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Δωρεάν με την «Εφημερίδα των Συντακτών»

MIGRATORY BIRDS
Newspaper of the refugee girls from the camp in Schisto

Εφημερίδα των προσφύγων κοριτσιών του Κέντρου Φιλοξενίας Σχιστού

H προσφυγιά
με τα μάτια των εφήβων
Life through the eyes
of a teenage refugee
This newspaper is the result of months’
of hard work and effort by fifteen Afghan
girls who have spent the past year living
in Schisto refugee camp

T

he
newspaper
might look inter
esting to some of
you, sad to some
of you, or just en
tertaining to some others,
but for us, it is the most
valuable thing that we have
now. It is full of words of our
hearts, friendly complaints
and our daily life in the camp.
We wrote about our journey,
our difficult days, our lonely
nights, the hardships and the
unstable life of Afghans.
Our team starts with
weekly meetings outside the
camp. We meet every Satur
day at the Network for Chil
dren’s Rights. Usually about
fifteen girls participate in
the meetings. Some of the
girls left us during this peri
od. They decided to take the
risk again and continue their
journey towards northern
Europe. We had sweet and
bitter days. The bitter days
were when we talked about
our situation and our friends
who left us, and the sweet

days were when we learned
more about how to deal with
our new life and we felt that
we were getting stronger day
by day. At one point, when it
was taking too long to print
our newspaper, we lost hope
but we didn’t give up. Then
we met with the Greek jour
nalists and we visited Efsyn
newspaper offices where we
met more journalists and
they encouraged us, shared
their knowledge and expe
riences with us and we got
motivated again. Last but
not least, we appreciate the
hard work of the Network
for Children’s Rights and all
those who helped us to make
this happen. With support
from Save the Children, Net
work for Children’s Rights is
responsible for the imple
mentation of programmes
such as Child Friendly Space
(CFS), Child Protection Unit
(CPU) and Mother Baby Area
(MBA) in the refugee camps
at Schisto and Elliniko I & III,
since April 2016.

THE PUBLICATION of the
newspaper is part of the parallel activities programme of
the Network for Children’s
Rights entitled “Contact
Points”, aiming at the communication of refugees with the
Greek reality and sensitised
teams of Greek citizens, in
order to get acquainted, build
understanding and bridge
the distance between life inside the camps and the reality
outside. The programme consists of a) enhancement of dialogue inside the community
of the camp and preparation
for communicating with the
outside world, b) information
for minors about the social
and cultural European and
Greek reality c) their socialisation and free expression
through participation in

meetings, talks and visits of
a social, cultural, sporting
and artistic nature, with the
participation of Greeks d) the
start of integration processes through communication
and acquaintance with their
Greek peers and mutual interest groups such as sport
organisations, recreational
activities, language courses,
newspaper publishing, etc.
As part of the Contact
Points programme, t he
Network’s youth worker in
charge of teenage activities,
Aristea Protonotariou, together with fifteen teenage
girls from Schisto, created
the newspaper, “Migratory
Birds”, while Viola Gjoka was
responsible for organising
and coordinating the various
supporting events.

Αυτή η εφημερίδα είναι το αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς μιας ομάδας Αφγανών κοριτσιών, που
ζουν στο Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων του Σχιστού εδώ και ένα χρόνο

Μ

πορεί σε κάποιους από
εσάς αυτό το έντυπο να
φαίνεται ενδιαφέρον,
μπορεί κάποιους άλλους
να τους προβληματίσει,
για μας πάντως είναι ό,τι πιο πολύτιμο
έχουμε αυτή τη στιγμή. Είναι γεμάτο
λέξεις βγαλμένες μέσα από την καρδιά
μας αλλά και φιλικά παράπονα για την
καθημερινότητά μας στον χώρο όπου
ζούμε. Γράψαμε για το ταξίδι μας τις
δύσκολες και μοναχικές εκείνες μέρες,
για όλες τις κακουχίες μας και για την
επισφαλή και ανασφαλή ζωή των Αφ
γανών. Η ομάδα μας πραγματοποιεί
εβδομαδιαίες συναντήσεις κάθε Σάβ
βατο στο «Δίκτυο για τα Δικαιώματα
του Παιδιού», που το νιώθουμε σαν το
σπίτι μας και που είναι παρόν και μας
στηρίζει σε κάθε πρωτοβουλία ή δράση
μας μέσα και έξω από το Κέντρο Φιλο
ξενίας. Σ’ αυτές τις συναντήσεις συμ
μετέχουν συνήθως περισσότερα από
δεκαπέντε κορίτσια και, εκτός από την
εφημερίδα, κάνουμε επίσης συναντή
σεις και συζητήσεις με ενδιαφέροντες
ανθρώπους, επισκέψεις σε μουσεία
και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις. Μέσα
σε αυτό το διάστημα ορισμένα από

τα κορίτσια σταμάτησαν να έρχονται.
Αποφάσισαν να πάρουν και πάλι το ρί
σκο και να συνεχίσουν το ταξίδι τους
για τη βόρεια Ευρώπη. Οι μέρες ήταν
γλυκόπικρες. Οι πικρές μέρες ήταν εκεί
νες που μιλούσαμε για την κατάσταση
της ζωής μας και τους φίλους που μας
άφησαν και οι γλυκές ήταν εκείνες που
μαθαίναμε περισσότερα για το πώς να
αντιμετωπίσουμε τη νέα μας ζωή και
να νιώθουμε ότι γινόμαστε όλο και πιο
δυνατές.
Στην αρχή, όταν η προσπάθειά μας
έπαιρνε τόσο χρόνο και η εφημερίδα
αργούσε να γίνει πραγματικότητα, απο
θαρρυνόμασταν, αλλά δεν το βάλαμε
κάτω. Επειτα συναντηθήκαμε με Ελλη
νες δημοσιογράφους και επισκεφθή
καμε τα γραφεία της «Εφημερίδας των
Συντακτών», όπου βρήκαμε ανθρώ
πους που μας εμψύχωσαν, μοιράστηκαν
τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους μαζί
μας, και έτσι βρήκαμε ξανά τη δύναμη
να συνεχίσουμε.
Τελευταίο, αλλά το ίδιο σημαντικό,
εκτιμούμε βαθιά και θέλουμε να πούμε
ένα μεγάλο «ευχαριστώ» από εδώ σε
όλους αυτούς που μας βοήθησαν να
εκδοθεί η εφημερίδα μας.

Η ΕΦΗΜΕΡΊΔΑ «ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΆ ΠΟΥΛΙΆ»

Read the full English edition of «Migratory Birds»
online at www.ddp.gr

πραγματοποιήθηκε από το «Δίκτυο για τα
Δικαιώματα του Παιδιού» χάρη στη συνεργασία και την υποστήριξη της Save the

ΤΟ «ΔΊΚΤΥΟ» υλοποιεί από τον
Απρίλιο του 2016 τα προγράμματα
«Child Friendly Space» (CFS), «Child
Protection Unit» (CPU) και «Mother
Baby Area» (MBA) μέσα στους καταυλισμούς προσφύγων του Σχιστού
και του Ελληνικού Ι & ΙΙΙ. Η έκδοση της εφημερίδας εντάσσεται στο
παράλληλο πρόγραμμα δράσεων
του «Δικτύου για τα Δικαιώματα του
Παιδιού» με τίτλο «Σημεία Eπαφής»,
που έχει στόχο την επικοινωνία των
προσφύγων με την ελληνική πραγματικότητα και με ευαισθητοποιημένες ομάδες Ελλήνων πολιτών, με
στόχο τη γνωριμία, την κατανόηση
και τη γεφύρωση της απόστασης
μεταξύ της ζωής εντός των καταυλισμών με την εκτός αυτών πραγματικότητα. Το πρόγραμμα συνίσταται:
α) στην ενίσχυση και τον διάλογο
στο εσωτερικό της κοινότητας του
καταυλισμού και στην προετοιμασία
της επικοινωνίας με τον έξω κόσμο
β) στην ενημέρωση και πληροφόρηση των ανηλίκων σχετικά με την
κοινωνική και πολιτισμική ευρω-

Children International, με χρηματοδότηση
της Yπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους
Πρόσφυγες και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
(Διεύθυνση Ανθρωπιστικής Βοήθειας).

παϊκή και ελληνική πραγματικότητα, γ) στην κοινωνικοποίησή τους
και στην ελεύθερη έκφραση μέσα
από τη συμμετοχή σε συναντήσεις,
συζητήσεις και επισκέψεις κοινωνικού, πολιτισμικού, αθλητικού και
καλλιτεχνικού χαρακτήρα με τη
συμμετοχή Ελλήνων, δ) στην έναρξη διαδικασιών ενσωμάτωσης μέσα
από την επικοινωνία και τη γνωριμία τους με Ελληνες συνομηλίκους
και ομάδες κοινών ενδιαφερόντων,
όπως π.χ. αθλητικές διοργανώσεις,
ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, μαθήματα
γλώσσας, έκδοση εφημερίδας κ.λπ.
Στο πλαίσιο του προγράμματος
«Σημεία Eπαφής», η εμψυχώτρια
των εφηβικών δράσεων του «Δικτύου» Αριστέα Πρωτονοταρίου
και δεκαπέντε έφηβες από το Σχιστό δημιούργησαν την εφημερίδα
«Αποδημητικά Πουλιά», ενώ την ευθύνη, διοργάνωση και συντονισμό
των υποστηρικτικών δράσεων είχε
η Βιόλα Γκιόκα.
Δίκτυο για τα Δικαιώματα
του Παιδιού

“Migratory birds” was produced ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ "ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻥ ﻣﻬﺎﺟﺮ" ﺑﻪ
by the Network for Children’s ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺭﺍﻩ
Rights, thanks to the cooperation ،ﺍﻧﺪﺍﺯی ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
and support of Save the Children
ﺗﺸﮑﺮ ﺍﺯ ﻫﻤﮑﺎﺭی ﻭ ﺣﻤﺎﻳﺖ
International. The programme
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﺠﺎﺕ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ
is funded by the UN’s Refugee
Agency, UNHCR, and the ﻭ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻤﻴﺴﺎﺭﻳﺎی ﻋﺎﻟﯽ
European Commission’s Civil ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭ
 ﺑﺨﺶ،ﮐﻤﺴﻴﻮﻥ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺍﺭﻭﭘﺎ
Protection and Humanitarian
Aid Operations (ECHO).
.ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﺑﺸﺮﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻪ
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Γιατί οι Αφγανοί μεταναστεύουν
από το Ιράν στην Ευρώπη
Της ΜΑΧΝΤΙΈ ΧΟΣΣΑΪΝΊ

Π

ολλοί μπορεί να αναρωτιούνται γιατί
τόσοι Αφγανοί που ζούσαν για χρό
νια στο Ιράν φεύγουν από εκεί και
πάνε στην Ευρώπη. Ο κόσμος θεωρεί
ότι το Ιράν είναι μια ασφαλής χώρα
και αυτό είναι αλήθεια, αλλά όχι αν είσαι Αφ
γανός. Δεν υπάρχει πόλεμος στο Ιράν, αλλά οι
Αφγανοί που ζουν εκεί βιώνουν τον δικό τους
ψυχολογικό και φραστικό πόλεμο.
Γεννήθηκα και μεγάλωσα στο Ιράν, αλλά
ακόμα με φωνάζουν «Αφγανή» και όταν πάω
στην πατρίδα μου με φωνάζουν «Ιρανή», επει
δή δεν μοιάζω με Αφγανή. Είμαι «εξωγήινη»
και στις δύο χώρες και δεν αντέχω που με αντι
μετωπίζουν σαν να μην έχω καμία ταυτότητα.
Είναι θλιβερό αν δεν μπορείς να πεις πού ανή
κεις. Αναρωτιέμαι ποιος φταίει που δεν έχω
ταυτότητα. Ποιος είναι ο υπεύθυνος; Μήπως
οι γονείς μου; Ή μήπως αυτοί που κυβερνούν
το Ιράν; Δεν ξέρω.
Λυπάμαι πάρα πολύ για τη μητέρα μου.
Γεννήθηκε στο Αφγανιστάν και μεγάλωσε στο
Ιράν και τώρα για το καλό των παιδιών της
είναι αναγκασμένη να περάσει το υπόλοιπο
της ζωής της στην Ευρώπη. Η μητέρα μου έχει
ζήσει την εμπειρία της μετανάστευσης. Αφησε
το σπίτι της και πήγε σε άλλη χώρα, όταν ήταν
μόλις 17 ετών. Οταν ο στρατός της πρώην Σο
βιετικής Ενωσης επιτέθηκε στο Αφγανιστάν το
1980, η μητέρα μου ακολούθησε την οικογέ
νειά της που βρήκε καταφύγιο στο Ιράν. Δεν
έχει τίποτα που να της θυμίζει την παιδική της
ηλικία, ήταν μακριά από την πατρίδα, τους φί
λους της, το σχολείο, τους γονείς της για πολ
λά χρόνια. Πέρασε την περισσότερη ζωή της
στο Ιράν, αλλά ποτέ δεν είχε κάποιο έγγραφο
που να αποδεικνύει ότι το Ιράν θα ήταν για
πάντα το σπίτι της. Ζούσε συνεχώς με το φόβο
της απέλασης πίσω στο Αφγανιστάν.
Η ζωή στο Ιράν μπορεί να ήταν άνετη, αλλά
όχι και ειρηνική. Ζούσαμε μες στο άγχος και
το φόβο. Ηταν τόσο δύσκολο για τα παιδιά απ’
το Αφγανιστάν να τα δεχτούν σε σχολείο στο
Ιράν. Κάθε χρόνο έπρεπε να περάσουμε από
χίλια κύματα στο υπουργείο Παιδείας στο Ιράν.
Θυμάμαι ότι ήταν η πιο δύσκολη περίοδος του
χρόνου για τον πατέρα μου, γιατί έπρεπε να
πάει πολλές φορές στο υπουργείο και να στα
θεί στην ουρά για ώρες, αφού οι υπάλληλοι
συνήθιζαν να λένε: «Δεν μας έχουν επιτρέψει
ακόμα να κάνουμε εγγραφές σε παιδιά Αφγα
νών γι’ αυτή τη χρονιά, γι’ αυτό πρέπει να έχετε
υπομονή», και το ίδιο συνέβαινε κάθε χρόνο.
Δεν ξέραμε αν εκείνη τη χρονιά θα πηγαίναμε
στο σχολείο ή όχι. Φαντάσου πόσο δύσκολο
είναι για ένα παιδί Δημοτικού να βρίσκεται σε
κατάσταση αβεβαιότητας για ένα μήνα το χρό
νο για το αν θα πάει σχολείο. Επιπλέον, κοστί
ζει πολύ για κάθε παιδί από το Αφγανιστάν να
πάει στο σχολείο. Πολλά παιδιά δεν είχαν την
οικονομική δυνατότητα να πάνε..
Επίσης, μόνο και μόνο επειδή ήμασταν Αφ
γανοί, δεν μπορούσαμε να συνεχίσουμε την
εκπαίδευσή μας μετά το Λύκειο. Ούτε μας επι
τρεπόταν να συμμετάσχουμε σε εκπαιδευτικές
και αθλητικές Ολυμπιάδες. Αν θέλαμε να τα
ξιδέψουμε μέσα στο Ιράν, χρειαζόμασταν συ
γκεκριμένη άδεια, η οποία είχε ισχύ μόλις 10
ημέρες, και επίσης υπήρχαν πόλεις που ήταν
απαγορευμένες για τους Αφγανούς. Η υπομο
νή ήταν το πιο χρήσιμο μάθημα που μπορούσε
να διδάξει μια Αφγανή μητέρα στα παιδιά της.
Κάποιες φορές τσακωνόμασταν με τους
Ιρανούς συμμαθητές μας, οι οποίοι μας έλεγαν:
«Γιατί δεν πας πίσω στη χώρα σου, Αφγανέ;»

Βάζαμε τα κλάματα, τρέχαμε στην αγκαλιά της
μητέρας μας και τη ρωτούσαμε «Γιατί είμαστε
εδώ; Δεν έχουμε πατρίδα να πάμε;». Και η μη
τέρα μου συνήθιζε να απαντάει, με μάτια γε
μάτα δάκρυα, αλλά εμείς δεν μπορούσαμε να
καταλάβουμε.
Οταν μεγαλώσαμε, η μητέρα μου μας έδωσε
μια συμβουλή: «Δέξου τα καλά λόγια από τους
φίλους σου με όλη σου την καρδιά και μη δίνεις
σημασία στα κακά λόγια ή στους χλευασμούς,
και συγχώρεσέ τους». Οσο περνούσε ο καιρός,
μας έμαθε ότι στο Ιράν ήμασταν επισκέπτες και
μάλιστα ανεπιθύμητοι. Οι Αφγανοί πρόσφυγες
στο Ιράν δεν επιτρεπόταν να αγοράσουν σπί
τι ή αυτοκίνητο. Για τους Αφγανούς δεν ήταν
καν δυνατό να αγοράσουν μία φτηνή κάρτα
SIM στο όνομά τους. Επρεπε να ζητήσουμε
από κάποιον γνωστό μας Ιρανό να αγοράσει
την κάρτα για μας και τις περισσότερες φορές
αρνιόταν, γιατί αυτό που οι Ιρανοί είχαν διδα
χτεί ήταν να μην υποστηρίζουν τους Αφγανούς
φίλους τους.
Οι Αφγανοί συνήθιζαν να κάνουν τις πιο
βαριές δουλειές στο Ιράν, αλλά όλα τα Μέσα
κατηγορούσαν τους Αφγανούς για το ποσοστό
ανεργίας στο Ιράν. Κατηγορούσαν τους Αφγα
νούς πρόσφυγες για οποιοδήποτε κοινωνικό
και οικονομικό πρόβλημα της χώρας.
Θα χρειαζόσουν ένα κουφό αυτί για να μην

Λίγα λόγια για μένα
ΕΊΜΑΙ Η ΜΑΧΝΤΙΈ. Η μοίρα το
ήθελε να γεννηθώ στο Ιράν και
να πάω εκεί σχολείο, αλλά είμαι
Αφγανή. Ξεκίνησα να γράφω μικρές ιστορίες όταν ήμουν έφηβη.
Ήρθα στην Ελλάδα ως πρόσφυγας
πριν από ένα χρόνο. Δεν ήξερα ότι
θα μπορούσα να ακολουθήσω τα
όνειρά μου στο κέντρο φιλοξενίας προσφύγων εδώ στην Ελλάδα.
Παρ’ όλα τα προβλήματα που έχω
αντιμετωπίσει μέχρι τώρα, είμαι
ευτυχισμένη που έχω την ευκαιρία
να μεγαλώσω εδώ, στην Ελλάδα.
Ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που έμαθα, είναι ότι αν θες να
συνεχίσεις και να αφήσεις το παρελθόν πίσω, δε μπορεί να σε σταματήσει τίποτα. Σπουδάζω ΜΜΕ
στο Πάντειο Πανεπιστήμιο ως παρατηρήτρια για την ώρα.

ακούσεις τις κατηγορίες και τους χλευασμούς,
θα χρειαζόσουν ένα άφωνο στόμα και τυφλά
μάτια για να μην δεις όλες τις διακρίσεις.
Ως Αφγανός πρόσφυγας στο Ιράν έπρεπε να
πληρώνεις όλα τα έξοδα μόνος σου αν αρρώ
σταινες. Αν χρειαζόταν να πας στο νοσοκομείο,
για να σε δεχτούν έπρεπε να πληρώσεις, και αν
δεν είχες καθόλου χρήματα, θα προτιμούσες
να πεθάνεις εκεί. Ακόμη κι αν είχες ζήσει για
χρόνια στο Ιράν, κάθε χρόνο έπρεπε να πλη
ρώσεις για να ανανεώνεις τα χαρτιά σου και
αν δεν μπορούσες να πληρώσεις, κινδύνευες
να σε απελάσουν στο Αφγανιστάν, ανεξάρτητα
από το πόσο καιρό έμενες στο Ιράν. Ολα αυτά
τα προβλήματα πήραν μακριά τη γαλήνη από
τη ζωή μας.
Είχα την ατυχία να είμαι πρόσφυγας όλη μου
τη ζωή, στο Ιράν. Είχα την ατυχία να μου συμπε
ριφέρονται σαν να μην έχω ταυτότητα, είχα την
ατυχία να μου φέρονται πάντα λες και ήμουν
εξωγήινος. Δεν ξέρω για πόσο ακόμα θα είμα
στε πρόσφυγες. Η ζωή ενός πρόσφυγα είναι
γεμάτη πόνο, και για χρόνια αυτή είναι η μόνη
ζωή που έχουμε ζήσει. Μοιάζει σαν κληρονο
μιά, που πήγε από τον παππού μου στον πατέρα
μου και από τον πατέρα μου σε μένα και δεν
ξέρω πόσες γενιές ακόμα θα περνάνε αυτό το
βασανιστήριο. Το να ζεις σαν πρόσφυγας είναι
σαν να γκρεμίζεις ένα κτίριο και να το χτίζεις
πάλι, ξανά και ξανά, και κάποιοι πρόσφυγες
έχουν χτίσει και γκρεμίσει πολλές φορές.
Παρ’ όλα αυτά, δεν έφυγα από το Ιράν με
άδεια χέρια. Πήρα μαζί μου πολλά πράγματα.
Πήρα μαζί μου τις άσπρες τρίχες της μητέ
ρας μου, τα αδύναμα μάτια του πατέρα μου
και την τσακισμένη περηφάνια του αδερφού
μου. Τώρα που είμαι στην Ευρώπη, έπειτα
από πολλές φρικτές δοκιμασίες, αντιμετω
πίζω έναν άλλο χωρισμό. Η χώρα μου είναι
τυλιγμένη στις φλόγες του πολέμου, της προ
κατάληψης, της διχόνοιας και της αναταραχής
τα τελευταία σαράντα χρόνια. Τα παιδιά της
χώρας μου κάηκαν ζωντανά. Οι μητέρες της
χώρας μου πενθούν το θάνατο των παιδιών
τους. Οι μπαμπάδες της χώρας μου πάλεψαν
με τον εχθρό και είναι και αυτοί νεκροί. Οι νέοι
άνθρωποι της χώρας μου έφυγαν μακριά με τις
μητέρες τους, τους μικρούς τους αδελφούς και
τις αδελφές για να σώσουν τη ζωή τους. Οι μη
τέρες μας άφησαν τα γεμάτα αναμνήσεις σπί
τια τους. Ονειρεύτηκαν να πάνε σε έναν τόπο
όπου οι άνθρωποι θα σέβονταν τα ανθρώπινα
δικαιώματα, κάπου που δεν θα υπήρχαν δια
κρίσεις, όμως δεν ήξεραν ότι, ακόμα και εδώ
στην Ελλάδα, οι Αφγανοί δεν υποστηρίζονται
σαν μέρος της ανθρώπινης κοινότητας. Για τις
ευρωπαϊκές αρχές, μόνο οι Σύροι πρόσφυγες
είναι πρώτης τάξης άνθρωποι. Οπως κι εμείς
έτσι και αυτοί έφυγαν από τη χώρα τους εξαι
τίας του πολέμου, γι’ αυτό αναρωτιέμαι αν ο
πόλεμος έχει διαφορετικό πρόσωπο σε κάθε
χώρα. Πιστεύω πως ο πόλεμος παντού πόλε
μος είναι.
Περάσαμε από πολλούς κινδύνους και ρι
σκάραμε τη ζωή μας για να φτάσουμε σε μια
χώρα στην οποία περιμέναμε να μας αντιμετω
πίσουν με ανθρωπιά τόσο η κυβέρνηση όσο και
η κοινωνία. Είχαμε ακούσει πολλά για την ανα
γνώριση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αλλά
μας συμπεριφέρθηκαν τελείως διαφορετικά.
Συνειδητοποιήσαμε ότι ακόμα και για την Ευ
ρώπη είμαστε δεύτερης τάξης άνθρωποι. Και
επιπλέον από τη στιγμή που δεν είμαστε μέ
λος της Ευρωπαϊκής Ενωσης δεν μπορούμε να
υποστηρίξουμε τα δικαιώματά μας.
Δεν έχω τη δύναμη να δώσω όνομα σε όλο
αυτό και να γράψω άλλο...
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Μουσουλμάνες στην Ευρώπη
Της ΜΑΧΝΤΙΈ ΧΟΣΣΑΪΝΊ

Α

γελο αλλάζει τα πάντα μέσα μου.
Αμέσως γαληνεύει την ψυχή μου
και διώχνει όλες τις αρνητικές σκέ
ψεις. Κάποιες φορές το κοριτσάκι
σας με κοιτάει από το καρότσι κι
εσείς στέκεστε μπροστά μου για να
το προστατεύσετε από μένα, ίσως
νομίζοντας ότι θα δει εφιάλτες το
βράδυ, εξαιτίας της εμφάνισής μου.
Θυμάμαι μια φορά έναν ψηλό
άντρα ο οποίος έμοιαζε πολύ
θυμωμένος, φώναζε και ούρλια
ζε σε μια μικρή ομάδα γυναικών
προσφύγων μουσουλμάνων με
μαντίλα. Δεν ξέρω τι έλεγε, αλλά
φαντάζομαι πως μας καταριόταν,
χρησιμοποιώντας τις χειρότερες
βρισιές που ήξερε. Ημουν σοκα
ρισμένη. Δεν ήξερα τι να κάνω,
προσπαθούσα να σκεφτώ τι θα
έπρεπε να κάνω σε περίπτωση που
επιχειρούσε να μας επιτεθεί. Δεν
τολμούσα να κάνω βήμα. Ενιωσα
τόσο τρομαγμένη, γιατί έμοιαζε

παρανοϊκός και ένιωσα ευγνω
μοσύνη για σένα εκείνη τη στιγ
μή. Διάβασες το φόβο στα μάτια
μου, έτρεξες σε μένα και στάθηκες
μπροστά μου σαν ασπίδα για να με
σώσεις, και με έσωσες. Σου είμαι
πραγματικά ευγνώμων για τη βο
ήθειά σου.
Η μόνη κενή θέση στο λεωφο
ρείο είναι δίπλα μου. Ο τρίχρονος
γιος σου με κοιτάζει. Κι εκείνος
νιώθει ότι είμαι διαφορετική. Τον
βάζεις να κάτσει δίπλα μου, εκεί
νος αμέσως βάζει τα κλάματα πι
έζοντας τον εαυτό του να έρθει
στο μέρος σου. Τον παίρνεις στην
αγκαλιά σου και τον ησυχάζεις, τον
σηκώνεις και με ένα πολύ όμορφο
χαμόγελο, κάθεσαι δίπλα μου. Το
παιδί σου τώρα κάθεται δίπλα μου
και νιώθει ασφαλές στην αγκαλιά
σου, κι εγώ νιώθω ανακούφιση
και γαλήνη, αφού με αντιμετώπι
σες χωρίς να έχει για σένα σημα

Μερικές φορές
με κοιτάζετε με
μεγάλη περιέργεια
επειδή φοράω αυτά
τα ρούχα. Είμαι
σίγουρη ότι σας
αρέσουν τα δικά σας
ρούχα και νιώθετε
άνετα με αυτά.
Κι εγώ έτσι νιώθω
με τα δικά μου

σία το πώς είμαι ντυμένη.
Μερικοί από εσάς μας φέρε
στε τόσο καλά και πραγματικά
σας θαυμάζω γι’ αυτό. Οπως μια
φορά που είχα πάει στο σούπερ
μάρκετ για ψώνια. Κατά λάθος
πήρα χοιρινό κρέας και το έβαλα
στο καλάθι μου. Ηρθες κοντά μου
χαμογελώντας μου φιλικά και μου
έδειξες ότι ήταν χοιρινό. Με κάνει
τόσο χαρούμενη το γεγονός ότι εί
στε ενημερωμένοι για τη θρησκεία
μου, που ξέρετε ότι πρέπει να απέ
χω από κάποιες τροφές λόγω των
πεποιθήσεών μου και νοιάζεστε για
μένα.
Εκτιμώ πολύ αυτή τη συμπερι
φορά και ελπίζω ότι κάποιοι άν
θρωποι που μας αντιμετωπίζουν
σαν να μην είμαστε κι εμείς άν
θρωποι όπως εσείς, να διαβάσουν
αυτό το απόσπασμα και να αλλά
ξουν την άποψή τους για εμάς, τις
μουσουλμάνες.
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κατά ληπ τες φωνές,
μουρμουρητά, βαριά
βλέμματα. Δεν μπορώ
να τα καταλάβω όλα
αυτά. Κάνεις πίσω και
αναρωτιέμαι γιατί. Πώς νιώθεις
για μένα; Τι έρχεται στο μυαλό
σου όταν βλέπεις τα ρούχα μου,
τη μαντίλα μου; Κάθε φορά που
παρατηρώ πολύ προσεκτικά τους
ανθρώπους, ανακαλύπτω και κάτι
καινούργιο.
Οι άνθρωποι με κοιτούν πε
ρίεργα. Διαφορετικά. Δεν κατα
λαβαίνω τη γλώσσα σας αλλά το
βλέπω στα μάτια σας. Η γλώσσα
που μιλούν τα μάτια και το πρό
σωπο είναι παντού κοινή. Βλέπω
συμπόνια και συμπάθεια στα μάτια
κάποιων και απέχθεια στα μάτια
άλλων. Οταν κρατάτε απόστα
ση από μένα, νιώθω σαν να έχω
κάποια μεταδοτική αρρώστια και
είναι πολύ σκληρό να σου φέρο
νται σαν να είσαι άρρωστος χωρίς
να είσαι. Κάποιοι από σας πιάνετε
την τσάντα σας όταν με βλέπετε
και αναρωτιέμαι αν φοβάστε ότι
θέλω να κλέψω επειδή είμαι έτσι
ντυμένη. Οταν το συνειδητοποιώ,
φοβάμαι να μπω στο λεωφορείο
ή στο μετρό. Οταν είμαι στο λεω
φορείο, προσπαθώ να σας δείχνω
τα χέρια μου. Κρατάω τα χέρια μου
απασχολημένα με κάτι για να σας
καθησυχάσω ότι δεν είμαι κλέ
φτρα, είμαι απλά ένας άνθρωπος
που φοράει μαντίλα.
Οταν κατεβαίνω από το λεω
φορείο, παίρνω μια βαθιά ανάσα
και περπατάω κουρασμένη και με
ραγισμένη καρδιά. Μερικές φορές
με κοιτάζετε με μεγάλη περιέργεια
επειδή φοράω αυτά τα ρούχα. Εί
μαι σίγουρη ότι σας αρέσουν τα
δικά σας ρούχα και νιώθετε άνετα
με αυτά. Κι εγώ έτσι νιώθω με τα
δικά μου ρούχα, γι’ αυτό θα έπρε
πε να με αποδέχεστε έτσι και να
σέβεστε την επιλογή μου γι’ αυτή
την ενδυμασία. Είναι σημαντικό να
εκτιμάς τους ανθρώπους γι’ αυτό
που διάλεξαν οι ίδιοι να είναι, χω
ρίς να τους ζητάς να γίνουν σαν
κι εσένα.
Κάποιοι από σας χαμογελάτε
όταν με βλέπετε και αυτό το χαμό

By MAHDIE HOSSAINI
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nclear voices, murmuring, intense
stares. I cannot understand all these.
You keep your distance from me and I wonder why.
How do you feel about me? What
comes into your mind when you
see my clothes, my hijab?
Every time I watch people
closely, I discover new things.
People look at me in a weird
way. Differently. I don’t understand your language but I can
see it in your eyes. The language
of the eyes and the face is the
same everywhere. I can see compassion and sympathy in some
eyes and hatred in others. When
you try to keep away from me,
I feel as if I have a contagious
disease. It is painful to be treated as a sick person when you are
not sick.
Some of you hold your hand-

A Muslim woman in Europe
bags tightly when you see me
and I wonder if you think that
I’m a thief because of how I am
dressed. When I see this, I am
scared to get on the bus or on the
subway. When I’m on the bus, I
try to show my hands to you.
I keep my hands busy, to reassure you that I’m not a thief but
a simple human being wearing
a hijab. When I get off the bus,
I take a deep breath and walk
away with tired hands and a broken heart. Sometimes you look
at me with curiosity just because
of my scarf and clothing.
I’m sure you like your clothes
and you feel good in them. I feel
the same about my robe and hijab, so you should accept me the
way I am and respect my choice
of clothing. You should appreciate people and their choice of at-

tire without asking them to look
like you.
Some of you are smiling
when you see me and this
smile changes everything for
me. It goes deep into my soul
and takes away all the negative
thoughts in me. Sometimes
your little girl in the stroller is
looking at me and you stand in
front of her to block her view of
me. Perhaps you think that she
will nightmares because of my
appearance.
I remember once a big, tall
man who looked very angry. He
was screaming and shouting at
a small group of Muslim refugee women wearing the hijab.
I don’t know what he was saying but I guess he was cursing
at them, using every insult he
knew. I was shocked. I didn’t

know what to do, I was trying
to think what I would do if he
were to attack us. I froze and
didn’t dare move. I felt scared
because he looked deranged
and I was grateful to you at
that moment. You read the
fear in my eyes, you ran to me
and stood in front of me like a
shield, and you saved me. I am
thankful for your help.
The only free seat on the bus
is beside me. Your three-yearold son is looking at me. He also
feels that I look different. You
put him beside me, immediately he starts crying and squeezing himself towards you. You
take him in your arms and you
calm him, you lift him up and
you sit beside me with a beautiful smile. Your child feels safe
sitting beside me on your knees

and I feel relieved and at peace
because I have been treated like
one of you.
Some of you treat us so nicely
and I admire you for that. Once,
I was shopping in a supermarket. I took a piece of pork meat
by mistake and I put it in my
basket. You came to me with a
friendly smile and you pointed out to me that it was pork.
It makes me so happy that you
know about my religion, that
you are aware that I must abstain from certain foods because
of my beliefs and that you care
about me. I appreciate your behaviour and I hope some people
who think we are not human
beings like you, will read this
piece and change their minds
and their views toward us, Muslim women.
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Της ΝΆΤΖΜΙΑ ΧΟΣΣΑΪΝΊ
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ίχα κι εγώ πολλά όνει
ρα. Οταν η οικογένειά
μου αποφάσισε να πάει
στην Ευρώπη, σκέφτη
κα πως τα όνειρά μου
θα γίνονταν πραγματικότητα. Το
όνειρό μου ήταν να ζήσω ειρηνι
κά και με ασφάλεια, να μπορέσω
να συνεχίσω τις σπουδές μου
και να έχω μια ταυτότητα. Ηθε
λα να ζήσω χωρίς φόβο όπως
οι άνθρωποι που ζουν σε χώρες
με ειρήνη. Αλλά φαίνεται πως η
πολιτική της Ευρώπης δεν βλέπει
τους Αφγανούς με τον ίδιο τρόπο
που βλέπει τους πρόσφυγες από
χώρες σε εμπόλεμη ζώνη.
Κάποιες χώρες της Ευρω
παϊκής Ενωσης ξεκίνησαν να απε
λαύνουν Αφγανούς πρόσφυγες
πίσω στο Αφγανιστάν. Αυτό είναι
κάτι το οποίο μας κλέβει κάθε ελ
πίδα για το μέλλον και τα όνειρά
μας. Δεν ξέρουμε τι θα μας συμ
βεί. Ζούμε σε αβέβαιες συνθήκες
καθημερινά. Η ζωή είναι πολύ
δύσκολη και είμαστε εξαντλη
μένοι. Ανησυχούμε έντονα για το
μέλλον μας.
Βλέποντας τους γονείς μου να
γερνάνε, και τα μαλλιά τους μέρα
με τη μέρα να έχουν όλο και πε
ρισσότερες άσπρες τρίχες, νιώθω
διαλυμένη και ηττημένη. Μοιάζει
σαν ο κόσμος να μη μας καταλα
βαίνει. Αλλά ακόμα έχω όνειρα.
Το όνειρό μου είναι ένας ήσυχος
κόσμος χωρίς σύνορα.
Ποιο είναι το όνειρό μου; Είναι
πολύ δύσκολο να απαντήσω σε
αυτή την ερώτηση αυτή τη στιγ
μή. Είχαμε όνειρα και πλάνα για
τη ζωή μας. Αφήσαμε την πατρί
δα μας και μεταναστεύσαμε στην
Ευρώπη για να «συναντήσουμε»
τις ευχές μας. Ελπίζαμε να έχουμε
μια ζωή με ειρήνη, ασφάλεια και
δυνατότητα για εκπαίδευση και
να βρούμε μια ταυτότητα. Ονει
ρευόμασταν, βάλαμε στόχους και
φύγαμε από τη χώρα μας για να
χτίσουμε το μέλλον μας. Αλλά
θέλω να σας μιλήσω γι’ αυτά
τα όνειρα που μάλλον ήταν μια
οφθαλμαπάτη, για τις φιλοδοξίες
μας που μετατράπηκαν σε έναν
εφιάλτη. Θέλω να γράψω γι’ αυ
τές τις ατελείωτες, εξοντωτικές

Σκίτσο της Νάτζμια
Χοσσαϊνί: Το όνειρό μου

Τα όνειρά μας
Ποιο είναι το όνειρό σου; Κάναμε αυτή την ερώτηση σε δέκα πρόσφυγες στην Ελλάδα. Αντρες και γυναίκες που ρίσκαραν τη ζωή
τους για ένα καλύτερο αύριο. Η απάντηση στην ερώτηση αυτή τις
περισσότερες φορές ήρθε με σιωπή και λύπη.
μέρες που περνάνε η μία μετά την
άλλη, απομακρύνοντάς μας όλο
και περισσότερο από τα όνειρά
μας. Η καρδιά μας έχει σπάσει,
η ζωή είναι σκληρή, το παρελ
θόν μάς στοιχειώνει. Το μέλλον
είναι αβέβαιο. Εχουμε κουραστεί
να προσποιούμαστε ότι όλα είναι
καλά. Κανείς δεν καταλαβαίνει
την απελπισία μας, τη ραγισμένη
μας καρδιά και τα συναισθήματά
μας, τη μοναξιά και τη στέρηση.
Κάνω ευχές για τους καταπι
εσμένους συμπατριώτες μου και
όλους τους πρόσφυγες του κό
σμου και έχω ρωτήσει αρκετούς
ανθρώπους εδώ στο Σχιστό ποιες
είναι οι ευχές τους.
Νατζμέχ: Εύχομαι να βρω μια
νέα ταυτότητα, μία ταυτότητα
που θα μου δώσει τη δυνατότη
τα να προχωρήσω στη ζωή μου
και να κυνηγήσω τα όνειρά μου.

ΤΑΥ ΤΟΤ Η ΤΑ
ΟΜΆΔΑ ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΊΑΣ
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Ονειρεύομαι να ζήσω σε έναν
κόσμο χωρίς πόλεμο και αίμα,
έναν κόσμο χωρίς πρόσφυγες
και αγκαθωτά συρματοπλέγμα
τα. Ονειρεύομαι έναν ελεύθερο
κόσμο χωρίς σύνορα.
Χατερέ, 30 ετών: Εύχομαι να μη
συμβεί τίποτα κακό στην οικογέ
νειά μου και στα παιδιά μου στο
δρόμο μας για τη Σερβία.
Νασιμέ, 47 ετών: Εύχομαι να δω
τα παιδιά μου να βρίσκουν το δρό
μο τους και να έχουν μια καλή και
επιτυχημένη ζωή.
Ρομίνα, 27 ετών: Εύχομαι να
μπορούσαμε να πάμε στη Γερμα
νία το συντομότερο δυνατό και να
ξεκινήσουμε μια νέα ζωή εκεί.
Σεντιγκέ: Εύχομαι να δω τον
άντρα μου σύντομα.
Ζαρί, 30 ετών: Ονειρεύομαι μια
ζωή με ειρήνη και να βγω γρήγο

ΜΕ ΛΕΝΕ ΝΆΤΖΜΙΑ
Χοσσαϊνί. Είμαι από
το Αφγανιστάν.
Γεννήθηκα στο Ιράν και
έχω τελειώσει το Λύκειο.
Σπουδάζω τέχνες στο
Πάντειο Πανεπιστήμιο
στην Ελλάδα και
στο μέλλον θέλω
να γίνω γραφίστρια
ή παρουσιάστρια
τηλεόρασης.

Θέλω να γράψω, αλλά δεν
ξέρω από πού να ξεκινήσω.
Ποιο είναι το όνειρό σου;
Νιώθω ότι έχουμε χάσει
όλα μας τα όνειρα σε αυτή
τη σύγχυση και την αναμονή, αλλά θέλω να γράψω
για το δικό μου όνειρο, το
οποίο είναι όνειρο πολλών
προσφύγων που ζουν σε
αυτό το χώρο εδώ και
περίπου ένα χρόνο, οι οποίοι δεν ξέχασαν τα όνειρά
τους και ανυπομονούν
να τα πραγματοποιήσουν
ρα από αυτή την κατάσταση.
Φατιμέ, 29 ετών: Εύχομαι να
ξαναδώ τη χαμένη μου οικογένεια
και πάλι ενωμένη.
Σαμιρά, 16 ετών: Εύχομαι να εί
μαστε ευτυχισμένοι με την οικογέ
νειά μου και να ζούμε με ειρήνη.
Φαρανγκίς, 16 ετών: Εύχομαι
να γίνω αρκετά πλούσια για να
μην έχω ανάγκη κανέναν.
Νασιμέ, 25 ετών: Εύχομαι να
γίνει γρήγορα καλά η κόρη μου
και να τη δω και πάλι υγιή και ευ
τυχισμένη.
Γεγκονέ, 11 ετών: Εύχομαι ν’
ανοίξουν και πάλι τα σύνορα για
όλους τους πρόσφυγες.
Ρουχολά, 14 ετών: Εύχομαι να
ξαναδώ την οικογένειά μου και
πάλι ενωμένη.
Χαμέντ, 21 ετών: Εύχομαι να
γίνω διάσημος βολεϊμπολίστας.
Μοχαμάντ: Εύχομαι η ειρήνη
και η ασφάλεια να επιστρέψουν
και πάλι στη χώρα μου και μια
μέρα να μπορέσουμε να επιστρέ
ψουμε και πάλι εκεί.
Μοχαμάντ Ρεζά, 18 ετών: Εύ
χομαι να γίνω διάσημος ποδο
σφαιριστής και να ξαναδώ την
οικογένειά μου ενωμένη.
Ολοι οι πρόσφυγες μαζεύτη
καν εδώ με μια κοινή φιλοδοξία
ανεξάρτητα από το φύλο ή την
ηλικία τους. Εύχονται αυτές οι
δύσκολες στιγμές να φτάσουν
στο τέλος τους και ελπίζουν να
ξεκινήσουν μια νέα ζωή σε μια
ασφαλή και ειρηνική χώρα.

Αναμνήσεις
Της ΜΑΧΝΤΙΈ ΧΟΣΣΑΪΝΊ

Περιπλανώμενη σε αυτή
την πόλη
Σκέφτομαι να φύγω
Για πού; Δεν ξέρω...
Υπάρχει κάποιος να μου
δείξει το δρόμο;
Να με καταλάβει; Να με
βρει; Υπάρχει κανείς;
Είμαι χαμένη στις
αναμνήσεις μου...
αναμνήσεις βρεγμένες
και σκονισμένες
Με ενοχλεί...
Βγάλε με από το πλήθος
των αναμνήσεων
Φώτα αναβοσβήνουν από
πολύ μακριά
Ο δρόμος των αναμνήσεων
είναι μακρύς
Θέλω να τον προσπεράσω
γρήγορα...
Μου επιτέθηκαν όλοι,
θέλω
να τους αγνοήσω και απλά
να περάσω
Μα! Είναι δυνατόν;
Κάποιοι μου πιάνουν το
χέρι, κάποιοι με πιάνουν
από τα πόδια, κάποιος με
αγκαλιάζει
Κάποιοι με κυνηγούν
συνεχώς… Δεν μπορώ να
διαγράψω τις αναμνήσεις
μου
Βοήθεια! Βοήθεια!
This document covers humanitarian aid activities implemented with the financial assistance of the European Union.
The views expressed herein should not be taken, in any way, to reflect the official opinion of the European Union, and the
European Commission is not responsible for any use that may be made of the information it contains.
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Της ΜΑΝΤΙΝΈ ΤΖΑΦΑΡΊ

Ο

ι ερωτευμένοι ερω
τεύονται κάτω από
τη βροχή. Οι περισ
σότεροι άνθρωποι
απολαμβάνουν τη μυ
ρωδιά της βροχής και την αίσθη
ση της δροσιάς της. Σε πολλούς
ανθρώπους αρέσει να περπατάνε
στη βροχή και σε κάποιους αρέσει
να κάθονται στο παράθυρο και να
την παρατηρούν. Πριν έρθω εδώ,
αγαπούσα κι εγώ τη βροχή. Μου
άρεσε πολύ να περπατάω στη
βροχή. Μου έδινε την αίσθηση της
γαλήνης σαν μια γλυκιά μελωδία,
όμως αυτές τις μέρες η βροχή με
ενοχλεί, ο ήχος της είναι τόσο
διαπεραστικός που πλέον δεν με
ηρεμεί.
Πριν από μερικούς μήνες, στο
Κέντρο Φιλοξενίας του Σχιστού
είχαμε σκηνές. Η σκηνή μου ήταν
η μόνη μου ασπίδα σε αυτό τον
κόσμο και τη χρειαζόμουν για
να επιβιώσω. Προσευχόμουν να
σταματήσει να βρέχει για να μην
καταστραφεί.
Οταν η βροχή αρχίζει, χτυπάει
με δύναμη τη σκηνή και ο άνε
μος την τραντάζει τόσο δυνατά,
που νομίζω ότι θα την ξεριζώσει.
Οταν η βροχή χτυπάει τη σκηνή,
κάνει έναν φρικτό θόρυβο που με
τρομάζει.
Οσο η βροχή δυναμώνει, πέ
φτω κάτω και τσαλακώνομαι, πι
έζω τα γόνατά μου στους ώμους
μου και ακόμη βρέχει. Πέφτει
τόσο πολύ νερό στο έδαφος, που
αρχίζει να μπαίνει μέσα στη σκη

Θλιμμένη βροχή

Δυσκολίες από νωρίς το πρωί.
Η βροχή καταστρέφει τα πάντα.
Ο άντρας που έχει τη σκηνή
προσπαθεί να καταλάβει τι έχει
μόλις συμβεί (επάνω).
Επειτα από τη δυνατή βροχή, μια
σκηνή βουτηγμένη στη λάσπη
και στη βρομιά, η δική μου σκηνή
(αριστερά)

νή από κάθε γωνία. Οι άνθρωποι
προσπαθούν να προστατευτούν,
αλλά δεν υπάρχει κανένας τρό
πος. Η σκηνή ήταν τόσο κρύα
και η μοναδική κουβέρτα που

θα μπορούσε να με σώσει από
το κρύο είχε κι αυτή βραχεί. Δεν
μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα
παρά να περιμένουμε υπομονε
τικά, με δάκρυα και λύπη στα
μάτια μέχρι όλο αυτό να σταμα
τήσει.
Θυμάμαι αυτές τις μέρες τόσο
καθαρά. Οταν η βροχή σταματάει,
όλοι προσπαθούν να βρουν έναν
τρόπο ν’ απαλλαγούν από όλο
αυτό το χάος που επικρατεί. Εξω
και γύρω από τη σκηνή, υπάρ
χει μόνο νερό και λάσπη. Είναι
δύσκολο ακόμα και να περπατή
σεις, αλλά όλοι βιάζονται να τις
φτιάξουν ξανά. Κάποιοι άνθρωποι
στέκονται απελπισμένοι, με μάτια
γεμάτα θλίψη, χωρίς να ξέρουν τι
να κάνουν, αφού η καταιγίδα τούς
κατέστρεψε το «σπίτι».
Κάθε φορά που βρέχει, αντι
μετωπίζουμε την ίδια κατάσταση.
Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις
και το προσωπικό στο χώρο προ
σπαθούν να βοηθήσουν και να
κάνουν κάτι, αλλά όλα είναι μά
ταια και κάποιες φορές χειροτε
ρεύουν την κατάσταση. Μας έδω
σαν πλαστικά καλύμματα για να
καλύψουμε τη σκηνή, αλλά δεν
αντιλήφθηκαν ότι το νερό ρέει
στο έδαφος και βρίσκει το δρόμο
του να μπει μέσα. Αυτές τις μέρες,
η οικογένειά μου και οι άνθρωποι
στο κέντρο φιλοξενίας νιώθουν
πολύ ανήσυχοι και αγχωμένοι.
Οταν αρχίζει να βρέχει, βλέπεις
τον πανικό στα μάτια όλων. Οταν
πλέον κοπάσει, αυτό που μας
φέρνει είναι θλίψη και πόνο στις
καρδιές μας.

Της ΦΑΤΙΜΕ ΧΟΣΣΑΪΝΙ
ΤΟ KABULI PALAW είναι παραδοσιακό πιάτο από το Αφγανιστάν και είναι ένα από τα
αγαπημένα φαγητά των Αφγανών. Συνηθίζουν να το μαγειρεύουν όπου κι αν βρίσκονται,
ακόμη κι όταν είναι πολύ μακριά από τη χώρα τους. Ελπίζουμε να το φτιάξετε κι εσείς
και να το απολαύσετε.

Υλικά
200 ml φυτικό λάδι
1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο
800 γρ. πόδι ή ώμο αρνιού
(με το κόκαλο), κομμένο σε
κομμάτια των 6 cm
1 κ.σ. τριμμένο σκόρδο
2 κ.σ. αλάτι
2 λίτρα (8 φλιτζάνια) νερό
75 γρ. (⅓ φλιτζανιού) λευκή
ζάχαρη
2 κ.σ. γκαραμασάλα (μείγμα
μπαχαρικών από γαρίφαλο,
φύλλα δάφνης, κάρδαμο και
κανέλα)
1½ κ.γ. φρεσκοτριμμένο
κάρδαμο
1 κιλό ρύζι basmati,
μουλιασμένο σε κρύο νερό για
4 ώρες ή όλο το βράδυ
250 γρ. καρότα, καθαρισμένα
και κομμένα σε μπαστουνάκια
75 γρ. σταφίδα σουλτανίνα
75 γρ. μιξ τριμμένων
αμύγδαλων και φιστικιών για
το γαρνίρισμα

Οδηγίες παρασκευής
Για τη συνταγή θα χρειαστεί
να ξεκινήσετε τουλάχιστον 4
ώρες νωρίτερα ή από το προηγούμενο βράδυ αν το επιτρέπει
ο χρόνος. Ζεστάνετε 50 ml από
το λάδι σε ένα μεγάλο τηγάνι
σε μέτρια προς δυνατή φωτιά,
ρίξτε το κρεμμύδι και τσιγαρίστε το για 6-8 λεπτά ή μέχρι να
ροδίσει. Προσθέστε το κρέας,
το σκόρδο και 1 κουταλιά της
σούπας αλάτι και μαγειρέψτε

Συνταγή για Kabuli Palaw
για 8-10 λεπτά ή μέχρι να ροδοκοκκινίσει το κρέας και από
τις σύο πλευρές.
Προσθέστε νερό, χαμηλώστε τη φωτιά, ξαφρίστε κατά διαστήματα,
για περίπου μιάμιση
ώρα ή μέχρι να μαλακώσει το κρέας. Αποσύρετε το κρέας από
το τηγάνι και αφήστε
το στην άκρη. Κρατήστε το ζωμό. Βάλτε
τη μισή ποσότητα της
ζάχαρης σε ένα καυτό
τηγάνι σε μέτρια φωτιά.
Ανακατέψτε διαρκώς για
5-6 λεπτά ή μέχρις ότου
καραμελώσει η ζάχαρη.
Προσεκτικά, προσθέστε
250 ml (1 φλιτζάνι) από

το ζωμό, το υπόλοιπο αλάτι, 1
κουταλιά της σούπας γκαραμασάλα και μια πρέζα κάρδαμο. Αφήστε το να βράσει,
το αποσύρετε από τη
φωτιά και το αφήνετε
στην άκρη.
Στ ραγ γίξ τε το
ρύζι. Μαγειρέψτε το
σε μεγάλη κατσαρόλα με βραστό νερό
για 5 λεπτά ή μέχρι
να είναι σχεδόν έτοιμο. Στραγγίξτε και
βάλτε το στην κατσαρόλα. Περιχύστε με το
μείγμα της καραμελωμένης ζάχαρης και μία
πρέζα γκαραμασάλα και
κάρδαμο και ανακατέψτε
καλά μέχρι να καλυφθεί.

Ζεστάνετε μια κουταλιά λάδι
σε ένα τηγάνι σε μέτρια φωτιά.
Προσθέστε τα καρότα και τη
ζάχαρη που έμεινε και ανακατέψτε για 5 λεπτά ή μέχρι να
καραμελώσουν ελαφρώς και να
γυαλίζουν. Προσθέστε και τις
σταφίδες και μαγειρέψτε για 1
λεπτό ακόμη. Αποσύρετε από
τη φωτιά, προσθέστε ακόμα
μια πρέζα κάρδαμο και αφήστε
το στην άκρη.
Ζεστάνετε το υπόλοιπο λάδι
σε ένα τηγάνι και αφήστε το να
κάψει. Προσθέστε μέσα το ρύζι.
Χρησιμοποιώντας το πίσω μέρος μιας κουτάλας, δημιουργήστε τρύπες στο ρύζι και αφήστε
το να αχνίσει. Διακοσμήστε το
ρύζι με τα καραμελωμένα καρότα και τις σταφίδες και τα

κομμάτια αρνιού.
Καλύψτε καλά την κατσαρόλα με μια πετσέτα και από
πάνω κλείστε καλά με το καπάκι της. Βάλτε το σε δυνατή
φωτιά και μαγειρέψτε για περίπου 5 λεπτά. Χαμηλώστε τη
φωτιά και μαγειρέψτε για άλλα
10 λεπτά.
Αποσύρετε από τη φωτιά
και αφήστε το καλυμμένο για
περίπου 10 λεπτά να «ξεκουραστεί». Αφαιρέστε το κρέας
και τα καρότα με τις σταφίδες
και ανακατέψτε πολύ καλά το
ρύζι. Για το σερβίρισμα, σε μια
πιατέλα βάλτε ρύζι, από πάνω
βάλτε το κρέας, και καλύψτε με
το υπόλοιπο ρύζι. Προσθέστε
τα καρότα και διακοσμήστε με
αμύγδαλα και φιστίκια.

5
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Οργανώσεις και δράσεις στο Κέντρο
Των ΜΑΝΤΙΝΈ ΤΖΑΦΑΡΊ
και ΣΑΜΙΡΆ ΚΑΡΙΜΊ

Σ

το Κέντρο Φιλοξενίας
Προσφύγων Σχιστού
δραστηριοποιούνται
πολλές οργανώσεις.
Κάποιες από αυτές
ασχολούνται με παιδιά και εφή
βους, κάποιες άλλες με ενήλικες
και υπάρχει και μία ακόμη ορ
γάνωση η οποία είναι υπεύθυνη
για τη διοργάνωση και τη δια
χείριση του χώρου.
Αυτοί που προσπαθούν να
βοηθήσουν, να εκπαιδεύσουν
και κανονίζουν τα καθημερινά
προγράμματα για τα παιδιά και
τους εφήβους είναι οι οργανώ
σεις «Δίκτυο για τα Δικαιώμα
τα του Παιδιού» και «Save the
Children». Αυτές οι δύο οργα
νώσεις έφεραν ένα μεγάλο
κοντέινερ για έγκυες γυναίκες,
μωρά και μητέρες που πρέπει να
θηλάσουν τα μωρά τους. Εκεί,
μαθαίνουν στις γυναίκες πώς
να φροντίσουν ένα μωρό και
τους παρέχουν ένα ζεστό περι
βάλλον για την ιερή αυτή πράξη
του θηλασμού.
Επίσης, έφεραν άλλο ένα
κοντέινερ, για τα μικρά παιδιά.
Εκεί μπορούν να μάθουν τα βα
σικά της ελληνικής γλώσσας
μέσα από το παιχνίδι. Επίσης
υπάρχουν πολλές καθημερινές
δραστηριότητες, όπως ζωγρα
φική και μουσική. Αυτή η υπέ
ροχη ομάδα που τα πλαισιώνει,
μαθαίνει στα παιδιά παιδικά
τραγούδια και πώς να κάνουν
κατασκευές. Για τα παιδιά που
μένουν εδώ, αυτό το κοντέινερ
είναι το μοναδικό μέρος στον
κόσμο όπου μπορούν να νιώ
σουν ασφαλείς. Το βλέπουν σαν
το μεγαλύτερο και το καλύτερο
σχολείο του κόσμου.
Η οργάνωση «Save the
Children» παρέχει σε καθημερι
νή βάση μαθήματα ελληνικών
και αγγλικών για αγόρια και

κορίτσια. Σε συνεργασία με το
«Δίκτυο για τα Δικαιώματα του
Παιδιού», προσφέρουν, εκτός
των άλλων, και αθλητικές δρα
στηριότητες όπως ποδόσφαιρο
και βόλεϊ. Οι νέοι τρελαίνο
νται να συμμετέχουν σε αυτές
τις δραστηριότητες. Επιπλέον,
πραγματοποιούνταν μαθήματα
φωτογραφίας σε εφήβους, οι
οποίοι από την πρώτη στιγμή
έδειξαν τον ενθουσιασμό τους.
Επειτα από λίγο καιρό, τα μα
θήματα έπρεπε να σταματήσουν
αλλά τώρα ξεκινάμε πάλι.
Επιπλέον, υπάρχει εβδομα
διαίο πρόγραμμα εξωτερικών
δραστηριοτήτων, σύμφωνα με
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Φιλοξενίας Προσφύγων του Σχιστού
Λίγα λόγια για εμάς
ΜΕ ΛΈΝΕ ΣΑΜΙΡΆ και είμαι από
το Αφγανιστάν. Γεννήθηκα στο Ιράν
το 2001 όπου και πήγα σχολείο
για εννιά χρόνια. Πλέον, μαζί
με την οικογένειά μου, διαμένω στο
Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων
του Σχιστού, στην Ελλάδα.

το οποίο, άνθρωποι από την
οργάνωση συνοδεύουν τα παι
διά έξω από τον χώρο διαμονής
τους για μερικές ώρες. Ετσι,
δίνεται η ευκαιρία στα παιδιά
να διευρύνουν τους ορίζοντές
τους.
Υπάρχουν κάποιες φορές,
όπου τα παιδιά «πέφτουν» ψυ
χικά. Σε αυτές τις περιπτώσεις,
υπάρχουν σύμβουλοι ή ψυχολό
γοι που τους παρέχουν στήριξη.
Ομως, πιστεύω πως αυτοί οι άν
θρωποι, όχι μόνο δεν βοηθούν
τα παιδιά, αλλά τους θυμίζουν
και όλο τον πόνο και τη θλίψη
που κουβαλάνε μαζί τους και
που συνεχίζει να τους βαραί

Για τα παιδιά
που μένουν
εδώ, αυτό το
κοντέινερ είναι
το μεγαλύτερο
και το καλύτερο
σχολείο
του κόσμου

νει τη ζωή. Οι γονείς βλέπουν
τα παιδιά τους να ζουν μέσα
στην κατάθλιψη. Αυτά τα παι
διά έχουν χάσει κάθε επαφή με
τον έξω κόσμο και έχουν ήδη
ξεχάσει τα παιδικά τους όνειρα.
Η «Actionaid» εργάζεται
με τις γυναίκες. Τις στηρίζει
και τις βοηθάει στα δύσκολα.
Εχουν αναπτύξει πολλές δρα
στηριότητες γι’ αυτές, όπως
κομμωτική, πλέξιμο κ.ά., αλλά
πρόσφατα τα μαθήματα δια
κόπηκαν, δεν γνωρίζω γιατί.
Η «Actionaid» παρέχει επίσης
ψυχολόγους και συμβούλους
για τις γυναίκες, για να μπορέ
σουν οι ίδιες να μιλήσουν για

όλα αυτά που νιώθουν. Αλλά,
κατά τη γνώμη μου, τα προ
βλήματά τους είναι τόσο με
γάλα που δεν λύνονται απλά
και μόνο με συμβουλές.
Τα «Παιδικά Χωριά SOS» εί
ναι μια ενεργή οργάνωση στο
Σχιστό. Ξεκίνησαν με μαθήμα
τα ελληνικών για τους ανθρώ
πους που διαμένουν εκεί. Πριν
από αυτούς, μόνο οι εθελοντές
στρατιώτες δίδασκαν ελληνι
κά. Τα παιδικά χωριά SOS δημι
ούργησαν ένα γυμναστήριο για
άντρες όπου εκεί μπορούν να
προπονηθούν και να περάσουν
ευχάριστα την ώρα τους.
Υπάρχει μια ξεχωριστή ορ

Των ΖΟΧΡΈ ΓΑΣΕΜΊ
και ΦΑΤΙΜΈ ΣΕΝΤΑΓΆΤ

Μοιάζει με σπίτι;
Για μένα όχι, αλλά
ζω σε αυτό

ΝΟΈΜΒΡΙΟΣ 2016

Κ

άποιες φορές, νιώθω
ότι δεν υπάρχει τέλος στον πόνο και στη
θλίψη μας. Δεν μπορώ
να αναπνεύσω καλά
και νιώθω μεγάλο βάρος στην
καρδιά. Δεν ξέρω από πού θα
έπρεπε ν’ αρχίσω και πώς να
εξηγήσω την καθημερινότητά
μας στο Σχιστό. Κάποιες φορές
οι μέρες περνούν πολύ αργά και
μοιάζουν ατελείωτες. Το πρώτο
μας πρόβλημα είναι το φαγητό.
Δεν είναι υγιεινό και δεν έχει
γεύση. Δεν υπάρχει καμία ποικιλία και όλοι μοιάζουν υποσιτισμένοι και αδύναμοι. Εχουμε
διαμαρτυρηθεί αρκετές φορές
και κάθε φορά μάς υπόσχονται
ότι θα το αλλάξουν, αλλά μέχρι
στιγμής δεν έχει γίνει τίποτα.
Είμαστε πρόσφυγες, το ξέρουμε αυτό, αλλά είμαστε και
άνθρωποι. Είχαμε μια καλή
ζωή, υπό μια έννοια, αλλά εξαιτίας του πολέμου, της αιματοχυσίας και της βίας, αναγκαστήκαμε να εγκαταλείψουμε τα
σπίτια μας. Ξεφύγαμε από την
προκατάληψη και την ανασφάλεια. Ζούμε σε σκηνές τις οποίες σήμερα αποκαλούμε σπίτι
μας. Δεν νιώθουμε ασφάλεια
ούτε ειρήνη στο νέο μας σπίτι.
Εχει τόσο κρύο το χειμώνα και
απίστευτη ζέστη το καλοκαίρι.
Αυτό το καλοκαίρι ήταν πολύ
δύσκολο. Αυτό που κάναμε
ήταν να τρέχουμε και να βρίσκουμε καταφύγιο κάτω από
τα δέντρα. Φυσικά δεν ήταν καθόλου άνετα. Είχε τόση σκόνη
και τα κουνούπια μάς τσιμπούσαν, μέρα και νύχτα. Δεν ξέρω
αν έχεις μπει ποτέ σε σκηνή
με θερμοκρασία πάνω από 42
βαθμούς ή όχι, αλλά αν θες να
μας νιώσεις, θα έπρεπε να το
δοκιμάσεις μια φορά.
Τι να πω για τους αρουραίους. Είναι τόσο μα τόσο ενοχλητικοί και μας βασανίζουν
κάθε μέρα. Πρέπει να τους κυνηγάμε όλη την ώρα. Γι’ αυτό

γάνωση, η IRC, η οποία φρο
ντίζει για τα θέματα υγιεινής
και καθαριότητας του χώρου.
Παρέχουν προϊόντα υγιεινής
σε οικογένειες που ζουν εκεί.
Επίσης εξασφαλίζουν την κα
θαριότητα της τουαλέτας και
των ντους.
Δυστυχώς, παλαιότερα δεν
είχαν να μας δώσουν καμία λύση
για το μεγαλύτερό μας πρόβλη
μα, τους αρουραίους. Υπήρχαν
πολλοί, μεγάλοι και τρομακτικοί
αρουραίοι γύρω από τις σκηνές
που μέναμε και δεν ξέρουμε με
ποιο τρόπο να διαχειριστούμε
όλη αυτή την κατάσταση. Η ίδια
οργάνωση πρόσφατα ξεκίνησε

Ζώντας σε ένα στρατόπεδο
μέρα με τη μέρα
δεν μπορούμε ν’ αφήνουμε
τίποτα μέσα στη σκηνή. Οταν
πλησιάζει ο χειμώνας, έρχεται
και ο φόβος. Φοβόμαστε μήπως
βρέχει όλη τη μέρα, φοβόμαστε
κάτι το οποίο κάποτε απολαμβάναμε. Οπως τη βροχή, τον
άνεμο, τους κεραυνούς. Φοβόμαστε τη βροχή γιατί ξέρουμε πως, όποτε βρέχει, το νερό
μπαίνει στη σκηνή, όλα μας
τα πράγματα βρέχονται, αναγκαζόμαστε να κοιμηθούμε σε
βρεγμένο έδαφος και την επόμενη μέρα όλοι νιώθουν πόνο
στα πόδια, στη μέση και σε όλο
το σώμα. Δεν υπάρχει κανένα
διαθέσιμο φάρμακο γι’ αυτούς
τους πόνους. Οποτε κάποιος
παραπονιέται ότι πονάει, οι
γιατροί του δίνουν τη συμβουλή που δίνουν για κάθε είδους
πόνο: «Πιες περισσότερο νερό».
Αν κάποιος αρρωστήσει σοβαρά και χρειαστεί να πάει στο
νοσοκομείο, πρέπει να αντέξει
για αρκετές ώρες, αφού το νοσοκομείο είναι πολύ μακριά και
τα ασθενοφόρα είναι πάντα κα-

τειλημμένα. Δεν υπάρχει καμία
ψυχαγωγία εδώ. Δεν υπάρχει
ούτε τηλεόραση, ούτε ραδιόφωνο, ούτε καν ένα βιβλίο για
να διαβάσουμε. Υπάρχει ασύρματο δίκτυο στον καταυλισμό,
αλλά πρέπει να είσαι σε συγκεκριμένο σημείο στη μέση του
καταυλισμού για να μπορέσεις
να το χρησιμοποιήσεις και πρέπει να κάτσεις σε ένα ανοιχτό
σημείο, ανεξάρτητα από το αν
έχει κρύο, ζέστη ή βροχή.
Πρέπει να πηγαίνουμε νωρίς για ύπνο, γιατί δεν υπάρχει
ηλεκτρικό ρεύμα, και όταν έρχεται το σκοτάδι, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα παρά να
ξαπλώσουμε και να βυθιστούμε
στη μιζέρια μας. Πολλές ερωτήσεις έρχονται στο μυαλό μου
όταν πέφτω το βράδυ στο κρεβάτι. Πότε θα βγούμε από αυτό
το σκοτάδι; Ποιο θα είναι το
μέλλον μας; Πότε θα επιστρέψουμε και πάλι σε μια κανονική
ζωή; Και άλλες πολλές ερωτήσεις που μένουν αναπάντητες...
Ενα άλλο βασικό πρόβλημα

είναι η επικοινωνία. Κανένας
από τους πρόσφυγες δεν μιλάει
αγγλικά ή ελληνικά. Δεν έχουμε σταθερά μαθήματα γλωσσών
εδώ. Αν είχαμε συνεχόμενα μαθήματα γλώσσας τους τελευταίους 9 μήνες, τώρα όλοι θα μπορούσαν να μιλάνε αγγλικά και
ελληνικά.
Λυπάμαι τόσο πολύ για τα
παιδιά στον καταυλισμό. Τα
περισσότερα παιδιά από αυτά
δείχνουν λυπημένα, αγχωμέ-

ΜΕ ΛΈΝΕ ΜΑΝΤΙΝΕ
και είμαι από το
Αφγανιστάν. Είμαι
17 χρονών. Πηγαίνω
σε ελληνικό σχολείο στην
Αθήνα και μου αρέσει
πολύ η δημοσιογραφία.

να προμηθεύει οικογένειες που
είχαν μεγάλη ανάγκη με κάρτες
ανάληψης μετρητών.
Η UNHCR είναι μία ακόμη
οργάνωση που ασχολείται με
τα θέματα ασύλου για τους
πρόσφυγες. Οι άνθρωποι της
UNHCR είναι έτοιμοι να απα
ντήσουν σε ερωτήσεις σχετικές
με τη διαδικασία αίτησης ασύ
λου και το πρόγραμμα επανέ
νταξης οικογενειών.
Ολες αυτές οι οργανώσεις
προσπαθούν, με όλους τους
τρόπους που έχουν, να βοηθή
σουν και να εξασφαλίσουν κα
λύτερες συνθήκες διαβίωσης
για τους πρόσφυγες. Η βοήθειά

να και άρρωστα. Είναι μακριά
από το αληθινό τους σπίτι και
το σχολείο εδώ και πολύ καιρό.
Δεν ξέρουν τι θα τους φέρει το
αύριο και το μέλλον.
Δεν νιώθω σαν άνθρωπος
αυτές τις μέρες. Κάποιες φορές
θέλω απλά να μείνω μόνη μου,
μόνη εγώ και ο εαυτός μου, να
σκεφτώ για τη ζωή μου, το αβέβαιο μέλλον μου, να κλάψω για
όλα αυτά που έχουν συμβεί στη
ζωή μας, αλλά δεν υπάρχει χώρος για μένα.
Ας μιλήσουμε για το πώς είναι να υποφέρεις επειδή έχεις
χωριστεί από την οικογένειά
σου. Χωρισμός ανάμεσα σε γονείς και παιδιά, αδερφούς και
αδερφές. Βλέπω παιδιά που λαχταρούν να δουν τη μαμά τους,
μητέρες που κλαίνε για τα παιδιά τους και όλοι ονειρεύονται
πως μια μέρα θα ξανανταμώσουν και πάλι. Είμαστε απογοητευμένοι και δυστυχισμένοι,
μας έχει κυκλώσει η θλίψη και η
απελπισία. Η ζωή μοιάζει άδεια
και χωρίς καμιά αξία για μας.
Κάποιες χώρες δεν μπορούν ή
απλά δεν θέλουν να μας καταλάβουν. Εύχομαι να υπήρχε μια
γη με ειρήνη όπου θα μπορούσαμε να πάμε ελεύθερα όλοι και
να είμαστε μακριά από όλους
τους πολέμους, τις διακρίσεις
και τη βία για πάντα. Εύχομαι
μια μέρα αυτές οι τρομακτικές
μέρες να φαντάζουν παρελθόν
και να βρούμε αυτό για το οποίο
αφήσαμε το σπίτι μας.

Ενα συρματόπλεγμα περικυκλώνει την ελπίδα, τα όνειρα και τις
φιλοδοξίες. Από τη μια μεριά είμαστε εμείς, από την άλλη η ζωή

τους είναι καθοριστικής σημασί
ας και ίσως απαλύνει έστω και
για λίγο τον πόνο των προσφύ
γων, προσφέροντας ευχάριστες
στιγμές.
Ομως, όλες αυτές οι δρα
στηριότητες που διεξάγονται
δεν μπορούν να διώξουν μα
κριά τον αθεράπευτο πόνο και
τα προβλήματα που έχουν οι
πρόσφυγες. Οι ψυχολόγοι και
οι σύμβουλοι μας ακούνε και
δίνουν συμβουλές, αλλά η αλή
θεια είναι ότι δεν μπορούν να
μας καταλάβουν. Ελπίζω μια
μέρα να μην υπάρχουν καθόλου
πρόσφυγες, ούτε και ανάγκη για
φιλανθρωπικές οργανώσεις.

ΜΕ ΛΕΝΕ ΦΑΤΙΜΈ
Σενταγάτ, είμαι 13
ετών και είμαι από το
Αφγανιστάν. Πέρσι, ήρθαμε με την οικογένειά
μου στην Ελλάδα ως
πρόσφυγες. Ζούμε στο
Κέντρο Φιλοξενίας του
Σχιστού εδώ και ένα
χρόνο. Πηγαίνω στο
σχολείο και μαθαίνω
αγγλικά και ελληνικά.
ΟΝΟΜΆΖΟΜΑΙ ΖΟΧΡΈ
Γασεμί. Eίμαι 17 ετών
είμαι από το Αφγανιστάν, αλλά γεννήθηκα
και μεγάλωσα στο Ιράν.
Ηρθα στην Ελλάδα ως
πρόσφυγας πριν από
ένα χρόνο και ζω στο
Σχιστό. Μου αρέσει να
μαθαίνω ξένες γλώσσες και τώρα κάνω
μαθήματα ελληνικών,
αγγλικών και ολλανδικών.

Πριν από έξι
μήνες, η ζωή
μας ήταν ένας
εφιάλτης.
Γεμάτη φόβο
και τρόμο.
Φόβο για
τη βροχή,
την καταιγίδα,
τον καύσωνα,
μέρες και
νύχτες που
περνούσαν τόσο
απελπιστικά
αργά και
δύσκολα μέχρι
και σήμερα
που ακόμη
ονειρευόμαστε
το μέλλον μας
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Η «Save the Children» και το «Δίκτυο
για τα Δικαιώματα του Παιδιού»
ΜΕ ΛΈΝΕ ΝΑΖΙΛΆ
Γκαφουρί. Είμαι 17
ετών, από την Καμπούλ
στο Αφγανιστάν. Γεννήθηκα στο Ιράν και πήγα
σχολείο εκεί για 10 χρόνια. Πέρσι, ήρθαμε στην
Ελλάδα με την οικογένειά μου ως πρόσφυγες.
Πηγαίνω σχολείο εδώ
στην Αθήνα και είμαι
αποφασισμένη να γίνω
γιατρός στο μέλλον.
ΜΕ ΛΈΝΕ ΦΑΤΙΜΕ
Χοσσαϊνί, είμαι από το
Αφγανιστάν και γεννήθηκα στο Ιράν. Ζω στην
Ελλάδα εδώ και ένα
χρόνο. Πάω σε Λύκειο
στο Ελληνικό. Μου
αρέσει πολύ να διαβάζω. Θέλω να πάω στη
Γερμανία. Στο μέλλον
θέλω να γίνω οφθαλμίατρος.

Το «Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού» και η «Save the Children» είναι
οργανώσεις που στην τωρινή προσφυγική κρίση βοηθούν έμπρακτα τους πρόσφυγες και στέκονται στο πλευρό όλων όσοι το έχουν ανάγκη. Σε αυτό το
άρθρο θα ρίξουμε μια σύντομη ματιά στο ανθρωπιστικό τους έργο
Των ΦΑΤΙΜΈ ΧΟΣΣΑΪΝΊ
και ΝΑΖΙΛΆ ΓΚΑΦΟΥΡΊ

Σ

την αρχή ο Θεός
δημιούργησε τον
κόσμο. Δημιούρ
γησε τον άνθρωπο
ως το πιο έξοχο
από τα δημιουργήματά του.
Εδωσε όλο τον κόσμο και την
ομορφιά του στους ανθρώ
πους να δουλέψουν με αυτά,
να τα χρησιμοποιήσουν και
να νιώθουν ευγνωμοσύνη γι’
αυτό. Ποτέ δεν αφήνει τους
ανθρώπους μόνους, ακόμη
και στις πιο δύσκολες στιγμές
της ζωής τους. Πάντα στέλ
νει τον σωστό άνθρωπο τη
σωστή στιγμή να βοηθήσει
όποιον το έχει ανάγκη.
Υπάρχουν άνθρωποι που
στήριξαν και έσωσαν χιλιά
δες παιδιά, τα οποία έκαναν
ένα απίστευτα τρομακτικό
ταξίδι προς την Ευρώπη.
Υπάρχουν άνθρωποι που δά
κρυσαν με τα δάκρυά μας και
χαμογέλασαν με το χαμόγε
λό μας. Υπάρχουν άνθρωποι
που κατανοούν τη σημασία
της ανθρώπινης συμπεριφο
ράς και αντιμετωπίζουν τους
ανθρώπους σαν να είναι μέ
λος της οικογένειάς τους.
Ναι, η «Save the Children»
και το «Δίκτυο για τα Δικαι
ώματα του Παιδιού» είναι
δύο οργανώσεις τις οποίες
κανένα παιδί δεν πρόκειται
ποτέ να ξεχάσει, για την τρο
μερή αγάπη και την τιμιότη

τά τους. Θα κρατήσουν αυτή
την ανάμνηση στην καρδιά
τους και θα ακολουθήσουν
το παράδειγμά τους σαν
κληρονομιά για το μέλλον.
Αυτή η υπέροχη ομάδα μάς
δίδαξε την ειρηνική συνύ
παρξη, να αγαπάμε ο ένας
τον άλλο, μας δίδαξε την
τιμιότητα αλλά και τη συγ
χώρεση. Σφυρηλάτησαν την
προσωπικότητά μας και μας
βοήθησαν να ξετυλίξουμε τα

ταλέντα μας, να βρούμε τις
κρυφές μας δεξιότητες και να
αντιμετωπίζουμε τις δυσκο
λίες με θετική διάθεση.
Η ομάδα αυτή απευθύνε
ται σε παιδιά ηλικίας κάτω
των 18 ετών. Οι βασικές
δραστηριότητες αφορούν
την υποστήριξη των παι
διών με διάφορα μέσα και
την ενημέρωσή τους για τα
δικαιώματά τους, τις ευκαι
ρίες και τις ευθύνες τους

ως παιδιών και ως έφηβων.
Συνεργάζονται και με άλλες
οργανώσεις που ασχολού
νται με τα παιδιά. Βοηθούν
ασυνόδευτους ανηλίκους
να βρουν ένα καταφύγιο και
τους φροντίζουν. Επίσης,
καθημερινά διοργανώνουν
αθλητικές δραστηριότητες
για τα παιδιά. Και οι δύο ορ
γανώσεις έχουν μια υπέροχη
ομάδα για παιδιά που έχουν
σωματικές και ψυχικές δια
ταραχές. Οι δραστηριότητες
της ομάδας ξεκινούν στις 10
το πρωί και τελειώνουν στις
6 το απόγευμα. Ενδεικτικά,
κάποιες από αυτές είναι μα
θήματα ελληνικής γλώσσας
μέσα από το παιχνίδι, μουσι
κά γκρουπ, διάφορα παιχνί
δια που ακονίζουν το μυαλό
αλλά και αθλητικές δραστη
ριότητες όπως ποδόσφαιρο,
βόλεϊ, μπάσκετ και χάντμπολ.
Η ομάδα αυτή βοηθάει
τα παιδιά να αντέξουν τις
κακουχίες της ζωής και κρα
τάει ζωντανή την ελπίδα στο
μυαλό και στην καρδιά τους.
Θέλουμε να ευχαριστήσου
με την οργάνωση «Save the
Children» και το «Δίκτυο για
τα Δικαιώματα του Παιδιού»
αλλά και όλους αυτούς που
στάθηκαν στο πλευρό μας
στις αντιξοότητες του σή
μερα. Και μια και τα παιδιά
του σήμερα είναι οι ενήλικοι
του αύριο, δεν θα ξεχάσου
με ποτέ την αγάπη που μας
χάρισαν.

Οι νύχτες στον καταυλισμό
ΕΊΜΑΙ Η ΠΑΡΑΣΤΟΎ.
Είμαι 22 ετών. Είμαι
από το Αφγανιστάν και
ήρθα στην Ελλάδα από
το Ιράν. Εχω πτυχίο
στις επιστήμες. Ζω στην
Ελλάδα εδώ και ένα
χρόνο. Πάω σε ελληνικό
σχολείο στην Αθήνα και
θέλω να γίνω βιολόγος
και φωτογράφος. Θέλω
να μάθω πολλές ξένες
γλώσσες. Σήμερα,
μπορώ να μιλήσω λίγα
αγγλικά και ελληνικά
και αυτή τη στιγμή
μαθαίνω γερμανικά.

Το σκοτάδι έρχεται, μα ο φόβος παραμένει

Της ΠΑΡΑΣΤΟΎ ΧΟΣΣΑΪΝΊ
ΠΆΝΤΑ ΜΟΥ ΆΡΕΣΕ η νύχτα. Μου
άρεσαν τα αστέρια που έλαμπαν στον
ουρανό όλο το βράδυ. Ομως από τότε
που έγινα πρόσφυγας και μένω στο
στρατόπεδο προσφύγων, τα βράδια
μου δεν είναι τόσο όμορφα πια. Το
αν θα είναι ωραία η μέρα και η νύχτα
εξαρτάται από την κατάσταση του καθενός.
Αγαπούσα τη νύχτα, τότε που ένιωθα ειρήνη και ασφάλεια στο σπίτι, τότε
που μπορούσα να ξαπλώσω στο ζεστό
μου κρεβάτι και να παρατηρώ τον
ουρανό από ένα μικρό παραθυράκι.
Ομως τώρα, κοιτάω τον ουρανό μέσα
από ένα δίχτυ καλυμμένο σε ένα μικρό
παράθυρο με το άγχος και το φόβο, κι
εκείνο τον τρόμο που με διαπερνάει όπως πέφτει η νύχτα. Δεν βρίσκω
τίποτα όμορφο στις νύχτες πια. Τα

αστέρια δεν λάμπουν και δεν αναβοσβήνουν πια. Δείχνουν θλιμμένα και
ήσυχα.
Οταν πέφτει η νύχτα, βυθίζομαι
στη μοναξιά μου όπως κάποιος που
έχει χαθεί σε μια έρημο χωρίς τέλος.
Φωνάζω για βοήθεια, αλλά κανείς δεν
ακούει τη φωνή μου. Το καλοκαίρι που
πέρασε έζησα τις πιο μεγάλες, τις πιο
ζεστές και τις πιο σκληρές νύχτες που
έχω ζήσει, και τώρα έρχομαι αντιμέτωπη με τις πιο κρύες και τρομακτικές
νύχτες του χειμώνα.
Οσο η νύχτα βυθίζεται στο σκοτάδι, μια βαριά σιωπή που με τρομάζει
καλύπτει τον χώρο που με περιβάλει.
Ακούω την κουκουβάγια και φοβάμαι
ακόμα πιο πολύ. Στην κουλτούρα μας,
η κουκουβάγια είναι σημάδι. Ο άνεμος
φυσάει ανελέητα σαν να θέλει να μας
πάρει μακριά το μοναδικό μας καταφύγιο. Ολα είναι τόσο σκοτεινά, μοιά-

ζει με νεκροταφείο γεμάτο με τάφους.
Νιώθω σαν να έχω καεί ζωντανή σε
ένα τόσο μικρό μέρος και δεν μπορώ
ούτε να πάρω ανάσα.
Κάποτε μου άρεσαν οι βροχερές νύχτες, απολάμβανα το να περπατάω στη
βροχή αλλά δεν μου αρέσει πια. Κάποτε ήξερα πως μετά από μια βόλτα στη
βροχή, με περίμενε ένα ζεστό κρεβάτι
και μία κούπα ζεστό τσάι. Τώρα οι νύχτες περνάνε με μοναδική σκέψη την
ελπίδα για την επόμενη μέρα.
Ελπίζω να μπορέσω και πάλι να
χαρώ τις νύχτες του καλοκαιριού, ελπίζω ότι κάποτε θα έχω μια στέγη να
με προστατεύει, ένα σπίτι από πέτρα
και όχι από ρούχα που κουνιούνται
συνέχεια και με τρομάζουν, εύχομαι
μια μέρα να θυμάμαι όλες αυτές τις
τρομακτικές νύχτες και να σβήνω την
πίκρα όλων αυτών των αναμνήσεων
με ένα φλιτζάνι ζεστό και γλυκό τσάι.

Ο ουρανός
της ζωής μου
έχει μόνο ένα
χρώμα, μέρα και
νύχτα. Ψάχνω
τις γαλήνιες
νύχτες που είχα
κάποτε.
Δεν ξέρω ούτε
πότε ούτε πού
μπορώ να
τις βρω

