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Εκφώνηση Ελεύθερου Θέµατος 

Με αφετηρία τη διδασκαλία του αποσπάσµατος του βιβλίου O δρόµος για τον 

Παράδεισο είναι µακρύς που ανθολογείται στο σχολικό εγχειρίδιο της Α΄ τάξης του 

Γυµνασίου (ενότητα Αποδηµία-Ο καηµός της ξενιτιάς-Ο ελληνισµός έξω από τα 

σύνορα-Τα µικρασιατικά-Οι πρόσφυγες), θα θέλατε να εµπλέξετε τους µαθητές σας σε 

διερευνητικού αλλά και δηµιουργικού τύπου οµαδοσυνεργατικές δραστηριότητες. 

Ενδεικτικά οι στόχοι σας µπορεί να είναι οι εξής (όπως διατυπώνονται στο βιβλίο 

καθηγητή): να εξοικειωθούν οι µαθητές/τριες  µε το λογοτεχνικό επιστολικό είδος και 

τα στοιχεία που το χαρακτηρίζουν (στη συγκεκριµένη περίπτωση η εξοικείωση αυτή 

µπορεί να λάβει βιωµατική διάσταση µε τη χρήση ΤΠΕ), να ευαισθητοποιηθούν στο 

ζήτηµα της µετανάστευσης, να συνειδητοποιήσουν ότι η σύγχρονη νεοελληνική 

λογοτεχνία, σε αντίθεση µε παλαιότερες φάσεις της όπου ο Έλληνας παρουσιαζόταν 

ως ξενιτεµένος, επιχειρεί να καταγράψει τι σηµαίνει να υποδέχεται ο Έλληνας τον 

ξένο στη δική του πατρίδα. Οι παραπάνω στόχοι είναι ενδεικτικοί και µπορείτε να 

τους τροποποιήσετε ή να τους επεκτείνετε. Αναπτύξτε το σενάριό σας, αξιοποιώντας 

όποια και όσα λογισµικά και περιβάλλοντα θεωρείτε κατάλληλα για να ενθαρρύνετε 

το δηµιουργικό διάλογο των µαθητών/τριών µε το κείµενο. Επικουρικά και όχι 

δεσµευτικά παρατίθενται οι διαθεµατικές δραστηριότητες του σχολικού εγχειριδίου, 

τις οποίες µπορείτε να τροποποιήσετε ή να αξιοποιήσετε εξ ολοκλήρου, εν µέρει ή 

και καθόλου για τη δηµιουργία του δικού σας διδακτικού σεναρίου µε χρήση ΤΠΕ. 

Μαρούλα Κλιάφα O δρόµος για τον Παράδεισο είναι µακρύς 

Το κείµενο είναι απόσπασµα από το οµότιτλο επιστολικό µυθιστόρηµα της Μ. Κλιάφα, που κυκλοφόρησε το 2003. Την 

υπόθεση του έργου τη µαθαίνουµε µέσα από τις επιστολές που ανταλλάσσουν δύο δεκαπεντάχρονες κοπέλες, η Βερόνικα 

και η Ελένη. Η Βερόνικα είναι από την Αλβανία και µένει σε µια επαρχιακή πόλη˙ η Ελένη κατοικεί στην Αθήνα και 

προέρχεται από αστική οικογένεια της πρωτεύουσας. Η καθεµιά εκµυστηρεύεται στην άλλη τα προβλήµατα και τις 

ανησυχίες της. Η Βερόνικα και η οικογένειά της, λόγω της αλβανικής καταγωγής τους, βιώνουν την καχυποψία και την 

απόρριψη της τοπικής κοινωνίας. Η Ελένη φαίνεται να µην αντιµετωπίζει τέτοια προβλήµατα, αλλά στην 

πραγµατικότητα βρίσκεται σε παρόµοια κατάσταση, καθώς είναι άτοµο µε κινητικές δυσκολίες λόγω αυτοκινητικού 

ατυχήµατος. Το πρόβληµά της όµως αυτό το αποκρύπτει από τη Βερόνικα. 

1 ∆εκεµβρίου 

Αγαπηµένη µου φίλη Ελένη 

Έλαβα το γράµµα σου και χάρηκα πολύ, γιατί φοβόµουνα πως µε την αλλαγή της διεύθυνσης 

µπορούσε και να χαθεί. Ευτυχώς ο ταχυδρόµος είναι ο ίδιος –το διαµέρισµα που νοικιάσαµε 

είναι στην ίδια γειτονιά µε το παλιό µας σπίτι– κι έτσι απ’ την πλευρά αυτή δεν υπάρχει 

πρόβληµα. 

Το πρόβληµα είναι οι νέοι µας γείτονες –θέλω να πω, οι ένοικοι των άλλων διαµερισµάτων– 

οι οποίοι, όταν έµαθαν από το διαχειριστή της πολυκατοικίας πως είµαστε από την Αλβανία, 

άρχισαν να µαζεύουν υπογραφές για να µας διώξουν. ∆ε θέλουν, λέει, να ζουν κάτω από την 

ίδια στέγη µε ανθρώπους για τους οποίους δεν ξέρουν από πού κρατάει η σκούφια τους και τι 

καπνό φουµάρουν. 

Προ ηµερών η µαµά συνάντησε στο ασανσέρ την κυρία που µένει ακριβώς από κάτω από το 

δικό µας διαµέρισµα. Την καληµέρισε και, όταν της είπε ποια είναι, η κυρία αυτή άρχισε να 

βρίζει τη µαµά και να την κατηγορεί πως τάχα κάνουµε θόρυβο και την ενοχλούµε. «Τι 

ζητάτε στην Ελλάδα;», της είπε. «Εδώ ζούνε τίµιοι άνθρωποι. ∆ε θέλουµε µαχαιροβγάλτες 

µέσα στο σπίτι µας. Να ξεκουµπιστείτε και να φύγετε». Η µαµά δε µίλησε καθόλου. Τι να της 

έλεγε; 

Χθες είχαµε καινούριο επεισόδιο. Ένας άλλος ένοικος συνάντησε στο διάδροµο τον αδερφό 

µου και τον αποκάλεσε βροµο-Αλβανό. O Σπύρος ήρθε στο σπίτι σε κακά χάλια. Τα έβαλε µε 
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τη µαµά. «∆εν είναι ανάγκη να λες σ’ όλο τον κόσµο πως είµαστε από την Αλβανία», της εί-

πε. 

Όταν γύρισε ο µπαµπάς από τη δουλειά του, πήγε και βρήκε τον ιδιοκτήτη του 

διαµερίσµατος. «Τι θα γίνει µ’ αυτή την κατάσταση;», τον ρώτησε. «Ε, τι να κάνουµε; 

Υπάρχουν και ρατσιστές», του απάντησε εκείνος και τον διαβεβαίωσε πως µε τον καιρό θα 

τους περάσει. 

Αυτούς µπορεί να τους περάσει. Εµάς όµως η ζωή µας έχει γίνει κόλαση. Γιατί δεν 

καταλαβαίνουν πόσο πολύ µας πληγώνουν; Εµείς δε βλάψαµε κανέναν. Τι διαφορά έχει αν 

είσαι Αλβανός, Έλληνας, Τούρκος ή Νιγηριανός; Όλοι πλάσµατα του Θεού είµαστε. Γιατί 

µερικοί άνθρωποι γίνονται τόσο κακοί; Γιατί δεν µπορούν να ανεχτούν το διαφορετικό; 

Φοβάµαι, Ελένη, πως δεν µπορείς να µε νιώσεις. ∆ε φταις εσύ. Εσύ είσαι τυχερή. Ποτέ δε θα 

αντιµετωπίσεις µια παρόµοια κατάσταση. ∆ε θα δεις ποτέ το φόβο στα µάτια του γείτονά 

σου. Εσύ τα έχεις όλα: οικονοµική άνεση, οµορφιά, έρωτα… Η ζωή είναι δική σου. Ενώ 

εγώ… 

∆εν µπορώ να συνεχίσω το γράµµα µου. Ένας κόµπος έχει σταθεί στο λαιµό µου και µε 

πνίγει. 

Βερόνικα 

 

6 ∆εκεµβρίου 

 

Αγαπηµένη µου Βερόνικα, 

Πολύ στενοχωρήθηκα µε όσα δυσάρεστα σου συµβαίνουν τώρα τελευταία. Έχεις δίκιο. Η 

ζωή καµιά φορά είναι πολύ σκληρή µαζί µας. Όµως να θυµάσαι πως ο δρόµος για τον 

Παράδεισο είναι µακρύς. Αυτό µου το έλεγε ο µπαµπάς µου όταν ήµουνα µικρή. Τότε δεν 

καταλάβαινα τι ακριβώς ήθελε να πει. Τώρα ξέρω. 

Οι άνθρωποι που µένουν στην πολυκατοικία σας είναι… Τι να πω; Πώς να τους 

χαρακτηρίσω; Συµµερίζοµαι απολύτως την αγανάκτησή σου. 

Ιδιαίτερα συµφωνώ µε αυτό που γράφεις: πως ο περισσότερος κόσµος δεν µπορεί να ανεχτεί 

το διαφορετικό. Αδιαφορεί για τον ανάπηρο, σιχαίνεται το µελαψό, νιώθει µίσος για όποιον 

δεν ντύνεται, δε χτενίζεται ή δε σκέφτεται όπως αυτός. 

Το χειρότερο όµως δεν είναι να διαβάζεις το φόβο στα µάτια του άλλου. Εκείνο που εµένα µε 

πληγώνει είναι ο οίκτος και η υποκρισία. Σιχαίνοµαι τους δήθεν διακριτικούς. Αυτούς που 

καµώνονται πως δεν αντιλαµβάνονται το πρόβληµά σου. Αυτούς που σε βρίσκουν ανήµπορο 

και σε προσπερνούν ή βιάζονται να στρέψουν αλλού το βλέµµα. Αυτοί είναι οι χειρότεροι. 

Είµαι βέβαιη πως πολύ γρήγορα οι γείτονές σας θα αντιληφθούν το λάθος τους. Θα δεις. 

Όταν διαπιστώσουν πως είστε µια φιλήσυχη οικογένεια, οι φόβοι τους θα παραµεριστούν. Θα 

καταλάβουν πως ο κάθε ξένος δεν είναι και κακοποιός. 

∆ε σου γράφω περισσότερα, γιατί αύριο είναι η µεγάλη µέρα. Θα δώσουµε τον τρίτο αγώνα 

στο µπάσκετ. Πρέπει να κοιµηθώ νωρίς για να είµαι σε φόρµα. 

 

Χίλια γλυκά φιλάκια, 

Ελένη 

 
 
Η Μαρούλα Κλιάφα γεννήθηκε το 1937 στα Τρίκαλα όπου και ζει µόνιµα µε την οικογένειά της. Έχει σπουδάσει 

δηµοσιογραφία και από το 1972 ασχολείται µε τη λογοτεχνία, τη µελέτη της Tοπικής Iστορίας, τη συλλογή 

λαϊκών παραµυθιών, παραδοσιακών παιχνιδιών και παλαιών φωτογραφιών. Τα περισσότερα βιβλία της έχουν 

αποσπάσει επαίνους και βραβεία, ενώ δύο από αυτά έχουν µεταφραστεί στα ρωσικά και στα γερµανικά. 
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