
                         Συνέντευξη από έναν μετανάστη. 
 
1. Πως σε λένε και ποσο χρόνων εισαι;  
(απάντηση) Με λένε Χ. Λ. 
 
2. Μίλησε μας για την χώρα σου.  
(απάντηση) Εγω δεν μεγάλωσα στην Αλβανία.Γεννηθηκα στην Ελλάδα,απλά 
όταν πηγαίνω εκει μου αρέσει παρα πολυ τα βιολογικά προϊόντα. 
Επίσης,όταν πηγαίνω παίζω με τα ξαδέρφια μου και κάνω καινούργιους 
φίλους. Οι γονείς μου λένε οτι η χώρα μου ειναι λιγο διαφορετική απο τις 
αλλες λόγου οτι πρεπει να περάσουν δεκαετίες για να φτιαχτούν τα 
πράγματα.  
 
3.Τι ώθησε τους γονείς σου να μεταναστεψουν;  
(απάντηση) Περισσότερο η ανάγκη για επιβίωση. Και για μια καλύτερη ζωή 
γενικότερα.  
 
4. Με ποιον τροπο ήρθαν οι γονείς σου στην Ελλάδα;  
(απάντηση) Αρχικά ήρθαν στην Ελλάδα με την Visa. Στο Αργυρόκαστρο στην 
ελληνική πρεσβεία πήραν άδεια διαμονής για να μπορέσουν να έρθουν στην 
Ελλάδα για δουλειά.  
 
5. Έχεις ακούσει συμμαθητές σου ή άλλους να μιλούν άσχημα για σένα; 
Πως το αντιμετώπισες; Τούς μίλησες; Αν ναι,μπορεις να μας μεταφέρεις 
τον διάλογο; Το είπες στους γονείς σου; Τι σε συμβούλεψαν να κανεις;  
(απάντηση) Μια φορα στο δημοτικό,λόγου του οτι γνώριζαν την καταγωγή 
μου. Μου φεροντουσαν με άσχημο τροπο,μειώνοντας με. Το αντιμετώπισα 
ψυχραιμα. Οι γονείς μου μου έλεγαν δεν πειράζει. Παιδια ειναι,κάποτε θα το 
καταλάβουν. Δυστυχώς,ο ρατσισμός ξεκινάει απο την οικογένεια. Ενα 
παράδειγμα σχετικά με την συμπεριφορά τους και το εξής. : "......αλβανιδα 
να πας απο εκει που ήρθες. " Παρόλο που γεννήθηκα στην Ελλάδα και 
ουσιαστικά ειμαι ελληνίδα υπάρχει μεγάλος ρατσισμός και ειδικά στα 
σχολεία. Οι Έλληνες μας φέρονται με υποτιμητικό τροπο και δεν σκέφτονται 
οτι και οι παππούδες τους είχαν βρεθεί κάποτε στην ίδια θέση.  
 
6. Έχεις φέρει κατι απο την χώρα σου που σου την θυμίζει και δεν το 
αποχωρίζεσαι ποτε;  
(απάντηση) Δεν υπάρχει κατι ουσιαστικά που με δένει με την Αλβανία. Απλά 
την αγαπώ επειδή εκει γεννήθηκαν οι δικοί μου άνθρωποι. 
 
7. Μπορεις να μου περιγράψεις μια αγαπημένη σου εικόνα/ανάμνηση;  
(απάντηση) Στο χωριό της μητέρας μου τα βραδιά ειναι τόσο ωραια που 
νομίζεις οτι θα πιάσεις τα αστέρια και η γιαγιά μου μας μιλούσε και μας 
έλεγε ιστορίες απο τα παιδικά της χρόνια. Η γιαγιά μου ομως δεν ζει πια. 
Αυτη η ανάμνηση θα μου μείνει για παντα.  
 
8. Τι σου αρέσει περισσότερο στην Ελλάδα και τι σου λείπει περισσότερο 
απο την χώρα σου;  



(απάντηση) Μου λείπει που μεγάλωσα χωρίς παππούδες. Στην Ελλάδα νου 
αρέσουν τα παντα γιατί απλά ειναι η πατρίδα μου και σε όποιον αρεσει.  
 
9. Τι νιώθεις κάθε φορα που επιστρέφεις εκει; Πως νιώθεις όταν φεύγεις 
απο εκει; Πως νιώθεις όταν γυρίζεις πίσω στην Ελλαδα;  
(απάντηση) Μόλις περάσω τα Σύνορα σκέφτομαι ποτε θα γυρίσω πισω. 
 
10. Αν σου λέγαμε να κανεις αυτα που νιώθεις ζωγραφιά,τι θα 
ζωγράφιζες για την χώρα που ζεις τωρα και τι για την δικιά σου;  
(απάντηση) Για την Ελλαδα θα ζωγράφιζα θάλασσα,ήλιο και περιστέρια. 
Ενώ για την Αλβανία ανθρώπους στα χωράφια να προσπαθούν να βγάλουν 
ενα κομμάτι ψωμί για να ζήσουν.  
 
 


