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Απηνί δελ είλαη ζαλ Δκάο 

 
 

Σν έξγν απνηειεί ζεαηξηθή απόδνζε δπν παξάιιεισλ ηζηνξηώλ κε ζέκα ηελ 

πξνζθπγηά θαη ηε κεηαλάζηεπζε ζηελ Διιάδα. Πξόθεηηαη γηα ηελ ηειηθή εθδήισζε 

παξνπζίαζεο πξνγξάκκαηνο ζρνιηθώλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πινπνηήζεθε κε ηνπο 

καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο ηεο Γ ηάμεο ηνπ 2
νπ

 Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Αιηβεξίνπ 

θαηά ην ζρνιηθό έηνο 2015-2016, ππό ηελ επηκέιεηα ηνπ δαζθάινπ Νίθνπ 

Αξβαλίηε. 

Η πξώηε ηζηνξία είλαη εκπλεπζκέλε από ην θείκελν «Δηξήλε- Η ηζηνξία ελόο 

παηδηνύ πξόζθπγα» θαη πεξηγξάθεη ηελ πεξηπιάλεζε ελόο κηθξνύ θνξηηζηνύ πνπ 

αλαγθάδεηαη λα εγθαηαιείςεη ην ζπίηη ηεο εμ αηηίαο ηνπ πνιέκνπ, ζε κηα δηαδξνκή 

πεξηπιάλεζεο πνπ πεξλά δηάθνξα ζηάδηα από ηελ αλαζθάιεηα θαη ηελ απόξξηςε, 

κέρξη ηελ απνδνρή. 

Η δεύηεξε ηζηνξία απνηππώλεη ζηηγκέο από ηελ πνξεία ηεο ζύγρξνλεο 

κεηαπνιεκηθήο ειιεληθήο κεηαλάζηεπζεο. Σα θείκελα έρνπλ δνκεζεί από κειέηε 

ζρεηηθνύ θηλεκαηνγξαθηθνύ πιηθνύ, θπξίσο από ληνθηκαληέξ όπσο ην 

«Γθαζηαξκπάηηεξ: νη θηινμελνύκελνη εξγάηεο», ην «Γξάκκα απ’ ην αξιεξνπά» θαη 

άιια. 

Η παξνπζίαζε ησλ ηζηνξηώλ έγηλε ζε κηα παξάζεζε αιιεινδηαδνρηθώλ ζθελώλ κε 

ηελ ππνζηήξημε ζεκαληηθνύ νπηηθναθνπζηηθνύ πιηθνύ πνπ πιαηζίσλε ή 

πξνσζνύζε ηε δξάζε ησλ εξώσλ. Μέξνο ηνπ πιηθνύ απηνύ έρεη ελζσκαησζεί ζηα 

ζπλνδεπηηθά αξρεία παξνπζίαζεο (ππό κνξθή αξρείσλ pdf) θαζώο θαη κε 

ππεξδεζκνύο
1
 ζην θείκελν ηνπ έξγνπ. 

 

  

                                                 
1
 εκείσζε: Οη αλαθνξέο είλαη ελδεηθηηθέο γηα ηελ πεγή θαη ην είδνο ηνπ παξνπζηαδόκελνπ πιηθνύ, θαζώο ην 

ζύλνιν ηνπ πιηθνύ πνπ πιαηζίσλε ηελ παξάζηαζε ήηαλ απνηέιεζκα επεμεξγαζίαο (κνληάδ, πξνζζήθε ερεηηθώλ εθέ 

θ.ιπ.) πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίμεη ηελ πινθή. 

Αναφορά Δημιουργού- Παρόμοια Διανομή

https://web.archive.org/web/20170829113545/http:/www.unhcr.gr/ekpaideysi/ekpaideytiko-yliko/eirini.html
https://web.archive.org/web/20170829113545/http:/www.unhcr.gr/ekpaideysi/ekpaideytiko-yliko/eirini.html
https://tvxs.gr/webtv/%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BA%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AD%CF%81/%CF%81%CF%87%CF%83-%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%BC%CF%80%CE%AC%CE%B9%CF%84%CE%B5%CF%81-%CE%BF%CE%B9-%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CE%BE%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CE%B9-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%AC%CF%84%CE%B5%CF%82-1%CE%BF
http://www.tainiothiki.gr/v2/filmography/view/3/2519
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ΔΝΟΣΗΣΑ 1 - Η παηξίδα 
Η πξώηε ελόηεηα αθνξά ηελ εγθαηάιεηςε ηεο παηξίδαο. Ξεθηλά κε ηελ ηζηνξία ηεο Δηξήλεο πνπ 

αλαγθάδεηαη λα θύγεη πξόζθπγαο ιόγσ ηνπ πνιέκνπ, ελζσκαηώλνληαο ζαθείο αλαθνξέο ζηνπο 

Μηθξαζηάηεο πξόζθπγεο ηνπ 1922 όζν θαη ζηνπο πξόζθπγεο ηεο Κύπξνπ ηνπ 1974. 

  

Α1 &  Β1.
2
  Απηνί δελ είλαη ζαλ Δκάο 

Α2. Ήρνο: Σα κπξλέηθα ηξαγνύδηα – 1.00’
3
 

 

 

ΑΦΗΓΗΣΗ Α: Μηα ρώξα καθξηλή. Κάπνπ ζηελ αλαηνιή ή ζηε δύζε. Γελ έρεη ζεκαζία. Δθεί 

έκελαλ άλζξσπνη ζαλ θη εκάο. Άληξεο, γπλαίθεο, παηδηά. Δθεί είραλ ηα ζπίηηα ηνπο. Ήηαλ κηα 

παηξίδα. Η δηθή ηνπο παηξίδα. Η δσή ηνπο θπινύζε ήξεκα θαη επηπρηζκέλα.  

 

Α3. Βίληεν: κύξλε – 0.35’ 

 

Η Δηξήλε κπαίλεηο ζηε ζθελή θαη παίδεη( θνπηζό). 

  

 

 

ΑΦΗΓΗΣΗ Α: Ώζπνπ κηα κέξα ήξζε ν πόιεκνο. 

 

 

Α4. Ήρνο: Πόιεκνο – 0.24’ 

 

Η Δηξήλε καδεύεηαη  θνβηζκέλε ζηελ άθξε ηεο ζθελήο όζν αθνύγνληαη νη ήρνη ηνπ πνιέκνπ. ηε 

ζπλέρεηα απνζύξεηαη πίζσ από ηε ζθελή. 

 

Α5. Βίληεν: Καηαζηξνθή κύξλεο – 1.18’  

 

Δκθαλίδεηαη κόλε ε Δηξήλε κε ην κπόγν ζηελ πιάηε ηεο. Κηλείηαη πάλσ ζηε ζθελή όζν δηαξθεί ην 

βίληεν. Μόιηο ηειεηώζεη  θεύγεη πίζσ. 

 

Α.6. Βίληεν: Αιθίλννο- Παηξίδα
4
 – 1,52’ 

Α7. ΜΑΤΡΟ 

 

Η ελόηεηα ζπλερίδεηαη κε ηελ εηζαγσγή ζηελ ηζηνξία ηεο ζύγρξνλεο ειιεληθήο κεηαλάζηεπζεο.  

 

                                                 
2
 Οη ελδείμεηο Α1, Α2, Β1, Β2 θ.ιπ. αλαθέξνληαη ζηελ πξνβνιή ηνπ ζπλνδεπηηθνύ νπηηθναθνπζηηθνύ πιηθνύ. Σα 

επηζεκαζκέλα κε Α αθνξνύλ ηελ ηζηνξία ηεο Δηξήλεο θαη απηά κε Β ηελ ηζηνξία ηεο κεηαλάζηεπζεο. Η πξνβνιή 

γηλόηαλ ζε δηαθνξεηηθά ηακπιό πνπ νξηνζεηνύζαλ ην ρώξν ηεο ζθελήο ηνπ ζεάηξνπ. 
3
 Οη αξηζκνί πξνζδηνξίδνπλ ην ρξόλν ηνπ απνζπάζκαηνο πνπ πξνβαιιόηαλ πξηλ, θαηά ή κεηά ηε δξάζε ησλ εξώσλ. 

4
 Οη ππεξδεζκνί είλαη ελδεηθηηθνί. Σν ζύλνιν ηνπ νπηηθαθνπζηηθνύ πιηθνύ είρε επεμεξγαζηεί από ην δηδάζθνληα 

ηόζν σο πξνο ην πεξηερόκελν όζν θαη σο πξνο ην ρξνληθό ζπγρξνληζκό. 

Α 
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https://www.youtube.com/watch?v=LjXTv-ObY6E
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ΑΦΗΓΗΣΗ Β: Μηα άιιε ρώξα. Κάπνπ ζηελ αλαηνιή ή ζηε δύζε. Γίπια καο ή καθξηά καο. 

Γελ έρεη ζεκαζία. Δθεί έκελαλ άλζξσπνη ζαλ θη εκάο. Άληξεο, γπλαίθεο, παηδηά. Δθεί είραλ ηα 

ζπίηηα ηνπο. Ήηαλ κηα παηξίδα. Η δηθή ηνπο παηξίδα. Η δσή ηνπο θπινύζε δύζθνια, κε 

ζηεξήζεηο θαη βάζαλα. Ο πόιεκνο είρε ηειεηώζεη πξηλ ιίγα ρξόληα θαη άθεζε εξείπηα θαη 

θηώρεηα. Μόλε δηέμνδνο ε κεηαλάζηεπζε 

 

 

Β2. Βίληεν: Ο ηόπνο καο είλαη θιεηζηόο – 2,58’ 

 

Β3. Δηθόλα:  Γεξκαληθή Δπηηξνπή 

 

 

Γηαηξόο θαζηζκέλνο ζην γξαθείν ηνπ. Σξία άηνκα πεξηκέλνπλ ζηελ νπξά γηα λα ηνπο εμεηάζνπλ. Ο 

Μεηαλάζηεο θαη δύν Τπνςήθηνη. Όζε ώξα θξαηά ε ζπλνκηιία, ν γηαηξόο πάλσ ζην γξαθείν ειέγρεη 

ραξηηά θαη ηα ζύλεξγά ηνπ. Η ζεηξά ησλ αηόκσλ είλαη: Μεηαλάζηεο (ακίιεηνο, θνηηά πξνο ην 

γξαθείν ηνπ γηαηξνύ), Τπνςήθηνο Α & ΤΠΟΨΗΦΙΟ Β.. 

 

ΤΠΟΦΗΦΙΟ Α: Δζύ θίιε, από πνύ; 

ΤΠΟΦΗΦΙΟ Β: Από έλα ρσξηό, εδώ πην θάησ. 

ΤΠΟΦΗΦΙΟ Α: Πώο ηα βιέπεηο ηα πξάγκαηα; 

ΤΠΟΦΗΦΙΟ Β: Ση λα πσ; Πέξζη ηέηνην θαηξό απνιύζεθα από ην ζηξαηό. Γνύιεςα έλα 

ρξόλν ζηα ρσξάθηα, αιιά δε βγαίλεη κεξνθάκαην. Φηώρεηα θαηαξακέλε. Καη 

ηώξα βξέζεθα εδώ. Δίλαη ε δσή πάλσ από όια. Σν κέιινλ ηεο δσήο. Ση λα 

θάλεηο; 

ΤΠΟΦΗΦΙΟ Α: Λέλε όηη ζηε Γεξκαλία ηα ιεθηά βγαίλνπλ πνιύ πην εύθνια. Θα παηάο 

ζνπ ιέεη ζην εξγνζηάζην θνπκπηά ζε όηη κεραλή θαη λα ζε βάινπλ θαη ε 

κεραλή ζα ζνπ βγάδεη ηα θνκκάηηα θαη ηε δνπιεηά, ρσξίο λα ηδξώλεηο. 

ΤΠΟΦΗΦΙΟ Β: Δηνύηνη κέζα, ηη θάλνπλ; 

ΤΠΟΦΗΦΙΟ Α: Μαο εμεηάδνπλ λα δνύλε άκα είκαζηε γεξνί.  

ΤΠΟΦΗΦΙΟ Β: Ώξα είλαη ηώξα λα καο βξνύλε θαλέλα θνπζνύξη. Καη ζα πάλε ηζάκπα 

θαη νη αγειάδεο; 

ΤΠΟΦΗΦΙΟ Α: Πνηεο αγειάδεο ξε; 

ΤΠΟΦΗΦΙΟ Β: Σξεηο αγειάδεο πνύιεζε ν παηέξαο κνπ γηα λα βγάισ ηα ραξηηά. Άζηα. 

ινη ζέιαλε ην κπαμίζη ηνπο. 

 

Ο γηαηξόο θσλάδεη ηνλ επόκελν. Ο Μεηαλάζηεο πεγαίλεη θαη θάζεηαη κπξνζηά ζην γξαθείν 

ηνπ γηαηξνύ. 

 

ΓΙΑΣΡΟ: Ο επόκελνο 

ΜΔΣΑΝΑΣΗ: Δγώ είκαη. 

ΓΙΑΣΡΟ: Κάηζε θάησ. 

 

Ο γηαηξόο ηνλ εμεηάδεη. Παίξλεη πίεζε, ηνλ αθνπγθξάδεηαη κε ηα αθνπζηηθά. Οη δύν Τπνςήθηνη 

παξαθνινπζνύλ. 

 

Β 

Β 
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https://www.youtube.com/watch?v=aIH4hYYL-dg
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ΓΙΑΣΡΟ: Άλνημε ην ζηόκα ζνπ.  

 

Οη άιινη δύν Τπνςήθηνη θνηηάλε έθπιεθηνη. 

 

ΤΠΟΦΗΦΙΟ Α: Ρε θίιε, ηη θάλνπλε εθεί κέζα;, Νένη είκαζηε, άληξεο είκαζηε. Πηάλνπκε 

ηελ πέηξα θαη ηε ζηύβνπκε. Καη εδώ καο θνηηάλε ζηα δόληηα; Καιά ηη θνηηάλε 

ζηα δόληηα; Γατδνύξηα είκαζηε θαη καο θνηηάλε ζηα δόληηα; 

ΤΠΟΦΗΦΙΟ Β: Θέινπλε κόλν ηνπο θαιύηεξνπο. Δκέλα από ην ρσξηό κνπ, θόςαλε έλαλε 

γηαηί ηνπ έιιεηπε έλα δόληη. Αθνύο εθεί; Γηα έλα δόληη! Έπεζε λα πεζάλεη ν 

άλζξσπνο από ηε ζηελνρώξηα. 

 

Β4. Δηθόλα:  ύκβαζε εξγαζίαο 

Ο γηαηξόο ηειεηώλεη ηελ εμέηαζε. Τπνγξάθεη έλα ραξηί, ην ζθξαγίδεη δπλαηά θαη ην δίλεη 

ζηνλ Μεηαλάζηε. Απηόο ην παίξλεη ραξνύκελνο θαη θεύγεη πξνο ηα πίζσ. Ο γηαηξόο 

θσλάδεη: 

ΓΙΑΣΡΟ: Ο επόκελνο!  

 

Β5. ΜΑΤΡΟ 

Αναφορά Δημιουργού- Παρόμοια Διανομή
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ΔΝΟΣΗΣΑ 2 - Ο απνραηξεηηζκόο 

 

Α8. Δηθόλα:  Πξνζθπγόπνπιν 

 

Δκθαλίδεηαη κόλε ε Δηξήλε κε ην κπόγν ζηελ πιάηε ηεο. Κηλείηαη σο ην άιιν άθξν ηεο ζθελήο όζν 

δηαξθεί ε αθήγεζε. Μόιηο ηειεηώζεη ε αθήγεζε θαη ην βίληεν θεύγεη πίζσ. 

 

ΑΦΗΓΗΣΗ Α: Η Δηξήλε, βιέπνληαο ηηο θιόγεο λα πέθηνπλ από ηνλ νπξαλό, έθπγε καθξηά. 

Από ηελ νηθνγέλεηά ηεο δελ είρε κείλεη θαλέλαο δσληαλόο. Γελ ππήξρε θαλέλαο γηα λα 

απνρσξηζηεί, ηίπνηα πηα πνπ λα ηελ θξαηά εθεί πνπ παιηά ήηαλ ε παηξίδα ηεο. 

Αθνινύζεζε ην δξόκν ηνλ πηόηεξν ηαμηδεκέλν πξνο ηε Γύζε. Ήηαλ πεηλαζκέλε. Καλέλαο δελ 

ελδηαθεξόηαλ γηα έλα παηδί πνπ ήηαλ κόλν ηνπ θαη ηξνκαγκέλν. 

 

Α9. Βίληεν: Πξνζθπγόπνπιν κόλν 

Α10. ΜΑΤΡΟ 

 

Β6. Δηθόλα- Σξαίλν 

 

Ο Μεηαλάζηεο κπαίλεη ζηε ζθελή. Κξαηά βαιίηζα ζην έλα ρέξη θαη ζην άιιν δηαβαηήξην θαη 

εηζηηήξην ηξαίλνπ. Αθνινπζεί ε Μάλα ηνπ. 

 

ΜΑΝΑ: Βξε παηδάθη κνπ…. Πνύ ζα πάο; Οη Γεξκαλνί ήξζαλ θαη καο ζθόησζαλ, ζα παο εθεί 

λα ζε ζθνηώζνπλ θη εζέλα;».  

ΜΔΣΑΝΑΣΗ: Μάλα κελ θνβάζαη.  Γελ είλαη απηνί νη Γεξκαλνί πνπ ζθόησλαλ θάπνηε.  

Απηνί νη Γεξκαλνί είλαη πνιύ δηαθνξεηηθνί θαη θαινί.  

ΜΑΝΑ: Ρε παηδάθη κνπ… δελ πάο θάπνπ αιινύ; Δκείο ηνπο δήζακε αιιηώο. 

ΜΔΣΑΝΑΣΗ: Μάλα, εδώ δελ έρεη κέιινλ γηα καο. Θα πάσ λα δνπιέςσ … θαη κόιηο 

καδέςσ κεξηθά ιεθηά ζα γπξίζσ πίζσ. Να θηηάμνπκε ην ζπίηη καο, λα 

παληξέςνπκε ηελ αδεξθή κνπ. Να δήζνπκε θη εκείο ζαλ άλζξσπνη. 

ΜΑΝΑ: Ση λα ζνπ πσ, γηόθα κνπ. Δζύ μέξεηο! Δγώ ζα ζε πεξηκέλσ. Κάζε βξάδπ ζα αλάβσ 

ην θαληήιη ζηα εηθνλίζκαηα θαη ζα πξνζεύρνκαη γηα ζέλα. Πάξε θαη απηήλ 

ηελ εηθόλα ηεο Παλαγίαο, λα ηελ έρεηο καδί ζνπ λα ζε θπιάεη ζηνλ μέλν ηόπν. 

ΜΔΣΑΝΑΣΗ: Α, ξε κάλα… Πξέπεη λα θύγσ ηώξα. Άληε γεηα. 

ΜΑΝΑ: ηάζνπ, πάξε καδί ζνπ θαη απηά. Γελ είλαη πνιιά. ζα κπόξεζε ν παηέξαο ζνπ λα 

πάξεη από δπν θαηζίθεο πνπ πνύιεζε. Γηα ηα πξώηα έμνδα. Απηόο δελ είρε 

δύλακε λα έξζεη λα ζε απνραηξεηήζεη. Έθπγε θαη πήγε ζηα ρσξάθηα. Ήηαλε 

λα πεζάλεη από ηε ζηελνρώξηα ηνπ. 

ΜΔΣΑΝΑΣΗ: Μάλα θεύγσ. Δίλαη ώξα. 

ΜΑΝΑ: ηελ επρή ηνπ Θενύ θαη ηε δηθή κνπ. Να καο γξάςεηο γξάκκα κόιηο θηάζεηο. 

 

Β7. Ήρνο- Αηκάκαμα & Δηθόλα- Σξαίλν – 0.12’ 

Ο Μεηαλάζηεο θεύγεη από ηελ άιιε είζνδν. Η Μάλα κέλεη κέρξη λα ηειεηώζεη ν ήρνο ηνπ ηξαίλνπ 

απνραηξεηώληαο ηνλ. ηε ζπλέρεηα θεύγεη από ηελ είζνδν πνπ κπήθε 

Α 

Β 

Αναφορά Δημιουργού- Παρόμοια Διανομή



 7 

 

Β8. Βίληεν. αλ απόθιεξνο γπξίδω- 2.41’  

Β9. ΜΑΤΡΟ

Αναφορά Δημιουργού- Παρόμοια Διανομή

https://www.youtube.com/watch?v=4brIJ48qmxg
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ΔΝΟΣΗΣΑ 3 - Οη μέλνη ηόπνη 

 

Α11. Δηθόλα- Υωξηό 

 

 

ΑΦΗΓΗΣΗ Β: Η Δηξήλε έηξερε θαη έηξερε θαη δελ ζηακάηεζε κέρξη πνπ έθζαζε ζ’ έλα ήζπρν, 

εηξεληθό ρσξηό. Γύν ρσξηθνί θάζνληαλ ζ’ έλα παγθάθη κπξνζηά από έλα ζπίηη. Ληάδνληαλ ζην 

δεζηό ήιην, κηινύζαλ αδηάθνπα θαη θαίλνληαλ επραξηζηεκέλνη. 

 

ΥΧΡΙΚΟ Α: Λνηπόλ, θίιε κνπ, ηη λέα; 

ΥΧΡΙΚΟ Β: Άθνπζα πσο θάπνπ καθξηά, ζε κηα πεξηνρή… λα δεηο… δε ζπκάκαη ην όλνκά 

ηεο, από ζζζζζζζ… λνκίδσ πσο άξρηδε…. Σέινο πάλησλ. 

ΥΧΡΙΚΟ Α: Ση έγηλε εθεί; 

ΥΧΡΙΚΟ Β: Έγηλε ιέεη πόιεκνο θαη μεζπηηώζεθε πνιύο θόζκνο. Καηαζηξνθέο, ρακόο ζνπ 

ιέσ. 

ΥΧΡΙΚΟ Α: Α, κάιηζηα! Ση λα θάλνπκε; Δπηπρώο πνπ είκαζηε καθξηά θαη δελ έρνπκε 

ηέηνηα πξνβιήκαηα. 

ΥΧΡΙΚΟ Β: Δπηπρώο! Μαθξηά από καο θαη ό,ηη ζέιεη αο γίλεη. 

 

ΑΦΗΓΗΣΗ Α: Η Δηξήλε ήηαλ κόλε θαη πεηλαζκέλε. Δίδε ηνπο αλζξώπνπο θαη ηνπο πιεζίαζε. 

Ρώηεζε αλ ζα κπνξνύζε λα δήζεη εθεί, ζην ρσξηό. Καη κήπσο είραλ έλα θνκκαηάθη ςσκί ή θάηη 

άιιν πνπ ζα κπνξνύζε λα θάεη. 

 

ΔΙΡΗΝΗ: αο παξαθαιώ, θαινί κνπ άλζξσπνη. Δίκαη κόλε θαη θνπξαζκέλε. Μήπσο ζα 

κπνξνύζα λα δήζσ εδώ ζην ρσξηό ζαο. Πεηλάσ πνιύ. Μήπσο ζαο βξίζθεηαη 

θάλα θνκκαηάθη ςσκί ή θάηη άιιν πνπ ζα κπνξνύζα λα θάσ; 

 

Οη ρσξηθνί πεηηνύληαη πάλσ από ηα θαζίζκαηά ηνπο κε ύθνο νξγηζκέλν. 

 

ΥΧΡΙΚΟ Α: Απηό είλαη αλεπίηξεπην! Έλα μέλν παηδί λα πεξηθέξεηαη θαη λα δεηηαλεύεη 

θαγεηό! 

ΥΧΡΙΚΟ Β: Κάπνηνο πξέπεη λα θάλεη θάηη γη’ απηό! Η ζέζε ηεο είλαη  πίζσ από εθεί πνπ 

ήξζε! 

ΥΧΡΙΚΟ Α: Να θαιέζνπκε ηελ αζηπλνκία, λα ηελ καδέςεη! 

ΥΧΡΙΚΟ Β: Ναη, ακέζσο ηώξα. Αζηπλνκία, αζηπλνκία! Έλα μέλν παηδί. Διάηε λα ην 

καδέςεηε! 

 

ΑΦΗΓΗΣΗ Β: Σόηε, θάιεζαλ ηελ αζηπλνκία γηα λα πηάζεη ηελ Δηξήλε. κσο ε Δηξήλε έθπγε 

καθξηά. 

 

Α12. Βίληεν: Παξέκβαζε αζηπλνκίαο ζύλνξα Οπγγαξίαο- 2.04’ 

 

Α13. ΜΑΤΡΟ  

Α 
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Β10. Δηθόλα.  ην ζηαζκό ηνπ Μνλάρνπ 

 

Β11. Ήρνο.  Η κπαιάληα ηνπ κεηαλάζηε & Δηθόλα – ην ζηαζκό ηνπ Μνλάρνπ– 2.10’ 

 

 

Ο Μεηαλάζηεο, καδεκέλνο από ην θξύν, γπξίδεη ζα ρακέλνο δεμηά θαη αξηζηεξά. Κάλεη λα θνπκπώζεη 

ην ιεπηό παλσθόξη ηνπ. Ρσηάεη έλαλ Πεξαζηηθό, δείρλνληάο ηνπ ηα ραξηηά πνπ θξαηά θαη ιέγνληάο 

ηνπ « Bitte» (κπίηε). Απηόο αδηαθνξεί. Ο Μεηαλάζηεο ηνλ αθνινπζεί  θαη επαλαιακβάλεη δείρλνληαο 

ηα ραξηηά. «Bitte – Bitte θύξηε». Ο Πεξαζηηθόο θνηηάεη ηα ραξηηά θαη ηνπ ιέεη ζε έληνλν ηξόπν 

«Raus- raus (ξάνπο, ξάνπο)». 

 

Β12. Δηθόλα. Μππξαξία. 

 

Από έλα καγαδί πεηάλε έμσ έλαλ. Απηόο παξαπαηάεη θαη πέθηεη θάησ. Ο Μεηαλάζηεο ηνλ βνεζά λα 

ζεθσζεί. Σνλ αλαγλσξίδεη. 

 

ΜΔΣΑΝΑΣΗ: Ρε ηακάηε, εζύ είζαη; 

ΣΑΜΑΣΗ: Ρε ζπ! Ση έγηλε, ξε παηξίδα; Καη εζύ εδώ ζηελ μεληηηά;  

ΜΔΣΑΝΑΣΗ: Ση λα’ θαλα, ξε ηακάηε; Αθνύ ζηελ παηξίδα δελ ππάξρνπλ δνπιεηέο. 

ΣΑΜΑΣΗ: Έια, πάκε ζην ζπίηη κνπ, λα πηνύκε θαθεδάθη θαη λα ηα πνύκε. 

 

Πεξπαηνύλε σο ην ζπίηη. Κάζνληαη ζην ηξαπέδη. Ο ηακάηεο θεξλάεη θαθέ. Ο Μεηαλάζηεο πίλεη ιίγν 

θαη ηνλ πηάλνπλ νη ιπγκνί. 

 

ΣΑΜΑΣΗ: Έια, δε ζέισ ηέηνηα ηώξα. Δίλαη αξρή θαη ζνπ θαίλνληαη δύζθνια ηα 

πξάγκαηα. 

ΜΔΣΑΝΑΣΗ: Ρε ηακάηε, ζηελ παηξίδα καο ηα είπαλ αιιηώο ηα πξάγκαηα. Δγώ δελ 

ήζεια λα ‘ξζώ, αιιά κε έπεηζαλ όηη εδώ ζα δνύκε κηα άζπξε κέξα. 

ΣΑΜΑΣΗ: Έια, κε ζηελνρσξηέζαη. Γε βγαίλεη ηίπνηα κε απηό. Αύξην ην πξσί ζα πάκε 

καδί ζηελ εηαηξεία πνπ ζνπ έρνπλ θαλνλίζεη γηα δνπιεηά. Καη κε θνβάζαη. Γηα 

ό, ηη ρξεηαζηείο, εγώ είκαη εδώ. 

ΜΔΣΑΝΑΣΗ: Δπραξηζηώ, ξε ηακάηε. Αλ δελ είρα θαη εζέλα, δελ μέξσ ηη ζα έθαλα. 

 

Αγθαιηάδνληαη 

 

Β13. ΜΑΤΡΟ 

Β 
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ΔΝΟΣΗΣΑ 4 - Μηα θαηλνύξηα κέξα ζηνλ μέλν ηόπν 

 

ΑΦΗΓΗΣΗ Α: Η Δηξήλε δηέζρηζε μαλά έλα ηεξάζηην, ζθνηεηλό δάζνο. Μπξνζηά ηεο ήηαλ ε 

ρώξα κε ηηο Μεηαμσηέο Οπξέο. 

 

Α14. Δηθόλα. Μεηαμωηέο Οπξέο 

 

ΜΔΣΑΞΧΣΗ ΟΤΡΑ Α: Καιώο ήξζεο! Καιώο ήξζεο! 

ΜΔΣΑΞΧΣΗ ΟΤΡΑ Β: Καιώο ηε καο! Καιέ από πνύ καο έξρεζαη θαη ηη ζέιεηο ζηνλ ηόπν 

καο. 

ΔΙΡΗΝΗ: Γε δεηάσ πνιιά. Μόλν έλα κηθξό θνκκαηάθη ςσκί θαη κηα δεζηή γσληά λα 

θνηκεζώ. Δίκαη ηόζεο κέξεο ζην δξόκν, θνπξάζηεθα θαη πεηλάσ πνιύ.  

ΜΔΣΑΞΧΣΗ ΟΤΡΑ Α: Απηά είλαη εύθνια θαη κπνξείο λα ηα έρεηο. 

 

Η κηα Μεηαμσηή Οπξά πεξηεξγάδεηαη ηελ Δηξήλε, γπξλώληαο γύξσ από απηήλ. Γείρλεη κε έθπιεμε 

ηελ πιάηε ηεο Δηξήλεο θαη θσλάδεη ηξνκαγκέλε. 

 

ΜΔΣΑΞΧΣΗ ΟΤΡΑ Β: Γελ έρεη νπξά !!! 

ΜΔΣΑΞΧΣΗ ΟΤΡΑ Α: Γελ έρεη νπξά; Καιέ ηη ιεο; Γηα λα δσ. 

ΜΔΣΑΞΧΣΗ ΟΤΡΑ Β: Να, δεο ηε. Γελ έρεη νπξά! Δίλαη θάηη Άιιν! Γελ είλαη ζαλ εκάο. 

ΜΔΣΑΞΧΣΗ ΟΤΡΑ Α: Α, όρη!  Γελ κπνξείο λα κείλεηο καδί καο. ην θάησ θάησ, δελ έρεηο 

κεηαμσηή νπξά. 

ΜΔΣΑΞΧΣΗ ΟΤΡΑ Β: Πξάγκαηη δελ είζαη ζαλ θη εκάο. Δίζαη θάηη Άιιν. 

ΔΙΡΗΝΗ: Μα, απηό δελ έρεη ζεκαζία. Μπνξώ λα θξεκάζσ κία γύξσ από ηε κέζε κνπ ή λα 

θαξθηηζώζσ κία κε παξακάλα. 

ΜΔΣΑΞΧΣΗ ΟΤΡΑ Α: ρη, όρη απηό δε θζάλεη! 

ΜΔΣΑΞΧΣΗ ΟΤΡΑ Β: Μόλν νη Μεηαμσηέο Οπξέο επηηξέπεηαη λα δνπλ ζ’ απηή ηε ρώξα. 

ΔΙΡΗΝΗ: αο παξαθαιώ. Βνεζήζηε κε. Γελ έρσ πνπ αιινύ λα πάσ. Αθήζηε κε λα κείλσ 

ιίγν ζηε ρώξα ζαο. Γώζηε κνπ ιίγν θαγεηό θαη κόιηο δπλακώζσ ζα θύγσ γηα 

θάπνπ αιινύ. 

ΜΔΣΑΞΧΣΗ ΟΤΡΑ Α: ρη, απηό δε γίλεηαη.  

 

Η Δηξήλε αξρίδεη λα πεξπαηά πξνο ην άιιν άθξν ηεο ζθελήο. Οη Μεηαμσηέο Οπξέο θεύγνπλ πίζσ. 

  

Α 
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ΑΦΗΓΗΣΗ Β: Η Δηξήλε παξαθάιεζε, ηθέηεπζε, αιιά ρσξίο απνηέιεζκα. θέθζεθε 

ζηελαρσξεκέλε, «Γε κε βνεζάλε γηαηί είκαη μέλε θαη δηαθνξεηηθή από απηέο». Ξαλαπήξε ην 

δξόκν ηεο θαη όηαλ έθζαζε ζηελ άθξε ηνπ δάζνπο κπήθε ζηε ρώξα ησλ Μνπηδνπξσκέλσλ 

Κνξαθηώλ. 

 

Α15. Δηθόλα. Μνπηδνπξωκέλα Κνξάθηα 

 

Μπαίλνπλ ηα Μνπηδνπξσκέλα Κνξάθηα. Σν Κνξάθη Α βάδεη ηα ρέξηα ηνπ πάλσ από ηα κάηηα ηνπ θαη 

θνηηάεη πξνο ηελ άιιε άθξε ηεο ζθελήο όπνπ βξίζθεηαη ε Δηξήλε. Η Δηξήλε πεξπαηά αξγά πξνο ηα 

Κνξάθηα. 

 

ΚΟΡΑΚΙ Α: Καιώο ηελ. Καιέ ηη είλαη ηνύην; 

ΚΟΡΑΚΙ Β: Ννκίδσ πσο είλαη κηθξόο άλζξσπνο. Φαίλεηαη θνπξαζκέλε θαη ηαιαηπσξεκέλε. 

ΚΟΡΑΚΙ Α: Έια, εηνίκαζε γξήγνξα θάηη λα ηε βνεζήζνπκε. Έλα κέξνο λα μεθνπξαζηεί θαη 

θάηη λα θάεη λα πάξεη δπλάκεηο. 

ΔΙΡΗΝΗ: Πνηνη είζηε εζείο; Πνύ βξίζθνκαη; 

ΚΟΡΑΚΙ Β: Ήξζεο ζηε ρώξα ησλ Μνπηδνπξσκέλσλ Κνξαθηώλ θη εκείο είκαζηε 

Μνπηδνπξσκέλα Κνξάθηα 

ΚΟΡΑΚΙ Α: νπ εηνηκάζακε κηα καιαθή θσιηά γηα λα μεθνπξαζηείο. Καη ζα ζνπ θέξνπκε 

θαη θάηη δπλακσηηθό λα θαο θαη λα ζηπισζείο ιίγν, γηαηί καο θαίλεηαη πνιύ 

αδύλαηε. Βξε ζπ, πήγαηλε λα ηεο θέξεηο θάηη λα θάεη! 

ΚΟΡΑΚΙ Β: Ση λα θέξσ; 

ΚΟΡΑΚΙ Α: Φέξε θάηη θαιό. Φέξε κεξηθνύο κεδέδεο από εθείλνπο πνπ βξήθακε ην πξσί 

θάησ ζηα ρσξάθηα. 

ΚΟΡΑΚΙ Β: Απηά ηα θξαηάγακε γηα εκάο, αιιά ραιάιη ηεο. Έηζη πνπ είλαη ζέιεη ιίγε 

πξσηεΐλε λα δπλακώζεη. 

ΔΙΡΗΝΗ: Πνύ είπαηε πσο κπνξώ λα μεθνπξαζηώ; 

ΚΟΡΑΚΙ Α: Να εθεί πάλσ. ε απηό ην γπκλό δέληξν. 

ΔΙΡΗΝΗ: Μα δε κπνξώ λα αλέβσ ζην δέληξν. Δίλαη πνιύ ςειό. Θα πέζσ θαη ζα ζθνησζώ. 

ΚΟΡΑΚΙ Β: Να ‘κηα θαη εγώ. Κνίηα κεδεδάθη πνπ ζνπ έθεξα! 

ΚΟΡΑΚΙ Α: Έλα ςόθην πνληίθη! Ο θαιύηεξνο θνξαθνκεδέο. Σν είρα θξαηήζεη γηα κέλα, αιιά 

ραιάιη ζνπ ζηελ θαηάζηαζε πνπ βξίζθεζαη. 

ΔΙΡΗΝΗ: Μα δελ κπνξώ λα θάσ έλα ςόθην πνληίθη! ζν θη αλ πεηλάσ, απηό είλαη αδύλαην. 

Καη ε θσιηά είλαη πνιύ ςειά. Ση λα ηελ θάλσ; 

ΚΟΡΑΚΙ Α: Πξέπεη λα πεηάμεηο πάλσ, ςειά. Πξνζπάζεζε. 

ΚΟΡΑΚΙ Β: Γελ ππάξρεη ηίπνηε άιιν εδώ πνπ λα κπνξνύκε λα θάλνπκε γηα ζέλα. 

Λππνύκαζηε πνιύ. 

ΚΟΡΑΚΙ Α: Ναη, θξίκα! Ίζσο θάπνπ αιινύ λα ηα θαηαθέξεηο θαιύηεξα. Καιή ζνπ ηύρε, 

κηθξέ άλζξσπε. 

 

ΑΦΗΓΗΣΗ Α: Έηζη ε Δηξήλε έθπγε ιππεκέλε θαη ζθεθηόηαλ. «Γελ κε θαηαιαβαίλνπλ γηαηί 

είκαη μέλε θαη δηαθνξεηηθή από απηνύο.» 

Α16. ΜΑΤΡΟ 

 

Α 
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Β14. Ήρνο. θπξίδεη ε θάκπξηθα  & Δηθόλα Φάκπξηθα- 0,48’ 

 

Ο Μεηαλάζηεο θηλείηαη ζαλ ρακέλνο, πξνζπαζώληαο λα θαηαιάβεη πνπ πξέπεη λα πάεη θαη ζε πνηνλ 

λα κηιήζεη. πλαληά ηνλ Δπηζηάηε. Σνπ δείρλεη ηα ραξηηά ηνπ. Απηόο ηα δηαβάδεη, ηνλ πηάλεη από ην 

κπξάηζν θαη ηνλ νδεγεί ζηε κεραλή. Σνλ αθήλεη θαη θεύγεη. 

 

Β15. Ήρνο.  Η Φάκπξηθα &  Δηθόλα - Δξγνζηάζην- 0,45’ 

 

Ο Μεηαλάζηεο ζην εξγνζηάζην, δίπια ηνπ έλαο άιινο εξγάηεο πνπ δνπιεύεη. 

 

ΜΔΣΑΝΑΣΗ: Δ, θίιε, από πνύ είζαη; 

ΙΣΑΛΟ: Non capisco! (λνλ θαπίζθν) 

ΜΔΣΑΝΑΣΗ: Δζύ … από πνύ έρεηο έξζεη; 

ΙΣΑΛΟ: Non capisco! (λνλ θαπίζθν) 

ΜΔΣΑΝΑΣΗ: Δγώ… από Διιάδα. Έιιελαο! Greece! 

ΙΣΑΛΟ: A, Greco! … Io sono Italiano ( Α, Γθξέθν! … ίν ζόλν Ιηαιηάλν).  (Ο Ιηαιόο βιέπεη 

ηνλ Δπηζηάηε λα πιεζηάδεη θαη θάλεη λεύκα ζην Μεηαλάζηε λα ζησπήζεη). 

ζζζζζζζζζο! 

 

Πιεζηάδεη ν Δπηζηάηεο θαη κηιά ζην Μεηαλάζηε. 

 

ΔΠΙΣΑΣΗ: Δζύ πνηνο είζαη; 

ΜΔΣΑΝΑΣΗ: Δγώ είκαη ν θαηλνύξηνο από ηελ Διιάδα. Σν όλνκά κνπ είλαη…. 

ΔΠΙΣΑΣΗ: (ηνλ ζηακαηά απόηνκα) Γελ καο λνηάδεη πσο ζε ιέλε. Άθνπζε θίιε εκηγθξέ. 

Δδώ είζαη ην λνύκεξν νθηώ θαη ζα ζε μέξνπλ όινη κε απηό. Θα δνπιεύεηο 

κπξνο ζηε κεραλή ζηε βάξδηα 2-10.  

ΜΔΣΑΝΑΣΗ: Ναη, κνπ ην είπε εδώ δίπια ν Ιηαιόο. 

ΔΠΙΣΑΣΗ: Άθνπζε θίιε εκηγθξέ. Ο ρξόλνο είλαη ρξήκα. Με ηνπο εξγάηεο κε κηιάο. Σελ 

ώξα ζνπ κελ ηελ ραιάο. Σν γην ζνπ κελ ηνλ ιεζκνλάο πίζσ ζηελ παηξίδα ζνπ. 

Πεηλάεη θη είλαη θξίκα. 

 

Ο επηζηάηεο θεύγεη. Ο Μεηαλάζηεο θαη ν Ιηαιόο ζπλερίδνπλ λα δνπιεύνπλ. 

 

Β16. Ήρνο. Κξαηάω κπζηηθό πνην είλαη ην όλνκά κνπ – 0,32’  

 ( ραιί όζν δνπιεύνπλ νη εξγάηεο). 

 

Με ην ζθύξηγκα, νη εξγάηεο ζηακαηνύλ λα δνπιεύνπλ θαη ραηξεηηνύληαη.  

 

ΙΣΑΛΟ:  Ciao. Mio nome è Antonio. Voi?  (Σζάν. Μίν λόκε ε Αληόλην. Βόη;) 

ΜΔΣΑΝΑΣΗ: Ση; … Γελ θαηαιαβαίλσ; …Ση ιεο; 

ΙΣΑΛΟ: Ego… Antonio…. Voi? (Δγθό … Αληώλην… Βόη; ) (Καη δείρλεη ηνλ Μεηαλάζηε).  

Ego… Antonio…. Voi?  (Δγθό … Αληώλην… Βόη; ) 

ΜΔΣΑΝΑΣΗ: A, ζε ιέλε Αληώλην! Δκέλα κε ιέλε…. (ζθέθηεηαη θαη μύλεη ην θεθάιη ηνπ). 

Δγώ … είκαη ην λνύκεξν νθηώ. Γεηα ζνπ, θίιε κνπ.  

ΙΣΑΛΟ: Ciao. ) (Σζάν) 

Β 
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Β17. ΜΑΤΡΟ
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ΔΝΟΣΗΣΑ 5 - Οη πξνθιήζεηο ηωλ θαηξώλ 

 

ΑΦΗΓΗΣΗ Β: Η Δηξήλε ζπλέρηζε λα πεξπαηά κέζα ζην δάζνο. Δθεί βξήθε κεξηθά βαηόκνπξα, 

ηα έθαγε θαη έηζη έλησζε ιηγόηεξν πεηλαζκέλε. Πάλσ ζε θάπνηα ρόξηα έθαλε έλα καιαθό, δεζηό 

θξεβάηη.  

  

Η Δηξήλε παληνκίκα ην πεξηερόκελν ηεο αθήγεζεο. Μαδεύεηαη ζε κηα γσληά. 

 

Α17. Βίληεν. Γάζνο ηε λύρηα – 0,37’ 

 

ΑΦΗΓΗΣΗ Α: κσο, πεηλνύζε αθόκε, θαη νη ζόξπβνη ηεο λύρηαο ηελ έθαλαλ λα θνβάηαη. ρη, 

δελ κπνξνύζε λα κείλεη εθεί γηα πάληα, νινκόλαρε. Η Δηξήλε άξρηζε λα πεξηπιαλάηαη πάιη ζην 

δάζνο θαη αθνινπζώληαο ηελ όζθξεζή ηεο, έθζαζε ζηελ άιιε πιεπξά ηνπ. 

 

Η Δηξήλε ζεθώλεηαη θαη πεξπαηά πξνο ην άιιν άθξν ηεο ζθελήο. 

 

Α18. Δηθόλα: Πεηξνθάγνη 

 

Μπαίλνπλ ζηε ζθελή νη Πεηξνθάγνη 

 

ΑΦΗΓΗΣΗ Β:Δθεί κπήθε ζηε ρώξα ησλ Πεηξνθάγσλ. Ήηαλ πνιύ θηιηθνί θαη έδσζαλ ζηελ 

Δηξήλε λα θάεη κία ρνύθηα πέηξεο. κσο εθείλε δελ κπνξνύζε λα ηηο θάεη.  

 

Οη Πεηξνθάγνη θξαηάλε από κηα ρνύθηα πέηξεο θαη θάλνπλ πσο ηεο καζνπιάλε ηθαλνπνηεκέλνη. 

 

ΠΔΣΡΟΦΑΓΟ Α: Καιέ, ηη βιέπσ λα έξρεηαη; Ση είλαη ηνύην ην πιάζκα; 

ΠΔΣΡΟΦΑΓΟ Β: Ννκίδσ πσο έρσ μαλαδεί. Σνπο ιέλε αλζξώπνπο. Πεξίεξγα πιάζκαηα ζηα 

αιήζεηα! 

ΠΔΣΡΟΦΑΓΟ Α: ,ηη θη αλ είλαη όκσο, εκείο πξέπεη λα ηηο θεξζνύκε επγεληθά. Σν 

επηβάιινπλ νη θαινί καο ηξόπνη θαη ε αξραία καο θαηαγσγή! 

ΠΔΣΡΟΦΑΓΟ Β: Ναη βέβαηα. Φαίλεηαη θνπξαζκέλε θαη πεηλαζκέλε. Αο ηε βνεζήζνπκε 

όπσο κπνξνύκε. 

ΠΔΣΡΟΦΑΓΟ Α: Γηαηί είζαη εδώ, κηθξέ άλζξσπε; 

ΔΙΡΗΝΗ: Σν ζπίηη κνπ θάεθε. Η παηξίδα κνπ θαηαζηξάθεθε από ηνλ πόιεκν. Καη εγώ 

γπξίδσ κέξεο ηώξα, πξνζπαζώληαο λα βξσ θάπνπ αζθάιεηα θαη εζπρία. αο 

παξαθαιώ, θαινί κνπ … ό,ηη είζηε ηέινο πάλησλ. Δίκαη κόλε θαη θνπξαζκέλε. 

Μήπσο ζα κπνξνύζα λα δήζσ εδώ ζην ρσξηό ζαο. Πεηλάσ πνιύ. Μήπσο ζαο 

βξίζθεηαη θάλα θνκκαηάθη ςσκί ή θάηη άιιν πνπ ζα κπνξνύζα λα θάσ; 

ΠΔΣΡΟΦΑΓΟ Β: Βεβαίσο, κηθξέ άλζξσπε! Δδώ είζαη έλαο από εκάο. Να, πάξε κηα κεγάιε 

ρνύθηα από ην πην αγαπεκέλν καο θαγεηό. (Σεο πξνζθέξεη κηα ρνύθηα από ηηο 

πέηξεο πνπ θξαηά) 

ΔΙΡΗΝΗ: Μα… απηέο είλαη πέηξεο…. Οη πέηξεο… δελ ηξώγνληαη. 

 

Σόηε νη Πεηξνθάγνη ζπκώλνπλ. 

 

Α 

Αναφορά Δημιουργού- Παρόμοια Διανομή
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ΠΔΣΡΟΦΑΓΟ Α: Γελ ζνπ θάλεη ν ηόπνο καο; Αλ δελ ηξσο ό,ηη ζνπ δίλνπκε, ηόηε θαιύηεξα 

λα θύγεηο! 

ΠΔΣΡΟΦΑΓΟ Β: Ναη, θαιύηεξα λα θύγεηο. Δδώ είκαζηε όινη ίδηνη. Δζύ ηειηθά δελ είζαη 

ζαλ θη εκάο. 

 

ΑΦΗΓΗΣΗ Α: Σόηε ε Δηξήλε ζθέθζεθε ιππεκέλε: «Γελ κε ζπκπαζνύλ γηαηί είκαη μέλε θαη 

δηαθνξεηηθή από απηνύο.» Καη απηό ήηαλ αιήζεηα. Οη Πεηξνθάγνη εμαθαλίζηεθαλ θαη ηελ άθεζαλ 

κόλε ηεο. 

 

ΑΦΗΓΗΣΗ Β: Καη ε Δηξήλε ζπλέρηζε ηελ πεξηπιάλεζή ηεο. 

 

Α19. ΜΑΤΡΟ 

 

 

 

 

 

 

Β18. Βίληεν.  Φεγγάξη κάγηα κνπ ‘θαλεο – 0,44’ 

 

ΑΦΗΓΗΣΗ Α: Κάπνπ θνληά, έλαο άιινο Μεηαλάζηεο αληηκεησπίδεη ηηο πξνθιήζεηο ησλ 

θαηξώλ.  Η δνπιεηά δύζθνιε. Η λνζηαιγία γηα ηελ παηξίδα θαη ηνπο αλζξώπνπο πνπ άθεζε  πίζσ 

ηνπ είλαη έληνλε.  

 

 

ΑΦΗΓΗΣΗ Β: Σν δίιεκκα λα κείλνπλ ή λα επηζηξέςνπλ πίζσ θαηαηξέρεη ηηο ζθέςεηο ηνπο. 

Έλαο κεηαλάζηεο γξάθεη ζηε κάλα ηνπ. 

 

Β19. Βίληεν.  Γξάκκα από ην αξιεξνπά  -  5,33’ 

Β20. ΜΑΤΡΟ 

 

  

  

Β 

Αναφορά Δημιουργού- Παρόμοια Διανομή

https://www.youtube.com/watch?v=v-Uo8cQjTMc
https://www.youtube.com/watch?v=SUEh0LILmY0
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ΔΝΟΣΗΣΑ 6 - Οη γεηηνληέο ηωλ αλζξώπωλ – Η επηζηξνθή 

 

Α20. Δηθόλα.- πίηηα & Ήρνο: Σεο θνηλωλίαο ε δηαθνξά - 0,45’  

 

 

ΑΦΗΓΗΣΗ Α: ηελ Δηξήλε δελ έκελε ηίπνηε άιιν λα θάλεη από ην λα ζπλερίζεη λα πεξπαηάεη. 

ην ηέινο ηνπ δάζνπο κπήθε ζηε ρώξα ησλ Αρόξηαγσλ.  

 

Α21. Δηθόλα. Πινπζηόζπηηα 

 

ΑΦΗΓΗΣΗ Β: Ήηαλ πινύζηνη, δνύζαλ ζε κεγάια, άλεηα ζπίηηα θαη πάληα είραλ αξθεηό 

θαγεηό. ,ηη ηνπο πεξίζζεπε, ην πεηνύζαλ. Αθόκα θαη ηα δσάθηα ηνπο απνιάκβαλαλ ην θαιύηεξν 

θαγεηό. 

 

 

ΑΥΟΡΣΑΓΟ Α: Καιεκέξα ζαο! Πώο είζηε; 

ΑΥΟΡΣΑΓΟ Β: Τπέξνρα! Δζείο; 

ΑΥΟΡΣΑΓΟ Α: Καη εκείο. Καηξό έρνπκε λα ζαο δνύκε. 

ΑΥΟΡΣΑΓΟ Β: Ναη, από ηελ ηειεπηαία θνξά πνπ βξεζήθακε ζηε δεμίσζε ηνπ Πξέζβε. 

ΑΥΟΡΣΑΓΟ Α: Ω, λαη. Θπκάζαη ηη σξαίν κπνπθέ είρε; 

ΑΥΟΡΣΑΓΟ Β: Πώο δε ζπκάκαη! ινπ ηνπ θόζκνπ ηα θαγεηά. Γιπθά θαη θξνύηα από όια 

ηα κέξε ηεο γεο. 

ΑΥΟΡΣΑΓΟ Α: Να ‘ξζείηε κηα κέξα λα ζαο δείμνπκε ην θαηλνύξην καο ζπίηη. Μεδνλέηα 

ζηα βόξεηα πξνάζηηα. Με θήπν θαη πηζίλα. Έρνπκε θαη κπάξκπεθηνπ. Να 

θαλνλίζνπκε λα καδεπηνύκε γηα έλα αξηζηνθξαηηθό δείπλν. 

ΑΥΟΡΣΑΓΟ Β: Ωξαία ηδέα. Να πάξνπκε θη εκείο ηελ θαηλνύξηα καο ιηκνπδίλα, γηαηί κέζα 

ζηελ πόιε όιν κε ην κηθξό θπθινθνξνύκε. Δπθαηξία λα ην δεη θαη θαλέλαο 

άλζξσπνο. 

ΔΙΡΗΝΗ: πγγλώκε…. Καιεκέξα ζαο! (Οη Αρόξηαγνη ηελ θνηηνύλ ππνηηκεηηθά θαη ηεο 

γπξίδνπλ ηελ πιάηε). Σν ζπίηη κνπ θάεθε. Η παηξίδα κνπ θαηαζηξάθεθε από 

ηνλ πόιεκν. Καη εγώ γπξίδσ κέξεο ηώξα, πξνζπαζώληαο λα βξσ θάπνπ 

αζθάιεηα θαη εζπρία. αο παξαθαιώ, θαινί κνπ άλζξσπνη. Δίκαη κόλε θαη 

θνπξαζκέλε. Μήπσο ζα κπνξνύζα λα δήζσ εδώ ζηελ πόιε  ζαο. Πεηλάσ πνιύ. 

Μήπσο ζαο βξίζθεηαη θάλα θνκκαηάθη ςσκί ή θάηη άιιν πνπ ζα κπνξνύζα λα 

θάσ; 

ΑΥΟΡΣΑΓΟ Α: Γίλε ηνπ από δσ! Γελ καο πεξηζζεύεη ηίπνηα! 

ΑΥΟΡΣΑΓΟ Β: Μα ηη ζξάζνο, Θεέ κνπ. Να ελνρινύλ δπν αμηνζέβαζηνπο αλζξώπνπο θαη 

λα δεηηαλεύνπλ. Πάεη ράιαζε ν θόζκνο καο. Γεκίζακε θαη εδώ από δαύηνπο! 

ΑΥΟΡΣΑΓΟ Α: Να θύγεηε από δσ. Να πάηε αιινύ! Πήγαηλε από ηελ άιιε κεξηά ηεο 

πόιεο, ζηηο γεηηνληέο ησλ νκνίσλ ζνπ. Άληε, κπξνο! 

 

ΑΦΗΓΗΣΗ Α: «Οη πινύζηνη δελ μέξνπλ πόζν πνλάεη ε πείλα», ζθέθζεθε ε Δηξήλε. «Πξέπεη λα 

ςάμσ γηα θησρνύο αλζξώπνπο. Απηνί μέξνπλ πόζν νδπλεξό είλαη λα κε ζε βνεζάεη θαλέλαο».   

 

Α22. Δηθόλα. Παξαγθνύπνιε 

Α 

Αναφορά Δημιουργού- Παρόμοια Διανομή

https://www.youtube.com/watch?v=i6rPQL_ZufM
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ΑΦΗΓΗΣΗ Β: Πξνρώξεζε κέρξη ηελ άθξε ηεο πόιεο, ζε κηα πεξηνρή πίζσ από κεγάια 

εξγνζηάζηα θαη ζθνππηδόηνπνπο, Δθεί, θησρνί άλζξσπνη δνύζαλ ζε παξάγθεο. 

 

Η Δηξήλε ρηππάεη ηελ πόξηα ζε έλα θησρόζπηην. Ξεπξνβάιεη από ην άλνηγκα ν έλνηθνο ηεο 

παξάγθαο 

 

ΔΙΡΗΝΗ: πγγλώκε…. Καιεκέξα ζαο. Σν ζπίηη κνπ θάεθε. Η παηξίδα κνπ θαηαζηξάθεθε 

από ηνλ πόιεκν. Καη εγώ γπξίδσ κέξεο ηώξα, πξνζπαζώληαο λα βξσ θάπνπ 

αζθάιεηα θαη εζπρία. αο παξαθαιώ, θαινί κνπ άλζξσπνη. Δίκαη κόλε θαη 

θνπξαζκέλε. Μήπσο ζα κπνξνύζα λα δήζσ εδώ ζηελ πόιε  ζαο. Πεηλάσ πνιύ. 

Μήπσο ζαο βξίζθεηαη θάλα θνκκαηάθη ςσκί ή θάηη άιιν πνπ ζα κπνξνύζα λα 

θάσ; 

ΦΣΧΥΟ: Φύγε! Γε ζε ρξεηαδόκαζηε εδώ. Δάλ καδεπηνύκε πνιινί θησρνί εδώ, δελ ζα 

ππάξρεη νύηε αξθεηό θαγεηό νύηε θαη ρώξνο γηα λα κείλνπκε. 

ΔΙΡΗΝΗ: Μα… 

ΦΣΧΥΟ: Πξέπεη λα θαηαιάβεηο. Δίλαη θαιύηεξα γηα όινπο καο λα θύγεηο. Δδώ καο έρεη 

μεράζεη θαη ν Θεόο θαη νη άλζξσπνη. Γελ είλαη όηη είζαη μέλε, είζαη θαη θησρή 

επηπιένλ. Γελ έρεηο θακηά ηύρε ζε ηνύηε δσ ηε ρώξα. Πήγαηλε θάπνπ αιινύ. 

πνπ ζεο, ηέινο πάλησλ, αιιά όρη εδώ. 

 

ΑΦΗΓΗΣΗ Α: Η Δηξήλε θαηάιαβε όηη δελ κπνξνύζε λα δήζεη εθεί. Αιιά δελ ήμεξε πιένλ πνύ 

αιινύ λα πάεη.  

 

ΑΦΗΓΗΣΗ Β: Καη ζαλ λα κελ έθζαλαλ όια απηά, άξρηζε θαη λα βξέρεη. 

 

 

Α23. Βίληεν. Δηδνκέλε- 1,06’ 

 

Α24. ΜΑΤΡΟ 

 

 

Β21. Δηθόλα-  Καθέ-Μππξαξία 

 

Καθελείν. Γπν Έιιελεο κεηαλάζηεο ζπλνκηινύλ. 

 

ΜΔΣΑΝΑΣΗ: θεθηηθό ζε βιέπσ. Ση έρεηο; 

ΣΑΜΑΣΗ: Πάλε 10 ρξόληα ηώξα πνπ είκαη εδώ. ηαλ ήξζα ζθεθηόκνπλα λα κείλσ 2-3 

ρξόληα ην πνιύ θαη λα γπξίζσ πίζσ. 

ΜΔΣΑΝΑΣΗ: ε θαηαιαβαίλσ. Κη εγώ ην ίδην ζθέθηνκαη κεξηθέο θνξέο, αιιά πξέπεη λα 

κείλσ λα δνπιέςσ ιίγν αθόκε. Μεηά ζα γπξίζσ πίζσ, λα θάλσ κηα δηθή κνπ 

δνπιεηά. 

ΣΑΜΑΣΗ: Δγώ ην πήξα απόθαζε. Θα γπξίζσ πίζσ. Δίλαη θαη ηα παηδηά πνπ κεγαιώλνπλ 

θαη πξέπεη λα έρνπλ κηα δηθή ηνπο παηξίδα. Δδώ όηη θαη λα θάλνπκε ζα είκαζηε 

μέλνη. 

Β 

Αναφορά Δημιουργού- Παρόμοια Διανομή

https://www.youtube.com/watch?v=dlIMZy903Lc
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ΜΔΣΑΝΑΣΗ: Καιή επηζηξνθή ηόηε. Υαηξεηίζκαηα ζηελ παηξίδα. 

ΣΑΜΑΣΗ: Καιή ηύρε θαη ζε ζέλα. Καιή αληάκσζε. 

Β22. ΜΑΤΡΟ

Αναφορά Δημιουργού- Παρόμοια Διανομή
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ΔΝΟΣΗΣΑ 7 - Η ζπλάληεζε 

 

ΑΦΗΓΗΣΗ Α: Η Δηξήλε ζπλέρηζε ην ηαμίδη ηεο. Έθηαζε ζηε ζάιαζζα. Άιινο δξόκνο δελ 

ππήξρε. Μπήθε ζε κηα βάξθα θαη μαλνίρηεθε ζην πέιαγνο. Ο άλεκνο ηελ έθεξε ζηελ απέλαληη 

αθηή. Άξρηζε πάιη λα πεξπαηά. ην βάζνο έβιεπε ηα ζπίηηα ελόο ρσξηνύ. Καηεπζύλζεθε πξνο ηα 

θεη. Δίδε θόζκν πνιύ. Άλζξσπνη όπσο απηή, πνπ έςαρλαλ γηα βνήζεηα.  

 

Α25. Δηθόλα. Γηαγηάδεο Λέζβνπ 

 

ΑΦΗΓΗΣΗ Β: Η Δηξήλε γηα πξώηε θνξά ζθέθηεθε πσο δελ ήηαλ κόλε θαη πσο ππήξραλ θαη 

άιινη ζαλ θη απηή. Πιεζίαζε ηξεηο ειηθησκέλεο γπλαίθεο. Η κηα θξαηνύζε ζηελ αγθαιηά ηεο έλα 

κσξό θαη ην ηάηδε κε ην κπηκπεξό, ελώ δίπια ηνπο ε κεηέξα ηνπ κσξνύ έβαδε ζηεγλά ξνύρα. 

 

 

ΓΙΑΓΙΑ Α: Γεηα ζνπ! Έια εδώ λα ζνπ δώζνπκε θάηη λα θαο. 

ΔΙΡΗΝΗ: Μα πνηεο είζηε εζείο θαη γηαηί θάζεζηε εδώ; 

ΓΙΑΓΙΑ Β: Φαίλεζαη θνπξαζκέλε θαη πεηλαζκέλε. Κάζηζε εδώ πνπ είλαη δεζηά θαη ζηεγλά. 

Φάε ιίγν λα δπλακώζεηο θαη κεηά κπνξείο λα καο πεηο ηελ ηζηνξία ζνπ. 

ΔΙΡΗΝΗ: Πώο ζαο ιέλε 

ΓΙΑΓΙΑ Γ: Δίκαη ε Μαξίηζα. Δδώ είλαη ε Δπζηξαηία θαη παξαπέξα ε Μειίηζα. 

ΔΙΡΗΝΗ: Πεξίεξγα νλόκαηα. Αο είλαη όκσο. Πέξαζα ρώξεο πνιιέο θαη από όιεο κόλν εδώ 

βξήθα θαινζύλε. Γηαηί ην θάλεηε απηό; 

ΓΙΑΓΙΑ Α: Οη κάλεο καο ήξζαλ πξόζθπγεο από ηελ Σνπξθία, απέλαληη, θαη ήηαλ αθόκα 

θνπέιεο, ζαλ θη εζέλα. Ήξζαλ ρσξίο ξνύρα, ρσξίο ηίπνηα. Γη’ απηό θαη 

ιππνύκαζηε θαη βνεζάκε όζν κπνξνύκε. 

ΓΙΑΓΙΑ Β: Απηό ην πξάγκα δελ ην πεξηκέλακε Παλαγηά κνπ. Να έξρνληαη κε ηε θνπξηνύλα νη 

άλζξσπνη, Σν πηζηεύεηο όηη κόιηο βγνπλ από ηε βάξθα θάλνπλ κεηάλνηεο θαη 

θηινύλ ηε γε; Δίλαη λα ηνπο ιππάζαη. Πνιιά κσξά, κσξέιηα... Η θαξδηά ζνπ 

πνλεί λα βιέπεηο ηα ράιηα ηνπ κσξνύ, λα ηξέκεη, λα θξπώλεη. 

ΓΙΑΓΙΑ Γ: Η κάλα κνπ ήξζε κε ηξία κσξά από ηελ Σνπξθία. Γελ είρε ξνύρα γηα ην πην κηθξό 

κσξό θαη μέζθηζε ην κεζνθόξη πνπ θόξαγε θαη ην θάζθησζε. 

ΓΙΑΓΙΑ Α: ηαλ ήξζαλ, δελ ηνπο ππνδέρηεθαλ όινη θαιά. Οη ληόπηνη θνβνύληαλ λα κελ 

θαζίζνπλ εδώ νη πξόζθπγεο. κσο νη δηθνί καο ηειηθά αγόξαζαλ γε θαη 

παληξεύηεθαλ εδώ. 

ΓΙΑΓΙΑ Β: ε απηόλ ηνλ ηόπν νη γνλείο καο θη εκείο πεξάζακε θησρηθά ρξόληα. 

ΓΙΑΓΙΑ Γ: Πεξλνύζαλ δπζηπρηζκέλα θαη έθαλαλ πνιιά κσξά, ζαλ θαη ηνύηνπο, ηνπο 

πξόζθπγεο πνπ έξρνληαη ηώξα. 

ΓΙΑΓΙΑ Α: Κόξε κνπ, ζα ζνπ πσ θαη θάηη αθόκα. Καη εκέλα ν γηνο κνπ έθπγε κεηαλάζηεο γηα 

λα βξεη έλα θνκκάηη ςσκί. Κάπνηνο ηνλ βνήζεζε θη απηόλ όηαλ πήγε ζηελ μέλε 

ρώξα. Σν δηθό κνπ ην θιάκα δελ έρεη ζηεγλώζεη, από ηε κέξα πνπ ηνλ 

απνραηξέηεζα ζην ζηαζκό. Έηζη είλαη ε δσή. Κάλεη θύθινπο. ήκεξα εζύ, 

αύξην εγώ.  

 

Α26. Βίληεν : Γηαγηάδεο – 2.49 

 

Α 
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Α27 -Δπίινγνο- 1,20’  

Β.23- Δπίινγνο – 1,20 

  

Καηά ηε δηάξθεηα αλαπαξαγσγήο ηνπ βίληεν ηνπ επηιόγνπ κπαίλνπλ όινη νη καζεηέο ζηε ζθελή. 

Γηαηάζζνληαη ζην κήθνο ηεο ζθελήο. 

 

ΑΦΗΓΗΣΗ Α: Κη έηζη, νη γηαγηάδεο ελόο ειιεληθνύ λεζηνύ άλνημαλ ην ζπίηη ηνπο θαη βνήζεζαλ 

ηελ Δηξήλε λα ζηαζεί ζηα πόδηα ηεο κε αζθάιεηα.  

 

ΑΦΗΓΗΣΗ Β: Δπραξηζηνύκε πνπ ήξζαηε λα παξαθνινπζήζεηε ηελ εθδήισζή καο. Καιό ζαο 

βξάδπ. 

 

 

Αναφορά Δημιουργού- Παρόμοια Διανομή




