
Ταινίες μικρού μήκους με θέμα 

την διαφορετικότητα και τον 

πόλεμο



Μπορείς να δεις 

τις ταινίες και να 

τις συζητήσεις με 

τους φίλους σου, 

τους γονείς σου, 

τους καθηγητές 

σου!



Προβολή ταινίας 1

10 λεπτά

https://www.youtube.com/watch?v=W9qm-Vbhglc


10 λεπτά

 Τι είναι οι «ταινίες μικρού μήκους»; Ποια είναι η σημασία του 

συμβολισμού σε αυτές;

 Σε ποια εποχή και σε ποια μέρη διαδραματίζεται η ταινία;

 Ποια είναι η εικόνα της ζωής στην Ιταλία;

 Ποια είναι η «αγωνία» του πρώτου ήρωα της ταινίας;

 Πώς είναι η κατάσταση στην άλλη χώρα; Γιατί;

 Ποια προβλήματα της καθημερινής ζωής αντιμετωπίζει η 

οικογένεια του αγοριού;

 Ποια στοιχεία της συμπεριφοράς του αγοριού και ποιες 

συνήθειές του σας είναι οικεία;

 Ποια είναι η σχέση του με τα όπλα και με τον πόλεμο;

 Γιατί, ενώ πέφτουν οι πυροβολισμοί, το αγόρι τρέχει να γεμίσει 

το παγούρι;

 Ποια είναι η κατάσταση που αντιμετωπίζει όταν επιστρέφει στο 

σπίτι;

 Δικαιολογήστε τον τίτλο της ταινίας.



Προβολή ταινίας 2

Τζαφάρ

https://www.youtube.com/watch?v=dfccrwUlROU


 Πού διαδραματίζεται η ταινία;

 Ποια η διαφορά ανάμεσα στους 4 ανθρώπους που 

περιμένουν στη σειρά;

 Γιατί τα μέλη της οικογένειας αλλάζουν συνεχώς 

θέσεις;

 Το κορίτσι συμμερίζεται την ανησυχία των γονιών της;

 Για ποιον λόγο πηγαίνουν στο νοσοκομείο;

 Γιατί ο γιατρός καλεί όλους μέσα στο γραφείο του;

 Τι ρόλο παίζει ο «ξένος»;

 Πώς αντιμετωπίζει ο «ξένος» τη στάση της οικογένειας 

απέναντί του;

 Ποια συναισθήματα πιστεύετε ότι νοιώθουν τα μέλη 

της οικογένειας απέναντι στον «ξένο» στο τέλος της 

ταινίας; 

Τζαφάρ



Προβολή ταινίας 3

Κρίση

Ενσυναίσθησης

https://www.youtube.com/watch?v=mPZBTfX3vqU


Κρίση

Ενσυναίσθησης

 Τι σημαίνει η λέξη «ενσυναίσθηση»; 

 Για ποιον λόγο στέλνουν οι γονείς το κορίτσι τους στο 

«νοσοκομείο»;

 Ποια επιχειρήματα χρησιμοποιεί ο «γιατρός» για να 

δικαιολογήσει τη ‘θεραπεία»; 

 Ποιες μεθόδους χρησιμοποιεί ο «γιατρός» για τη 

«θεραπεία»; 

 Ποιος ο ρόλος της τηλεόρασης;

 Ποιες είναι οι αντιδράσεις της κοπέλας στη θέα της βίας;

 Τι λέει βιαστικά ο άλλος «ασθενής» στην κοπέλα και γιατί;

 Πως αντιδράει ο «γιατρός» στην επιμονή της κοπέλας στις 

αρχικές της πεποιθήσεις;

 Ποια είναι η αντίδραση των γονέων στην «επιτυχημένη 

θεραπεία» της κόρης τους;

 Ποιο από τα δυο παιδιά θεραπεύτηκε στα αλήθεια;

 Ποια η συμβολική σημασία του «κλεισίματος του ματιού»;



Το υλικό δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του MSF Urban 

Spaces Project με τη συμμετοχή της ομάδας 

οργανώσεων

& εθελοντών εκπαιδευτικών: Στέφανος Γανωτής, Ευθύμης Χατζηευσταθίου

Επιμέλεια περιεχομένου: Στέφανος Γανωτής

http://urbanspaces.msf.org/

