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¢ ∏ª√∆π∫∞ ∆ ƒ∞°√À¢π∞

∆∏™

• ∂¡π∆π∞™

Θλω να πα στην ξενιτι
Ξενιτεµνο µου πουλ
™∆√Ã√π
Να γνωρσουν οι µαθητ"ς δ%ο τραγο%δια της λαϊκ)ς µας παρ+δοσης και να απολα%σουν το λιτ, και περιεκτικ, λ,γο τους. Να επεκτενουν τις γν0σεις τους π+νω
στα χαρακτηριστικ+ γνωρσµατα των δηµοτικ0ν τραγουδι0ν του καθηµερινο%
βου. Να νι0σουν αισθ)µατα συµπ+θειας για τους ανθρ0πους που ξενιτε%ονται
απ, τη χ0ρα τους σε αναζ)τηση καλ%τερης τ%χης, καλλιεργ0ντας "τσι την κοινωνικ) τους συνεδηση.
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Αποδηµα – µεταν στευση: ατια οικονοµικ , πολιτικ κ.λπ.
Χωρισµς απ τα οικεα πρσωπα. Κοινωνικς συνπειες
Ζω του ξενιτεµνου, ζω αυτο που µνει πσω. Προσωπικ
συναισθµατα

βιµατα και

∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏ –
¶ƒ√∆∞™∏ ¢π¢∞™∫∞§π∞™
Τα δηµοτικ+ τραγο%δια της ξενιτι+ς απηχο%ν καταστ+σεις απ, τη ζω) των απλ0ν
ανθρ0πων που φε%γουν απ, την πατρδα τους για να βρουν καλ%τερη τ%χη σε µια
+λλη, ισχυρ,τερη οικονοµικ+ χ0ρα. Εδ0 πρ"πει να επισηµανθε ,τι η εµπειρα του
ξενιτεµ"νου µεταν+στη δεν αφορ+ τ,σο τα σηµεριν+ ελλην,πουλα, αφο% δεν υπ+ρχει πια στη χ0ρα µας µεταναστευτικ, ρε%µα. Αντθετα, τα τελευταα χρ,νια παρατηρεται "ντονο ρε%µα εισ,δου +λλων, Βαλκ+νιων κυρως µεταναστ0ν, στη χ0ρα
µας. Ωστ,σο, αυτ) η κοινωνικ) µορφ) ζω)ς, δηλαδ) ο ξενιτεµ,ς, υπ)ρξε µακρ,χρονη ελληνικ) εµπειρα, της οποας τα οικονοµικ+ και κοινωνικ+ αποτελ"σµατα υπ)ρξαν θετικ+ για τη χ0ρα µας. Με αφορµ) λοιπ,ν τη διδασκαλα των δηµοτικ0ν τραγουδι0ν και των παρ+λληλων κειµ"νων, εναι καλ, να προσπαθ)σει ο διδ+σκων να
καλλιεργ)σει στους µαθητ"ς αισθ)µατα καταν,ησης και συµπ+θειας για τους εργαζ,µενους στη χ0ρα µας µεταν+στες και να απαλεψει τυχ,ν προκαταλ)ψεις και
ξενοφοβες, οι οποες δεν "χουν θ"ση σε µια χ0ρα που αν"δειξε την αγ+πη για τον
ξ"νο σε %ψιστη ηθικ) υποχρ"ωση (Ξ"νιος ∆ας). Τα τραγο%δια της ξενιτι+ς φανερ0νουν τα αισθ)µατα αγ+πης που συνδ"ουν τον ξενιτεµ"νο µε την οικογ"νεια και την
πατρδα του. Εκφρ+ζουν τ,σο τη νοσταλγα αυτο% που "φυγε ,σο και την πκρα
αυτο% που "µεινε. Τα ανθολογηµ"να τραγο%δια παρουσι+ζουν αυτ"ς τις δ%ο εκδοχ"ς
του π,νου που προκαλε ο ξενιτεµ,ς του αγαπηµ"νου προσ0που.
[88]

enotita C 0063 4/11/2005 01:05 ÌÌ ™ÂÏ›‰·89

Η ΑΠΟ∆ΗΜΙΑ ñ Ο ΚΑΗΜΟΣ ΤΗΣ ΞΕΝΙΤΙΑΣ ñ ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Στο πρ0το τραγο%δι διακρνονται δ%ο νοηµατικ"ς εν,τητες. Στην πρ0τη (στχοι
1-8), ο ξενιτεµ"νος αφηγεται π0ς η ξενιτι+ τον πλ+νεψε µε τις χ+ρες της και τον
κρ+τησε τρι+ντα χρ,νια κοντ+ της, και ο διος, αδ%ναµος να αντισταθε στη δ%ναµ) της, την παρακαλε να µην του προκαλ"σει αρρ0στια. Η περιγραφ) των αναγκ0ν που "χει ο +ρρωστος προβ+λλει "µµεσα το γεγον,ς ,τι ως ξ"νος στερ)θηκε
τη στοργ), την αγ+πη και τη φροντδα µακρι+ απ, την πατρδα του. Στη δε%τερη
εν,τητα το ποιητικ, υποκεµενο εναι "νας ανεξ+ρτητος αφηγητ)ς ο οποος περιγρ+φει το δρ+µα του +ρρωστου ξενιτεµ"νου και την κορ%φωση της νοσταλγας
του τελευταου – η νοσταλγα εκφρ+ζεται µ"σα απ, την επιθυµα του για το νερ,
και τους καρπο%ς της πατρικ)ς γης (µ)λα και σταφ%λια). =σως πιστε%ει ,τι αυτ+
θα εχαν τη δ%ναµη να τον κρατ)σουν στη ζω). Να επισηµανθε στους µαθητ"ς ,τι
το νερ, και τα φρο%τα λειτουργο%ν ως το µ"ρος αντ του ,λου, δρουν δηλαδ) ως
σ%µβολα της πατρικ)ς γης, της οικογενειακ)ς εστας και των αγαπηµ"νων προσ0πων που "χει ουσιαστικ+ αν+γκη ο +ρρωστος ξενιτεµ"νος. Αξζει να σχολιαστε επσης η αντδραση της γης στον αναστεναγµ, του ετοιµοθ+νατου ξενιτεµ"νου (µπορε και να συνδεθε µε τον αν+λογο στχο απ, το ακριτικ, «ο ∆ιγεν)ς ψυχοµαχε κι
η γη τ,νε τροµ+σει») και να τονιστε η αµεσ,τητα και η ζωντ+νια που επιτυγχ+νεται µε τη διατ%πωση απ, τον διο τον ξενιτεµ"νο της τελευταας του επιθυµας.
Στο δε%τερο τραγο%δι παρουσι+ζεται η γυναικεα µορφ) που µ"νει πσω και
βι0νει τα αισθ)µατα θλψης και στ"ρησης που της προκαλε ο ξενιτεµ,ς του αγαπηµ"νου προσ0που. Ο δι+λογος µε τους µαθητ"ς µπορε να στραφε, αρχικ+, γ%ρω
απ, την ταυτ,τητα του ποιητικο% υποκειµ"νου. Εναι η µητ"ρα ) η σ%ζυγος που
µιλ+; Η εικ,να των γυναικ0ν που ταχταρζουν τα νεογ"ννητα (στχοι 11-12) µπορε
να σηµανει ,τι το πρ,σωπο που µιλ+ εναι µια νι,παντρη γυνακα της οποας ο
+ντρας ξενιτε%τηκε προτο% αποκτ)σουν παιδι+. Σε µια παραλλαγ) εξ+λλου του
τραγουδιο% η ταυτ,τητα της γυνακας δηλ0νεται καθαρ+ στους πρ0τους στχους:
Τρι µερνε νινυφη κι ντρας της π ει στα ξνα.
∆δεκα χρνους καµε στης ξενιτι ς τα µρη
κι η δλια µοιριολγαε, πικρ µοιριολογ ει
«Τι να σου στελω, ξνε µου, τι να σου προβοδσω;»
Το τραγο%δι αναπτ%σσεται σε δ%ο στροφικ"ς εν,τητες µε σχετικ+ ανεξ+ρτητο
περιεχ,µενο. Στην πρ0τη (στχοι 1-8) η γυνακα εκφρ+ζει την αδυναµα της να προσφ"ρει δεγµατα αγ+πης προς τον αγαπηµ"νο της, γιατ η απ,σταση απ, τη µια και
η µεγ+λη της θλψη απ, την +λλη εµποδζουν την επικοινωνα. Η εν,τητα δοµεται
π+νω στα σχ)µατα της αντθεσης (θ"ση: «να στελω» / +ρση: «σ"πεται» κ.λπ.) και
της επαν+ληψης («να στελω», «αν στελω» κ.λπ.), που αποτελο%ν τυπικ+ γνωρσµατα των δηµοτικ0ν τραγουδι0ν. Στη δε%τερη στροφικ) εν,τητα (στχοι 9-14)
περιγρ+φεται η συναισθηµατικ) κατ+σταση της γυνακας που µ"νει πσω και στερεται ,λες τις απλ"ς χαρ"ς της ζω)ς που η παρουσα του +ντρα της θα της πρ,[89]
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σφερε. Ο βουβ,ς και κρατηµ"νος στο εσωτερικ, του σπιτιο% π,νος δνει µια τραγικ) δι+σταση στο κοινωνικ, πρ,βληµα της αποδηµας.
Dνα βασικ, χαρακτηριστικ, των δηµοτικ0ν τραγουδι0ν εναι η εκφραστικ)
λιτ,τητα. Εναι σκ,πιµο να επισηµανθε ,τι στα εξεταζ,µενα τραγο%δια η λιτ,τητα
προκ%πτει απ, την απουσα πολλ0ν σχηµ+των λ,γου ) επιθ"των, απ, την κυριαρχα των ρηµατικ0ν τ%πων κ.λπ. Να σχολιαστε επσης η εναλλαγ) πρωτοπρ,σωπηςτριτοπρ,σωπης αφ)γησης στο πρ0το τραγο%δι και η χρ)ση των +στοχων ερωτηµ+των στο δε%τερο ως στοιχεων που δνουν ζωντ+νια, αµεσ,τητα και γοργο%ς
ρυθµο%ς στην αφ)γηση.
¶∞ƒ∞§§∏§√ ∫∂πª∂¡√
∆ωδεκανησιακ, τραγο%δι: «Τζιβα"ρι»
Η ξενιτι το χαρεται, τζιβαρι µου, το µοσχολο!λουδ µου,
εγ µουνα που το ’στειλα, τζιβαρι µου, µε θληµα δικ µου.
Σιγαν πατ στη γη, σιγαν και ταπειν .
Αν θεµ σε ξενιτι , τζιβαρι µου, και συ και το καλ σου
που πρες το παιδ κι µου, τζιβαρι µου, και το ’κανες δικ σου.
Σιγαν πατ στη γη, σιγαν και ταπειν .
¢π∞£∂ª∞∆π∫∂™ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∂™
1. Mια διαθεµατικ) προσ"γγιση των δ%ο τραγουδι0ν της ξενιτι+ς θα µπορο%σε να

εστιαστε στα θ"µατα της φιλοξενας και του ξ"νου, ,πως µας εναι γνωστ+ απ,
την αρχαι,τητα. Σ%µφωνα µε τη µυθολογα ο ∆ας εναι ο προστ+της της φιλοξενας. Στην Oδ!σσεια παρατηρο%µε το θεσµ, και το τυπικ, της φιλοξενας
(Ιθ+κη, χ0ρα των Φαι+κων, νησ της Καλυψ0ς), τη νοσταλγα του ξενιτεµ"νου
Οδυσσ"α (ραψωδα ε), καθ0ς και την πλανε%τρα δ%ναµη της ξενιτι+ς (Χ0ρα
των Λωτοφ+γων, Κρκη, Σειρ)νες).
2. Αφιερ0στε "να µ"ρος της διδακτικ)ς 0ρας για να ακο%σετε γνωστ+ λαϊκ+ τραγο%δια µε θ"µα τους καηµο%ς και τα προβλ)µατα της ξενιτι+ς, π.χ. τραγο%δια
του Στ"λιου Καζαντζδη, του Γι0ργου Νταλ+ρα κ.+.
¶∏°∏
«Θ"λω να πα στην ξενιτι+», Το δηµοτικ τραγο!δι της ξενιτι ς, επιµ"λεια G. Saunier,
Ερµ)ς 1990, σ. 69.
«Ξενιτεµ"νο µου πουλ», Νικολ+ου Γ. Πολτη, ∆ηµοτικ τραγο!δια, Γρ+µµατα 1991,
σ. 238.
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¢ ∏ª∏∆ƒ∏™ Ã ∞∆∑∏™
Ο Κσπαρ Χουζερ στην ρηµη χρα
™∆√Ã√π
Να γνωρσουν οι µαθητ"ς "να αντιπροσωπευτικ, δεγµα της µεταπολεµικ)ς πεζογραφας. Να προβληµατιστο%ν για το θ"µα της εγκατ+στασης οικονοµικ0ν µεταναστ0ν και να παρακολουθ)σουν ορισµ"να κοινωνικ+ τους βι0µατα.
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Μεταν στευση
Αποξνωση απ την πατρδα
Απλεια ταυττητας
E¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂PMHNEYTIKH ¶PO™E°°I™H
Το επιλεγµ"νο απ,σπασµα συνιστ+ "να αντιπροσωπευτικ, δεγµα της ρεαλιστικ)ς
γραφ)ς του ∆ηµ)τρη Χατζ), η οποα "χει ως επκεντρ, της την παρατ)ρηση του
κοινωνικο% περιβ+λλοντος. Ο συγγραφ"ας αναπαριστ+ πειστικ+ το λ,γο εν,ς λαϊκο% προσ0που που, ως µεταν+στης στη Γερµανα, διαπιστ0νει την απ0λεια της
προσωπικ)ς αλλ+ και της εθνικ)ς του ταυτ,τητας. Τ,σο ο Κ0στας ,σο και τα
περισσ,τερα πρ,σωπα του βιβλου, εναι απλοϊκ+ κι αµ,ρφωτα χωριατ,παιδα
µεταν+στες στη Γερµανα, τα οποα αισθ+νονται σταδιακ+ ,τι χ+νουν την προσωπικ) εθνικ) τους ταυτ,τητα. Στο δε%τερο κεφ+λαιο του µυθιστορ)µατος Tο διπλ
βιβλο ο Χατζ)ς αναπτ%σσει το θ"µα του ελληνικο% παρελθ,ντος του Κ0στα.
Καταγ,ταν απ, "να αποµονωµ"νο χωρι, του νοµο% Μαγνησας, τη Σο%ρπη. ∆εν
"µαθε γρ+µµατα και πριν φ%γει µεταν+στης στη Γερµανα, εργαζ,ταν σ’ "να µικρ,
εργαστ)ριο ξυλεας στο Β,λο. Οι γονες του π"θαναν και η µοναδικ) αδερφ) του
παντρε%τηκε κι "φυγε απ, το πατρικ, τους σπτι. Στο τρτο κεφ+λαιο του βιβλου,
ο Κ0στας, "χοντας χ+σει τους δεσµο%ς µε τις ελληνικ"ς καταβολ"ς του, αδυνατε να
προσαρµοστε στον καινο%ριο κ,σµο. Η φυλετικ) πανσπερµα, τα µεγ+λα πληθυσµιακ+ µεγ"θη και οι ανεξιχναστοι για τον διο µηχανισµο αυτο% του κ,σµου µεταδδουν στον Κ0στα την ασθηση ,τι η ταπειν) του %παρξη εξισ0νεται µε τις διαστ+σεις εν,ς µικροβου και τον οδηγο%ν στη συναισθηµατικ) αν+γκη να συντ+ξει ο
διος το πικρ,χολο και αυτοσαρκαστικ, επγραµµα της επιτ%µβιας στ)λης του.
Πσω απ, το επιλεγµ"νο απ,σπασµα, το οποο επικεντρ0νεται στο ασθηµα της
αποξ"νωσης του Dλληνα µεταν+στη, µπορε να ανιχνευτε ο στ,χος ολ,κληρου του
∆ιπλο! βιβλου. Ο στ,χος, δηλαδ), να εκφραστε ο καηµ,ς του ρωµαικου και η
ασθηση ,τι οι δ%ο µεταπολεµικ"ς γενι"ς διαψε%στηκαν και ηττ)θηκαν: τ,σο η
πρ0τη γενι+, η γενι+ του πατ"ρα του Κ0στα, που θυσι+στηκε µε την ατελ"σφορη
ελπδα εν,ς καλ%τερου και δικαι,τερου κ,σµου, ,σο και η δε%τερη γενι+, η γενι+
[91]
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του Κ0στα, που "χασε την ταυτ,τητ+ της, αναγκασµ"νη απ, τις περιστ+σεις να
αναζητ)σει µια καινο%ρια πατρδα. Εντ"λει ο%τε αυτ) την πατρδα βρ)κε ο%τε στην
παλι+ µπ,ρεσε ποτ" ουσιαστικ+ να επιστρ"ψει. Με αφορµ) αυτ, το κεµενο οι
µαθητ"ς εναι καλ, να συνειδητοποι)σουν τις µεταβολ"ς που συντελ"στηκαν στον
κοινωνικ, χ0ρο της πατρδας µας: µια χ0ρα, οι κ+τοικοι της οποας πριν απ, µερικ"ς δεκαετες µεταν+στευαν λ,γω οικονοµικ0ν προβληµ+των, γνεται τα τελευταα
χρ,νια κ"ντρο υποδοχ)ς οικονοµικ0ν µεταναστ0ν απ, +λλες, φτωχ,τερες, χ0ρες.
¶∞ƒ∞§§∏§∞ ∫∂πª∂¡∞
1. Θαν+σης Βαλτιν,ς, Στοιχεα για τη δεκαετα του ’60, Στιγµ) 1989, σ. 44.
4 Απριλου [1961]. %νω των 50.000 Ελλνων εργατν πιστε!εται τι θα απασχο-

ληθο!ν εις τας γερµανικ ς βιοµηχανας εντς του τρχοντος τους. 'δη υπεγρ φη εις την Βννην η πρτη ελληνογερµανικ σ!µβασις, δι’ ης προβλπεται
η δυναττης των επιθυµο!ντων προς µετ βασιν και εργασαν εις ∆υτικν Γερµαναν και καθορζονται οι ροι και τα κριτρια της επιλογς το!των. Η ως νω
σ!µβασις, την οποαν απ ελληνικς πλευρ ς υπγραψαν ο διπλωµατικς υπ λληλος κ!ριος Τετενς, ο εκπρσωπος του Υπουργεου Εργασας κ!ριος Μαλατστας και εις υπ λληλος της υπηρεσας µεταναστε!σεως του Υπουργεου Εσωτερικν, ορζει µεταξ! των λλων τι αι δαπ ναι µεταβ σεως θα βαρ!νουν την
γερµανικν κυβρνησιν και τους Γερµανο!ς εργοδτας. Ακµη καθορζει τον
τ!πον τς µεταξ! εργατν και εργοδτου υπογραφησοµνης συλλογικς συµβ σεως καθς και το θµα των εξδων της επιστροφς.
2. Μαν,λης Πρατικ+κης, «Π+τµιοι εργ+τες στο Μπ"ρκλεϊ», Το σµα της γραφς

(1982). Ποιµατα, τ,µ. 1, Ρ,πτρον 1991, σ. 170.
Καταγκµαστε εκ της νσου Π τµου που οµοι ζει
µακρινν στρον της θαλ σσης στο µυαλ µας.
Κι ρθαµε ως εδ, πεινασµνοι λοτµοι διατηρντας
σα χνη ιταγκνιας επιτρπει
το αδηφ γο
και φρικδες Μπρκλεϊ
™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫∂™ ∂ƒø∆∏™∂π™
1. Το κεφ+λαιο απ, ,που προ"ρχεται το απ,σπασµα "χει τον ττλο «Ο Κ+σπαρ

Χ+ουζερ στην "ρηµη χ0ρα». Kπως εξηγε ο συγγραφ"ας, «ο Κ+σπαρ Χ+ουζερ
)ταν "να παιδ που βρ"θηκε στη Γερµανα, µ"σα στο δ+σος. Βρ"θηκε – δεν )ρθε.
Και µεγαλωµ"νο πια, παλικ+ρι, δεν )ξερε να µιλ)σει καθ,λου – καµι+ν ανθρ0πινη γλ0σσα. Kχι πως )ταν βουβ, – να µιλ)σει δεν )ξερε. Φαιν,τανε δηλαδ)
πως εχε ζ)σει χωρς τους ανθρ0πους, µακρι+ τους – δεν εχε µιλ)σει µε τους
ανθρ0πους, δεν τους )ξερε. Καν"νας δεν "µαθε π0ς "ζησε τ,σα χρ,νια, πο%
[92]
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κρυβταν, π ς δεν βρκε ποτ τους ανθρ πους» (σ. 87). Σµφωνα µε το απσπασµα που διαβσατε, ποια κοιν στοιχεα υπρχουν ανµεσα στον Κ στα
και στον Κσπαρ Χουζερ;
2. Υπρχουν στοιχεα σε σα λει ο Κ στας για την κοινωνικ πραγµατικτητα,
τσι πως τη βι νει στη Γερµανα, που µπορετε να τα συσχετσετε µε τις πρσφατες συζητσεις για την «παγκοσµιοποηση», δηλαδ την ιδα ενς ενοποιηµνου κσµου που, µσω των οικονοµικ ν, τεχνολογικ ν και πολιτιστικ ν εξελξεων και αλλαγ ν, θα υπερβανει τα σνορα των κρατ ν;
3. Ποια στοιχεα απ το απσπασµα που διαβσατε µπορετε να τα συσχετσετε µε
τον προσδιορισµ «ρηµη χ ρα», που ο συγγραφας χρησιµοποιε στον ττλο
του κεφαλαου;
4. ∆ιαβστε προσεκτικ το απσπασµα απ το βιβλο του Βαλτινο και το ποηµα
του Πρατικκη. Το απσπασµα του Βαλτινο (υποτθεται τι) εναι να ρεπορτζ εφηµερδας, δηµοσιευµνο στις 4 Απριλου 1961, που δνονται πληροφορες
για το µεταναστευτικ ρεµα των Ελλνων προς τις γερµανικς βιοµηχανες.
Π ς συσχετζονται τα δο αυτ κεµενα µε το απσπασµα του Χατζ;
µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞
Η λξη, τχ. 144, 1998 (µε κεµενα των Μ. ∆οκα, Χρ. Μηλι νη, Αγγ. Καστρινκη
κ..).
Καραποστλης Βασλης, Η αδιαχ ρητη κοινωνα – νας διλογος της κοινωνιολογας µε τη λογοτεχνα, Πολτυπο 1985.
Μηλι νης Χριστφορος, «∆. Χατζς, Το διπλ βιβλο», Με το νµα της Αριδνης,
Σοκλης 1991, σ. 91-102.
Παγανς Γι ργος, «∆ηµτρης Χατζς», Η µεταπολεµικ πεζογραφα, τµ. 8, Σοκλης 1988, σ. 172-205.
Ραυτπουλος ∆ηµτρης, «Η µικρ µας πλη των ιδε ν και το νεοελληνικ µθηµα
του ∆ηµτρη Χατζ», Κρσιµη λογοτεχνα, Καστανι της 1986.
Χαραλαµπδου Νντια, «Αφηγηµατικ τεχνικ και ιδεολογα: Οι λογοτεχνικς
προσδοκες της αριστερς (1945-1955) και η περπτωση του ∆ηµτρη Χατζ»,
Σπερα, τχ. 2, 1991, σ. 112-145.
Hokwerda Hero, «Το ∆ιπλ βιβλο του ∆. Χατζ και η Ελλδα», Φιλλογος, τχ. 34,
1983, σ. 276-298.
¶∏°∏
∆ηµτρης Χατζς (1913-1981), «Ο Κσπαρ Χουζερ στην ρηµη χ ρα», Το διπλ
βιβλο, Το Ροδακι 1999, σ. 61-63.

[93]

enotita C 0063 4/11/2005 01:05 ÌÌ ™ÂÏ›‰·94

ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ

∏ §π∞™ µ ∂¡∂∑∏™
Η επιστροφ του Αντρα
™∆√Ã√π
Να γνωρσουν οι µαθητ"ς "να αντιπροσωπευτικ, δεγµα γραφ)ς του Ηλα Βεν"ζη,
εν,ς σηµαντικο% πεζογρ+φου, ο οποος αντλε τα θ"µατ+ του κυρως απ, την περιοχ) του µικρασιατικο% ελληνισµο% και τις συν"πειες της καταστροφ)ς του 1922. Να
ενδιαφερθο%ν για την ιστορικ) πραγµατικ,τητα η οποα διαφανεται µ"σα απ, το
«παραµ%θι» που αφηγεται ο Αντρ"ας στη µητ"ρα του αδικοχαµ"νου φλου του. Να
προβληµατιστο%ν για το διαχρονικ, ζ)τηµα των προσφ%γων και των «αγνοουµ"νων».
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
H οδυνηρ εµπειρα της αιχµαλωσας
H αγωνα για την τχη των αγνοουµνων
O πνος της µ νας
Tο δρ µα του «επιζντος»
∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏ –
¶ƒ√∆∞™∏ ¢π¢∞™∫∞§π∞™
Η καταστροφ) της Σµ%ρνης, µε την οποα "κλεισε τον Α%γουστο του 1922 "να µεγ+λο κεφ+λαιο της νε,τερης ιστορας, εχε τραγικ"ς συν"πειες για τον ελληνισµ, της
Μικρ+ς Ασας. Γ%ρω στο 1.500.000 πρ,σφυγες δι"φυγαν µε κ+θε µ"σο στον ελλαδικ,
χ0ρο, εν0 χιλι+δες )ταν οι αιχµ+λωτοι στο εσωτερικ, της Ανατολας και αµ"τρητα τα
αθ0α θ%µατα µεταξ% των αµ+χων. Οι πρ,σφυγες "φεραν αρχικ+ τερ+στια αναστ+τωση στο εσωτερικ, της χ0ρας, αργ,τερα ,µως αναδεχτηκαν σε δηµιουργικ, παρ+γοντα για την ελληνικ) οικονοµα και κοινωνα. Με την εγκατ+στασ) τους σε αραιοκατοικηµ"νες περιοχ"ς συν"βαλαν στην ενσχυση της εθνικ)ς συνοχ)ς, εν0 µε την
εργατικ,τητα και τη θ"λησ) τους για πρ,οδο βο)θησαν στην εξ"λιξη της γεωργας
και στην αν+πτυξη της βιοµηχανας.
Παρ+λληλα η Μικρασιατικ) καταστροφ) αποτ"λεσε πηγ) "µπνευσης για πολλ+
και αξι,λογα λογοτεχνικ+ "ργα. Η γενι+ του τρι+ντα, µε σηµαντικ,τερους εκπροσ0πους το Στρ+τη Μυριβ)λη, το Στρατ) ∆ο%κα και τον Ηλα Βεν"ζη, και µεταπολεµικο συγγραφες, ,πως η ∆ιδ0 Σωτηρου, συν"τειναν στην ευαισθητοποηση του
αναγνωστικο% κοινο% απ"ναντι στην εθνικ) αυτ) δοκιµασα, προσφ"ροντ+ς του
ταυτ,χρονα αισθητικ) απ,λαυση. Η Ιστορα ενς αιχµαλτου του ∆ο%κα (1929), η
Παναγι η Γοργνα του Μυριβ)λη (1949), η τριλογα του Βεν"ζη Το νο!µερο 31328
(1931), Γαλνη (1939) και Αιολικ γη (1943) µαζ µε τα Ματωµνα χµατα της Σωτηρου (1962) εναι τα γνωστ,τερα και τα πιο αξι,λογα λογοτεχνικ+ "ργα αυτ)ς της
θεµατικ)ς. Παρ+λληλα "χουν εκδοθε και αφηγ)σεις ) µαρτυρες προσ0πων, που
[94]
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µπορο%ν να λειτουργ)σουν επσης ως λογοτεχν)µατα. Eδ0 µπορε να αναφερθε το
"ργο O Kοινς λγος, στο οποο συγκεντρ0νονται τ"τοιου εδους µαρτυρες (επιµ"λεια Dλλη Παπαδηµητρου, Μαρα Στασινοπο%λου, Ερµ)ς 2003).
Στο µυθιστ,ρηµα Γαλνη παρακολουθο%µε την προσπ+θεια των προσφ%γων να
ριζ0σουν σ’ "να µ"ρος +γονο, που δε µοι+ζει καθ,λου µε το δικ, τους )µερο και πρ+σινο τ,πο, και να αρχσουν µια ν"α ζω) γυνακα και η κ,ρη του, ο Αντρ"ας, η θεα
Μαρα, ο Γλ+ρος, "νας τ%πος εργατικο% ανθρ0που του λαο%, δνονται µε ευαισθησα
απ, τον συγγραφ"α και συνθ"τουν την ανθρωπογεωγραφα του βιβλου. Το κεµενο
που ανθολογ)θηκε "χει επιλεγε επειδ) ο Αντρ"ας, κ%ριο πρ,σωπο αυτο% του αποσπ+σµατος, και ο χαµ"νος του φλος Oγγελος εναι δ%ο πρ,σωπα κοντ+ στην ηλικα
των µαθητ0ν. Εναι δ%ο ν"οι που γν0ρισαν τον π,λεµο και την αιχµαλωσα εν0
ακ,µη φοιτο%σαν στο Γυµν+σιο. Το κεµενο αυτ, "χει σχετικ) αυτοτ"λεια και προσφ"ρεται για συγκριτικ) αν+γνωση µε το προηγο%µενο βιβλο του Βεν"ζη Το νο!µερο 31328, το οποο θα µπορο%σε να προταθε ως θ"µα συλλογικ)ς εργασας στην
τ+ξη. Το απ,σπασµα προσφ"ρεται επσης για προβληµατισµ, και "ρευνα π+νω στο
θ"µα του επιζ0ντος. Ο Οδυσσ"ας και ο Τε%κρος εναι δ%ο )ρωες που προ"ρχονται
απ, την επικ) παρ+δοση και εναι γνωστο στους µαθητ"ς: η Οδ!σσεια του Οµ)ρου
αλλ+ και το ποηµα «Ελ"νη» του Γι0ργου Σεφ"ρη εναι δ%ο παραδεγµατα, τα οποα
θα µπορο%σαν να χρησιµοποιηθο%ν απ, τον καθηγητ) ως παρ+λληλα κεµενα π+νω
σε αυτ, το θεµατικ, µοτβο. Απ, τη σ%γχρονη ιστορα και λογοτεχνα τα ποι)µατα
«Εδ0…» απ, τη Συνχεια του Μαν,λη Αναγνωστ+κη και «Οφειλ)» απ, τη Μαθητεα του Ττου Πατρκιου, κινο%νται επσης στην δια θεµατικ), κ+τω απ, +λλες µεν
ιστορικ"ς συνθ)κες, αλλ+ αποδδουν συγγενικ+ συναισθ)µατα. Επσης, ο καθηγητ)ς
µπορε κατ+ τη διδασκαλα αυτο% του κειµ"νου να χρησιµοποι)σει στοιχεα απ, την
τουρκικ) εισβολ) του 1974 στην Κ%προ και το δρ+µα των αγνοουµ"νων. Η µ+να του
Oγγελου µπορε να παραλληλιστε µε τις Κ%πριες µαν+δες των αγνοουµ"νων και να
αναζητηθο%ν ιστορικ+ στοιχεα και φωτογραφικ, υλικ, απ, αυτ)ν τη σχετικ+ πρ,σφατη σελδα της ιστορας του κυπριακο% ελληνισµο%. Οι µαθητ"ς µπορο%ν να διαβ+σουν παρ+λληλα το ποηµα του Κυρι+κου Χαραλαµπδη «Το µ)λο». Εξ+λλου
"χει ενδιαφ"ρον να αναπτυχθε ευρ%τερη συζ)τηση για τη σηµασα του παραµυθιο% στη ζω) των ανθρ0πων. Για το θ"µα αυτ, υπ+ρχει προτειν,µενη δραστηρι,τητα στο βιβλο της Γ’ Γυµνασου, η οποα αντιπαραβ+λλει το παραµ%θι µε την αλ)θεια, µε αφορµ) το ποηµα «Στο παιδ µου» του Μ. Αναγνωστ+κη.
¶∞ƒ∞§§∏§√ ∫∂πª∂¡√
Κυρι+κος Χαραλαµπδης, «Το µ)λο», Θλος, Ερµ)ς 1989, σ. 12.
Παρνοντας να µλο απ’ το καλ θι
Το µλο του µαγο!λου του παιδιο! της
Στο νου της φερε, που τρα σαπζει
Εκε στη φυλακ.
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Το καηµνο τανε δεν τανε
∆εκαεφτ χρον, δεν πρε απολυτριο
∆εν πγε στο στρατ, δε σκτωσε µια µ!γαB
Ευγενικ και ντροπαλ, δειλ, αθο.
Ξαν βαλε το µλο στο καλ θι
Γιατ θυµθηκε (της φ νηκε πως εδε)
Κι λλες µαν δες σαν κι αυτν επ τουρκοκρατας.
Για κενες δε µιλ ει κανες,
Αλλ γι’ αυτν, για χλιες, δυο χιλι δες,
∆ξα σοι ο Θες, παρ πονο δεν χει:
Και υποµνµατα κι επσηµες δηλσεις
Κι επιτροπς και αποστολς ΟΗΕ,
Κρατν και κυβερνσεων, οµ δων και ατµων
Και παρατηρητν, ψηφσµατα, δεσµε!σεις,
Συνδρια, συµπαρ σταση, εκθσεις και ταµεα.
Gλα στην τρχα, τλεια οργανωµνα,
Μ’ αρχεο, µ’ αυτοπεποθηση, µε ειδικ ς αιθο!σας –
Το κρ τος σαν µητρα τα φροντζει.
Αλλ το µλο, µλο στο καλ θι.
µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞
Βττι Μ+ριο, Η γενι του ’30, Ερµ)ς 1979, σ. 249-257.
∆ιαβ ζω, τχ. 337, 1994 (γρ+φουν οι Β. Αθανασ,πουλος, Α. Θαλ+σση, Μ.Γ. Μερακλ)ς κ.+.).
Καραντ0νης Αντρ"ας, Πεζογρ φοι και πεζογραφµατα της γενι ς του ’30, Παπαδ)µας 19772.
Στεργι,πουλος Κ0στας, «Ηλας Βεν"ζης», Η µεσοπολεµικ πεζογραφα, τ,µ. 2,
Σοκ,λης 1992.
¶∏°∏
Ηλας Βεν"ζης (1904-1973), Γαλνη, Βιβλιοπωλεον της Εστας 200438, σ. 125-127,
135-139.
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ª ¶∂ƒ∆√§∆ ª ¶ƒ∂Ã∆
Για τον ρο «µετανστες»
™∆√Ã√π
Να γνωρσουν οι µαθητ"ς τον πολιτικ, ποιητικ, προβληµατισµ, του Μπρεχτ. Να
προβληµατιστο%ν τ,σο για τις πολιτικ"ς δι0ξεις ,σο και για τις δ%σκολες συνθ)κες
ζω)ς κ+θε µεταν+στη, αυτοεξ,ριστου ) πολιτικο% πρ,σφυγα, και να κατανο)σουν
τη µεγ+λη σηµασα της ιδεολογικ)ς συν"πειας στους κοινωνικο%ς αγ0νες.
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Αυτοεξριστοι και πολιτικο πρσφυγες
Πολιτικς διξεις και αντσταση στην επιβολ των ισχυρν
Η σηµασα της ιδεολογικς συνπειας και εντητας στον αγνα
∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Πρ,κειται για "να καθαρ+ πολιτικ, ποηµα που, ,πως διαπιστ0νουµε απ, το βιογραφικ, σηµεωµα του συγγραφ"α, πηγ+ζει απ, τα πολ%χρονα βωµατα του πολιτικ+ διωκ,µενου και αυτοεξ,ριστου Μπρεχτ. Θα πρ"πει εξαρχ)ς να επισηµ+νουµε
στους µαθητ"ς την αρχικ) "νσταση του ποιητ) σχετικ+ µε το λαθεµ"νο χαρακτηρισµ, εκενου και των οµοϊδεατ0ν του, «µεταν+στες», την οποα φροντζει να επεξηγ)σει αµ"σως στη συν"χεια. Kσοι χαρακτηρζονται µεταν+στες φε%γουν εθελουσως
απ, την πατρδα τους σε αναζ)τηση καλ%τερης ζω)ς, εν0 εκενοι "φυγαν κρυφ+
απ, τη Γερµανα για να αποφ%γουν τις σκληρ"ς πολιτικ"ς δι0ξεις και να γλιτ0σουν
τη ζω) τους απ, τη βα των ναζ. Αντθετα µε τους οικονοµικο%ς και +λλους µεταν+στες, που αποµακρ%νονται απ, την πατρδα τους σε αναζ)τηση καλ%τερης τ%χης,
εκενοι επιλ"γουν να µενουν κοντ+ στα γερµανικ+ σ%νορα µε την ελπδα ,τι θα νι0θουν περισσ,τερο κοντ+ στην πατρδα, µετρι+ζοντας τα βαρι+ συναισθ)µατα της
εξορας και της νοσταλγας και διατηρ0ντας την εποικοινωνα µε τον τ,πο και τους
ανθρ0πους τους, µε στ,χο την πιο +µεση παρ"µβαση στις κοινωνικ"ς και πολιτικ"ς
εξελξεις. Επιλ"γοντας να µ"νουν κοντ+ στα σ%νορα παρακολουθο%ν τα γεγον,τα
και παραστ"κονται ,σο µπορο%ν στη σκληρ) πραγµατικ,τητα της πατρδας τους.
Θ%µατα αλλ+ και βουβο µ+ρτυρες της ναζιστικ)ς θηριωδας, οι οποοι, παρ+ τις
πληγ"ς, την ηθικ) δι+ψευση και τη χαµηλ) τους αυτοεκτµηση, "χουν αποφασσει να
αγωνιστο%ν µε ιδεολογικ) συν"πεια και εν,τητα στο πλευρ, ,λων ,σοι µ+χονται για
την επικρ+τηση της ανθρωπι+ς και της κοινωνικ)ς δικαιοσ%νης, εναντον του β+ρβαρου ναζιστικο% καθεστ0τος που επιβλ)θηκε στην πατρδα τους και επιζητε να
δυναστε%σει τον κ,σµο.
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¶∞ƒ∞§§∏§√ ∫∂πª∂¡√
Γι0ργος Σεφ"ρης, «Ο τελευταος σταθµ,ς» [απ,σπασµα], Ηµερολγιο Καταστρµατος Β’ (1944). Ποιµατα, =καρος 198113, σ. 213.
™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫∂™ ∂ƒø∆∏™∂π™
1. Γιατ η χ0ρα που δ"χτηκε τους πρ,σφυγες «σπτι δε θα ’ναι, µα εξορα»;
2. Για ποιους λ,γους οι πρ,σφυγες επιδι0κουν να µ"νουν ,σο µπορο%ν πιο κοντ+
στα σ%νορα;
3. Συγκρνετε το ασθηµα του πολιτικο% πρ,σφυγα που δνει ο Μπρεχτ µε την αντστοιχη κατ+σταση που περιγρ+φει στο ποηµ+ του ο Σεφ"ρης.
µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞
∆ιαβ ζω, τχ. 211, 1989.
Dσσλιν Μ+ρτιν, Μπρεχτ, η ζω του και το ργο του, µτφρ. Φ0ντας Κονδ%λης, Θεωρα 1984.
Μπ"νγιαµιν Β+λτερ, ∆οκµια για τον Μπρεχτ, µτφρ. Νκος Κολοβ,ς, Π%λη 1972.
Μπρεχτ και Χτλερ. Μια θεατρικ-ιστορικ παραβολ, σ%νθεση και απ,δοση
Μ+ριος Πλωρτης π+νω σε κεµενα του Μπρεχτ και του Χτλερ, Θεµ"λιο 1984.
Μυρ+τ ∆ηµ)τρης, Ο καλς νθρωπος του %ουγκσµπουργκ-Μπρτολτ Μπρεχτ,
Πλει+ς 1974.
Ντορτ Μπερν+ρ, Αν γνωση του Μπρεχτ, µτφρ. Oννα Φραγκουδ+κη, Κ"δρος 1975.
Σχετικ+ µε τη λογοτεχνικ) απ,δοση της εµπειρας της εξορας µπορετε να συµβουλευτετε το ειδικ, αφι"ρωµα «Κεµενα της εξορας», του περιοδικο% Το
∆ντρο, τχ. 37-38, 1998 (γρ+φουν οι συγγραφες Τ. Γκρτση-Μιλλι"ξ, Μ. Πλωρτης, Π. Ζ+ννας κ.+.).
¶∏°∏
Μπ"ρτολτ Μπρεχτ, «Για τον ,ρο “µεταν+στες”», Ποιµατα, µτφρ. Μ+ριος Πλωρτης,
Θεµ"λιο 1977, σ. 67.

∫ Àƒπ∞∫√™ Ã ∞ƒ∞§∞ª¶π¢∏™
Γλυκ του κουταλιο#
™∆√Ã√π
Να γνωρσουν οι µαθητ"ς "να σ%γχρονο ποηµα του σηµαντικο% Κ%πριου ποιητ) Κ.
Χαραλαµπδη, το οποο περικλεει µ"σα του δυο θ"µατα στεν+ συναρτηµ"να µε τη
νε,τερη ιστορικ) και κοινωνικ) δοκιµασα της Κ%πρου: το παν+ρχαιο θ"µα του
γυρισµο% του ξενιτεµ"νου σε συνδυασµ, µε τα βιωµατικ+ θ"µατα του εκπατρισµο%
και της στ"ρησης των ατοµικ0ν δικαιωµ+των, τα οποα εξακολουθο%ν να πληγ0[98]

enotita C 0063 4/11/2005 01:05 ÌÌ ™ÂÏ›‰·99

Η ΑΠΟ∆ΗΜΙΑ ñ Ο ΚΑΗΜΟΣ ΤΗΣ ΞΕΝΙΤΙΑΣ ñ ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

νουν ,σους Ελληνοκ%πριους προ"ρχονται απ, τις κατεχ,µενες περιοχ"ς και τ0ρα
ζουν στη «µοιρασµ"νη στα δυο» Κ%προ.
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Η ανθρπινη δι σταση του κυπριακο εθνικο προβλµατος
Η σηµασα του γενθλιου τπου και του πατρογονικο σπιτιο
Η εθιµοτυπα της φιλοξενας
Ο νστος και το ασθηµα της αποστρησης των ατοµικν και κοινωνικν
δικαιωµ των
∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏ –
¶ƒ√∆∞™∏ ¢π¢∞™∫∞§π∞™
Το ποηµα µεταδδει το βωµα εν,ς ξεριζωµ"νου απ, τον τ,πο του Κ%πριου, ο οποος
επισκ"πτεται "πειτα απ, χρ,νια το πατρικ, του σπτι και συναντ+ την καινο%ρια
µουσουλµ+να του "νοικο. Πολλο Κ%πριοι απ, το 2003, που +νοιξαν τα σ%νορα και
δ,θηκε η δυνατ,τητα επικοινωνας µε την κατεχ,µενη Κ%προ, βωσαν αυτ)ν τη
γλυκ,πικρη ασθηση του ν,στου που περιγρ+φει ο οµιλητ)ς του ποι)µατος, το 1996
,µως, οπ,τε χρονολογεται το ποηµα, τη δυνατ,τητα αυτ) την εχαν σπανι,τατα και
ελ+χιστοι Ελληνοκ%πριοι. Οι µαθητ"ς δε χρει+ζεται να προβληµατιστο%ν αν το
βωµα που περιγρ+φει ο οµιλητ)ς συν"βη πραγµατικ+, αρκε να συναισθανθο%ν τη
δ%σκολη κατ+σταση που αντιµετωπζει ο ξεριζωµ"νος +νθρωπος, το βαθ% ασθηµα
της νοσταλγας και τον π,θο να πραγµατοποι)σει, "στω και νοερ+, τη συµβολικ)
επιστροφ) στο σπτι που γενν)θηκε. Ο Χαραλαµπδης σε γενικ"ς γραµµ"ς θα µπορο%σαµε να πο%µε ,τι επαναπραγµατε%εται, µ"σα στις ιδι+ζουσες ιστορικοκοινωνικ"ς συνθ)κες που επικρατο%ν στην Κ%προ, το κοιν,χρηστο θ"µα της επαν,δου του
ξενιτεµ"νου. Ο ποιητ)ς µοι+ζει να σκηνοθετε το παν+ρχαιο αυτ, και αγαπηµ"νο
θ"µα της δηµοτικ)ς παρ+δοσης µ"σα σε ανοκειο περιβ+λλον, γι’ αυτ,ν το λ,γο, αν
και το ποηµα διαθ"τει αρκετ+ γνωρσµατα (ν,στος, "θιµα φιλοξενας), δεν πετυχανει να ολοκληρ0σει το ν,στο, καθ0ς εκ των πραγµ+των απουσι+ζει η σκην) της
αναγν0ρισης: ο οµιλητ)ς δε συναντ+ στο σπτι του καν"να οικεο πρ,σωποQ η ξ"νη
"νοικος αναγνωρζει µεν την ιδι,τητ+ του, δε συµµερζεται ,µως δι,λου τα ατοµικ+
δικαι0µατα που προκ%πτουν απ, αυτ)ν (ζω), ελευθερα, περιουσα). Ο οµιλητ)ς
επιµ"νει ιδιατερα στη συναισθηµατικ) του σχ"ση µε το σπτι του, ,που στο παρελθ,ν εχε στεγ+σει ευτυχισµ"νες µν)µες της οικογ"νειας και της παιδικ)ς του ηλικας.
Ο οµιλητ)ς µε την επσκεψ) του βρσκεται µπροστ+ σε µια κρσιµη εµπειρα αυτογνωσας («Να ιδ0 ποιος εµαι ζ%γωσα»), αρκετ+ κοιν) για τους ανθρ0πους µ"σης
ηλικας. Kντας µπροστ+ στη σκληρ) πραγµατικ,τητα της ξ"νης κατοχ)ς στον τ,πο
και στο σπτι του, ζητ+ απλ0ς να πραγµατοποι)σει µια συµβολικ) του επιθυµα, να
επισκεφθε και το εσωτερικ, του σπιτιο%. Καθ0ς το ατηµ+ του γνεται δεκτ,, "ρχεται αµ"σως αντιµ"τωπος µε τη ζωνταν) µν)µη απ, το παρελθ,ν: στην κρεβατοκ+-
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µαρα τον υποδ"χεται η φωτογραφα της µητ"ρας του, η οποα µοι+ζει να τον περιµ"νει χρ,νια υποµονετικ+ να την π+ρει απ, τους ξ"νους, ,που, αντθετα µε την ωραα
Ελ"νη που "φυγε απ, την πατρδα της, απρ,σµενα κατ"ληξε, και να τη µεταφ"ρει σε
π+τρια εδ+φη. Ο οµιλητ)ς ε%κολα αποσπ+ και παρνει µαζ του τη φωτογραφα της
µ+νας του, καθ0ς η διατ)ρηση της φωτογραφας σε περοπτη θ"ση για τ,σα χρ,νια
οφειλ,ταν σε µια παρεξ)γηση: η ευσταλ)ς π,ζα της "δινε στους καινο%ριους ενοκους του σπιτιο% την εντ%πωση ,τι πρ,κειται για ηθοποι,. Στο εσωτερικ, του σπιτιο% του ο οµιλητ)ς αντιλαµβ+νεται την κυραρχη αντθεση, που, ,σο βρισκ,ταν στον
Κ)πο, εχε εν µ"ρει µ,νο βι0σει. Στον Κ)πο ξυπνο%ν µν)µες απ, τον παρ+δεισο της
παιδικ)ς ηλικας. Το σπτι του τον υποδ"χεται µε τη διαχρονικ) φ%ση και τους καρπο%ς της, στο εσωτερικ, του σπιτιο% εναι ,µως ευδι+κριτες οι διαφορ"ς αν+µεσα
στο παρελθ,ν και στο παρ,ν, την παλι+ και τη ν"α οικοδ"σποινα, τα ελληνικ+ και τα
µουσουλµανικ+ )θη, την ασθηση του µ,νιµου και του προσωρινο%, των γηγεν0ν
Ελλ)νων και των επεσακτων πληθυσµ0ν, σχετικ+ µε τους οποους ο οµιλητ)ς νι0θει ,τι εναι κοινωνικ+ και πολιτισµικ+ κατ0τεροι («Σ+µπως γνωρζει…»). Ο οµιλητ)ς βι+ζεται να τελει0σει την επσκεψ) του, φοβο%µενος απρ,βλεπτες αντιδρ+σεις
απ, την πλευρ+ της µουσουλµ+νας οικοδ"σποινας, οι οποες πιθαν,ν να τον εµπ,διζαν στο µ"λλον να πραγµατοποι)σει και +λλες συµβολικ"ς επισκ"ψεις στο σπτι
που γενν)θηκε. Κ+τω απ, αυτ"ς τις συνθ)κες, η υλοποηση του ν,στου ,χι µ,νο δεν
περι"χει τη σκην) της αναγν0ρισης, αλλ+ αντθετα ισοδυναµε µε ακ%ρωσ) της
καθ0ς, µε ,ρους τραγικ)ς ειρωνεας, επαναφ"ρει τον αφηγητ) τ,σο στο αρχικ,
συνασθηµα του ξ"νου ,σο και στην αν+γκη αυτογνωσας του.
Το κεµενο αξιοποιε και επαναθ"τει, +µεσα και "µµεσα, πολλ+ στοιχεα της
αρχαας ελληνικ)ς παρ+δοσης. ∆ε λεπουν αρκετ"ς ευθεες αναφορ"ς (σηµασιολογικ"ς: «σιµ+ σε λ+κκο» ) γλωσσικ"ς: «του ποθητο% µου») στο ν,στο του Οδυσσ"α
(βλ. και ερ0τηση 3 ), ενδεικτικ+, το στχο 3), αλλ+ και σε συµβ+ντα του Τρωικο%
πολ"µου. Τ"λος, δεν πρ"πει να αφ)σουµε ασχολαστο και τον ττλο του ποι)µατος,
ο οποος πιθαν,ν να "χει προβληµατσει τους µαθητ"ς λ,γω της µικρ)ς συν+φει+ς
του µε το θ"µα του ν,στου του οµιλητ). Οι µαθητ"ς θα πρ"πει να παρατηρ)σουν ,τι
το ποηµα ενσωµατ0νει ουσιαστικ+ "να πρωτε%ον περιγραφικ, µ"ρος (απ, την
οπτικ) γωνα του οµιλητ), ο οποος αφηγεται την εµπειρα του σε πρ0το πρ,σωπο) και "να δευτερε%ον διαλογικ, µ"ρος (αν+µεσα στον οµιλητ) και τη µουσουλµ+να "νοικο του σπιτιο%). Στο πρ0το µ"ρος ο οµιλητ)ς κ+νει εν"ργειες, εκδηλ0νει,
µε )πια συγκνηση, τα συναισθ)µατ+ του, αλλ+ και µεταφ"ρει στον αναγν0στη τις
ενδ,µυχες σκ"ψεις του, τις οποες δεν τολµ+ να εκφρ+σει στην ξ"νη γυνακα ,χι
µ,νο εξαιτας της αµοιβαας τους καχυποψας, αλλ+, κυρως, επειδ) διαπιστ0νει, µε
αρκετ) δ,ση υποτµησης, το κατ0τερο πολιτισµικ, της εππεδο, το οποο θγει µε
αφορµ) "να γλωσσικ, ερ"θισµα: η γυνακα το% πρ,σφερε «γλυκ,» (στ. 5) και ,χι
«γλυκ, του κουταλιο%», "κφραση πολ% προχωρηµ"νη µορφοσυντακτικ+, σ%µφωνα
µε το ειρωνικ, σχ,λιο του οµιλητ).
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¶∞ƒ∞§§∏§∞ ∫∂πª∂¡∞
1. Κυπριακ, τραγο%δι, «Ο Καραβ+ς» στο Θαν+σης Ντζο%φρας, Τα τραγο!δια

µας, Καστανι0της 19903, σ. 151.

Πορτοκαλι του Καραβ που κ µνεις πορτοκ λια,
Αν τα πουλες γορ ζω τα του β ρους σου ρι λια. […]
Στον Καραβ ν το σπτι µου, τρα στην προσφυγι µου,
Σκφτοµαι τα λεµνια του τζιαι κ φκετ’ η καρκι µου.
2. Κωστ)ς Παλαµ+ς, «Το σπτι που γενν)θηκα», Τα µοντροπα (1917). %παντα,

τ,µ. 7, Μπρης, 19723, σ. 252.

Το σπτι που γεννθηκα κι ας το πατο!ν οι ξνοι,
στοιχει εναι και µε προσκαλεB ψυχ και µε προσµνει.
Το σπτι που γεννθηκα διο στην δια στρ τα
στα µ τια µου λο υψνεται και µ’ λα του τα νι τα.
Το σπτι, ας του νοθψανε το σχµα και το χρµαB
και ανθευτο και αχ λαστο, και µε προσµνει ακµα.
™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫∂™ ∂ƒø∆∏™∂π™
1. Γιατ ο αφηγητ)ς δνει ιδιατερη σηµασα στην επαφ) του µε το πατρικ, του σπτι;
2. Σε αρκετ+ σηµεα του ποι)µατος διαφανεται ο παραλληλισµ,ς του αφηγητ) µε
τον οµηρικ, Οδυσσ"α. Βρετε τα σηµεα και εξηγ)στε τη σηµασα του παραλληλισµο%.
3. Αφο% διαβ+σετε τους στχους 153-227 απ, τη ραψωδα λ της Οδ!σσειας,
συγκρνετ" τους µε την πρ0τη στροφ) του ποι)µατος.
4. Συγκρνετε τα συναισθ)µατα που τρ"φουν για το πατρικ, τους σπτι ο Κ. Χαραλαµπδης και ο αν0νυµος Κ%πριος, µε την αντστοιχη αντδραση του Κ. Παλαµ+.
µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞
Βοσκ,ς Ανδρ"ας, «Οµηρικ+ πρ,τυπα στην ποηση του Κυρι+κου Χαραλαµπδη»,
Lapithos. Chypre et l’Europe, Editions Praxandre, Actes 1998, σ. 286-303.
Η λξη, τχ. 163, 2001.
Θµατα Λογοτεχνας, τχ. 12, 1999 (µε κεµενα του Χρ. Αλεξου και της Ε. Σταυροπο%λου).
Μπλ+νας Γι0ργος, «Η µεγαλοψυχα της συνεχο%ς δοκιµασας: Κ. Χ., ∆οκµιν», Ποηση, τχ. 17, 2001, σ. 295-298.
Παπαγεωργου Κ0στας Γ., «Κυρι+κος Χαραλαµπδης», Η δε!τερη µεταπολεµικ
γενι , Σοκ,λης 2002, σ. 500-515.
Χαραλαµπδης Κυρι+κος, «Η δοκιµασα, “δοκµιον” της τ"χνης», Ελευθεροτυπα,
25.5.2000.
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¶∏°∏
Κυρι+κος Χαραλαµπδης (1940), «Γλυκ, του κουταλιο%», ∆οκµιν, Oγρα 2000, σ.
185-186.

£ ∞¡∞™∏™ µ ∞§∆π¡√™
∆#ο γρµµατα της Xαρς
™∆√Ã√π
Να παρακολουθ)σουν οι µαθητ"ς µ"σα απ, τις επιστολ"ς των µεταναστ0ν, που αναπαρ+γει συναισθηµατικ+ και υφολογικ+ ο συγγραφ"ας, τον ιδιατερο τρ,πο µε τον
οποο τα µ"λη της οικογ"νειας της Χαρ+ς βι0νουν την ξενιτι+ και τη νοσταλγα για
την πατρδα και τα αγαπηµ"να τους πρ,σωπα.
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Η αλληλογραφα ως µσο ανθρπινης επικοινωνας
Οι οικογενειακο δεσµο και η νοσταλγα της πατρδας
Κοιν χαρακτηριστικ της ζως των µεταναστν και ατοµικς ιδαιτερτητες
στον τρπο που βινουν και αντιδρον συναισθηµατικ στις δι φορες καταστ σεις
∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏ –
¶ƒ√∆∞™∏ ¢π¢∞™∫∞§π∞™
Το κεµενο του Βαλτινο% "χει πειραµατικ, χαρακτ)ρα και συντθεται σε µεγ+λο
βαθµ, απ, ασ%νδετα µεταξ% τους κεµενα. Ο Βαλτιν,ς χαρακτηρζει «µυθιστ,ρηµα» αυτ, το βιβλο του, µολον,τι εναι "κδηλο ,τι δε διαθ"τει τα αντιπροσωπευτικ+ γνωρσµατα µιας µυθιστορηµατικ)ς υπ,θεσης µε δραµατικ+ πρ,σωπα, δρ+ση
και πλοκ). Ο συγγραφ"ας συνθ"τει µε τη µ"θοδο του αφηγηµατικο% κολ+ζ ετερ,κλητα κεµενα, τα οποα αναφ"ρονται κυρως στη συναισθηµατικ) ζω) των προσ0πων και πλαισι0νονται µε πολλ+ εξωλογοτεχνικ+ δεδοµ"να, που αποδδουν την
ιστορικ) συγκυρα, τις κοινωνικ"ς αντιδρ+σεις και τη συλλογικ) ψυχολογα της
δεκαετας του ’60. Τα αποσπ+σµατα που επιλ"ξαµε δε δεχνουν τ,σο το µοντερνιστικ, χαρακτ)ρα του κειµ"νου (κ+τι τ"τοιο θα δυσκ,λευε και θα προκαλο%σε αναπ+ντητα ερωτ)µατα στους µαθητ"ς της Β’ Γυµνασου). Πρ,κειται για επιστολ"ς που
εκφρ+ζουν την ανθρ0πινη αν+γκη για επικοινωνα και επαφ) µε τα αγαπηµ"να
πρ,σωπα, τις οποες αναπαρ+γει ο συγγραφ"ας µιµο%µενος πιστ+ τη γλ0σσα, την
ψυχολογα και το συνασθηµα των υποθετικ0ν αποστολ"ων, και ιδιατερα της
Χαρ+ς, µητ"ρας της ελληνικ)ς οικογ"νειας των µεταναστ0ν. Το εδος και το %φος
των επιστολ0ν αυτ0ν πιστε%ουµε ,τι εναι οικεο στους µαθητ"ς, αν και η αλληλο-
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γραφα δεν αποτελε πλ"ον πολ% συχν, µ"σο επικοινωνας στην τεχνοκρατο%µενη
εποχ) µας.
Κ%ριο µ"ληµα του εκπαιδευτικο% θα πρ"πει αρχικ+ να εναι η γενικ) αναφορ+
του στα βασικ+ γνωρσµατα της ελληνικ)ς κοινωνας στη δεκαετα του ’60: το φαιν,µενο και τις συν"πειες της µαζικ)ς µεταν+στευσης µε κ%ριο σκοπ, την ε%ρεση
εργασας, τα συντηρητικ+ )θη και τις παραδοσιακ"ς αντιλ)ψεις σχετικ+ µε το ρ,λο
της γυνακας (οικοκυρ+), τους στενο%ς οικογενειακο%ς δεσµο%ς και την αν+γκη της
ανθρ0πινης επικοινωνας, τη συχν) αλληλογραφα, που αναπλ)ρωνε την "λλειψη
σωµατικ)ς επαφ)ς µε την πατρδα και τα αγαπηµ"να πρ,σωπα κ.+. Αφο% δοθο%ν
αυτ"ς οι απαρατητες πληροφορες, ε%κολα οι µαθητ"ς θα κατανο)σουν τον επικοινωνιακ, λ,γο της Χαρ+ς και θα σχηµατσουν µια πλ)ρη εικ,να για τον ανθρ0πινο
τ%πο της, ο οποος εναι µ+λλον κοιν,ς και ανταποκρνεται στο µ"σο ,ρο της γυνακας της εποχ)ς. Οι µαθητ"ς φυσικ+ δε θα πρ"πει να λησµονο%ν ,τι τα γρ+µµατα της
Χαρ+ς στα αδ"ρφια της δεν κρ%βουν τη µεγ+λη ψυχολογικ) πεση που νι0θει η
µεταν+στρια οικοκυρ+, η οποα, εξαιτας της εσ0κλειστης ζω)ς αλλ+ και της αρνητικ)ς ψυχολογικ)ς δι+θεσης που εµφανζει, "χει, µ+λλον σοβαρ+ («Ο γιατρ,ς µο%
"δωσε ηρεµιστικ+ αλλ+ δε µε βοηθ+ν και πολ%»), προβλ)µατα προσαρµογ)ς στο
Γιοχ+νεσµπουργκ. Η δια π+ντως αναφ"ρει κ+ποιες προσδοκες της για βελτωση
της θ"σης της µε την "νταξ) της στην εργασα, καθ0ς µαθανει να χειρζεται τα
µηχαν)µατα στο γραφεο του +ντρα της. Σε αντθεση µε τη Χαρ+ που εξαρτ+ την
καθηµεριν) της επιβωση («Για µ"να τ0ρα εδ0 "να γρ+µµα εναι µεγ+λη υπ,θεσις»)
απ, τα υποκατ+στατα της πατρδας (περιοδικ+, µν)µες, αλληλογραφα, "ντονο
οικογενειακ, ενδιαφ"ρον), τα υπ,λοιπα µ"λη της οικογ"νειας δεχνουν µεγ+λη προσαρµοστικ,τητα στη χ0ρα υποδοχ)ς, πλ)ρη αποδοχ) της ν"ας κατ+στασης και
εναρµ,νιση µε το περιβ+λλον. Πιο χαρακτηριστικ, δεγµα αυτ)ς της οικεωσης
εναι η χρ)ση του αγγλοπρεπο%ς Jerry απ, πλευρ+ς του Γερ+σιµου. Μεγ+λη προσαρµοστικ,τητα δεχνουν επσης οι δ%ο µικρ"ς κ,ρες της Χαρ+ς, γεγον,ς που την
ανησυχε και την προβληµατζει αρκετ+, γιατ φοβ+ται µ)πως εξασθεν)σει πολ% τη
συναισθηµατικ) τους σχ"ση µε την πατρδα, µ)πως ξεχ+σουν τα ελληνικ+, µ)πως
τους λεψει η ηθικ) διαπαιδαγ0γηση γ%ρω απ, την εθνικ) ιστορα, τα )θη και τις
παραδοσιακ"ς ελληνικ"ς αξες. Dτσι τα δι+φορα +γχη της Ελληνδας µητ"ρας λειτουργο%ν καταλυτικ+ στην κοινωνικ) και ατοµικ) ψυχολογα της, τη γεµζουν µε
ποικιλ,µορφες ενοχ"ς και ευθ%νες απ"ναντι στα πρ,σωπα του στενο% (Ν,τιος
Αφρικ)) και του οικεου (Ελλ+δα) οικογενειακο% της περγυρου και επιβαρ%νουν
την ψυχολογα της, ,πως παρακολουθο%µε µ"σα απ, τα δ%ο γρ+µµατ+ της. Ο
καθηγητ)ς θα πρ"πει να οδηγ)σει τους µαθητ"ς, να αντιληφθο%ν τις ανησυχες της
Χαρ+ς συσχετζοντας τη στ+ση της µε τη γενικ,τερη νοοτροπα που επικρ+τησε
–και σε µεγ+λο βαθµ, επικρατε– στις ελληνικ"ς και +λλες κοιν,τητες που λειτο%ργησαν –και λειτουργο%ν– στη διασπορ+ (οι στενο δεσµο µε τα µ"λη της κοιν,τητας, ενδογαµες, διατ)ρηση της παρ+δοσης, διαφ%λαξη της εθνικ)ς ταυτ,τητας
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κ.+.). Η νοοτροπα αυτ) εµφανζεται απ, τη µια µερι+ να "χει ζωτικ) σηµασα για
την %παρξη της κοιν,τητας, απ, την +λλη ,µως αποµον0νει αρκετ+ τα µ"λη της και
τους στερε τη δυνατ,τητα µιας δηµιουργικ)ς, απελευθερωµ"νης απ, στερε,τυπες
αντιλ)ψεις, πολιτισµικ)ς σ%νθεσης αν+µεσα στον εθνικ, και στον ξ"νο τρ,πο ζω)ς.
Ο καθηγητ)ς θα πρ"πει εξσου να αναδεξει την προσαρµοστικ,τητα και την ευελιξα
των υπ,λοιπων µελ0ν της οικογ"νειας, τα οποα, σως σε µεγαλ%τερο βαθµ, απ’ ,,τι η
Χαρ+, εκφρ+ζουν το µ"σο ,ρο του ελληνικο% µεταναστευτικο% ρε%µατος, η %παρξη
του οποου και θετικ"ς συν"πειες εχε για την Ελλ+δα αλλ+ και ενσχυσε σηµαντικ+
την οικονοµικ) και κοινωνικ) θ"ση µεγ+λου µ"ρους του ελληνισµο% της διασπορ+ς
(απ, τα αρχαα χρ,νια ως τη δεκαετα του ’60). Καλ, θα )ταν επσης ο καθηγητ)ς,
επικαλο%µενος σ%γχρονα κυρως παραδεγµατα, να κατευθ%νει τη συζ)τηση µε τους
µαθητ"ς στην "ννοια της πολυπολιτισµικ)ς κοινωνας και στη διαχρονικ) της σηµασα
τ,σο για την ιστορικ) τ%χη του ελληνισµο% ,σο και για τη σ%γχρον) µας κοινωνικ)
πραγµατικ,τητα, µε αναφορ+ στην αντιστροφ) των ρ,λων για τους Dλληνες: η Ελλ+δα )ταν παραδοσιακ+ χ0ρα µεταναστ0ν, τα τελευταα ,µως χρ,νια δ"χεται µεταν+στες και ,λοι οι µαθητ"ς διαθ"τουν κ+ποια εµπειρα απ, αυτ) την αντιστροφ)…
¶∞ƒ∞§§∏§√ ∫∂πª∂¡√
∆ηµοτικ,, «Θ"λω να πα στην ξενιτι+», Το δηµοτικ τραγο!δι της ξενιτι ς, επιµ"λεια
G. Saunier, Ερµ)ς 1990, σ. 69.
∂ÀƒÀ∆∂ƒ∏ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞
Απευθυνθετε στους γονες σας ) +λλους µεγαλ%τερους γνωστο%ς ) φλους σας και
ρωτ)στε τους για το ρ,λο που "παιζε η αλληλογραφα την παλαι,τερη εποχ). Εξετ+στε επσης γιατ ορισµ"νοι +νθρωποι εξακολουθο%ν να προτιµο%ν ), αντθετα,
"χουν εγκαταλεψει αυτ, τον τρ,πο επικοινωνας µε τους συγγενες και τους φλους
τους. Θα εχε ενδιαφ"ρον να οργαν0σετε µια επσκεψη στο Ταχυδροµικ, και Φιλοτελικ, Μουσεο (Πλατεα Σταδου 5, τηλ. 210 7519066).
™À¡∂¡∆∂À•∂π™
Αντ, τχ. 294, 1985, σ. 36-40Q ∆ιαβ ζω, τχ. 116, 1985, σ. 66-72Q Η λξη, τχ. 71, 1988, σ.
57-59.
µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞
Αρ+γης Γι0ργος, «Θ. Βαλτινο%: Στοιχεα για τη δεκαετα του ’60. Ειδολογικ+ γνωρσµατα», Γρ µµατα και τχνες, τχ. 62, 1991, σ. 35-36.
Αριστην,ς Γι0ργος, «Στοιχεα για την περπτωση του Θαν+ση Βαλτινο%», Αντ,
26.1.1990.
∆ασκαλ,πουλος ∆ηµ)τρης, «Θαν+σης Βαλτιν,ς», Η µεταπολεµικ πεζογραφα,
τ,µ. 2, Σοκ,λης 1988, σ. 298-341.
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Παρσης Νικ)τας, «Αναφορ+ στο "ργο του Θ. Βαλτινο%. Αναζ)τηση του αφηγηµατικο% )θους», Η λξη, τχ. 71, 1988, σ. 6-13.
Στασινοπο%λου Μαρα, «Κοινωνικ, ψηφιδωτ, των χρ,νων του ’60», Εντευκτριο
[Θεσ/νκης], Οκτ0βριος 1989.
Τσακνι+ς Σπ%ρος, «Θ. Βαλτιν,ς, Στοιχεα για τη δεκαετα του ’60», Πρσωπα και
µ σκες, Νεφ"λη 2000, σ. 13-16.
¶∏°∏
Θαν+σης Βαλτιν,ς (1932), Στοιχεα για τη δεκαετα του ’60, Στιγµ) 1989, σ. 328-330,
347-348.

A §∫∏ ∑ ∂∏
Aναµνσεις της Kωνσταντνας απ τη Γερµανα
™∆√Ã√π
Να γνωρσουν οι µαθητ"ς "να εφηβικ,, και ,χι µ,νο, µυθιστ,ρηµα της Oλκης Ζ"η και
να προβληµατιστο%ν για τις δυσκολες προσαρµογ)ς που αντιµετωπζουν κ+ποια
παιδι+ της ηλικας τους, τα οποα ζουν µακρι+ απ, την πατρδα ) τους γονες τους.
Να παρακολουθ)σουν, µ"σα απ, το βλ"µµα της µικρ)ς αφηγ)τριας, δι+φορες εκδοχ"ς της πολυπολιτισµικ)ς κοινωνας στη µαθητικ) ζω).
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
=µορφες στιγµς της οικογενειακς και της µαθητικς ζως
Η διαφορετικτητα και η πολυπολιτισµικ σνθεση του γερµανικο σχολεου
Η κοινωνικοποηση της αφηγτριας και η προσαρµογ της στην ξνη χρα
∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Το επιλεγµ"νο απ,σπασµα απ, το µυθιστ,ρηµα Η Κωνσταντνα και οι αρ χνες της
απευθ%νεται κατεξοχ)ν στα παιδι+ της γυµνασιακ)ς ηλικας, ,χι µ,νο εξαιτας της
οµ,λογης ηλικας που "χει η αφηγ)τρια αλλ+ και γιατ συνδ"εται +µεσα µε βι0µατα και εµπειρες της σχολικ)ς ζω)ς. Τα βι0µατα αυτ+ πιστε%ουµε ,τι θα προκαλ"σουν +µεσα το ενδιαφ"ρον των µαθητ0ν, οι οποοι µπορο%ν ε%κολα να παρακινηθο%ν και να διαβ+σουν απ, µ,νοι τους παρ+λληλα τα κεµενα των παλι0ν συµµαθητρι0ν, Ζ"η και Σαρ) («Και π+λι στο σχολεο…»), µε σκοπ, να εντοπσουν οµοι,τητες και διαφορ"ς στη σχολικ) ζω) που περιγρ+φουνQ µπορο%ν επσης να συγκρνουν την παλαι,τερη σχολικ) ζω) µε τις δικ"ς τους σηµεριν"ς εµπειρες. Το περιβ+λλον του γερµανικο% σχολεου, ,πως το περιγρ+φει η "φηβη αφηγ)τρια, αξζει
να σχολιαστε ιδιατερα, µε β+ση τ,σο τα λεγ,µενα ,σο και τα υπονοο%µεν+ της για
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την εκπαιδευτικ) µεθοδολογα και τις αρχ"ς του («Το γερµανικ, σχολεο δεν αστειε%εται»), ισχυρισµο που σε µεγ+λο βαθµ, απορρ"ουν απ, τον προβληµατισµ, που
εκφρ+ζει η δασκ+λα µητ"ρα της. Dχει ενδιαφ"ρον επσης να σχολιαστε η πολυπολιτισµικ) σ%νθεση της σχολικ)ς τ+ξης, η οποα διευκολ%νει την "νταξη των ν"ων
µαθητ0ν και επηρε+ζει θετικ+ την οµαλ) τους κοινωνικοποηση (αποδοχ) της διαφορετικ,τητας, σ%νθεση ιδε0ν και τρ,πων ζω)ς, "µπρακτη καλλι"ργεια του αλληλοσεβασµο% και της δηµοκρατικ)ς συνεδησης).
Σε αυτ, το απ,σπασµα ωστ,σο κυραρχο ρ,λο "χει η µν)µη, µ"σω της οποας η
αφηγ)τρια ανακαλε περασµ"νες εµπειρες απ, την παραµον) και τα µαθητικ+ της
χρ,νια στη Γερµανα, ,που "ζησε για εφτ+ χρ,νια µαζ µε τους γονες της. Μ"σω της
αν+µνησης ξαναζε ευτυχισµ"νες οικογενειακ"ς στιγµ"ς και αναλογζεται µε καµ+ρι τη σηµαντικ) επαγγελµατικ) και κοινωνικ) αναγν0ριση που εχε η µητ"ρα της
στην ξ"νη χ0ρα. Η αφηγ)τρια δεν κρ%βει την περηφ+νια και το θαυµασµ, της για
τη δασκ+λα µητ"ρα της. Εναι επιπλ"ον χαρο%µενη γιατ στην ξ"νη χ0ρα "χει αποκατασταθε πλ)ρως η εξ"χουσα θ"ση της µητ"ρας στην οικογ"νεια, την οποα εχε
επιχειρ)σει στο παρελθ,ν να πλ)ξει η αντιπαθητικ), ,πως την παρουσι+ζει, γιαγι+
της (Φ+ρµουρ). Ορισµ"νες "µµεσες αναφορ"ς σε ιδεολογικ"ς αντιπαραθ"σεις, που
εχαν διχ+σει στο παρελθ,ν τις δ%ο οικογ"νειες πριν ακ,µη γνωριστο%ν και συνδεθο%ν οι γονες της Κωνσταντνας, φανεται ,τι δικαιολογο%ν αυτ"ς τις εντ+σεις, οι
οποες )ταν πολ% συνηθισµ"νες τη µεταπολεµικ) εποχ), σταθερ, χρονικ, πλασιο
στα περισσ,τερα βιβλα της Ζ"η. Η αγ+πη των γονι0ν της στ+θηκε ,µως δυνατ)
και επιβλ)θηκε, δνοντας στην Κωνσταντνα τη χαρ+ της %παρξης, της οικογενειακ)ς στοργ)ς και της αγ+πης.
¶∞ƒ∞§§∏§∞ ∫∂πª∂¡∞
1. Μαρα Πυλι0του, Τα δντρα που τρχουν…, Καστανι0της 1987.
2. Μαρο%λα Κλι+φα, ∆!σκολοι καιρο για µικρο!ς πργκιπες, Καστανι0της 1992.

∂ÀƒÀ∆∂ƒ∏ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞
Βρετε στοιχεα για τα δι+φορα εκπαιδευτικ+ συστ)µατα που ακολουθο%ν οι χ0ρες
της Ευρ0πης και συγκρνετε τη λειτουργα των συστηµ+των αυτ0ν µε τις συνθ)κες
που επικρατο%ν στην ελληνικ) εκπαδευση.
µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞
∆ιαβ ζω, τχ. 447, Ιανου+ριος 2004.
Ithaca, τχ. 31, 2003.
Πατρκιος Ττος, «Η Oλκη και οι αρ+χνες της», ∆ιαβ ζω, ,.π., σ. 84-85.
¶∏°∏
Oλκη Ζ"η (1925), Η Κωνσταντνα και οι αρ χνες της, Κ"δρος 2002, σ. 22-29.
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∂¡∞§§∞∫∆π∫√π ∆ƒ√¶√π ¢π¢∞™∫∞§π∞™ ™∆∞ ∫∂πª∂¡∞ ∆∏™ ∂¡√∆∏∆∞™
1. Συνδυαστικ αν γνωση

Με αφορµ) τις δι+φορες ιστορικ"ς συγκυρες στις οποες αναφ"ρονται τα κεµενα της εν,τητας, µπορε να εξεταστε η σ%νδεση της λογοτεχνας µε τα ιστορικ+ γεγον,τα και τα σ%γχρον+ τους κοινωνικ+ προβλ)µατα, ,πως, π.χ., η
σ%νθεση και ο ρ,λος της οικογ"νειας. Ιδιατερο ενδιαφ"ρον "χει η συνεξ"ταση
του ποι)µατος του Χαραλαµπδη µε το πεζ, του Μηλι0νη («Εθνικ) ζω)»),
µ"σω της οποας αναδεικν%ονται τ,σο η ιδιαιτερ,τητα του κυπριακο% προβλ)µατος ,σο και η περπλοκη και δ%σκολη συναισθηµατικ) κατ+σταση που
βι0νουν οι εκπατρισµ"νοι.
2. Κριτικ στ ση-?ρευνα
Οι µαθητ"ς θα πρ"πει να προβληµατιστο%ν σχετικ+ µε το θ"µα της µεταν+στευσης, εξετ+ζοντας τους ποικλους λ,γους που οδ)γησαν παλαι,τερα, και
εξακολουθο%ν να οδηγο%ν σ)µερα, το +τοµο ) την οµ+δα στον εκπατρισµ,.
Μπορο%ν επσης να ερευν)σουν το ρ,λο που "χει παξει το φαιν,µενο της
µεταν+στευσης στην τοπικ) τους κοινωνα ) να εξετ+σουν σ%γχρονες εκφ+νσεις του µεταναστευτικο% ρε%µατος στην Ελλ+δα ) στην περιοχ) τους. Μια
αν+λαφρη εκδοχ) αυτο% του φαινοµ"νου εσωτερικ)ς µεταν+στευσης συναντ+µε στην επιστολ) του Ξεν,πουλου («Θρησκευτικ) ζω)»).
3. Σγκριση
Ο καθηγητ)ς µπορε να επιδι0ξει συγκριτικ) αν+γνωση των κειµ"νων της
εν,τητας που αφορο%ν την καθηµεριν) ζω) και την κοινωνικ) κατ+σταση
των µεταναστ0ν (Χατζ)ς, Βαλτιν,ς, Ζ"η), µε σκοπ, το συσχετισµ, διαφορετικ0ν κοινωνικ0ν ρ,λων και βιωµ+των του µεταν+στη. Σ%γχρονα λογοτεχνικ+ κεµενα µε αυτ)ν τη θεµατολογα περι"χει η συλλογικ) "κδοση Ο δρµος
για την Οµνοια, Καστανι0της 2005.
4. Χρση εποπτικο υλικο
Οι µαθητ"ς µπορο%ν να συγκεντρ0σουν φωτογραφικ, ) +λλο υλικ, σχετικ+,
π.χ., µε το ελληνικ, µεταναστευτικ, ρε%µα στη δεκαετα του ’60 ) µε τη δοκιµασα του µικρασιατικο% ελληνισµο% (1922).
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