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ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Διαβάζουμε  το κείμενο ‘Ένα δάκρυ για τον μπάρμπα –Τζίμη 

1.Χωρίζω το κείμενο  σε παραγράφους και βρίσκω τις κατάλληλες επικε-

φαλίδες για κάθε μία. 

2.Απαντάω στις ερωτήσεις γραπτώς: 

α)Ποια ήταν η εικόνα του μπάρμπα- Τζίμη  ,από τους νεότερους Έλληνες 

μετανάστες; 

β)Με ποιο τρόπο διεκδίκησαν το δικαίωμα για  εργασία 8  ωρών; 

γ)Με ποιο τρόπο εκδηλώθηκε η αλληλεγγύη τους για τους άλλους εργα-

ζόμενους απεργούς στα εστιατόρια;  

δ)Ποια ήταν τα συναισθήματα της συγγραφέα για τον μπάρμπα –Τζίμη; 
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ΕΝΑ ΔΑΚΡΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΠΑΡΜΠΑ-ΤΖΙΜΗ 

Η αλήθεια πως ήταν ο μεγαλύτερος της παρέας. Κάποιοι μας κάτω από τα είκοσι. Κά-
ποιοι πιο πάνω. Αυτός σαρανταδυό! Από σεβασμό κι αγάπη τον εφωνάζαμε μπάρμπα, κι 
από ασυλλογισιά! Εγώ τότε νόμιζα πως χρειάζονταν τρεις αιώνες να φτάσω τα σαρανταδυό, 
που μου φαινότανε πολλά, πάρα πολλά χρόνια. Το ίδιο θα νομίζανε κι οι άλλοι και κάναμε 
μπάρμπα τον Δημήτρη τον Ντεμίρη, πριν την ώρα του, κι ας μας έλεγε στην αρχή «μα γιατί 
δεν με φωνάζετε σκέτα Τζίμη ή Δημήτρη;...» 

Βέβαια, εξόν1 την ηλικία του, ήταν κι ο παλιότερος στην Αμερική. Εμείς οι άλλοι φρε-
σκοφερμένοι. Μυρίζαμε θυμάρι ακόμα, ξενάκια! Ξενάκια, και τόσο θέλαμε κάποιον, κάτι 
σαν πατέρα, σαν μεγάλο αδερφό, σαν θείο, και  υιοθετήσαμε  για  κάτι  τέτοιο  τον   μπαρ-
μπα-Τζίμη, γιατί τον αγαπούσαμε. Όλοι μας τον αγαπούσαμε. Μα εγώ τον αγαπούσα απ' 
όλους πιο πολύ! 

Ήταν γιατί μου φαινόταν ήρωας ο μπαρμπα-Τζίμης, που ήρθε στην Αμερική τον χρόνο 
που εγώ γεννήθηκα, κι όταν εγώ άρχισα να λέω ντα-ντα-ντα και μα-μα-μα, αυτός άρχισε να 
μιλάει τ' αγγλικά και τώρα όποια λέξη ήθελες, την ήξερε! Κι ακόμα σπουδαιότερο κι ηρωικό 
μού φαινότανε που στον πόλεμο - στον πρώτο μεγάλο πόλεμο - αυτός ήταν με τον αμερικά-
νικο στρατό και λαβώθηκε2 στη Γαλλία και πήρε και παράσημα. Είδα και φωτογραφίες του 
με στολή αξιωματικού και γαλόνια. Κι ήταν κι Αμερικανός πολίτης και ψήφιζε ο μπαρμπα-
Τζίμης, σαν ήτανε να βγάλουν πρόεδρο της Αμερικής, ψήφιζε! Όλ' αυτά μου φαινόντανε τό-
σο σπουδαία τότε, τόσο ηρωικά... 

«Μπαρμπα-Τζΐμη, το ξέρεις πως ακόμα δεν μας είπες την ιστορία, πώς τα πήρες τα γα-
λόνια και τα παράσημα, τότε που λαβώθηκες στη Γαλλία, στη Φλάντρα; Νιώθω τέτοια πε-
ρηφάνια για σένα, μια τέτοια περηφάνια!...» 

Με κάρφωσε με τη ματιά του. 

                                                           
1
 εξόν: εκτός 

2
 λαβώθηκε: τραυματίστηκε 
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«Νίτσα, παιδί μου, εγώ δεν είμαι της ηλικίας σου και δε νιώθω περηφάνια. Γιατί κατά-
λαβα πως ο πόλεμος δε λύνει κανένα πρόβλημα, και σαν τελειώνει, μαζί με τη φοβερή κα-
ταστροφή και την ορφάνια, αφήνει και τον σπόρο για νέο πόλεμο, μεγαλύτερο απ' τον προ-
ηγούμενο. Ναι, δε νιώθω και τόση περηφάνια για κείνα τα παράσημά μου, μα έκαμα κι εγώ 
κάτι στη ζωή μου...» 

Και νομίσαμε πως θα 'ταν καμιά ιστορία ηρωική για παλέματα με μπούφαλους και φί-
δια δέκα πήχες, εκεί στα δάση του Όρεγκον που έκοβε ξυλεία τα πρώτα χρόνια που ήρθε 
στην Αμερική, είτε με φάλαινες και μέδουσες στους πάγους της Αλάσκας, όπου δούλεψε 
ένα χρόνο με τα ψαράδικα ο μπαρμπα-Τζίμης. 

Πες μας, μπαρμπα-Τζίμη, πες μας αυτή την ιστορία σου!...» 

 

 «Ήταν μετά που γυρίσαμε απ' τον πόλεμο. 
Η κατάσταση άσκημη, όπως πάντα μετά από 
κάθε πόλεμο. Έπιασα δουλειά δεύτερος μάγει-
ρας. 

Την εποχή εκείνη στα ρέστοραν και τα ξε-
νοδοχεία δουλεύαμε δώδεκα ώρες την ημέρα, 
κι εφτά μέρες τη βδομάδα. Αν δε δούλεψες 
στην Αμερική, μέσα σε κουζίνα, δώδεκα ώρες 

την ημέρα κι εφτά μέρες τη βδομάδα, τότε τι θα πει κόλαση δεν έχεις ιδέα. Φεύγει πάνωθέ 
σου κάθε ζωή και νιώθεις φορτίο το κορμί σου. Και σαν σκολάσεις, πού να κοιμηθείς απ' τα 
ταραγμένα νεύρα. Ακούς ακόμα τον σερβιτόρο να ξεφωνίζει τις παραγγελίες, μαλώνεις με 
τον πιατά, τον σαλατά, τον παραμάγερα! Οι πελάτες στέλνουν πίσω τις παραγγελίες — πο-
λύ ωμή η μπριζόλα, πολύ ξεροψημένο το μπιφτέκι! — και, προτού ξεκουραστείς, στριγκλίζει 
το ξυπνητήρι! 

    Όταν, κάποιος δικός μας, που δούλευε αυτός σ' αμερικάνικο ρέστοραν μονάχα οχτώ 
ώρες την ημέρα κι έξι μέρες τη βδομάδα κι έπαιρνε μισθό μεγαλύτερο απ' τον δικό μας, 
σκορπάει ένα ευαγγέλιο! 

- Δεν μας τα δώσανε, παλέψαμε και τα πήραμε! Να οργανωθείτε κι εσείς στα γρεκικά1 
μαγαζιά και ν' απαιτήσετε να δουλεύετε σαν άνθρωποι! 

Τότες εγώ — αρχές του είκοσι2 — δούλευα σ' εκείνο το μεγάλο ρέστοραν, αντίκρυ στο 
δημαρχείο, που το 'χε ένας συγχωριανός μου. Δεν δέχτηκε μήτε να το ακούσει. 

 

                                                           
1
 γρεκικά: ελληνικά 

2
 ενν. 1920 
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- Είστε στα καλά σας; Οχτάωρο κι έξι μέρες τη βδομάδα και μισθό μεγαλύτερο!... Μα δε 
θα 'στε καλά! 

    Αποφασίσαμε ν' απεργήσουμε. Μεσημέρι αρχίσαμε. Και πάνω στη μεγάλη φούρια, 
που πέφτανε απ' το δημαρχείο οι υπάλληλοι κι ήταν κάργα το μαγαζί — δώδεκα και τέταρ-
το ακριβώς - μαγέροι, πιατάδες, σερβιτόροι, σαλατάδες, τηγανάδες, πετάμε όλοι τις ποδιές! 

- Αμάν, βρε παιδιά!... να με καταστρέψετε γυρεύετε, εμένα, τον συμπατριώτη σας, που 
σας έδωσα δουλειά να ζήσετε;  Βρε Δημήτρη,  καίγονται τα κρέατα! Αμαρτία μεγάλη,  Δη-
μήτρη!... 

- Κι εγώ που καίγομαι πάνω απ' τις σκάρες και τα τηγάνια, δώδεκα ώρες την ημέρα, δεν 
είναι αμαρτία, αφεντικό; 

Υπόγραψε αμέσως. Μια ώρα μονάχα βάσταξε η απεργία στο μαγαζί αυτό. Και γίναμε 
φίλοι ύστερα και μας έλεγε πως τα κέρδη του δεν πέσανε κι ας δουλεύαμε λιγότερες ώρες 
κι ας πλήρωνε και μεγαλύτερα μισθά τώρα, κι απορούσε. 

Μα βέβαια. Τώρα αναπαυόντανε τα κορμιά μας και δουλεύαμε και με κέφι, με καρδιά, 
και βγάζαμε περσότερη και καλύτερη δουλειά. 

 

Όμως ήταν και μαγαζιά που δε δέχτηκαν τα αιτήματα και βάσταξε σε μερικά εφτά μή-
νες η απεργία! 

Να βρίσκεσαι σ' απεργία εφτά μήνες δεν είναι εύκολο!... Όσοι δουλεύαμε σε μαγαζιά 
που υπόγραψαν, συντηρούσαμε τους απεργούς κι είχαμε και περισσευάμενη ώρα να 
'μαστε δίπλα τους να τους δίνουμε θάρρος. Μα είχαν πια χάσει το ηθικό τους κι ήταν έτοι-
μοι να υποταχτούν, όταν σκεφτήκαμε ν' αποταθούμε1 στην πελατεία και σοφιστήκαμε να 
πάρουμε ένα πουλάρι, να το φορτώσουμε δυο πελώριες ταμπέλες με γράμματα ένα μπόι2 
μεγάλα, αγγλικά, που έλεγαν:  

Η ΜΑΝΑ ΜΟΥ ΔΟΥΛΕΥΕΙ 8 ΩΡΕΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ.  
ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ 0 ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΦΙΛΟΙ ΤΩΝ ΖΩΩΝ».  

ΜΑ ΣΤΟ ΜΑΓΑΖΙ ΑΥΤΟ ΑΝΑΓΚΑΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΝΑ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ 12. 

Το πήραμε απ' το καπίστρι και πήγαμε μπρος σε κείνο το μεγάλο, το αριστοκρατικό ρέστο-
ραν, στο Μάρκετ στρητ, και κόβαμε βόλτες μπρος στην πόρτα. Αν υπόγραφε αυτό, τότε θα 
υπογράφανε και τ' άλλα μαγαζιά, τα 
μικρά και θα κερδιζόταν η απεργία.  

Ήταν το πιο κεντρικό σημείο της 
πόλης! Σε λίγο μαζεύτηκε μεγάλο 
πλήθος. Πελάτης δεν μπαίνει στο 
μαγαζί. 

                                                           
1
 ν' αποταθούμε: να απευθυνθούμε 

2
 ένα μπόι μεγάλα: μεγάλα, όσο το ύψος ενός ανθρώπου 
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Κι ο ρεστοραντιέρης βλέπει από μέσα κατατρομαγμένος και καταλαβαίνει πως για να 
διαλυθεί το πλήθος πρέπει να υπογράψει! 

Υπόγραψε κι ακολούθησαν και τα μικρά αμέσως και γιορτάστηκε η νίκη μας μεγαλό-
πρεπα, μα 'γω δεν πήρα μέρος, γιατί βρισκόμουν στο νοσοκομείο. Με παραφύλαξαν και με 
σακάτεψαν στο ξύλο, επειδή εγώ μίλησα και κατάφερα τον σέριφ1 να δώσει άδεια να περι-
φέρουμε το πουλάρι στο Μάρκετ στρητ.  

Και ξεκούμπωσε το πουκάμισό του και μας έδειξε ο μπαρμπα-Τζίμης μια ουλή στο 
σβέρκο του με περηφάνια! «Να, τότε πήρα κι αυτό εδώ». Και θαρρείς πως μας έδειχνε κανα 
παράσημο! 

«Νίτσα, παιδί μου, νιώθω περηφάνια γιατί, όταν το κάλεσε η στιγμή, έκανα το χρέος 
μου απέναντι στους συναδέλφους μου και βοήθησα να γίνει ευκολότερη και καλύτερη η 
ζωή μας, κι αυτό είναι σαν να 'βαλα κι εγώ ένα λιθαράκι στο χτίσιμο καλύτερης κοινωνί-
ας!... Αν χάναμε τότε εκείνη την απεργία, ποιος ξέρει πόσα χρόνια θα περνούσαν όσο να 
ξαναβρούμε κουράγιο να ξαναπολεμήσουμε για τα δίκια μας!.. Και γίναμε και παράδειγμα! 
Αμέσως σηκώθηκαν κι απαιτούσαν οχτάωρο και στ' άλλα μέρη της Αμερικής οι γρεκοί μα-
γεροσερβιτόροι! Στο Λος Άντζελες, στο Σικάγο, στη Νέα Υόρκη!.. 

Κι έτσι τώρα έχουμε καιρό να λιαστούμε και μεις μια φορά τη βδομάδα και να δούμε 
και τις ομορφιές της φύσης. Έχουμε και ώρα, και το έξοδο, για ένα κονσέρτο, ένα θέατρο, 
ένα βιβλίο, ένα περιοδικό!.. Κι όλ' αυτά δίνουν χαρά στον άνθρωπο, και τον κάνουν και κα-
λύτερο, και καλυτερεύει η κοινωνία, καλυτερεύει η ζωή!.. Έχουμε τώρα και μια πεντάρα 
παραπάνου να στείλουμε στους δικούς μας, κι έχουμε και περισσότερη ώρα για ένα γράμ-
μα στη μάνα μας που το καρτερεί να χαρεί κι αυτή!.. Και ωφελήθηκες και συ, Νίτσα! Πού θα 
βρίσκαμε καιρό να σε πηγαίναμε να δεις τους κάμπους και τ` ακρογιάλια της Καλιφόρνιας 
άμα δουλεύαμε ακόμα όπως κείνο τον καιρό… Κατάλαβες, Νίτσα, γιατί νιώθω περηφάνια 
για ό,τι έκαμα τότε;...» 

Κατάλαβα, κατάλαβα, είπα, αλλά μέσα μου έλεγα, «κοτζάμ αξιωματικός κι έκατσε και 
τονε δείρανε και το λέει και δίχως ντροπή!» Μα να τον αντάμωνα σήμερα θα του 'λεγα: 
«Ναι μπαρμπα-Τζίμη, καταλαβαίνω τώρα, καταλαβαίνω, και είμαι πολύ υπερήφανη που 
κάποτε σε γνώρισα»! Έτσι θα του 'λεγα! 

Μα μπορεί και να μη ζει τώρα, μπορεί να 'κλεισε πια τα μάτια του τα θλιμμένα!.. Και θα 
τόνε βάλανε στης ξένης γης την αγκαλιά, άκλαυτον κι αμοιρολόγητο, όπως τόσους άκλαυ-
τους κι  αμοιρολόγητους σκέπασε τούτο το χώμα της ξενιτιάς!.. 

 

Θεανώ Παπάζογλου-Μάργαρη         (ΓΛΩΣΣΑ Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ, Β΄ ΜΕΡΟΣ) 

 
                                                           
1
 σέριφ: αστυνόμος, σερίφης 
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1η  Μάη του 1886 

Την πρώτη Μαΐου γιορτάζεται η καθιερωμένη γιορτή της εξέγερσης των 
εργατών του Σικάγου. Τον Μάη του 1886 τα εργατικά συνδικάτα στο Σι-
κάγο ξεσηκώθηκαν διεκδικώντας ωράριο εργασίας στις 8 ώρες και καλύ-
τερες συνθήκες εργασίας.  

Εορτάζεται επίσης και σαν μέρα των λουλουδιών και της Άνοιξης. Η μέ-
ρα έχει θεσπιστεί ως αργία και όλες οι υπηρεσίες και οι επιχειρήσεις πα-
ραμένουν κλειστές. 

 

 

Πίνακας - Pellizza da Volpedo, Η τέταρτη τάξη. 1901 

 
 

1η  Μαΐου του 1936 - Θεσσαλονίκη  
 

Οι καπνεργάτες της Θεσσαλονίκης αποφασίζουν να κατέβουν σε απεργία 
για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους. 
Μέσα σε λίγες μέρες το απεργιακό κύμα είχε εξαπλωθεί σε Ξάνθη, Αγρί-
νιο, Κομοτηνή, Σέρρες και Ελευσίνα και η απεργία είναι πλέον πανεργα-
τική.Η απεργία συνεχίζεται και στις 9 του Μάη στη διασταύρωση Εγνα-
τίας και Βενιζέλου από τις σφαίρες των οργάνων της τάξης πέφτει νεκρός 
ο οδηγός Τάσος Τούσης. 
Οι διαδηλωτές εξοργισμένοι τοποθετούν το νεκρό πάνω σε μια πόρτα και 
τον περιφέρουν στους δρόμους της πόλης σε μια ιδιότυπη «λιτανεία» κα-
ταγγελίας, διαμαρτυρίας και αντίστασης. Οι νεκροί θα φτάσουν τους 12 
και οι τραυματίες τους 300. 
Στο σημείο της συμπλοκής θα στηθεί αργότερα το Μνημείο του Καπνερ-
γάτη. Η μάνα του νεκρού Τάσου Τούση, που πληροφορήθηκε τα γεγονό-
τα, τρέχει, πέφτει πάνω στο νεκρό παιδί της και μοιρολογεί. 

 
 

http://3.bp.blogspot.com/-zPJhaOUSWW4/U2DS4SpD_BI/AAAAAAAAWRA/JZ4tgKG45NA/s1600/MAHS+2.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-4EXrp60vfmM/U2Dhlf-QyQI/AAAAAAAAWRc/nQR5dAEQp74/s1600/quarto_stato.jpg
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Γ. Ρίτσος  - Μέρα Μαγιού μού μίσεψες 
 

Μέρα Μαγιού μού μίσεψες, μέρα Μαγιού σε χάνω, 
άνοιξη, γιε, που αγάπαγες κι ανέβαινες απάνω 
 
Στο λιακωτό και κοίταζες και δίχως να χορταίνεις 
άρμεγες με τα μάτια σου το φως της οικουμένης  
 
Και με το δάχτυλο απλωτό μου τά 'δειχνες ένα-ένα  
τα όσα γλυκά, τα όσα καλά κι αχνά και ροδισμένα  
 
Και μού ’δειχνες τη θάλασσα να φέγγει πέρα, λάδι,  
και τα δεντρά και τα βουνά στο γαλανό μαγνάδι  
 
Και τα μικρά και τα φτωχά, πουλιά, μερμήγκια, θάμνα,  
κι αυτές τις διαμαντόπετρες που ίδρωνε δίπλα η στάμνα.  
 
Μα, γιόκα μου, κι αν μού 'δειχνες τα αστέρια και τα πλάτια,  
τά 'βλεπα εγώ πιο λαμπερά στα θαλασσιά σου μάτια.  
 
Και μου ιστορούσες με φωνή γλυκιά, ζεστή κι αντρίκια  
τόσα όσα μήτε του γιαλού δε φτάνουν τα χαλίκια.  
 
Και μού 'λεες, γιε, πως όλ' αυτά τα ωραία θά 'ναι δικά μας,  
και τώρα εσβήστης κ' έσβησε το φέγγος κ' η φωτιά μας. 
 
 
Ακούστε το αντίστοιχο τραγούδι 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=SbnLSFncChA
http://3.bp.blogspot.com/-zPJhaOUSWW4/U2DS4SpD_BI/AAAAAAAAWRA/JZ4tgKG45NA/s1600/MAHS+2.jpg

