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                               ΤΖΗΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ  

 

 

«ΑΠ’   ΤΗ ΧΕΙΜΑΡΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ» 

  (Θεατρικό έργο για παιδιά µε θέµα την ξενοφοβία και το ρατσισµό) 

                                          

                     «Ένα σηµείο µέσα στο σύµπαν είναι η γη  και εδόθη όλη για κατοικία του ανθρώπου γι’ 

αυτό, όπου κι αν κατοικεί κανείς, δεν µπορεί να θεωρηθεί ξένος.» 

                                    Θ. Καϊρης, σοφός και αγωνιστής παπάς του 19ου αιώνα     

 
ΠΡΑΞΗ Α΄  
Ακούγεται από χορωδία παιδιών το τραγούδι της Α. Μάνου: “Καράβι κόκκινο”: 

 

«Καράβι κόκκινο, καράβι κόκκινο πάει/πάνω από θάλασσες πάνω από λίµνες πετάει 

το σφυροδρέπανο πέφτει στο κύµα και σπάει/κι απ’ την ανάποδη η ιστορία γυρνάει. 

                                                   Ρεφρέν 

Στο Βερολίνο το τείχος περνάει/και στο Πεκίνο το δράκο ξυπνάει 

Στο Βερολίνο το τείχος περνάει/και το Πεκίνο ξυπνάει. 

 

Καράβι κόκκινο, καράβι κόκκινο πάει/ανθρωποθάλασσες κι ανθρωποφάγους µετράει 

µέσα στο σπίτι σου σαν κλεφτοφάναρο σκάει/κι έτσι απροσκάλεστο λογαριασµό σου ζητάει. 

                                                    Ρεφρέν 

Στο Βερολίνο µε βότκα µεθάει/και στο Πεκίνο µια νύχτα τα σπάει 

Στο Βερολίνο µε βότκα µεθάει/και στο Πεκίνο τα σπάει.»     

 

ΣΚΗΝΗ Α΄  
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(Εµφανίζεται ένα παιδί αφηγητής) 

ΑΦΗΓΗΤΗΣ: Αλβανία … έτος 1990. Η πτώση, σ’ όλη την Ευρώπη, των κοµµουνιστι-

κών καθεστώτων είναι το ιστορικό γεγονός. Οι εξελίξεις συµπαρασύρουν στην πτώση 

και το αλβανικό κοµµουνιστικό καθεστώς. Οι κοµµουνιστές µετά από 45 περίπου χρόνια 

χάνουν την εξουσία, τα παλιά σύµβολα είναι πια παρελθόν. 

Οι εξελίξεις ραγδαίες και επώδυνες για τον αλβανικό λαό. Οι δοµές του κράτους στα 

πρόθυρα της πλήρους διάλυσης, η άναρχη δράση και τα όπλα, τα καλάσνικωφ, έχουν τον 

πρώτο λόγο.  Ο φόβος και η ανασφάλεια για το µέλλον φωλιάζουν στις ψυχές των αν-

θρώπων. Όλοι θέλουν να φύγουν, να δουλέψουν, να αποκτήσουν χρήµατα, να απολαύ-

σουν λέει τα καλά της δηµοκρατίας στην Ελλάδα, στην Ιταλία … 

Η αλήθεια όµως είναι πως και στην Ιταλία και στην Ελλάδα οι λαοί κοπιάζουν και ιδρώ-

νουν για να φτιάξουν τη ζωή τους και τα πλούτη και η χλιδή είναι, όπως παντού, για τους 

λίγους, για τους δυνατούς. 

Μια οικογένεια Αλβανών απ’ τη Χειµάρα: ο πατέρας, η µάνα και τα δύο παιδιά τους ε-

τοιµάζονται για το ταξίδι στην Ελλάδα, να πάνε να δουλέψουν. Να πιάσουν τ' όνει-

ρο…να τ’ αδράξουν αν µπορούσαν. 

(Σ’ ένα φτωχικό σπίτι στη Χειµάρα της Αλβανίας. Ένα τραπέζι, καρέκλες, ένα ντιβάνι, δυο 

βαλίτσες, η µια ανοιχτή, και δυο µπόγοι γεµάτοι. Ο πατέρας όρθιος µιλά µε τη γυναίκα του 

(δεν φαίνεται)).  

(Ακούγεται η εισαγωγή του τραγουδιού «Ήµερος ύπνος» από το CD του Θ. Παπακ/νου 

«Βραχνός προφήτης») 

ΠΑΤΕΡΑΣ: (κοιτά τα χαρτιά του, διαβατήρια κ.λπ.) Μπράβο, όλα εντάξει … Ο παράδει-

σος µας περιµένει. Άντε γυναίκα, τελειώνεις; Θα φτάσει το σαράβαλο το ταξί και 

µεις ακόµα θα µαζεύουµε τα µπογαλάκια µας … Άιντε, κάνε γρήγορα… 

ΜΑΝΑ: (ακούγεται η φωνή της) Λίγο ακόµη, ∆υσσέα µου, και είµαστε έτοιµοι. Να, κάτι 

τελευταία να τα διπλώσω, να τα τακτοποιήσω και τελειώνω. Ε και τα παιδιά δε γύρι-

σαν ακόµα απ’ το σχολείο … χωρίς παιδιά θα φύγουµε; 

ΠΑΤΕΡΑΣ: Ήταν ανάγκη σήµερα να τα στείλεις στο σχολείο; Τη µέρα που φεύγουµε; 

ΜΑΝΑ: Να χαιρετήσουν τους φίλους τους, ∆υσσέα, τη δασκάλα τους …Ίσα ίσα να τους 

πουν ένα «γεια»… έτσι θα ’φευγαν;… 
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ΠΑΤΕΡΑΣ: (Βηµατίζει νευρικά, κοιτά απ’ το παράθυρο)Καλά, καλά … γιατί δε φάνηκαν 

ακόµα; 

ΜΑΝΑ: Ε όπου να ’ναι θα ’ρθουν … αποχαιρετισµός είναι αυτός … µπορεί και ν’ άργη-

σαν λίγο… 

ΠΑΤΕΡΑΣ: (µονολογεί)… Ε ρε Ελλάδα, όµορφα θα περάσουµε! Έχει καλή ζωή εκεί… 

και δουλειές, καλές δουλειές για όλους … κι αν πεις από µαγαζιά, βιτρίνες, διασκέ-

δαση άλλο τίποτα! Και Πάριο και Αλεξίου και Σφακιανάκη και να δεις πως τη λένε 

αυτή τη ξεβράκωτη που κουνιέται και λυγιέται πολύ … Α, ναι Άννα Βίσση τη λένε 

… όµορφη γυναίκα … Ε βέβαια, τα ‘χω δει όλα στην τηλεόραση … έτσι θα ‘ναι δε 

µπορεί να ‘ναι ψέµατα… Μου τα ‘πε κα ο ξάδερφός µου, ο Μίρη… Πλούτο, διασκέ-

δαση, µαγαζιά, αυτοκίνητα, δουλειές, ό,τι θες έχει εκεί στην Ελλάδα! …  

ΜΑΝΑ: (Εµφανίζεται στη σκηνή) Τι µονολογείς, ∆υσσέα; Τι φαντασίες είναι αυτές; Τι 

µεγαλοπιάσµατα; Τι νοµίζεις, διακοπές θα πάµε; Μετανάστες πάµε, εργάτες θα δου-

λέψουµε … ∆εν είναι για µας τα λούσα και η καλή ζωή… ∆ουλειά να ‘χουµε να µα-

ζέψουµε λίγα χρήµατα, να κουµαντάρουµε τη ζωή µας, να µεγαλώσουν τα παιδιά, να 

προκόψουν… 

ΠΑΤΕΡΑΣ: Έλα γυναίκα, µόλις πιάσουµε χρήµατα θα σ’ αγοράσω εγώ ένα φουστανάκι 

µούρλια… απ’ την καλύτερη βιτρίνα θα στο πάρω … Παριζιάνα θα σε κάνω… 

ΜΑΝΑ: (µιλάει και βάζει πράγµατα σε µια ανοιχτή βαλίτσα)Άσε τις φαντασίες, ∆υσσέα, 

δεν είναι για µας αυτά … 

ΠΑΤΕΡΑΣ: (πλησιάζει και την αγκαλιάζει)Άσε, βρε γυναίκα, να ονειρευτώ και λίγο … 

Κακό δεν κάνει … Ξέρω τις δυσκολίες που θ’ αντιµετωπίσουµε … Αµ τι νόµιζες κά-

να κουτορνίθι πώς είµαι; 

ΜΑΝΑ: Πάω να µαζέψω κάτι λίγα ακόµα … (κοιτάει το ρολόι της) … Σε λίγο έρχονται 

τα παιδιά … Να ‘ρθουν κι αυτά, να τα ετοιµάσω, να ξεκινήσουµε … 

ΠΑΤΕΡΑΣ: (παίρνει µια φωτογραφία του πατέρα του απ’ το τραπέζι, την κοιτάζει και µο-

νολογεί) Άιντε πατέρα, θα σε πάρω και σένα µαζί µου … να δεις και συ πράγµατα 

και θάµατα στην Ελλάδα … ∆εν πρόλαβες, καηµένε µου, να βγεις έξω απ’ την Αλ-

βανία, να γνωρίσεις πως ζει ο κόσµος… 

 Α ρε πατέρα, πως την κάναµε έτσι τη ζωή µας; Την πατρίδα χρόνια την αφήσαµε πί-



 �PAGE  �5�

σω … Αγωνίστηκες λέει και πέθανες για κοινωνική δικαιοσύνη, για ισότητα, για τον 

κοµµουνισµό … Και τι µας παραδώσατε πατέρα; Ανέχεια, φτώχια, κακοµοιριά και 

µιζέρια … Τα πρώτα χρόνια της επανάστασης µε τον Εµβέρ Χότζα καλά ήταν, υ-

πήρχε ενθουσιασµός, προσέφερε ο λαός, πίστεψε στα ιδανικά … Σιγά σιγά όµως πή-

γαν όλα στραβά, ξέφτισαν τα οράµατα και οι ιδέες … Τα έκαναν λέει όλα κρατικά! 

… Και όλοι σιγά σιγά βολεύονταν, οι από κάτω να κάνουν πως δουλεύουν και να µη 

δουλεύουν και οι από πάνω, τα στελέχη, βολεύονταν µε τις τιµές και τ' αξιώµατα κι 

έκαναν όλοι πως δε βλέπουν ότι η πατρίδα πήγαινε απ’ το κακό στο χειρότερο … 

Άστα να πάνε, πατέρα, µαντάρα τα κάναµε, κι ένας ολόκληρος λαός τώρα πεινάει, 

δεν έχει δουλειές, το κράτος έχει τα µαύρα χάλια του, ούτε σειρά, ούτε τάξη … τα 

χωράφια ακαλλιέργητα … Άστα πατέρα, όλοι τώρα θέλουν να φύγουν, να πάνε έξω, 

να δουλέψουν, να βρουν τον παράδεισο … Κοπάδια καθηµερινά περνάνε τα σύνορα 

για Ελλάδα … Α ρε πατέρα, πώς τα κάναµε … και ’γω τώρα µε το κοπάδι πάω … να 

περάσω την Κακαβιά, να µπω στην Ελλάδα µπας και προκόψω, να µαζέψω καµιά 

δραχµή … Και ξέρεις, πατέρα; Μια δραχµή στην Ελλάδα πέντε γίνονται εδώ … κα-

λά λεφτά, µα το Θεό! 

ΜΑΝΑ: (εµφανίζεται) Τι έπαθες, ∆υσσέα; Σάλεψες; Με τον πατέρα σου στη φωτογρα-

φία µιλάς; Κουβέντα µε το µακαρίτη έπιασες; 

ΠΑΤΕΡΑΣ: Άσε ρε γυναίκα, τα πάθια µας του λέω, την κατάντια µας. Φταίνε οι παλιοί, 

φταίµε και ’µεις … Όλοι µας φταίµε για τα χάλια του κράτους µας, για τα χάλια της 

οικονοµίας, της εκπαίδευσης (κοιτά το ρολόι του)… Άντε, ακόµα να φανούν τα παι-

διά; … Αργούν … 

ΜΑΝΑ: Όπου να ‘ναι θα φανούν … µην κάνεις έτσι, έχουµε ώρα …(εµφανίζονται τα 

παιδιά, ο Μάχος κρατά ένα περιστέρι) Α, να τα τα πουλάκια µου έρχονται …(τ’ αγκα-

λιάζει )Καλώς τα, καλώς τα µαθητούδια µου … Αποχαιρετήσατε τη δασκάλα σας, 

τους φίλους σας; 

ΠΑΙ∆Ι Α΄: Ναι µάνα, κλάψαµε και λίγο … συγκινηθήκαµε … 

ΜΑΝΑ: Εσύ, Μάχο, γιατί δε µιλάς; 

ΠΑΙ∆Ι Β΄: (Μαζεµένο, στεναχωρεµένο) Και γω µάνα τους αποχαιρέτησα όλους… 

ΠΑΤΕΡΑΣ: Ελάτε, άντε κάντε γρήγορα … Γυναίκα, ετοίµασε τα παιδιά … θα ‘ρθει το 
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ταξί να φύγουµε … Εσύ, βρε Μάχο, µε το περιστέρι πήγες σχολείο; 

ΠΑΙ∆Ι Β΄: (κλαψουρίζοντας) Μπαµπά, δε θέλω να ‘ρθω στην Ελλάδα … φοβάµαι … και 

το περιστεράκι µου, τον Πίτσι Φίτσι, που θα το αφήσω; 

ΠΑΤΕΡΑΣ: Τι φοβάσαι, βρε παιδάκι µου, κοτζάµ παλικάρι είσαι! … Άνθρωποι εδώ, άν-

θρωποι και κει … ∆ε βλέπεις την αδερφή σου, που δε φοβάται; Και το περιστέρι τι 

το θες, άµα ξανάρθουµε εδώ θα είναι …Άσε , που θα µας γεµίσει κουτσουλιές… 

ΠΑΙ∆Ι Β΄: Φοβάµαι πατέρα, δεν ξέρω τι θα βρούµε εκεί που θα πάµε… πολυκατοικίες, 

αυτοκίνητα, µυρµήγκια ο κόσµος … θα χαθούµε … και τον Πίτσι Φίτσι µου, που θα 

τον αφήσω; 

ΠΑΙ∆Ι Α΄(αγκαλιάζει τον αδερφό της) Έλα µη φοβάσαι. Βλέπεις εγώ που δε φοβάµαι! Θα 

γνωρίσουµε καινούργια µέρη, καινούργιους φίλους … 

ΜΑΝΑ: (στο γιο της)∆εν είναι φόβος, παιδάκι µου, µαζί µας θα ’στε. Όλοι µαζί θα µέ-

νουµε… Θα δεις, θα δεις, όλα θα πάνε καλά … 

ΠΑΙ∆Ι Α΄: Εγώ, µάνα, είµαι µεγάλη και δε φοβάµαι… Ξέρω να αντιµετωπίζω τις δυσκο-

λίες… Όπως το’ πες πατέρα «άνθρωποι εδώ άνθρωποι και κει», δε θα µας φάνε… 

ΠΑΤΕΡΑΣ: (πιάνει το Μάχο από τον ώµο)Έλα βρε που φοβάσαι … Φοβούνται οι άν-

δρες; Έλα και ποδήλατο θα σ’ αγοράσω µόλις πάµε στην Ελλάδα. 

ΠΑΙ∆Ι Β΄: Φοβάµαι, πατέρα … Ξέρω ’γω τι θα βρούµε εκεί πέρα στην Ελλάδα; Θα 

‘χουµε σπίτι; Θα πάω στο σχολείο; Θα βρω καινούργιους φίλους; 

ΜΑΝΑ: Θα τα καταφέρουµε παιδάκι µου … λίγο δύσκολα στην αρχή µα θα τα καταφέ-

ρουµε… Και σχολείο θα πας και φίλους καλούς θα βρεις και θα σ’ αρέσει πολύ … 

Θα δεις, θα δεις, γιόκα µου … 

ΠΑΤΕΡΑΣ: Μη φοβάσαι βρε … εγώ είµαι εδώ, όποιος σε πειράξει θα ‘χει να κάνει µαζί 

µου… Και θα σε πάω και στο γήπεδο, που σ’ αρέσει το ποδόσφαιρο… Όλα καλά θα 

πάνε , µη φοβάσαι … Και περιστέρι θα σου πάρω, να ‘χεις ένα εδώ ένα στην Ελλά-

δα… 

ΠΑΙ∆Ι Β΄(ζωηρεύει) Εγώ, πατέρα, θέλω να µε πας στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, αυτή 

η οµάδα µ’ αρέσει … εκεί παίζει ο δικός µας, ο Κόλα !… 

ΠΑΤΕΡΑΣ: Στον Παναθηναϊκό θα σε πάω, στο υπόσχοµαι … Άντε τώρα, ετοιµαστείτε, 
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φεύγουµε σε λίγο … Έρχεται το ταξί …  

ΜΑΝΑ: Για να ρίξω µια τελευταία µατιά µην ξέχασα τίποτα… Όλα εντάξει … Και τα 

παιδιά έτοιµα είναι, τα φρόντισα απ’ το πρωί… 

ΠΑΤΕΡΑΣ: (Κοιτάζει το ρολόι του, βηµατίζει νευρικά, κοιτάζει απ’ το παράθυρο) Πού 

‘ντο µωρέ το ταξί; Γιατί αργεί; Λες να µας κορόιδεψε ο παλιάνθρωπος; 

ΜΑΝΑ: ∆υσσέα, τα χαρτιά τα ‘χεις στην τσέπη σου; Για κοίτα µην πάθουµε κανένα 

χουνέρι … 

ΠΑΤΕΡΑΣ: (ψάχνεται και δείχνει περήφανος τα διαβατήρια)Όλα εδώ είναι… διαβατήρια, 

βίζα … Αααχ (δαγκώνει το χέρι του) … τη βίζα 50.000  την πλήρωσα, όλοι λάδωµα 

θέλουν… Αν πήγαινα µε το σταυρό στο χέρι ούτε στη ∆ευτέρα Παρουσία δεν πηγαί-

ναµε στην Ελλάδα, χιλιάδες άλλοι περίµεναν απέξω απ’ το προξενείο … Ας είναι 

καλά ο κουµπάρος µας στα Τίρανα…  

ΠΑΙ∆Ι Α΄: Πατέρα, ακούω αυτοκίνητο, νοµίζω πως έρχεται το ταξί… 

ΜΑΝΑ: Άντε πάµε, πάρτε τα πράγµατα… 

ΠΑΤΕΡΑΣ: Μπρος, µπρος πάµε… 

(φορτώνονται τους µπόγους και πάνε να βγουν απ’ τη σκηνή. Ο Μάχος µένει παρά πίσω). 

ΠΑΙ∆Ι Β΄: (Χαιρετάει το περιστέρι του) Γεια σου Πίτσι Φίτσι µου, γεια σου καλό µου πε-

ριστεράκι (τ’ αφήνει)… Γεια σου, Πίτσι Φίτσι … ∆ε θα σε ξεχάσω … θα ξανάρθω 

στην πατρίδα … 

ΠΑΤΕΡΑΣ: (τραβάει το γιο του)Έλα έλα πάµε, περιµένει το ταξί … πάµε… 

(Η χορωδία τραγουδάει το τραγούδι “Ο τόπος µας είναι κλειστός”, ποίηση Γ. Σεφέρη και 

µελοποίηση Γ. Μαρκόπουλου). 

Ο τόπος µας είναι κλειστός/όλο βουνά που έχουνε σκεπή 

Το χαµηλό ουρανό/µέρα και νύχτα 

∆εν έχουµε ποτάµια, δεν έχουµε πηγάδια, δεν έχουµε πηγές 

Μονάχα λίγες στέρνες, άδειες κι αυτές. 

Που ηχούν, που ηχούν…. 

 

ΣΚΗΝΗ Β΄  
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( Στη µέση του εθνικού έρηµου δρόµου. Η µάνα και τα παιδιά κάθονται στους µπόγους, ο 

πατέρας βηµατίζει νευρικά) 

ΠΑΤΕΡΑΣ: Φτου, την ατυχία µας! … Άκου να χαλάσει το άτιµο το ταξί… Και τώρα τι 

κάνουµε; ∆έκα χιλιόµετρα δρόµο έχουµε ακόµα ως τα σύνορα … Φτου, την ατυχία 

µας … 

ΜΑΝΑ: Το µόνο που µας αποµένει, είναι να το πάρουµε µε τα πόδια. Τι άλλο µπορούµε 

να κάνουµε… 

ΠΑΙ∆Ι Β΄: Κουράστηκα … Φοβάµαι…Πότε θα φτάσουµε στα σύνορα;… 

ΠΑΙ∆Ι Α΄: Μη φοβάσαι, θα τα καταφέρουµε … Και τι είναι δέκα χιλιόµετρα … Τρεις 

ώρες δρόµος δεν είναι … 

ΠΑΤΕΡΑΣ: (αποφασιστικά)Εµπρός πάµε … ζαλικωθείτε τα µπογαλάκια και ξεκινάµε…  

ΠΑΙ∆Ι Β΄: Ας περιµένουµε, πατέρα … µπορεί να περάσει κανένα αυτοκίνητο… 

ΠΑΤΕΡΑΣ: Που να βρεθεί εδώ τ' αυτοκίνητο; Και να περάσει κανένα, µε το φόβο που 

‘χουν οι οδηγοί δε σταµατάει κανείς … Εδώ οι άνθρωποι φοβούνται και τον ίσκιο 

τους … Πάµε … Προχωρούµε … Άλλοι περπατούν µέρες σαν τα’ αγρίµια για να 

φτάσουν στα σύνορα… 

 (Βγαίνουν έξω απ’ τη σκηνή και ξανάρχονται … Φτάνουν στα σύνορα. Στη µια άκρη 

της σκηνής ένας Αλβανός συνοριοφύλακας και στην άλλη ένας Έλληνας.) 

ΠΑΙ∆Ι Α΄: Πατέρα, να τα σύνορα … Να ένας συνοριοφύλακας µε το όπλο του … φτά-

σαµε. 

ΜΑΝΑ: ∆όξα το Θεό, φτάσαµε… 

ΠΑΙ∆Ι Β΄: Κουράστηκα, πλήγιασαν τα πόδια µου… 

ΠΑΤΕΡΑΣ: Κουράγιο βρε, φτάσαµε … Καθίστε εδώ να πάω να µιλήσω στο φύλακα, να 

του δείξω τα χαρτιά, να µας αφήσει να περάσουµε … (προχωράει προς το συνοριακό 

φρουρό). 

ΦΡΟΥΡΟΣ: Αλτ! Πού πάτε; Χαρτιά έχετε; 

ΠΑΤΕΡΑΣ: Ορίστε… Να τα χαρτιά µας…Εδώ τα ‘χω όλα…και διαβατήρια και βίζα… 

ΦΡΟΥΡΟΣ: Απ’ τη Χειµάρα είστε; (µιλά και κοιτά τα χαρτιά). 

ΠΑΤΕΡΑΣ: Ναι, ναι, απ’ τη Χειµάρα…Για την Ελλάδα πάµε… 
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ΦΡΟΥΡΟΣ: Για την Ελλάδα και σεις ε; Να δούµε ποιος θα µείνει εδώ … (κοιτάει τα χαρ-

τιά) 

ΠΑΤΕΡΑΣ: Όπου παν οι πολλοί και µεις … Τι να κάνουµε; ∆ε βγαίνει η ζωή εδώ … 

ΦΡΟΥΡΟΣ: Κύριε, υπάρχει κάποιο πρόβληµα µε τα χαρτιά σας … 

ΠΑΤΕΡΑΣ: Τι λες βρε παιδάκι µου! Μη µε κοψοχολιάζεις … Όλα εντάξει είναι… Πενή-

ντα χιλιάδες πλήρωσα για να τα πάρω … 

ΦΡΟΥΡΟΣ: (αυστηρά)∆εν ξέρω τι κάνατε, κύριε, αλλά εδώ υπάρχει πρόβληµα .. Να αυ-

τή η σφραγίδα δεν πατήθηκε καλά, δε φαίνεται… 

ΠΑΤΕΡΑΣ: Τι δε φαίνεται … Για να δω … 

ΦΡΟΥΡΟΣ: Να εδώ … φαίνεται το Αλβανική αλλά το δηµοκρατία δε φαίνεται … Πλα-

στά είναι τα χαρτιά σας…∆εν περνάτε… 

ΠΑΤΕΡΑΣ: Τι πλαστά, βρε χριστιανέ µου, 50.000 πλήρωσα για δαύτα.  

ΦΡΟΥΡΟΣ: Ναι αλλά το δηµοκρατία δε φαίνεται…∆εν µπορείτε να περάσετε… 

ΠΑΤΕΡΑΣ: Έλα βρε παιδάκι µου, σε παρακαλώ … Τι κι αν δε φαίνεται η λέξη δηµο-

κρατία … Σάµπως δηµοκρατία είναι αυτή που έχουµε; … Ούτε νόµος ούτε τάξη … 

Εδώ κυβερνούν τα καλάσνικωφ… ∆ηµοκρατία είναι τούτη δω; Εδώ χάνει η µάνα το 

παιδί … 

ΦΡΟΥΡΟΣ: Σας παρακαλώ κύριε, δεν µπορείτε να µιλάτε έτσι για την πατρίδα σας … 

Λίγος σεβασµός … 

ΠΑΤΕΡΑΣ: Εγώ τη σέβοµαι και την αγαπάω την πατρίδα µου … ∆εν την έφερα εγώ σ’ 

αυτό το χάλι … Απ’ το Χότζα, τον Αλία, τον Μπερίσα απ’ αυτούς να ζητήσεις το 

λόγο … Εγώ φτωχός άνθρωπος είµαι. ∆ε µου δίνει δουλειά η Πατρίδα και πάω στα 

ξένα να δουλέψω, να ζήσω τη φαµελιά µου … Άσε µε να περάσω. 

ΦΡΟΥΡΟΣ: Σας παρακαλώ, κύριε, δε µπορείτε να περάσετε … Τα χαρτιά σας δεν είναι 

εντάξει …Πόσες φορές θέλεις να στο πω… 

ΠΑΤΕΡΑΣ: (βηµατίζει νευρικά)Φτου, την ατυχία µου! ∆ηµοκρατία ήθελα, απ’ τη δηµο-

κρατία τη βρίσκω … Ρε την άτιµη τη σφραγίδα! Άσε, ρε παιδάκι µου, να περάσω, σε 

παρακαλώ, έχω γυναίκα και παιδιά … 

ΦΡΟΥΡΟΣ: Αδύνατον κύριε, … Εµπρός φύγετε …Εµπρός, εµπρός… 
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ΠΑΤΕΡΑΣ: Α ρε σφραγίδα, τι µου κάνεις … α ρε δηµοκρατία … 

ΠΑΙ∆Ι Β΄: Πατέρα, ακόµα … κουράστηκα … νυστάζω … 

ΠΑΤΕΡΑ: Φτου! Τι κάνω τώρα; (πλησιάζει το φύλακα) Έλα, βρε παιδί µου, µην είσαι 

τόσο αυστηρός … (συνωµοτικά) Έλα, θα τη βολέψουµε τη δουλειά … Έλα, να, πάρε 

το κατιτίς … ∆ουλειά κάνεις και συ, σάµπως σε πληρώνει κανένας; Έλα, να, παρ’ τα 

(του δίνει λεφτά) κι άσε µας να πάµε στην ευχή του Θεού… 

ΦΡΟΥΡΟΣ: ∆ε φτάνουν … Ρίξε κι άλλες 5.000 … 

ΠΑΤΕΡΑΣ: Παρ ‘τα … χαλάλι σου … Άσε µας τώρα να φύγουµε …(χαρούµενος) Ελάτε, 

γυναίκα, παιδιά, πάµε … 

ΜΑΝΑ: Εντάξει, ∆υσσέα  µου; Τα καταφέραµε; 

ΠΑΤΕΡΑΣ: Με τούτον εδώ εντάξει … το πήρε το χαρτζιλίκι του … Με τον άλλον τι κά-

νουµε τώρα, τον Έλληνα συνοριοφύλακα… 

ΠΑΙ∆Ι Β΄: Μάνα κουράστηκα … νυστάζω … 

ΠΑΤΕΡΑΣ: Σώπα, βρε και συ, που κουράστηκες! Κάτσε να δούµε τι θα κάνουµε µε τον 

Έλληνα … 

(Πλησιάζουν τον Έλληνα συνοριακό φρουρό) 

ΣΥΝ/ΦΥΛΑΚΑΣ: Αλτ! Ακίνητοι! Τα χαρτιά σας … 

ΠΑΤΕΡΑΣ: Να, πάρτα, κύριε Έλληνα… Όλα εντάξει είναι … 

ΣΥΝ/ΦΥΛΑΚΑΣ: (αυστηρά) Εγώ θα δω αν είναι εντάξει, Αλβανέ, … Για να δούµε (κοι-

τά τα χαρτιά και µιλά απότοµα)… Τι θα κάνετε στην Ελλάδα; 

ΠΑΤΕΡΑΣ: Για δουλειά πάµε, κύριε Έλληνα, να ζήσουµε θέλουµε… 

ΣΥΝ/ΦΥΛΑΚΑΣ: Να δούµε ποιος θα πρωτοζήσει σ’ αυτή την έρµη την Ελλάδα… Γέ-

µισε Αλβανούς η πατρίδα µας … Κοπάδια έρχεστε καθηµερινά … Κι αν βάλεις κι 

αυτούς που περνάν κρυφά τα σύνορα σαν τ' αγρίµια, περισσότεροι θα γίνετε εσείς 

από µας.  

ΠΑΤΕΡΑΣ: Εγώ, κύριε Έλληνα, την αγαπάω την Ελλάδα … Ξέρω την ιστορία της, ξέρω 

το Σωκράτη, τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη, τον Παρθενώνα… 

ΣΥΝ/ΦΥΛΑΚΑΣ: Άστα αυτά, Αλβανέ … Εδώ έχουµε πρόβληµα … Τι γράφει εδώ η 

σφραγίδα; Αλβανική … τι αλβανική; 
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ΠΑΤΕΡΑΣ:∆ηµοκρατία, κύριε,… δηµοκρατία… δεν πατήθηκε καλά η σφραγίδα … 

ΣΥΝ/ΦΥΛΑΚΑΣ: Έχεις πρόβληµα, Αλβανέ, δε φαίνεται το δηµοκρατία …Πλαστά είναι 

τα χαρτιά σας… 

ΠΑΤΕΡΑΣ Βρε τι έχω πάθει µε δαύτη τη δηµοκρατία! Τόσο πολύ που την ήθελα εγώ 

άλλο τόσο µε παιδεύει αυτή… 

ΣΥΝ/ΦΥΛΑΚΑΣ: Ώστε δηµοκρατία θες, Αλβανέ… 

ΠΑΤΕΡΑΣ: Ε βέβαια δηµοκρατία, κύριε Έλληνα…δηµοκρατία…να ‘χω δουλειά, να µι-

λώ και να πράττω ελεύθερα…. 

ΣΥΝ/ΦΥΛΑΚΑΣ: Και θες να τη βρεις στην Ελλάδα;… 

ΠΑΤΕΡΑΣ: Ε πού αλλού; Στην Ελλάδα, στις χώρες της Ε.Ο.Κ…Πού αλλού θα τη βρω; 

ΣΥΝ/ΦΥΛΑΚΑΣ: Ξέρεις κάτι, Αλβανέ; ∆ύσκολο, πολύ δύσκολο πράγµα η δηµοκρατία. 

ΠΑΤΕΡΑΣ: ∆ύσκολη ξεδύσκολη, κύριε Έλληνα, καλύτερα είστε από µας…Εγώ δουλειά 

θέλω κι ας είναι και λίγο κουτσουρεµένη η δηµοκρατία…Σάµπως η δηµοκρατία θα 

µου δώσει να φάω…Τα χέρια µου να ‘ναι καλά…Θα µ’ αφήσεις να περάσω; 

ΣΥΝ/ΦΥΛΑΚΑΣ: (αυστηρά)  Είπαµε…Τα «χαρτιά» σου, Αλβανέ, δεν είναι εντά-

ξει…∆εν περνάς...   

ΠΑΤΕΡΑΣ: Έλα, βρε παιδί µου, ο υπάλληλος φταίει … δεν πάτησε καλά τη σφραγίδα … 

ΣΥΝ/ΦΥΛΑΚΑΣ: Και ‘γω τι θες να σου κάνω, Αλβανέ; Τι νόµιζες πως είναι η Ελλάδα; 

Μπάτε σκύλοι αλέστε ;… Έχουµε κράτος εµείς … 

ΠΑΤΕΡΑΣ: ∆ε διαφωνώ παιδάκι µου … Έτσι είναι … Μα κάνε, σε παρακαλώ, τα στρα-

βά µάτια … Ένα λαθάκι είναι …(συνωµοτικά) Έλα άσε µας να περάσουµε, θα ‘χεις 

και συ το κέρδος σου … 

ΣΥΝ/ΦΥΛΑΚΑΣ: Ρίξτα… πέντε κόκκινα η ταρίφα … 

ΠΑΤΕΡΑΣ: (του τα βάζει µε τρόπο στην τσέπη)Παρ’ τα, να ‘σαι καλά, … σ’ ευχαρι-

στώ… 

ΣΥΝ/ΦΥΛΑΚΑΣ: Εµπρός περάστε … Μπορείτε να φύγετε…Άιντε, Αλβανέ, και τον 

άλλο µήνα πάλι εδώ θα ‘σαι… 

ΠΑΤΕΡΑΣ: (φωνάζει χαρούµενος)Ελάτε, γυναίκα, παιδιά … πάµε 

(Τους µαζεύει παράµερα γύρω του και τους µιλάει) 
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Κοιτάξτε, προσέξτε µε καλά … Τώρα µπήκαµε σε ξένη χώρα … στην Ελλάδα… δε µας 

βλέπουν µε καλό µάτι εµάς τους Αλβανούς, χρειάζεται προσοχή… Ακούστε καλά… Τώ-

ρα θα λέµε ότι είµαστε Βορειοηπειρώτες, Αλβανοί µε ελληνική καταγωγή … Τα ελληνι-

κά λίγο πολύ τα ξέρουµε, δε θα µας καταλάβουν … Ευτυχώς τα ονόµατά µας είναι ελλη-

νικά και δε χρειάζεται να τ’ αλλάξουµε…Να ευχαριστούµε το µακαρίτη τον καθηγητή 

απ’ τα Τίρανα που ‘χε λόξα µε τον Όµηρο και µε «βάφτισε» Οδυσσέα…Να ‘µαι και γω 

καλά που ‘χα την ιδέα να σ’ ονοµάσω και σένα, γιε µου, Τηλέµαχο. Ε… Τάνια και Λί-

ντα, τέτοια ονόµατα, έχουν και στην Ελλάδα… 

ΜΑΝΑ΄: Τι σου είναι η ζωή! Να φοβάσαι να πεις και τ’ όνοµά σου! 

ΠΑΤΕΡΑΣ: Τι να κάνουµε, Τάνια, κουβάρι είναι η ζωή, κουβάρι που το νήµα το τραβά 

και το ξετυλίγει ο χρόνος – µικρό παιδί ο χρόνος, ανέµελο µορτάκι, που βιάζεται να 

φτάσει στο τέρµα και φορές σκοντάφτει και µπλέκεται το νήµα, γίνεται κόµπος, γόρ-

διος δεσµός και άντε να τον λύσεις µετά … 

ΠΑΙ∆Ι Β΄: Πα να πει, πατέρα, πως και µεις τώρα έναν κόµπο, ένα γόρδιο δεσµό έχουµε 

µπροστά µας … Θα τον λύσουµε, πατέρα, το γόρδιο δεσµό; Θα τα καταφέρουµε; 

ΠΑΤΕΡΑΣ: Μέγα Αλέξαντροι δεν είµαστε, Μάχο, να του δώσουµε µια σπαθιά και να 

τον λύσουµε στο «άψε σβήσε» … Χρειάζεται υποµονή, αισιοδοξία… µη σε πάρει η 

ζωή από κάτω… και προσπάθεια και δουλειά πολλή για να λυθούν οι κόµποι της 

ζωής … ∆ύσκολος τούτος ο κόµπος που µας έτυχε µα θα τα καταφέρουµε … Άντε, 

πάµε τώρα … Στα Γιάννενα πρώτα κι από κει µε το λεωφορείο στην Αθήνα. 

(Η χορωδία τραγουδάει το τραγούδι της Α. Μάνου: «Ηπειρώτικο τραγούδι»: 

Φύσηξε βοριάς κι ο χάρτης το χορό χορεύει/που το φίδι των συνόρων ξέρει να γητεύει 

Αδελφέ µου του χειµώνα, ράτσα µου βουνίσια/ποια σειρήνα σε τραβάει ρίζα προγονίσια 

                                                   Ρεφρέν 

Ηπειρώτικο τραγούδι, µοιρολόι µου/σε ποιο χρόνο να γυρίσω το ρολόι µου 

Ηπειρώτικο τραγούδι τι σε πλάνεψε/τον Αλή πασά δε βλέπεις που ζωντάνεψε. 

 

Φύσηξε βοριάς κι ο χάρτης το χορό χορεύει/που χωρίζει τους ανθρώπους και τους αγριεύει 

Αδελφός τον αδελφό του να τον φοβερίζει/η φοβέρα κάνει κύκλο κι όλο δω γυρίζει. 
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                                                Ρεφρέν 

Ηπειρώτικο τραγούδι……...………………………………………………………………….) 

 

 

 

 

ΠΡΑΞΗ Β΄  

 

ΣΚΗΝΗ Α΄  

ΑΦΗΓΗΤΗΣ: Έφτασαν στα Γιάννενα και πήραν το λεωφορείο για την Αθήνα. Φτάσαν 

στην Οµόνοια χαράµατα. Ψύχρα έκανε, τα παιδιά νύσταζαν και κρύωναν µα δε γκρί-

νιαζαν µόνο κρατούσα σφιχτά τη µάνα από το χέρι µη τυχόν και τη χάσουν. Είχαν 

ειδοποιήσει τηλεφωνικά το χωριανό τους, το Μίρη, που ‘χε δυο χρόνια στην Ελλάδα, 

να ‘ρθει να τους πάρει. Μα αυτός δε φαινόταν ακόµα. Άρχισε να χαράζει … Είδαν τα 

παιδιά τα τεράστια κτίρια, τα χιλιάδες αυτοκίνητα, τα ‘χασαν … κόσµος πολύς γύρω 

τους και µιλούσαν διαφορετικές γλώσσες λες και µαζεύτηκαν όλες οι φυλές της γης 

στην Οµόνοια … «Βαβυλωνία» σκέφτηκαν τα παιδιά … Άρχισε να ροδίζει η αυγή, ο 

Μίρη δε φαινόταν, ο πατέρας τον έψαχνε. Η µάνα και τα παιδιά κουλουριασµένα 

στην κουβέρτα περίµεναν στο παγκάκι … έκανε κρύο ακόµα… 

Βγήκε ο ήλιος για τα καλά κι είδαν τον πατέρα να ‘ρχεται από πέρα µε το Μίρη. 

Μπήκαν στο σαράβαλο του Μίρη και µετά από πέντε ώρες δρόµο έφτασαν στο Βό-

λο, στη συνοικία Αλιβέρι, δίπλα στον καταυλισµό των τσιγγάνων. Εκεί θα έµεναν, σ’ 

ένα ηµιυπόγειο γεµάτο υγρασία και µούχλα. Χρόνια είχαν να µείνουν άνθρωποι εκεί. 

Η µάνα το σιγύρισε, το σουλούπωσε … Καλά ήταν για αρχή… 

(ακούγεται απόσπασµα από το «Εντερλέτζι», τραγούδι από το δίσκο του Γκ. Μπρέγκο-

βιτς: «Ο καιρός των τσιγγάνων»). 

(Σε µια φτωχική κάµαρη) 

ΜΑΝΑ: Καλό, καλούτσικο το καινούργιο µας σπιτάκι … µικρό, φτωχικό είναι, έχει λίγη 

υγρασία µα µην τα θέλουµε κι όλα δικά µας! Σε ξένη χώρα είµαστε … µετανάστες 
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… όπως βρήκαµε θα πορευτούµε … 

ΠΑΙ∆Ι Α΄: ∆υο µήνες, µάνα, έχουµε εδώ και ο πατέρας δουλειά δε βρήκε … Τι θα φάµε; 

Ακόµα και στο σχολείο δεν πήγαµε! ∆ε θα µάθουµε γράµµατα εµείς; 

ΜΑΝΑ : Να έρθουν τα «χαρτιά» σας και σχολείο θα πάτε και γράµµατα θα µάθετε… 

Μην ανησυχείτε… 

ΠΑΙ∆Ι Α’ : «Χαρτιά», µάνα να φύγουµε απ’ την Αλβανία, «χαρτιά» να µείνουµε στην 

Ελλάδα, «χαρτιά» να βρει δουλειά ο πατέρας, «χαρτιά» να πάµε σχολείο…Μου φαί-

νεται, µάνα, πως τα «χαρτιά» έχουν µεγαλύτερη αξία απ’ τον άνθρωπο… 

ΠΑΙ∆Ι Β’: Και τι τα θέλουν τα «χαρτιά», µάνα; Εγώ είµαι, ο Μάχος απ’ την Αλβανία! 

Ολοζώντανος µπροστά τους και θέλω να µάθω γράµµατα! Γιατί τότες δε µε «γρά-

φουν» στο σχολείο; 

ΜΑΝΑ : Έτσι το λένε οι νόµοι, παιδάκι µου, τι να κάνουµε…Κάντε υποµονή. 

ΠΑΙ∆Ι Α’ :(µ’ απογοήτευση)Και ο πατέρας ακόµα δε βρήκε δουλειά, µάνα… 

ΜΑΝΑ: Ψάχνει παιδάκι µου, ψάχνει … µην απελπίζεστε όλο και κάτι θα του τύχει… 

∆όξα το θεό να λέτε που κάνω εγώ κάνα µεροκάµατο καθαρίζοντας τα σπίτια των 

κυράδων και δε µας λείπει το φαΐ … Πάλι καλά να λέτε… 

ΠΑΙ∆Ι Α’ : Κ’ είναι καλές, µάνα, οι κυράδες , που πας και καθαρίζεις τα σπίτια τους; Σε 

δέχονται καλά; 

ΜΑΝΑ : Καλές είναι όλες, παιδάκι µου,…Μια µόνο, η κυρία Καίτη, µ’ έχει σα δούλα.  

Ώρες είµαι στο σπίτι της και λόγο καλό δεν έχει να µου πει, ένα καφεδάκι δε µε  φί-

λεψε…Ξάπλα στον καναπέ η κυρία Καίτη, στο ‘να χέρι το τσιγάρο και στ’ άλλο το 

τηλέφωνο, και δίνει διαταγές λες κ’ είναι η Μεγάλη Αικατερίνη… 

 ΠΑΙ∆Ι Β΄: Είδες µάνα τι όµορφα σπίτια έχουν εδώ στην Ελλάδα; … και πολυκατοικίες 

τεράστιες, θεόρατες … πλούσιοι είναι εδώ µάνα… 

ΠΑΙ∆Ι Α΄: Και µαγαζιά! Πολύ όµορφα καταστήµατα έχουν, µε κάτι βιτρίνες µα τι βιτρί-

νες! 

ΠΑΙ∆Ι Β΄: Και παιχνίδια ένα σωρό … Είδα µια ποδηλατάρα σε µια βιτρίνα! Αυτό, µάνα, 

θέλω για δώρο! 

ΜΑΝΑ: Να βολευτούµε πρώτα, να σταθούµε στα πόδια µας και θα σας πάρουµε ό,τι θέ-
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λετε … Όσο για πλούσιοι µη νοµίσετε πως όλοι εδώ στην Ελλάδα είναι πάµπλου-

τοι… Για κοιτάξτε γύρω σας στη γειτονιά … µεροκαµατιάρηδες άνθρωποι είναι … 

µεροδούλι, µεροφάι οι περισσότεροι … έχουν τη σειρά τους δε λέω αλλά και µεις σι-

γά σιγά θα τα καταφέρουµε.  

ΠΑΙ∆Ι Α΄: Καλοί, καλοί είναι µάνα οι γειτόνοι, δε µας πειράζουν, µα περίεργα µας κοι-

τούν, παράξενα… 

ΜΑΝΑ: Έτσι είναι στην αρχή, παιδιά µου, δε µας ξέρουν οι άνθρωποι … Σιγά σιγά θα 

µας µάθουν, θα µας συνηθίσουν…Σε ξένη χώρα είµαστε… 

ΠΑΙ∆Ι Β΄: Ναι µάνα, µα µερικά παιδιά εδώ στη γειτονιά- µας κοροϊδεύουν και µας πει-

ράζουν … Μας φωνάζουν «Αλβανέ, Αλβανέ!». 

ΜΑΝΑ: Κι είναι βρισιά, καηµένε µου, να σε φωνάζουν «Αλβανό»; Φώναξέ τους και συ 

«Έλληνα, Έλληνα», πού ‘ναι το κακό; … Μη δίνεται σηµασία… 

ΠΑΙ∆Ι Β΄: Ναι, µα εγώ στεχνοχωριέµαι, δε µας θέλουν στην παρέα τους και νιώθω ά-

σχηµα πολύ, µάνα …Και τα τσιγγανάκια απ’ τον καταυλισµό δε µε παίζουν, µόνο ο 

Ζαφείρης µ’ έχει φίλο. Και στο σχολείο έτσι θα µας κοροϊδεύουν ; ∆ε θέλω να πάω. 

ΠΑΙ∆Ι Α’: Θυµάσαι, µάνα, π’ αρρώστησα και µε πήγες στο γιατρό µε το λεωφορείο; 

ΜΑΝΑ : Πώς δε θυµάµαι, παιδάκι µου, πριν λίγο καιρό ήταν… 

ΠΑΙ∆Ι Α’: Ανεβήκαµε στο λεωφορείο, µε πήρες αγκαλιά και καθήσαµε στη θέση µας, 

δίπλα σε µια καλοντυµένη κυρία…Πιάσατε την κουβέντα…Στην αρχή καλά σου µι-

λούσε η κυρία, µα σαν της είπες πως είµαστε απ’ την Αλβανία έσφιξε τα χείλη της, 

µιλιά δεν έβγαλε, κι έκατσε µόνη της πίσω…Κακή γυναίκα ήταν µάνα… 

ΜΑΝΑ: Μη δίνετε σηµασία, καλά µου, µην το παίρνετε κατάκαρδα…Ξένοι είµαστε για 

ξένους µας βλέπουν. Φοβούνται οι άνθρωποι, «κουµπώνονται» σαν βλέπουν ξέ-

νους…Εσείς να µη στενοχωριέστε, να ‘χετε το νου σας στο σχολείο … Πρέπει να 

µάθετε γράµµατα  

ΠΑΙ∆Ι Α΄: Και πότε θα πάµε σχολείο, µάνα; Θα ‘ναι καλή η δασκάλα µας; Με τη γλώσ-

σα θα δυσκολευόµαστε, µάνα … 

ΜΑΝΑ: Εσείς τη δουλειά σας, το νου σας στα µαθήµατα και οι δάσκαλοι σας καλοί θα 

είναι και τη γλώσσα σιγά σιγά θα τη µάθετε. 
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ΠΑΙ∆Ι Β΄: Ναι µάνα, αλλά µε µας τ' Αλβανάκια είναι πολύ αυστηροί οι δάσκαλοι… 

ΠΑΙ∆Ι Α΄: Μάνα, στη γλώσσα µπορεί να µην τα πάµε και τόσο καλά αλλά στην αριθµη-

τική, που ‘ναι ίδια µ’ αυτή που κάναµε στην Αλβανία, θα είµαστε από τους πρώτους.  

ΜΑΝΑ: Μπράβο, να ‘στε καλοί µαθητές, να µη δηµιουργείτε προβλήµατα και ν’ ακούτε 

τους δασκάλους σας. 

ΠΑΙ∆Ι Α΄(κοιτά απ’ το παράθυρο) Μάνα, έρχεται ο πατέρας. Χαρούµενος φαίνεται… 

(εµφανίζεται ο πατέρας) 

ΠΑΤΕΡΑΣ: (χαρούµενος)Τα κατάφερα γυναίκα … Βρήκα δουλειά σε οικοδοµή… Καλά 

είναι … πολύ καλά … 

ΜΑΝΑ: Αλήθεια, ∆υσσέα; (τον αγκαλιάζει)Για πες µας, για πες µας … πώς τα κατάφε-

ρες;  Πώς βγήκε το «τυχερό»; 

ΠΑΤΕΡΑΣ: Να, πρωί πρωί που ‘φυγα να πάω στο καφενείο στην κεντρική πλατεία … 

Είναι στέκι εκεί, ξέρεις, στο καφέ «ΑΛΑΣΚΑ», στο Οξυγόνο. Κάθοµαι, λοιπόν, και 

παραγγέλνω καφέ … Έρχεται ο καφετζής και µου λέει «να, κείνος εκεί ο χοντρο-

µπαλάς, µε το µουστάκι έχει δουλειές, µπορεί και να σε βολέψει». Σηκώνοµαι, τον 

πλησιάζω και του λέω ευγενικά «ψάχνω για δουλειά, κύριε, µήπως µπορείς να µε 

βολέψεις πουθενά; Ό,τι να ‘ναι…». «Αλβανός είσαι;» µε ρωτάει άγρια. «Ναι, του 

λέω, έχω γυναίκα και παιδιά να θρέψω». «Εγώ δεν παίρνω Αλβανούς στη δούλεψή 

µου, αγριεύει, είστε όλοι κλέφτες και λωποδύτες. Κάθε βράδυ τα λένε τα κατορθώ-

µατά σας στην τηλεόραση … Φύγε από δω, που µου ‘ρθατε όλοι εδώ να σας ταΐσου-

µε». 

ΠΑΙ∆Ι Α΄: Έτσι σου ‘πε, πατέρα; Τι κακός άνθρωπος! Και συ τι του απάντησες; 

ΠΑΤΕΡΑΣ: Η αλήθεια είναι ότι θύµωσα πολύ, µα συγκράτησα την οργή µου και του ‘πα 

πάλι ευγενικά «γιατί, κύριε µε λες κλέφτη και λωποδύτη; Φτωχός άνθρωπος είµαι, 

οικογενειάρχης … δουλειά ζητάω δεν κάνω κανένα κακό. ∆εν είναι όλοι οι Αλβανοί 

κλέφτες και ληστές. Μη µας βάζεις όλους στο ίδιο τσουβάλι… ελάχιστοι κάνουν το 

κακό όλους µας παίρνει η µπόρα!». 

ΠΑΙ∆Ι Β΄: Και τι σου απάντησε αυτός, πατέρα; Θα θύµωσε πολύ ε…  

ΠΑΤΕΡΑΣ: Άρχισε να µε βρίζει … έδωσα τόπο στην οργή … άρχισαν να τον µαλώνουν 

και οι άλλοι Έλληνες που ‘ταν στον καφενέ κι έκατσα στο τραπέζι να πιω τον καφέ 
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µου… 

ΜΑΝΑ: Κι ύστερα, ∆υσσέα µου, πως βγήκε το «τυχερό»; 

ΠΑΤΕΡΑΣ: ∆εν πρόλαβα ν’ αποσώσω τον καφέ και να ‘σου µπαίνει στον καφενέ ο κυρ 

Αντώνης, εργολάβος κι αυτός…καλός άνθρωπος, έχω κάνει λίγα µεροκάµατα στη 

δούλεψή του.«Ψάχνεις για δουλειά;» µου λέει. «Ναι, γι’ αυτό είµαι εδώ». «Έλα πάµε 

για την οικοδοµή, 5.000 το µεροκάµατο και φαγητό». «Ευχαριστώ πολύ» του λέω … 

Πάµε να φύγουµε και πετάγεται πάλι ο χοντροµπαλάς ο µουστάκιας «Αλβανό παίρ-

νεις στη δουλειά; ∆ε φοβάσαι;». «Γιατί να φοβηθώ; καλός άνθρωπος είναι, τον ξέρω, 

φτωχός, πεινασµένος, να µην τον βοηθήσω;», του απαντά τ' αφεντικό µου. Φύγαµε 

για την οικοδοµή, δέκα ώρες δουλειά και το πεντοχίλιαρο στο χέρι … Καλός άνθρω-

πος τ' αφεντικό µου …  

ΠΑΙ∆Ι Α΄: Και θα ‘χεις δουλειά κάθε µέρα, πατέρα; 

ΠΑΤΕΡΑΣ: Για δυο τρεις µήνες σίγουρα , µετά θα δούµε … Μου ‘πε τ' αφεντικό πως θα 

µε συστήσει και σ’ άλλους εργολάβους… Αφού κάναµε την αρχή καλά θα πάµε … 

ΜΑΝΑ: Άντε, ∆υσσέα µου, ν’ ανασάνουµε λίγο … Να βρω και γω δυο τρία σπίτια ακό-

µα να πλένω, να συγυρίζω, να σιδερώνω και µια χαρά θα ‘µαστε… 

ΠΑΙ∆Ι Β΄: Αν βγάλετε λεφτά, πατέρα, θέλω τη µπάλα και τη στολή του Παναθηναϊκού, 

που µου ‘ταξες και θέλω και ποδήλατο! 

ΠΑΤΕΡΑΣ: Θα στα πάρω βρε, θα στ’ αγοράσω … Εσείς κοιτάτε να µάθετε γράµµατα, 

να µορφωθείτε …Α, ήρθαν και τα χαρτιά σας για το σχολείο, µου τα ‘δωσε ο Μίρη 

στο «στέκι».Πέρασα κι απ’ το σχολείο και τα ‘δωσα στο ∆/ντή. Απ’αύριο έχει σχο-

λείο … 

ΜΑΝΑ : Αλήθεια, ∆υσσέα! Αµάν να ησυχάσουµε, που ταν οληµερίς κλεισµένα µες στο 

σπίτι…Αµάν, µας έφυγε ένα βάρος…  

ΠΑΙ∆Ι Β΄: ∆ε θέλω, πατέρα, να πάω σχολείο … θα µε κοροϊδεύουν … Είναι δυο τρία 

παιδιά, που µας φωνάζουν παλιοαλβανούς … Να, όπως στο ‘πε και σε σένα αυτός ο 

άγριος κύριος στον καφενέ … 

ΠΑΤΕΡΑΣ: Ε, για δυο τρία παλιόπαιδα βρε Μάχο, δε θες να πας στο σχολείο; ∆ε θέλω 

ν’ ακούω τέτοια … Είπαµε, υποµονή και διάβασµα … Άντε τώρα, µπρος για ύπνο, 

αύριο ξυπνάµε πρωί… 
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ΜΑΝΑ : Ακούς να µη θέλει να πάει σχολείο! Μπρος µπρος για ύπνο και δε θέλω ν’ α-

κούω τέτοια… Μπρος, Μάχο, στο κρεβάτι, κι’ απ’ αύριο πρωί πρωί την τσάντα και 

σχολείο…  

(η χορωδία τραγουδά το τραγούδι του Γ. Μαρκόπουλου «Εδώ στην ξένη χώρα», από το 

δίσκο «Οι µετανάστες» µε διασκευασµένους ορισµένους στίχους: 

Εδώ στην ξένη χώρα απ’ τη στεναχώρια(2)/Τι θα φάω τι θα πιω τι θα στείλω στο χωριό 

Που πεινάνε κι είναι κρίµα/Ψάχνω να(3) βρω αδελφό, δε µε θέλουν κι είναι κρίµα(2) 

 

Εδώ στην ξένη χώρα απ’ τη στενοχώρια(2)/κάθε βράδυ στο σταθµό τριγυρίζω για να πω 

Μια κουβέντα σ’ ένα φίλο/ κι αν µια νύχτα(3) δεν τον βρω µοιάζω µε χαµένο σκύλο 

 

Εδώ στην ξένη χώρα απ’ τη στενοχώρια(2)/θα γυρίσω στο χωριό, δεν αντέχω, δε βαστώ 

Τι κορµί βασανισµένο/ψάχνω να(3)βρω αδελφό κι όλοι µε φωνάζουν ξένο(2) 

 

                                                   ΣΚΗΝΗ Β΄ 

                                                   Στο σχολείο 

(Μπαίνουν τα παιδιά στην τάξη τους φασαριόζικα. Τα δυο Αλβανάκια κάθονται στο θρανίο 

αµίλητα.) 

ΝΙΚΗ: Παιδιά έχουµε δυο καινούργιους σήµερα… 

ΦΕΝΙΑ: (υπεροπτικά, περιφρονητικά) Και ποιοι είναι αυτοί οι κακοµοίρηδες; 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ: Γιατί, Φένια, τους λες κακοµοίρηδες; Παιδιά σαν και µας είναι κι αυτά .. 

Καλώς ήρθατε παιδιά… 

ΜΙΧΑΛΗΣ: Έλα µωρέ, Αλβανοί είναι, τους ξέρω, τους έχω δει στη γειτονιά. Γέµισε η 

Ελλάδα από δαύτους… 

ΡΗΝΙΩ: Μη γίνεσαι κακός, Μιχάλη… Πώς σας λένε παιδιά; 

ΠΑΙ∆Ι Α΄: Εµένα µε λένε Λίντα κι αυτός είναι ο αδερφός µου, τον λένε Τηλέµαχο, Μάχο 

τον φωνάζουµε… 

ΦΕΝΙΑ: Ο αδερφός σου δεν έχει γλώσσα να µιλήσει; Μουγκός είναι; Κι αφού είναι απ’ 
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την Αλβανία πώς έχει ελληνικό όνοµα ε; 

ΜΙΧΑΛΗΣ: Έλα µωρέ ψέµατα λένε, τ' αλλάξανε τα ονόµατά τους, Έτσι κάνουν σαν έρ-

χονται στην Ελλάδα. Σιγά µην τον λένε Τηλέµαχο… 

.ΠΕΤΡΟΣ: Και σας τι σας πειράζει, που τον λένε Τηλέµαχο; ∆ικαίωµά του είναι… 

ΦΕΝΙΑ : Και πολύ βαρύ όνοµα διάλεξε, ασήκωτο…Όνοµα ήρωα της µυθολογίας µας! 

ΠΕΤΡΟΣ : Βαρύ ξεβαρύ αυτό το όνοµα θέλει να ‘χει…Τι σας µέλει; 

ΝΙΚΗ: Παιδιά, ησυχία … Έρχεται η κυρία … 

∆ΑΣΚΑΛΑ 1: Καληµέρα παιδιά … 

ΠΑΙ∆ΙΑ: Καληµέρα κυρία… 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ: Κυρία, έχουµε δυο καινούργιους συµµαθητές από σήµερα … 

∆ΑΣΚΑΛΑ 1: Μπα … καλώς τους .. πως σας λένε; 

ΠΑΙ∆Ι Α΄: Εµένα Λίντα … 

ΠΑΙ∆Ι Β΄: Εµένα Τηλέµαχο µε λένε, Μάχο µε φωνάζουν… 

ΦΕΝΙΑ:Ψέµατα λέει, κυρία, …απ’ την Αλβανία είναι…  

ΜΙΧΑΛΗΣ: ∆εν είναι σίγουρο αν είναι τα’ όνοµά του. Οι Αλβανοί αλλάζουν τα ονόµατά 

τους σαν έρχονται στην Ελλάδα… 

ΠΕΤΡΟΣ: Και σας τι σας νοιάζει; ∆ικαίωµά του είναι … Ωραίο όνοµα έχει… όνοµα ή-

ρωα είναι … 

∆ΑΣΚΑΛΑ1: Ελάτε, ελάτε, ησυχάστε… Ώστε Αλβανάκια είστε… Και ελληνικά δεν ξέ-

ρετε καλά ε;.. 

ΛΙΝΤΑ:  Ξέρουµε, κυρία, αρκετά … µπορούµε και συνεννοούµαστε. 

∆ΑΣΚΑΛΑ 1: Ξέρω, ξέρω …(προς το κοινό) κι άλλο βάσανο µου ‘τυχε … Μαζεύεται 

εδώ κάθε καρυδιάς καρύδι και άντε να τα βγάλεις πέρα … 

ΠΑΙ∆Ι Α΄: Είµαστε καλοί στα µαθηµατικά και από ελληνικά κάτι ξέρουµε … θα διαβά-

ζουµε. 

∆ΑΣΚΑΛΑ 1: Θα δούµε, θα δούµε…(προς το κοινό) … Όλες οι φυλές του κόσµου µα-

ζευτήκανε εδώ και άντε να κάνεις µάθηµα. (προς τα παιδιά)Από σήµερα παιδιά χωρί-

ζουµε, φεύγω γι’ άλλο σχολείο…Λυπάµαι, µα ήρθε η µετάθεση µου… 
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ΧΡΙΣΤΙΝΑ: Φεύγετε, κυρία; Θα µας αφήσετε; 

ΜΙΧΑΛΗΣ : ∆ε γίνεται να µείνετε, κυρία; 

∆ΑΣΚΑΛΑ 1: Όχι, όχι…ήρθε η µετάθεσή µου. Όπου να ‘ναι έρχεται η νέα σας κυρία … 

Α νάτη έρχεται … Γεια σας … ελάτε. 

∆ΑΣΚΑΛΑ 1: (Παίρνει παράµερα τη νέα δασκάλα) ∆ε θέλω να σ’ απογοητεύσω, συνα-

δέλφισσα, αλλά τούτο το σχολείο έχει προβλήµατα … Πολλά παιδιά προσφύγων και 

µεταναστών έχει … ∆εν ξέρουν να διαβάζουν, να γράφουν … Σου πρήζουν το συ-

κώτι … Φοιτούν εδώ και τσιγγανάκια, βρώµικα είναι και ατίθασα, άτιµη φυλή … Να 

προσέχεις, συναδέλφισσα, γκέτο είναι τούτο το σχολείο… Χάρηκα πολύ, σου εύχο-

µαι καλή δύναµη … Γεια σας παιδιά… 

ΠΑΙ∆ΙΑ: Γεια σας, κυρία, στο καλό … 

∆ΑΣΚΑΛΑ 2 : Καληµέρα, παιδιά…καθίστε… 

ΠΑΙ∆ΙΑ :  Καληµέρα, κυρία… 

∆ΑΣΚΑΛΑ 2: Και τώρα ας γνωριστούµε καλύτερα … Εµένα µε λένε Ελένη … Ελένη 

Λύτρα… Για να µου πείτε και σεις τα ονόµατά σας… 

ΠΑΙ∆ΙΑ: (Λένε ένα ένα τα ονόµατά τους) 

∆ΑΣΚΑΛΑ: Ωραία… 

ΜΙΧΑΛΗΣ: Κυρία, κυρία, αυτά τα δύο είναι αλβανάκια κι αυτός εκεί, ο Φρίξος, είναι 

τσιγγανάκι, γυφτάκι δηλαδή. 

∆ΑΣΚΑΛΑ 2: Και γιατί, Μιχάλη, το λες τόσο περιφρονητικά; Είναι κακό να είναι κανείς 

Αλβανός ή Τσιγγάνος; Έχουν µήπως καµιά  σοβαρή αρρώστια ή µήπως δε είναι κι 

αυτά παιδιά σαν και σας; ∆εν έχουν κι αυτά ψυχούλα, δεν έχουν καρδιά; 

ΦΕΝΙΑ: Έχουν, κυρία, αλλά είναι Αλβανοί, είναι φτωχοί, δεν έχουν δουλειές…Και οι 

Αλβανοί, κυρία, κάνουν όλο παρανοµίες… 

ΤΣΙΓΓΑΝΑΚΙ : (περήφανα)Εγώ, κυρία, είµαι τσιγγάνος, δεν είµαι Αλβανός… 

ΦΕΝΙΑ: Σιγά, και σεις οι γύφτοι τα ίδια και χειρότερα είστε. Και κλέβετε και παιδιά, έ-

τσι µου ‘πε η γιαγιά µου … και είστε και αµόρφωτοι και κλέφτες και ακάθαρτοι… 

∆ΑΣΚΑΛΑ 2: (αυστηρά)Μπα, τι ακούω! Πώς µιλάτε έτσι για τους συµµαθητές σας; ∆εν 

µπορείτε να ‘χετε τόσο άσχηµη γνώµη για παιδιά που ζείτε και παίζετε τόσες ώρες 
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µαζί… 

ΜΙΧΑΛΗΣ: ∆εν παίζουµε µαζί, κυρία, δε θέλουµε να παίζουµε µαζί… ∆εν είναι Έλλη-

νες … 

ΤΣΙΓΓΑΝΑΚΙ: (θυµωµένα) Εγώ Έλληνας είµαι, ο πατέρας µου πήγε φαντάρος, υπηρέ-

τησε την πατρίδα… Είµαι Έλληνας όπως και σεις… 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ: ∆ε συµφωνώ, κυρία, µ’ αυτά που λένε η Φένια και ο Μιχάλης … ∆εν πρέ-

πει να ξεχωρίζουµε τους ανθρώπους…  

ΡΗΝΙΩ: Συµφωνώ µε το Σωκράτη … Όλοι άνθρωποι είµαστε, όλους πρέπει να τους σε-

βόµαστε… Μπορεί να ήµασταν εµείς στη θέση τους… θα µας άρεσε τότε να µας συ-

µπεριφέρονται άσχηµα; 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ: ∆εν πρέπει να ξεχωρίζουµε τους ανθρώπους απ’ τη φυλή, το χρώµα, τη 

θρησκεία … Όλοι είµαστε ίσοι, έχουµε τα ίδια δικαιώµατα… 

ΠΕΤΡΟΣ: Κι ύστερα οι µετανάστες, οι οικονοµικοί µετανάστες όπως τους λένε … Αλ-

βανοί, Πολωνοί, Ρουµάνοι, Αφρικανοί, έχουν τόσα προβλήµατα… Πρέπει να τους 

βοηθάµε …Βοήθεια και κατανόηση χρειάζονται…  

∆ΑΣΚΑΛΑ 2: Και βέβαια δεν πρέπει να τους συµπεριφερόµαστε άσχηµα τους ξένους… 

Εγώ έζησα αυτή την κακή συµπεριφορά, όταν ήµουν µικρή σαν και σας και µου κό-

στισε πολύ… 

ΝΙΚΗ: Πώς κυρία; Εδώ στην Ελλάδα, σε µια Ελληνίδα; 

∆ΑΣΚΑΛΑ 2: Είµαι και ‘γω, όπως και χιλιάδες άλλα Ελληνόπουλα, παιδί µεταναστών. 

Μικρούλα µε τους γονείς µου αναγκαστήκαµε να πάµε µετανάστες στη Γερµανία. Το 

δηµοτικό το έβγαλα εκεί. Πολλά γερµανόπουλα µου συµπεριφέρονταν άσχηµα, µ’ 

έβριζαν και δεν µε ήθελαν στην παρέα τους… 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ: Πολύ σκληρό αυτό για σας, κυρία… 

∆ΑΣΚΑΛΑ: Ναι είναι πολύ σκληρό… Έκανα όµως υποµονή και διάβαζα πολύ. Το ‘χα 

βάλει πείσµα να γίνω η καλύτερη µαθήτρια και τα κατάφερα… Σιγά σιγά µε τον και-

ρό τα πράγµατα άλλαξαν, τα γερµανόπουλα, οι συµµαθητές µου, µ’ αποδέχθηκαν, µε 

πήραν στη συντροφιά τους, αγαπηθήκαµε κι ακόµη και σήµερα έχω φίλους από ‘κεί-

νη την εποχή… 
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ΜΙΧΑΛΗΣ: Ναι, αλλά κυρία, εσείς είστε µια Ελληνίδα και µεις οι Έλληνες είµαστε έξυ-

πνοι και γενναίοι κι έχουµε µεγάλη ιστορία κι όλοι οι ξένοι λαοί µας θαυµάζουν και 

µας αγαπάνε! 

∆ΑΣΚΑΛΑ 2: Όλοι οι λαοί, Μιχάλη, έχουν την ιστορία τους, όλοι είναι περήφανοι για 

την πατρίδα τους… και έξυπνοι είναι και γενναίοι, όταν το χρειαστεί η πατρίδα … 

ΦΕΝΙΑ: Ναι αλλά εµείς οι Έλληνες είµαστε απ’ όλους εξυπνότεροι… έχουµε ένδοξους 

προγόνους … Εδώ γεννήθηκε ο Σωκράτης, ο Πλάτωνας, ο Αριστοτέλης… 

∆ΑΣΚΑΛΑ 2: Είναι σωστό να είµαστε περήφανοι για τους προγόνους µας, µα αυτό δε 

σηµαίνει ότι εµείς σήµερα είµαστε εξυπνότεροι από τους άλλους λαούς …Ένας µε-

γάλος δάσκαλος, ο ∆. Γληνός, έλεγε: «Αλίµονο στο λαό, που αναπαύεται στις δάφνες 

των προγόνων του…». Και δε µου λες Φένια, οι Αµερικανοί, οι Γερµανοί που ‘χουν 

προοδεύσει τόσο πολύ στην οικονοµία, στις νέες τεχνολογίες, που ‘χουν βγάλει τό-

σους επιστήµονες, πάει να πει ότι είναι πιο έξυπνοι από µας τους Έλληνες; 

ΠΕΤΡΟΣ: ∆ε νοµίζω, κυρία … Άλλωστε τώρα µε την αποκρυπτογράφηση του DNA, του 

ανθρώπινου γονιδιώµατος, οι επιστήµονες λένε πως όλοι οι άνθρωποι έχουν τις ίδιες 

ικανότητες, κανένας δεν κληρονοµεί κάτι ξεχωριστό, που να τον κάνει ανώτερο απ’ 

τους άλλους … 

∆ΑΣΚΑΛΑ 2: Έχεις δίκιο, Πέτρο. Το περιβάλλον, οι συνθήκες µέσα στις οποίες ζει ο 

κάθε άνθρωπος είναι αυτές που τον βοηθούν να προοδέψει…και δυστυχώς οι συνθή-

κες δεν είναι οι ίδιες παντού… Οι συνθήκες ζωής στην Αµερική και στη Γερµανία 

βοήθησαν τους λαούς αυτούς να προοδέψουν και να αναπτυχθούν … Το ίδιο συµ-

βαίνει και µε µας τους Έλληνες και τους Αλβανούς … Εµείς ζούµε καλύτερα ,το αλ-

βανικό κράτος έχει προβλήµατα σοβαρά, σιγά σιγά και οι Αλβανοί θα αποκτήσουν 

καλή οικονοµία, θα αναπτυχθούν, θα λειτουργήσει σωστά το κράτος τους, θα βρουν 

το δρόµο τους προς την πρόοδο και οι Αλβανοί δε θα αναγκάζονται να ξενιτεύονται, 

για να καλυτερέψουν τη ζωή τους … Βγείτε τώρα διάλειµµα και τα ξαναλέµε … 

 

                                                   (Στο διάλειµµα) 

(τα παιδιά µια παρέα συζητούν έντονα. Τα δυο Αλβανάκια κάθονται παράµερα και το τσιγ-

γανάκι παίζει µόνο του) 
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ΦΕΝΙΑ: Ελάτε, πάµε για παιχνίδι. 

ΠΕΤΡΟΣ: Να πάρουµε και τα Αλβανάκια και το τσιγγανάκι στην παρέα µας 

ΜΙΧΑΛΗΣ: Έλα, µωρέ, τι τους θες αυτούς; Μ’ Αλβανούς και γύφτους θ’ ασχολούµαστε 

τώρα; 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ: Εγώ δεν το βλέπω σωστό να τους αποµονώνουµε … συµµαθητές µας είναι .. 

ΦΕΝΙΑ: Ε και; Εγώ φιλίες µ’ αυτούς δεν πιάνω. 

           (τα παιδιά κάνουν πως συζητούν έντονα και µιλούν τα δυο Αλβανάκια) 

ΠΑΙ∆Ι Β΄: Τ' ακούς; ∆ε µας θέλουν… 

ΠΑΙ∆Ι Α΄: ∆εν πειράζει … Σιγά σιγά θα µας συνηθίσουν, θα µας βάλουν στην παρέα 

τους … ∆εν άκουσες τη δασκάλα µας; Τα ίδια έπαθε κι αυτή µικρή στη Γερµανία … 

ΠΑΙ∆Ι Β΄: Καλή, πολύ καλή η δασκάλα µας, ωραία µας µίλησε… 

ΠΑΙ∆Ι Α΄: Είδες, που απογοητεύεσαι µε το πρώτο! Και η δασκάλα µας καλή είναι και τα 

παιδιά θα µας συνηθίσουν… 

ΠΑΙ∆Ι Β΄: Ναι, αλλά αν έµενε η άλλη δασκάλα, που ‘φυγε; Φαρµακόγλωσσα ήταν … 

Ευτυχώς έφυγε, δε θα τα πηγαίναµε καλά … Και το τσιγγανάκι το είδες; ∆εν είναι 

σαν και µας λέει … Εµείς είµαστε Αλβανοί … 

ΠΑΙ∆Ι Α΄: ∆εν καταλαβαίνει το καηµένο ότι κι αυτό το βλέπουν µε µισό µάτι, ότι το πε-

ριφρονούν… 

                                (µιλούν πάλι τα παιδιά) 

ΡΗΝΙΩ: Και ‘γω συµφωνώ µε τον Πέτρο και τη Χριστίνα… Πρέπει να πάρουµε στην 

παρέα µας και το τσιγγανάκι και τ' αλβανάκια … Πρέπει να τα βοηθήσουµε µε την 

αγάπη µας … Έτσι δεν είπε και η κυρία; 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Ένα σωρό προβλήµατα έχουν, µην τους δηµιουργούµε και ‘µεις κι άλλα… 

ΠΕΤΡΟΣ: Μιχάλη και Φένια δεν είναι σωστό αυτό που κάνετε, είναι σκληρό … Είναι 

χρέος µας να τους βοηθήσουµε στα µαθήµατα, να µάθουν καλά τη γλώσσα µας… 

ΜΙΧΑΛΗΣ: Εγώ επιµένω, δε θέλω φιλίες µ’ Αλβανούς και γύφτους … 

ΡΗΝΙΩ: Έλα, βρε Μιχάλη, µη γίνεσαι κακός … Ελάτε, πάµε, είναι ώρα για µάθηµα… 

(Στην τάξη πάλι) 
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∆ΑΣΚΑΛΑ: Ελάτε, παιδιά, καθίστε … θα συνεχίσουµε την κουβέντα που ‘χαµε πριν. 

Είναι πολύ ενδιαφέρουσα.. 

ΦΕΝΙΑ: (σηκώνεται απότοµα απ’ την καρέκλα κι αρχίζει να φωνάζει) Αχ αχ, κυρία, έχα-

σατο χρυσό σταυρουδάκι µου… Κάποιος µου το πήρε, κάποιος µου το ‘κλεψε. Να, 

το είχα εδώ, στο τσεπάκι της τσάντας…Μου το κλέψαν, κυρία, µου το κλέψαν… 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ: Έλα, βρε Φένια, για κοίτα καλά … Ποιος θα σου κλέψει το σταυρουδάκι 

σου; (σκύβει και ψάχνει κάτω απ’ το θρανίο) 

∆ΑΣΚΑΛΑ 2: ∆ε νοµίζω, Φένια, να υπάρχει κάποιος κλέφτης εδώ. Για κοίτα καλά, µην 

σου ‘πεσε κάπου… 

ΦΕΝΙΑ : ∆ε µου ‘πεσε, κυρία, µου το κλέψαν… 

ΠΕΤΡΟΣ: Κανείς µας δεν είναι κλέφτης εδώ … 

ΜΙΧΑΛΗΣ: Τι λες; Και οι Αλβανοί και οι γύφτοι τι είναι; Κλέφτες δεν είναι; Σίγουρα 

κάποιος απ’ αυτούς θα στο ‘κλεψε το σταυρουδάκι, Φένια … 

∆ΑΣΚΑΛΑ 2: Σιωπή, Μιχάλη. ∆εν µπορείς να κατηγορείς κανέναν χωρίς αποδείξεις… 

ΦΕΝΙΑ: Κάποιος απ’ αυτούς µου το ‘κλεψε το σταυρουδάκι κυρία, να τους ψάξουµε… 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ: (σηκώνεται)Νάτο το σταυρουδάκι σου, Φένια, εδώ είναι, κάτω απ’ το θρανίο 

… Άδικα κατηγορείς άλλους … 

∆ΑΣΚΑΛΑ 2: Είδατε Μιχάλη και Φένια, πόσο άδικο είχατε … Είναι πολύ κακό να κα-

ταδικάζουµε κάποιον χωρίς αποδείξεις … Ελάτε τώρα, ζητήστε συγνώµη απ’ τους 

συµµαθητές σας να συνεχίσουµε τη συζήτησή µας… 

ΜΙΧΑΛΗΣ, ΦΕΝΙΑ: Συγνώµη, παιδιά … 

ΤΣΙΓΓΑΝΑΚΙ: Εµένα, Φένια, µη µε ξαναπείς κλέφτη … Εγώ κλέφτης δεν είµαι …Και 

σταυρουδάκι σαν το δικό σου και καλύτερο έχω… 

∆ΑΣΚΑΛΑ 2: Ησυχάστε τώρα, ένα λάθος έγινε … Ας συνεχίσουµε την κουβέντα … 

Ξέρετε πώς λέµε κάποιον που δεν αποδέχεται τους συνανθρώπους του, που είναι 

διαφορετικοί; Πώς λέµε αυτόν που µισεί τους άλλους, γιατί ανήκουν σ’ άλλη φυλή, 

έχουν άλλα ήθη και έθιµα ή πιστεύουν σ’ άλλη θρησκεία; 

ΠΑΙ∆Ι Α΄: Λέγεται ρατσιστής, κυρία… 

∆ΑΣΚΑΛΑ 2: Ναι, πώς το ξέρεις; 
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ΠΑΙ∆Ι Α΄: Το νιώθω, κυρία, σχεδόν καθηµερινά… Κάποιοι µας αποφεύγουν, µας κοροϊ-

δεύουν και µας κοιτούν µε περιφρονητικό βλέµµα. 

∆ΑΣΚΑΛΑ 2: Είναι πολύ σκληρό, το ξέρω. Αυτή η συµπεριφορά είναι σύµπτωµα ξενο-

φοβίας, ο ρατσισµός όµως είναι πολύ πιο σκληρός, κρύβει πολύ µίσος…κάνει τους 

ανθρώπους σκληρούς και απάνθρωπους … 

ΠΕΤΡΟΣ: ∆ηλαδή, κυρία, η ξενοφοβία, είναι, σα να λέµε, το σκαλί, που, αν δεν προσέ-

ξεις, µπορεί να σε οδηγήσει στο ρατσισµό… 

∆ΑΣΚΑΛΑ 2: ∆υστυχώς, έτσι είναι, Πέτρο … 

ΦΕΝΙΑ: ∆ηλαδή, κυρία, εγώ και ο Μιχάλης είµαστε ξενόφοβοι και ρατσιστές; Τόσο κα-

κοί είµαστε! 

∆ΑΣΚΑΛΑ 2: Όχι, όχι δεν είστε, γιατί είστε παιδιά και δεν ξέρετε ακόµα πόσο κακό 

µπορεί να κάνει ο ρατσισµός. Οι ρατσιστές µισούν τους διαφορετικούς συνειδητά, 

τους µισούν και µπορούν να φτάσουν ακόµα και στο έγκληµα. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ : Οι Έλληνες είµαστε ρατσιστές, κυρία; 

∆ΑΣΚΑΛΑ 2 : ∆εν µπορώ να ξέρω σίγουρα…Μια έρευνα όµως που διάβασα τελευταία 

στις εφηµερίδες, έρευνα επίσηµη του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου φαινοµένων ρα-

τσισµού και ξενοφοβίας, έδειξε, δυστυχώς, πως ερχόµαστε πρώτοι µεταξύ των λαών 

της Ε.Ο.Κ…Μα νοµίζω πως θα αδικούσε κανείς κατάφωρα τους Έλληνες, αν τους 

έλεγε όλους ρατσιστές…Αλλά θα αδικούσε και την πραγµατικότητα, αν τους κήρυσ-

σε όλους φιλόξενους…Όπως θα ήταν µεγάλο λάθος αν λέγαµε όλους τους ξένους 

εγκληµατίες… 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ : Κάθε βράδυ όµως, κυρία, οι τηλεοράσεις κι αρκετές εφηµερίδες κάθε µέ-

ρα παρουσιάζουν τους αλλοδαπούς σαν την πηγή όλων των κακών, πως κλέβουν , 

πως ληστεύουν και σκοτώνουν… 

∆ΑΣΚΑΛΑ 2 : ∆υστυχώς, τα Μέσα Ενηµέρωσης έδωσαν µεγάλη έµφαση στα λίγα τρα-

γικά περιστατικά βίας µε πρωταγωνιστές ξένους , αποσιωπώντας ότι οι πολλοί είναι 

φιλήσυχοι άνθρωποι, που δουλεύουν σκληρά. Πριν λίγο καιρό, µάλιστα, ο ίδιος ο 

υπουργός της εθνικής µας οικονοµίας δήλωσε πως η ανάπτυξη , που είχαµε τα τελευ-

ταία χρόνια, οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στους οικονοµικούς µετανάστες… 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ: Κυρία, διάβασα σε µια εφηµερίδα πως κάποιοι νεαροί ρατσιστές στη Γερ-
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µανία έβαλαν φωτιά σ’ ένα σπίτι Τούρκων µεταναστών…Έκαψαν το σπίτι και την 

οικογένεια … Φοβερό, τροµερό! 

ΠΕΤΡΟΣ: Εγώ διάβασα πως, πάλι στη Γερµανία, ρατσιστές χτύπησαν άσχηµα δύο Έλ-

ληνες µετανάστες και τους έσωσαν απ’ το θάνατο Τούρκοι µετανάστες …  

ΜΙΧΑΛΗΣ: Τούρκοι τους βοήθησαν; Μα αυτοί είναι εχθροί µας!  

∆ΑΣΚΑΛΑ: Εχθροί µας;… Ο απλός λαός δεν έχει να χωρίσει τίποτα µε µας… Να, είδα-

τε! Τούρκοι και βοήθησαν Έλληνες την ώρα του κινδύνου … 

ΡΗΝΙΩ: Και τους ‘κάψαν ζωντανούς τους φουκαράδες τους Τούρκους; Και να σκεφτείς 

ότι το ‘καναν µόνο και µόνο επειδή ήταν ξένοι µετανάστες! Ούτε θηρία να ήταν! 

∆ΑΣΚΑΛΑ 2: Βλέπετε λοιπόν, που µπορεί να φτάσει ένας ρατσιστής! Ευτυχώς εµείς 

στην Ελλάδα δεν έχουµε τέτοια φαινόµενα ακραία. Υπάρχει  ξενοφοβία αλλά τέτοια 

σοβαρά ρατσιστικά περιστατικά δεν έχουµε και η έρευνα που σας έλεγα πριν έδειξε 

και κάτι ακόµα… έδειξε πως ξενόφοβοι είναι οι µεγάλοι και όχι τα παιδιά… Πρέπει 

να προσέχουµε όµως µην µας ποτίσει το δηλητήριο του ρατσισµού … 

ΠΑΙ∆Ι Α΄: Η µάνα µου, κυρία, µου είπε πως οι αρχαίοι Έλληνες πρόσεχαν και αγαπού-

σαν τους ξένους… 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Α το ξέρω… Είχαν µάλιστα και θεό για τη φιλοξενία, τον Ξένιο ∆ία … Οι 

ξένοι ήταν ιερά πρόσωπα στην αρχαία Ελλάδα… 

∆ΑΣΚΑΛΑ 2: Σταυροδρόµι του κόσµου ήταν και είναι η Ελλάδα. Πάντα είχαµε και θα 

‘χουµε ξένους…Όταν µιλούµε για τον ξένο είναι σα να µιλούµε για τον εαυτό µας κι 

αυτό µας υποχρεώνει να βλέπουµε µε τα µάτια της ψυχής, να µπαίνουµε στο νου του 

ξένου, να µοιραζόµαστε τα πάθια του…∆ε φτάνει µόνο να καµαρώνουµε για τους 

προγόνους µας, πρέπει να παραδειγµατιζόµαστε κιόλας απ’ αυτούς… 

ΤΣΙΓΓΑΝΑΚΙ: Εγώ, κυρία, δεν είµαι ξένος, εδώ ζω, εδώ έζησαν οι παππούδες µας, εδώ 

ζουν και οι γονείς µου και όµως όλοι µας βλέπουν για κατώτερους, γύφτους µας λένε 

… Εµείς οι τσιγγάνοι, κυρία, είµαστε µια άλλη φυλή, έχουµε τις δικές µας παραδό-

σεις, το δικό µας τρόπο ζωής και ξέρω πως όταν οι άλλοι είναι κακοί µαζί µας γινό-

µαστε και µεις κακοί κι αυτό δεν είναι καλό για κανέναν… και για την πατρίδα µας 

δεν είναι καλό.  

∆ΑΣΚΑΛΑ 2: ∆ίκιο έχεις, οι Τσιγγάνοι είναι µια φυλή ελεύθερη, µια φυλή που ‘χει πε-
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ρηφάνια. Ζουν διαφορετικά από µας τους άλλους, αλλά αυτό δεν πρέπει να µας πει-

ράζει, µπορούµε να ζήσουµε µαζί ο καθένας µε τις ιδιαιτερότητές του, χωρίς απο-

κλεισµούς, µε ανεκτικότητα και κατανόηση… 

ΤΣΙΓΓΑΝΑΚΙ: Εµάς το κράτος δε µας προσέχει, δε µας βοηθάει, έτσι λέει ο πατέρας 

µου … µας θυµούνται, λέει, οι πολιτικοί  την παραµονή των εκλογών, να µας πάρουν 

τις ψήφους και µετά µην τους είδατε, µας ξεχνάνε … 

ΠΕΤΡΟΣ: Έτσι, όπως τα λέει, είναι κυρία … αιώνες τώρα οι τσιγγάνοι µένουν στο έλεος 

του Θεού … Είναι συµπατριώτες µας, κάποτε το κράτος µας πρέπει να ενδιαφερθεί 

περισσότερο γι’ αυτούς … 

ΦΕΝΙΑ: Αλλά, κυρία, οι Αλβανοί µπαίνουν παράνοµα στη χώρα µας κατά χιλιάδες, κα-

νείς µας δεν ξέρει ποιος µπαίνει και ποιος βγαίνει, τι σόι άνθρωποι είναι… 

∆ΑΣΚΑΛΑ 2: Και γι’ αυτό, Φένια, πρέπει τα δύο κράτη να συµφωνήσουν και να πάρουν 

µέτρα να λυθεί το πρόβληµα αυτό … να ελέγχονται όλοι όσοι περνούν τα σύνορα… 

Να έρχονται εδώ νόµιµα… Να δουλεύουν νόµιµα, να πληρώνονται κανονικά µερο-

κάµατα και να πληρώνουν και για την ασφάλισή τους, να πάρουν σύνταξη στα γερά-

µατα… 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ: Μόνο µε αγάπη µπορούµε να ζούµε ειρηνικά και οι λαοί να προοδεύουν… 

ΡΗΝΙΩ: «Αγαπάτε αλλήλους», είπε  ο Χριστός … 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ: ∆ε φτάνει αυτό … Να αγαπάµε και τους εχθρούς µας ακόµα, είπε … 

ΜΙΧΑΛΗΣ: Και τους εχθρούς µας; Και πως µπορεί κανείς, κυρία, να αγαπάει τον εχθρό 

του; 

∆ΑΣΚΑΛΑ 2: ∆ύσκολο είναι, Μιχάλη, πολύ δύσκολο … Χρειάζεται δύναµη, δύναµη 

ψυχής, περίσσευµα καρδιάς … 

ΦΕΝΙΑ: Ναι, αλλά, κυρία, ο Χριστός ήταν Θεός και ’µεις είµαστε άνθρωποι, αδύναµοι, 

µε τις κακίες µας και τα κουσούρια µας… 

∆ΑΣΚΑΛΑ 2: Αν βάλουµε την αγάπη στην καρδιά µας, θα ‘χουµε όλοι µέσα µας ένα 

µικρό Θεό, αλλά να µην τον κρατήσουµε µόνο για τον εαυτό µας …Ας προσφέρει ο 

καθένας το µικρό Θεό , που ‘χει µέσα του, για να δηµιουργήσουµε τον ένα, το µεγά-

λο Θεό της Αγάπης…  
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ΜΙΧΑΛΗΣ: Εύκολο το ‘χετε, κυρία, αυτό … 

∆ΑΣΚΑΛΑ 2: ∆ύσκολο, πολύ δύσκολο είναι να γίνει µα πρέπει να είµαστε αισιόδοξοι, 

να µην εγκαταλείπουµε την ελπίδα για έναν κόσµο καλύτερο… Ελάτε τώρα … µπο-

ρείτε να πηγαίνετε … νοµίζω πως το σηµερινό µάθηµα είχε πολύ µεγαλύτερη αξία 

απ’ όποιο άλλο µάθηµα … Να πάτε το καλό … αύριο πάλι … Να πάτε στο καλό … 

ΠΑΙ∆ΙΑ: Γεια σας, κυρία … 

(η χορωδία τραγουδά το τραγούδι «Παραπονεµένα λόγια», από το δίσκο του Γ. Μαρκό-

πουλου «Σεργιάνι στον κόσµο»: 

Το σεργιάνι µας στον κόσµο ήταν δέκα µέτρα γης/΄οσο πιάνει ένα σπίτι και ο τοίχος µιας 

αυλής 

                                          Ρεφρέν 

Παραπονεµένα λόγια έχουν τα τραγούδια µας/γιατί τ’ άδικο το ζούµε µεσ’ από την κούνια 

µας(2) 

 

Στης ανάγκης τα θρανία και στης φτώχειας το σχλειό/µάθαµε την κοινωνία και τον κόσµο 

τον παλιό 

Παραπονεµένα λόγια…. 

 

 

ΣΚΗΝΗ Γ΄ 

(Στο σπίτι) 

ΜΑΝΑ: (κάθεται, πλέκει-ή κάτι άλλο- και µονολογεί) Καλά βολευτήκαµε … καλά είναι 

… Μακριά απ’ την πατρίδα είµαστε µα δουλειά να υπάρχει και όλα γίνονται… Να 

βγάλουµε λίγα χρήµατα να ‘χουµε ένα κοµπόδεµα … Βρήκε δουλειά ο ∆υσσέας 

στην οικοδοµή, τα παιδιά πάνε σχολείο, βολεύτηκα και γω µε τα πλυσίµατα και τα 

σιδερώµατα… καλά είµαστε τώρα …  

   (εµφανίζονται τα παιδιά) 

ΠΑΙ∆Ι Α΄: Γεια σου, µάνα … Τι κάνεις; Παραµιλάς ξύπνια; 

ΜΑΝΑ: Καλώς τα µου, καλώς τα µου τ' αγγελούδια … Πως πήγε η πρώτη µέρα στο 
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σχολείο; Καλά ε …  

ΠΑΙ∆Ι Β΄: Καλά µάνα … Ήρθε καινούργια δασκάλα. 

ΠΑΙ∆Ι Α΄: Και να δεις µάνα, τι καλή που είναι! Μας µίλησε σήµερα τόσο όµορφα µα 

τόσο όµορφα! 

ΠΑΙ∆Ι Β΄: Κι έβαλε στη θέση τους δυο συµµαθητές µας που µας βλέπουν µε µισό µάτι, 

επειδή είµαστε, λέει, αλβανάκια … 

ΠΑΙ∆Ι Α΄: Είδες πώς µαζεύτηκαν την ώρα που µας µιλούσε η κυρία για το ρατσισµό; 

Νοµίζω πως µετάνιωσαν για  τη στάση τους … Κατάλαβαν το λάθος τους. 

ΜΑΝΑ: Τα ‘παµε αυτά … µη στενοχωριέστε, πάντα θα υπάρχει και κάποιος κακός, δεν 

µπορεί να ‘ναι όλοι καλοί… 

ΠΑΙ∆Ι Α΄: Μα τα πολλά παιδιά, µάνα, µας φέρθηκαν σωστά, µας δέχτηκαν καλά… Με 

τον καιρό θα γίνουµε φίλοι … 

ΜΑΝΑ: Έτσι µπράβο … όλα καλά θα πάνε … 

ΠΑΙ∆Ι Β΄: Και να δεις µάνα και το τσιγγανάκι που ‘χουµε στην τάξη, που όλοι γύφτο το 

κοροϊδεύουν, κι αυτό λέει πως εµείς τ' αλβανάκια είµαστε κατώτερα απ’ τα τσιγγα-

νάκια … Τ' ακούς, µάνα; Χειρότερα κι απ’ τα γυφτάκια … 

ΜΑΝΑ: Μη δίνεις σηµασία, Μάχο…Κι αν είσαι, παιδί µου, Τσιγγάνος κι αν είσαι Αλ-

βανός, Κινέζος ή Αµερικανός, Έλληνας ή Τούρκος, άνθρωπος είσαι… Ο θεός όλους 

ίσους µας έπλασε, εµείς χωρίζουµε τους ανθρώπους σε κατηγορίες … Και το τσιγγα-

νάκι δεν καταλαβαίνει τη θέση του … Παιδί είναι … χρόνια καταπίεση, αιώνες πε-

ριφρόνησης έζησαν και οι τσιγγάνοι και τώρα που ήρθαµε εµείς από την Αλβανία µε 

τόσα προβλήµατα, νοιώθουν και οι Τσιγγάνοι πως υπάρχουν και χειρότερα απ’ αυ-

τούς, νοιώθουν σα να ανέβηκαν ένα σκαλί παραπάνω στην κοινωνία …  

ΠΑΙ∆Ι Β’: (λυπηµένα, πιάνει τα χέρια της  µάνας) Μάνα, θέλω να γυρίσουµε ξανά στην 

πατρίδα, στο χωριό µας…Είµαστε ξένοι εδώ, µάνα, δε µας θέλουν… 

ΠΑΙ∆Ι Α’: Πώς δε µας θέλουν! Μη λες ψέµατα! Η Χριστίνα, ο Πέτρος, η Ρηνιώ είδες; 

Μας αγαπούν, µας θέλουν για φίλους τους… 

ΠΑΙ∆Ι Β’: Εµένα όµως δε µ’ αρέσει εδώ στα ξένα… θέλω το χωριό µου…Θέλω το περι-

στεράκι µου, τον Πίτσι φίτσι.. 
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ΜΑΝΑ: Τώρα που αρχίζουν να στρώνουν τα πράγµατα θα φύγουµε; Έλα εδώ κοντά µου, 

έλα…(τον παίρνει αγκαλιά) 

ΠΑΙ∆Ι Β’: Είµαστε ξένοι εδώ, µάνα…∆ε µας θέλουν…∆ύσκολα τα ξένα, µάνα…. 

ΜΑΝΑ : Έλα, όλα δύσκολα τα βλέπεις…Ξέρεις τι έκανε η συχωρεµένη η γιαγιά σου σαν 

είχε στενοχώριες, ντέρτια, καηµούς…. 

ΠΑΙ∆Ι Β’: Τι έκανε, µάνα; 

ΜΑΝΑ : Καθόταν, που λες, στο λιακωτό και τραγούδαγε…Και µη νοµίσεις πως τραγού-

δαγε τραγούδια της χαράς, για να της φύγει η πίκρα! Λυπητερά τραγούδαγε, τραγού-

δια του καηµού, και έτσι λυτρώνονταν…Έλα, έλα να πούµε µαζί ένα τραγούδι της 

ξενιτιάς και να δεις πως θα νοιώσεις καλύτερα… 

(τραγουδούν µε τη χορωδία ένα κοµµάτι απ’ το τραγούδι «Ξενιτιά» της Ε. Αρβανιτάκη από 

το δίσκο «Τα κορµιά και τα µαχαίρια») 

                                          Ξενιτιά 

Ψηλά βουνά και σεις των άστρων θωριές/ποτάµια αχνά, ελάτια, δάφνες, µυρτιές 

                                       Ρεφρέν                

 Την καρδιά µου, αχ φωτιά µου, όποιος δει/να του πει ναρθεί κοντά µου µην αργεί 

Ξενιτιά µου, έρωτά µου, φως κι αυγή/πριν  ραγίσει  απ’ το σεβντά µου όλη η γη 

Φαράγγια υγρά και ‘σεις των  δράκων σκιές , αϊτών φτερά κι ανέµων µαύρες φωλιές.  

                                          Ρεφρέν            

Την καρδιά µου,……………. 

(εµφανίζεται ο πατέρας) 

ΠΑΤΕΡΑΣ: Γεια σας, γεια σας … Τι γίνεται, βρε παιδιά; Πώς παν τα κέφια σήµερα; Τι 

λυπητερό τραγούδι ήταν αυτό π’ άκουσα; 

ΜΑΝΑ: Θυµηθήκαµε το χωριό, ∆υσσέα, το σπίτι µας , την πατρίδα.. 

 ΠΑΤΕΡΑΣ:Άσε το χωριό ,Τάνια, ∆ε θα φύγει από κει…Εδώ, τώρα, τι κάνουµε.. Τι λέει 

το σχολείο, παιδιά; Καλά τα πήγαµε; 

ΠΑΙ∆ΙΑ: Καλά, πατέρα, καλά… 

ΜΑΝΑ: Τι έγινε, ∆υσσέα, πώς πήγε η δουλειά σήµερα; 
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ΠΑΤΕΡΑΣ: Καλά, Τάνια, µεροκάµατο έχουµε … µα τα πράγµατα δυσκόλεψαν… 

ΜΑΝΑ: Τι έγινε; Γιατί το λες αυτό; Μην και σε διώξει απ’ τη δουλειά τα’ αφεντικό; 

ΠΑΤΕΡΑΣ: Όχι, µην ανησυχείς, καλά πάµε στη δουλειά … Καλό το αφεντικό… να, σή-

µερα µας πήγε και µας κέρασε και τσίπουρα… µα έµαθα, το λένε τα ραδιόφωνα, οι 

τηλεοράσεις, πως τρεις δικοί µας, Αλβανοί, µπήκαν σ’ ένα σπίτι και λήστεψαν δύο 

γερόντους, τους τραυµάτισαν σοβαρά κιόλας …Χαµένα κορµιά, εγκληµατίες… 

ΜΑΝΑ: Για όνοµα του Θεού, δεν ξέρουν τι κάνουν! Να, γιατί βγαίνει το όνοµα στους 

Αλβανούς … Άντε µετά να πείσεις τον Έλληνα ότι δεν είναι όλοι οι Αλβανοί το ί-

διο… 

ΠΑΤΕΡΑΣ: Θα πεις καµιά φορά έχει δίκιο ο Αλβανός, που παραφέρεται … δουλεύει σαν 

το σκυλί κι όταν έρθει η ώρα της πληρωµής κάποιοι πονηροί όχι µόνο δεν πληρώ-

νουν, αλλά τον καταγγέλλουν στην αστυνοµία… Τι να κάνεις; Ανεβαίνει το αίµα στο 

κεφάλι … Μα τούτα που γίνονται χωρίς λόγο και αιτία, να µπουν στο ξένο σπίτι να 

ληστέψουν και να σκοτώσουν είναι έγκληµα…Τοµάρια, χαµένα κορµιά… 

ΜΑΝΑ: Ρεµάλια δικά µας τα κάνουν αυτά και µετά την πληρώνουµε όλοι µας… 

ΠΑΤΕΡΑΣ: Και βέβαια την πληρώνουµε όλοι µας χωρίς να φταίµε… Πληροφορήθηκα 

πως η αστυνοµία ετοιµάζει «σκούπα»… θα µαζέψουν όλους τους Αλβανούς και θα 

τους διώξουν. Φορτώνουν στην κλούβα δικαίους και αδίκους και από κει που 

‘ρθαν… 

ΠΑΙ∆Ι Α΄: Θα µας πιάσουν και µας πατέρα; Θα µας διώξουν; 

ΠΑΙ∆Ι Β΄: Θα µας βάλουν φυλακή; 

ΠΑΤΕΡΑΣ: Όχι, µην ανησυχείτε, όλα τα χαρτιά µας είναι εντάξει και πράσινη κάρτα έ-

χουµε … δεν υπάρχει φόβος… Πολλοί δικοί µας όµως θα την πληρώσουν χωρίς να 

φταίνε κι αυτό γιατί λίγα καθάρµατα εγκληµατούν… 

ΜΑΝΑ: Είπαµε, αµάν, να ησυχάσουµε, να τα πάλι µπροστά µας τα βρίσκουµε… άντε, 

πάλι απ’ την αρχή ν’ αποδείξουµε ότι δεν είµαστε κλέφτες και ληστές … Πώς να µη 

σε κοιτά καχύποπτα ο Έλληνας µετά; 

ΠΑΤΕΡΑΣ: Εµείς ας κοιτάζουµε τη δουλειά µας… Κακό δεν κάναµε σε κανένα… Το 

µεροκάµατο θέλουµε και καλή καρδιά … Θα δούµε… θα σιάξουν τα πράγµατα … 

µπόρα είναι θα περάσει … Πάµε τώρα µια βολτίτσα να σας κεράσω ένα γλυκάκι … 
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Πληρώθηκα σήµερα… 

ΜΑΝΑ: Άντε, να ξανασάνουµε λίγο … Εγώ όµως  λίγο θα µείνω, ίσα να πιω µια πορτο-

καλαδίτσα, γιατί µετά είναι να πάω στης κυρα-Μαρίας για σιδέρωµα … Πάµε … 

ΠΑΙ∆Ι Β΄(καθώς βγαίνουν)Πατέρα, τώρα πια δεν είµαι Παναθηναϊκός, άλλαξα οµάδα… 

ΠΑΤΕΡΑΣ: Γιατί βρε αλλαξοπίστησες; Έτσι εύκολα αλλάζουν οµάδα; 

ΠΑΙ∆Ι Β΄: Έγινα τώρα ΑΕΚ, σ’ αυτή την οµάδα πήρε µεταγραφή ο δικός µας ο Κόλα … 

Καλύτερα, πατέρα,… µου ‘παν πως η Α.Ε.Κ. φτιάχτηκε από πρόσφυγες Έλληνες, 

που ‘ρθαν απ’ τη Μικρά Ασία και στα πρώτα χρόνια  εδώ δύσκολα, σαν και µας, τα 

‘έβγαζαν πέρα …  

ΠΑΤΕΡΑΣ: Πάµε τώρα για το γλυκάκι µας κι αφού το θες να είσαι µε την ΑΕΚ εντάξει, 

θα σε πάω και µια Κυριακή στο γήπεδό της να το ευχαριστηθείς… 

(ακούγεται ένα κοµµάτι από το τραγούδι «Εντερλέντζι» από το δίσκο του Γκόραν Μπρέ-

γκοβιτς «Ο καιρός των τσιγγάνων». 

 

        

 

 

ΣΚΗΝΗ ∆΄ 

                                       Στο σχολείο ξανά 

(οι µαθητές µπαίνουν στην τάξη, δυο τρεις µαθητές στέκονται και συνοµιλούν) 

 

ΦΕΝΙΑ: Τ' άκουσες χθες στην τηλεόραση; Βούιξαν τα κανάλια … Αλβανοί µπήκαν σ’ 

ένα σπίτι, λήστεψαν και τραυµάτισαν σοβαρά δυο γεροντάκια … Ύστερα µου λες 

ότι οι Αλβανοί είναι καλοί … Το ’χουν το κακό στο αίµα τους λέω εγώ … θα τους 

µαζέψουν λέει όλους και θα τους στείλουν από κει πού ‘ρθαν… 

ΝΙΚΗ: Σώπα, µη φωνάζεις, θα µας ακούσουν οι συµµαθητές µας, τ’ Αλβανάκια, και θα 

πληγωθούν… Τι φταίνε αυτά; … ∆ε µας τα ‘πε η κυρία χθες; Υπάρχουν καλοί και 

κακοί σ’ αυτόν τον κόσµο… 

∆ΑΣΚΑΛΑ 2: Καληµέρα, παιδιά, καθίστε … 
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ΠΑΙ∆ΙΑ: Καληµέρα, κυρία. 

ΡΗΝΙΩ: Να συνεχίσουµε τη χθεσινή κουβέντα  για το ρατσισµό, κυρία; … Πολύ µας ά-

ρεσε χτες… 

∆ΑΣΚΑΛΑ 2: Και βέβαια θα συνεχίσουµε … Ακούστε τι µου είπε ο γείτονάς µου, ο κύ-

ριος Όµηρος, 90 χρονών γέρος, µικρασιάτης πρόσφυγας… 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ: Τον ξέρω, κυρία, τον κύριο Όµηρο, µένει κοντά στο σπίτι µου… Μας χόρ-

τασε ιστορίες απ’ τα παλιά … 

∆ΑΣΚΑΛΑ 2: Ακούστε λοιπόν τι µου είπε: «Καιγόταν η Σµύρνη απ’ άκρη σ’ άκρη στη 

µεγάλη καταστροφή του ‘22… Μυριάδες ο κόσµος στο λιµάνι, σκοτωµός να µπεις σ’ 

ένα καράβι να βγεις απέναντι στα ελληνικά νησιά… Καταφέραµε και µπήκαµε σε 

µια µαούνα, εκατοντάδες πρόσφυγες βγήκαµε στην Μυτιλήνη. ∆ε µας περίµενε κα-

νείς ντόπιος στο λιµάνι … Ζαλικωµένοι τα µπογαλάκια µας, µπήκαµε στην πόλη. Οι 

ντόπιοι δε µας δεχτήκανε … Η Μυτιλήνη έκλεισε πόρτες και παράθυρα. Από κει 

βγήκαµε στον Πειραιά και κει τα ίδια … Έχει πολύ κόσµο η Αθήνα είπαν … Πήγαµε 

στην Πάτρα δε µας ήθελαν και εκεί … Κατεβήκαµε και µεις µε το έτσι θέλω και ρι-

ζώσαµε εκεί… Πολύ αργότερα ήρθαµε στη Ν. Ιωνία, στ’ Αλιβέρι…  

ΦΕΝΙΑ: Μα Έλληνες της Μικράς Ασίας ήταν, γιατί τους συµπεριφέρθηκαν τόσο άπονα; 

ΠΕΤΡΟΣ: Να σου πω εγώ Φένια, γιατί… Γιατί οι άνθρωποι φοβούνται, φοβούνται τους 

ξένους κι όταν αυτοί έρχονται χιλιάδες, ο φόβος γίνεται µεγαλύτερος… Φοβούνται 

για τις περιουσίες τους, φοβούνται µην και πάρουν τις δουλειές τους, φοβούνται να 

δεχτούν ξένους… 

∆ΑΣΚΑΛΑ 2: Σωστά, Πέτρο … Και ξέρετε τι µου ‘πε ακόµα ο κύριος Όµηρος; «θυµώ-

νω πολύ όταν ακούω πως άνθρωποι δικοί µας συµπεριφέρονται άσχηµα σε ξενοµερί-

τες, σε απόκληρους της ζωής και θυµώνω διπλά, όταν διαβάζω στις εφηµερίδες ότι οι 

κάτοικοι στην Αλικαρνασσό της Κρήτης και στην Κίο της Αργολίδας, πρόσφυγες 

Μικρασιάτες σαν και µένα, δε θέλουν τα τσιγγανάκια στα σχολεία τους … Φαίνεται 

πως οι συµπατριώτες µου αυτοί ξέχασαν τα δικά τους, έχασαν τη µνήµη τους… Κι 

όταν ένας λαός χάσει τη µνήµη του, ξεχνά την ιστορία του, χάνει την ταυτότητά 

του… 

ΤΣΙΓΓΑΝΑΚΙ: Θα µε διώξουν και µένα απ’ αυτό το σχολείο; ∆ε θέλω να φύγω, κυρία… 
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ΡΗΝΙΩ,: Μη φοβάσαι, δε θα σε διώξουµε… Εµείς σ’ αγαπάµε, σε θέλουµε κοντά µας… 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Στ’ Ανήλιο του Πηλίου απαγόρευσαν την είσοδο των Αλβανών στα καφε-

νεία…. 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ: Στην Κάλυµνο όµως οι µαθητές του ∆ηµοτικού σχολείου έδωσαν αγώνα,  

για να ξαναγυρίσει στο σχολείο η µικρή Αλβανίδα συµµαθήτριά τους, που ‘χε απε-

λαθεί µε τη µάνα της, γιατί, λέει, δεν ήταν εντάξει τα «χαρτιά» τους…Το ΄έγραψαν 

οι εφηµερίδες και το ΄παν στις τηλεοράσεις…Ήταν συγκινητικό αυτό που έκαναν τα 

παιδιά… 

∆ΑΣΚΑΛΑ 2 : Επιβεβαιώνεται έτσι η έρευνα του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου, που 

δηµοσιεύτηκε πριν λίγο καιρό στις εφηµερίδες και έδειξε πως το πρόβληµα της ξε-

νοφοβίας και του ρατσισµού αφορά κυρίως τους µεγάλους…  

ΠΕΤΡΟΣ:  ∆ιάβασα και γω κάπου πως το σύνολο των αλλοδαπών µαθητών στη χώρα 

µας είναι  16% δηλαδή περίπου 100.000 µαθητές και πως τα επόµενα χρόνια θα αυ-

ξηθεί αυτός ο αριθµός… Είµαστε αναγκασµένοι να συνηθίσουµε να ζούµε µε τους 

ξένους … 

∆ΑΣΚΑΛΑ 2: Έτσι είναι, Πέτρο … 

ΜΙΧΑΛΗΣ: Μου ‘πε, κυρία, ο πατέρας µου πως αν δεν ήταν οι Αλβανοί, οι Πολωνοί, οι 

Ρουµάνοι µετανάστες δε θα µπορούσαν οι γεωργοί να καλλιεργήσουν τα χωράφια 

τους και να µαζέψουν τη συγκοµιδή τους … Κάνουν δουλειές που εµείς οι Έλληνες 

δε θέλουµε να τις κάνουµε… 

ΠΕΤΡΟΣ: Θυµούµαι το καλοκαίρι στο χωριό … Έψαχνε ο παππούς µου εργάτες να µα-

ζέψει τα ροδάκινα απ’ το περιβόλι … Πάει στην πλατεία απογευµατάκι όπου οι νέοι 

του χωριού έπιναν το φραπέ τους και καλαµπούριζαν … Τους πλησιάζει ο παππούς 

και τους λέει «∆έκα χιλιάδες µεροκάµατο, ποιος θέλει αύριο να ‘ρθει στο χωράφι για 

δουλειά;» Τον κοιτούν µε ύφος οι νεαροί και του λένε «Άσε ρε παππού που θα πάµε 

στο χωράφι µες στο λιοπύρι για δέκα χιλιάδες… Πάρε κανέναν Αλβανό!». Αυτό έ-

κανε και ο παππούς µου πήρε Αλβανούς κι έκανε τη δουλειά του… Εµείς µάθαµε 

στην καλοπέραση. 

∆ΑΣΚΑΛΑ 2: Προσφέρουν οι µετανάστες, προσφέρουν στην ανάπτυξη της οικονοµίας 

της πατρίδας µας… Πρέπει όµως να τονίσω ότι είναι αναγκαίο να µπει µια τάξη στην 
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είσοδο και στην έξοδό τους απ’ τη χώρα µας. Είναι απαραίτητο να γίνει αυτό που εί-

παµε και χτες, να συνεργαστούν οι κυβερνήσεις µεταξύ τους και να ‘ρχονται οι µε-

τανάστες νόµιµα εδώ … 

ΜΙΧΑΛΗΣ: Κυρία, µετά από όλη αυτή τη συζήτηση που κάναµε κατάλαβα πως έκανα 

λάθος … Θέλω να ζητήσω συγνώµη απ’ τους συµµαθητές µου, γιατί τώρα ξέρω πό-

σο τους πίκρανα… 

ΦΕΝΙΑ: Το ίδιο και ‘γω, κυρία… 

∆ΑΣΚΑΛΑ 2: Μπράβο παιδιά, είναι γενναίο να αναγνωρίζει κανείς το λάθος του … Θέ-

λω να τελειώσουµε αυτή µας τη συζήτηση µε τα λόγια που είπε ο απόστολος Παύλος 

σε µια επιστολή του, προς Κολασσαείς νοµίζω… «Ουκ ένι Ιουδαίος ή Έλλην, Σκύ-

θης ή βάρβαρος, άρσεν ή θήλυ, δούλος ή ελεύθερος, αλλά τα πάντα και εν πάσι Χρι-

στός» δηλαδή «∆εν είναι κανένας ανώτερος ή κατώτερος είτε είναι Ιουδαίος είτε εί-

ναι Έλληνας, είτε δούλος είτε ελεύθερος, όλοι είµαστε ίσοι και τα πάντα είναι Χρι-

στός, τα πάντα είναι ΑΓΑΠΗ»…Ελάτε τώρα να πούµε ένα τραγούδι , που το τρα-

γουδούσα και γω µικρή στη Γερµανία… 

                                 Εγώ ‘µαι Ελληνάκι, εσύ ‘σαι Κινεζάκι 

                                 Αυτός  Αφρικανάκι κι αυτή Ινδιανάκι 

                                Τι σηµασία έχει; Το χρώµα ποιο προσέχει; 

                                      η ΑΓΑΠΗ σύνορα δεν έχει! 

 

                                 Εγώ ‘µαι Ελληνάκι, εσύ ‘σαι Αλβανάκι 

                                  Αυτός απ’ τη Ρωσία κι αυτή απ’ την Ασία 

                                 Τι σηµασία έχει; Τη χώρα ποιος προσέχει; 

                                        η ΑΓΑΠΗ σύνορα δεν έχει! 

ΤΣΙΓΓΑΝΑΚΙ: Να πω και γω ένα τσιγγάνικο τραγούδι, κυρία…(πριν προλάβει ν’ απα-

ντήσει η δασκάλα, το τσιγγανάκι σηκώνεται και τραγουδάει και µαζί του όλα τα παιδιά) 

                                    Ροµ σοσουκάρ, σοσουκάρ τεθενέν του κε 

                                    Ροµέν το λάι  του τεαβές 

                                    Μεϊτζανάµ, µεϊτζανάµ, µεϊτζανά 
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                                    Μεϊτζανάµ το κακιαρντιάς 

                                     Μεϊτζανάµ, µεϊτζανάµ, µεϊτζανά… 

                                     

                                      Ροµ σοσουκάρ, σοσουκάρ τος µεσιέ αβάς 

                                       µεσιές µαγκάβας τε αβάς 

                                      µεϊτζανάµ, µεϊτζανάµ, µεϊτζανάµ 

                                      µεϊτζανάµ του σι ορόµ 

                                       µεϊτζαναµ…… 

                (το τραγούδι είναι από το δίσκο του Ν. Κυπουργού «Ροµ») 

                                       ΠΡΑΞΗ ∆’ 

                                      ΣΚΗΝΗ Α’ 

 (εµφανίζεται στη σκηνή ένας ντελάλης και αναγγέλλει παράσταση Καραγκιόζη) 

ΑΦΗΓΗΤΗΣ: Ακούσατε, ακούσατε! Σήµερα στην κεντρική πλατεία ο µεγάλος ηθοποιός 

Καραγκιόζης Καραγκιοζόπουλος θα µας παρουσιάσει την κοινωνική θεατρική πα-

ράσταση «Ο Καραγκιόζης αντιρατσιστής». Μια παράσταση που θα σας συγκινήσει, 

θα σας συναρπάσει και θα σας διασκεδάσει…Όλοι, µεγάλοι και µικροί, στην κεντρι-

κή πλατεία να παρακολουθήστε την υπέροχη, την απίθανη θεατρική παράσταση «Ο 

Καραγκιόζης αντιρατσιστής»… (επαναλαµβάνει και βγαίνει απ’ τη σκηνή). 

ΠΑΙ∆ΙΑ: Θα πάµε, κυρία, να παρακολουθήσουµε την παράσταση του Καραγκιόζη; Να 

πάµε, κυρία, το θέλουµε πολύ…  

∆ΑΣΚΑΛΑ 2: Και βέβαια θα πάµε, παιδιά, εµπρός, ξεκινάµε… 

              Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΗΣ. 

Κείµενο: Τζήκας Γιάννης 

(ακούγεται η µουσική του Καραγκιόζη και εµφανίζονται στη σκηνή, τραγουδώντας και χο-

ρεύοντας, ο Καραγκιόζης µε το Κολλητήρι) 

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Όπα όπα όπα! Γεια σας καλοί µου άνθρωποι, Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτο-

γάλοι, Έλληνες, Αλβανοί, Αφρικάνοι, Κινέζοι, Γιαπωνέζοι … Γεια και χαρά 

σας…Γεια και χαρά σ’ όλες τις φυλές του κόσµου! Εγώ ο Καραγκιόζης Καραγκιο-
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ζόπουλος σας το δηλώνω, µε βούλα και υπογραφή, πως ο ρατσισµός είναι µίσος, εί-

ναι βία, είναι απανθρωπιά … 

ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ: Μπαµπάκο, σ’ ακούω να µιλάς τον τελευταίο καιρό όλο για το ρατσισµό 

και σε µένα, το παιδί σου, δεν εξήγησες τι στο καλό είναι αυτός ο ρατσισµός… 

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Φτου, ανάθεµα το γονιό του! Ακόµα δε σου εξήγησα, βρε, τι είναι ο 

ρατσισµός; 

ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ: Όχι, µπαµπάκο, δε µου εξήγησες … Μήπως µου µαθαίνεις και τίποτα; 

Όλα στο σχολείο τα µαθαίνω… 

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Ναι, σε βλέπω, πάνσοφος έγινες στο σχολείο!… Απ’ το ‘να αυτί σου 

µπαίνουν όσα  λέει η δασκάλα  κι απ’ τ’ άλλο σου βγαίνουν. 

ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ: Και τι φταίω εγώ, καλέ µπαµπάκο, που ‘ναι τρύπια και τα δυο αυτιά µου; 

Να βουλώσω το ένα µου αυτί, για να µη φεύγουν τα γράµµατα απ’ το κεφάλι µου; 

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Άσε τις εξυπνάδες, βρε … ∆ε σου ‘πε κανένας να βουλώσεις τα αυτιά 

σου … Να ‘χεις το µυαλό σου στα γράµµατα, να προσέχεις τη δασκάλα σου … αυτό 

πρέπει να κάνεις. 

ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ: Καλά, µπαµπάκο, θα προσέχω … θα ‘χω τα’ αυτιά µου δεκατέσσερα… 

Πες µου τώρα τι είναι αυτός ο ρατσισµός… 

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Η λέξη ρατσισµός, Κολλητήρι, βγαίνει από τη λατινική λέξη «ράτσα», 

που σηµαίνει τη φυλή, την καταγωγή, από πού κρατάει η σκούφια µας δηλαδή… 

ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ: Μπράβο, µπαµπάκο. Ποιος είσαι; Το λεξικό του Μπαµπινιώτη είσαι; 

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Τι νόµιζες, βρε µόµολο, όποιος κι όποιος είµαι εγώ; Έχω βγάλει εγώ, 

πανεπιστήµια και πανεπιστήµια! Έχω φάει τη γνώση µε την κουτάλα! 

ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ: Καλό φαΐ η γνώση πατέρα; Και πώς την έφαγες γιουβέτσι ή σούπα; 

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Άσε βρε τις ανοησίες και άκου να µάθεις να µορφωθείς … Είπαµε, 

λοιπόν, ο ρατσισµός βγαίνει από τη λέξη ράτσα …  

ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ: Ναι αυτό το είπαµε, «ούνα φάτσα ούνα ράτσα» όπως λένε και οι Ιτα-

λοί… Πάµε παρακάτω τώρα… 

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Μπράβο, Κολλητήρι, κάτι ξέρεις και συ, δεν είσαι εντελώς αγράµµατο 

… Άκου τώρα 
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ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ: Ακούω µπαµπάκο… Να, κλείνω και το ‘να µου αυτί, για να µη φεύγουν 

απ’ το κεφάλι µου αυτά που λες … 

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Έτσι µπράβο… Ο ρατσισµός, Κολλητήρι, είναι περίπλοκη έννοια, έχει 

βαθύ νόηµα, έχει βάθος… 

ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ: Και τι είναι ο ρατσισµός, πατέρα; Πηγάδι είναι ο ρατσισµός και έχει βά-

θος; 

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Πηγάδα, Κολλητήρι, πηγάδα µαύρη κι άραχλη είναι. Έτσι και πέσεις 

µέσα κάηκες… Φωλιάζει το µίσος στο µυαλό και στην ψυχή του ανθρώπου, το µίσος 

για τους άλλους, τους διαφορετικούς από µας. 

ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ: ∆εν καταλαβαίνω… ποιους µισούµε, µπαµπάκο και γιατί τους µισούµε; 

… Τι µας έκαναν οι άνθρωποι; 

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Να, βρε Κολλητήρι, δε βλέπεις γύρω µας πόσοι ξένοι υπάρχουν: απ’ 

την Αλβανία, την Πολωνία, τη Ρουµανία, την Αφρική…. 

ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ: Και γιατί να τους φοβόµαστε αυτούς; Τ' αλβανάκια ο Σαλί και ο Μίρη, 

φιλαράκια µου είναι στο σχολείο… 

ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ: Φοβούνται, Κολλητήρι µου, οι άνθρωποι, φοβούνται µην τους ληστέ-

ψουν, µην του κλέψουν, ακόµα και µην τους σκοτώσουν… 

ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ: Ναι, αλλά ακούω, µπαµπάκο, στα ραδιόφωνα και στις τηλεοράσεις ότι 

αυτοί οι ξένοι κάνουν πολλές παρανοµίες, µπορεί και να ‘χουν δίκιο οι άνθρωποι να 

φοβούνται … 

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Μπορεί κάποιοι να κάνουν, Κολλητήρι, µα όχι όλοι … Λίγοι απ’ τους 

ξένους κάνουν παρανοµίες… µαφία είναι αυτοί! … Υπάρχουν όµως και άνθρωποι, 

που χωρίς να το θέλουν, µες στην απελπισία τους µπορεί να παρανοµήσουν … Να 

πριν λίγο καιρό ένας Ρουµάνος µπήκε σ’ ένα φούρνο κι άρπαξε µια φρατζόλα ψω-

µί… 

ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ: Είπες φρατζόλα, µπαµπάκο, και διαµαρτυρήθηκε η κοιλιά 

µου…∆ιαδήλωση κάνουν τα εντεράκια µου! 

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Σώπα, βρε λυσσάρικο, όλο στο φαΐ το ‘χεις το µυαλό σου! Σου έλεγα 

λοιπόν πως ο Ρουµάνος µπήκε στο φούρνο κι άρπαξε τη φρατζόλα…µέεερες είχε να 

φάει ο άνθρωπος!…τον έπιασαν και τον έκαναν τούµπανο στο ξύλο, τον πήγαν στο 
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δικαστήριο και ο δικαστής τον αθώωσε.. Το ψωµί το άρπαξε για να ζήσει ο άνθρω-

πος, Κολλητήριιιι… 

ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ: Και τι πρέπει να κάνουµε εµείς, µπαµπάκο; Τι να κάνουµε µ’ όλους αυ-

τούς τους ξένους που µαζεύτηκαν εδώ; 

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Αγώνα, Κολλητήρι, αγώνα κατά του ρατσισµού. Θα είµαστε αντιρα-

τσιστές… 

ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ: Αντιρατσιστές…αντιρατσιστές (ξύνει το κεφάλι του)… ∆ηλαδή το αντί-

θετο του ρατσισµού…Που πάει να πει, µπαµπάκο, ότι θα αγαπούµε όλους τους ξέ-

νους… 

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Μπράβο, Κολλητήρι, αυτό είναι … θα είµαστε ανεκτικοί µε τους ξέ-

νους, θα τους δεχόµαστε ισότιµα, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισµούς … ∆ε θα τους 

περιφρονούµε, δε θα τους µισούµε, Κολλητήρι… Θα τους συµπαραστεκόµαστε και 

θα τους βοηθούµε στον αγώνα τους για ίσα δικαιώµατα, για µια ζωή µε αξιοπρέ-

πεια… 

ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ: Έχεις δίκιο, πατέρα,(ξύνει το κεφάλι του)… Θα είµαι και ‘γω αντιρατσι-

στής ! Κι ας τολµήσει κανείς να πειράξει τα φιλαράκια µου το Σαλί και το Μίρη… 

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Και να ξέρεις ακόµα, Κολλητήρι, ότι ο ρατσισµός έχει πολλές µορ-

φές… Λερναία Ύδρα είναι … ∆ε χτυπάει µόνο τους ξένους … Χτυπάει και τους συ-

νανθρώπους µας µε ειδικές ανάγκες ,αλλά κι αυτούς που πιστεύουν σ’ άλλη θρη-

σκεία, που έχουν διαφορετικό πολιτισµό… 

ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ: Κακό πράγµα ο ρατσισµός, µπαµπάκο, πολύ κακό… Οπ, χτυπάνε την 

πόρτα, κάποιος έρχεται, πάω ν’ ανοίξω… 

ΜΠ. ΓΙΩΡΓΟΣ: (Μπαίνει τραγουδώντας λυπηµένα) «Εδώ στην ξένη χώρα, εδώ στην ξένη 

χώρα…οοοχ… εδώ στην ξένη χώρα απ’ τη στενοχώρια… οοοχ…» 

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Ω! Καλώς το µπαρµπούλη µου, το θείο το θειούλη µου, τον πρώτο 

τσέλιγκα της χώρας… 

ΜΠ. ΓΙΩΡΓΟΣ: (κλαψουρίζοντας) Οοοχ, οχ…∆εν είµαι καλά ανιψούδια, δεν είµαι κα-

λά… οοοχ… 

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Τι έπαθες, µπαρµπούλη µου; Τι έπαθες, µπαρµπουλάκο µου; (κλαψου-

ρίζει) 
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ΜΠ. ΓΙΩΡΓΟΣ: ∆εν είµι καλά, ανιψούδ’ … Ντέρτια έχω, στενοχώριες …Μιγάαλις στε-

ναχώριες πιρνάω….  

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Το κατάλαβα, µπάρµπα, το κατάλαβα απ’ το τραγούδι σου. Τι έπαθες, 

Μπαρµπούλη µου, και είσαι στενοχωρηµένος; 

ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ: Μπαρµπούλη, να φέρουµε το γιατρό, το γιατρό το Νικολή να σε γιάνει 

(τραγουδά και χορεύει):∆εν µπορώ µανούλαµ’ δε µπορώ, αχ σύρε να φέρεις το για-

τρό… 

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ:(τον βαράει) Σώπα βρε, που χορεύεις και τραγουδάς και ο µπάρµπας 

σου έχει τις µαύρες του… Για πες µου µπάρµπα, τι έπαθες; 

ΜΠ. ΓΙΩΡΓΟΣ: Άστα ανιψουδ’ (κλαψουρίζει) δεν µπορώ, ζωή είναι τούτη; Περπατάς 

και δε βλέπεις Έλληνα γύρω σου, πληµµυρίσαµε στους ξένους, στους αλλοδαπούς 

… Ζούµε σε ξένη χώρα, ανιψούουουδ’,… πάει πάτησαν την πατρίδα µας οι ξενόφερ-

τοι … Πάει η πατρίδα µας, χάθηκι …Σκλαβωθήκαµι, ανιψούουδ’! 

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Τι λές, βρε µπάρµπα; Ποιος µας πάτησε και ποιος µας σκλάβωσε; Κα-

λά είναι η πατρίδα µας… Έλληνες την κατοικούν, κυβέρνηση ελληνική έχουµε … 

Για δουλειά έρχονται οι ξένοι, να βγάλουν ένα κοµµάτι ψωµί … 

ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ: Μπαµπάκο, ο µπάρµπας είναι ρατσιστής… 

ΜΠ. ΓΙΩΡΓΟΣ: (απειλεί µε τη γκλίτσα)Σώπα, βρε διαολεµένο, µε τον πατέρα σου µιλά-

ω… Καλά, βρε ανιψούδ’, άνθρωποι είναι κι αυτοί, δε λέω, για δουλειά ψάχνουν, αλ-

λά αυτοί, βρε, έρχονται κοπάδια, χιλιάδες ροβολούν τις ράχες απ’ τα σύνορα… 

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Τι να κάνουν, µπάρµπα, απελπισµένοι άνθρωποι είναι … 

ΜΠ. ΓΙΩΡΓΟΣ: Να, πριν λίγες µέρες εκεί που καθόµουνα ξέγνοιαστος και έβοσκα τα 

προβατάκια µ’ ακούω ξαφνικά ένα σούρσιµο δίπλα µου, µες στα πουρνάρια… Γυρ-

νάω και τι να δω! Βλέπω δυο κουρελήδες, ίδια αγρίµια, που πάνε να µου κλέψουν 

την καρβέλα και το τυρί που ‘χα στον ντορβά … Αµ εδώ σας έχω ζουλάπια, λέω ιγώ, 

και πετάγοµαι απάν’… Πάνε να µου ξεφύγουν, αλλά τους αδράχνω καλά απ’ το 

σβέρκο και τους ρίχνω χάµου… 

ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ: Τι λές βρε µπάρµπα! Τους κατάφερες και τους δυο; Μπλάβο δύυυνααα-

µηηηηη! 
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ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: (βαράει το Κολλητήρι) Σταµάτα βρε να τσιρίζεις λες και είσαι ασθενο-

φόρο… 

ΜΠ. ΓΙΩΡΓΟΣ(βαράει κι αυτός το Κολλητήρι)Να βρε κι από µένα µία, που µας ξεκούφα-

νες… Που λέτι, λοιπόν, τους είχα χάµου τους κουρελήδες και τους κρατούσα… Αυ-

τοί άρχισαν να κλαψουρίζουν … Τα πεινασµένα µάτια τους µε παρακαλούσαν να 

τους δώσω κάτι να χορτάσουν την πείνα τους … 

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Και τι έκανες, µπάρµπα; Τους έδωσες φαΐ τους ανθρώπους ή τους πα-

ρέδωσες στην αστυνοµία; 

ΜΠ. ΓΙΩΡΓΟΣ: Τους έβλεπα να κλαίνε και να παρακαλάνε … Τους είδα έτσι αδύνα-

µους, σκελετωµένους και τους λυπήθηκε η ψυχή µου … Άνθρωποι είναι σκέφτηκα, 

θα τα κακαρώσουν απ’ την πείνα … Τους έδωσα λοιπόν και ‘γω τον ντορβά µε το 

ψωµί και το τυρί και τους είπα «άµετε στο καλό» …Ας βάλει το κράτος φύλακες να 

φυλάν τα σύνορα… Ιγώ σπιούνος δε γίνουµι να σας παραδώσω στην αστυνοµία … 

Άµετε στο καλό και ο θεός βοηθός σας… 

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Είδες, µπάρµπα, πως ράγισε η ψυχή σου και τους λυπήθηκες; Είδες 

πως όσο και να βρίζεις και να φωνάζεις δε θέλεις το κακό τους, πως δεν είσαι ρατσι-

στής; 

ΜΠ. ΓΙΩΡΓΟΣ: Όχι βρε παιδάκι µου, ιγώ ρατσιστής δεν είµαι ούτε γίνουµι! Να, µόνο 

θέλω να µπει µια τάξη σε τούτη τη χώρα, να µην είναι ξέφραγο αµπέλι, να ξέρουµι 

ποιος µπαιν’ κι ποιος βγαιν’… 

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Σωστά, µπάρµπα, µα καθώς λένε και οι επιστήµονες πρέπει να το πά-

ρουµε απόφαση … Στα επόµενα χρόνια εκατοµµύρια των εκατοµµυρίων µετανάστες 

θα πληµµυρίσουν τις χώρες όλης της Ευρώπης να βρουν στον ήλιο µοίρα … Ένα µε-

γάαααλο χωριό θα γίνει ο κόσµος, µπάααρµπα … 

ΜΠ. ΓΙΩΡΓΟΣ: Τι λες, βρε παιδάκι µ’; Ποποποπό!…Βαβυλωνία θα γίνουµε … θα χαν’ 

η µάνα το παιδί … 

ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ: Μπαµπάκο, απ’ την Αφρική θα ‘ρθουν πολλοί, θα γεµίσουµε µαύρους 

εδώ … Εκεί στην Αφρική έχει πολλή φτώχια και πείνα. 

ΜΠ. ΓΙΩΡΓΟΣ: Οχ, οχ αυτοί οι µαύροι δε µ’ αρέσουν καθόλου, µαύροι κατάµαυροι είνι, 

βρε ανιψουδ’… 
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ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: ∆ε θέλω να ακούω τέτοια, µπάρµπα … Είπαµε ότι είµαστε αντιρατσι-

στές … Αιώνες βασανίστηκαν και υπόφεραν οι µαύροι απ’ τους λευκούς, φτάνει 

πια… 

ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ: Μπαµπάκο, µπαµπάκο, εγώ ξέρω τον Μάρτιν Λούθερ Κινγ και τον Μα-

ντέλα, µεγάλοι άνθρωποι, ήρωες, που αφιέρωσαν τη ζωή τους στον αγώνα για τα δι-

καιώµατα των µαύρων… 

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Που τα ξέρεις εσύ αυτά, βρε διαολεµένο; Που τά ‘µαθες; Μπράβο, 

Κολλητηράκι µου, σαΐνι είσαι… 

ΜΠ. ΓΙΩΡΓΟΣ: (καµαρώνοντας)Εµ βέβαια….από µένα θα πήρε, ένα νταµάρι είµαστε! 

 ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Όλοι οι άνθρωποι, µπάρµπα, έχουν τα ίδια δικαιώµατα: µαύροι, ά-

σπροι, κίτρινοι …Να, στην πόλη µας έχουµε µαύρους …ήσυχοι, άνθρωποι είναι, κα-

νέναν δεν πειράζουν … µπιχλιµπίδια πουλάνε… ρολόγια, CD, κοµπολόγια, για να 

ζήσουν οι άνθρωποι … 

ΜΠ. ΓΙΩΡΓΟΣ: Καλά, βρε ανιψούδι, µια κουβέντα είπα…Απ’ τους µαύρους αγοράζω κι 

γω κοµπολογάκια,για να περνάει η ώρα µ’…  

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Και δε µου λες, µπάρµπα, τόσα πρόβατα και γίδια που έχεις πώς µπο-

ρείς και τα φυλάς; Μεγάλος είσαι πια, πρέπει να ξεκουραστείς και λίγο…  

ΜΠ. ΓΙΩΡΓΟΣ: Γέρασα ανιψούδι, γέρασα, µα τι να κάνω;…¨εχω κι αυτούς τους διαολο-

ρευµατισµούς…Είπα να πάρω κανέναν Έλληνα για τσοπάνη, αλλά δεν έρχεται κανέ-

νας… Ξέρς τώρα… εµείς οι Έλληνες είµαστε και λίγο ψωροπερήφανοι, δε θέλουµε 

να γίνουµε τσοπάνηδες… Ε, λοιπόν, θα πάρω και γω κανέναν ξένο , να τον βοηθήσω 

τον άνθρωπο να φάει λίγο ψωµάκι… 

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: ∆ύσκολο, µπάρµπα, να βρεις Έλληνες να κάνουν τον τσοπάνη… Κα-

λοµάθαµε βλέπεις … Ανέβηκε, λέει, το βιοτικό µας επίπεδο … τύφλα στα µάτια µας! 

Να πάρεις ξένο, µπάρµπα, να κάνεις τη δουλειά σου…Να τον πληρώνεις κανονικά το 

µεροκάµατο, να του κολλάς και τα ένσηµα… 

ΜΠ. ΓΙΩΡΓΟΣ: Και κανονικά θα τον πληρώνω και ένσηµα θα του κολλάου κι χαρτόση-

µα κι γραµµατόσηµα… 

ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ: Και τι είναι οι ξένοι, µπαρµπούλη; Επιστολές είναι και θα τους κολλάς 

και γραµµατόσηµα; 
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ΜΠ. ΓΙΩΡΓΟΣ: Σώπα, βρε σπληνάντιρο, γι αστείο το είπα…Κι δε µου λες, ανιψούδ’, 

από δω και πέρα πρέπει να µάθουµε να ζούµε µε τους ξένους, τους οικονοµικούς µε-

τανάστες όπως τους λέτι; 

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Βέβαια, µπάρµπα, δε γίνεται διαφορετικά… από δω και πέρα θα ζούµε 

σε κοινωνίες πολυπολιτισµικές… 

ΜΠ. ΓΙΩΡΓΟΣ: Τι; Πώς τις είπις; 

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Πολυπολιτισµικές, µπάρµπα, πολυπολιτισµικές… Θα ζούµε σε κοινω-

νίες που θα συµβιώνουµε µε τις διάφορές µας…Κάθε κοινωνική οµάδα µε τα δικά 

της ήθη και έθιµα, µε το δικό της πολιτισµό… Θα παίρνουµε και θα δίνουµε µπάα-

αρµπα, θα δίνουµε και θα παίρνουµε και θα γεννιέται το καινούργιο…Και ο κόσµος 

ένα απέραντο λιβάδι, µ’ όλα του τα λουλούδια ανθισµένα…και κάθε λουλούδι µε τη 

δική του φορεσιά, µε τη δικιά του ευωδιά, µπάααρµπα! 

ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ: Μπαµπάκο, φτάνει το µάθηµα για σήµερα, κουράστηκα … Να τραγου-

δήσουµε και λίγο να το ευχαριστηθούµε… 

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Ναι, Κολλητηράκο µου, ήρθε η ώρα για τραγούδι …Εµπρός µπάρµπα, 

θα πούµε ένα τραγούδι … 

ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ: Να φωνάξουµε και τα παιδιά, µπαµπάκο …Όπα, όπα… 

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Όπα όπα! Είµαστε όλοι αντιρατσιστές, µακριά το µίσος και ο ρατσι-

σµός … Να ‘ρθουν τώρα στη σκηνή τα παιδιά να τραγουδήσουµε το τραγούδι µας… 

όπα, όπα…έξω ντέρτια 

(τραγουδούν όλοι µαζί το τραγούδι «Πολλά δε θέλει ο άνθρωπος» από το δίσκο του ∆. Λά-

γιου «Ο ήλιος ο ηλιάτορας» σε στίκους του Ο. Ελύτη): 

                      ¨Πολλά ∆ε θέλει ο άνθρωπος να ‘ν’ ήµερος να ‘ν’ άκακος (2) 

                     λίγο κρασί λίγο φαϊ Χριστούγεννα κι Ανάσταση (2) 

 

                   Μα ήρθαν αλλιώς τα πράγµατα τον εξυπνάν χαράµατα (2) 

                Όταν τον φέρνουν πίσω µπρος του τρώνε και το λίγο βιος (2) 

 

               Πολλά δε θέλει ο άνθρωπος……………………… 
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