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«Ξενιτιά». Η ελληνική εμπειρία της μετανάστευσης 

Να μελετήσετε και να αξιοποιήσετε τα ακόλουθα κείμενα (ή και άλλα δικά σας), 

προκειμένου να ασχοληθείτε με το  προτεινόμενο θέμα ερευνητικής εργασίας: 

1. Γκασταρμπάιτερ: μια ιστορική απεργία (από τις «Όψεις της μετανάστευσης 

και της προσφυγιάς») 

2. Συνεντεύξεις γραπτές από ενήλικες μετανάστες στις μέρες μας (από τις 

«Όψεις της μετανάστευσης και της προσφυγιάς») 

3.  Επιστολές από τη Λογοτεχνία (από τις «Όψεις της μετανάστευσης και της 

προσφυγιάς») 

4. Βιώνοντας τη μετανάστευση, H αφήγηση της Έφης 

5. Η έρευνα για την τάξη του 2006 

6. Μαμά μην κλαις, θα τα λέμε στο skype 

7. Η νέα ελληνική μετανάστευση 

8. Θα επιστρέψουν καλύτεροι 

9. Ιθάκη … am Main (από τους «Δείκτες Προσαρμογής») 

Υποθέματα της ερευνητικής εργασίας σας μπορεί να είναι τα εξής: 

Ι) Η ξενιτιά «τότε»: η εμπειρία της ελληνικής μετανάστευσης μέσα από τα βιώματα 

και τις προσωπικές μαρτυρίες των Ελλήνων μεταναστών στις δεκαετίες 1960-70. 
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ΙΙ) Η ξενιτιά «σήμερα»: οι διαφορετικές συνθήκες της μετανάστευσης των 

σημερινών Ελλήνων μέσα από προσωπικές μαρτυρίες και έρευνες. 

ΙΙΙ) Τραγούδια για την ξενιτιά: 

α) Τραγούδια που αποτέλεσαν τη συντροφιά και παρηγοριά χιλιάδων Ελλήνων 

μεταναστών «τότε». 

β) Τραγούδια που «συνοδεύουν» τους σημερινούς μετανάστες στην «ξενιτιά». Να 

αναζητήσετε και να παρουσιάσετε τέτοια τραγούδια από καλλιτέχνες που, 

μετανάστες οι ίδιοι - ή κοντινοί τους άνθρωποι- ζουν και δημιουργούν πλέον στην 

Ευρώπη,  όπως για παράδειγμα τραγούδια των Massive Attack. 

ΙV) Ξενιτιά - Οι χώρες υποδοχής.. Πώς παρουσιάζονται οι χώρες υποδοχής των 

σημερινών Ελλήνων μεταναστών μέσα από τις αφηγήσεις τους; 

V) Εργασία στην ξενιτιά: εργασία και εργασιακές συνθήκες των μεταναστών «τότε» 

και «σήμερα» μέσα από μαρτυρίες και προσωπικές αφηγήσεις. 

VI) Τα όνειρα στην ξενιτιά: ποια ήταν τα όνειρα των μεταναστών «τότε» και ποια 

«σήμερα». Δύο διαφορετικές όψεις της μετανάστευσης. 
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