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«Μια διδακτική πρόταση για την ενότητα “Βιογραφικά Είδη” της Έκφρασης – Έκθεσης 

Β΄ Λυκείου» ή «Μαθαίνω να Μαθαίνω» 

 

 

 

 

τα κείµενα της οµάδας που ασχολήθηκε µε τον ρατσισµό 

εµπνευσµένα από τον θεσµό της «Ζωντανής Βιβλιοθήκης», για δραµατοποίηση του θέµατος 

 

1η σκηνή 

2η σκηνή 

3η σκηνή 

 

1η σκηνή: (Ντριιιν!!!) 

� Ζωντανή Βιβλιοθήκη. Καληµέρα σας. 

� Καληµέρα. Θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού, παρακαλώ. 

� Ναι, βεβαίως. Ποια οµάδα θα σας ενδιέφερε;  

� ∆υσκολεύοµαι να δεχτώ τη συνύπαρξή µου µε µετανάστες από τρίτες χώρες. Πότε θα 

µπορούσα να συνοµιλήσω µε κάποιον; 

� Ελάτε στις 7 το απόγευµα την Πέµπτη στην οδό Πειραιώς στο Μουσείο Μπενάκη. 

� Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. 

� Γεια σας. 
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2η σκηνή: 

• Χαίρω πολύ. 

Γεια σου. Πως σε λένε; 

• Αχµέτ. Εσένα; 

Αναστασία. 

• Πες µου.. γιατί έχεις πρόµπληµα µε Πακιστανό; Τι σε πειράζω και µισείς εσύ; 

Έρχεστε στην Ελλάδα, προκαλείτε ζηµιές, ληστεύετε, σκοτώνετε και απαιτείτε να σας δεχτούµε 

µε ανοιχτές αγκάλες; 

• Ντεν είναι όλοι Πακιστανοί έτσι. Οι Έλληνες µας µισούν και µας λένε κλέφτες επειντί 

ήρταµε από µακριά για να µπρούµε ντουλειά. 

Γιατί ήρθατε εδώ για να µας πάρετε τις δουλειές; Εγώ είµαι 26 χρονών και είµαι άνεργη. 

Φοβάµαι να κυκλοφορήσω το βράδυ εξαιτίας σας. Είστε επικίνδυνοι. Εσύ γιατί ήρθες στην 

Ελλάδα; 

• Ήρτα από Πακιστάν. Φτώκεια, πόλεµο, όπλο. Ήρτα για να βοητήσω τους ντικούς µου. 

Πεινάνε, υποφέρουν. Το κατεστώς ντεν είναι ντηµοκρατικό εκεί. Τι πειράζει που είµαι ξένο;  Το 

κρώµα; Πατρίντα; Άντρωπος ειµαι. 

Εσύ και οι δικοί σου δηµιουργείτε προβλήµατα στον τόπο µας. Παίρνετε θέσεις εργασίας και 

εµείς δυσκολευόµαστε οικονοµικά. 

• Άφησα µόνο πατέρα και αντέρφια πίσω και ήρτα να ντουλέψω Ελλάντα. Εντώ µας 

ντίνουν χαµηλά µεροκάµατα και ντουλεύουµε σε ντουλειές που Έλληνες ντεν κάνουν. Ντεν έχω 

κανέναν στο Ελλάντα, είµαι µόνος εντώ! 

Και που µένεις; 
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• Μένω σε ένα σπίτι µε άλλα ντέκα πακιστανό. Μπρώµα, χάλια κατάσταση. Ντεν έχουµε 

να φάµε. Ντεν µπορούµε τίποτα. Και εµείς ντεν τέλουµε να είµαστε εντώ, αλλά Ελλάντα πολύ 

καλύτερο από Πακιστάν. 

Ορίστε και άλλο πρόβληµα που δηµιουργείτε! Μένετε πολλοί µαζί σε στενούς χώρους και οι 

συνθήκες υγιεινής είναι ανεπαρκείς, ώστε να µεταδίδετε αρρώστιες συνεχώς. 

• Τι να κάνουµε; Τα λεφτά είναι λίγκα και πρέπει να κάνουµε οικονοµία. 

Επίσης πολλοί από εσάς είστε επικίνδυνοι. Κλέβετε και απειλείτε ζώες. 

• Αν είχαµε ντουλειά καλή όπως έχετε εσείς ντεν τα υπήρχε αυτό το πρόµπληµα. Πρεπει 

να ζήσουµε. 

Ναι αλλά ζείτε εις βάρος µας. 

• Ντεν είµαστε όµως όλοι το ίντιο. Εγκώ είµαι καλό άντρωπο και ντεν κάνω ζηµιές, ούτε 

ενοχλώ κανέναν. Μ’ αρέσει Ελλάντα. Συµπατώ τους Έλληνες, αλλά ακόµα και στο ντρόµο µε 

κοιτάνε περίεργκα, λες και έκανα κάτι. Εσύ ντεν λυπάσαι εµάς; 

Να πω την αλήθεια πολλές φορές σας συµπεριφερόµαστε πολύ άσχηµα χωρίς λόγο. Ίσως δεν 

πρέπει να σας αντιµετωπίζουµε µε αυτό τον τρόπο. Μάλλον θα αρχίσω να σκέφτοµαι 

διαφορετικά. Είστε και εσείς άνθρωποι σαν κι εµάς µε πολλές ανάγκες και προβλήµατα… 

χάρηκα που σε γνώρισα! 

• Και εγκώ! Ευκαριστώ πολύ Ναστάζια! 
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3η σκηνή: 

Γεια σου. Πώς σε λένε; 

• Ευτυχία. 

Χαίρω πολύ. Είµαι ο Άγγελος.  

• Θα ήθελα να µου πεις αρχικά πώς ξεκίνησες τη χρήση ναρκωτικών. 

Ήµουν 16 χρονών όταν έχασα τον αδερφό µου και αυτό µε χαντάκωσε. Τότε άρχισα να κάνω 

παρέα µε κάποια παιδιά απ’ το σχολείο τα οποία έκαναν χρήση. ∆οκίµασα και εγώ. Στην αρχή 

ήταν µια διέξοδος από τη θλίψη µου… αλλά µετά έγινε αδιέξοδο. ∆εν µπορούσα να τα κόψω και 

σταδιακά ήθελα όλο και περισσότερα 

• Και τι έκανες γι’ αυτό; 

∆εν µπορούσα να κάνω κάτι. Τότε το έµαθαν οι γονείς µου. Ο πατέρας µου θύµωσε πολύ µαζί 

µου. Η µητέρα µου ήταν πολύ στενοχωρηµένη. Όµως µια µέρα γνώρισα την Αφροδίτη σε ένα 

µπαράκι στα Εξάρχεια. Την ερωτεύτηκα από την πρώτη στιγµή. Με βοήθησε πολύ. Βέβαια στην 

αρχή δεν της είχα πει τίποτα. Φοβόµουν πως θα µε απέρριπτε. Αργότερα αναγκάστηκα να της το 

πω. Μου είπε ότι µαζί θα το ξεπερνούσαµε. 

• Τελικά πώς το ξεπέρασες; 

Πήγα σε κέντρο αποτοξίνωσης. Έµεινα εκεί δύο χρόνια. Μου είπαν ότι ήµουν τυχερός γιατί δεν 

έκανα χρήση για πολύ καιρό. 

• Και όταν βγήκες τι έγινε; 

Στην αρχή µε πλησίασαν οι παλιοί µου φίλοι αλλά εγώ δεν ήθελα να έχω σχέσεις µαζί τους και 

τους και διέκοψα κάθε επαφή. Όµως όποιον πλησίαζα µε απέφευγε. ∆εν µε ήθελε κανείς. 

• Μήπως φοβόντουσαν ότι είσαι ακόµα µπλεγµένος και θα τους παρασύρεις; 

Μάλλον, απ’ ότι έχεις καταλάβει όµως, εγώ δεν είχα ούτε έχω την πρόθεση να παρασύρω 

κανέναν 
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• Ναι, όµως µπες στη θέση τους και σκέψου πώς θα αντιµετώπιζες εσύ κάποιον σαν και 

σένα. 

Έχεις άδικο σ’ αυτό. ∆εν ήθελαν καν να µε γνωρίσουν. Γι’ αυτό το λόγο δεν έβρισκα δουλειά, 

δεν είχα φίλους. Μόνο η Αφροδίτη µου στάθηκε. Με τον καιρό όµως οι άνθρωποι γύρω µου 

έµαθαν σιγά-σιγά τον χαρακτήρα µου και εντάχθηκα στην κοινωνία. 

• Τελικά ίσως να έχεις δίκιο. Ήµουν πολύ απόλυτη και η συµπεριφορά µου δεν ήταν 

σωστή απέναντι σε τέτοιους ανθρώπους όπως εσύ. 

Σ’ ευχαριστώ πολύ που µε άκουσες. 

 


