«Η ξενιηιά δεν έχει χώπα»
έλα ζρέδην εξγαζίαο γηα ην δεκνηηθό ζρνιείν
Τα κίνηηπα και οι ζηόχοι
Σν πξόγξακκα «ε μεληηηά δελ έρεη ρώξα» δεκηνπξγήζεθε από ηελ αλάγθε καο λα
ππάξμνπκε κε δηαθνξεηηθό ηξόπν κέζα ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ. Η ηδέα γελλήζεθε ζε
ζηηγκέο αλίαο θαη πξνβιεκαηηζκνύ, ζρεηηθά κε ηε δνπιεηά καο, κέζα ζηηο γηνξηέο ησλ
Υξηζηνπγέλλσλ θαη αθνύ ηελ επεμεξγαζηήθακε καδί κε ην δάζθαιν ηεο Δ΄ ηάμεο ηνπ 2 νπ
Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Βξηιεζζίσλ αξρίζακε λα εξγαδόκαζηε κε ηα παηδηά ηνλ Ιαλνπάξην
ηνπ 2003.
Οη βαζηθνί ζηόρνη πνπ ζέζακε ήηαλ νη εμήο:
 Η γλσξηκία θαη ε απνδνρή ησλ «μέλσλ άιισλ» από ηνπο Έιιελεο καζεηέο
 Η έληαμε ησλ αιινδαπώλ καζεηώλ ζηε ζρνιηθή θνηλσλία, όρη ζαλ παηδηά πνπ δελ
πξέπεη λα μερσξίδνπλ από ηα ειιελόπνπια, αιιά ζαλ παηδηά κε δηθή ηνπο θαηαγσγή,
γιώζζα θαη πνιηηηζηηθή ηαπηόηεηα.
Όκσο ηα αιεζηλά καο θίλεηξα ηα αλαθαιύςακε ζηελ πνξεία ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σν
ζέκα ηεο μεληηηάο ήηαλ θάηη πνπ καο ζπγθηλνύζε θαη ηνπο δύν αξθεηά. Μέζα από ηηο
ζπδεηήζεηο θαη ηελ αμηνιόγεζε αλαθαιύςακε κία ελδηαθέξνπζα ζύκπησζε. Σόζν ν
δάζθαινο ηεο Δ΄ ηάμεο όζν θαη εγώ, ν κνπζηθόο ηνπ ζρνιείνπ, είρακε έξζεη ζηελ Διιάδα
ζε ειηθία επηά εηώλ. Δθείλνο από ηελ Απζηξαιία όπνπ γελλήζεθε από Έιιελεο
κεηαλάζηεο θαη εγώ από ηελ Κύπξν κεηά ηελ εηζβνιή ησλ Σνύξθσλ ην 1974 όπνπ είρα
κεγαιώζεη θαη γελλεζεί από Κύπξην παηέξα θαη Διιελίδα κεηέξα. Απνθαιύθζεθε
ινηπόλ όηη ηα θίλεηξά καο δελ ήηαλ κόλν εθπαηδεπηηθά αιιά θαη αξθεηά πξνζσπηθά ώζηε
λα κπνξέζνπκε λα επεμεξγαζηνύκε θαη λα εθθξάζνπκε, καδί κε ηνπο καζεηέο καο, ην
δήηεκα ηεο δηθήο καο μεληηηάο θαη κέζα από ηε δεκηνπξγία λα επνπιώζνπκε ην δηθό καο
ηξαύκα κεηαλάζηεπζεο.
Η μέθοδορ και οι ηπόποι
Μεζνδνινγηθά εξγαζηήθακε κε βάζε ηε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλώζεο
ζπγθξνηώληαο ηνπο καζεηέο ζε νκάδεο. Οη καζεηέο ηεο Δ΄ ηάμεο κπόξεζαλ λα
δνπιέςνπλ ην ζέκα ηόζν ηελ ώξα ηεο κνπζηθήο καδί κνπ όζν θαη κε ην δάζθαιν ηνπο
ζπλδένληάο ην κε ηα καζήκαηα ηεο Ιζηνξίαο, ηεο γεσγξαθίαο θαη ηεο γιώζζαο. Μέζα ζε
απηό ην πιαίζην δεκηνύξγεζαλ θαη νκάδεο εξγαζίαο νη νπνίεο επηζθέθζεθαλ Έιιελεο θαη
μέλνπο κεηαλάζηεο γηα λα ηνπο πάξνπλ ζπλεληεύμεηο ηηο νπνίεο επεμεξγάζηεθαλ
αξγόηεξα ζην ζρνιείν.
Με ηελ Σ΄ ηάμε ηνπ 2νπ Γεκ. ρ. Βξηιεζζίσλ θαη κε ηελ Σ΄ ηάμε ηνπ 14νπ Γεκ. ρ.
Υαιαλδξίνπ εξγαζηήθακε ρσξίο ηε ζπκβνιή ησλ δαζθάισλ. ηα Βξηιήζζηα νη δαζθάιεο
κνπ παξαρώξεζαλ αξθεηέο από ηηο δηδαθηηθέο ηνπο ώξεο ώζηε λα κπνξώ λα εξγάδνκαη
καδί κε ηα παηδηά ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο ηεο κνπζηθήο θαιύπηνληαο όκσο
παξάιιεια θαη άιια δηδαθηηθά αληηθείκελα όπσο Ιζηνξία ηεο λεώηεξεο Διιάδαο,
ινγνηερλία θαη γεσγξαθία.
Βαζηθό καο κέιεκα ήηαλ ε δεκηνπξγία ελόο θαηάιιεινπ θιίκαηνο εκπηζηνζύλεο θαη
αζθάιεηαο ώζηε νη καζεηέο λα κπνξέζνπλ λα θέξνπλ ζην ζρνιείν ηελ πξνζσπηθή ηνπο
ηζηνξία αιιά θαη λα κπνξέζνπλ ρσξίο θόβν λα εθθξάζνπλ ηηο πξνθαηαιήςεηο θαη ηα
ζηεξεόηππά ηνπο. Δκείο σο δάζθαινη απνθύγακε λα λνπζεηήζνπκε ηνπο καζεηέο κε
βάζε ηελ εζηθή ηνπ «θαινύ θαη ηνπ θαθνύ». Η εζηθή επεμεξγαζία ήηαλ θάηη πνπ ζα
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κπνξνύζε λα ζπκβεί κόλν από ηα ίδηα ηα παηδηά κε βάζε ην βαζκό σξηκόηεηαο πνπ είραλ
θαη αλέπηπζζαλ κέζα από ηηο ζπδεηήζεηο θαη ην ζηνραζκό. ε αληίζεηε πεξίπησζε, εάλ
δειαδή πξνζπαζνύζακε λα «εκθπηεύζνπκε» εκείο ζηα παηδηά κία εζηθή «θαινύ θαη
θαθνύ», ελνρνπνηώληαο ηα γηα ηηο απόςεηο ηνπο, ζα ηα νδεγνύζακε ζε ζέζε άκπλαο από
ηελ νπνία δελ ζα ήηαλ δπλαηόλ αξγόηεξα λα εκβαζύλνπλ ζην ζέκα θαη λα κπνξέζνπλ λα
βξεζνύλ ζηε ζέζε ηνπ «άιινπ».
ηνρεύνληαο ινηπόλ ζηελ σξηκόηεηα ησλ καζεηώλ κέζα από ηε δεκηνπξγία θαη ην
ζηνραζκό, ε ηέρλε απνηέιεζε βαζηθό νδεγό ηνπ πξνγξάκκαηνο. Η ιεηηνπξγία ηεο, σο
θίλεηξν ζηε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε θαη σο κέζν έθθξαζεο, δηεπθόιπλε ηελ επηθνηλσλία
κεηαμύ ησλ καζεηώλ θαη ζπλέβαιε νπζηαζηηθά ζην γεληθό ζθνπό ηεο ζπλύπαξμεο κέζα
ζηε ζρνιηθή κνλάδα.
Η κνπζηθή, ιόγσ επίζεο ηεο δηθήο κνπ εηδηθόηεηαο, ήηαλ ε αθνξκή γηα ην πξόγξακκα.
Μειεηήζακε δηάθνξα ηξαγνύδηα ηε μεληηηάο από πεξηνρέο ηεο Διιάδαο, θαη από
δηαθνξεηηθέο επνρέο, θαη ηα ζπλδέζακε κε ηελ Ιζηνξία ηεο ρώξαο. Παηδηά από άιιεο
ρώξεο έθεξαλ ζην ζρνιείν ηξαγνύδηα ηε μεληηηάο ζηε κεηξηθή ηνπο γιώζζα θαη δύν από
απηά κάζακε λα ηξαγνπδάκε ην ξεθξέλ ηνπο ζηελ μέλε γιώζζα. Σν έλα ήηαλ έλα
ηξαγνύδη από ηελ Αιβαλία ζην νπνίν κία κάλα ηξαγνπδάεη ηνλ θαεκό ηεο γηα ην γην ηεο
πνπ πήγε ζηελ Διιάδα γηα δνπιεηά θαη έθαλε νηθνγέλεηα θαη παηδηά, αιιά εθείλε δελ
κπνξεί λα έξζεη λα ηνπο δεη. Σν παηδί πνπ έθεξε ην ηξαγνύδη απηό ήηαλ έλα θνξίηζη πνπ
είρε κεγαιώζεη από κηθξή ζηελ Διιάδα. Αξθεηνί ζπκκαζεηέο ηεο αγλννύζαλ ηελ
θαηαγσγή ηεο. Σν ηξαγνύδη όκσο δελ ηνπο παξαμέλεςε. «Απηό θύξηε δε κνηάδεη κε
αιβαληθό. Δίλαη ζαλ απηά πνπ ιέλε ζηελ Ήπεηξν», παξαηήξεζε θάπνηνο καζεηήο. Σν
άιιν μέλν ηξαγνύδη ήηαλ έλα ζύγρξνλν ηξαγνύδη από ηε Μνιδαβία ζε «πνπ» ξπζκό,
όπνπ κία γπλαίθα αλαζεκαηίδεη ηε μεληηηά θαη ηε μέλε πινύζηα ρώξα πνπ ηελ πήξε
καθξηά από ηνπο δηθνύο ηεο. Πξνρσξώληαο ην πξόγξακκα κπήθε ζηελ νκάδα θαη ν
γπκλαζηήο ηνπ ζρνιείνπ ησλ Βξηιεζζίσλ αλαιακβάλνληαο καδί κε ηα παηδηά λα
κεηαθέξεη ζε θίλεζε θαη ρνξό κεξηθά από ηα ηξαγνύδηα ηεο μεληηηάο πνπ είρακε
δνπιέςεη. Σέινο, ηα παηδηά ηεο Σ΄ ηάμεο ρξεζηκνπνίεζαλ ηηο βηληενθάκεξεο γηα ηελ
παξαγσγή ελόο ληνθηκαληέξ. Πξώηα θηηάμακε έλα εξσηεκαηνιόγην πξνηείλνληαο ν
θαζέλαο δηάθνξεο εξσηήζεηο πνπ ζα έθαλε ζε έλα κεηαλάζηε θαη ζηε ζπλέρεηα
ρσξίζηεθαλ κόλνη ηνπο ζε νκάδεο βηληενζθνπώληαο θάζε νκάδα κία ζπλέληεπμε από έλα
κεηαλάζηε. Η δεκηνπξγία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θάλεθε λα έρεη κεγάιε ζεκαζία γηα ηελ
πνξεία ηνπ πξνγξάκκαηνο. Μέζα από ηηο δηάθνξεο ζθέςεηο θαη ηνπο ζπλεηξκνύο πνπ
έθαλαλ ηα παηδηά γηα λα ζθεθηνύλ εξσηήζεηο, έκπαηλαλ όιν θαη πεξηζζόηεξν ζηε ζέζε
ησλ «μέλσλ κεηαλαζηώλ» θαη ηηο δπζθνιίεο ηηο νπνίεο κπνξεί λα αληηκεησπίδνπλ ζηελ
μέλε ρώξα. ην ηέινο κεηαθέξακε όιεο ηηο εξσηήζεηο από ηνλ πίλαθα ζην ραξηί θαη ηηο
ηαμηλνκήζακε. Κάζε νκάδα κπνξνύζε λα ρξεζηκνπνηήζεη όπνηεο από ηηο εξσηήζεηο
ήζειε αιιά θαη θαηλνύξγηεο πνπ πηζαλά ζα πξνέθππηαλ από ηελ ίδηα ηε ζπλέληεπμε.
Κάζε ηαηλία-ζπλέληεπμε πνπ έθηαλε ζην ζρνιείν ηε βιέπακε όινη καδί θαη κεηά ηε
ζρνιηάδακε. Γηα ηηο αλάγθεο ησλ ζπλεληεύμεσλ ηα παηδηά, ρσξηζκέλα ζε νκάδεο, άιινηε
έκπαηλαλ ζηα ζπίηηα ησλ κεηαλαζηώλ πνπ είραλ βξεη θαη άιινηε ππνδέρνληαλ ζαλ
θαιεζκέλεο ηηο αιινδαπέο νηθηαθέο βνεζνύο ηεο κεηέξαο ηνπο. Έηζη ζηηο ηαηλίεο απηέο
είδακε ηε ζεία ηνπ Α. από ηελ Αιβαλία, ηε λνλά ηεο Κ. από ηε Μνιδαβία θαη άιιεο
θπξίεο, όπσο ηελ λεαξή νηθηαθή βνεζό ηεο . από ηελ νπνία έθπιεθηνη αθνύζακε όηη
ήξζε από ηε Ρνπκαλία κε ηα πόδηα. Μεξηθέο κάιηζηα ηξαγνύδεζαλ γηα ηα παηδηά έλα
ηξαγνύδη ηεο μεληηηάο από ηε ρώξα ηνπο, ραξίδνληάο καο κεγάιε ζπγθίλεζε θαη πνιύηηκν
πιηθό. Με ην απνηέιεζκα απηώλ ησλ ηαηληώλ δεκηνπξγήζεθε αξγόηεξα ζε ζηνύληην έλα
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κηθξό ληνθηκαληέξ δηάξθεηαο 8 ιεπηώλ.
Όιν ην πιηθό πνπ πξνέθπςε από ην πξόγξακκα, δειαδή ηα ηξαγνύδηα, νη ρνξνί, ην
ληνθηκαληέξ θαη νη θσηνγξαθίεο, απνθαζίζακε λα ην παξνπζηάζνπκε ζαλ κία
παξάζηαζε ζην ζέαηξν «Νηακάξη» ησλ Βξηιεζζίσλ, αληί γηα ηελ θαζηεξσκέλε ζρνιηθή
γηνξηή ζην ηέινο ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο. Γηα λα γίλεη απηό θηηάμακε έλα θείκελν, ζαλ
πξνκεησπίδα γηα θάζε ηξαγνύδη, ην νπνίν ελνπνηνύζε όιν απηό ην πιηθό ζε κία ηζηνξηθή
δηαδξνκή ηεο Διιάδαο από ρώξα μεληηεκέλσλ ζε ρώξα ππνδνρήο κεηαλαζηώλ. Η
πξνεηνηκαζία γηα ηελ παξάζηαζε ήηαλ ππξεηώδεο. Οη ζπδεηήζεηο ηώξα είραλ ζηξαθεί
ζην πώο ζα ζηήζνπκε ηα ζθεληθά, πώο ζα είλαη ε αθίζα, πώο ζα πνύκε ηα ηξαγνύδηα,
πνηα από απηά θαη πώο ζα ηα ρνξέςνπκε, ηη θσηνγξαθίεο ζα πξνβάιινπκε γηα θάζε
ηξαγνύδη. Αθόκα θαη ζηα δηαιείκκαηα, ηα παηδηά έξρνληαλ καδί γηα λα ηειεθσλήζνπκε
ζηνλ ηππνγξάθν, είραλ ηελ αγσλία αλ ζα πξνιάβεη ν κνληέξ λα ηειεηώζεη εγθαίξσο ην
ληνθηκαληέξ ή αλ είρακε θαηαθέξεη λα θιείζνπκε εκεξνκελία γηα ην ζέαηξν. Σα ζθεληθά
απνθαζίζακε λα απνηεινύληαη από κπόγνπο θαη βαιίηζεο. Σα παηδηά έθεξλαλ ζην
ζρνιείν παιηέο βαιίηζεο από ηηο απνζήθεο ηνπο ελώ κεξηθά κάδεςαλ θαη παιηέο βαιίηζεο
από ηα ζθνππίδηα. Η επηζηάηξηα ηνπ ζρνιείνπ θα Καηεξίλα γέκηδε, καδί κε ηα παηδηά ζηα
δηαιείκκαηα, παιηά ζεληόληα κε εθεκεξίδεο γηα λα θηηάμνπλ κπόγνπο. Η ηειηθή πξόβα
ζην ζέαηξν, όπνπ είδακε θαη όινη καδί ην ληνθηκαληέξ κεηά ην κνληάδ, ήηαλ ε θαιύηεξε
ζηηγκή ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Η παξάζηαζε μεθηλνύζε κε ηελ αλάγλσζε ηνπ ιήκκαηνο «μεληηηά» από ην ιεμηθό θαη
ακέζσο κεηά κε έλα ηξαγνύδη από ειιελόθσλν ρσξηό ηεο Κάησ Ιηαιίαο. Η κεηάθξαζε
ησλ ζηίρσλ πξνβαιιόηαλ καδί κε θσηνγξαθίεο ζρεηηθέο κε ην ηξαγνύδη. Αθνινύζεζαλ
ηέζζεξα παξαδνζηαθά ηξαγνύδηα από δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο θαη ηξαγνύδηα από
ηε λεώηεξε Διιάδα θαη ηελ επνρή ηνπ ξεκπέηηθνπ, θαηαιήγνληαο ζε ηξαγνύδηα ησλ
Θενδσξάθε θαη Υαηδηδάθη. Αξγόηεξα ήξζε ε ζεηξά ησλ ηξαγνπδηώλ ηα νπνία καο έθεξαλ
θαη καο δίδαμαλ παηδηά κεηαλαζηώλ: έλα παξαδνζηαθό από ηελ Αιβαλία θαη έλα
ηξαγνύδη από ηε Μνιδαβία. Σν θνππιέ ην ηξαγνπδνύζε κόλν ηνπ ην παηδί πνπ ην είρε
θέξεη, ελώ ην ξεθξέλ ην ηξαγνπδνύζαλ όια ηα παηδηά καδί. Σελ εξώηεζε «πνηνη είλαη
όκσο νη κεηαλάζηεο; πνπ βξίζθνληαη; ηη ζθέθηνληαη; ηη ληώζνπλ; θαη ηη ζεκαζία έρεη ην
ηξαγνύδη γηα έλαλ μεληηεκέλν;» αθνινύζεζε ε πξνβνιή ηνπ ληνθηκαληέξ πνπ είρακε
εηνηκάζεη. Μεηά ηε ζπγθηλεζηαθή θόξηηζε από ην ληνθηκαληέξ αθνινύζεζε ην ηξαγνύδη
ηνπ Μάλνπ Υαηδηδάθη «Σ’ αζηέξη ηνπ βνξηά» θαη ε παξάζηαζε έθιεηζε παίδνληαο μαλά
έλα ραξνύκελν ζθνπό από ηα Γσδεθάλεζα «Μηζεύσ θαη ηα κάηηα κνπ δαθξύδνπλ
ιππεκέλα» ην νπνίν ρόξεςαλ, θαηεβαίλνληαο από ηηο θεξθίδεο, όια ηα παηδηά ηνπ
ζρνιείνπ.
Ο ζηόρνο γηα ηελ παξάζηαζε ήηαλ λα έρνπκε ην θαιύηεξν πνηνηηθό απνηέιεζκα ζε
όια ηα επίπεδα, αθήγεζε, κνπζηθή, ρνξόο θαη ληνθηκαληέξ. Σα παηδηά κπήθαλ ζηγά ζηγά ζε ζέζε επζύλεο γηα απηό πνπ εηνηκάδακε. Έθαλαλ ηελ παξάζηαζε ηνπ ζρνιείνπ
δηθή ηνπο παξάζηαζε θαη δήζαλε κία δύζθνιε αιιά δεκηνπξγηθή πξνεηνηκαζία.
Μάιηζηα απηή ε εηθόλα ησλ παηδηώλ, πνπ κόλα ηνπο θηλνύληαλ κε ζνβαξόηεηα θαη
απηνπεηζαξρία ζε κία αξθεηά δύζθνιε παξάζηαζε, πξνθάιεζε ηελ έθπιεμε ζε
δαζθάινπο θαη γνλείο πνπ είδαλ ηελ παξάζηαζε. Απηήλ ηελ πξνζπάζεηα, λα ζηήζνπκε
κία πνιύ θαιή παξάζηαζε θαη όρη κία ζρνιηθή γηνξηή ζηήξημαλ θαη θίινη εθηόο
ζρνιείνπ. Η ζθελνζέηεο Πέλε Παλαγησηνπνύινπ καδί κε ηνλ κνληέξ Άγγειν
Αγγειόπνπιν καο βνήζεζαλ ζην κνληάδ ηνπ ληνθηκαληέξ, ε θαιιηηερληθή δηεπζύληξηα
ζηε LYRA Γεσξγία Αιεβηδάθε καο βνήζεζε ζηελ παξαγσγή ηνπ έληππνπ πιηθνύ θαη
ζηελ αθίζα πνπ θηηάμακε, νη κνπζηθνί Σάζνο ηάβεξεο, Φώηεο εξέηεο θαη Γηάλλεο
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Βελέηεο πιαηζίσζαλ καδί κε κέλα θαη ην δάζθαιν ηεο Δ΄ ηάμεο ηελ νξρήζηξα. Αθόκα
θαη ν ηππνγξάθνο, ζπγθηλεκέλνο κάιινλ από απηά πνπ ηύπσλε, εξγάζηεθε δσξεάλ γηα
ηελ παξαγσγή ησλ πξνγξακκάησλ θαη ησλ πξνζθιήζεσλ.
Μεπικά παπαδείγμαηα από ηο ππόγπαμμα
Σν πξόγξακκα μεθίλεζε κε έλα ηέρλαζκα κε ην νπνίν πξνζπαζήζακε λα θέξνπκε
ηνπο Έιιελεο καζεηέο ζηε ζέζε ηνπ «μέλνπ άιινπ». Σνπο βάιακε λα αθνύζνπλ έλα
ηξαγνύδη από ηελ Κάησ Ιηαιία ζε κηθηή ειιελντηαιηθή γιώζζα. Σα παηδηά ρσξηζκέλα ζε
νκάδεο έπξεπε λα αλαγλσξίζνπλ θαη λα γξάςνπλ όζεο πεξηζζόηεξεο ιέμεηο κπνξνύζαλ
ζηα ειιεληθά. Σν απνηέιεζκα ήηαλ θάζε νκάδα λα ζπγθεληξώζεη αξθεηέο ιέμεηο αιιά
όηαλ ηνπο δεηήζακε λα καο πνπλ ηη ιέεη ην ηξαγνύδη κε βάζε ηηο ιέμεηο πνπ είραλ βξεη
θαη ην ύθνο ηνπ ηξαγνπδηνύ, όιεο νη νκάδεο απέηπραλ λα πξνζεγγίζνπλ έζησ θαη ιίγν ην
λόεκα. Απηό έγηλε γηαηί δελ είραλ θαηαιάβεη κία ιέμε ε νπνία ήηαλ πνιύ βαζηθή γηα ην
λόεκα ηνπ ηξαγνπδηνύ, ηε ιέμε «ρειηδόλη». Αλαιύνληαο απηήλ ηελ απνηπρία κπήθαλ ζηε
ζέζε ηνπ «μέλνπ καζεηή» πνπ έξρεηαη ζην ειιεληθό ζρνιείν θαη ελώ γλσξίδεη αξθεηέο
ιέμεηο ζηα ειιεληθά είλαη θνξέο πνπ ηνπ δηαθεύγεη ην λόεκα εμαηηίαο κηαο άγλσζηεο
ιέμεο. Η «απνηπρία» απηή δειαδή θαηάθεξε λα αλαηξέςεη ην δεδνκέλν ηεο κεηξηθήο
γιώζζαο ησλ Διιήλσλ καζεηώλ ώζηε λα δνπλ κε κηα λέα νπηηθή ην ζπκκαζεηή ε ηε
ζπκκαζήηξηά ηνπο πνπ έρνπλ έξζεη από κηα μέλε ρώξα.
Η Κ. είρε έξζεη από ηε Μνιδαβία ζηα κέζα ηεο ρξνληάο θαη γξάθηεθε ζηελ Σ΄ ηάμε.
Σα ειιεληθά ηεο δελ ήηαλ θαζόινπ θαιά ζηελ αξρή θαη ην ελδηαθέξνλ ηεο, ηνπιάρηζηνλ
γηα ηα ηξαγνύδηα θαη ην κάζεκα ηεο κνπζηθήο, ήηαλ αλύπαξθην. ην πξόγξακκα όκσο
ζπκκεηείρε κε ελζνπζηαζκό. Μαο έθεξε ζε θαζέηα έλα ζύγρξνλν ηξαγνύδη ηεο μεληηηάο
από ηε Μνιδαβία θαη δαθηπινγξάθεζε ηνπο ζηίρνπο ζηα κνιδαβηθά θαη ηε κεηάθξαζή
ηνπο ζηα ειιεληθά. Σν ηξαγνύδη πνπ ήηαλ ζε ζηπι πνπ άξεζε ζε όινπο θαη έηζη ηεο
δήηεζα λα καο θέξεη ην ξεθξέλ γξακκέλν ζηα κνιδαβηθά κε ειιεληθνύο ραξαθηήξεο.
Έκαζα λα παίδσ ην ξεθξέλ ζηελ θηζάξα θαη ε Κ. καο έκαζε λα ηξαγνπδάκε ην ξεθξέλ κε
ζσζηή πξνθνξά. Απνδείρζεθε όηη ηε ρεηξόηεξε πξνθνξά ζηα κνιδαβηθά ηελ είρα εγώ,
πξάγκα πνπ πξνθαινύζε ζπρλά ηα γέιηα, ηδηαίηεξα ζηελ Κ.. Μέζα ζε έλα ζρνιηθό
πεξηβάιινλ ζην νπνίν ζηηο κεηαμύ ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζπδεηήζεηο θπξηαξρνύζε ε ηδέα
όηη ε πηζαλόηεξε θαηάιεμε κηαο Μνιδάβαο καζήηξηαο είλαη λα εξγάδεηαη ζε κπαξ,
θαηαθέξακε λα δήζνπκε ζπάληεο θαη πνιύ αλζξώπηλεο ζηηγκέο κέζα ζηελ ηάμε. Σν
παξάδεηγκα ηεο Κ. αθνινύζεζαλ αξγόηεξα θαη άιινη καζεηέο από ηελ Αιβαλία νη
νπνίνη, πεξηζζόηεξν θνβηζκέλνη από ην ζηεξεόηππν πνπ ζπλνδεύεη ηελ θαηαγσγή ηνπο,
αηζζάλζεθαλ αζθάιεηα θαη εκπηζηνζύλε κε όζα ζπλέβεζαλ κε ηε ζπκκαζήηξηά ηνπο.
ε κηα ζπδήηεζε γηα ηηο δπζθνιίεο ησλ κεηαλαζηώλ λα βξνπλ ζπίηη, αθνύ πνιινί
απνθεύγνπλ λα λνηθηάδνπλ ζε αιινδαπνύο, ε Μ. αλαθέξεη όηη ε γηαγηά ηεο έρεη έξζεη από
ηνλ Πόλην. Σόηε πεηάγεηαη ν Υ. θαη ιέεη «ώζηε Πόληηα ε! ηώξα εμεγνύληαη όια».
Παξαδόμσο δελ γειά θαλείο κε ην αζηείν θαη ν ίδηνο ληώζνληαο άβνια απνινγείηαη «κα
θύξηε… έλα αζηείν ήζεια κόλν λα θάλσ». Απηό πνπ ζπλέβε ήηαλ απηό αθξηβώο πνπ
επηδηώθακε. Σα παηδηά, κέζα από ην δηθό ηνπο ζηνραζκό θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ
ζπλαηζζεκάησλ ηνπο θηάλνπλ ζηελ σξηκόηεηα λα κελ αζηεηεύνληαη ζε βάξνο ηνπ
«άιινπ». Απνξξίπηνπλ ην ζηεξεόηππν ηνπ «αιιόθνηνπ Πόληηνπ» θαη δίλνπλ ρώξν ζηε
ζπκκαζήηξηά ηνπο λα κηιήζεη γηα ηελ ηζηνξία ηεο.
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Ο Λ. από ηελ Δ΄ ηάμε είρε ήδε εθθξάζεη όηη γηα ηελ εγθιεκαηηθόηεηα θαη ηελ αλεξγία
θηαίλε νη Αιβαλνί. Γηα ηηο αλάγθεο όκσο κίαο ζπλέληεπμεο επηζθέπηεηαη καδί κε κία
νκάδα ζπκκαζεηώλ ηνπ ην ζπίηη κίαο αιβαληθήο νηθνγέλεηαο. ε επόκελεο ζπδεηήζεηο
είλαη ακήραλνο θαη δηαπηζηώλεη δεηιά όηη δελ ην πεξίκελε έηζη ην ζπίηη ησλ Αιβαλώλ.
Σνπ θάλεθε κία ζπλεζηζκέλε θαη θαλνληθή νηθνγέλεηα ζαλ όιεο ηηο άιιεο. ε απηή ηελ
πεξίπησζε ν Λ. έξρεηαη κόλνο ηνπ ζε ζύγθξνπζε κε ηα ζηεξεόηππα πνπ ζπγθξνηνύλ ηνλ
θόζκν ηνπ. Οπνηαδήπνηε άιιε πξνζπάζεηα λα ηνλ κεηαπείζνπκε όηη νη Αιβαλνί δελ είλαη
εγθιεκαηίεο θαη αληίδεινη ζηελ δνπιεηά κε ηνπο Έιιελεο πηζηεύσ ζα είρε απνηύρεη.
Μαδί κε ηελ νκάδα ηνπ κπαίλεη ζηε ζέζε ηνπ εξεπλεηή θαη αλαθαιύπηεη κόλνο ηνπ όηη ηα
πξάγκαηα κπνξεί λα είλαη θαη δηαθνξεηηθά από ό,ηη ηα παξνπζηάδεη ην νηθείν ηνπ
θνηλσληθό πεξηβάιινλ.
Η Μ. καδί κε ηηο θίιεο ηεο πήξε ζπλέληεπμε από ηε θνπξλάξηζζα ηεο γεηηνληάο. Όηαλ
ηεο δήηεζαλ λα ηνπο ηξαγνπδήζεη κπξνζηά ζηελ θάκεξα έλα ηξαγνύδη ηεο μεληηηάο από
ηε Μνιδαβία εθείλε ην δέρηεθε. Σελ επόκελε ε Μ. ζρνιίαδε: «δελ κπνξείηε λα
θαληαζηείηε θύξηε πσο ήηαλε. Σελ ώξα πνπ ηξαγνπδνύζε ηελ είδακε λα δαθξύδεη. Γελ
κπνξνύζα λα πηζηέςσ ζηα κάηηα κνπ. Ήηαλ ζαλ λα ηελ έβιεπα γηα πξώηε θνξά».
Οι ανηιδπάζειρ
Από ηελ αξρή είρακε λα αληηκεησπίζνπκε ηε δπζπηζηία θαη ηηο επηθπιάμεηο ησλ
ζπλαδέιθσλ ζρεηηθά κε ηνπο ζηόρνπο απηνύ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Αξθεηνί κάιηζηα
δπζαλαζρέηεζαλ όηαλ άθνπζαλ όηη νη Έιιελεο καζεηέο ζα ηξαγνπδνύζαλ ηξαγνύδηα ηεο
μεληηηάο ζηε κνιδαβηθή θαη αιβαληθή γιώζζα. ηήξημε από ηε δηεύζπλζε ηνπ ζρνιείνπ
δελ ππήξρε. Αληηζέησο είρακε λα αληηκεησπίζνπκε ζηελ νξγάλσζε ηεο παξάζηαζεο θαη
ην ζύλεζεο αίηεκα λα πξνσζήζνπκε ηελ ηάδε ή ηνλ δείλα ζε ξόιν θνξπθαίνπ
ηξαγνπδηζηή. Δπηπρώο ηα παηδηά δελ είραλ ηέηνηεο ζπγθξνύζεηο κεηαμύ ηνπο. Αξρηθά
είραλ εξσηεζεί πνηνο ε πνηα ζα ήζειε λα είλαη ζε ζέζε αθεγεηή ή θνξπθαίνπ
ηξαγνπδηζηή ζε απαληεηηθά ηξαγνύδηα θαη, όηαλ ππήξραλ πνιινί ππνςήθηνη, ην
δηαπξαγκαηεπόκαζηε ζπιινγηθά έρνληαο πάληα ηνλ ηειεπηαίν ιόγν εγώ ζαλ ππεύζπλνο
ηνπ πξνγξάκκαηνο. πλήζσο όκσο βξίζθακε ιύζεηο ηθαλνπνηεηηθέο γηα όινπο.
Πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπκε ηηο αληηδξάζεηο θαη λα έρνπκε ηε βαζηθή ζηήξημε
ησλ ζπλαδέιθσλ θαη ησλ γνλέσλ επηδηώμακε λα επηθνηλσλήζνπκε καδί ηνπο έηζη ώζηε λα
εθζέζνπκε ην ζθεπηηθό καο θαη ηνπο ζηόρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Δλεκεξώζακε ην
ζύιινγν ησλ δηδαζθόλησλ θαη εηνηκάζακε έλα θείκελν γηα ηνπο γνλείο ησλ καζεηώλ κε
ην νπνίν εμεγνύζακε ηνπο ζηόρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηε ζεκαζία ηνπ ζηελ
εθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ. Μεηά από ηελ ελεκέξσζε απηή, ν ζύιινγνο γνλέσλ έγηλε έλαο
πνιύηηκνο βνεζόο. Ννκίδσ, κάιηζηα, όηη πέξα από ηε δηθή καο ελεκέξσζή, κεγάιε
ζεκαζία έπαημε γηα ηνπο γνλείο ν ελζνπζηαζκόο πνπ κεηαθεξόηαλ ζην ζπίηη από ηα
παηδηά ζρεηηθά κε ηε δνπιεηά πνπ θάλακε.
Όκσο ηελ ώξα ηεο παξάζηαζεο εκθαλίζηεθαλ όιεο νη πηζαλέο αληηδξάζεηο. Πνιινί
έκεηλαλ ακήραλνη θαη ζθεπηηθνί κπξνζηά ζε θάηη πνπ δελ ήηαλ ε ζπλεζηζκέλε ζρνιηθή
γηνξηή. Πνιινί αθόκα έθπγαλ από ηελ παξάζηαζε δαθξπζκέλνη όπσο θαη ν πξόεδξνο
ηνπ πνιηηηζηηθνύ ζπιιόγνπ ηεο πεξηνρήο, ν νπνίνο ήηαλ αξθεηά επηθπιαθηηθόο ζηε κέρξη
ηόηε πξνεηνηκαζία. Τπήξραλ όκσο θαη κεξηθνί γνλείο νη νπνίνη, ηελ ώξα πνπ ηα παηδηά
ηξαγνπδνύζαλ ζηα αιβαληθά, έθπγαλ επηδεηθηηθά θαη αξθεηά ζπκσκέλνη από ηηο
θεξθίδεο. Η ρεηξόηεξε όκσο γηα καο αληίδξαζε ήηαλ ε «κε αληίδξαζε», ε πεξίπησζε
όπνπ δελ κπνξέζακε λα δηεγείξνπκε θαζόινπ ηνπο ζεαηέο καο. Έλα ηέηνην παξάδεηγκα
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ήηαλ θαη ν δηεπζπληήο ελόο ζρνιείνπ, ν νπνίνο ηελ επόκελε εκέξα κε πξνζγείσζε ζηελ
πξαγκαηηθόηεηά εμεγώληαο κνπ όηη απηό πνπ ηνλ εληππσζίαζε από ηελ παξάζηαζε ήηαλ
κία θπξία από ην βίληεν ησλ παηδηώλ ε νπνία, επεηδή ήηαλ θνκςή θαη όκνξθε, δελ ηνπ
έκνηαδε κε Αιβαλίδα.
Έναρ χπόνορ μεηά
Γηα καο, ην πξόγξακκα απνδείρζεθε ηειηθά πεξηζζόηεξν ζεκαληηθό απ’ ό,ηη είρακε
αξρηθά ππνινγίζεη. πλεηδεηνπνηήζακε όηη από ηε ζέζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ δελ κπνξνύκε
κόλν λα αλαπηύζζνπκε ηε δεκηνπξγηθόηεηα ησλ καζεηώλ αιιά θαη ηε δηθή καο. Όηαλ
βέβαηα ιέκε λα αλαπηύζζεη ηε δεκηνπξγηθόηεηά ηνπ ν εθπαηδεπηηθόο δελ ελλννύκε ηε
λεπηαγσγό ε νπνία θηηάρλεη ρεηξνηερλίεο όιε κέξα θαη ηα παηδηά βιέπνπλ βίληεν νύηε ην
κνπζηθό ν νπνίνο ελνξρεζηξώλεη θαη δεκηνπξγεί κία εμαηξεηηθή ζύλζεζε ηελ νπνία νη
καζεηέο θαινύληαη απιώο λα εθηειέζνπλ. Δλλννύκε εθείλε ηε ζπιινγηθή δνπιεηά όπνπ
καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνί κπνξνύλ λα αληαιιάζζνπλ δίλνληαο ν εθπαηδεπηηθόο ηνλ
θαηάιιειν ρώξν ζηνπο καζεηέο ηνπ ώζηε λα αλαιάβνπλ επζύλεο θαη πξσηνβνπιίεο θαη
λα αλαπηύμνπλ ηε δεκηνπξγηθόηεηα ηνπο.
Ο γπκλαζηήο ν νπνίνο έδεζε κε έλαλ ηδηαίηεξν ηξόπν ηελ παξάζηαζε γξάθεη:
«Έπξεπε λα ληύζσ θηλεηηθά έλα ζέκα αξθεηά ιεπηό. Υξεηαδόηαλ ε κέγηζηε ιηηόηεηα θαη
ζνβαξόηεηα ώζηε ε εηθόλα λα ζπγθεληξώλεη ην ζεαηή ζην ζέκα θαη λα κελ ηνλ απνζπά.
Ήηαλ γηα κέλα θάηη πνπ κε ζεκάδεςε βαζηά. Μέζα από ηηο ζπλεληεύμεηο ησλ παηδηώλ
έκαζα πνηα ήηαλ ε θνπξλάξηζζα ηεο γεηηνληάο κνπ. Απηό πνπ ηειηθά κνπ έκεηλε ήηαλ
κηαλ λέα δηάζηαζε ηνπ ξόινπ πνπ κπνξνύκε λα έρνπκε εκείο νη δάζθαινη ζηελ
εθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ».
Ο δάζθαινο ηεο Δ΄ ηάμεο μαλάδεζε ηελ πεξίνδν ηεο κεηαλάζηεπζεο ηνπ ζηελ Διιάδα.
Έλα από ηα ζεκαληηθά κάιηζηα αληηθείκελα ζηε δηακόξθσζε ησλ ζθεληθώλ ηεο
παξάζηαζεο ήηαλ ην κπανύιν πνπ έθεξαλ καδί ηνπο νη γνλείο ηνπ επηζηξέθνληαο από ηελ
Απζηξαιία.
Όζν γηα κέλα, εθείλν ην Πάζρα θαη κε ην πξόγξακκα ζε εμέιημε, βξήθα ην θνπξάγην
λα «επηζηξέςσ» κεηά από 29 ρξόληα ζηε γελέηεηξα κνπ ηελ Κύπξν απνθαζηζηώληαο έλα
κέξνο ηεο πξνζσπηθήο κνπ ηζηνξίαο.
Γηα ηνπο Έιιελεο καζεηέο πνπ πήξαλ κέξνο ζε απηό ην πξόγξακκα θαη πνπ νη
πεξηζζόηεξνη βξίζθνληαη πιένλ ζην γπκλάζην, ειπίδνπκε, κέζα από ηηο ζθέςεηο πνπ
αληαιιάμακε θαη ηηο δεκηνπξγηθέο θαη αλζξώπηλεο ζηηγκέο πνπ κνηξαζηήθακε, λα
ζπκβάιιακε ζηελ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθόηεηάο ηνπο κε ηξόπν ώζηε λα απνθηήζνπλ
ηεο θαηάιιειεο αληηζηάζεηο απέλαληη ζηε μελνθνβία θαη ην ξαηζηζκό.
Σέινο γηα ηνπο «μέλνπο» καζεηέο πηζηεύσ όηη αθελόο ρηίζακε κηθξέο «γέθπξεο» γηα
λα κπνξνύλ λα επηθνηλσλνύλ ην δηαθνξεηηθό ηεο δηθήο ηνπο θαηαγσγήο, γιώζζαο ε
ζξεζθείαο κε ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν κεγαιώλνπλ θαη αθεηέξνπ ηνπο δώζακε κία
δπλαηόηεηα λα εθθξάζνπλ θαη λα επεμεξγαζηνύλ εζσηεξηθά ηε δηθή ηνπο μεληηηά.

Γηα ην ζρέδην εξγαζίαο θαη ηελ παξάζηαζε «ε μεληηηά δελ έρεη ρώξα» εξγάζηεθαλ ν κνπζηθόο
Παλαγηώηεο Σζηξίδεο, ν δάζθαινο Γηώξγνο Μηραιαξηάο θαη ν γπκλαζηήο Κώζηαο Σζηθξηθάο
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