 

 

Όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν πως η Κομισιόν θα παρουσιάσει ένα σχέδιο 

διαμοιρασμού 120.000 επιπλέον προσφύγων που έφτασαν στην Ευρώπη μέσω της 

Ελλάδας, της Ιταλίας και της Ουγγαρίας. Το νέο πρόγραμμα ακολουθεί τη συμφωνία 

για μετεγκατάσταση ακόμα 40.000 προσφύγων που επιτεύχθηκε το καλοκαίρι, που 

σημαίνει πως συνολικά η Ε.Ε. θα φιλοξενήσει 160.000 ανθρώπους. 

 

Επιπλέον, όλα δείχνουν πως το νέο σχέδιο θα περιλαμβάνει δεσμευτικές 

ποσοστώσεις για τον διαμοιρασμό των 120.000 προσφύγων, παρά την αντίδραση της 

Τσεχίας, της Ουγγαρίας, της Πολωνίας και της Σλοβακίας, οι οποίες αρνούνται την 

επιβολή δεσμευτικών ποσοστώσεων ή την υποχρεωτική συμμετοχή στο σχέδιο της 

Κομισιόν. 

 

Η αντίδραση των τεσσάρων ανατολικοευρωπαϊκών χωρών έχει φέρει στο 

προσκήνιο τα χάσματα που υπάρχουν στις τάξεις τις Ε.Ε. Η γερμανική κυβέρνηση 

έχει σε μεγάλο βαθμό υποστηρίξει το σχέδιο Γιούνκερ, όμως την Τρίτη η 

καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ διαμήνυσε πως δεν θα πρέπει να επιβληθούν λύσεις 

στους διαφωνούντες με βάση τις «απειλές». 

 

 

Σύμφωνα με λίστα της Κομισιόν που αποκάλυψε η ισπανική El Pais, περίπου το 60% 

των 120.000 προσφύγων θα κατανεμηθεί μεταξύ της Γερμανίας, της Γαλλίας και της 

Ισπανίας. Μέχρι πρότινος, η Μαδρίτη ισχυριζόταν ότι της ζητείται να δεχτεί πάρα 

πολλούς πρόσφυγες, όμως την Τρίτη διαμήνυσε ότι είναι έτοιμη να δεχτεί όσους 

πρόσφυγες προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  

 

Από την ανακατανομή των προσφύγων θα εξαιρεθούν η Ελλάδα, η Ιταλία και η 

Ουγγαρία, ως χώρες εισόδου που έχουν επιβαρυνθεί ιδιαίτερα από τις εισροές. Εκτός 
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θα βρεθούν επίσης, σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, το Ηνωμένο Βασίλειο, η 

Ιρλανδία και η Δανία. Το Λονδίνο ωστόσο έχει ανακοινώσει πως θα υποδεχτεί 20.000 

Σύρους πρόσφυγες κατά τα επόμενα χρόνια, αλλά από στρατόπεδα εκτός Ε.Ε. 

 

 

 

΄Αγκυρα, Τουρκία 14/2/2016 
Παρά τις πιέσεις ΗΠΑ και ευρωπαϊκών χωρών για διακοπή των βομβαρδισμών κατά 

θέσεων των Κούρδων της Συρίας, η Τουρκία διαμηνύει ότι οι επιχειρήσεις θα 

συνεχιστούν . 

Η κατάσταση περιπλέκεται όλο και περισσότερο στα συριακά μέτωπα και η 

παγκόσμια ανησυχία χτυπά «κόκκινο». Παρά τις εκατέρωθεν υποσχέσεις για 

εκεχειρία, μία λύση στη συριακή κρίση μοιάζει ολοένα και πιο μακρινή, καθώς οι 

κυριότεροι διεθνείς πρωταγωνιστές της, μεταξύ των οποίων η Τουρκία και η Ρωσία, 

αλληλοκατηγορούνται ότι ρίχνουν λάδι στη φωτιά. 

Οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις άρχισαν από το  Σάββατο να βομβαρδίζουν, από το 

τουρκικό έδαφος, θέσεις των Κούρδων της Συρίας γύρω από τη συριακή πόλη Αζάζ, 

στην επαρχία του Χαλεπίου. Σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu,τουλάχιστον 29 

Κούρδοι έχουν σκοτωθεί στους βομβαρδισμούς, ενώ κατά την ίδια πηγή ορισμένοι 

μαχητές εγκατέλειψαν τις θέσεις τους μετά τις επιθέσεις. 

. 

Οι Κούρδοι της Συρίας μάχονται εναντίον των τζιχαντιστών του Ισλαμικού Κράτους 

και έχουν καταφέρει τα τελευταία χρόνια να απελευθερώσουν σημαντικά εδάφη στη 

Συρία. Η Άγκυρα ωστόσο θεωρεί ότι το κουρδικό Κόμμα Δημοκρατικής Ένωσης 

(PYD), ένοπλη πτέρυγα του οποίου είναι οι YPG, συνδέεται με το Εργατικό Κόμμα 

του Κουρδιστάν (PKK) -τρομοκρατική οργάνωση, κατά την Άγκυρα. 

Οι ΗΠΑ ωστόσο αρνούνται να χαρακτηρίσουν «τρομοκράτες» τους Κούρδους του 

PYD και μάλιστα έχουν ενισχύσει τις YPG με όπλα και πυρομαχικά γιατί τις 

θεωρούν ως τους πιο αποτελεσματικούς εταίρους τους στη μάχη εναντίον των 

τζιχαντιστών -γεγονός που έχει φέρει σε σύγκρουση Ουάσινγκτον και Άγκυρα. 

Τηρώντας την ίδια γραμμή με την Ουάσινγκτον, η Γαλλία εξέφρασε επίσης «την 

ανησυχία της για τη συνεχιζόμενη επιδείνωση της κατάστασης στην επαρχία του 

Χαλεπίου και τη βόρεια Συρία», καλώντας σε τερματισμό των τουρκικών επιδρομών. 

Η Τουρκία εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο να ξεκινήσει, σε συνεργασία με τη 

Σαουδική Αραβία, μία χερσαία επιχείρηση στη Συρία με σκοπό -όπως δηλώνεται 

επισήμως από τον υπουργό Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου- την εκδίωξη των 

τζιχαντιστών του Ισλαμικού Κράτους.  

Μία χερσαία επιχείρηση στη Συρία θα οδηγούσε σε «ολοκληρωτικό, μακρόχρονο 

πόλεμο» προειδοποίησε το βράδυ της Κυριακής ο πρωθυπουργός της Ρωσίας Ντμίτρι 

Μεντβέντεφ, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον τηλεοπτικό σταθμό Euronews. 

Οι συριακές εξαγωγές προϊόντων και πρώτων υλών ξεπέρασαν το 2010 σε αξία τα 

δύο δισ. ευρώ. Σήμερα έχουν περιοριστεί μόλις στο ένα τέταρτο. Ένα από τα αίτια 

αυτής της εξέλιξης είναι και οι κυρώσεις που έχει επιβάλει στη χώρα η ΕΕ, για την 
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καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το συριακό καθεστώς του προέδρου 

Μπασάρ αλ Άσαντ. Ενδεικτική της οικονομικής καταστροφής που έχει συντελεστεί 

είναι η δραστική μείωση της παραγωγής πετρελαίου: από τα 400.000 βαρέλια 

ημερησίως έχει περιοριστεί σε λιγότερα από τα μισά. 

Στη Συρία γίνεται πόλεμος ο οποίος έχει κοστίσει τη ζωή σε περισσότερους από 

150.000 ανθρώπους έχει ξεσπιτώσει και οδηγήσει στην προσφυγιά εκατομμύρια 

άλλους.  Πρόκειται για έναν πόλεμο που οι ανείπωτες αγριότητες που τον 

συνοδεύουν μπορούν  να φτάσουν  στα μάτια των δισεκατομμυρίων ανθρώπων που 

έχουν πρόσβαση στο internet. 
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ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ 

1. Ορισμός πρόσφυγα 

www.amnesty.org.gr › Πρόσφυγες Και Μετανάστες  

www.greek-language.gr/greekLang/modern.../search.html? 

www.wordreference.com/gren 

www.taxidifygis.org.cy/teachersupervision 

 

 

2. Ρατσισμός και ξενοφοβία 

             http://foundation.parliament.gr/ 

             https://el.wikipedia.org/wiki/Ρατσισμός 

              
           https://symvstathmos.files.wordpress.com 

           http://www.a-athinon.gr/?p=602 

           xenesglosses.eu/.../plousio-ekpaideutiko-yliko-gia-ton-ratsismo-kai-ti-dia 

           Διατριβή: Ρατσισμός και ξενοφοβία στην Ελλάδα σήμερα ...  
           thesis.ekt.gr/14894 
 
           https://el.wikipedia.org/wiki/Ξενοφοβία 

      http://www.unhcr.gr/1againstracism/ 

     1lappeio.blogspot.com/2013/01/blog-post_12.html 

http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/14894#page/56/mode/1up 

http://edu09.pbworks.com/w/page/11521943/%CE%9D%CE%B5%CE%BF%CF%81

%CE%B1%CF%84%CF%83%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82%20-

%20%CE%9E%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%86%CE%BF%CE%B2%CE%A

F%CE%B1 

http://www.onlineclass.gr/modules/document/file.php/EKTHG110/%CE%9E%CE%95%CE

%9D%CE%9F%CE%A6%CE%9F%CE%92%CE%99%CE%91.pdf 

http://www.tokleidi.com/2013/10/ksenofovia-ratsismos/ 

 

3. Εθελοντισμος 
Τι είναι ο Εθελοντισμός?  
gd.uoi.gr/index.php?option=com_content&view=article&id... 

Εθελοντισμός - Βικιπαίδεια  
https://el.wikipedia.org/wiki/Εθελοντισμός 

Γιατροί του Κόσμου - Όσο υπάρχουν Άνθρωποι  
mdmgreece.gr/ 

Γιατροί Χωρίς Σύνορα - Ανεξάρτητη Ιατρική Ανθρωπιστική ...  
www.msf.gr/ 

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός  
www.redcross.gr/ 

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern.../search.html
http://www.wordreference.com/gren
http://www.taxidifygis.org.cy/teachersupervision
http://foundation.parliament.gr/
https://symvstathmos.files.wordpress.com/
http://www.a-athinon.gr/?p=602
http://thesis.ekt.gr/14894
https://el.wikipedia.org/wiki/Ξενοφοβία
http://www.unhcr.gr/1againstracism/
http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/14894#page/56/mode/1up
http://www.onlineclass.gr/modules/document/file.php/EKTHG110/%CE%9E%CE%95%CE%9D%CE%9F%CE%A6%CE%9F%CE%92%CE%99%CE%91.pdf
http://www.onlineclass.gr/modules/document/file.php/EKTHG110/%CE%9E%CE%95%CE%9D%CE%9F%CE%A6%CE%9F%CE%92%CE%99%CE%91.pdf
http://www.tokleidi.com/2013/10/ksenofovia-ratsismos/
http://gd.uoi.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=335&Itemid=431
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAAahUKEwjEobeo6LfIAhWDPRoKHfyDAVg&url=http%3A%2F%2Fmdmgreece.gr%2F&usg=AFQjCNFl6j47Hxzc8RvhB3BAVar1VgpVmQ&sig2=PZxsBHHSfk7Y3QEWcf5L4Q
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CB8QFjAAahUKEwi924S_6LfIAhVC1hoKHW9NCmA&url=http%3A%2F%2Fwww.msf.gr%2F&usg=AFQjCNGIlZfjfq3ap_kgcnzfyUc_WYZp0A&sig2=JkHaGJxaNvXz8-ymebTmFQ
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CB4QFjAAahUKEwjuuf7O6LfIAhXB2xoKHYS2B7A&url=http%3A%2F%2Fwww.redcross.gr%2F&usg=AFQjCNGQjqE11Pp5v1wQI4JdDCsBALLArA&sig2=bP86JCDqtEns08WTzF6Pvw
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4. Διεθνής Αμνηστία - Ελληνικό Τμήμα  
         www.amnesty.org.gr/ 

          
Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε για τους Πρόσφυγες | www ...  
https://www.unhcr.gr/ 

Human Rights Watch  
https://www.hrw.org/ 
 

 

5. Ανθρωπινα δικαιωματα 

οικουμενικη διακηρυξη για τα ανθρωπινα δικαιωματα  
www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/grk.pdf 

Ανθρώπινα δικαιώματα - Βικιπαίδεια  
https://el.wikipedia.org/wiki/Ανθρώπινα_δικαιώματα 

Ανθρώπινα Δικαιώματα - Unric  
www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view...id. 

Θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ανθρώπινα δικαιώματα  
europa.eu › EUROPA › Τομείς πολιτικής 

Ανθρώπινα Δικαιώματα - YouTube  
https://www.youtube.com/playlist?list=PL6019DCA42D4DB073 
 

Τι είναι τα Ανθρώπινα Δικαιώματα - Νεολαία για την ...  
gr.youthforhumanrights.org/what-are-human-rights.html 
 

 

 
 

 
ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ 
 

ΥΠΟΘΕΜΑ 1 

http://www.pontos-news.gr/ 

http://www.onalert.gr/stories/genoktonia-pontion-nekroi-imera-mnimis/25219 

https://el.wikipedia.org/wiki/Γενοκτονία_των_Ελλήνων_του_Πόντου 
 

http://www.lifo.gr/team/sansimera/57692 

 

ΥΠΟΘΕΜΑ 2 

el.wikipedia.org/wiki/Γενοκτονία_των_Ελλήνων_του_Πόντου 

http://www.sansimera.gr/articles/140 

http://www.newsbeast.gr/greece/arthro/533060/i-genoktonia-ton-podion 

 

http://www.amnesty.org.gr/
http://www.amnesty.org.gr/
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAAahUKEwjDpKGR6bfIAhUDOBQKHc4cA5w&url=https%3A%2F%2Fwww.unhcr.gr%2F&usg=AFQjCNGO0Kl2O2kuelBAL9hWjg9pGYS-3w&sig2=vSgL9taB9BdKn64LdCqLvg
https://www.unhcr.gr/
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAAahUKEwik_Lao6bfIAhVDXBQKHdtfCy8&url=https%3A%2F%2Fwww.hrw.org%2F&usg=AFQjCNEd7OBHX6tAqOgMA2zOt7g3EwGkHg&sig2=un8ilZPcUkfZFPYjh9k_IA
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/grk.pdf
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/grk.pdf
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCQQFjABahUKEwiR5eDM6bfIAhXKOxQKHas7DgU&url=https%3A%2F%2Fel.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25CE%2591%25CE%25BD%25CE%25B8%25CF%2581%25CF%258E%25CF%2580%25CE%25B9%25CE%25BD%25CE%25B1_%25CE%25B4%25CE%25B9%25CE%25BA%25CE%25B1%25CE%25B9%25CF%258E%25CE%25BC%25CE%25B1%25CF%2584%25CE%25B1&usg=AFQjCNHPs07-UnaT0OkU1Y6Xl8a0b1BusA&sig2=NdLwyegL-3WaknHGIAF5qw
http://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=article&id=19&Itemid=33
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0CDcQFjAEahUKEwiR5eDM6bfIAhXKOxQKHas7DgU&url=http%3A%2F%2Feuropa.eu%2Fpol%2Frights%2Findex_el.htm&usg=AFQjCNGvWECPCgInZ1CclWHyL_a3RbSzUQ&sig2=i8v9gZJ8XN8_UgaEb0Emrw
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0CD4QFjAFahUKEwiR5eDM6bfIAhXKOxQKHas7DgU&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fplaylist%3Flist%3DPL6019DCA42D4DB073&usg=AFQjCNF9dosp3u_5emyNWaSjzrg220pZDA&sig2=U7Khc5g-QfduMYJaYw-MQg
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0CEoQFjAHahUKEwiR5eDM6bfIAhXKOxQKHas7DgU&url=http%3A%2F%2Fgr.youthforhumanrights.org%2Fwhat-are-human-rights.html&usg=AFQjCNFSzPadQ2PY_RdyNLxAWq4nyDxWPg&sig2=UOrkEdGUwvn4NGSLPidTuQ
http://www.pontos-news.gr/
http://www.onalert.gr/stories/genoktonia-pontion-nekroi-imera-mnimis/25219
http://www.lifo.gr/team/sansimera/57692
http://www.sansimera.gr/articles/140
http://www.newsbeast.gr/greece/arthro/533060/i-genoktonia-ton-podion
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ΥΠΟΘΕΜΑ 3 

http://www.sansimera.gr/articles/140 

//www.youtube.com/watch?v=1dQnOlNkI2w 

ΕΙΚΟΝΕΣ για γενοκτονια ποντιων 

ΟΙ ΠΟΝΤΙΟΙ | ΜΝΗΜΕΣ  
diasporic.org/mnimes/archives/i-pontii 

http://www.ellinismos1922.gr/ 
 

 

ΥΠΟΘΕΜΑ 4 

http://www.epm.gr/ 

http://www.opsne.gr/ 

 

Η αντιμετώπιση των προσφύγων. Οι δικοί μας Παλαιστίνιοι . 
http://tvxs.gr/news/ 

 

ΥΠΟΘΕΜΑ 5 

http://www.pontos-news.gr/ 

συγχρονη ποντιακη λογοτεχνια - santeos.blogspot.gr  
santeos.blogspot.com/2011/05/blog-post_28.html 

Η φοβερή, ανέκδοτη μαρτυρία της γενοκτονίας των Ελλήνων ...  
olympia.gr/2010/05/19/pontos-genocide-2/ 
 

 

 
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ 
 

 

ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ 1&2 

http://www.mixanitouxronou.gr/ 

http://www.edc.uoc.gr/ 

http://www.enet.gr/ 

https://el.wikipedia.org/wiki/Μικρασιατική_καταστροφή 
 

http://www.ert-archives.gr/V3/public/main/page-

assetview.aspx?tid=0000020098&tsz=0&autostart=0 

 

/el.wikipedia.org/wiki/Προσφυγικό_ζήτημα_(μικρασιατική_καταστροφή) 

 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/ 

 

http://www.sansimera.gr/articles/140
http://diasporic.org/mnimes/archives/i-pontii
http://www.epm.gr/
http://www.opsne.gr/
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0CEMQFjAHahUKEwjKgIiyjsnIAhXJVRQKHYPQBtk&url=http%3A%2F%2Ftvxs.gr%2Fnews%2F%25CF%2584%25CE%25B1%25CE%25BE%25CE%25AF%25CE%25B4%25CE%25B9%25CE%25B1-%25CF%2583%25CF%2584%25CE%25BF-%25CF%2587%25CF%2581%25CF%258C%25CE%25BD%25CE%25BF%2F%25CE%25B7-%25CE%25B1%25CE%25BD%25CF%2584%25CE%25B9%25CE%25BC%25CE%25B5%25CF%2584%25CF%258E%25CF%2580%25CE%25B9%25CF%2583%25CE%25B7-%25CF%2584%25CF%2589%25CE%25BD-%25CF%2580%25CF%2581%25CE%25BF%25CF%2583%25CF%2586%25CF%258D%25CE%25B3%25CF%2589%25CE%25BD-%25CE%25BF%25CE%25B9-%25CE%25B4%25CE%25B9%25CE%25BA%25CE%25BF%25CE%25AF-%25CE%25BC%25CE%25B1%25CF%2582-%25CF%2580%25CE%25B1%25CE%25BB%25CE%25B1%25CE%25B9%25CF%2583%25CF%2584%25CE%25AF%25CE%25BD%25CE%25B9%25CE%25BF%25CE%25B9&usg=AFQjCNE_83IwZH6DFWrmetnbFaLdfog1Nw
http://tvxs.gr/news/
http://www.pontos-news.gr/
http://santeos.blogspot.com/2011/05/blog-post_28.html
http://olympia.gr/2010/05/19/pontos-genocide-2/
http://www.mixanitouxronou.gr/
http://www.edc.uoc.gr/
http://www.enet.gr/
http://www.ert-archives.gr/V3/public/main/page-assetview.aspx?tid=0000020098&tsz=0&autostart=0
http://www.ert-archives.gr/V3/public/main/page-assetview.aspx?tid=0000020098&tsz=0&autostart=0
http://digitalschool.minedu.gov.gr/
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http://www.patris.gr/articles/228565#.Vh4-f_mqqko 

 

 

3Ο ΥΠΟΘΕΜΑ ... 

mikrasiatiki.weebly.com/phiomegatauomicrongammarhoalphaphiiotaeps... 
 
www.youtube.com/watch?v=FB3dlJEiF6c 

 
www.youtube.com/watch?v=lM6_7EKTKWM 

 
 
 

 

4
ο
 υποθέμα 

 
http://foundation.parliament.gr/ 

ΟΙ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - Google Docs  
https://docs.google.com/presentation/d/.../present 
 

Η κοινωνική ένταξη των Μικρασιατών προσφύγων στην ...  
https://docs.google.com/document/d/1ICatpGm41SdjdKKWTlQz.../edit 
 

Η εγκατάσταση των Μικρασιατών προσφύγων μέσα από τον ...  
www.kemipokessariani.gr/.../145-h-egkatastash-tvn-mikrasiatvn-prosfyg.. 
 

Η εγκατάσταση των προσφύγων στη Μακεδονία - εισαγωγή ...  
www.lithoksou.net/p/i-egkatastasi-ton-prosfygon-sti-makedonia-eisagogi 
 

Η εγκατάσταση των Μικρασιατών προσφύγων στην Εύβοια  
gak.eyv.sch.gr/Drast/Polit/Exp/Mikra.htm 
 

 

 
 

 

http://mikrasiatiki.weebly.com/alphaiotatauiotaalpha-

sigmaupsilonnuepsilonpiepsiloniotaepsilonsigma.html 

 

http://tvxs.gr/news/ταξίδια-στο-χρόνο/η-αντιμετώπιση-των-προσφύγων-οι-δικοί-μας-

παλαιστίνιοι 

 

 

  

 

 

http://www.patris.gr/articles/228565#.Vh4-f_mqqko
http://www.youtube.com/watch?v=FB3dlJEiF6c
http://www.youtube.com/watch?v=lM6_7EKTKWM
http://foundation.parliament.gr/
https://docs.google.com/presentation/d/1UzGQRpcGLHrvqDjAsqpKeUuu_nntURgm32VipYYwX2M/present
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0CEYQFjAHahUKEwjty9Hh8cHIAhVJVhoKHR8iDYo&url=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fdocument%2Fd%2F1ICatpGm41SdjdKKWTlQz-Fa3kubO1FaCifUPCZd3a4I%2Fedit&usg=AFQjCNHeIao8l_d35LF6pQlwNeaf50reTA
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCgQFjACahUKEwjty9Hh8cHIAhVJVhoKHR8iDYo&url=http%3A%2F%2Fwww.kemipokessariani.gr%2Findex.php%2F14-sample-data-articles%2F145-h-egkatastash-tvn-mikrasiatvn-prosfygvn-mesa-apo-ton-typo-1922-1930&usg=AFQjCNHD6nDSVf5hBRcDbHuT_CNeFFn9wQ
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBsQFjAAahUKEwjty9Hh8cHIAhVJVhoKHR8iDYo&url=http%3A%2F%2Fwww.lithoksou.net%2Fp%2Fi-egkatastasi-ton-prosfygon-sti-makedonia-eisagogi&usg=AFQjCNGwNkVfB0qa3iuxxvjtittCaBG_xQ
http://gak.eyv.sch.gr/Drast/Polit/Exp/Mikra.htm
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1)http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL105/229/1688,5396/extra

s/activities/indexF_1_metaselida/indexf_1_metaselida.html 

 

2)http://news247.gr/eidiseis/koinonia/martyria-96xronhs-poy-ezhse-th-smurnh-na-kaigetai-o-

kosmos-etrexe-sta-ploia-na-swthei-toys-ekovan-ta-xeria-kai-epeftan-sth-

thalassa.2557650.html 

 

3)Κείμενο <<Ματωμένα Χώματα>> από το βιβλίο της Β’γυμνασίου  

 

4)Λογοτεχνικό κείμενο <<Στην Προκυμαία της Σμύρνης>> 

 

5)National Geographic 1922 Ο μεγάλος ξεριζωμός 

ιστορικό οπτικοακουστικό λεύκωμα 

 

ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΣΤΗ ΡΟΥΑΝΤΑ 

 

 

https://el.wikipedia.org 

 

http://www.tovima.gr/ 

 

http://tvxs.gr/news/kosmos/h-genoktonia-tis-royanta-stayrodromi-toy-kosmoy 

 

https://www.kar.org.gr/.../σαν-σήμερα-το-1994-ξεκίνησε-η-γενοκτονία-τ 

 

www.oneman.gr/.../h-genoktonia-ths-royanta-kai-h-royanta-shmera.307 

 

http://www.msf.gr/magazine/mpoyroynti-hiliades-prosfyges-apo-ti-royanta-zoyn-se-

synthikes-exathliosis 

 

http://www.agelioforos.gr/ 

europa.eu/rapid/press-release_IP-94-787_el.htm 
 
www.tovima.gr/relatedarticles/article/?aid=83580 
 
www.iefimerida.gr/.../λία-τσισούγκι-μια-γυναίκα-που-επέζησε-από-τη-σ... 
 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL105/229/1688,5396/extras/activities/indexF_1_metaselida/indexf_1_metaselida.html
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL105/229/1688,5396/extras/activities/indexF_1_metaselida/indexf_1_metaselida.html
http://news247.gr/eidiseis/koinonia/martyria-96xronhs-poy-ezhse-th-smurnh-na-kaigetai-o-kosmos-etrexe-sta-ploia-na-swthei-toys-ekovan-ta-xeria-kai-epeftan-sth-thalassa.2557650.html
http://news247.gr/eidiseis/koinonia/martyria-96xronhs-poy-ezhse-th-smurnh-na-kaigetai-o-kosmos-etrexe-sta-ploia-na-swthei-toys-ekovan-ta-xeria-kai-epeftan-sth-thalassa.2557650.html
http://news247.gr/eidiseis/koinonia/martyria-96xronhs-poy-ezhse-th-smurnh-na-kaigetai-o-kosmos-etrexe-sta-ploia-na-swthei-toys-ekovan-ta-xeria-kai-epeftan-sth-thalassa.2557650.html
https://el.wikipedia.org/
http://www.tovima.gr/
http://tvxs.gr/news/kosmos/h-genoktonia-tis-royanta-stayrodromi-toy-kosmoy
https://www.kar.org.gr/.../σαν-σήμερα-το-1994-ξεκίνησε-η-γενοκτονία-τ
http://www.oneman.gr/.../h-genoktonia-ths-royanta-kai-h-royanta-shmera.307
http://www.msf.gr/magazine/mpoyroynti-hiliades-prosfyges-apo-ti-royanta-zoyn-se-synthikes-exathliosis
http://www.msf.gr/magazine/mpoyroynti-hiliades-prosfyges-apo-ti-royanta-zoyn-se-synthikes-exathliosis
http://www.agelioforos.gr/
http://www.tovima.gr/relatedarticles/article/?aid=83580
http://www.iefimerida.gr/.../λία-τσισούγκι-μια-γυναίκα-που-επέζησε-από-τη-σ
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Ταξιδεύοντας: η άλλη όψη: Ρουάντα: απο τον εφιάλτη στην ...  
franmeg.blogspot.com/2011/10/blog-post_11.html 

 
www.newsbeast.gr/world/.../i-zoi-sti-rouada-20-hronia-meta-ti-genoktoni... 
 

http://kynourianet.gr 
 
 

http://www.mentality10.com/ 

http://franmeg.blogspot.gr/2011/10/blog-post_11.htm 
 
 
ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΣΤΗ ΣΥΡΙΑ 

 

ΥΠΟΘΕΜΑ 1Ο ΚΑΙ 2Ο 

el.wikipedia.org 

Πώς η εξέγερση στη Συρία μετατρέπεται σε εμφύλιο πόλεμο 

Εσωτερικοί και εξωτερικοί δρώντες σε ένα πολυσύνθετο σκηνικό 

http://foreignaffairs.gr/ 

http://www.newsbomb.gr/ 

Η Συρία καίγεται: Γιατί; 

http://www.koutipandoras.gr/ 

 

ΥΠΟΘΕΜΑ 4Ο 

Ύπατη Αρμοστεία ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες: Επτά παράγοντες πίσω από 
την μετακίνηση των Σύρων προσφύγων προς την Ευρώπη 
 
http://www.unhcr.gr/ 
 

Η Διεθνής Αμνηστία καταγγέλλει την αντιμετώπιση των Σύρων προσφύγων –  
http://left.gr/ 

Συνεχίζεται η οδύσσεια των προσφύγων αλλά και οι προσπάθειες αντιμετώπισης 

της κατάστασης 

http://www.ert.gr/ 

Αρχική>ΔΙΕΘΝΗ>ΕΕ & ΕΥΡΩΠΗ>"Σφραγίστηκαν" τα σύνορα Ουγγαρίας - Σερβίας, συλλήψεις προσφύγων 

"Σφραγίστηκαν" τα σύνορα Ουγγαρίας - Σερβίας, συλλήψεις προσφύγων 
http://www.avgi.gr/ 
 

Περίπου 4.000 πρόσφυγες πέρασαν από την Ουγγαρία στηνΑυστρία 

https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjABahUKEwin9vyh_9XIAhXF2RoKHZFzA_k&url=http%3A%2F%2Ffranmeg.blogspot.com%2F2011%2F10%2Fblog-post_11.html&usg=AFQjCNGqjCbUxhUSqhp0l4ZpjClUpO-UAw
http://www.newsbeast.gr/world/.../i-zoi-sti-rouada-20-hronia-meta-ti-genoktoni
http://kynourianet.gr/
http://franmeg.blogspot.gr/2011/10/blog-post_11.htm
http://foreignaffairs.gr/
http://www.newsbomb.gr/
http://www.koutipandoras.gr/
http://www.unhcr.gr/
http://www.ert.gr/
http://www.avgi.gr/
http://www.avgi.gr/diethni
http://www.avgi.gr/diethni/ee-europi
http://www.avgi.gr/
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Η μεγάλη έξοδος 

http://tvxs.gr/ 

Οι Σύριοι πρόσφυγες δεν έχουν σκίσει ούτε μισή καρέκλα» 

www.newsbomb.g 

 

Γιατί οι Σύριοι πρόσφυγες έρχονται στην Ευρώπη και όχι στις πλούσιες 

Αραβικέςχώρες; 

http://www.protothema.gr/ 

Ο Ύπατος Αρμοστής ευχαριστεί την Ελλάδα, τα νησιά της πρώτης 
γραμμής, για τη βελτιωμένη ανταπόκρισή τους απέναντι στις συνεχείς 
αφίξεις 
www.unhcr.gr/ 

Νέα εμπρηστική επίθεση σε κέντρο υποδοχής προσφύγων στην 

Γερμανία 

http://tvxs.gr/ 

ΥΠΟΘΕΜΑ 5Ο 

Η Συρία πριν και μετά τον πόλεμο 

http://www.iefimerida.gr/ 

http://www.mixanitouxronou.gr/ 

Οι τζιχαντιστές καταστρέφουν με βαριοπούλες την αρχαία πόλη Χάτρα 

http://www.protothema.gr/ 

http://tvxs.gr/
http://www.newsbomb.g/
http://www.protothema.gr/
http://www.unhcr.gr/
http://tvxs.gr/
http://www.iefimerida.gr/
http://www.mixanitouxronou.gr/
http://www.protothema.gr/
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Οι τζιχαντιστές εισέβαλαν στην αρχαία Παλμύρα-Κατέλαβαν και το 

αεροδρόμιο 

http://www.tovima.gr/ 
http://news247.gr/eidiseis/epistimi/gia-poio-logo-ksespase-o-emfulios-sth-syria-

sumfwna-me-toys-amerikanous-o-rolos-ths-kshrasias.3336192.html 

http://www.huffingtonpost.gr/2015/10/10/diethnes-syria-emfylios-

sparagmos_n_8273882.html 

http://www.philenews.com/el-gr/f-me-apopsi-eponymes-gnomes/385/159137/i-

alitheia-gia-ton-emfylio-tis-syrias 

 Deutsche Welle 

 

http://www.capital.gr/story/2255212 

http://news247.gr/eidiseis/epistimi/gia-poio-logo-ksespase-o-emfulios-sth-syria-

sumfwna-me-toys-amerikanous-o-rolos-ths-kshrasias.3336192.html 

https://left.gr/news/i-diethnis-amnistia-kataggellei-tin-antimetopisi-ton-syron-

prosfygon#sthash.fvSzESLx.dpuf 

 http://www.skai.gr/news/world/article/291936/to-neo-europaiko-shedio-gia-tin-

prosfugiki-krisi-apokaluptei-i-komision/#ixzz40SXHa870 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tovima.gr/
http://www.huffingtonpost.gr/2015/10/10/diethnes-syria-emfylios-sparagmos_n_8273882.html
http://www.huffingtonpost.gr/2015/10/10/diethnes-syria-emfylios-sparagmos_n_8273882.html
http://www.philenews.com/el-gr/f-me-apopsi-eponymes-gnomes/385/159137/i-alitheia-gia-ton-emfylio-tis-syrias
http://www.philenews.com/el-gr/f-me-apopsi-eponymes-gnomes/385/159137/i-alitheia-gia-ton-emfylio-tis-syrias
http://www.capital.gr/story/2255212
http://news247.gr/eidiseis/epistimi/gia-poio-logo-ksespase-o-emfulios-sth-syria-sumfwna-me-toys-amerikanous-o-rolos-ths-kshrasias.3336192.html
http://news247.gr/eidiseis/epistimi/gia-poio-logo-ksespase-o-emfulios-sth-syria-sumfwna-me-toys-amerikanous-o-rolos-ths-kshrasias.3336192.html
https://left.gr/news/i-diethnis-amnistia-kataggellei-tin-antimetopisi-ton-syron-prosfygon#sthash.fvSzESLx.dpuf
https://left.gr/news/i-diethnis-amnistia-kataggellei-tin-antimetopisi-ton-syron-prosfygon#sthash.fvSzESLx.dpuf
http://www.skai.gr/news/world/article/291936/to-neo-europaiko-shedio-gia-tin-prosfugiki-krisi-apokaluptei-i-komision/#ixzz40SXHa870
http://www.skai.gr/news/world/article/291936/to-neo-europaiko-shedio-gia-tin-prosfugiki-krisi-apokaluptei-i-komision/#ixzz40SXHa870

