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Αποφάσισα να γράψω για το ρατσισμό γιατί είναι κάτι που μας απασχολεί όλους. Όταν ήρθα 
στην Ελλάδα αντιμετώπισα ρατσισμό από τους συμμαθητές μου, από τους δασκάλους, από 
πολλά άτομα και αυτό με πείραζε πολύ. Κρίνουν κάποιον από την εμφάνιση, το χρώμα, αν 
είναι πλούσιος ή όχι. Δεν δίνουν την ευκαιρία σε κάποιον ξένο που έρχεται στη χώρα τους να 
αποδείξει τι αξίζει. Παντού υπάρχει ρατσισμός και κυρίως στα σχολεία. Τα παιδιά βρίσκονται 
σε ένταση μεταξύ τους, μειώνουν ο ένας τον άλλον για ρατσιστικούς λόγους π.χ. λόγω 
βάρους, κατατομής, χρώματος.. 
Πιστεύω πως αυτές οι αντιλήψεις δεν υπήρχαν σ' αυτά τα άτομα από τη γέννησή τους αλλά 
καλλιεργήθηκαν μέσα στην οικογένεια από παρέες ακόμα και από την τηλεόραση. Στο δρόμο, 
στο σχολείο, στις παρέες ακούνε τη λέξη ΑΛΒΑΝΟΣ και τη θεωρούν βρισιά κάτι υποτιμητικό. 
Ακούμε συνεχώς από την τηλεόραση διάφορα π.χ. ένας Αλβανός έκλεψε, εκβίασε και 
διάφορες άλλες παρανομίες. Αυτά με στενοχωρούν πολύ. Δεν θα πω πως έχουν άδικο για τις 
κακές σκέψεις τους όμως δεν σημαίνει πως όλοι οι Αλβανοί είμαστε το ίδιο. Πολλοί από μας 
σεβόμαστε την φιλοξενία που μας προσφέρει αυτή η χώρα. Όταν ακούγεται κάποια 
παρανομία από Αλβανούς εγώ ντρέπομαι μέσα μου, νιώθω άβολα επειδή ξέρω ότι όταν βγω 
στο δρόμο μερικοί θα με κοιτάξουν περίεργα για κάτι που εγώ δεν φταίω. Αυτός είναι 
ρατσισμός. Πιστεύω πως στην Ελλάδα υπάρχει πολύς ρατσισμός όμως δεν γίνεται να μην 
αναφερθώ και στους ανθρώπους που μας βοήθησαν και μας εμπιστεύτηκαν σε στιγμές που 
όλοι μας υποτιμούσαν. Γνώρισα ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας από μένα που μου 
φέρθηκαν πολύ σωστά και με βοήθησαν, μου έδωσαν ευκαιρίες να αποδείξω την αξία μου σε 
αυτούς που με υποτιμούν και με θεωρούν κατώτερό τους επειδή είμαι από μια ξένη χώρα. 
Ευτυχώς υπάρχουν άνθρωποι με μεγάλη καρδιά που δεν ενδιαφέρονται αν είσαι ξένος 
μαύρος ή άσπρος. Ενδιαφέρονται μόνο για το αν είσαι καλός άνθρωπος και πάντα σε 
βοηθούν στα δύσκολα. Αυτούς τους ανθρώπους τους σέβομαι ιδιαίτερα. Πιστεύω πως όλοι 
αυτοί που μειώνουν ο ένας τον άλλον πρέπει επιτέλους να δώσουν μια ευκαιρία στον 
συνάνθρωπό τους να αποδείξει ότι είναι άνθρωπος και αυτός με αισθήματα και άξιος 
εμπιστοσύνης. Να μην υπάρχει πια ρατσισμός να είμαστε όλοι ίδιοι όχι μόνο για εμάς αλλά 
και για τις μελλούμενες γενιές. Να μην αντιμετωπίσουν και αυτές διακρίσεις, Πολλά παιδιά δεν 
αντέχουν την πίεση, τη μείωση και οδηγούνται στην αυτοκτονία ακόμα και για κάτι ασήμαντο. 
Αυτό πρέπει να σταματήσει. Θεωρούμε τους εαυτούς μας χριστιανούς πιστεύουμε στο Θεό 
που όταν μας έφτιαξε μας έδωσε ίδια δικαιώματα σε όλους. Αυτή ήταν η γνώμη μου για τον 
ρατσισμό. Πολλά πράγματα πρέπει να αλλάξουν μέσα στον άνθρωπο και το συντομότερο για 
το καλό όλων μας. Ο ρατσισμός που αντιμετώπισα δεν με έκανε κακό άν8ρωπο γιατί έτσι θα 
έδειχνα πως έχουν δίκιο. Αντίθετα μου έδωσε δύναμη για να αποδείξω σε όλους πως έχουνε 
άδικο. Να αποδείξω πως όλοι αξίζουμε ίδια μεταχείριση ίδια δικαιώματα. Με έκανε αυτό πού 
είμαι τώρα έναν απλό άνθρωπο με πιστεύω και όνειρα. 
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