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The newspaper produced by and for refugee, migrant and Greek youth

With courage
and patience
for a better
future

Η εφημερίδα των έφηβων προσφύγων, μεταναστών και Ελλήνων

‘‘We came here to carry on and
rebuild our lives’’. Citizens of a new
land, equiped with knowledge
of our cultural background and
a clear sense of heredity and
history.
ontinuing their struggle for a world

Με κείμενα
σε ελληνικά, αγγλικά,
!αραβικά, φαρσί και ούρντου
With texts in greek,
english, arabic, farsi
& urdu

Με θάρρος και υπομονή
για ένα καλύτερο μέλλον
«Ηρθαμε να συνεχίσουμε και να φτιάξουμε τις ζωές μας». Πολίτες ενός νέου τόπου, με «όπλα» τη γνώση για τον
πολιτισμό και καθαρές ιδέες

ﺑﺎ ﺷﺟﺎﻋﺕ
ﻭﺻﺑﺭﺑﺭﺍی ﺁﻳﻧﺩﻩ
ﺍی ﺑﻬﺗﺭ
ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﺑﺎﺭﺯﻩ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺭﺍی ﺩﻧﻳﺎﻳﯽ ﺑﺩﻭﻥ ﻧﺎﺣﻘﯽ
ﻭﻣﺣﺭﻭﻣﻳﺕ،ﺧﺑﺭﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﺟﻭﺍﻥ ﭼﺎپ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻡ
ﭘﺭﻧﺩﮔﺎﻥ ﻣﻬﺎﺟﺭ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﺍﺳﺗﺎﻥ ﻋﺎﻟﻳﻪ ﺁﻝ ﻋﺎﻳﺷﻪ
ﻳﮏ ﻭﺭﺯﺷﮑﺎﺭ ﻧﻭﺟﻭﺍﻥ ﺳﻭﺭی ﺷﺭﻭﻉ
ﮐﺭﺩﻧﺩ.ﺍﻳﻥ ﭘﻳﺎﻡ ﺍﻭﺳﺕ ﺑﻪ ﺍﻓﺭﺍﺩ ﻣﻌﻠﻭﻝ ":ﮔﻭﺷﻪ
ﮔﻳﺭ ﻧﺷﻭﻳﺩ ،ﺑﻳﺭﻭﻥ ﺑﺭﻭﻳﺩ ،ﺩﻭﺳﺕ ﭘﻳﺩﺍ ﮐﻧﻳﺩ،ﻣﻥ
ﺍﺯ ﻁﺭﻳﻕ ﻭﺭﺯﺵ ﺩﻭﺳﺗﺎﻥ ﺯﻳﺎﺩی ﭘﻳﺩﺍ ﮐﺭﺩﻡ".
"ﺟﻣﻊ ﺁﻭﺭی ﺧﺎﻁﺭﺍﺕ ﻣﻬﺎﺟﺭﻳﻥ ﻭ ﺭﻳﺷﻪ ﮐﻥ
ﮐﺭﺩﻥ"
ﺁﻥ ﭼﻪ ﭼﻳﺯی ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﺑﺭﺍی ﺗﺑﺩﻳﻝ ﺷﺩﻥ ﺑﻪ ﻳﮏ
ﺷﻬﺭﻭﻧﺩ ﻓﻌﺎﻝ ﺩﺭ ﺳﺭﺯﻣﻳﻥ ﺟﺩﻳﺩ ﺑﺎﻳﺩ ﺍﻧﺟﺎﻡ
ﺩﺍﺩ؟"ﺩﺍﻧﺵ ﺩﺭ ﺯﻣﻳﻧﻪ ﻓﺭﻫﻧﮓ ﻣﺎ ،ﻳﮏ ﺍﺣﺳﺎﺱ
ﺭﻭﺷﻥ ﺍﺯﺍﻧﺗﻘﺎﻝ ﺑﻪ ﻧﺳﻝﻫﺎی ﺑﻌﺩی ﻭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭ
ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﮔﻔﺗﻥ ﺍﻳﻥ ﺩﻭ ﻗﺳﻣﺕ "ﻫﻣﺎﻧﻁﻭﺭ
ﮐﻪ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺷﺩ ﺑﻪ ﭘﺭﻧﺩﮔﺎﻥ ﻣﻬﺎﺟﺭ ﺗﻭﺳﻁ ﺁﻗﺎی
,Nikos Papakostasﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﻓﺭﺍﺩ
ﺣﻣﺎﻳﺕ ﮐﻧﻧﺩﻩ ﻧﻣﺎﻳﺷﮕﺎﻩ " Outcast
"Europe
"ﺟﻭﺍﻧﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﺳﺗﻌﺩﺍﺩ ﺩﺭ ﭘﺷﺕ ﭘﺭﺩﻩ ﺷﮑﺳﭘﻳﺭ
"ﺑﺧﻭﺍﻧﻳﺩ ﮐﻪ ﭼﻁﻭﺭ ﮔﺭﻭﻩ ﺗﺋﺎﺗﺭ ﺷﺑﮑﻪ ﻧﻭﺟﻭﺍﻧﺎﻥ
ﺑﺎ ﻫﻣﻠﺕ ﺑﻪ ﻓﺭﺍﻧﺳﻪ ﺳﻔﺭ ﮐﺭﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻳﻥ ﻧﺗﻳﺟﻪ
ﻣﯽﺭﺳﻳﺩ ﮐﻪ ﭼﮕﻭﻧﻪ ﺗﺋﺎﺗﺭ ﻣﻳﺗﻭﺍﻧﺩ ﺑﺭ ﻧﻭﺟﻭﺍﻧﺎﻥ
ﺗﺎﺛﻳﺭﮔﺫﺍﺭ ﺑﺎﺷﺩ.
 AzaiaObamoyiﻣﻳﮕﻭﻳﺩ":ﺑﺎﺯی ﮐﺭﺩﻥ ﺩﺭ
ﻣﻘﺎﺑﻝ ﺩﻭﺳﺗﺎﻧﺕ ﺧﻧﺩﻩ ﺩﺍﺭ ﺍﺳﺕ ،ﺍﻣﺎ ﺍﮔﺭ ﺩﺭ
ﻣﻘﺎﺑﻝ ﻣﺧﺎﻁﺑﻳﻥ ﺯﻳﺎﺩی ﺑﺎﺯی ﮐﻧﻳﺩ ﺍﻳﻥ ﺳﺧﺕ
ﺍﺳﺕ"ﺍﻭ ﺑﺎﺯﻳﮕﺭ ﻧﻘﺵ ﭘﺳﺭ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﻫﻣﻠﺕ ﺩﺭ ﺍﻳﻥ
ﻧﻣﺎﻳﺷﻧﺎﻣﻪ ﺍﺳﺕ.
ﻫﻣﻳﻧﻁﻭﺭ ﺧﻭﺵ ﺁﻣﺩ ﻣﻳﮕﻭﻳﻳﻡ ﺑﻪ ﺍﻓﺭﺍﺩ ﺟﺩﻳﺩی
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻳﻡ ﻣﺎ ﭘﻳﻭﺳﺗﻧﺩ ﻭ ﻣﺎ ﺁﺷﻧﺎ ﻣﻳﺷﻭﻳﻡ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ
ﺍﺯ ﻁﺭﻳﻕ ﺩﺍﺳﺗﺎﻧﻬﺎی ﺁﻧﻬﺎ.
"ﻣﺎ ﺯﻧﺩﮔﻳﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺭﺍی ﺑﻬﺗﺭ ﺳﺎﺧﺗﻥ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺧﻁﺭ
ﻣﯽﺍﻧﺩﺍﺯﻳﻡ .ﻫﻳﭻ ﻧﻳﺎﺯی ﻧﻳﺳﺕ ﺑﺭﺍﻳﻣﺎﻥ ﺩﻟﺳﻭﺯی
ﮐﻧﻳﺩ .ﻣﺎ ﺍﻳﻧﺟﺎ ﺁﻣﺩﻩ ﺍﻳﻡ ﺑﺭﺍی ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻭ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی
ﺯﻧﺩﮔﻳﻣﺎﻥ .ﺷﻣﺎ ﺣﺗﯽ ﻧﻣﻳﺗﻭﺍﻧﻳﺩ ﺗﺻﻭﺭ ﮐﻧﻳﺩ
ﻟﺣﻅﺎﺗﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻣﺎ ﮔﺫﺭﺍﻧﺩﻩ ﺍﻳﻡ" ﺍﻳﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺯﻳﻧﺏ
ﺧﻠﻳﻔﻪ ﺩﺧﺗﺭی ﻫﻔﺩﻩ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻳﮕﻭﻳﺩ ،ﺍﻭ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ
ﮔﺫﺷﺗﻪ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻭﺍﺩﻩ ﺍﺵ ﺩﺭ ﮐﻣپ ﻣﻬﺎﺟﺭﻳﻥ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ
ﺛﻳﻭﺍ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﻣﻳﮑﻧﺩ.
ﻫﻣﻪ ﺍﻳﻧﻬﺎ ﻭ ﺧﻳﻠﯽ ﺑﻳﺷﺗﺭ ﺍﺯ ﺍﻳﻥ ﺩﺭ ﭼﺎپ
ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻡ ﺍﺯ "ﭘﺭﻧﺩﮔﺎﻥ ﻣﻬﺎﺟﺭ".ﻟﺫﺕ ﺑﺑﺭﻳﺩ!

ﻧﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺷﺟﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﺻﺑﺭ
ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﻣﺳﺗﻘﺑﻝ ﺃﻓﺿﻝ
ﻓﻲ ﻧﺿﺎﻟﻧﺎ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﻋﺎﻟﻡ ﺑﻼ ﻅﻠﻡ ﻭﺃﺣﻛﺎﻡ ﻣﺳﺑﻘﺔ ,ﺍﻟﺻﺣﻔﻳﻭﻥ ﺍﻟﺟﺩﺩ
ﻳﺑﺩﺃﻭﻥ ﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﻌﺩﺩ  12ﻣﻥ ﺻﺣﻳﻔﺔ "ﻁﻳﻭﺭ ﻣﻬﺎﺟﺭﺓ" ﺑﻘﺻﺔ ﻋﺎﻟﻳﺔ
ﺍﻟﻌﺎﺋﺷﺔ ,ﻻﻋﺑﺔ ﺍﻟﺑﻭﺗﺷﻳﺎ ﺍﻟﺳﻭﺭﻳﺔ" .ﺃﻭﺩ ﺗﺷﺟﻳﻌﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻌﺏ ﺑﺷﻛﻝ
ﺟﻳﺩ .ﻋﻠﻳﻬﻡ ﺑﻌﺩﻡ ﺍﻻﻧﻌﺯﺍﻝ ﻋﻥ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ,ﻋﻠﻳﻬﻡ ﺑﺎﻟﺧﺭﻭﺝ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻧﺯﻝ ﻭ
ﺗﻛﻭﻳﻥ ﺻﺩﺍﻗﺎﺕ .ﺷﺧﺻﻳﺎ ً ﻗﻣﺕ ﺑﺗﻛﻭﻳﻥ ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺻﺩﺍﻗﺎﺕ ﻋﺑﺭ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﺭﻳﺎﺿﺔ ".ﻫﺫﻩ ﻛﺎﻧﺕ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻋﺎﻟﻳﺔ ﻟﻸﺷﺧﺎﺹ ﻣﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ.
""ﺟﺎﻣﻌﻳﻥ ﺫﻛﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﻬﺟﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺗﺭﺣﻳﻝ" .ﻣﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺣﺗﺎﺟﻪ ﺃﻱ ﺷﺧﺹ
ﻟﻳﻛﻭﻥ ﻣﻭﺍﻁﻧﺎ ً ﻓﻌﺎﻻً ﻓﻲ ﺑﻠﺩﻩ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩ؟ "ﻣﻌﺭﻓﺔ ﺧﻠﻳﻔﺗﻧﺎ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ,
ﺑﺈﺭﺛﻧﺎ,ﻭﺗﺎﺭﻳﺧﻧﺎ ,ﻭ ﺍﻷﻣﻭﺭ ﺍﻟﺗﻲ ﻧﻣﺗﺎﺯ ﺑﻬﺎ ",ﻫﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺗﺻﺭﻳﺢ ﺍﻟﺳﻳﺩ
ﻧﻳﻛﻭﺱ ﺑﺎﺑﺎﻛﻭﺳﺗﺎﺱ ,ﺃﺣﺩ ﻣﻧﻅﻣﻲ ﻣﻌﺭﺽ "ﺍﻭﺗﻛﺎﺳﺕ ﻳﻭﺭﻭﺏ".
"ﺷﺑﺎﻥ ﻣﻭﻫﻭﺑﻭﻥ ﺧﻠﻑ ﻣﺳﺭﺣﻳﺔ ﺳﺗﺎﺭﺓ ﺷﻳﻛﺳﺑﻳﺭ" .ﺍﻗﺭﺃﻭﺍ ﻋﻥ ﺭﺣﻠﺔ
ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﻣﺳﺭﺣﻳﺔ ﺍﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺷﺑﻛﺔ ﻟﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔﻝ ﺇﻟﻰ ﻓﺭﻧﺳﺎ ﺑﺭﻓﻘﺔ
ﻫﺎﻣﻠﺕ ﻭ ﻋﻥ ﺗﺄﺛﻳﺭ ﺍﻟﻣﺳﺭﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺷﺑﺎﻥ" .ﻣﻥ ﺍﻟﺟﻣﻳﻝ ﺃﻥ ﺗﻣﺛﻝ
ﻣﺳﺭﺣﻳﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺃﺻﺩﻗﺎﺋﻙ ,ﻟﻛﻥ ﺍﻟﺗﻣﺛﻳﻝ ﺃﻣﺎﻡ ﺣﺷﺩ ﻛﺑﻳﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺎﺱ ﻫﻭ ﺃﻣﺭ
ﺻﻌﺏ" ,ﻫﺫﺍ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﻟﻧﺎ ﺍﺯﺍﻳﺎ ﺍﻭﻣﺑﺎﻣﻭﻏﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻣﺛﻝ ﺩﻭﺭ ﺍﺑﻥ ﺍﻟﻣﻠﻙ
ﻫﺎﻣﻠﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺳﺭﺣﻳﺔ.
ﻟﻣﺭﺓ ﺃﺧﺭﻯ ,ﻧﺭﺣﺏ ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻭﻋﺗﻧﺎ ﺑﺄﻋﺿﺎء ﺟﺩﺩ ﻭ ﻧﺗﻌﺭﻑ ﻋﻠﻳﻬﻡ ﻣﻥ
ﺧﻼﻝ ﻗﺻﺻﻬﻡ" .ﺧﺎﻁﺭﻧﺎ ﺑﺣﻳﺎﺗﻧﺎ ﻟﻧﻌﻳﺵ ﺑﺷﻛﻝ ﺃﻓﺿﻝ ,ﻻ ﻳﻭﺟﺩ ﻟﺩﻳﻛﻡ
ﺳﺑﺏ ﻟﻺﺷﻔﺎﻕ ﻋﻠﻳﻧﺎ .ﺃﺗﻳﻧﺎ ﻫﻧﺎ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺗﺣﺳﻳﻥ ﺣﻳﺎﺗﻧﺎ .ﻟﻳﺱ ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻛﻡ
ﺗﺻﻭﺭ ﺍﻟﻠﺣﻅﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻣﺭﻳﻧﺎ ﺑﻬﺎ" ﻫﺫﺍ ﻣﺎ ﻛﺗﺑﺗﻪ ﺯﻳﻧﺏ ﺧﻠﻳﻔﺔ ﺍﻟﺑﺎﻟﻐﺔ ﻣﻥ
ﺍﻟﻌﻣﺭ  17ﻋﺎﻣﺎ ً ﻭ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻌﻳﺵ ﻣﻊ ﻋﺎﺋﻠﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺧﻳﻡ ﺛﻳﻔﺎ ﻟﻼﺟﺋﻳﻥ ﻣﻧﺫ
ﻋﺎﻡ ﻛﺎﻣﻝ.
ﺳﺗﺟﺩﻭﻥ ﻛﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺻﺹ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﺻﺹ ﺃﺧﺭﻯ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺩﺩ
ﺭﻗﻡ  12ﻣﻥ ﺻﺣﻳﻔﺔ "ﺍﻟﻁﻳﻭﺭ ﺍﻟﻣﻬﺎﺟﺭﺓ" .ﻗﺭﺍءﺓ ﻁﻳﺑﺔ!
T H E N E WS PA P E R
«Migratory Birds» is produced by the Network
for Children’s Rights,
and supported by UNHCR and UNICEF with
funding by the European
Commission- Civil Protection and Humanitarian Aid Operations. The
present edition is further
supported by the Rosa
– Luxemburg Stiftung
Office in Greece, funded
by the German Ministry
of Economic Cooperation
– and the administration
of the province of Huelva
in Spain.

ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ »ﭘﺭﻧﺩﮔﺎﻥ
ﻣﻬﺎﺟﺭ« ﺗﻭﺳﻁ ﺷﺑﮑﻪ
ﺣﻘﻭﻕ ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ ﺗﻬﻳﻪ
ﺷﺩﻩ ﺍﺳﺕ .ﻭ ﺗﻭﺳﻁ
ﮐﻣﻳﺳﺎﺭی ﻋﺎﻟﯽ
ﭘﻧﺎﻫﻧﺩﮔﺎﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻝ
ﻣﺗﺣﺩ ﻭ ﻳﻭﻧﻳﺳﻑ ﺑﺎ
ﺑﻭﺩﺟﻪ ﺗﻭﺳﻁ ﮐﻣﻳﺳﻳﻭﻥ
ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﯽ -ﺣﻔﺎﻅﺕ
ﻣﺩﻧﯽ ﻭ ﮐﻣﮏ ﻫﺎی
ﺑﺷﺭﺩﻭﺳﺗﺎﻧﻪ ﭘﺷﺗﻳﺑﺎﻧﯽ
ﻣﯽ ﺷﻭﺩ .ﻧﺳﺧﻪ ﻓﻌﻠﯽ
ﺗﻭﺳﻁ ﺭﻭﺯﺍ
ﻟﻭﮐﺯﺍﻣﺑﻭﺭگ-ﺩﻓﺗﺭ
ﻳﻭﻧﺎﻥ ،ﮐﻪ ﺗﻭﺳﻁ
ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻫﻣﮑﺎﺭی
ﺍﻗﺗﺻﺎﺩی ﺁﻟﻣﺎﻥ ﺗﺎﻣﻳﻥ
ﻣﯽ ﺷﻭﺩ -،ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻩ
ﺍﺳﺗﺎﻥ ﻫﻭﻳﻠﻭﺍ ﺩﺭ
ﺍﺳﭘﺎﻧﻳﺎ.

Διαβάστε πώς η θεατρική
ομάδα του Εφηβικού Δικτύου ταξίδεψε μέχρι τη Γαλλία
με τον «Αμλετ» και πώς μπορεί το θέατρο να επηρεάσει
τη νεολαία. «Το να παίζεις
μπροστά στους φίλους σου
έχει πλάκα, αλλά το να παίζεις μπροστά σε ένα τόσο
μεγάλο κοινό είναι δύσκολο» λέει ο Αζάια Ομπάμογι,
ο οποίος υποδύθηκε τον γιο
του βασιλιά Αμλετ στην παράσταση.
Ακόμη, καλωσορίζουμε
νέα μέλη στην ομάδα μας και
τα γνωρίζουμε μέσα από τις
ιστορίες τους. «Ρισκάρουμε
τις ζωές μας για να τις κάνουμε καλύτερες. Δεν χρειάζεται
να μας λυπάστε. Ηρθαμε εδώ
για να συνεχίσουμε και να
φτιάξουμε τις ζωές μας. Δεν
μπορείτε να φανταστείτε τις
»στιγμές που έχουμε περάσει
γράφει η 17χρονη Ζεϊνάμπ
Χαλιφά, η οποία τον τελευταίο χρόνο μένει μαζί με την
οικογένειά της στη δομή
φιλοξενίας προσφύγων στη
Θήβα.
Αυτά και άλλα πολλά στο
12ο φύλλο των «Αποδημητικών Πουλιών». Καλή ανά!γνωση

ﺍﺧﺑﺎﺭ »ﭘﻧﺎﻩ ﮔﺯﻳﻥ ﭘﺭﻧﺩے«
ﺑﭼﻭں ﮐﮯ ﺣﻘﻭﻕ ﮐﮯ ﻧﻳٹ
ﻭﺭک ﮐﯽ ﻁﺭﻑ ﺳﮯ ﺷﺎﺋﻊ،
ﺍﻭﺭ ﻳﻭﻧﻳﺷﻭﻑ)(UNICEF
ﺍﻭﺭ ﻳﻭﺍﻳﻥ ﺍﻳﭻ ﺳﯽ
ﺁﺭ) (UNHCRﮐﯽ ﺣﻣﺎﻳﺕ
ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻬ ﺳﺎﺗﻬ ،ﻳﻭﺭﭘﻳﻥ -ﺷﮩﺭی
ﺗﺣﻔﻅ ﮐﮯ ﮐﻣﻳﺷﻥ ﺍﻭﺭ ﺍﻧﺳﺎﻧﯽ
ﺣﻘﻭﻕ ﮐﮯ ﺁﭘﺭﻳﺷﻧﺯ ﮐﯽ ﻁﺭﻑ
ﺳﮯ ﻣﺎﻟﯽ ﺍﻣﺩﺍﺩ ﮐﺎ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﮐﻳﺎ
ﮔﻳﺎ ﮨﮯ۔ ﻣﻭﺟﻭﺩﻩ ﺍﻳڈﻳﺷﻥ ﮐﯽ
ﻣﺯﻳﺩ ﺣﻣﺎﻳﺕ ﻳﻭﻧﺎﻥ ﻣﻳں ﻣﺟﻭﺩ
ﺭﻭﺯﺍ ﻟﻣﺑﺭگ ﺳﮢﻳﻔﮢﻧﮓ) Rosa
(Luxemburg Stiftung
ﮐﮯ ﺩﻓﺗﺭ ﮐﯽ ﻁﺭﻑ ﺳﮯ
ﺣﻣﺎﻳﺕ ،ﺍﻭﺭ ﺟﺭﻣﻥ ﮐﮯ ﻣﻌﺎﺷﯽ
ﺗﻌﺎﻭﻥ ﮐﯽ ﻣﻧﺳﮢﺭی) German
Ministry of Economic
 (Cooperationﮐﯽ ﻁﺭﻑ
ﺳﮯ ﻣﺎﻟﯽ ﺍﻣﺩﺍﺩ ﮐﯽ ﮔﺋﯽ ﮨﮯ۔

ﺟﺭﻳﺩﺓ »ﻁﻳﻭﺭ ﻣﻬﺎﺟﺭﺓ«
ﺗﻡ ﺗﺄﺳﻳﺳﻌﺎ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺷﺑﻛﺔ
ﻟﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔﻝ ﺑﺩﻋﻡ ﻣﻥ
ﺍﻟﻣﻔﻭﺿﻳﺔ ﺍﻟﺳﺎﻣﻳﺔ ﻟﺷﺋﻭﻥ
ﺍﻻﺟﺋﻳﻥ ﺍﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﻡ
ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ’ ﺍﻟﻳﻭﻧﻳﺳﻳﻑ
ﻭﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣﻥ ﻟﺟﻧﺔ
ﺍﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ
ﻭﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ
ﻟﻠﻣﻔﻭﺿﻳﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻳﺔ.
ﺍﻥ ﺍﺻﺩﺍﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺗﻡ
ﺑﺎﻟﺩﻋﻡ ﻣﻥ ﻣﺅﺳﺳﺔ
ﺭﻭﺯﺍ ﻟﻭﻛﺳﻣﺑﻭﺭﻍ-
ﻗﺳﻡ ﺍﻟﻳﻭﻧﺎﻥ ،ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻣﻭﻝ
ﻣﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗﻁﻭﻳﺭ
ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻥ
ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻙ ﺍﻷﻟﻣﺎﻧﻳﺔ
ﻭ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﻣﻘﺎﻁﻌﺔ
ﻭﻳﻠﻔﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﺳﺑﺎﻧﻳﺎ.

Π

αλεύοντας για
έναν κόσμο
χωρίς αδικία
και σ τερεότυπα, οι Νέοι
Δημοσιογράφοι ξεκινούν το
ταξίδι του 12ου φύλλου των
»«Αποδημητικών Πουλιών
με την ιστορία της Αλία αλ
Αΐσα, μιας έφηβης αθλήτριας
του μπότσια από τη Συρία.
«Να μην απομονωθούν, να
βγουν έξω, να κάνουν φιλίες.
Εγώ έκανα φιλίες μέσω του
αθλήματος» είναι το μήνυμά
της προς τα άτομα με αναπηρία.
«Συλλέγοντας αναμνήσεις
μετανάστευσης και ξεριζωμού». Τι είναι αυτό που χρειάζεται να έχει κάποιος για να
αρχίσει να είναι δραστήριος
;ως πολίτης ενός νέου τόπου
«Γνώση για το πολιτιστικό
μας υπόβαθρο, καθαρές ιδέες
για την κληρονομιά και την
Ιστορία, αλλά και για το τι
είναι αυτό που τις διαχωρίζει» επισημαίνει στα «Αποδημητικά Πουλιά» ο κ. Νίκος
Παπακώστας, ένας από τους
διοργανωτές της έκθεσης
Outcast Europe.
«Ταλαντούχοι νέοι πίσω
από την αυλαία του Σέξπιρ».
Η ΕΦΗΜΕΡΊΔΑ «Αποδημητικά Πουλιά» δημιουργήθηκε
από το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού με την υποστήριξη του UNHCR και της
UNICEF και χρηματοδότηση
της Πολιτικής Προστασίας
και Ανθρωπιστικής Βοήθειας
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η
έκδοση του παρόντος φύλλου
δημιουργήθηκε και με την
υποστήριξη του Ιδρύματος
Ρόζα Λούξεμπουργκ - Παράρτημα Ελλάδας, που χρηματοδοτείται από το Γερμανικό
Υπουργείο Οικονομικής Συ– νεργασίας και Ανάπτυξης
και την Διοίκηση της επαρχίας
της Ουέλβας στην Ισπανία.

C

free of injustice and stereotypes, the
New Journalists begin the 12th issue
of “Migratory Birds” with the story of
Alia Al Aisa, a teenage Boccia athlete from Syria. Her message to the disabled
is: “Don’t isolate yourselves, go out and make
”friends. I made friends through the sport.
“Collecting Memories of Migration and Uprooting”. What does it take to become an active
?citizen of a new land
“Knowledge of our cultural background, a
clear sense of heredity and history, and being
able to tell the two apart”, as pointed out to
the “Migratory Birds” by Mr Nikos Papakostas,
one of the organisers of the exhibition “Outcast
Europe”.
“Talented Youth behind the Curtain of Shakespeare”. Read how the theatre group of the
Network’s Youth Centre took Hamlet to France,
and find out what effect theatre can have on
young people. “Acting in front of your friends
is fun,” says Azaia Obamoyi, who plays the son
of King Hamlet in the production, “but acting in
”front of such a large audience is tough.
We also welcome new members to our team
and we get to know them through their stories.
“We risk our lives in order to make them better.
There is no need to feel sorry for us. We came
here to carry on and rebuild our lives. You can
not imagine what we have been through,” says
17-year-old Zeinap Halifa, who has been living
in the Theba refugee camp with her family for
the past year.
All this and much more in the 12th issue of
!“Migratory Birds”. Happy reading
Read the full English edition of
“Migratory Birds” online at www.ddp.gr

ﺑﮩﺗﺭ ﻣﺳﺗﻘﺑﻝ ﮐﮯ ﻟﺋﮯ
ﮨﻣﺕ ﺍﻭﺭ ﺻﺑﺭ ۔
ﻧﺎ ﺍﻧﺻﺎﻓﯽ ﺍﻭﺭ ﺩﻗﻳﺎﻧﻭﺳﯽ ﺗﺻﻭﺭﺍﺕ ﺳﮯ ﭘﺎک ﺩﻧﻳﺎ ﮐﮯ ﻟﺋﮯ
ﺍﭘﻧﯽ ﺟﺩﻭﺟﮩﺩ ﺟﺎﺭی ﺭﮐﻬﺗﮯ ﮨﻭﺋﮯ ،ﻧﺋﮯ ﺻﺣﺎﻓﯽ ﺳﻳﺭﻳﺎ ﮐﮯ
ﺍﻳﮏ ﻧﻭﺟﻭﺍﻥ "ﺑﻭﺳِ ﻳﺎ ﮐﻬﻼڑی" ،ﺁﻟﻳﺎ ﺍﻝ ﻋﺎﺳﻳﺎ ﮐﯽ ﮐﮩﺎﻧﯽ ﮐﮯ
ﺳﺎﺗﻬ "ﭘﻧﺎﻩ ﮔﺯﻳﻥ ﭘﺭﻧﺩﻭں" ﮐﮯ  12ﻭﻳں ﻣﺳﺋﻠﮯ ﮐﺎ ﺁﻏﺎﺯ
ﮐﺭﺗﮯ ﮨﻳں۔ﻣﻌﺫﻭﺭں ﮐﮯ ﻟﺋﮯ ﺍﺱ ﮐﺎ ﭘﻳﻐﺎﻡ ﮨﮯ ﮐہ" :ﺍﭘﻧﮯ ﺁپ
ﮐﻭ ﺍﻟﮓ ﻧہ ﺳﻣﺟﻬﻭ ،ﺑﺎﮨﺭ ﻧﮑﻠﻭ ﺍﻭﺭ ﺩﻭﺳﺕ ﺑﻧﺎﺅ۔ ﺍﺱ ﻧﮯ ﮐﮩﺎ
ﮐہ ﻣﻳں ﻧﮯ ﺑﻬﯽ ﺩﻭﺳﺕ ﮐﻬﻳﻝ ﮐﮯ ﺫﺭﻳﻌﮯ ﮨﯽ ﺑﻧﺎﺋﮯ ﮨﻳں۔ "
"ﻧﻘﻝ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﯽ ﻳﺎﺩﻭں ﮐﻭ ﺟﻣﻊ ﮐﺭﮐﮯ ﺍﻭﺭ ﺍﻥ ﮐﺎ ﺧﺎﺗﻣہ ﮐﺭ
ﺩﻳﻧﺎ" ۔ ﺍﻳﮏ ﻧﺋﯽ ﺟﮕہ ﮐﺎ ﺳﺭﮔﺭﻡ ﺷﮩﺭی ﺑﻧﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﻳﮯ ﮐﺱ
ﭼﻳﺯ ﮐﯽ ﺿﺭﻭﺭﺕ ﮨﻭﺗﯽ ﮨﮯ؟ "ﺍﭘﻧﮯ ﺛﻘﺎﻓﺗﯽ ﭘﺱ ﻣﻧﻅﺭ ﮐﮯ
ﻋﻠﻡ ﮨﻭﻧﮯ ،ﺟﻐﺭﺍﻓﻳہ ﺍﻭﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﮐﺎ ﻭﺍﺿﺢ ﺍﺣﺳﺎﺱ ﮨﻭﻧﮯ ﮐﯽ،
ﺍﻭﺭ ﺩﻭ ﺍﻟﮓ ﺍﻟﮓ ﻁﺭﻳﻘﻭں ﺳﮯ ﺑﻳﺎﻥ ﮐﺭﻧﮯ ﮐﮯ ﻗﺎﺑﻝ ﮨﻭﻧﮯ
ﺿﺭﻭﺭﺕ ﮨﻭﺗﯽ ﮨﮯ" ،ﺟﻳﺳﺎﮐہ ﻣﺳﮢﺭ ﻧﮑﻭﺱ ﭘﺎﭘﺎﺍﮐﺎﺳﺎﺱ ﻧﮯ
ﺍﺱ ﺍﺧﺑﺎﺭ ﻣﻳں ﺍﺷﺎﺭﻩ ﮐﺭﺗﮯ ﮨﻭﺋﮯ ﮐﮩﺎ ﮨﮯ ،ﺟﻭﮐہ ﻧﻣﺎﺋﺵ
"ﺍﻭٹ ﮐﺎﺳٹ ﻳﻭﺭپ" ﮐﮯ ﻣﻧﺗﻅﻣﻳﻥ ﻣﻳں ﺳﮯ ﺍﻳﮏ ﮨﻳں۔
"ﺷﻳﮑﺳﭘﻳﺋﺭ ﮐﮯ ﭘﺭﺩے ﮐﮯ ﭘﻳﭼﻬﮯ ﺑﺎﺻﻼﺣﻳﺕ ﻧﻭﺟﻭﺍﻥ"۔
ﭘڑﻫﻳں ﮐہ ﮐﺱ ﻁﺭﺡ ﻧﻳٹ ﻭﺭک ﮐﮯ ﻳﻭﺗﻬ ﺳﻳﻧﮢﺭ ﮐﮯ ﺗﻬﻳﮢﺭ
ﮔﺭﻭپ ،ﻫﻳﻣﻠٹ ﮐﻭ ﻓﺭﺍﻧﺱ ﺗﮏ ﻟﮯ ﮐﺭ ﮔﺋﮯ ،ﺍﻭﺭ ﺟﺎﻧﻳں ﮐہ
ﻧﻭﺟﻭﺍﻧﻭں ﭘﺭ ﺗﻬﻳﮢﺭ ﮐﺎ ﮐﻳﺎ ﺍﺛﺭ ﭘڑﺗﺎ ﮨﮯ۔ﻋﺎﺯﻳہ ﻋﺑﻭﻣﯽ ﮐﺎ ﮐﮩﻧﺎ
ﮨﮯ ﮐہ "ﺁﭘﻧﮯ ﺩﻭﺳﺗﻭں ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻧﮯ ﻧﺎﮢﮏ ﮐﺭﻧﮯ ﮐﺎ ﻣﺯﻩ ﮨﮯ"
ﺟﺱ ﻧﮯ ﻧﺎﮢﮏ ﻣﻳں ﮐﻧﮓ ﮨﻳﻠﻣٹ ﮐﮯ ﺑﻳﮢﮯ ﮐﺎ ﮐﺭﺩﺍﺭ ﺍﺩﺍ ﮐﻳﺎ
ﮨﮯ" ،ﻟﻳﮑﻥ ﺑﮩﺕ ﺳﺎﺭے ﻧﺎﻅﺭﻳﻥ ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻧﮯ ﻧﺎﮢﮏ ﮐﺭﻧﺎ
ﻣﺷﮑﻝ ﮨﮯ".
ﮨﻡ ﻧﺋﮯ ﺍﺭﺍﮐﻳﻥ ﮐﺎ ﺍﭘﻧﯽ ﮢﻳﻡ ﻣﻳں ﺧﻳﺭ ﻣﻘﺩﻡ ﮐﺭﺗﮯ ﮨﻳں ﺍﻭﺭ ﺍﻥ
ﮐﻭ ﮨﻡ ﺍﻥ ﮐﯽ ﮐﮩﺎﻧﻳﻭں ﮐﮯ ﺫﺭﻳﻌہ ﺟﺎﻧﻳں ﮔﮯ۔" ﮨﻡ ﺍﭘﻧﯽ ﺫﻧﺩﮔﯽ
ﮐﻭ ﺑﮩﺗﺭ ﺑﻧﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺋﮯ ﺍﺱ ﮐﻭ ﺧﻁﺭے ﻣﻳں ڈﺍﻟﺗﮯ ﮨﻳں۔
ﮨﻣﺎﺭے ﻟﺋﮯ ﺍﻓﺳﻭﺱ ﻣﺣﺳﻭﺱ ﮐﺭﻧﮯ ﮐﯽ ﺿﺭﻭﺭﺕ ﻧﮩﻳں ﮨﮯ۔
ﮨﻡ ﻳﮩﺎں ﺁﮔﮯ ﺑڑﮨﻧﮯ ﺍﻭﺭ ﺍﭘﻧﯽ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﮐﻭ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺷﻭﺭﻉ
ﮐﺭﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﻳﮯ ﺁﻳﮯ ﮨﻳں۔ 17ﺳﺎﻟہ ﺯﻳﻧﺏ ﺣﻠﻳﻔہ ﮐﺎ ﮐﮩﻧﺎ ﮨﮯ،
ﺁپ ﺗﺻﻭﺭ ﻧﮩﻳں ﮐﺭ ﺳﮑﺗﮯ ﮐہ ﮨﻡ ﮐﻥ ﺣﺎﻻﺕ ﺳﮯ ﮔﺯﺭے
ﮨﻳں ،ﺟﻭ ﮔﺯﺷﺗہ ﺳﺎﻝ ﺳﮯ ﺗﻬﻳﻭﺍ ﮐﻳﻣپ ﻣﻳں ﺍﭘﻧﮯ ﺧﺎﻧﺩﺍﻥ ﮐﮯ
ﺳﺎﺗﻬ ﻣﻘﻳﻡ ﮨﻳں۔
ﻳہ ﺳﺏ ﺍﻭﺭ ﺑﻬﯽ ﺑﮩﺕ ﮐﻭﭼﻬ "ﭘﻧﺎﮨﮕﺯﻳﻥ ﭘﺭﻧﺩﻭں" ﮐﮯ 12
ﻭﻳں ﻣﺳﺋﻠہ ﻣﻳں ﭘڑﻫﻧﮯ ﮐﻭ ﮨﮯ.
ﺧﻭﺷﯽ ﺳﮯ ﭘڑﻫﻳں!
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ﻗﻭﺓ ﺍﻟﺻﺩﺍﻗﺔ
ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﺭﻓﺎﻋﻲ

ﻫﻝ ﺗﺫﻛﺭ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻛﻧﺕ ﻭﺣﻳﺩﺍ ﻭﺷﻌﺭﺕ ﺃﻥ
ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺗﻭﻗﻑ ﻭﺗﺫﻛﺭ ﺷﻌﻭﺭﻙ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻛﻧﺕ ﻣﻊ
ﺍﺻﺩﻗﺎﺋﻙ ﺗﻣﺭﺡ ﻭﺗﻠﻬﻭ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻳﻣﺷﻲ
ﺑﺳﺭﻋﺔ ﺷﺩﻳﺩﺓ؟ ﺃﻧﺎ ﺷﻌﺭﺕ ﺑﻬﺫﺍ ﺍﻟﺷﻌﻭﺭ
ﻭﻗﺩ ﺃﺻﺎﺑﻧﻲ ﺍﻟﻔﺿﻭﻝ ﺣﻭﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻣﺭ.
ﺑﺩﺃﺕ ﺍﺑﺣﺙ ﻋﻥ ﺍﻷﺳﺑﺎﺏ ﻭﺍﺳﺗﻌﻧﺕ ﻓﻲ
ﺑﺣﺛﻲ ﺑﺎﻟﺩﻛﺗﻭﺭﺓ ﺍﻟﻧﻔﺳﻳﺔ )ﺇﻟﻳﻭﻧﻭﺭﺍ
ﻏﻭﺳﻳﺎﺭﻱ(ﺍﻟﺗﻲ ﺃﺟﺎﺑﺗﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺳﺋﻠﺔ
ﻭﺃﺳﺋﻠﺔ ﺃﺧﺭﻯ .ﺣﺳﺏ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻅﺭﻫﺎ ,ﺍﻹﻧﺳﺎﻥ
ﻛﺎﺋﻥ ﺇﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻭ ﻳﺣﺗﺎﺝ ﺍﻹﻧﺿﻣﺎﻡ ﺇﻟﻰ
ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻷﻧﻪ ﻳﺷﻌﺭ ﺑﺎﻷﻣﺎﻥ ﻣﻌﻬﺎ ,ﻷﻧﻪ ﻻ
ﻳﺭﻳﺩ ﺃﻥ ﻳﺷﻌﺭ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻧﺑﻭﺫ ,ﻟﻬﺫﺍ ﺗﺷﻌﺭ ﺑﺎﻟﻭﻗﺕ
ﻭ ﻛﺄﻧﻪ ﺗﻭﻗﻑ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﺗﻛﻭﻥ ﻭﺣﻳﺩ,ﺍ ﻟﻛﻥ ﻋﻧﺩﻣﺎ
ﺗﻛﻭﻥ ﺑﺭﻓﻘﺔ ﺃﺻﺩﻗﺎﺋﻙ ﺗﺷﻌﺭ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻭﻗﺕ
ﻳﻣﺷﻲ ﺑﺳﺭﻋﺔ ﻛﺑﻳﺭﺓ ﺃﻭ ﺃﺣﻳﺎﻧﺎ ﻻ ﺗﺷﻌﺭ ﺑﻪ
ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻁﻼﻕ.
ﻋﻧﺩﻣﺎ ﺗﻛﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﺻﺩﻗﺎﺋﻙ ﻭﺗﻘﻭﻣﻭﻥ
ﺑﺄﺷﻳﺎءﻣﺭﺣﺔ ﻣﺣﺑﺑﺔ ﻟﻘﻠﺑﻛﻡ ,ﺩﻣﺎﻏﻙ ﻳﻧﺗﺞ
ﻫﺭﻣﻭﻥ )ﺍﻟﺩﻭﺑﺎﻣﻳﻥ( ﻭﻫﻭ ﺃﺣﺩ ﺍﻟﻬﺭﻣﻭﻧﺎﺕ
ﺍﻟﻌﺩﻳﺩﺓ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻧﺗﺟﻬﺎ ﺍﻟﺩﻣﺎﻍ ,ﺍﻟﺩﻭﺑﺎﻣﻳﻥ
ﻣﺳﺅﻭﻝ ﻋﻥ ﺟﻌﻠﻙ ﺳﻌﻳﺩﺍ ﻭﻫﻭ ﺃﻳﺿﺎ
ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻝ ﻋﻥ ﺟﻌﻠﻙ ﺗﺷﻌﺭ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻳﻣﺭ
ﻛﻁﺭﻓﺔ ﻋﻳﻥ .ﻛﻣﺎ ﺫﻛﺭﺕ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﺑﺎﻣﻳﻥ
ﻟﻳﺱ ﺍﻟﻬﺭﻣﻭﻥ ﺍﻟﻭﺣﻳﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻧﺗﺟﻪ ﺍﻟﺩﻣﺎﻍ,
ﻓﻌﻧﺩ ﺗﻭﺍﺟﺩﻙ ﻣﻊ ﺍﺻﺩﻗﺎﺋﻙ ﺍﻟﺩﻣﺎﻍ ﻳﻧﺗﺞ ﺃﻳﺿﺎ ً
ﻫﺭﻣﻭﻧﺎﺕ ﺃﺧﺭﻯ ,ﺍﻟﺑﻌﺽ ﻣﻧﻬﺎ ﻳﺳﺎﻋﺩﻙ
ﻋﻠﻰ ﻧﺳﻳﺎﻥ ﺍﻷﺣﺯﺍﻥ ﻭﺍﻟﻣﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﻌﺻﻳﺑﺔ
ﺍﻟﺗﻲ ﻣﺭﺭﺕ ﺑﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ.
ﻭﺟﻭﺩ ﺍﻷﺻﺩﻗﺎء ﻓﻲ ﺣﻳﺎﺗﻙ ﺃﻣﺭ ﻣﻬﻡ ﺟﺩﺍ ﺑﻝ
ﺭﺑﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻷﻣﻭﺭ ,ﻟﻛﻥ ﻋﻠﻳﻧﺎ ﺃﻥ
ﻧﺣﺫﺭ ﻣﻥ ﻧﻭﻉ ﺍﻷﺻﺩﻗﺎء ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻧﺻﺎﺩﻗﻬﻡ,
ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻧﺟﺩ ﺍﻷﺻﺩﻗﺎء ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻧﺣﺑﻬﻡ
ﻭﻧﺷﺎﺭﻙ ﻣﻌﻬﻡ ﺍﻟﻔﺭﺣﺔ ﻭ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻳﻬﺗﻣﻭﻥ ﺑﻧﺎ

ﺃﻳﺿﺎ ,ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻧﺭﺍﻫﻡ ﺻﺎﺩﻗﻳﻥ ﻭﻋﺎﺩﻟﻳﻥ ﻭ ﻻ
ﺑﺄﺱ ﺑﺄﻥ ﻳﻛﻭﻧﻭﺍ ﻗﻠﻳﻠﻳﻥ ﻓﻠﻳﺱ ﺩﺍﺋﻣﺎ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﻫﻭ
ﺍﻟﻣﻬﻡ ﺑﻝ ﺍﻟﻧﻭﻋﻳﺔ ﻭﺍﻟﺟﻭﺩﺓ ﻫﻲ ﺍﻷﻫﻡ .ﻟﻳﺱ
ﻣﻥ ﺍﻟﺿﺭﻭﺭﻱ ﺩﺍﺋﻣﺎ ﺃﻥ ﻧﺗﺑﻊ ﺍﻷﻛﺛﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺃﻥ
ﻧﻭﺍﻓﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﻝ ﺷﻲء ﺑﻝ ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻧﺗﺑﻊ ﻣﺎ
ﻧﺟﺩﻩ ﻋﺎﺩﻻ ﻭﻧﺯﻳﻬﺎ ﻭﺃﻥ ﻧﺳﺗﺧﺩﻡ ﻋﻘﻠﻧﺎ ﻭﻗﻠﺑﻧﺎ
ﻓﻲ ﺃﺗﺧﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺗﻧﺎ.
ﻫﻧﺎﻙ ﺍﻟﻛﺛﻳﺭ ﻣﻥ ﺍﻷﺷﺧﺎﺹ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻣﻧﺎ ﺍﻟﺫﻳﻥ
ﺍﻋﺗﺑﺭﻧﺎﻫﻡ ﺑﺄﻧﻬﻡ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﻅﻣﺎء ﺭﻏﻡ ﺃﻧﻬﻡ ﻛﺎﻧﻭﺍ
ﻗﻼﺋﻼ ﻻ ﻳﺗﺑﻌﻭﻥ ﺍﻷﻛﺛﺭﻳﺔ ,ﻟﻛﻥ ﺭﻏﻡ ﻫﺫﺍ ﻗﺩ
ﺃﺻﺑﺣﻭﺍ ﻋﻅﻣﺎء ﻷﻧﻬﻡ ﺍﺳﺗﻣﻌﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺻﻭﺕ
ﺍﻟﺿﻣﻳﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺑﺩﺍﺧﻠﻬﻡ ,ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺻﻭﺕ ﺍﻟﺫﻱ
ﻳﺩﻓﻌﻬﻡ ﺑﺎﻟﻘﻳﺎﻡ ﺑﺄﻣﻭﺭ ﺻﺎﻟﺣﺔ ﺣﺳﺏ ﻭﺟﻬﺔ
ﻧﻅﺭﻫﻡ ﻫﻡ .ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻧﺎ ﺇﻳﺟﺎﺩ ﺑﻌﺽ ﺍﻷﻣﺛﻠﺔ ﻋﻥ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻧﻭﻉ ﻣﻥ ﺍﻷﺷﺧﺎﺹ ﻣﺛﻝ :ﻣﺣﻣﺩ ﻋﻠﻲ
ﻛﻼﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺭﻓﺽ ﺃﻥ ﻳﺷﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺣﺭﺏ
ﻓﻳﺗﻧﺎﻡ ﻭﻛﺎﻥ ﺭﺍﻓﺿﺎ ﻟﻠﺣﺭﻭﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺎﺱ,
ﻛﻼﻱ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺣﺭﺏ ﻓﻳﺗﻧﺎﻡ ﺭﻏﻡ
ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﺍﻻﻣﺭﻳﻛﻳﺔ ﻛﺎﻧﺕ ﺗﺿﻐﻁ
ﻋﻠﻳﻪ ﻹﺟﺑﺎﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻟﺗﺣﺎﻕ ﺑﺎﻟﺟﻳﺵ ,ﺃﻳﺿﺎ
ﻟﺩﻳﻧﺎ ﺗﺷﺎﺭﻟﻲ ﺷﺎﺑﻠﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻗﻑ ﺿﺩ ﺍﻟﻅﻠﻡ
ﻭﺍﻟﻌﻧﺻﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺭﺃﺳﻣﺎﻟﻳﺔ ,ﺷﺎﺑﻠﻥ ﺍﺗﺧﺫ ﻣﻭﻗﻔﺎ ً
ﺿﺩ ﺍﻟﺩﻳﻛﺗﺎﺗﻭﺭ ﺍﻷﻟﻣﺎﻧﻲ ﺃﺩﻭﻟﻑ ﻫﺗﻠﺭ ,ﻟﻡ
ﻳﻛﺗﻑ ﻓﻘﻁ ﺑﺎﺗﺧﺎﺫ ﻣﻭﻗﻑ ﺿﺩ ﻫﺗﻠﺭ ﺑﻝ
ﻭﺻﻧﻊ ﻓﻠﻣﺎ ﺳﺎﺧﺭﺍ ﻋﻧﻪ ﻭﻋﻥ ﺩﻳﻛﺗﺎﺗﻭﺭﻳﺗﻪ
"ﺍﻟﺩﻳﻛﺗﺎﺗﻭﺭ ﺍﻟﻌﻅﻳﻡ".
ﻻ ﺗﺗﺑﻊ ﺍﻟﻧﺎﺱ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻳﺭﻳﺩﻭﻧﻙ ﺍﻥ ﺗﻠﺣﻕ ﺑﻬﻡ
ﻭﺃﻥ ﺗﻧﺳﻰ ﺃﺣﻼﻣﻙ ,ﻷﻧﻬﻡ ﻻ ﻳﻣﺗﻠﻛﻭﻥ ﺃﺣﻼﻣﺎ ً
ﺃﻭ ﻷﻧﻬﻡ ﺍﻻﻛﺛﺭﻳﺔ ,ﻗﺩ ﻳﻁﻠﺑﻭﻥ ﻣﻧﻙ ﺍﻟﺗﺩﺧﻳﻥ
ﻭﺗﻌﺎﻁﻲ ﺍﻟﻣﺧﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻹﺳﺗﻬﺯﺍء ﺑﺎﻵﺧﺭﻳﻥ
ﻓﻘﻁ ﻷﻧﻬﻡ ﻓﺎﺷﻠﻭﻥ ﻳﺭﻳﺩﻭﻥ ﺗﺩﻣﻳﺭ ﺣﻳﺎﺗﻙ ﻛﻣﺎ
ﺗﺩﻣﺭﺕ ﺣﻳﺎﺗﻬﻡ ،ﺍﺗﺑﻊ ﺍﻟﻧﺎﺱ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋﺩﻙ ﻭ
ﺗﺳﺎﻧﺩﻙ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳﻕ ﺃﺣﻼﻣﻙ ,ﺍﻟﻧﺎﺱ ﺍﻟﺫﻳﻥ
ﻳﺭﻳﺩﻭﻧﻙ ﺃﻥ ﺗﻌﻠﻭﺍ ﻣﻌﻬﻡ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻣﺟﺩ.
ﻻ ﺗﻛﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻳﻭﺍﻓﻘﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺑﻝ
ﻛﻥ ﺃﻧﺕ ﻣﻥ ﺻﺎﻧﻌﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ.

Η δύναμη της φιλίας

ένοιαζε η πλειονότητα. Ακουσαν
τη φωνή της συνείδησής τους, η
οποία τους έσπρωχνε να κάνουν
πράγματα που εκείνοι θεωρούσαν
σωστά. Ενα τέτοιο παράδειγμα είναι ο Μοχάμεντ Αλι, που αρνήθηκε
να πολεμήσει στον πόλεμο του Βιετνάμ παρ’ όλο που το αμερικανικό
κράτος τον υποχρέωνε να πάει.
Εχουμε επίσης τον Τσάρλι Τσάπλιν, που ήταν κατά του ρατσισμού,
της αδικίας και του καπιταλισμού.
Πήρε στάση ενάντια στον Γερμανό
δικτάτορα Χίτλερ, αγνοώντας ότι
η Αμερική δεν είχε τότε εχθρική
σχέση με το γερμανικό κράτος.
Δεν ήταν απλά κατά του Χίτλερ ο
Τσάπλιν, αλλά έκανε και μια κωμική ταινία που τον σατίριζε.
Μην ακολουθείς τους ανθρώπους που σε θέλουν να τους ακολουθείς και να ξεχνάς τα όνειρά
σου. Αυτοί το κάνουν επειδή δεν
έχουν δικά τους όνειρα. Σου ζητάνε να καπνίσεις, να πάρεις ναρκωτικά και να κοροϊδεύεις τους
άλλους, είναι αποτυχημένοι που
θέλουν να καταστρέψουν τη ζωή
σου όπως καταστράφηκε η δική
τους. Ακολούθα τους ανθρώπους
που σε βοηθούν και σε στηρίζουν
στην πραγματοποίηση των ονείρων σου, που σε θέλουν να φτάσεις εκεί ψηλά στη δόξα μαζί τους.
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Λουίζα Καραγεωργίου
ΔΊΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ
ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΎ

Αλκαμένους 11Β, Στ. Λαρίσης
Τηλ.: 210-8846590
www.ddp.gr
email: diktio@ddp.gr

ﺍﺧﺒﺎﺭ۔
ﭘﻨﺎﻩ ﮔﺰﻳﻦ ﭘﺮﻧﺪے۔

ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ
ﭘﺭﻧﺩﮔﺎﻥ ﻣﻬﺎﺟﺭ

ﺻﺣﻳﻔﺔ
ﻁﻳﻭﺭ ﻣﻬﺎﺟﺭﺓ

ﺍﺩﺍﺭﺗﯽ ﺑﻮﺭڈ:
ﻣﮩﺪﻳہ ﺣﺴﻴﻨﯽ
ﺳﻮﺗﻴﺮﻳﺲ ﺳﻴﺪﻳﺮﺱ۔

ﻫﻳﺋﺕ ﺗﺣﺭﻳﺭﻳﻪ:
ﻣﻬﺩﻳﻪ ﺣﺳﻳﻧﯽ
ﺳﻭﺗﻳﺭﻳﺱ ﺳﻳﺩﻳﺭﻳﺱ

ﺷﺮﺍﮐﺖ ﺩﺍﺭ:
ﺍﻟﻴﮑﺰﻳﻨﮉﺭﺍ ﺗﺎﺭﺍﮔﻮﻟﻴﺎ
ﭘﺎﭘﺎﮐﻮﺳﺘﺎﺍﻳﻨﺘﻴﻨﻮ۔
ﺍﻟﻴﺸﺒﺎ ﺭﺣﻴﻤﯽ۔
ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺪﺍﻻ۔
ﺩﻳﻤﺘﺮﺍ ﮐﺎﺋﻴﺴﻴﺪی۔
ﻓﺎﻁﻤہ ﺻﺪﺍﻗﺖ۔
ﮨﺎﺭﺱ ﭘﺎﭘﺎﮐﻴﺴﺮﻳﺴﺘﻮ۔
ﺍﺣﺘﺸﺎﻡ ﺧﺎﻥ۔
ﻣﺎﺭﻳﺎ ﺍﻳﻨﺠﻠﻴﮑﺎ-ﻧﮑﻴﺘﺎ۔
ﻣﮩﺪﻳہ ﺣﺴﻴﻨﯽ۔
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻞ ﺭﻳﻔﺎﺋﯽ۔
ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺴﻴﻢ ﺣﻴﺪﺭی۔
ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺮﻳﻒ ﺭﺣﻤﺎﻧﯽ۔
ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺭﺣﻴﻤﯽ۔
ﻧﻮﺭﺍ ﺍﻝ ﻓﻀﻠﯽ۔
ﺍﺳﮣﺎﺭﻭﺭﻳﻨﺎ ﺩﻳﻠﭙﻴﺘﺮﻭ۔
ﺯﮨﺮﻩ ﺣﺒﻴﺒﯽ۔
ﺯﻳﻦ ﻋﻠﯽ۔
ﺯﻳﻨﺐ ﺧﻠﻴﻔﻪ۔
ﻋﻤﺮ ﻓﺎﺭﻭﻕ۔

ﻫﻣﮑﺎﺭﺍﻥ:
ﺍﻟﻳﮑﺳﺎﻧﺩﺭﺍ ﺗﺎﺭﺍﮔﻭﻟﻳﺎ
ﭘﺎﭘﺎﮐﻭﻧﺳﺗﺎﻧﺗﻳﻧﻭ
ﺁﻟﻳﺷﺑﺎ ﺭﺣﻳﻣﯽ
ﻋﺑﺩﻝ ﺭﺣﻣﺎﻥ ﻣﺩﺍﻻ
ﺩﻳﻣﻳﺗﺭﺍ ﮐﺎﻳﺳﻳﺩی
ﺯﻫﺭﺍ ﺣﺑﻳﺑﯽ
ﺣﺎﺭﺙ ﭘﺎﭘﺎﮐﺭﻳﺳﺗﻭی
ﻣﺎﺭﻳﺎ ﺍﻧﺟﻳﻠﻳﮑﺎ ﻧﻳﮑﻳﺗﺎ
ﺳﺗﺎﻭﺭﻳﺎﻧﺎ ﺩﻳﻠﻳﭘﺗﺭﻭ
ﻓﺎﻁﻣﻪ ﺻﺩﺍﻗﺕ
ﺯﻳﻥ ﻋﻠﯽ
ﺍﺣﺗﺷﺎﻡ ﺧﺎﻥ
ﻣﻬﺩﻳﻪ ﺣﺳﻳﻧﯽ
ﻣﺭﺗﺿﯽ ﺭﺣﻳﻣﯽ
ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﺭﻳﻔﺎی
ﻣﺣﻣﺩ ﻧﺳﻳﻡ ﺣﻳﺩﺭی
ﻣﺣﻣﺩ ﺷﺭﻳﻑ ﺭﺣﻣﺎﻧﯽ
ﻧﻭﺭﺍ ﺍﻟﻔﺿﻠﯽ
ﻋﻣﻳﺭ ﻓﺎﺭﻭﻕ
ﺯﻳﻧﺏ ﺧﻠﻳﻔﻪ

ﻓﺭﻳﻕ ﺍﻟﺗﺣﺭﻳﺭ:
ﻣﻬﺩﻳﺔ ﺣﺳﻳﻧﻲ
ﺳﻭﺗﻳﺭﻳﺱ ﺳﻳﺫﻳﺭﻳﺱ
ﺍﻟﻛﺗﺎﺏ:
ﺍﻟﻳﻛﺳﺎﻧﺫﺭﺍ ﺗﺎﺭﺍﻏﻭﻟﻳﺎ
ﺑﺎﺑﺎﻛﻭﺳﺗﺎﻧﺗﻳﻧﻭ
ﺍﻟﻳﺻﺑﺎ ﺭﺣﻳﻣﻲ
ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﻣﺩﷲ
ﺫﻳﻣﻳﺗﺭﺍ ﻛﺎﻳﺳﻳﺫﻱ
ﺧﺎﺭﻳﺱ ﺑﺎﺑﺎﺧﺭﻳﺳﺗﻭ
ﻣﺎﺭﻳﺎ ﺍﻧﻐﻳﻠﻳﻛﺎ ﻧﻳﻛﻳﺗﺎ
ﺯﻫﺭﺓ ﺣﺑﻳﺑﻲ
ﺯﻳﻥ ﻋﻠﻲ
ﺍﺣﺗﺷﺎﻡ ﺧﺎﻥ
ﺳﺗﺎﻓﺭﻳﺎﻧﺎ ﺩﻳﻠﻳﺑﻳﺗﺭﻭ
ﺯﻳﻧﺏ ﺧﻠﻳﻔﺔ
ﻣﻬﺩﻳﺔ ﺣﺳﻳﻧﻲ
ﻣﺭﺗﺟﻰ ﺭﺣﻳﻣﻲ
ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﺭﻓﺎﻋﻲ
ﻣﺣﻣﺩ ﻧﺳﻳﻡ ﺣﻳﺩﺭﻱ
ﻣﺣﻣﺩ ﺷﺭﻳﻑ ﺭﺣﻣﺎﻧﻲ
ﻧﻭﺭﺍ ﺍﻟﻔﺿﻠﻲ
ﺍﻭﻣﻳﺭ ﻓﺎﺭﻭﻕ
ﻓﺎﻁﻣﺔ ﺻﺩﺍﻏﺎﺕ

ﻳﻮﻧﺎﻧﯽ ﺳﮯ ﺍﻧﮕﺮﻳﺰی ﻣﻴﮟ ﺗﺮﺟﻤہ
ﺍﻭﺭ ﺍﻧﮕﺮﻳﺰی ﻧﺴﺨﻮں ﻣﻴﮟ ﺗﺮﻣﻴﻢ:
ﮐﻠﻴﻮﭘﯽ ﮐﺎﺭﻭﺳﯽ۔
ﻓﺎﺭﺳﯽ ﺳﮯ ﻳﻮﻧﺎﻧﯽ/ﺍﻧﮕﺮﻳﺰی
ﺍﻭﺭ ﺍﺱ ﮐﮯ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺗﺮﺟﻤہ ﺍﻭﺭ
ﻓﺎﺭﺳﯽ ﻣﺘﻦ ﮐﯽ ﺁﺧﺮی ﺗﺮﻣﻴﻢ:
ﺩﻫﻘﺎﻧﯽ ﺳﺎﻧﻴﺞ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ,ﻧﺼﻴﺮ
ﻣﺤﻤﺪی۔
ﻋﺮﺑﯽ ﺳﮯ ﻳﻮﻧﺎﻧﯽ ﺍﻭﺭ ﺍﺱ ﮐﮯ
ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺗﺮﺟﻤہ ﺍﻭﺭ ﻋﺮﺑﯽ ﻣﺘﻦ
ﮐﯽ ﺁﺧﺮی ﺗﺮﻣﻴﻢ:
ﺑﺸﺎﺭ ﺩﻳﺐ۔
ﺍﺭﺩﻭ ﺳﮯ ﺍﻧﮕﺮﻳﺰی ﺍﻭﺭ ﺍﺱ ﮐﮯ
ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺗﺮﺟﻤہ ﺍﻭﺭ ﺍﺭﺩﻭ ﻣﺘﻦ ﮐﯽ
ﺁﺧﺮی ﺗﺮﻣﻴﻢ:
ﻋﻠﯽ ﺣﻤﺰﻩ ﻧﻮﺍﺯ۔
ﻓﻮﮢﻮﮔﺮﺍﻓﺮ:
ﺍﻟﻴﺎﺱ ﺷﺮﻳﻔﯽ۔

ﺗﺭﺟﻣﻪ ﻭ ﻭﻳﺭﺍﻳﺵ ﻣﺗﻥ ﻫﺎ ﺑﻪ
ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻳﻧﮕﻠﻳﺳﯽ
ﮐﺎﻟﻳﻭﭘﯽ ﮐﺎﺭﻭﻭﺳﯽ
ﺗﺭﺟﻣﻪ ﻭ ﻭﻳﺭﺍﻳﺵ ﻧﻬﺎﻳﯽ ﺍﺯ
ﻓﺎﺭﺳﯽ ﺑﻪ ﻳﻭﻧﺎﻧﯽ/ﺍﻳﻧﮕﻠﻳﺳﯽ
ﻭ ﺑﺭ ﻋﮑﺱ :
ﻧﺎﺻﺭ ﻣﻭﻣﻧﺩی ,ﺩﻫﻘﺎﻧﯽ ﺳﺎﻧﻳﭻ
ﻣﺣﻣﺩ ﻋﻠﯽ
ﺗﺭﺟﻣﻪ ﻭ ﻭﻳﺭﺍﻳﺵ ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻣﺗﻥ
ﻫﺎ ﺍﺯ ﺯﺑﺎﻥ ﻋﺭﺑﯽ ﺑﻪ ﻳﻭﻧﺎﻧﯽ
ﻭ ﺑﺭﻋﮑﺱ
ﺑﺷﺎﺭ ﺩﻳﺏ
ﺗﺭﺟﻣﻪ ﻭ ﻭﻳﺭﺍﻳﺵ ﻧﻬﺎﻳﯽ
ﻣﺗﻥ ﻫﺎ ﺍﺯ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﺭﺩﻭ ﺑﻪ
ﺍﻧﮕﻠﻳﺳﯽ ﻭ ﺑﺭﻋﮑﺱ
ﻋﻠﯽ ﺣﻣﺯﻩ
ﻣﺳﺋﻭﻝ ﻋﮑﺎﺳﯽ :
ﺍﻟﻳﺎﺱ ﺷﺭﻳﻔﯽ

ڈﻳﺰﺍﺋﻨﺮ:
ﻟﻮﺟﻴﮟ ﺁﻝ ﻣﻮﺗﻠﮏ۔

ﻣﺳﻭﻝ ﻁﺭﺍﺣﯽ :
ﻟﺟﻳﺎﻥ ﺍﻟﻣﻁﻠﻕ

ﻋﻼﻣﺎﺕ )ﻟﻮﮔﻮﺯ(:
ﺩﻳﻤﺘﺮی ﻏﺎﺯﻳﺲ۔
ﻣﻴﺤﺎﻟﻴﺲ ﭘﺎﭘﺎﺩﻭﻧﻮﭘﻮﻟﺲ۔

ﭼﺎپ ﻟﻭﮔﻭ
ﻣﻳﺧﺎﻟﻳﺱ ﭘﺎﭘﺎﻧﺗﻭﻧﻭﭘﻭﻟﻭﺱ –
ﺩﻳﻣﻳﺗﺭﻳﺱ ﮔﺎﺯﻳﺱ

ﺗﺭﺟﻣﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻳﻭﻧﺎﻧﻳﺔ
ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻧﻛﻠﻳﺯﻳﺔ ﻭ ﺗﺩﻗﻳﻕ
ﺍﻟﻧﺻﻭﺹ ﺍﻹﻧﻛﻠﻳﺯﻳﺔ:
ﻛﺎﻟﻳﻭﺑﻲ ﻛﺎﺭﻭﺳﻲ
ﺗﺭﺟﻣﺔ ﻭ ﺗﺩﻗﻳﻕ ﻧﻬﺎﺋﻲ
ﻟﻠﻧﺻﻭﺹ ﻣﻥ
ﺍﻟﻔﺎﺭﺳﻳﺔ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻳﻭﻧﺎﻧﻳﺔ\ﺍﻻﻧﻛﻠﻳﺯﻳﺔ ﻭ
ﺑﺎﻟﻌﻛﺱ:
ﺩﻳﻐﺎﻧﻲ ﺳﻧﻳﺦ ﻣﺣﻣﺩ
ﻋﻠﻲ ,ﻧﺻﻳﺭ ﻣﻭﻣﻧﺩﻱ
ﺗﺭﺟﻣﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻳﻭﻧﺎﻧﻳﺔ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﻭ ﺑﺎﻟﻌﻛﺱ
ﻭ ﺍﻟﺗﺩﻗﻳﻕ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ
ﻟﻠﻧﺻﻭﺹ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ:
ﺑﺷﺎﺭ ﺩﻳﺏ
ﺗﺭﺟﻣﺔ ﻣﻥ ﺍﻷﻭﺭﺩﻭ
ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻧﻛﻠﻳﺯﻳﺔ ﻭ
ﺑﺎﻟﻌﻛﺱ ﻭ ﺍﻟﺗﺩﻗﻳﻕ
ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻧﺻﻭﺹ
ﺍﻷﻭﺭﺩﻭ:
ﻋﻠﻲ ﺣﻣﺯﺓ ﻧﻭﺍﺯ
ﻣﺻﻭﺭﻭﻥ:
ﺍﻳﻠﻳﺎ ﺷﺭﻳﻔﻲ
ﻣﺻﻣﻣﻭﻥ:
ﻟﻭﺟﻳﻥ ﺍﻟﻣﻁﻠﻕ
ﺗﺻﻣﻳﻡ ﺷﻌﺎﺭ:
ﺫﻳﻣﻳﺗﺭﻳﺱ ﻏﺎﺯﻳﺱ
ﻣﻳﺧﺎﻟﻳﺱ ﺑﺎﺑﺎﻧﺩﻭﺑﻭﻟﻭﺱ

migratorybirds@ddp.gr
ﺍﻻﺭﺍء ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻡ ﺍﻟﺗﻌﺑﻳﺭ ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺻﺣﻳﻔﺔ "ﻁﻳﻭﺭ ﻣﻬﺎﺟﺭﺓ" ﺗﻣﺛﻝ ﻛﺎﺗﺑﻬﺎ ﻭ
ﻻ ﺗﻌﺑﺭ ﺑﺎﻟﺿﺭﻭﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﺭﺍء ﺷﺑﻛﺔ ﻟﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔﻝ ,ﺍﻟﻳﻭﻧﻳﺳﻑ ,ﺍﻟﻣﻔﻭﺿﻳﺔ ﺍﻟﺳﺎﻣﻳﺔ
ﻟﻸﻣﻡ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﻼﺟﺋﻳﻥ ,ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻳﺔ ﺃﻭ ﻣﺅﺳﺳﺔ ﺭﻭﺯﺍ
ﻟﻭﻛﺳﻣﺑﻭﺭﻍ -ﻓﺭﻉ ﺍﻟﻳﻭﻧﺎﻥ.
ﻧﻅﺭﻳﺎﺕ ﺑﻳﺎﻥ ﺷﺩﻩ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ »ﭘﺭﻧﺩﮔﺎﻥ ﻣﻬﺎﺟﺭ« ﺍﺯ ﻧﻭﻳﺳﻧﺩﮔﺎﻥ
ﺁﻧﻬﺎ ﻫﺳﺗﻧﺩ ﻭ ﺍﺟﺑﺎﺭی ﺍﺯ ﺷﺑﮑﻪ ﺑﺭﺍی ﺣﻘﻭﻕ ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ ،ﻳﻭﻧﻳﺳﻑ ،ﮐﻣﻳﺳﺎﺭی
ﻋﺎﻟﯽ ﭘﻧﺎﻫﻧﺩﮔﺎﻥ ،ﮐﻣﻳﺳﺎﺭی ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻳﺎ ﺩﻓﺗﺭ ﻣﺭﮐﺯی ﺭﻭﺯﺍ
ﻟﻭﮐﺯﺍﻣﺑﻭﺭگ_ﺩﻓﺗﺭ ﻳﻭﻧﺎﻥ ﻧﻳﺳﺕ

ﺍﺧﺑﺎﺭ "ﭘﻧﺎﻩ ﮔﺯﻳﻥ ﭘﺭﻧﺩے" ﮐﮯ ﻣﺿﺎﻣﻳﻥ ﻣﻳں ﺑﻳﺎﻥ ﮐﺭﺩﻩ ﺭﺍﺋﮯ ﺣﻭﺩ ﺍﻥ
ﮐﮯ ﻣﺻﻧﻔﻳﻥ ﮐﯽ ﮨﮯ ﺍﻭﺭ ﺿﺭﻭﺭی ﻧﮩﻳں ﮨﮯ ﮐہ ﺍﺱ ﻣﻳں ﻧﻳﮢﻭﺭک ﻓﻭﺭ
ﭼﻠڈﺭﻥ ﺭﺍﺋﮢﺱ ،ﻳﻭﻧﻳﺳﻳﻑ ،ﻳﻭ ﺍﻳﻥ ﺍﻳﺳﭻ ﺳﯽ ﺁﺭ ،ﺩﺍ ﺍﻳﻭﺭﭘﻳﻥ ﮐﻣﻳﺷﻥ ﻳﺎ
ﭘﻬﺭ ﻳﻭﻧﺎﻥ ﻣﻳں ﻣﻭﺟﻭﺩ ﺭﻭﺯﺍ ﻟﮕﺫﻣﺑﺭگ ﺳﮢﻳﻔﮢﻧﮓ ﮐﺎ ﺩﻓﺗﺭ ﺷﺎﻣﻝ ﮨﻭں۔

If you use our newspaper for educational
purposes or as part of any other activity,
kindly let us know by emailing us at
migratorybirds@ddp.gr

The opinions expressed in the articles of the newsp a p e r « M igr at o r y
Birds» are those of
t heir au t hor s an d
are not necessarily
those of the Network
for Children’s Rights,
U N I C E F, U N H C R ,
the European Commission or the Rosa
Luxemburg Stiftung
– Office in Greece.
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Οι απόψεις που εκφράζονται στα άρθρα της
εφημερίδας «Αποδημητικά Πουλιά» εκφράζουν τους συντάκτες
αυτών και δεν αντικατοπτρίζουν κατ‘ ανάγκη
την άποψη του Δικτύου
για τα Δικαιώματα του
Παιδιού, της UNICEF,
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του UNHCR,
ή του Ιδρύματος Ρόζα
Λούξεμπουργκ.

Εάν χρησιμοποιείτε την εφημερίδα μας στην
εκπαιδευτική σας διαδικασία ή σε οποιαδήποτε
άλλη δράση, παρακαλούμε ενημερώστε μας με
ένα mail στο migratorybirds@ddp.gr

Του ΜΟΧΆΜΑΝΤ ΑΛΡΙΦΆΙ

Θ

ραζόμαστε μαζί τους τις χαρές μας,
φίλους που να τους θεωρούμε δίκαιους και ειλικρινείς. Δεν πειράζει αν είναι λίγοι, γιατί δεν είναι
τόσο σημαντική η ποσότητα, όσο
η ποιότητα. Δεν είναι απαραίτητο
να ακολουθήσεις την πλειονότητα και να συμφωνείς μαζί τους σε
όλα. Πρέπει να ακολουθήσουμε
τίμια και δίκαια άτομα και να χρησιμοποιούμε το μυαλό μας και την
καρδιά μας όταν παίρνουμε αποφάσεις. Τουλάχιστον ένα από αυτά
τα δύο πρέπει να συμφωνεί με την
απόφασή μας.
Εχουν υπάρξει πολλοί άνθρωποι στον κόσμο που τους θεωρώ
σπουδαίους, παρ’ όλο που ανήκαν σε μειονότητες, γιατί δεν τους

παράγει ο εγκέφαλος. Η ορμόνη
αυτή είναι υπεύθυνη για την ευτυχία που νιώθουμε και είναι η ίδια
που μας κάνει να νιώθουμε τον
χρόνο να τρέχει γρήγορα. Οπως
ανέφερα πριν, η ορμόνη αυτή δεν
είναι η μόνη που παράγει ο εγκέφαλος. Παράγει κι άλλες και κάποιες από αυτές σε βοηθούν να
ξεχνάς τη θλίψη και τις δύσκολες
καταστάσεις που έχεις βιώσει στο
παρελθόν.
Η ύπαρξη φίλων στη ζωή μας
είναι κάτι πολύ σημαντικό, ίσως
από τα σημαντικότερα πράγματα.
Πρέπει, όμως, να είμαστε προσεκτικοί με το είδος των φίλων που
κάνουμε. Πρέπει να βρούμε φίλους που να αγαπάμε και να μοι-

υμάσαι ποτέ να είσαι
μόνος και να νιώθεις
ότι ο χρόνος έχει
σταματήσει; Θυμάσαι
πώς ένιωθες όταν
έπαιζες με τους φίλους σου και ο
χρόνος έτρεχε πολύ γρήγορα; Εγώ
έχω νιώσει έτσι και αυτό μου προκάλεσε περιέργεια.
Αρχισα, λοιπόν, να ερευνώ τους
λόγους που μου συνέβη αυτό. Στην
έρευνά μου συμβουλεύτηκα την
ψυχολόγο Ελεωνόρα Γκουσιάρη,
η οποία απάντησε στις ερωτήσεις
μου.
Σύμφωνα με τη δική της οπτική,
ο άνθρωπος είναι κοινωνικό ον και
επιθυμεί να ανήκει σε ομάδα γιατί
έτσι νιώθει ασφάλεια. Ο άνθρωπος δεν θέλει να νιώθει αποκλεισμένος και γι’ αυτό νιώθεις ότι ο
χρόνος έχει σταματήσει όταν είσαι
μόνος. Οταν όμως είσαι με φίλους
νιώθεις ότι ο χρόνος τρέχει πολύ
γρήγορα ή ακόμα δεν τον νιώθεις
και καθόλου.
Οταν είσαι με τους φίλους σου
και κάνετε πλάκες ή πράγματα και
δραστηριότητες που σας αρέσουν,
ο εγκέφαλος απελευθερώνει μια
ορμόνη που λέγεται ντοπαμίνη,
μία από τις πολλές ορμόνες που

Οι στόχοι στη ζωή μας
καθώς είμαστε έφηβοι, να έχουμε
βάλει πάρα πολλούς στόχους για
το μέλλον μας, αλλά θα χρειαστεί
κάποιες φορές, μερικούς από αυτούς να τους διαγράψουμε, αφού
θα τους έχουμε κατατάξει με σειρά
σημαντικότητας. Οι μόνιμοι στόχοι, όμως, δεν αλλάζουν. Με το
πέρασμα του χρόνου, αυξάνουμε
τις προσπάθειές μας για να τους
πετύχουμε. Τέτοιοι στόχοι είναι
εκείνοι που βάζουμε για τη ζωή
μας ή για τη μελλοντική μας καριέρα. Για παράδειγμα, ένας από
τους δικούς μου στόχους είναι να
σπουδάσω ψυχολογία σε ένα από
τα καλύτερα πανεπιστήμια και
έχω βάλει τα δυνατά μου για να
τον πετύχω.
Για το τέλος του κειμένου έχω
επιλέξει τα λόγια μερικών επιτυχημένων ανθρώπων, τα οποία
μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε
ως μοντέλο και οδηγό.
«Οι σπουδαίοι στόχοι, δημι»ουργούν και σπουδαία κίνητρα
- Αντονι Ρόμπινς
«Οι στόχοι μας πρέπει να χτί»ζονται πάνω σε πραγματικότητες
- Ραλφ Γουόλντο Εμερσον
«Δεν αφήνω καμία κατάσταση
να με απελπίσει. Τρία πράγματα
που χρειάζονται για να πετύχεις
έναν στόχο που αξίζει είναι η
σκληρή δουλειά, η αντοχή και η
κοινή λογική» - Τόμας Εντισον
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λύτερη διαδρομή.
Θα ήταν καλό οι στόχοι που
ία από τις ση- βάζουμε για τη ζωή μας να είναι
μ α ν τ ι κ ό τ ε ρ ε ς μέσα στις δυνατότητές μας και να
στιγμές στη ζωή έχουμε υπόψη ότι μπορεί και να
ﻓﺎﻁﻣﻪ ﺻﺩﺍﻗﺕ
ενός ανθρώπου αποτύχουμε
κάποια στιγμή στην
είναι όταν βάζει πορεία. Ετσι, από τη στιγμή που
ﻫﺩﻓﯽ
Γιαﺍﺳﺕ ﮐﻪ
ﺭﻭﺯی
κάποιοςﻫﺭ ﻓﺭﺩی
ﺭﻭﺯﻫﺎیθαﻣﻬﻡ ﺯﻧﺩﮔﯽ
 τονﺍﺯ
στόχο μας, θα πρέﻳﮑﯽέναν στόχο.
να πετύχει
βάλουμε
ﺑﺗﻭﺍﻧﺩ
ﺍﻧﺳﺎﻥ
ﻳﮏ
ﮐﻧﺩ.ﺑﺭﺍی ﺍﻳﻧﮑﻪ
 διﻣﯽﻣﺷﺧﺹ
 πως κάθε επιﺩﺭ ﺯﻧﺩﮔﯽστη ζωή
του,
χρειάζονται
πολλά
ﺧﻭﺩπει
να γνωρίζουμε
ﻧﻳﺎﺯ
 πράγματαﻣﺗﻌﺩﺩی
 καιﻣﺧﺗﻠﻑ ﻭ
ﭼﻳﺯﻫﺎی
τυχημένοςﺑﺎﺷﺩ ﺑﻪ
άνθρωποςﺯﻧﺩﮔﯽ ﻣﻭﻓﻕ
ﺩﺭ
αφορετικά
ένα από
έχει κάποια
ﺍﺳﺕαυτά είναι να .
ﺯﻧﺩﮔﯽβάζει
στόχους.
στιγμήﺩﺍﺷﺗﻥ ﻫﺩﻑ ﺩﺭ
 αποτύχει.ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ
 Οι επιτυχημένοιﺩﺍﺭﺩ،ﻳﮑﯽ
κάποιος
αρχίζει
σκέΟτανﻗﺭﺍﺭ
ﻣﺩﻧﻅﺭ
ﺁﻳﻧﺩﻩ ﺧﻭﺩ
 καιﺑﺭﺍی
ﺍﻧﺳﺎﻥ
ﮐﻪ ﻳﮏ
ﺧﻭﺍﺳﺗﻪ ﺍی
 γνωρίσει πολλέςﺑﻪ
άνθρωποι
έχουν
ﺧﻭﺩφτεται το
μέλλον
ﻣﯽκαι
προχωρά
απογοητεύσεις
ﺳﺭﻧﻭﺷﺗﯽ
τουﺑﺭﺍی
ﮐﻧﺩ ﺗﺎ
ﺳﻣﺕ ﺁﻥ ﺣﺭﮐﺕ
και έχουν αντισταﻣﯽﺩﻫﺩ ﻭ ﺑﻪﺑﺎﺷﺩ،ﻫﺩﻑπρος
ﻫﻣﺭﺍﻩαυτό για
να φτιάξει
μοίﻭ τηκαι έτσι μποﻣﯽ
ﺧﻭﺷﺑﺧﺗﯽ
σταﺑﺎθείﺳﻌﺎﺩﺕ
 προβλήματαﮐﻪ
ﺭﻗﻡ ﺑﺯﻧﺩ
ρα του με ευτυχία και ευμάρεια, ρούν σήμερα
να ζουν ευτυχισμένα
ﮔﻭﻳﻧﺩ.
 είναιﻭτότε αυτό
Το και
περήφανα
ﺳﺭﺩﺭﮔﻣﯽ
 έναςﭘﻭﭼﯽ
στόχος.ﺍﺣﺳﺎﺱ
ﺯﻧﺩﮔﯽ ﺑﺎﻋﺙ
ﻫﺩﻑ ﺩﺭ
ﻧﺩﺍﺷﺗﻥ
να μην έχεις έναν σκοπό στη ζωή,
Οπως
το βλέπω
ﺷﻭﺩ ﻭ ﺣﺗﯽ ﺑﻪ ﻧﻅﺭ ﻣﻥ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﺑﺩﻭﻥ ﻫﺩﻑ ﻣﺛﻝ ﮐﺷﺗﯽ ﺩﺭ
 εγώ, υπάρχουνﻣﯽ
μπορεί να δημιουργήσει ένα κενό δύο είδη στόχων. Οι μόνιμοι και οι
ﻧﮑﺭﺩﻩ
ﺣﺎﻝ ﺣﺭﮐﺗﯽ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﻣﻘﺻﺩی ﺑﺭﺍی ﺧﻭﺩ ﺗﻌﻳﻳﻥ
και ένα μπέρδεμα μέσα σου και, προσωρινοί. Για παράδειγμα, όταν
ﮐﻣﮑﯽ
ﻫﻳﭻ
 μου,ﺩﺳﺗﺭﺱ
ﺳﺎﺩﻩηﻭ ﻗﺎﺑﻝ
ήμαστανﻫﺩﻑ
ﺍﺳﺕ.ﮔﺎﻫﯽ ﺩﺍﺷﺗﻥ
κατά τη γνώμη
ﻫﺎیζωή
χωπαιδιά, βάζαμε προσωﭼﻭﻥ
ﮐﻧﺩ،
ﻧﻣﯽ
ﺧﻭﺷﺑﺧﺗﯽ
ﻭ
ﺳﻌﺎﺩﺕ
ﺍﺯ
ﭘﺭ
ﺯﻧﺩﮔﯽ
στόχους.ﻳﮏ
 Θέλαμε να γευﺑﻪ ﺩﺍﺷﺗﻥρίς σκοπό είναι σαν ένα καράβι ρινούς
ﺁﻣﻭﺯﺩ
ﺩﺭﺱΟιﻫﺎی ﺑﺳﻳﺎﺭی
 καιﻫﺩﻑ
ﺭﺳﻳﺩﻥ ﺑﻪ
όλοﻣﺳﻳﺭ
 τοﺩﺭ
ﺍﻧﺳﺎﻥ
ﻣﯽχωρίς
προορισμό.
εύκολοι
τούμε
παγωτό του κόσμου.
ﻫﻳﭻ
ﺭﺳﻳﺩﻥ ﺑﻪ ﺁﻥ
δενﺑﺭﺍی
 οδηγούνﭘﺱ
Νομίζαμεﺩﺳﺗﺭﺱ ﺑﺎﺷﺩ
 ότι,ﻫﺩﻑ ﻗﺎﺑﻝ
 ανﺍﮔﺭ
، τα καταφέρναμε,
προσβάσιμοι
στόχοι
ﻧﻣﯽ
στηνﺍﻳﻥ ﻣﺳﻳﺭ
ﺯﻳﺎﺩی ﺩﺭ
καιﻫﺎی
ﺩﺭﺱ
ﻧﻳﺎﺯ
ﺗﻼﺷﯽ
απαραίτητα
ευτυχία
ﻧﻳﺳﺕ،ﭘﺱτην
θα είχαμε καταφέρει όλους τους
ευμάρεια,
επειδή
άνθρωποι
μαﺭﺍ
ﻫﺎی ﺧﻭﺩ
ﺍﺳﺕ οιﻫﺩﻑ
ﺍﻳﻥ ﺑﻬﺗﺭ
 στόχουςﺑﻧﺎﺑﺭ
πουﺑﻳﺎﻣﻭﺯی .
ﺗﻭﺍﻧﯽ
σκεφτόμασταν στην
διαρκεί
ταξίδι τους
παιδική
ηλικία. Δεν καταφέθαίνουνﻭ
 όσοﺑﻧﻭﻳﺳﻳﻡ
ﺭﺍ ﻧﻳﺯ
ﺭﺳﻳﺩﻧﻣﺎﻥ τοﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ
ﻣﺳﻳﺭﻫﺎی
 μαςﮐﻧﻳﻡ ﻭ
ﻳﺎﺩﺩﺍﺷﺕ
προς τον στόχο.
ο στόχος
ραμε,
όμως,
τους. Τώρα,
Ανﮐﻧﻳﻡ.
ﺍﻧﺗﺧﺎﺏ
είναιﺭﺍﻩ ﺭﺍ
ﺗﻔﮑﺭ ﺑﻬﺗﺭﻳﻥ
ﺗﺎﻣﻝ ﻭ
κανένανﮐﻣﯽ
ﺑﺎ
πολύ
κοντινός,
τότε
δεν
χρειάζεπου
ζούμε
τα
χρόνια
της
εφηβείας,
ﻫﺩﻑ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﺭﺍی ﺯﻧﺩﮔﻳﻣﺎﻥ ﺍﻧﺗﺧﺎﺏ ﻣﯽﮐﻧﻳﻡ ،ﺑﻬﺗﺭ ﺍﺳﺕ ﺑﺎ
ται
ιδιαίτερη
προσπάθεια
για
να
μπορούμε
να
σκεφτούμε
σωστά
ﺗﻭﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻭﺍﻧﺎﻳﯽ ﻫﺎ ﻭ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﻧﺩ ﻭ ﺍﻳﻥ ﺭﺍ ﺑﺎﻳﺩ ﺩﺭ ﻧﻅﺭ
τον πετύχουμε. Αρα, δεν μπορείς και να αποφασίσουμε ποιοι θα
ﺑﮕﻳﺭﻳﻡ ﮐﻪ ﻣﻣﮑﻥ ﺍﺳﺕ ﺩﺭ ﻣﺳﻳﺭ ﺭﺳﻳﺩﻥ ﺑﻪ ﻫﺩﻑ ﺑﺎ ﺷﮑﺳﺕ
να πάρεις πολλά μαθήματα. Μια
οι στόχοι
είναιﺍﺯ ﻗﺑﻝ ﻧﻳﺭﻭی ﺫﺧﻳﺭﻩ ﺍی ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺍﻣﻳﺩ ﺑﺭﺍی
ﺷﻭﻳﻡ،ﭘﺱ
 μας, σύμφωνα μεﻣﻭﺍﺟﻪ
καλή ιδέα θα ήταν να γράφεις τους τις δυνατότητές μας. Μπορούμε
ﻟﻭﺣﻪ
ﻫﻡ ﺳﺭ
χαρτί,ﺍﻳﻥ
όπωςﻫﻣﭼﻧﻳﻥ
 καιﺑﺎﺷﻳﻡ
ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺭﺍﻩ ﺑﺎ ﺧﻭﺩ ﺩﺍﺷﺗﻪ
στόχους
 σεﺭﺍσου
να αποφασίσουμε πως θα είμαﺩﺍﺷﺗﻪ
ﺳﻘﻭﻁ
ﮔﺎﻫﯽ
ﻣﻭﻓﻘﯽ
ﺁﺩﻡ
ﻫﺭ
ﮐﻪ
χρήσιμοιﻗﺭﺍﺭ
για τους εαυτούςﺯﻧﺩﮔﯽ ﻣﺎﻥ
στεﺩﻫﻳﻡοδηγίες για το πώς θα τους πετύ-
ﮐﺭﺩﻩ
ﻣﻘﺎﻭﻣﺕ
ﮐﻠﯽ
،
ﺍﺳﺕ
ﺭﺩﻩ
ﮐ
ﺗﺟﺭﺑﻪ
ﺭﺍ
ﻫﺎ
ﺍﻣﻳﺩی
ﻧﺎ
،ﺧﻳﻠﯽ
οικογένειάﺍﺯχεις. Με λίγη ανοχή και σκέψη, μας, την
μας, αλλά και
ﺯﻧﺩﮔﯽ
ﺧﻭﺷﺑﺧﺕ
ﻭ
ﺳﺭﺑﻠﻧﺩ
ﺍﻣﺭﻭﺯ
ﮐﻪ
ﻣﺷﮑﻼﺕ
ﺑﺭﺍﺑﺭ
ﺩﺭ
ﺍﺳﺕ
μπορούμε να διαλέξουμε την κα- την κοινωνία
στο μέλλον. Μπορεί,

ﻫﺩﻑ ﺩﺭ ﺯﻧﺩﮔﯽ

ﻫﺩﻑ ﺩﺭ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﻫﺩﻑ ﺩﺭ ﺯﻧﺩﮔﯽ
ﻫﺩﻑ ﺩﺭ ﺯﻧﺩﮔﯽ
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ﻣﻳﮑﻧﺩ .
ﺍﺯ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﻥ ﺩﻭ ﻧﻭﻉ ﻫﺩﻑ ﺩﺭ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﻫﺭ ﺷﺧﺹ ﻭﺟﻭﺩ
ﻓﺎﻁﻣﻪ ﺻﺩﺍﻗﺕ
ﺩﺍﺭﺩ.ﺍﻫﺩﺍﻑ ﺍﻧﺳﺎﻥ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﺩ ﺍﻫﺩﺍﻓﯽ ﺩﺍﺋﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧﺩ ﻭ ﻳﺎ ﺍﻳﻧﮑﻪ
ﻓﺎﻁﻣﻪ ﺻﺩﺍﻗﺕ
ﺍﻫﺩﺍﻓﯽ ﻣﻭﻗﺗﯽ .ﻣﻧﻅﻭﺭ ﺍﺯ ﺍﻫﺩﺍﻑ ﻣﻭﻗﺗﯽ ﺍﻫﺩﺍﻑ ﺯﻣﺎﻧﻳﺳﺕ ﮐﻪ
ﻓﺎﻁﻣﻪ ﺻﺩﺍﻗﺕ
ﻫﺩﻓﯽ
ﺭﻭﺯی ﺍﺯﺍﺳﺕ ﮐﻪ
ﻫﺩﻑ ﻫﺎﻳﻣﺎﻥ ﭼﺷﻳﺩﻥ ﻁﻌﻡ
ﺍﺳﺕﻳﮑﯽ
ﺭﻭﺯیﻣﺛﺎﻝ
ﻓﺭﺩی ﻁﻭﺭ
ﺑﻭﺩﻳﻡ .ﺑﻪ
ﮐﻪ ﺍﺯﻫﺩﻓﯽ
ﮐﻭﺩک ﻫﺭ
ﻣﻬﻡ ﺯﻧﺩﮔﯽ
ﺭﻭﺯﻫﺎی
ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻫﺎی ﻣﻬﻡ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﻫﺭ ﻓﺭﺩی ﻳﮑﯽ
ﮐﺭﺩﻳﻡ ﺍﮔﺭ ﺑﺗﻭﺍﻧﻳﻡ ﺭﻭﺯی
ﺍﻧﺳﺎﻥﻣﯽ
ﺑﻭﺩ ،ﻓﮑﺭ
ﻫﺎی ﺩﻧﻳﺎ
ﻣﺷﺧﺹﺗﻣﺎﻡﻣﯽﺑﺳﺗﻧﯽ
ﺧﻭﺩﺑﺗﻭﺍﻧﺩ
ﺍﻧﺳﺎﻥ
ﺩﺭ ﻳﮏ
ﺩﺭ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﺧﻭﺩ ﻣﺷﺧﺹ ﻣﯽﮐﻧﺩ.ﺑﺭﺍی ﺍﻳﻧﮑﻪ
ﺑﺗﻭﺍﻧﺩ
ﺍﻳﻧﮑﻪ ﻳﮏ
ﮐﻧﺩ.ﺑﺭﺍی
ﺯﻧﺩﮔﯽ
ﻫﺩﻓﯽ
ﺍﺳﺕ ﮐﻪ
ﺭﻭﺯی
ﻓﺭﺩی
ﺯﻧﺩﮔﯽ ﻫﺭ
ﻣﻭﻓﻕ ﻣﻬﻡ
ﺭﻭﺯﻫﺎی
ﻳﮑﯽ ﺍﺯ
ﻧﻳﺎﺯ
ﻣﺗﻌﺩﺩی
ﻭ
ﻣﺧﺗﻠﻑ
ﭼﻳﺯﻫﺎی
ﺑﺎﺷﺩ ﺑﻪ
ﺯﻧﺩﮔﯽ
ﺩﺭ
ﻫﺩﻑ ﺭﺳﻳﺩﻩ ﺍﻳﻡ ﻭ ﻫﺯﺍﺭﺍﻥ
ﺍﻳﻥ
ﺑﻪ
ﺩﻫﻳﻡ
ﺍﻧﺟﺎﻡ
ﺭﺍ
ﮐﺎﺭی
ﭼﻧﻳﻥ
ﺑﺎﺷﺩ ﺑﻪ ﭼﻳﺯﻫﺎی ﻣﺧﺗﻠﻑ ﻭ ﻣﺗﻌﺩﺩی ﻧﻳﺎﺯ
ﻣﻭﻓﻕ
ﺯﻧﺩﮔﯽ
ﺩﺭ
ﺑﺗﻭﺍﻧﺩ
ﺍﻧﺳﺎﻥ
ﻳﮏ
ﺍﻳﻧﮑﻪ
ﮐﻧﺩ.ﺑﺭﺍی
ﻣﯽ
ﻣﺷﺧﺹ
ﺧﻭﺩ
ﺯﻧﺩﮔﯽ
ﺩﺭ
ﺍﺳﺕ.
ﺯﻧﺩﮔﯽ
ﺩﺭ
ﻫﺩﻑ
ﺩﺍﺷﺗﻥ
ﺁﻧﻬﺎ
ﺍﺯ
ﺩﺍﺭﺩ،ﻳﮑﯽ
ﺑﻭﺩ ﮐﻪ ﮐﻭﺩﮐﯽ ﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻓﮑﺭ ﮐﺭﺩﻥ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ
ﺍﻳﻥ
ﻣﺛﻝ
ﺩﻳﮕﺭ
ﻫﺩﻑ
ﺩﺍﺷﺗﻥ ﻫﺩﻑ ﺩﺭ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﺍﺳﺕ.
ﺁﻧﻬﺎ
ﺍﺯ
ﺩﺍﺭﺩ،ﻳﮑﯽ
ﻣﺗﻌﺩﺩی ﻧﻳﺎﺯ
ﻣﺧﺗﻠﻑﺧﻭﺩﻭ
ﭼﻳﺯﻫﺎی
ﻣﻭﻓﻕﮐﻪﺑﺎﺷﺩ
ﺩﺭ ﺯﻧﺩﮔﯽ
ﻗﺭﺍﺭﻣﺎﻧﺩﮔﺎﺭ ﻧﺷﺩﻧﺩ ﻭ ﺍﮐﻧﻭﻥ
ﻫﺩﻑ ﻫﺎ
ﺧﻭﺩ ﺁﻥ
ﮐﺩﺍﻡ ﺍﺯ
ﮔﺫﺭﺍﻧﺩﻳﻡ.ﺍﻣﺎ
ﻣﺩﻧﻅﺭ
ﺑﺭﺍی
ﻳﮏ ﺑﻪﺍﻧﺳﺎﻥ
ﺧﻭﺍﺳﺗﻪ ﺍی
ﺑﻪ
ﻣﺩﻧﻅﺭ
ﺑﺭﺍیﻫﻳﭻﺁﻳﻧﺩﻩ
ﻗﺭﺍﺭ ﻳﮏ ﺍﻧﺳﺎﻥ
ﺍی ﮐﻪ
ﺧﻭﺍﺳﺗﻪ
ﺯﻧﺩﮔﯽﺁﻳﻧﺩﻩﺑﻪ
ﺍﺳﺕ.
ﺣﺭﮐﺕﺩﺭ
ﺩﺍﺷﺗﻥ ﻫﺩﻑ
ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ
ﺩﺍﺭﺩ،ﻳﮑﯽ
ﺳﺭﻧﻭﺷﺗﯽ
ﺧﻭﺩ
ﺑﺭﺍی
ﺗﺎ
ﮐﻧﺩ
ﻣﯽ
ﺁﻥ
ﺳﻣﺕ
ﺑﻪ
ﻭ
ﺩﻫﺩ
ﻣﯽ
ﺳﺭﻧﻭﺷﺗﯽﻫﺳﺗﻳﻡ ﻭ ﻣﻳﺗﻭﺍﻧﻳﻡ ﺩﺭﺳﺕ
ﺧﻭﺩﻧﻭﺟﻭﺍﻧﯽ
ﺩﻭﺭﺍﻥ
ﺍﺯ
ﮔﺫﺭ
ﺣﺎﻝ
ﺩﺭ
ﮐﻪ
ﻣﺩﻧﻅﺭﺳﻣﺕ ﺁﻥ ﺣﺭﮐﺕ ﻣﯽﮐﻧﺩ ﺗﺎ ﺑﺭﺍی
ﺑﻪ ﺧﻭﺍﺳﺗﻪ ﺍی ﮐﻪ ﻳﮏ ﺍﻧﺳﺎﻥ ﺑﺭﺍی ﺁﻳﻧﺩﻩﻣﯽﺩﻫﺩ ﻭ ﺑﻪ
ﻗﺭﺍﺭ ﻓﮑﺭ ﮐﻧﻳﻡ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻭﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﻭ ﺍﺳﺗﻌﺩﺍﺩ ﻫﺎﻳﻣﺎﻥ ﺑﺭﺍی
ﻫﻣﺭﺍﻩﺧﻭﺩﺑﺎﺷﺩ،ﻫﺩﻑ ﻣﯽ
ﺭﻗﻡ ﺑﺯﻧﺩ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻌﺎﺩﺕ ﻭ ﺧﻭﺷﺑﺧﺗﯽ
ﺳﻌﺎﺩﺕ ﻭ ﺧﻭﺷﺑﺧﺗﯽ ﻫﻣﺭﺍﻩ ﺑﺎﺷﺩ،ﻫﺩﻑ ﻣﯽ
ﺑﺎ
ﮐﻪ
ﺭﻗﻡ ﺑﺯﻧﺩ
ﻣﯽ
ﮔﻭﻳﻧﺩ.
ﺩﻫﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺳﻣﺕ ﺁﻥ ﺣﺭﮐﺕ ﻣﯽﮐﻧﺩ ﺗﺎ ﺑﺭﺍی ﺧﻭﺩ ﺳﺭﻧﻭﺷﺗﯽ ﺧﻭﺩﻣﺎﻥ ﻫﺩﻑ ﺗﻌﻳﻳﻥ ﮐﻧﻳﻡ .ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﻳﻡ ﺗﻌﻳﻳﻥ ﮐﻧﻳﻡ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻳﻧﺩﻩ
ﮔﻭﻳﻧﺩ.
ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺩ،ﻫﺩﻑ
ﻫﻣﺭﺍﻩ
ﺧﻭﺷﺑﺧﺗﯽ
ﻭ
ﺳﻌﺎﺩﺕ
ﺑﺎ
ﮐﻪ
ﺑﺯﻧﺩ
ﺭﻗﻡ
ﻧﺩﺍﺷﺗﻥ ﻫﺩﻑ ﺩﺭ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﺑﺎﻋﺙ ﺍﺣﺳﺎﺱ ﭘﻭﭼﯽ ﻭ ﺳﺭﺩﺭﮔﻣﯽ ﭼﮕﻭﻧﻪ ﻳﮏ ﻓﺭﺩ ﻣﻔﻳﺩ ﺑﺭﺍی ﺧﻭﺩ  ،ﺧﺎﻧﻭﺍﺩﻩ ﻭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﻳﻡ .ﺷﺎﻳﺩ
ﻧﺩﺍﺷﺗﻥ ﻫﺩﻑ ﺩﺭ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﺑﺎﻋﺙ ﺍﺣﺳﺎﺱ ﭘﻭﭼﯽ ﻭ ﺳﺭﺩﺭﮔﻣﯽ
ﻣﯽ
ﮔﻭﻳﻧﺩ.ﺷﻭﺩ ﻭ ﺣﺗﯽ ﺑﻪ ﻧﻅﺭ ﻣﻥ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﺑﺩﻭﻥ ﻫﺩﻑ ﻣﺛﻝ ﮐﺷﺗﯽ ﺩﺭ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻧﻭﺟﻭﺍﻧﯽ ﺍﻫﺩﺍﻑ ﺯﻳﺎﺩی ﺭﺍ ﺑﺭﺍی ﺁﻳﻧﺩﻩ ﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﻧﻅﺭ
ﺷﻭﺩﻭ ﻭ ﺣﺗﯽ ﺑﻪ ﻧﻅﺭ ﻣﻥ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﺑﺩﻭﻥ ﻫﺩﻑ ﻣﺛﻝ ﮐﺷﺗﯽ ﺩﺭ
ﻣﯽ
ﺯﻧﺩﮔﯽ ﺑﺎﻋﺙ
ﻫﺩﻑ ﺩﺭ
ﻧﺩﺍﺷﺗﻥ
ﭘﻭﭼﯽ ﺗﻌﻳﻳﻥ ﻧﮑﺭﺩﻩ
ﺍﺣﺳﺎﺱ ﺧﻭﺩ
ﻣﻘﺻﺩی ﺑﺭﺍی
ﺍﺳﺕ ﮐﻪ
ﺣﺭﮐﺗﯽ
ﺣﺎﻝ
ﺳﺭﺩﺭﮔﻣﯽ ﺑﮕﻳﺭﻳﻡ ﺍﻣﺎ ﻫﺭﭼﻪ ﺳﻧﻣﺎﻥ ﺑﻳﺷﺗﺭ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ ﺑﺭﺍﺳﺎﺱ ﻁﺑﻘﻪ ﺑﻧﺩی
ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﻣﻘﺻﺩی ﺑﺭﺍی ﺧﻭﺩ ﺗﻌﻳﻳﻥ ﻧﮑﺭﺩﻩ
ﺣﺭﮐﺗﯽ
ﻣﯽ ﺷﻭﺩ ﻭ ﺣﺗﯽ ﺑﻪ ﻧﻅﺭ ﻣﻥ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﺑﺩﻭﻥ ﺣﺎﻝ
ﮐﺷﺗﯽ
ﻫﺩﻑ
ﺩﺭ ﺍﻫﻣﻳﺕ ﺁﻧﻬﺎ،ﮔﺎﻫﯽ ﺷﺎﻳﺩ ﻣﺟﺑﻭﺭ ﺑﻪ ﺣﺫﻑ ﺑﻌﺿﯽ ﺍﺯ ﺍﻫﺩﺍﻑ ﺷﻭﻳﻡ
ﮐﻣﮑﯽ
ﻣﺛﻝﻫﻳﭻ
ﺩﺳﺗﺭﺱ
ﺍﺳﺕ.ﮔﺎﻫﯽ ﺩﺍﺷﺗﻥ ﻫﺩﻑ ﻫﺎی ﺳﺎﺩﻩ ﻭ ﻗﺎﺑﻝ
ﺍﺳﺕ.ﮔﺎﻫﯽﻳﻥﺩﺍﺷﺗﻥ ﻫﺩﻑ ﻫﺎی ﺳﺎﺩﻩ ﻭ ﻗﺎﺑﻝ ﺩﺳﺗﺭﺱ ﻫﻳﭻ ﮐﻣﮑﯽ
ﺧﻭﺷﺑﺧﺗﯽ ﺗﻌﻳ
ﺳﻌﺎﺩﺕ ﻭﺑﺭﺍی ﺧﻭﺩ
ﮐﻪ ﺍﺯﻣﻘﺻﺩی
ﻳﮏ ﺍﺳﺕ
ﺣﺭﮐﺗﯽ
ﻧﻣﯽﮐﻧﺩ ،ﭼﻭﻥ
ﺯﻧﺩﮔﯽ ﭘﺭ
ﺣﺎﻝﺩﺍﺷﺗﻥ
ﺑﻪ
ﻧﮑﺭﺩﻩ ﻭ ﻫﻣﭼﻧﻳﻥ ﺍﻫﺩﺍﻑ ﺩﺍﺋﻣﯽ ﺍﻫﺩﺍﻓﯽ ﻫﺳﺗﻧﺩ ﮐﻪ ﺗﻐﻳﻳﺭ ﻧﻣﯽﮐﻧﻧﺩ ﺣﺗﯽ
ﻧﻣﯽﮐﻧﺩ،
ﺳﻌﺎﺩﺕ
ﻳﮏ
ﺩﺍﺷﺗﻥ
ﮐﻣﮑﯽ
ﻫﺎیﺑﻪﺩﺳﺗﺭﺱ
ﺩﺭﺱﻗﺎﺑﻝ
ﺳﺎﺩﻩ ﻭ
ﻫﺩﻑ ﺑﻪﻫﺎی
ﭼﻭﻥﮐﻧﯽ ﺑﺭﺍی ﺭﺳﻳﺩﻥ ﺑﻪ ﺁﻥ
ﺑﻳﺷﺗﺭ ﻣﯽ
ﺧﻭﺷﺑﺧﺗﯽ ﺭﺍ
ﺯﻣﺎﻥﻭﺗﻼﺵ ﺧﻭﺩ
ﺯﻧﺩﮔﯽ ﭘﺭﺑﺎﺍﺯﮔﺫﺭ
ﻫﻳﭻ ﺁﻣﻭﺯﺩ
ﺑﺳﻳﺎﺭی ﻣﯽ
ﻫﺩﻑ
ﺩﺍﺷﺗﻥﺭﺳﻳﺩﻥ
ﺍﺳﺕ.ﮔﺎﻫﯽﻣﺳﻳﺭ
ﺍﻧﺳﺎﻥ ﺩﺭ
ﺑﺳﻳﺎﺭی ﻣﯽ
ﻣﺛﻝﺩﺭﺱ
ﻫﺩﻑﻫﺩﻑ
ﺭﺳﻳﺩﻥ ﺑﻪ
ﺩﺭ
ﭘﺱﻭ ﺑﺭﺍیﺍﻧﺳﺎﻥ
ﻣﺳﻳﺭ ﻫﻳﭻ
ﺁﻥ
ﺭﺳﻳﺩﻥ
ﺩﺳﺗﺭﺱﺍﺯ ﺑﺎﺷﺩ
ﻳﮏ ﻗﺎﺑﻝ
ﺩﺍﺷﺗﻥﻫﺩﻑ
ﺑﻪ ﺍﮔﺭ
،
ﺁﻣﻭﺯﺩﺩﺭ ﻣﻭﺭﺩ ﺷﻐﻝ ﺁﻳﻧﺩﻩ ﺍﺕ
ﺯﻧﺩﮔﻳﺕ ﻳﺎ
ﻫﺎی ﺑﺭﺍی
ﻫﺩﻓﯽ ﮐﻪ
ﭼﻭﻥ
ﻧﻣﯽﺑﻪﮐﻧﺩ،
ﺧﻭﺷﺑﺧﺗﯽ
ﺳﻌﺎﺩﺕ
ﺯﻧﺩﮔﯽ ﭘﺭ
ﺩﺍﺭی .ﺑﺭﺍی ﺭﺳﻳﺩﻥ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻫﻳﭻ
ﺑﺎﺷﺩ ﭘﺱ
ﺩﺳﺗﺭﺱ
ﻗﺎﺑﻝ
ﻫﺩﻑ
ﺍﮔﺭ
ﺯﻳﺎﺩی،
ﻣﯽﺭ ﻧﻣﯽ
ﺑﺳﻳﺎﺭی ﻣﺳﻳ
ﻫﺎی ﺩﺭ ﺍﻳﻥ
ﻫﺩﻑﻫﺎی
ﺩﺭﺱ
ﻧﻳﺳﺕ،ﭘﺱ
ﺗﻼﺷﯽﺩﺭﻧﻳﺎﺯ
ﺁﻣﻭﺯﺩ ﺩﺭ ﺫﻫﻥ
ﺩﺭﺱ
ﺭﺳﻳﺩﻥ ﺑﻪ
ﻣﺳﻳﺭ
ﺍﻧﺳﺎﻥ
ﻣﻥﺭ ﺩﺭﻧﻣﯽ
ﺍﻫﺩﺍﻑﻣﺳﻳ
ﺩﺭ ﺍﻳﻥ
ﻣﺛﺎﻝﺯﻳﺎﺩی
ﻁﻭﺭﻫﺎی
ﻧﻳﺳﺕ،ﭘﺱ ﺑﻪﺩﺭﺱ
ﻧﻳﺎﺯ
ﺗﻼﺷﯽ
ﺯﻧﺩﮔﯽ ﺗﺣﺻﻳﻝ ﺩﺭ ﺭﺷﺗﻪ
ﻳﮑﯽ ﺍﺯ
ﺧﻭﺩ ﺭﺍ
ﻫﺎی
ﺑﺭﺍیﻫﺩﻑ
ﺑﻬﺗﺭﭘﺱﺍﺳﺕ
ﻗﺎﺑﻝ  .ﺑﻧﺎﺑﺭ
ﺑﻳﺎﻣﻭﺯی
ﻫﻳﭻ
ﺑﻪ ﺁﻥ
ﺭﺳﻳﺩﻥ
ﺩﺳﺗﺭﺱﺍﻳﻥﺑﺎﺷﺩ
ﺗﻭﺍﻧﯽ ﻫﺩﻑ
 ،ﺍﮔﺭ
ﺭﺍ
ﺧﻭﺩ
ﻫﺎی
ﻫﺩﻑ
ﺍﺳﺕ
ﺑﻬﺗﺭ
ﺍﻳﻥ
ﺑﻧﺎﺑﺭ
.
ﺑﻳﺎﻣﻭﺯی
ﺗﻭﺍﻧﯽ
ﺑﻧﻭﻳﺳﻳﻡ ﻭ
ﻧﻳﺯ
ﺭﺍ
ﺁﻧﻬﺎ
ﺑﻪ
ﺭﺳﻳﺩﻧﻣﺎﻥ
ﻣﺳﻳﺭﻫﺎی
ﻭ
ﮐﻧﻳﻡ
ﻧﻣﯽ ﺭﻭﺍﻧﺷﻧﺎﺳﯽ ،ﺩﺭ ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﻬﺗﺭﻳﻥ ﺩﺍﻧﺷﮕﺎﻫﺎﺳﺕ ﻭ ﺑﺭﺍی ﺭﺳﻳﺩﻥ
ﻳﺎﺩﺩﺍﺷﺕﻧﻳﺎﺯ ﻧﻳﺳﺕ،ﭘﺱ ﺩﺭﺱ ﻫﺎی ﺯﻳﺎﺩی ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﻣﺳﻳﺭ
ﺗﻼﺷﯽ
ﺑﻧﻭﻳﺳﻳﻡ
ﻣﻁﻣﺋﻧﺎﺁﻧﻬﺎﺗﻣﺎﻡﺭﺍ ﻧﻳﺯ
ﺭﺳﻳﺩﻧﻣﺎﻥ ﺑﻪ
ﻫﺎیﮐﻧﻳﻡ ﻭ
ﻳﺎﺩﺩﺍﺷﺕ
ﺗﻼﺵ ﻭﺧﻭﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﻣﻳﺑﺭﻡ .
ﺳﻌﯽ ﻭ
ﻣﺳﻳﺭﻫﺎی ﺍﻳﻥ ﻫﺩﻑ
ﺧﻭﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ
ﮐﻧﻳﻡ.
ﺍﻳﻥ ﺭﺍﻩ
ﺑﻬﺗﺭﻳﻥ
ﮐﻣﯽ ﺗﺎﻣﻝ ﻭ
ﺑﺎ
ﺍﻧﺗﺧﺎﺏﻫﺩﻑ
ﺑﻬﺗﺭﺭﺍ ﺍﺳﺕ
ﺗﻔﮑﺭﺑﻧﺎﺑﺭ
ﺑﻳﺎﻣﻭﺯی .
ﺗﻭﺍﻧﯽ
ﮐﻧﻳﻡ.
ﺍﻧﺗﺧﺎﺏ
ﺭﺍ
ﺭﺍﻩ
ﺑﻬﺗﺭﻳﻥ
ﺗﻔﮑﺭ
ﻭ
ﺗﺎﻣﻝ
ﺍﻧﺗﺧﺎﺏﺑﻪ ﻣﯽﺑﺎ
،ﺑﻬﺗﺭ ﺍﺳﺕ
ﺯﻧﺩﮔﻳﻣﺎﻥ
ﮐﻧﻳﻡﮐﻪﻭ ﺑﺭﺍی
ﻳﺎﺩﺩﺍﺷﺕﻫﺎﻳﯽ
ﻫﺩﻑ
ﺑﻧﻭﻳﺳﻳﻡ ﺑﺎﻭ ﺩﺭ ﺁﺧﺭ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺍﻡ ﻣﯽ ﺧﻭﺍﻫﻡ ﺳﺧﻧﺎﻧﯽ ﺍﺯ ﺍﻓﺭﺍﺩ ﻣﻭﻓﻕ ﺑﻳﺎﻥ ﮐﻧﻡ ﮐﻪ
ﮐﻣﯽ ﻧﻳﺯ
ﺁﻧﻬﺎﮐﻧﻳﻡﺭﺍ
ﺭﺳﻳﺩﻧﻣﺎﻥ
ﻣﺳﻳﺭﻫﺎی
ﺭﺍﻫﻧﻣﺎیﺍﺳﺕ
ﮐﻧﻳﻡ ،ﺑﻬﺗﺭ
ﺍﻧﺗﺧﺎﺏﺭﺍ ﻣﯽ
ﺯﻧﺩﮔﻳﻣﺎﻥ
ﺑﺎﻳﺩ ﮐﻪ
ﮐﻧﻳﻡ.ﺭﺍﻫﺎﻳﯽ
ﻫﺩﻑ
ﺩﺭ ﻧﻅﺭ
ﺍﻧﺗﺧﺎﺏ ﺍﻳﻥ
ﺭﺍﻩ ﻣﺎﺭﺍ ﺑﺎﺷﻧﺩ ﻭ
ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ
ﺗﻭﺍﻧﺎﻳﯽ ﻫﺎ
ﺑﺎﺗﻭﺟﻪ
ﺧﻭﺩﺑﺎﻗﺭﺍﺭ ﺩﻫﻳﻡ.
ﺍﻟﮕﻭ ﻭ
ﺗﻭﺍﻧﻳﻡ ﺁﻧﻬﺎ
ﺑﺭﺍی ﻣﯽ
ﺗﻔﮑﺭ ﻭﺑﻬﺗﺭﻳﻥ
ﮐﻣﯽﺑﻪﺗﺎﻣﻝ ﻭ
ﻧﻅﺭ
ﺩﺭ
ﺑﺎﻳﺩ
ﺭﺍ
ﻥ
ﺍﻳ
ﻭ
ﺑﺎﺷﻧﺩ
ﻣﺎ
ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ
ﻭ
ﻫﺎ
ﺗﻭﺍﻧﺎﻳﯽ
ﺑﻪ
ﺗﻭﺟﻪ
ﺷﮑﺳﺕﺑﺎ ﻫﺩﻑ ﻫﺎی ﺑﺯﺭگ ﺍﻧﮕﻳﺯﻩ ﻫﺎی ﺑﺯﺭگ ﺍﻳﺟﺎﺩ ﻣﯽﮐﻧﺩ).ﺁﻧﺗﻭﻧﯽ
ﮐﻧﻳﻡﻫﺩﻑ ﺑﺎ
ﺭﺳﻳﺩﻥﻣﯽﺑﻪ
ﺍﺳﺕ ﺩﺭ
ﻣﻣﮑﻥ
ﺑﮕﻳﺭﻳﻡ ﮐﻪ
،ﺑﻬﺗﺭ ﺍﺳﺕ
ﻣﺳﻳﺭﺍﻧﺗﺧﺎﺏ
ﺯﻧﺩﮔﻳﻣﺎﻥ
ﺑﺭﺍی
ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ
ﻫﺩﻑ
ﻫﺩﻑ ﺑﺎ
ﻣﺳﻳﺭ
ﺍﺳﺕ ﺩﺭ
ﻣﻣﮑﻥ
ﺑﮕﻳﺭﻳﻡﺭﺍﻧﺎﻡﮐﻪ
ﺑﺭﺍی
ﺫﺧﻳﺭﻩ ﻭﺍیﺍﻳﻥﺑﻪ
ﺷﻭﻳﻡ،ﭘﺱﻫﺎﺍﺯﻭ ﻗﺑﻝ
ﺷﮑﺳﺕ ﺑﻧﺎ ﺳﺎﺯﻳﻡ).ﺭﺍﻟﻑ ﻭﺍﻟﺩﻭ
ﻭﺍﻗﻌﻳﺕ ﻫﺎ
ﺑﻪ ﺭﻭی
ﺭﺳﻳﺩﻥ ﺭﺍ
ﻫﺩﻑ ﺧﻭﺩ
ﺭﺍﺑﻳﻧﺯ(
ﻧﻅﺭ
ﺑﺎﻳﺩﺍﻣﻳﺩﺩﺭ
ﻧﻳﺭﻭیﻣﺎ ﺑﺎﺷﻧﺩ
ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ
ﻣﻭﺍﺟﻪﺑﻪ ﺗﻭﺍﻧﺎﻳﯽ
ﺗﻭﺟﻪ
ﺑﺭﺍی
ﻫﻳﭻ ﺑﻪ
ﺫﺧﻳﺭﻩ ﺍی
ﺍﺯ
ﻣﻭﺍﺟﻪ
ﺩﻫﻡ ﮐﻪ ﺷﺭﺍﻳﻁ ﻣﺭﺍ ﻧﺎﺍﻣﻳﺩ
ﺍﻣﻳﺩ ﻧﻣﯽ
ﻭﺟﻪﻧﺎﻡﺍﺟﺎﺯﻩ
ﻧﻳﺭﻭی ﻣﻥ ﺑﻪ
ﺷﮑﺳﺕ ﻗﺑﻝﺇﻣﺭﺳﻭﻥ(
ﺷﻭﻳﻡ،ﭘﺱﻟﻭﺣﻪ
ﻫﻡ ﺑﺎﺳﺭ
ﺭﺍ
ﺍﻳﻥ
ﻫﻣﭼﻧﻳﻥ
ﺑﺎﺷﻳﻡ
ﺩﺍﺷﺗﻪ
ﺧﻭﺩ
ﺑﺎ
ﺭﺍﻩ
ﺍﺩﺍﻣﻪ
ﺑﮕﻳﺭﻳﻡ ﮐﻪ ﻣﻣﮑﻥ ﺍﺳﺕ ﺩﺭ ﻣﺳﻳﺭ ﺭﺳﻳﺩﻥ ﺑﻪ ﻫﺩﻑ
ﺑﺭﺍیﺭﺍ ﻫﻡ
ﻻﺯﻡ ﺍﻳﻥ
ﻫﻣﭼﻧﻳﻥ
ﺑﺭﺍیﺩﺍﺷﺗﻪ
ﺍﻣﻳﺩﺧﻭﺩ
ﺭﺍﻩ ﺑﺎ
ﺍﺩﺍﻣﻪ
ﺩﺍﺷﺗﻪ
ﺳﻘﻭﻁ
ﻗﺭﺍﺭ ﺍﺯﺩﻫﻳﻡﻗﺑﻝﮐﻪ ﻫﺭ
ﺯﻧﺩﮔﯽ ﻣﺎﻥ
ﻟﻭﺣﻪ ﻫﺩﻑ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﺵ،ﻋﺑﺎﺭﺕ
ﺭﺳﻳﺩﻥﺳﺭﺑﻪ ﻳﮏ
ﺑﺎﺷﻳﻡﭼﻳﺯ
ﮐﻧﺩ ﺳﻪ
ﮔﺎﻫﯽﻧﺎﻡ
ﺑﻪ
ﻣﻭﻓﻘﯽﺍی
ﻧﻳﺭﻭیﺁﺩﻡﺫﺧﻳﺭﻩ
ﺷﻭﻳﻡ،ﭘﺱ
ﻣﻭﺍﺟﻪ
ﺳﻘﻭﻁ ﺩﺍﺷﺗﻪ
ﺍﺯ:ﮐﺎﺭ،ﻣﻭﻓﻘﯽ
ﺍﺳﺕﻫﺭ ﺁﺩﻡ
ﺩﻫﻳﻡ ﮐﻪ
ﻗﺭﺍﺭ
ﻣﺎﻥ
ﺯﻧﺩﮔﯽ
ﮐﺭﺩﻩ
ﻣﻘﺎﻭﻣﺕ
ﮐﻠﯽ
،
ﺍﺳﺕ
ﺭﺩﻩ
ﮐ
ﺗﺟﺭﺑﻪ
ﺭﺍ
ﻫﺎ
ﺍﻣﻳﺩی
ﻧﺎ
ﺳﻠﻳﻡ).ﺗﻭﻣﺎﺱ ﺍﺩﻳﺳﻭﻥ(
ﮔﺎﻫﯽﻋﻘﻝ
ﺍﺳﺗﻘﺎﻣﺕ ﻭ
ﺍﺯ ﺑﺎ ﺧﻭﺩ ﺩﺍﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﻳﻡ ﻫﻣﭼﻧﻳﻥ ﺍﻳﻥ ﺭﺍ ﻫﻡ ﺳﺭ ﻟﻭﺣﻪ
،ﺧﻳﻠﯽﺭﺍﻩ
ﺍﺩﺍﻣﻪ
ﮐﺭﺩﻩ
ﻣﻘﺎﻭﻣﺕ
ﻣﯽ ﺍﺳﺕ
ﻧﺗﻳﺟﻪﮐﺭﺩﻩ
ﺗﺟﺭﺑﻪ
ﺳﻘﻭﻁﺍﻣﻳﺩی
ﮔﺎﻫﯽﺍﺯ ﻧﺎ
،ﺧﻳﻠﯽ
ﺍﺭﺯﺵ ﭘﻳﺩﺍ ﻣﯽ ﮐﻧﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺯﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻠﯽﻫﺩﻑ
ﮔﻳﺭﻳﻡ ،ﮐﻪ
ﺩﺍﺷﺗﻪﻫﺎ ﺭﺍﭘﺱ
ﺯﻧﺩﮔﯽ
ﺧﻭﺷﺑﺧﺕ
ﻣﻭﻓﻘﯽ ﻭ
ﺁﺩﻡ ﺳﺭﺑﻠﻧﺩ
ﺍﻣﺭﻭﺯ
ﺑﺭﺍﺑﺭ
ﺍﺳﺕ
ﻣﺷﮑﻼﺕﮐﻪﮐﻪ ﻫﺭ
ﻗﺭﺍﺭ ﺩﻫﻳﻡ
ﺯﻧﺩﮔﯽﺩﺭﻣﺎﻥ
ﺯﻧﺩﮔﯽ
ﺳﺭﺑﻠﻧﺩ ﻭ
ﻣﺷﮑﻼﺕ ﮐﻪ
ﮐﻠﯽﺩﺭ ﺑﺭﺍﺑﺭ
ﺍﺳﺕ
ﻣﻳﮑﻧﺩ
ﻓﮑﺭ ﺩﺭ ﮔﻭﺷﻪ ﺫﻫﻥ ﺍﻧﺳﺎﻥ
ﺧﻭﺷﺑﺧﺕ ﻳﮏ
ﺍﻳﻧﮑﻪ ﺩﺭ ﺣﺩ
ﺍﻣﺭﻭﺯﺷﻭﺩ ﻧﻪ
ﻋﻣﻝ ﺗﺑﺩﻳﻝ
ﻣﻘﺎﻭﻣﺕ ﮐﺭﺩﻩ
،ﺧﻳﻠﯽ .ﺍﺯ ﻧﺎ ﺍﻣﻳﺩی ﻫﺎ ﺭﺍ ﺗﺟﺭﺑﻪ ﮐﺭﺩﻩ ﺍﺳﺕ ،
.
ﻣﻳﮑﻧﺩ
ﺯﻧﺩﮔﯽ ﺑﻣﺎﻧﺩ.
ﺷﺧﺹ ﻭﺟﻭﺩ
ﺍﻣﺭﻭﺯ ﺯﻧﺩﮔﯽ
ﻫﺩﻑ ﺩﺭ
ﺑﺭﺍﺑﺭ ﺩﻭ ﻧﻭﻉ
ﻧﮕﺎﻩ ﻣﻥ
ﺍﺯ
ﺳﺭﺑﻠﻧﺩ ﻭﻫﺭﺧﻭﺷﺑﺧﺕ
ﻣﺷﮑﻼﺕ ﮐﻪ
ﺍﺳﺕ ﺩﺭ
ﺍﻳﻧﮑﻪﻧﻭﻉ ﻫﺩﻑ ﺩﺭ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﻫﺭ ﺷﺧﺹ ﻭﺟﻭﺩ
ﺑﺎﺷﻧﺩ ﻭﻣﻥﻳﺎ ﺩﻭ
ﺩﺍﺋﻣﯽ ﻧﮕﺎﻩ
ﺩﺍﺭﺩ.ﺍﻫﺩﺍﻑ ﺍﻧﺳﺎﻥ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﺩ ﺍﻫﺩﺍﻓﯽ ﺍﺯ
ﻣﻳﮑﻧﺩ .
ﻭﺟﻭﺩﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﺩ ﺍﻫﺩﺍﻓﯽ ﺩﺍﺋﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧﺩ ﻭ ﻳﺎ ﺍﻳﻧﮑﻪ
ﺩﺍﺭﺩ.ﺍﻫﺩﺍﻑ
ﺍﻧﺳﺎﻥﮐﻪ
ﺯﻣﺎﻧﻳﺳﺕ
ﺍﻫﺩﺍﻑ
ﺩﺭ ﻣﻭﻗﺗﯽ
ﺍﻫﺩﺍﻑ
ﻣﻭﻗﺗﯽ.ﺩﻭﻣﻧﻅﻭﺭ
ﺍﻫﺩﺍﻓﯽ
ﺷﺧﺹ
ﺯﻧﺩﮔﯽ ﻫﺭ
ﻧﻭﻉ ﺍﺯﻫﺩﻑ
ﻧﮕﺎﻩ ﻣﻥ
ﺍﺯ
ﻣﻧﻅﻭﺭ ﺍﺯ ﺍﻫﺩﺍﻑ ﻣﻭﻗﺗﯽ ﺍﻫﺩﺍﻑ ﺯﻣﺎﻧﻳﺳﺕ ﮐﻪ
ﻣﻭﻗﺗﯽ.
ﺍﻫﺩﺍﻓﯽ
ﻁﻌﻡ
ﭼﺷﻳﺩﻥ
ﻫﺎﻳﻣﺎﻥ
ﻫﺩﻑ
ﺍﺯ
ﻳﮑﯽ
ﻣﺛﺎﻝ
ﻁﻭﺭ
ﻪ
.ﺑ
ﺑﻭﺩﻳﻡ
ﮐﻭﺩک
ﺩﺍﺭﺩ.ﺍﻫﺩﺍﻑ ﺍﻧﺳﺎﻥ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﺩ ﺍﻫﺩﺍﻓﯽ ﺩﺍﺋﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧﺩ ﻭ ﻳﺎ ﺍﻳﻧﮑﻪ
Δείτε
ﻫﺎﻳﻣﺎﻥστο
www.ddp.gr
πώς
μπορείτε
συμμετέχετεﻓﮑﺭνα
ﭼﺷﻳﺩﻥ ﻁﻌﻡ
ﻁﻭﺭ ﻣﺛﺎﻝ ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﻫﺩﻑ
ﺑﺗﻭﺍﻧﻳﻡ .ﺑﻪ
ﺑﻭﺩﻳﻡ
ﮐﻭﺩک
ﺭﻭﺯی
ﮐﺭﺩﻳﻡ ﺍﮔﺭ
ﺑﻭﺩ،
ﻫﺎی ﺩﻧﻳﺎ
ﺍﻫﺩﺍﻓﯽﺑﺳﺗﻧﯽ
ﺗﻣﺎﻡ
ﮐﻪ
ﺯﻣﺎﻧﻳﺳﺕ
ﺍﻫﺩﺍﻑ
ﺍﻫﺩﺍﻑﻣﯽﻣﻭﻗﺗﯽ
ﻣﻧﻅﻭﺭ ﺍﺯ
ﻣﻭﻗﺗﯽ.
ﺭﻭﺯی
ﺑﺗﻭﺍﻧﻳﻡ
ﺍﮔﺭ
ﮐﺭﺩﻳﻡ
ﻣﯽ
ﻓﮑﺭ
ﺑﻭﺩ،
ﺩﻧﻳﺎ
ﻫﺎی
ﺑﺳﺗﻧﯽ
ﺗﻣﺎﻡ
ﻫﺯﺍﺭﺍﻥ
ﻭ
ﺍﻳﻡ
ﺭﺳﻳﺩﻩ
ﻫﺩﻑ
ﺍﻳﻥ
ﺑﻪ
ﺩﻫﻳﻡ
ﺍﻧﺟﺎﻡ
ﺭﺍ
ﮐﺎﺭی
ﭼﻧﻳﻥ
ﭼﺷﻳﺩﻥ ﻁﻌﻡ
ﮐﻭﺩک ﺑﻭﺩﻳﻡ .ﺑﻪ ﻁﻭﺭ ﻣﺛﺎﻝ ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﻫﺩﻑ ﻫﺎﻳﻣﺎﻥ
ﻫﺯﺍﺭﺍﻥJoin
throughﻭ us
our website
www.ddp.gr
ﺍﻧﺟﺎﻡ ﺩﻫﻳﻡ ﺑﻪ ﺍﻳﻥ ﻫﺩﻑ ﺭﺳﻳﺩﻩ ﺍﻳﻡ
ﻓﮑﺭﮐﺎﺭی
ﭼﻧﻳﻥ
ﮐﺭﺩﻥﺭﺍﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ
ﮐﺭﺩﻳﻡﺑﺎ
ﮐﻭﺩﮐﯽﻣﯽﻣﺎﻥ ﺭﺍ
ﻫﺎی ﺍﻳﻥ
ﺩﻳﮕﺭ ﻣﺛﻝ
ﺭﻭﺯی
ﺑﺗﻭﺍﻧﻳﻡ
ﺍﮔﺭ
ﮐﻪ ﻓﮑﺭ
ﺩﻧﻳﺎﺑﻭﺩﺑﻭﺩ،
ﻫﺩﻑﺑﺳﺗﻧﯽ
ﺗﻣﺎﻡ
ﺍﮐﻧﻭﻥ
ﺩﻳﮕﺭﻭ ﻭ
ﻧﺷﺩﻧﺩ
ﻣﺎﻧﺩﮔﺎﺭ
ﻫﺎ
ﻫﺩﻑ
ﺁﻥ
ﺍﺯ
ﮐﺩﺍﻡ
ﻫﻳﭻ
ﮔﺫﺭﺍﻧﺩﻳﻡ.ﺍﻣﺎ
ﻫﺯﺍﺭﺍﻥﺑﻭﺩ ﮐﻪ ﮐﻭﺩﮐﯽ ﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻓﮑﺭ ﮐﺭﺩﻥ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ
ﻣﺛﻝ ﺍﻳﻥ
ﻫﺩﻑ
ﭼﻧﻳﻥ ﮐﺎﺭی ﺭﺍ ﺍﻧﺟﺎﻡ ﺩﻫﻳﻡ ﺑﻪ ﺍﻳﻥ ﻫﺩﻑ ﺭﺳﻳﺩﻩ ﺍﻳﻡ
ﺩﺭﺳﺕ
ﻣﻳﺗﻭﺍﻧﻳﻡ
ﮐﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﮔﺫﺭ ﺍﺯ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻧﻭﺟﻭﺍﻧﯽ
ﮐﺩﺍﻡ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻫﺩﻑ ﻫﺎ ﻣﺎﻧﺩﮔﺎﺭ ﻧﺷﺩﻧﺩ ﻭ ﺍﮐﻧﻭﻥ
ﻫﻳﭻ
ﮔﺫﺭﺍﻧﺩﻳﻡ.ﺍﻣﺎ
ﺁﻧﻬﺎ
ﮐﺭﺩﻥ ﺑﻪ
ﻫﺳﺗﻳﻡﺑﺎ ﻭﻓﮑﺭ
ﻣﺎﻥ ﺭﺍ
ﻫﺩﻑ ﺩﻳﮕﺭ ﻣﺛﻝ ﺍﻳﻥ ﺑﻭﺩ ﮐﻪ ﮐﻭﺩﮐﯽ
ﺑﺭﺍی
ﻫﺎﻳﻣﺎﻥ
ﺍﺳﺗﻌﺩﺍﺩ
ﻭ
ﻓﮑﺭ ﮐﻧﻳﻡ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻭﺟﻪ ﺑﻪ
ﺍﮐﻧﻭﻥ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻧﻭﺟﻭﺍﻧﯽ ﻫﺳﺗﻳﻡ ﻭ ﻣﻳﺗﻭﺍﻧﻳﻡ ﺩﺭﺳﺕ
ﺣﺎﻝ ﻭﮔﺫﺭ ﺍﺯ
ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﻫﺎ ﮐﻪ
ﻣﺎﻧﺩﮔﺎﺭﺩﺭﻧﺷﺩﻧﺩ
ﮔﺫﺭﺍﻧﺩﻳﻡ.ﺍﻣﺎ ﻫﻳﭻ ﮐﺩﺍﻡ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻫﺩﻑ
ﻓﮑﺭﮐﻧﻳﻡﮐﻧﻳﻡﮐﻪ ﻭﺩﺭ ﺁﻳﻧﺩﻩ
ﺧﻭﺩﻣﺎﻥ ﻫﺩﻑ ﺗﻌﻳﻳﻥ ﮐﻧﻳﻡ .ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﻳﻡ ﺗﻌﻳﻳﻥ
ﺗﻭﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﻭ ﺍﺳﺗﻌﺩﺍﺩ ﻫﺎﻳﻣﺎﻥ ﺑﺭﺍی
ﻣﻳﺗﻭﺍﻧﻳﻡ ﺑﺎﺩﺭﺳﺕ
ﮐﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﮔﺫﺭ ﺍﺯ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻧﻭﺟﻭﺍﻧﯽ ﻫﺳﺗﻳﻡ ﻭ
ﺑﺎﺷﻳﻡ .ﺷﺎﻳﺩ
ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﭼﮕﻭﻧﻪ ﻳﮏ ﻓﺭﺩ ﻣﻔﻳﺩ ﺑﺭﺍی ﺧﻭﺩ  ،ﺧﺎﻧﻭﺍﺩﻩ ﻭ
ﺗﻌﻳﻳﻥ ﮐﻧﻳﻡ .ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﻳﻡ ﺗﻌﻳﻳﻥ ﮐﻧﻳﻡ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻳﻧﺩﻩ
ﻫﺩﻑ
ﺧﻭﺩﻣﺎﻥ
ﻓﮑﺭ ﮐﻧﻳﻡ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻭﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﻭ ﺍﺳﺗﻌﺩﺍﺩ ﻫﺎﻳﻣﺎﻥ ﺑﺭﺍی
ﻓﺭﺩ ﻧﻅﺭ
ﻣﺎﻥ ﺩﺭ
ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻧﻭﺟﻭﺍﻧﯽ ﺍﻫﺩﺍﻑ ﺯﻳﺎﺩی ﺭﺍ ﺑﺭﺍی ﺁﻳﻧﺩﻩ
ﺁﻳﻧﺩﻩ ﺑﺭﺍی ﺧﻭﺩ  ،ﺧﺎﻧﻭﺍﺩﻩ ﻭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﻳﻡ .ﺷﺎﻳﺩ
ﻣﻔﻳﺩ
ﻳﮏ
ﭼﮕﻭﻧﻪ
ﺧﻭﺩﻣﺎﻥ ﻫﺩﻑ ﺗﻌﻳﻳﻥ ﮐﻧﻳﻡ .ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﻳﻡ ﺗﻌﻳﻳﻥ ﮐﻧﻳﻡ ﮐﻪ ﺩﺭ
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«Outcast Europe»: συλλέγοντας
αναμνήσεις μετανάστευσης και ξεριζωμού
Των ΜΟΡΤΕΖΆ ΡΑΧΊΜΙ,
ΟΥΜΈΡ ΦΑΡΟΎΚ, ΖΈΙΝ ΑΛΊ

φία και η ιστορία της όμως είναι πολύ
σημαντικές.

Μ

ια έκθεση είναι το μέρος όπου ένα έργο τέχνης συναντά το κοινό
του. Εκεί θα βρείτε
πάντα κάτι που θα σας
γοητεύσει και θα τραβήξει την προσοχή σας. Κάπως έτσι στις 24 Οκτωβρίου 2018 μια ομάδα νέων δημοσιογράφων επισκέφτηκε την έκθεση με
τίτλο «Outcast Europe». Προσωπικά
ημερολόγια, ρούχα και κοσμήματα,
μια μικρή ραπτομηχανή αλλά και μια
τηλεόραση μαρτυρούσαν πως ό,τι
βλέπαμε εκεί, είχε πολύ λίγο να κάνει
με τέχνη. Πιο πολύ θύμιζε μια έκθεση
αναμνήσεων μετανάστευσης και ξεριζωμού στα Βαλκάνια από το 1920
και έπειτα.
Παρ’ όλα αυτά το πιο ενδιαφέρον
κομμάτι της έκθεσης ήταν ο χώρος
στον οποίο έλαβε χώρα: το 124 χρόνων ξενοδοχείο «Μπάγκειον» στην
πλατεία Ομονοίας στο κέντρο της
Αθήνας, σχεδιασμένο από τον Ερνστ
Τσίλερ. Ανακαινισμένο εξωτερικά,
αλλά εγκαταλελειμμένο εσωτερικά,
οι διοργανωτές της έκθεσης θεώρησαν ότι ήταν το κατάλληλο μέρος,
γιατί είναι ένα από τα παλαιότερα ξενοδοχεία στην Αθήνα, το οποίο αντιστέκεται ακόμα στον χρόνο, όπως
ακριβώς και οι αναμνήσεις πίσω
από τα αντικείμενα του «Outcast
Europe».
Αφού είδαμε την έκθεση, μιλήσαμε
με τον κ. Νίκο Παπακώστα, έναν από
τους συνιδρυτές της Inter Alia, που
διοργάνωνε την έκθεση.
Πώς προέκυψε η ιδέα γι’ αυτήν την
έκθεση;
Η ιδέα μάς ήρθε πριν από περίπου
20 μήνες, όταν προσπαθούσαμε να
σκεφτούμε ένα θέμα για τη μετανάστευση αλλά και για τη θύμηση των
λαών της Ευρώπης και την Ιστορία
τους. Προέκυψε όμως και το ζήτημα
της δημοκρατίας και του τι χρειάζεται
να έχει κάποιος για να αρχίσει να είναι
δραστήριος ως πολίτης ενός τόπου.
Λοιπόν, αυτό που χρειάζεται είναι η
γνώση για το πολιτιστικό μας υπόβα-

θρο, καθαρές ιδέες για την κληρονομιά και την Ιστορία, αλλά και για το τι
είναι αυτό που τις διαχωρίζει.
Πόσο καιρό σάς πήρε να οργανώσετε την έκθεση και να συγκεντρώσετε
όλα τα αντικείμενα;
Καθένας από τους συνεργάτες
του «Outcast Europe» είχε περίπου
πέντε μήνες στη διάθεσή του για να
μαζέψει τα αντικείμενα αλλά και για
να στήσει την έκθεση σε καθεμία από
τις χώρες στις οποίες διοργανώθηκε
-Τσεχία, Ουγγαρία, Σερβία, Βουλγαρία
και ΠΓΔΜ. Η έκθεση έγινε σε αυτές τις
χώρες με συγκεκριμένα αντικείμενα.
Καθεμία από αυτές τις χώρες επικεντρώθηκε σε μια συγκεκριμένη περίοδο της Ιστορίας της, κατά τη διάρκεια
της οποίας μεγάλες μερίδες πληθυσμού είτε έφυγαν από εκείνη είτε
πήγαν προς εκείνη ως πρόσφυγες και
μετανάστες. Τα αντικείμενα από όλες

τις χώρες τα μαζέψαμε και τα φέραμε
εδώ, όπου είναι και ο τελικός διεθνής
σταθμός της έκθεσης. Εμάς μας πήρε 6
με 8 μήνες να τα μαζέψουμε όλα αυτά
και να τελειοποιήσουμε την έκθεση.
Ταξιδέψαμε σε καθεμία από αυτές τις
χώρες και ζητήσαμε από τους κατοίκους να μας φέρουν αντικείμενα που
να αποτυπώνουν την εμπειρία του ξεριζωμού και της μετανάστευσης. Αυτά
εκτίθενται δίπλα σε αντικείμενα σύγχρονων προσφύγων, ανθρώπων που
ήρθαν στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. Για να μπορέσουμε να συλλέξουμε
τα αντικείμενα αυτά κάναμε κάλεσμα
μέσω ραδιοφώνου, εφημερίδων και
μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Συνεργαστήκαμε, επίσης, με δεκάδες
οργανώσεις που ασχολούνται με τους
πρόσφυγες στην Ελλάδα, αλλά και με
συλλόγους αφιερωμένους στην προσφυγική εμπειρία των Ελλήνων της
δεκαετίας του 1920.

Μην κρίνετε κάτι
για το οποίο δεν
ξέρετε τίποτα,
επειδή κάθε
αντικείμενο στην
έκθεση αυτή έχει
μια ιστορία και κάθε
ιστορία κρύβει μέσα
της μια στιγμή

Σε ένα από τα δωμάτια της έκθεσης
υπάρχει ένα καινούργιο αλλά κλειστό smartphone. Γιατί αποφασίσατε
να το συμπεριλάβετε στην έκθεση;
Κανονικά θα έπρεπε να δείχνει την
εικόνα ενός νεαρού αγοριού. Δυστυχώς, όμως, πολλοί άνθρωποι το έπιασαν στα χέρια τους και έπαιξαν μαζί
του, με αποτέλεσμα να τελειώσει η
μπαταρία του. Αυτό που θα βλέπατε
είναι η φωτογραφία του Σιράν, ενός
νεαρού αγοριού από το Ιράν. Η γιαγιά του, η Μίριαμ, ήρθε στην Ελλάδα
σαν πρόσφυγας πέρυσι. Μας είπε ότι
δεν είχε τίποτα, καθώς οι λαθρέμποροι της είχαν πάρει όλα τα χρήματα
και τα υπάρχοντά της. Δεν της είχε
μείνει τίποτα και το μόνο που είχε να
προσφέρει στην έκθεση ήταν αυτή η
φωτογραφία του εγγονού της, που
είναι όλες της οι αναμνήσεις από το
σπίτι της. Το τηλέφωνο δεν έχει κάποια ιδιαίτερη σημασία, η φωτογρα-

Γιατί επιλέξατε αυτό το κτίριο για
την έκθεση;
Το ξενοδοχείο «Μπάγκειον» μας
προσφέρθηκε πολύ γενναιόδωρα και
είναι ένας χώρος που προσθέτει μεγάλη αξία στην έκθεσή μας. Προσωπικά,
μπορώ να εντοπίσω τρεις λόγους γι’
αυτό: Ο πρώτος είναι η τοποθεσία του,
που είναι ό,τι ακριβώς χρειάζεται για
ένα τέτοιο δρώμενο. Η πλατεία Ομονοίας αποτελούσε πάντα τόπο συνάντησης, όχι μόνο για τους Αθηναίους
αλλά κυρίως για όσους δεν ήταν ντόπιοι. Τις δεκαετίες του 1950 και του
1960 τεράστια κύματα μεταναστών
από την επαρχία έρχονταν στην Αθήνα και τόπος συνάντησης όλων αυτών ήταν η Ομόνοια. Το ίδιο ακριβώς
ισχύει και για τους μεταναστευτικούς
πληθυσμούς τού σήμερα. Από την
άλλη, το ίδιο το κτίριο δίνει έναν διαρκή αγώνα, έναν αγώνα με τον χρόνο,
έναν αγώνα με την αποσύνθεση. Την
ίδια στιγμή, προσπαθεί να αντισταθεί
στο πέρασμα του χρόνου. Βλέποντάς
το σημασιολογικά υπάρχει και κάτι
άλλο, πολύ σημαντικό που θα θέλαμε
να περάσουμε μέσω της έκθεσης αυτής. Θέλω να πω πως η ίδια η έκθεση
προσπαθεί να δείξει τον αγώνα που
δίνουν μεταξύ τους το παρελθόν, το
παρόν και το μέλλον της Ευρώπης.
Υπό αυτήν την έννοια το κτίριο αυτό
δένει τέλεια. Ο τρίτος λόγος είναι ότι
πρόκειται για ένα ξενοδοχείο. Ενα
ξενοδοχείο είναι από μόνο του ένας
χώρος προσωρινής διαμονής. Δείχνει
κατά κάποιον τρόπο ότι είμαστε όλοι
μετανάστες, που πάμε κι ερχόμαστε.
Τίποτα δεν είναι σταθερό, τίποτα δεν
είναι μόνιμο, τίποτα δεν είναι αιώνιο.
Το κτίριο διάλεξε εμάς.
Αυτό που είδαμε στην έκθεση
«Outcast Europe» είναι οι αναμνήσεις ανθρώπων και ο ξεριζωμός. Μην
κρίνετε κάτι για το οποίο δεν ξέρετε
τίποτα, επειδή κάθε αντικείμενο στην
έκθεση αυτή έχει μια ιστορία και κάθε
ιστορία κρύβει μέσα της μια στιγμή,
με την οποία μπορούμε όλοι να ταυτιστούμε.

 ﻣﻧﺗﻘﻠﯽ ﺍﻭﺭ ﻧﻘﻝ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﯽ ﻳﺎﺩﻳں۔:ﺍﻭٹ ﮐﺎﺳٹ ﻳﻭﺭپ
 ﻋﻣﺭ ﻓﺎﺭﻭﻕ ﺍﻭﺭ ﺯﻳﻥ ﻋﻠﯽ ﮐﯽ ﻁﺭﻑ ﺳﮯ۔،ﻣﺭﺗﺿﯽ ﺭﺣﻳﻣﯽ
ﻟﻳﺎ ﺗﻬﺎ۔ ﻭﻩ ﺧﺎﻟﯽ ﮨﺎﺗﻬ ﺭﻩ ﮔﺋﯽ ﺗﻬﯽ ﺍﻭﺭ ﺍﺱ ﮐﮯ ﭘﺎﺱ
 ﻟﻳﮑﻥ، ﻧﻣﺎﺋﺵ ﭘﻳﺵ ﮐﺭﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺋﮯ ﮐﭼﻬ ﺑﻬﯽ ﻧﮩﻳں ﺗﻬﺎ۔
ﺍﺱ ﺗﺻﻭﻳﺭ ﮐﮯ ﺫﺭﻳﻌﮯ ﻭﻩ ﺍﺱ ﮐﮯ ﭘﻭﺗﮯ ﮐﯽ ﮔﻬﺭ ﮐﯽ
 ﺑﻠﮑہ ﺍﺱ،ﺗﻣﺎﻡ ﻳﺎﺩﻳں ﺭﮐﻬﺗﯽ ﮨﻳں۔ ﻭﻩ ﻓﻭﻥ ﻣﺗﻌﻠﻘہ ﻧﮩﻳں ﮨﮯ
ﮐﯽ ﺗﺻﻭﻳﺭ ﺍﻭﺭ ﮐﮩﺎﻧﯽ ﻣﺗﻌﻠﻘہ ﮨﮯ۔
ﺁپ ﻧﮯ ﺍﺱ ﻋﻣﺎﺭﺕ ﮐﻭ ﻧﻣﺎﺋﺵ ﮐﮯ ﻟﺋﮯ ﮐﻳﻭں ﻣﻧﺗﺧﺏ
ﮐﻳﺎ؟
ﺑﺎﮔﻳﻭﻥ ﮨﻭﮢﻝ ﺑﮩﺕ ﻓﻳﺎﺿﯽ ﺳﮯ ﮨﻣﻳں ﻓﺭﺍﮨﻡ ﮐﻳﺎ ﮔﻳﺎ ﮨﮯ۔ ﻳہ
ﺍﻳﮏ ﺍﻳﺳﯽ ﺟﮕہ ﮨﮯ ﺟﻭ ﮨﻣﺎﺭی ﻧﻣﺎﺋﺵ ﮐﯽ ﻭﺻﻑ ﻣﻳں
ﺍﺿﺎﻓہ
 ﻣﻳں ﺍﺱ ﮐﮯ ﻟﺋﮯ ﺗﻳﻥ،ﮐﺭﺳﮑﺗﯽ ﮨﮯ۔ ﺫﺍﺗﯽ ﻁﻭﺭ ﭘﺭ
 ﺟﺱ،ﻭﺟﻭﮨﺎﺕ ﺩﻳﮑﻬﺗﺎ ﮨﻭں۔ ﭘﮩﻠﯽ ﻭﺟہ ﺍﺱ ﮐﯽ ﺟﮕہ ﮨﮯ
ﻣﻳں ﺍﺱ ﻁﺭﺡ ﮐﯽ ﺗﻘﺭﻳﺏ ﮐﺭﻧﺎ ﺑﮩﺕ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭ ﮨﮯ۔ ﻳہ ﺍﺱ
ﻟﻳﮯ ﮐہ ﺍﻣﻭﻧﻳﺎ ﭼﻭک ﮨﻣﻳﺷہ ﺳﮯ ﻣﻳﮢﻧﮓ ﮐﯽ ﺟﮕہ ﺭﮨﯽ
 ﻧہ ﺻﺭﻑ ﺍﻳﺗﻬﻧﻳﻭں ﺑﻠﮑہ ﻧہ ﮨﯽ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﻟﻭﮔﻭں ﮐﮯ،ﮨﮯ
 ﻳﻭﻧﺎﻥ ﮐﮯ ﺩﻭﺳﺭے، ﻣﻳں1960  ﺍﻭﺭ1950 ﻟﺋﮯ۔
ﺣﺻﻭں ﺳﮯ ﺍﻳﺗﻬﻧﺯ ﻣﻳں ﺁﻧﮯ ﻭﺍﻟﮯ ﺗﺎﺭﮐﻳﻥ ﻭﻁﻥ ﮐﯽ
 ﺍﻥ ﮐﯽ ﻣﻳﮢﻧﮓ ﮐﯽ ﺟﮕہ ﺍﻭﻣﻭﻧﻳﺎ ﭼﻭک،ﺑڑی ﻟﮩﺭﻳں ﺗﻬﻳں
ﺗﻬﯽ۔ ﺟﻳﺳﺎ ﮐہ ﺁﺝ ﮐﮯ ﺗﺎﺭﮐﻳﻥ ﻭﻁﻥ ﺁﺑﺎﺩی ﮐﯽ ﻁﺭﺡ۔
 ﻳہ ﻭﻗﺕ، ﻳہ ﻋﻣﺎﺭﺕ ﺟﺩﻭﺟﮩﺩ ﻣﻳں ﮨﮯ،ﺩﻭﺳﺭی ﻁﺭﻑ
 ﮨﻣﺕ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻬ ﺟﺩﻭﺟﮩﺩ ﻣﻳں،ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻬ ﺟﺩﻭﺟﮩﺩ ﻣﻳں ﮨﮯ
 ﻳہ ﻭﻗﺕ ﮐﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠہ، ﺑﺎﻭﺟﻭﺩ،ﮨﮯ۔ ﺍﺱ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻬ ﺳﺎﺗﻬ
ﮐﺭﻧﮯ ﮐﯽ ﮐﻭﺷﺵ ﮐﺭﺭﮨﯽ ﮨﮯ۔ ﻣﻌﻧﻳﺎﺕ ﮐﮯ ﻟﺣﺎﻅ ﺳﮯ
ﻳہ ﺍﻳﮏ ﺑﮩﺕ ﮨﯽ ﺩﻟﭼﺳپ ﮨﮯ ﺟﺱ ﮐﺎ ﻣﻁﻠﺏ ﮨﻡ ﺍﺱ ﻧﻣﺎﺋﺵ
ﮐﮯ ﺫﺭﻳﻌہ ﭘﮩﻧﭼﺎﻧﺎ ﭼﺎﮨﺗﮯ ﮨﻳں۔ ﻣﻳﺭﺍ ﻣﻁﻠﺏ ﻳہ ﮨﮯ ﮐہ ﻳہ
 ﻣﻭﺟﻭﺩﻩ ﺍﻭﺭ ﺍﭘﻧﮯ ﻣﺳﺗﻘﺑﻝ،ﻧﻣﺎﺋﺵ ﻳﻭﺭپ ﮐﮯ ﻣﺎﺿﯽ
ﮐﮯ ﺩﺭﻣﻳﺎﻥ ﺟﺩﻭﺟﮩﺩ ﮐﻭ ﻅﺎﮨﺭ ﮐﺭﻧﮯ ﮐﯽ ﮐﻭﺷﺵ ﮐﺭ
ﺭﮨﯽ ﮨﮯ۔ﺍﺱ ﻟﻳﺣﺎﻅ ﺳﮯ ﻳہ ﻋﻣﺎﺭﺕ ﺑﮩﺕ ﺍﭼﻬﯽ ﻁﺭﺡ
ﺳﮯ ﺑﺎﺧﺑﺭ ﮨﮯ۔ ﺗﻳﺳﺭی ﻭﺟہ ﻳہ ﮨﮯ ﮐہ ﻳہ ﮨﻭﮢﻝ ﮨﻭﺍ ﮐﺭﺗﺎ
ﺗﻬﺎ۔ ﮨﻭﮢﻝ ﮐﺎ ﺍﺻﻝ ﻣﻌﻧﯽ ﺍﻳﮏ ﻋﺎﺭﺿﯽ ﺭﮨﺎﺋﺵ ﮔﺎﻩ ﮨﮯ۔
 ﮨﻡ ﺳﺏ ﺍﻳﮏ ﻁﺭﺡ ﺳﮯ ﭘﻧﺎﻩ ﮔﺯﻳﻥ،ﻳہ ﻅﺎﮨﺭ ﮐﺭﺗﺎ ﮨﮯ ﮐہ
 ﮨﻡ ﺁﺗﮯ ﮨﻳں ﺍﻭﺭ ﭼﻠﮯ ﺟﺎﺗﮯ ﮨﻳں۔ ﮐﭼﻬ ﺑﻬﯽ ﻣﺳﺗﺣﮑﻡ،ﮨﻳں
 ﮐﭼﻬ ﺑﻬﯽ ﺍﺯﻟﯽ، ﮐﭼﻬ ﺑﻬﯽ ﻣﺳﺗﻘﻝ ﻧﮩﻳں ﮨﮯ،ﻧﮩﻳں ﮨﮯ
ﻧﮩﻳں ﮨﮯ۔ ﺍﺱ ﻧﮯ ﺑﻬﯽ ﮨﻣﻳں ﭼﻧﺎ ﮨﮯ۔
 ﻟﻭﮔﻭں ﺍﻭﺭ ﻧﻘﻝ ﻣﮑﺎﻧﯽ،ﮨﻡ ﻧﮯ 'ﺁﺅﮢﮑﺎﺳٹ ﻳﻭﺭپ' ﻣﻳں
ﮐﺭﻧﮯ ﻭﺍﻟﮯ ﻟﻭﮔﻭں ﮐﯽ ﻳﺎﺩﻳں ﺩﻳﮑﻬﯽ ﮨﻳں۔ ﺍﺱ ﭼﻳﺯ ﮐﮯ
ﺑﺎﺭے ﻣﻳں ﺍﻧﺩﺍﺯﻩ ﻣﺕ ﻟﮕﺎﺅ ﺟﺱ ﮐﮯ ﺑﺎﺭے ﻣﻳں ﺁپ ﮐﭼﻬ
 ﮐﻳﻭﻧﮑہ ﻧﻣﺎﺋﺵ ﻣﻳں ﮨﺭ ﭼﻳﺯ ﮐﯽ ﺍﻳﮏ ﮐﮩﺎﻧﯽ،ﻧﮩﻳں ﺟﺎﻧﺗﮯ
 ﺍﻭﺭ ﮨﺭ ﮐﮩﺎﻧﯽ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻬ ﺍﻳﮏ ﻟﻣﺣہ ﺟڑﺍ ﮨﻭﺗﺎ،ﮨﻭﺗﯽ ﮨﮯ
ﮨﮯ ﺟﺱ ﮐﺎ ﮨﻡ ﺳﺏ ﺳﮯ ﺗﻌﻠﻕ ﮨﻭ ﺳﮑﺗﺎ ﮨﮯ۔

،ﺁﭘﻧﮯ ﺛﻘﺎﻓﺗﯽ ﭘﺱ ﻣﻧﻅﺭ ﮐﮯ ﺑﺎﺭے ﻣﻳں ﻋﻠﻡ ﮨﻧﺎ ﭼﺎﮨﻳﮯ
ﻭﺭﺛہ ﺍﻭﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﮐﮯ ﺑﺎﺭے ﻣﻳں ﻭﺍﺿﺢ ﺧﻳﺎﻻﺕ ﮨﻭﻧﺎ ﺍﻭﺭ
ﺍﻥ ﻣﻳں ﮐﻳﺎ ﻓﺭﻕ ﮨﮯ ﺟﺎﻧﻧﺎ ﺿﺭﻭﺭی ﮨﮯ۔
ﺗﻣﺎﻡ ﺍﺷﻳﺎء ﺟﻣﻊ ﮐﺭﻧﮯ ﺍﻭﺭ ﻧﻣﺎﺋﺵ ﮐﻭ ﻣﻧﻅﻡ ﮐﺭﻧﮯ ﻣﻳں
ﮐﺗﻧﺎ ﻭﻗﺕ ﻟﮕﺎ؟
ﺁﺅٹ ﮐﺎﺳٹ ﻳﻭﺭپ ﮐﮯ ﮨﺭ ﭘﺎﺭﮢﻧﺭ ﺗﻧﻅﻳﻡ ﮐﮯ ﭘﺎﺱ ﺍﺷﻳﺎء
 ﻣﺎﻩ ﮐﯽ ﻣﺩﺕ ﮐﯽ ﮨﻭﺗﯽ5 ﮐﻭ ﺟﻣﻊ ﮐﺭﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺋﮯ ﺗﻘﺭﻳﺑﺎ
ﮨﮯ ﺍﻭﺭ ﮨﺭ ﺍﺱ ﻣﻠﮏ ﻣﻳں ﻧﻣﺎﺋﺵ ﻣﻧﻘﺩ ﮐﺭﺗﮯ ﮨﻳں ﺟﻭ
ﻣﻣﺎﻟﮏ ﺍﺱ ﻣﻳں ﺷﺭﮐﺕ ﮐﺭﺗﮯ ﮨﻳں ﺟﺱ ﻣﻳں ﭼﻳﮏ
 ﺑﻠﻐﺎﺭﻳہ ﺍﻭﺭ ﻣﻘﺩﻭﻧﻳہ، ﺳﺭﺑﻳﺎ، ﮨﻧﮕﺭی،ﺟﻣﮩﻭﺭﻳہ ﮨﮯ
ﺟﻣﮩﻭﺭﻳہ ﺷﺎﻣﻝ ﮨﻳں۔ ﻧﻣﺎﺋﺵ ﺍﻥ ﻣﻣﺎﻟﮏ ﻣﻳں ﻣﻘﺎﻣﯽ ﻁﻭﺭ
ﭘﺭ ﻣﺧﺻﻭﺹ ﺍﺷﻳﺎء ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻬ ﻣﻧﻌﻘﺩ ﮨﻭﺗﯽ ﮨﮯ۔ ﺍﻥ ﻣﻳں
ﺳﮯ ﮨﺭ ﺍﻳﮏ ﻣﻠﮏ ﺍﭘﻧﯽ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﮐﮯ ﺍﻳﮏ ﺧﺎﺹ ﺩﻭﺭ ﭘﺭ
 ﺟﺏ ﻟﻭگ ﺑڑے ﭘﻳﻣﺎﻧﮯ ﭘﺭ ﻣﻠﮏ،ﺗﻭﺟہ ﻣﺭﮐﻭﺯ ﮐﺭﺗﺎ ﮨﮯ
ﭼﻬﻭڑ ﮔﺋﮯ ﺗﻬﮯ ﻳﺎ ﻭﮨﺎں ﻣﻧﺗﻘﻝ ﮨﻭﺋﮯ ﺟﻭ ﭘﻧﺎﻩ ﮔﺯﻳﻧﻭں
 ﮨﻡ ﻧﮯ ﺳﺏ ﭼﻳﺯﻭں ﮐﻭ،ﮐﮯ ﻁﻭﺭ ﭘﺭ ﻭﮨﺎں ﮔﺋﮯ۔ ﭘﻬﺭ
 ﺍﺱ ﺑﻳﻥ ﺍﻻﻗﻭﺍﻣﯽ ﺍﻭﺭ ﺁﺧﺭی ﻧﻣﺎﺋﺵ ﻣﻳں۔،ﻳﮩﺎں ﺍﮐﮢﻬﺎ ﮐﻳﺎ
 ﺍﺷﻳﺎء ﮐﻭ ﺟﻣﻊ ﮐﺭﻧﮯ ﺍﻭﺭ ﻧﻣﺎﺋﺵ ﮐﻭ ﺣﺗﻣﯽ،ﮨﻣﺎﺭے ﻟﺋﮯ
 ﻣﮩﻳﻧﮯ ﻟﮕﮯ۔ ﮨﻡ ﻧﮯ ﺍﻳﮏ8  ﺳﮯ6 ﺷﮑﻝ ﺩﻳﻧﮯ ﻣﻳں
ﺩﻭﺳﺭے ﻣﻣﺎﻟﮏ ﻣﻳں ﺳﻔﺭ ﮐﻳﺎ۔ ﺍﻭﺭ ﻟﻭﮔﻭں ﺳﮯ ﺍﻥ ﮐﯽ
ﺍﺷﻳﺎء ﮐﮯ ﻟﮱ ﭘﻭﭼﻬﺎ ﺟﻧﮩﻭں ﻧﮯ ﻣﻧﺗﻘﻠﯽ ﺍﻭﺭ ﻧﻘﻝ ﻣﮑﺎﻧﯽ
ﮐﮯ ﺗﺟﺭﺑﮯ ﮐﯽ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﮐﯽ۔ ﻭﻩ ﻣﻌﺎﺻﺭ ﭘﻧﺎﻩ ﮔﺯﻳﻧﻭں ﮐﯽ
 ﺟﻭ ﻟﻭگ ﮔﺯﺷﺗہ،ﺍﺷﻳﺎء ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻬ ﻧﻣﺎﺋﺵ ﮐﯽ ﮔﺋﯽ ﮨﻳں
ﭼﻧﺩ ﺳﺎﻟﻭں ﻣﻳں ﻳﻭﺭپ ﻣﻳں ﺁﺋﮯ ﮨﻳں۔ ﺍﺷﻳﺎء ﺟﻣﻊ ﮐﺭﻧﮯ
 ﺍﺧﺑﺎﺭﺍﺕ ﺍﻭﺭ ﺳﻭﺷﻝ ﻣﻳڈﻳﺎ ﭘﺭ، ﮨﻡ ﻧﮯ ﺭﻳڈﻳﻭ،ﮐﮯ ﻟﺋﮯ
 ﮨﻡ ﻧﮯ ﮐﺋﯽ،ﻟﻭﮔﻭں ﮐﻭ ﮐﻬﻠﯽ ﮐﺎﻝ ﺩی۔ ﺍﺱ ﮐﮯ ﻋﻼﻭﻩ
ﺍﻳﺳﮯ ﺍﺩﺍﺭﻭں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻬ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﮐﻳﺎ ﺟﻭ ﻳﻭﻧﺎﻥ ﻣﻳں ﭘﻧﺎﻩ
 ﺍﺱ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻬ ﺳﺎﺗﻬ،ﮔﺯﻳﻧﻭں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻬ ﮐﺎﻡ ﮐﺭﺗﯽ ﮨﻳں
 ﮐﯽ ﺩﮨﺎﺋﯽ ﮐﮯ1920 ﮔﺭﻭﭘﻭں ﺍﻭﺭ ﮐﻠﺑﻭں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻬ ﺟﻭ
ﻳﻭﻧﺎﻧﻳﻭں ﮐﮯ ﺗﺟﺭﺑﮯ ﮐﮯ ﻣﺗﻌﻠﻕ ﮨﻳں۔
 ﺍﻳﮏ ﻧﻳﺎ،ﺍﻥ ﮐﻣﺭﻭں ﮐﻣﺭے ﻣﻳں ﺳﮯ ﺍﻳﮏ ﮐﻣﺭے ﻣﻳں
ﺍﺳﻣﺎﺭٹ ﻓﻭﻥ ﮨﮯ ﻟﻳﮑﻥ ﺑﻧﺩ ﮨﮯ۔ ﺁپ ﻧﮯ ﺍﺳﮯ ﻳﮩﺎں ﺍﺱ
ﮐﯽ ﻧﻣﺎﺋﺵ ﮐﺭﻧﮯ ﮐﺎ ﻓﻳﺻﻠہ ﮐﻳﻭں ﮐﻳﺎ؟
 ﻳہ ﺍﻳﮏ ﻧﻭﺟﻭﺍﻥ ﻟڑﮐﮯ ﮐﯽ ﺗﺻﻭﻳﺭ ﺩﮐﻬﺎﺗﺎ،ﻋﺎﻡ ﻁﻭﺭ ﭘﺭ
 ﺑﮩﺕ ﺳﮯ ﻟﻭگ ﺍﺱ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻬ ﮐﻬﻳﻝ،ﮨﮯ۔ ﺑﺩﻗﺳﻣﺗﯽ ﺳﮯ
ﺭﮨﮯ ﺍﻭﺭ ﺗﻬﻭڑی ﻋﺭﺻﮯ ﺑﻌﺩ ﺍﺱ ﮐﯽ ﺑﻳﮢﺭی ﻣﺭ ﮔﺋﯽ۔
 ﺟﻭ ﺍﻳﺭﺍﻥ،ﺟﻭ ﺁپ ﮐﻭ ﺩﻳﮑﻬﻧﺎ ﭼﺎﮨﻳﮯ ﺗﻬﺎ ﻭﻩ ﺣﺳﻳﻥ ﺗﻬﺎ
ﮐﮯ ﺷﮩﺭ ﺷﻳﺭﺍﻥ ﺳﮯ ﺍﻳﮏ ﻧﻭﺟﻭﺍﻥ ﻟڑﮐﺎ ﮨﮯ۔ ﺍﺱ ﮐﯽ
 ﭘﻧﺎﻩ ﮔﺯﻳﻥ ﮐﮯ ﻁﻭﺭ ﭘﺭ ﮔﺯﺷﺗہ ﺳﺎﻝ ﻳﻭﻧﺎﻥ، ﻣﻳﺭﻡ،ﺩﺍﺩی
ﺁﻳﯽ ﺗﻬﻳں۔ ﺍﺱ ﻧﮯ ﮨﻣﻳں ﺑﺗﺎﻳﺎ ﮐہ ﺍﺱ ﮐﮯ ﭘﺎﺱ ﮐﻭﺋﯽ ﭼﻳﺯ
 ﮐﻳﻭﻧﮑہ ﻗﺎﭼﺎﻕ)ﺳﻣﮕﻠﺭﻭں( ﻧﮯ ﺍﺱ ﮐﮯ ﭘﻳﺳﮯ،ﻧﮩﻳں ﮨﮯ
 ﺟﻭ ﮐﭼﻬ ﺍﺱ ﮐﮯ ﭘﺎﺱ ﺗﻬﺎ ﻟﮯ، ﺍﺱ ﮐﯽ ﭼﻳﺯﻳں،ﻟﮯ ﻟﻳﮯ

ﺁﺭٹ ﮐﯽ ﻧﻣﺎﺋﺵ ﺍﻳﮏ ﺍﻳﺳﯽ ﺟﮕہ ﮨﮯ ﺟﮩﺎں ﺁﺭٹ ﻭﺍﻟﯽ
ﭼﻳﺯ ﺍﻳﮏ ﺳﺎﻣﻌﻳﻥ ﺳﮯ ﻣﻠﺗﯽ ﮨﮯ۔ ﮨﻣﻳﺷہ ﺳﮯ ﮐﭼﻬ
ﭼﻳﺯﻭں ﮐﯽ ﮐﺷﺵ ﮨﻭﺗﯽ ﮨﮯ ﺟﻭ ﺁپ ﮐﯽ ﺗﻭﺟہ ﮐﻭ ﮔﺭﻓﺕ
 ﺍﮐﺗﻭﺑﺭ ﮐﺎ ﺩﻥ ﺗﻬﺎ ﺟﺏ24 ﻣﻳں ﺍﻭﺭ ﺑﺭﻗﺭﺍﺭ ﮐﺭﺗﯽ ﮨﻳں۔ ﻭﻩ
'ﻧﻭﺟﻭﺍﻥ ﺻﺣﺎﻓﻳﻭں ﮐﯽ ﮢﻳﻡ ﮐﮯ ﺍﻳﮏ ﮔﺭﻭپ ﻧﮯ'ﺍﻭٹ
ﮐﺎﺳٹ ﻳﻭﺭپ' ﻧﻣﺎﺋﺵ ﮐﺎ ﺩﻭﺭﻩ ﮐﻳﺎ۔ ﺫﺍﺗﯽ ڈﺍﺋﺭﻳﻭں ﺳﮯ ﻟﮯ
 ﺍﻳﮏ ﺳﻼﺋﯽ ﻣﺷﻳﻥ ﺍﻭﺭ ﺍﻳﮏ، ﮐﭘڑے ﺍﻭﺭ ﺯﻳﻭﺭﺍﺕ،ﮐﺭ
 ﺟﺱ ﭼﻳﺯ ﮐﯽ ﺑﻬﯽ ﻧﻣﺎﺋﺵ ﮨﻭﺋﯽ،ﭼﻬﻭﮢﺎ ﺳﺎ ﮢﻳﻠﯽ ﻭﻳژﻥ
ﻭﮨﺎں ﺍﺱ ﮐﺎ ﺁﺭٹ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻬ ﮐﭼﻬ ﻟﻳﻧﺎ ﺩﻳﻧﺎ ﺗﻬﺎ۔ ﻳہ ﻧﻘﻝ
ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﯽ ﻳﺎﺩﻭں ﮐﮯ ﺑﺎﺭے ﻣﻳں ﺍﻭﺭ ﺑﻠﻘﺎﻥ ﮐﯽ ﺗﺣﺭﻳﮏ
 ﮐﮯ ﺑﻌﺩ ﮐﯽ ﺗﻬﻳں۔1920 ﺍﻭﺭ ﺍﺱ ﺳﮯ ﺑﺎﮨﺭ ﺑﻠﮑہ
 ﻧﻣﺎﺋﺵ ﮐﺎ ﺳﺏ ﺳﮯ ﺯﻳﺎﺩﻩ ﺩﻟﭼﺳپ ﺍﻭﺭ ﺧﺎﺹ ﺣﺻہ،ﺗﺎﮨﻡ
 ﺳﺎﻟہ ﭘﺭﺍﻧﺎ ﮨﻭﮢﻝ 'ﺑﺎﮔﻳﻳﻥ' ﺟﻭ124 :ﺍﺱ ﮐﯽ ﺗﺭﺗﻳﺏ ﺗﻬﯽ
 ﺟﺱ ﮐﻭ ﺁﺭﮢﺳٹ ﺫﻳﻠﺭ،ﺍﻳﺗﻬﻧﺯ ﮐﮯ ﺍﻭﻭﻧﻳﺎ ﭼﻭک ﻣﻳں ﮨﮯ
ﮐﯽ ﻁﺭﻑ ﺳﮯ ڈﻳﺯﺍﺋﻥ ﮐﻳﺎ ﮔﻳﺎ ﮨﮯ۔ ﺑﺎﮨﺭ ﺳﮯ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ
 ﻟﻳﮑﻥ ﺍﻧﺩﺭ ﺍﺳﯽ ﺣﺎﻟﺕ ﻣﻳں،ﺻﺣﻳﺢ ﺣﺎﻟﺕ ﻣﻳں ﮐﻳﺎ ﮔﻳﺎ
 ﻧﻣﺎﺋﺵ ﮐﮯ ﻣﻧﺗﻅﻣﻳﻥ ﻧﮯ ﺍﺱ ﺍﻧﺗﺧﺎﺏ ﮐﻳﺎ،ﭼﻬﻭڑ ﺩﻳﺎ
ﮐﻳﻭﻧﮑہ ﻳہ ﺍﻳﺗﻬﻧﺯ ﻣﻳں ﺳﺏ ﺳﮯ ﻗﺩﻳﻡ ﺗﺭﻳﻥ ﮨﻭﮢﻠﻭں ﻣﻳں
 ﺟﻭ ﺍﺏ ﺑﻬﯽ ﻭﮨﺎں ﻭﻗﺕ ﭘﺭ ﻣﺯﺍﺣﻣﺕ ﮐﺭ،ﺳﮯ ﺍﻳﮏ ﮨﮯ
 ﺟﻳﺳﺎ ﮐہ 'ﺁﺅٹ ﮐﺎﺳٹ ﻳﻭﺭپ' ﮐﯽ ﺍﺷﻳﺎء ﮐﮯ،ﺭﮨﺎ ﮨﮯ
ﭘﻳﭼﻬﮯ ﻳﺎﺩﻳں۔
ﻭﮨﺎں ﮨﺭ ﭼﻳﺯ ﮐﯽ ﺍﻳﮏ ﻟﻣﺑﯽ ﮐﮩﺎﻧﯽ ﮨﮯ۔ ﺍﻥ ﭼﻳﺯﻭں ﮐﺎ
 ﺟﺏ ﺍﻳﺷﻳﺎ ﻣﺎﻳﻧﺭﺯ- ء ﺳﮯ ﺷﺭﻭﻉ ﮨﻭﺍ ﮨﮯ1920 ﺳﻔﺭ
ﮐﯽ ﺍﻳﮏ ﻣﺗﻧﻭﻉ ﺁﺑﺎﺩی ﮐﻭ ﮨﻧﮕﺎﻣﯽ ﻁﻭﺭ ﭘﺭ ﻳﻭﻧﺎﻥ ﻣﻳں ﭘﻧﺎﻩ
ﮔﺯﻳﻧﻭں ﮐﮯ ﻁﻭﺭ ﭘﺭ ﮔﻬﺳﻳٹ ﻟﻳﺎ ﺗﻬﺎ ﺟﺏ ﻭﻩ ﺍﻥ ﮐﻭ ﺑﮯ
ﮔﻬﺭ ﮐﺭﻧﮯ ﻭﺍﻟﯽ ﺟﻧﮓ ﺳﮯ ﻧﻣﮢﻧﮯ ﮐﯽ ﺟﺩﻭﺟﮩﺩ ﮐﺭ
ﺍﻭﺭ ﻭﻩ ﻣﺷﺭﻕ ﻭﺳﻁ ﻣﻳں ﺟﻧﮓ ﺍﻭﺭ ﻳﻭﺭپ- ﺭﮨﮯ ﺗﻬﮯ
ﻣﻳں ﭘﻧﺎﻩ ﮔﺯﻳﻧﻭں ﮐﯽ ﺁﻣﺩ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻬ ﺍﺑﻬﯽ ﺗﮏ ﺟﺎﺭی ﮨﮯ۔
 ﮨﻡ ﻧﮯ ﻣﺳﮢﺭ ﻧﻳﮑﻭﺱ،ﮔﻳﻠﺭی ﮐﮯ ﺩﻭﺭے ﮐﮯ ﺑﻌﺩ
ﭘﺎﭘﺎﺍﮐﻭﺳﺗﺎﺱ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻬ ﻧﻣﺎﺋﺵ ﮐﮯ ﺑﺎﺭے ﻣﻳں ﮔﻔﺗﮕﻭ ﮐﯽ۔
'ﺍﻧﮢﺭ،ﻭﻩ 'ﺍﻧﮢﺭ ﺍﻟﻳﺎﻩ' ﮐﮯ ﺷﺭﻳﮏ ﺑﺎﻧﻳﻭں ﻣﻳں ﺳﮯ ﺍﻳﮏ ﮨﻳں
ﺍﻟﻳﺎﻩ' ﺗﻧﻅﻳﻡ 'ﺍﻭﮢﮑﺎﺳٹ ﻳﻭﺭپ' ﮐﻭ ﻣﻧﻘﺩ ﮐﺭﻭﺍﻧﮯ ﻭﺍﻟﯽ
ﺗﻧﻅﻳﻡ ﮨﮯ۔
ﺁپ ﮐﻭ ﺍﺱ ﻧﻣﺎﺋﺵ ﮐﮯ ﺑﺎﺭے ﻣﻳں ﮐﻳﺳﮯ ﺧﻳﺎﻝ ﺁﻳﺎ؟
 ﺟﺏ ﮨﻡ ﻧﮯ، ﻣﮩﻳﻧﮯ ﻗﺑﻝ ﺍﺱ ﻧﻣﺎﺋﺵ ﮐﺎ ﺧﻳﺎﻝ ﺁﻳﺎ20 ﮨﻣﻳں
ﺳﻭچ ﻭﻳﭼﺎﺭ ﮐﯽ ﮐﻭﺷﺵ ﮐﯽ ﺍﻭﺭ ﻳﻭﺭﭘﯽ ﻋﻭﺍﻡ ﮐﯽ ﺍﭘﻧﯽ
 ﻳﻭﺭﭘﯽ ﻋﻭﺍﻡ ﮐﯽ ﻣﻧﺗﻘﻠﯽ ﺍﻭﺭ،ﺗﺎﺭﻳﺦ ﮐﮯ ﺑﺎﺭے ﻣﻳں
ﻳﺎﺩﺩﺍﺷﺕ ﮐﮯ ﺑﺎﺭے ﻣﻳں ﺧﻳﺎﻝ ﺗﻼﺵ ﮐﺭﻧﮯ ﮐﯽ ﮐﻭﺷﺵ
 ﺩﻭﺳﺭﺍ ﻣﺳﺋﻠہ،ﮐﯽ۔ ﺍﺱ ﮐﮯ ﻋﻼﻭﻩ ﻳﺎﺩ ﮐﺭﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﻳﮯ
،ﺟﺱ ﭘﺭ ﮨﻡ ﻧﮯ ﺑﺎﺕ ﭼﻳﺕ ﺷﺭﻭﻉ ﮐﯽ ﻭﻩ ﺟﻣﮩﻭﺭﻳﺕ ﺗﻬﺎ
ﺍﻳﮏ ﺳﺭﮔﺭﻡ ﺷﮩﺭی ﮐﮯ ﻁﻭﺭ ﭘﺭ ﺣﺻہ ﻟﻳﻧﮯ ﮐﮯ ﺁﻏﺎﺯ
ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﮐﺱ ﭼﻳﺯ ﮐﺎ ﮨﻭﻧﺎ ﺿﺭﻭﺭی ﮨﮯ۔ ﺗﻭ ﺁپ ﮐﻭ
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Σαμπάνα: η 23χρονη Αφγανή
που πολεμά τα στερεότυπα

Shabana: a 23-year-old
woman from Afghanistan
who is fighting stereotypes

Της ΑΛΙΣΜΠΆ ΡΑΧΙΜΊ

Τ

ο να δουλεύει μια Αφγανή δεν
είναι τόσο ασυνήθιστο, όσο
ήταν στο παρελθόν, μια και οι
περισσότεροι Ευρωπαίοι σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ισότητα. Το να δουλεύει μια Αφγανή σε ένα ανδρικό κομμωτήριο, όμως,
είναι κάτι που αποτελεί ακόμα ταμπού για
την πλειονότητα των Αφγανών και χρειάζεται μεγάλο κουράγιο για να κάνεις κάτι
τέτοιο.
Οπως φαίνεται η Σαμπάνα έχει το κουράγιο να δουλεύει σε ανδρικό κομμωτήριο.
Είναι 23 χρόνων, κατάγεται από το Αφγανιστάν, αλλά έχει γεννηθεί και μεγαλώσει
στο Ιράν. Από μικρή τής άρεσε να ασχολείται με τα μαλλιά και το μέικ απ και όταν
έγινε 15 άρχισε να δουλεύει σε ένα σαλόνι
ομορφιάς στο Ιράν.
«Το να δουλεύεις σε ένα κομμωτήριο
στην Ελλάδα είναι πολύ διαφορετικό απ’
ό,τι στο Ιράν, γιατί εδώ τα κομμωτήρια είναι και για άνδρες και για γυναίκες», μας
λέει. Δεν είχε δουλέψει ποτέ με άνδρες
στο παρελθόν και στην αρχή ήταν πολύ
διστακτική.
Εχει να αντιμετωπίσει πολλούς πελάτες καθημερινά. Δυστυχώς, όμως, το να
εξυπηρετεί Αφγανούς πελάτες δεν είναι
μια εύκολη δουλειά. Αρκετοί δεν την αφήνουν να τους κουρέψει ή να τους ξυρίσει,
ενώ κάποιοι άλλοι την κοιτούν σαν να
είναι εξωγήινη ή, ακόμα χειρότερα, την
κοροϊδεύουν. Και σαν να μην έφταναν

Βy ALISHBA RAHIMI

A
αυτά, στον Αφγανό συνάδελφό της δεν
αρέσει που δουλεύουν μαζί. Κάθε φορά
που κάποιος πελάτης τής συμπεριφέρεται
ευγενικά, εκείνος θυμώνει και αρχίζει να
της φωνάζει για το παραμικρό λάθος που
μπορεί να κάνει.
Θα είχε σταματήσει εδώ και καιρό αυτή
τη δουλειά, αλλά ευτυχώς έχει μια οικογένεια που τη στηρίζει και της δίνει κουράγιο κάθε φορά που εκείνη αισθάνεται
ότι θέλει να τα παρατήσει. Η μητέρα τής
Σαμπάνα λέει ότι θέλει η κόρη της να είναι
τολμηρή και να μάθει να στηρίζεται στα

πόδια της, χωρίς να περιμένει βοήθεια από
κανέναν.
Η Σαμπάνα αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα, ενώ και η μητέρα της αντιμετωπίζει τον σαρκασμό των άλλων κατοίκων
της δομής φιλοξενίας προσφύγων του Σχιστού, όπου και μένουν, για το επάγγελμα
της κόρης της. Δεν αποθαρρύνεται ποτέ
όμως, ούτε αφήνει την κόρη της να χάσει
το κουράγιο της. Ακόμα και με όλα αυτά τα
προβλήματα, η Σαμπάνα είναι ευτυχισμένη και ικανοποιημένη από το επάγγελμά
της και δεν σκοπεύει να το εγκαταλείψει.

fghan women working is
not as unusual as it used
to be, since most of the
people here in Europe
respect human rights and
equality. However, women working in
a men’s salon is still a taboo for the
majority of Afghans and it needs a lot
of courage to do such a job.
As it seems Shabana has that courage
to get on with her job. She is 23 years
old, an Afghan girl, born and raised in
Iran. She was interested in hairdressing
and makeup since childhood, and at
the age of 15 she started working in a
beauty parlour in Iran.
She says that “It’s way different
working in Greece than in Iran, because
the beauty salons here are for both men
and women.” She had never worked for
men in the past and in the beginning
she was really hesitant.
She has to deal with so many
customers everyday. Unluckily, dealing
with Afghan customers is still not an

easy task. Some of them don’t let her
cut their hair or shave them, while
some others are staring at her as if she
was an alien or even making fun of her.
On top of that, her Afghan colleague
doesn’t like her working there. Anytime
a customer treats her well he gets mad
and starts yelling at her on minor
mistakes.
She would have left this job long
time ago, but fortunately she has a
family that supports and encourages
her when she feels like giving up.
Shabana’s mother says that she wants
her daughter to be bold and to learn
how to stand on her own feet, not
expecting anybody to help her.
Shabana comes up against a
problem, while her mother also
faces sarcasm everyday in the camp
when other women talk about her
daughter’s occupation. She never gets
disheartened, though, nor does she let
Shabana to be. After all these problems
Shabana is still so happy and satisfied
of her occupation and she will carry
it on.

Η ιστορία της προσφυγιάς
Της ΖΕΪΝΆΜΠ ΧΑΛΙΦΆ

Ν
You Can Do it
By IHTISHAM KHAN

YES YOU can do it
Because losing is not acceptable, oh human being
Yes it’s true you can do it
Understand life because that’s what you know
Of course you can do it
Inside every human being is a man and you also
are a man
Yes man you can do it
Leave the disappointment and sadness, human
being
That’s it, you can do it
Come out from your few small dreams and take
a look
Everything is available, you can do it
Hold patience in your hands tightly and try hard
Yes listen clearly, you can do it
With effort and patience you can get to God
Like this you can get to God, yes you can do it
From learning you can have everything except for
yourself
Yes everything is for you because you can do it
Don’t take life easily, oh human being
Because with this effort you can do it
Don’t be tense or selfish, do everything with your
heart
Because with good luck you can do it
Come back from your broken heart and from your
painful heart, oh human being
Come again to life because from now on you can
do it too
With actions, effort and understanding everything
is possible
That’s it, from now on you can do it
Put your hand on your hear t and feel the
relaxation, oh human being
Khan, see this beautiful world because you have
understood that you can do it

ﺗﻡ ﮐﺭﺳﮑﺗﮯ ﮨﻭ
ﺍﺣﺗﺷﺎﻡ ﺧﺎﻥ ﮐﯽ ﻁﺭﻑ ﺳﮯ

ﮨﺎں ﺗﻡ ﮐﺭﺳﮑﺗﮯ ﮨﻭ
ﮐﻳﻭﻧﮑہ ﺗﻡ ﮨﺎﺭ ﻧہ ﻣﺎﻧﻧﮯ ﻭﺍﻻ ﺍﻧﺳﺎﻥ ﮨﻭ
ﮨﺎں ﺳﭻ ﮨﮯ ﺗﻡ ﮐﺭﺳﮑﺗﮯ ﮨﻭ
ﺯﻧﺩﮔﯽ ﮐﻭ ﺳﻣﺟﻬﻭ ﮐﻳﻭﻧﮑہ ﻳﮩﯽ ﺳﮯ ﺗﻳﺭی ﭘﮩﭼﺎﻥ ﮨﮯ
ﮨﺎں ﺑﻠﮑﻝ ﺗﻡ ﮐﺭﺳﮑﺗﮯ ﮨﻭ
ﮨﺭ ﺍﻧﺳﺎﻥ ﻣﻳں ﻭﻩ ﺗڑپ ﮨﮯ ﺍﻭﺭ ﺗﻡ ﻣﻳں ﺑﻬﯽ ﮨﮯ
ﺟﯽ ﮨﺎں ﺗﻡ ﮐﺭﺳﮑﺗﮯ ﮨﻭ
ﻣﺎﻳﻭﺳﯽ ﺍﻭﺭ ﺣﻔﮕﺎﻥ ﮐﻭ ﭼﻬﻭڑﻭ ﺍے ﺍﻧﺳﺎﻥ
ﻳﮩﯽ ﮨﮯ ﺟﺱ ﺳﮯ ﺗﻡ ﮐﺭﺳﮑﺗﮯ ﮨﻭ
ﺫﺭﺍ ﺧﻭﺍﺑﻭں ﺍﻭﺭ ﺧﻭﺍﮨﺷﺎﺕ ﺳﮯ ﺑﺎﮨﺭ ﻧﮑﻝ ﮐﺭ ﺩﻳﮑﻬﻭ
ﺳﺏ ﮐﭼﻬ ﮨﮯ ﺟﺱ ﺳﮯ ﺗﻡ ﮐﺭﺳﮑﺗﮯ ﮨﻭ
ﺍﭘﻧﮯ ﺻﺑﺭ ﮐﮯ ﭘﻳﻣﺎﻧﮯ ﮐﻭ ﺗﻬﺎﻡ ﻟﻭ ﺍﻭﺭ ﮐﻭﺷﺵ ﮐﺭﻭ
ﺗﻡ ﻧﮯ ﺻﺣﻳﺢ ﺳﻧﺎ ﮐہ ﺗﻡ ﮐﺭﺳﮑﺗﮯ ﮨﻭ
ﮐﻭﺷﺵ ﺍﻭﺭ ﺻﺑﺭ ﺳﮯ ﺧﺩﺍ ﻣﻠﺗﺎ ﮨﮯ
ﺗﻡ ﺍﺱ ﺳﮯ ﺧﺩﺍ ﮐﻭ ﺑﻬﯽ ﺣﺎﺻﻝ ﮐﺭﺳﮑﺗﮯ ﮨﻭ
ﺗﻣﻬﻳں ﺳﻳﮑﻬﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﻳﮯ ﺑﮩﺕ ﮐﭼﻬ ﮨﮯ ﺑﺱ ﺗﻣﮩﺎﺭی
ﮐﻣﯽ ﮨﮯ
ﮨﺎں ﻳہ ﺳﺏ ﺗﻣﮩﺎﺭے ﻟﻳﮯ ﮨﮯ ﮐﻳﻭﻧﮑہ ﺗﻡ ﮐﺭﺳﮑﺗﮯ ﮨﻭ
ﺁﺳﺎﻥ ﻧہ ﺳﻣﺟﻬﻭ ﺍﺱ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﮐﻭ ﺍے ﺍﻧﺳﺎﻥ
ﮐﻳﻭﻧﮑہ ﮐﻭﺷﺵ ﮨﯽ ﺗﻡ ﮐﺭﺳﮑﺗﮯ ﮨﻭ
ﺗﻧﮓ ﺩﻝ ﺍﻭﺭ ﺧﻭﺩ ﻏﺭﺽ ﺑﻧﻭﺟﻭ ﺑﻬﯽ ﮐﺭﻭ ﺩﻝ ﺳﮯ
ﮐﺭﻭ
ﮐﻳﻭﻧﮑہ ﺧﻭﺷﺩﻟﯽ ﺳﮯ ﺗﻡ ﮐﺭﺳﮑﺗﮯ ﮨﻭ
ﮢﻭﮢﮯ ﺩﻝ ﺍﻭﺭ ﺩﺭﺩ ﺩﻝ ﺳﮯ ﻭﺍﭘﺱ ﺍﺟﺎﺅں ﺍے ﺍﻧﺳﺎﻥ
ﻟﻭٹ ﺁﺅں ﺯﻧﺩﮔﯽ ﻣﻳں ﮐﻳﻭﻧﮑہ ﺗﻡ ﺍﺏ ﺑﻬﯽ ﮐﺭﺳﮑﺗﮯ
ﮨﻭ
ﮐﻭﺷﺵ ﺍﻭﺭ ﺳﻣﺟﻬ ﺳﮯ ﺳﺏ ﮐﭼﻬ ﻣﻣﮑﻥ ﮨﮯ،ﻋﻣﻝ
ﻳﮩﯽ ﺗﻭ ﮨﮯ ﺟﺱ ﺳﮯ ﺗﻡ ﮐﺭﺳﮑﺗﮯ ﮨﻭ
ﺩﻝ ﭘﺭ ﮨﺎﺗﻬ ﺭﮐﻬ ﺍﻭﺭ ﺳﮑﻭﻥ ﮐﻭ ﻣﺣﺳﻭﺱ ﮐﺭﻟﻭ ﺍے
ﺍﻧﺳﺎﻥ
ﺫﺭﺍ ﺩﻳﮑﻬ ﺍﺱ ﺩﻧﻳﺎ ﮐﮯ ﺣﺳﻥ ﮐﻭ ﮐﻳﻭﻧﮑہ ﺗﻡ ﻧﮯ،ﺧﺎﻥ
ﺟﺎﻧﺎ ﮐہ ﺗﻡ ﮐﺭﺳﮑﺗﮯ ﮨﻭ۔

ομίζω πως από αυτήν την ιστορία
κερδισμένος θα είναι αυτός που αναγκάστηκε να έχει πολύ θάρρος. Τόσο
θάρρος ώστε να μπορέσει να βγάλει
ό,τι έχει μέσα στην καρδιά του, να πάρει μόνο τα απαραίτητα πράγματα μαζί του μέσα
σε μια βαλίτσα λίγων κιλών και να δει για τελευταία φορά τον δρόμο όπου έμενε και το σπίτι του,
να δει την πόλη του να απομακρύνεται, για χρόνια
ή για πάντα.
Οταν ταξιδεύεις ως πρόσφυγας η καρδιά σου
τρέμει. Αυτό το ταξίδι είναι η μεγαλύτερη αλλαγή της ζωής σου. Βλέπω φίλους και γνωστούς,
μετά από χρόνια ζωής και ενώ έχουν παντρευτεί
και έχουν κάνει παιδιά, μετά από χρόνια εργασίας
και ενώ τα παιδιά τους έχουν πάει σχολείο, να
παίρνουν την απόφαση και να ξεκινούν το ταξίδι
της προσφυγιάς. Μου κάνει εντύπωση. Οχι τόσο
η απόφασή τους, όσο η δύναμή τους.
Πώς μπορούν να παίρνουν αυτό το ρίσκο να
αλλάξουν τη ζωή τους εντελώς; Πώς μπορούν
να μπουν σε μιαν άλλη πραγματικότητα και να
ξεκινήσουν πάλι από την αρχή, να μάθουν πάλι
όλα όσα ξέρουν; Να μιλάνε σαν μικρά παιδιά και
να μάθουν την αλφαβήτα, να γράφουν, να διαβάζουν, να μπορέσουν να κάνουν σχέσεις με άλλους ανθρώπους με τους οποίους δεν μοιάζουν
καν. Να ψάχνουν για καινούργιες δουλειές για να
βγάλουν χρήματα. Πριν από αυτό, τα χρήματα δεν
μας απασχολούσαν τόσο, τώρα δίνουν ασφάλεια
για τις ζωές μας.
Αυτοί οι άνθρωποι έχουν μεγαλώσει. Πώς μπορούν να ξεχάσουν το άγχος τους και να το εξηγήσουν σε άλλη γλώσσα; Πώς μπορούν να περνούν
το απόγευμα της Κυριακής μέσα σε ένα κοντέινερ
ή σε ένα μικρό διαμέρισμα, έχοντας πουλήσει τα
παλιά τους σπίτια με τα πολλά παράθυρα;
Χρειάζεται μεγάλη θέληση για να φύγουν.
Πόσο δυνατός μπορεί να είσαι για να περάσεις
μια ξύλινη γέφυρα; Πόσο περίεργο είναι να αφήνεις τα πάντα και να φεύγεις για πάντα; «Πάντα»,
βαριά λέξη. Τόσο βαριά σαν να πέφτει πάνω σου
και να σε πλακώνει ένα τεράστιο βάρος που σου
κόβει την ανάσα. Είναι περίεργο. Ο άνθρωπος βρίσκει ξαφνικά τόσο πολλή δύναμη για να τα αφήσει
όλα πίσω του.
Αρκετοί λένε απλά μία λέξη: «πρόσφυγας». Δεν
καταλαβαίνουν, όμως, τι έχει αφήσει πίσω του και
τι δρόμο περνάει ο πρόσφυγας. Μερικοί πρόσφυγες χάνουν στο ταξίδι τους ανθρώπους που αγαπάνε, όπως τα αδέρφια τους. Οταν αποφασίζουμε
να φύγουμε από τις χώρες μας όχι μόνο αφήνουμε
πίσω ό,τι είχαμε, αλλά κρατάμε όλη μας τη ζωή
στο χέρι. Ρισκάρουμε τις ζωές μας για να τις κάνουμε καλύτερες. Δεν χρειάζεται να μας λυπάστε.
Ηρθαμε εδώ για να συνεχίσουμε και να φτιάξουμε
τις ζωές μας. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τις
στιγμές που έχουμε περάσει.
Αλλά ας μην ανοίξουμε το θέμα για το τι έχουμε μέσα μας, για ποιο λόγο φύγαμε. Ας είμαστε
κερδισμένοι με το θάρρος που χρειάζεται η ιστορία μας και ας είμαστε έτοιμοι για τα πάντα. Ας
είμαστε πολεμιστές και το σώμα μας ας αντέχει
σαν σίδερο. Ας έχουμε δύναμη.

 ﺩﺍﺳﺗﺎﻧﯽ ﺗﺭﺳﻧﺎک،ﻣﻬﺎﺟﺭﺕ

ﺯﻳﻧﺏ ﺧﻠﻳﻔﻪ

ﻣﻬﺎﺟﺭﺕ ﺍﺯ ﺍﻳﻥ ﺩﺳﺗﻪ ﺩﺍﺳﺗﺎﻥ ﻫﺎﻳﯽ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﻓﮑﺭ ﻣﻳﮑﻧﻡ ﻗﻬﺭﻣﺎﻥ ﻫﺎﻳﺵ
ﺁﻧﻘﺩﺭ ﺷﺟﺎﻉ ﮐﻪ ﺑﺗﻭﺍﻧﻧﺩ ﺩﻝ ﺍﺯ ﻫﻣﻪ،ﺑﺎﻳﺩ ﺁﺩﻡ ﻫﺎی ﺑﯽ ﺍﻧﺩﺍﺯﻩ ﺷﺟﺎﻋﯽ ﺑﺎﺷﻧﺩ
ﭼﻧﺩ ﮐﻳﻠﻭ ﺑﺎﺭ ﺿﺭﻭﺭی ﺑﺭﻳﺯﻧﺩ ﺗﻭی ﭼﻣﺩﺍﻥ ﺑﺭﺍی ﺍﺧﺭﻳﻥ ﺑﺎﺭ،ﭼﻳﺯ ﺑﮑﻧﻧﺩ
ﺷﺎﻳﺩ ﺑﺭﺍی ﭼﻧﺩﺳﺎﻝ.ﺧﺎﻧﻪ ﻭ ﮐﻭﭼﻪ ﻭ ﺷﻬﺭﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻧﻧﺩ ﻭ ﺩﻭﺭ ﺷﻭﻧﺩ
ﻣﻬﺎﺟﺭﺕ ﺍﺯﺁﻥ ﺩﺳﺗﻪ ﮐﺎﺭﻫﺎﻳﻳﺳﺕ ﮐﻪ ﺍﻧﺟﺎﻡ ﺩﺍﺩﻧﺵ ﺩﻟﻡ ﺭﺍ،ﺷﺎﻳﺩ ﺑﺭﺍی ﻫﻣﻳﺷﻪ
.ﻣﻳﻠﺭﺯﺍﻧﺩ!ﻣﻬﺎﺟﺭﺕ ﺑﺯﺭﮔﺗﺭﻳﻥ ﺗﻐﻳﻳﺭ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﻣﺎ ﺁﺩﻣﻬﺎﺳﺕ
ﺑﻌﺩ ﺍﺯ،ﻭﻗﺗﯽ ﺩﻭﺳﺗﺎﻥ ﻭ ﺁﺷﻧﺎﻳﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﻣﻳﺑﻳﻧﻡ ﮐﻪ ﺑﻌﺩ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ﻫﺎ ﺯﻧﺩﮔﯽ
ﺑﻌﺩ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ﻫﺎ ﮐﺎﺭﮐﺭﺩﻥ ﺩﺭ، ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻧﻳﺎ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﻳﮏ ﻳﺎ ﭼﻧﺩ ﻓﺭﺯﻧﺩ
ﺑﻌﺩ ﺍﺯ ﭼﻧﺩﻳﻥ ﺳﺎﻝ ﻣﺩﺭﺳﻪ ﺭﻓﺗﻥ ﻓﺭﺯﻧﺩﺍﻧﺷﺎﻥ،ﺍﻳﻥ ﺷﺭﮐﺕ ﻭ ﺁﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
!ﺗﺻﻣﻳﻡ ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺭﺕ ﻣﻳﮕﻳﺭﻧﺩ ﺗﻌﺟﺏ ﻣﻳﮑﻧﻡ
!ﺍﺯ ﺍﻳﻧﮑﻪ ﭼﻁﻭﺭ..ﺗﻌﺟﺑﻡ ﺍﺯ ﺗﺻﻣﻳﻣﺷﺎﻥ ﻧﻳﺳﺕ ﺑﻠﮑﻪ ﺍﺯ ﻋﺯﻣﺷﺎﻥ ﻫﺳﺕ
ﻣﯽﺗﻭﺍﻧﻧﺩ ﺩﺳﺕ ﺑﻪ ﭼﻧﻳﻥ ﺭﻳﺳﮑﯽ ﺑﺯﻧﻧﺩ ﻭ ﻳﮏ ﺩﻓﻌﻪ ﻭﺍﺭﺩ ﺩﻧﻳﺎﻳﯽ ﺩﻳﮕﺭ
ﺷﻭﻧﺩ ﻭ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺷﺭﻭﻉ ﮐﻧﻧﺩ ﺑﻪ ﻳﺎﺩ ﮔﺭﻓﺗﻥ ﭼﻳﺯﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻗﺑﻼً ﻳﮑﺑﺎﺭ ﺁﻣﻭﺧﺗﻪ
ﻳﺎﺩ ﺑﮕﻳﺭﻧﺩ ﻣﺛﻝ ﺑﭼﻪ ﺍی ﻧﻭ ﭘﺎ ﺣﺭﻑ ﺑﺯﻧﻧﺩ ﻭ ﺍﻟﻔﺑﺎ ﺭﺍ ﺣﻔﻅ ﮐﻧﻧﺩ ﻭ،ﺑﻭﺩﻧﺩ
ﺑﺗﻭﺍﻧﻧﺩ ﺑﺎ ﺍﺩﻡ ﻫﺎﻳﯽ ﺍﺭﺗﺑﺎﻁ ﺑﺭﻗﺭﺍﺭ ﮐﻧﻧﺩ ﮐﻪ ﺷﺑﻳﻪ ﺁﻧﻬﺎ،ﺑﻧﻭﻳﺳﻧﺩ ﻭ ﺑﺧﻭﺍﻧﻧﺩ
ﺑﮕﺭﺩﻧﺩ ﺩﻧﺑﺎﻝ ﺷﻐﻠﯽ ﺗﺎﺯﻩ ﻭ ﭘﻭﻟﯽ ﺑﻪ،ﻓﺭﻫﻧﮕﯽ، ﻧﻳﺳﺗﻧﺩ ﺍﺯ ﻫﺭ ﻟﺣﺎﻅ ﺯﺑﺎﻧﯽ
ﺩﺳﺕ ﺁﻭﺭﻧﺩ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﻳﺵ ﺍﺯ ﺍﻳﻥ ﺑﺭﺍﻳﺷﺎﻥ ﭘﻭﻝ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﺑﻭﺩ ﻭ ﺣﺎﻻ ﺍﻋﺗﺑﺎﺭی
!!ﺑﺭﺍی ﺯﻧﺩﮔﯽ
ﭼﻁﻭﺭ ﻣﯽﺗﻭﺍﻧﻧﺩ ﻏﻣﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ،ﺍﺩﻡ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺩﻳﮕﺭ ﺳﻧﯽ ﺍﺯﺁﻧﻬﺎ ﮔﺫﺷﺗﻪ
!ﺯﺑﺎﻧﯽ ﺩﻳﮕﺭ ﺗﻭﺿﻳﺢ ﺩﻫﻧﺩ؟
ﭼﻁﻭﺭ ﻣﯽﺗﻭﺍﻧﻧﺩ ﻏﺭﻭﺏ ﻫﺎی ﻳﮑﺷﻧﺑﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﮏ ﺁﭘﺎﺭﺗﻣﺎﻥ ﮐﻭﭼﮏ ﻭ ﻣﺣﻘﺭ
ﺣﺎﺻﻝ ﻓﺭﻭﺵ ﺧﺎﻧﻪ ﺍی ﭘﺭ ﭘﻧﺟﺭﻩ ﺩﺭ ﺷﻬﺭ ﺧﻭﺩﺷﺎﻥ ﺑﮕﺫﺭﺍﻧﻧﺩ ﻭ ﻓﮑﺭﺷﺎﻥ
ﻓﺭﺳﻧﮓ ﻫﺎ ﺩﻭﺭﺗﺭ ﻧﺭﻭﺩ ﻭ ﺧﻭﺩﺵ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ،ﻣﺛﻝ ﻗﺎﺻﺩﮐﯽ ﺳﺑﮏ
»ﺧﺎﻧﻪ ﻭ ﺧﺎﻁﺭﺍﺗﺵ«ﻧﺭﺳﺎﻧﺩ ﻭ ﺩﻟﺗﻧﮕﯽ ﺑﺎ ﺍﻧﮕﺷﺕ ﻫﺎی ﺳﺭﺩ ﻋﺭﻕ ﮐﺭﺩﻩ
..ﺍﺵ ﮔﻠﻭﻳﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﻓﺷﺎﺭ ﻧﺩﻫﺩ
!ﭼﻘﺩﺭ ﺍﺭﺍﺩﻩ ﻣﻳﺧﻭﺍﻫﺩ ﺭﻓﺗﻥ؟
!ﭼﻘﺩﺭ ﺑﺎﻳﺩ ﻗﻭی ﺑﻭﺩ ﺑﺭﺍی ﺭﺩ ﺷﺩﻥ ﺍﺯ ﺍﻳﻥ ﭘﻝ ﭼﻭﺑﯽ؟
ﭼﻘﺩﺭ ﻋﺟﻳﺑﻧﺩ ﺁﻥ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺩﻝ ﺍﺯ ﻫﻣﻪ ﭼﻳﺯ ﻣﯽﮐﻧﻧﺩ ﻭ ﺑﺭﺍی ﻫﻣﻳﺷﻪ
…ﻣﻳﺭﻭﻧﺩ
ﺁﻧﻘﺩﺭ ﺳﻧﮕﻳﻥ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﻣﺛﻝ ﺑﺧﺗﮑﯽ ﭼﺎﻕ،»ﻫﻣﻳﺷﻪ«ﻭﺍژﻩ ﺳﻧﮕﻳﻧﯽ ﺳﺕ
ﻋﺟﻳﺏ.ﺭﻭی ﺍﺩﻡ ﻣﻳﻭﻓﺗﺩ ﻭ ﻧﻔﺱ ﮐﺷﻳﺩﻥ ﺯﻳﺭ ﺗﻥ ﻋﻅﻳﻣﺵ ﻏﻳﺭﻣﻣﮑﻥ ﻣﻳﺷﻭﺩ
ﻋﺟﻳﺏ ﻫﺳﺕ ﮐﻪ ﺍﺩﻡ ﻫﺎ ﻳﮏ ﺩﻓﻌﻪ ﺍﻳﻥ ﺣﺟﻡ ﺍﺯ ﺩﻝ ﮐﻧﺩﮔﯽ ﺭﺍ ﺍﺯ... ﻫﺳﺕ
!!ﮐﺟﺎ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﺩﻧﺩ
«ﺧﻳﻠﯽ ﻫﺎ ﺭﺍﺣﺕ ﺍﻳﻥ ﮐﻠﻣﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﻧﺩ »ﻣﻬﺎﺟﺭ
ﺍﻣﺎ ﻫﻳﭻ ﮐﺱ ﻧﻣﯽﻓﻬﻣﺩ ﮐﺳﯽ ﮐﻪ ﻣﻬﺎﺟﺭﺕ ﻣﻳﮑﻧﺩ ﺍﺯ ﭼﻪ ﭼﻳﺯﻫﺎﻳﯽ ﺩﻝ ﻣﯽ
ﮐﻧﺩ ﺍﺯ ﭼﻪ ﺭﺍﻩ ﻫﺎﻳﯽ ﻣﯽﮔﺫﺭﺩ ﻭ ﺑﻌﺿﯽ ﺍﺯ ﺍﻳﻥ ﻣﻬﺎﺟﺭﺍﻥ »ﻋﺯﻳﺯﺍﻥ«ﺧﻭﺩ
ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﻣﺎ ﻭﻗﺗﯽ ﺗﺻﻣﻳﻡ ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺭﺕ.ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﺭﺍﻩ ﺍﺯ ﺩﺳﺕ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻧﺩ
ﻣﻳﮕﻳﺭﻳﻡ ﻧﻪ ﺗﻧﻬﺎ ﻫﻣﻪ ﭼﻳﺯ ﺭﺍ ﺭﻫﺎ ﻣﻳﮑﻧﻳﻡ ﺑﻠﮑﻪ ﺯﻧﺩﮔﻳﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮐﻑ
ﺩﺳﺗﻣﺎﻥ ﻣﻳﺯﺍﺭﻳﻡ ﻭ ﺭﻳﺳﮏ ﻣﻳﮑﻧﻳﻡ ﺑﻪ ﻗﻳﻣﺕ ﺟﺎﻧﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﺳﻭی ﺯﻧﺩﮔﯽ
.…ﺑﻬﺗﺭ
ﻣﺎ ﻣﻬﺎﺟﺭﺍﻥ ﺑﻪ ﺗﺭﺣﻡ ﻧﻳﺎﺯی ﻧﺩﺍﺭﻳﻡ ﻣﺎ ﺍﻣﺩﻩ ﺍﻳﻡ ﮐﻪ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺯﻧﺩﮔﻳﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻬﺗﺭ
ﺑﺳﺎﺯﻳﻡ ﻟﺣﻅﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﻬﺎﺟﺭﺍﻥ ﺳﭘﺭی ﮐﺭﺩﻳﻡ ﺧﻳﻠﯽ ﺍﺯ ﺍﻧﺳﺎﻧﻬﺎ ﺍﺯ
!ﺗﺻﻭﺭﺵ ﻋﺎﺟﺯ ﻫﺳﺗﻳﺩ
ﻣﻬﺎﺟﺭﺍﻥ ﻗﻬﺭﻣﺎﻥ ﻫﺎی ﺷﺟﺎﻉ ﻗﺻﻪ ﺍی ﻫﺳﺗﻧﺩ ﮐﻪ ﺑﺭﺍی ﺟﻧﮕﻳﺩﻥ ﺑﺎ ﻫﺭ
.ﭼﻳﺯی ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺍﻧﺩ
…ﻗﻬﺭﻣﺎﻥ ﻫﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺑﺩﻥ ﻫﺎی ﺁﻫﻧﻳﻥ ﻭ ﻧﻳﺭﻭﻳﯽ ﺧﺎﺭﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ
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ﻋﻧﺩﻣﺎ ﺗﻣﺗﻠﻙ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ
()ﺍﻟﺟﺯء ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ

 ﻋﺑﺩ, ﻧﻭﺭﺍ ﺍﻟﻔﺿﻠﻲ, ﺯﻳﻥ ﻋﻠﻲ, ﺍﻭﻣﻳﺭ ﻓﺎﺭﻭﻕ,ﻣﺭﺗﺟﻰ ﺭﺣﻳﻣﻲ
ﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﻣﺩ ﷲ

Αν έχεις θέληση...
Των ΜΟΡΤΕΖΆ ΡΑΧΙΜΊ, ΟΥΜΈΡ ΦΑΡΟΎΚ,
ΖΈΙΝ ΑΛΊ, ΝΟΎΡΑ ΑΛ ΦΑΝΤΛΊ, ΑΜΠΝΤΟΎΛ
ΡΑΧΜΆΝ ΜΑΝΤΑΛΆ

Η

Αλία αλ Αΐσα είναι η μοναδική έφηβη
αθλήτρια που γνωρίσαμε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού μας με τους πρόσφυγες παραολυμπιακούς αθλητές,
το οποίο ξεκινήσαμε στο 11ο τεύχος
των «Αποδημητικών Πουλιών». Γεννημένη πριν
από 17 χρόνια στην Ελλάδα από Σύρους γονείς,
χαμογελάει πλατιά όταν μιλά για το άθλημά της,
το μπότσια.
Μπορείς να μας μιλήσεις για το μπότσια;
Νιώθω χαρούμενη, μου αρέσει να ενθαρρύνω
τα παιδιά και τον εαυτό μου.
Θα ήθελες να φτάσεις στους Παραολυμπιακούς Αγώνες;
Θα ήθελα να συμμετάσχω σε αγώνες στο εξωτερικό.
Γιατί διάλεξες το μπότσια;
Κάνω και ποδήλατο, απλά εστιάζω περισσότερο
στο μπότσια.
Ποιο είναι το μήνυμα που στέλνεις σε άτομα
με αναπηρία;
Θα ήθελα να τους ενθαρρύνω να παίξουν καλά.
Να μην απομονωθούν, να βγουν έξω, να κάνουν
φιλίες. Εγώ έκανα φιλίες μέσω του αθλήματος.
Τους συνιστώ να κάνουν μπότσια ή οποιοδήποτε
άλλο άθλημα.
Τι έχεις καταφέρει να κάνεις μέσω του μπότσια;
Για μένα το μπότσια είναι ότι έρχομαι εδώ,
περνάω ωραία, μαθαίνω. Στην αρχή δεν ήξερα να
παίζω καλά, αλλά τώρα είμαι καλύτερη.
Τι σου προσφέρει το μπότσια;
Μου προσφέρει την πιθανότητα να παίζω και
να κερδίζω βραβεία. Ολοι αυτοί οι αθλητές, όμως,
χρειάζονται και κάποιον να τους στηρίζει, έτσι
ώστε όλα τα όνειρα κάποια στιγμή να πάψουν να
είναι όνειρα και να γίνουν χειροπιαστή πραγματικότητα.
Ο ΒΑΣΊΛΗΣ ΚΑΛΎΒΑΣ εργάζεται στην Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή ως τεχνικός διευθυντής αθλημάτων και υπεύθυνος των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, μέρος των οποίων είναι και το
πρόγραμμα για τους πρόσφυγες παραολυμπιακούς
αθλητές.
Πώς προέκυψε η ιδέα για την παραολυμπιακή ομάδα προσφύγων;
Στην Παραολυμπιακή Επιτροπή δίνουμε μεγάλη σημασία στην εκπαίδευση και χρησιμοποιούμε τα παραολυμπιακά αθλήματα αλλά και τους
Παραολυμπιακούς Αγώνες ως παραδείγματα για
να διδάξουμε στην κοινωνία την ισότητα, τον σεβασμό στη διαφορετικότητα και τον σεβασμό στις
διαφορές ανάμεσα στους ανθρώπους. Είναι λοιπόν
ήδη μεγάλο μέρος της νοοτροπίας μας όλο αυτό
και όταν προέκυψε η μεγάλη προσφυγική κρίση
στην Ελλάδα, μου ήρθε και αυτή η ιδέα, η οποία
μπόρεσε να πραγματοποιηθεί με τη βοήθεια του
Agitos Foundation.
Πόσα είναι τα αθλήματα στα οποία συμμετέχουν οι πρόσφυγες αθλητές;
Νομίζω πως είναι έξι. Οι περισσότεροι έχουν
τώρα αρχίσει να ασχολούνται με τον αθλητισμό,
οπότε προσπαθούμε να τους κάνουμε να δοκιμάσουν όσο περισσότερα αθλήματα γίνεται. Οι αθλητές που έχουμε βρει μέχρι στιγμής, όμως, ασχο-

λούνται κυρίως με τον στίβο, την κολύμβηση, την
ξιφασκία σε αμαξίδιο και το μπότσια. Την πρώτη
χρονιά του προγράμματος είχαμε και αθλητές που
έκαναν άρση βαρών.

Πόσοι πρόσφυγες αθλητές υπάρχουν αυτήν
τη στιγμή στην Ελλάδα;
Είχαμε περίπου 20 αθλητές από την αρχή του
προγράμματος. Την τελευταία χρονιά το μάξιμουμ
που φτάσαμε ήταν 13 γιατί πολλοί από αυτούς
βρίσκονται πλέον σε άλλες χώρες. Κάποιοι πήγαν
σε χώρες της Ευρώπης και κάποιοι γύρισαν στις
πατρίδες τους. Αυτήν τη στιγμή, λοιπόν, έχουμε
6 αθλητές. Ψάχνουμε όμως συστηματικά νέους
αθλητές, οπότε αυτός ο αριθμός αλλάζει συνεχώς.
Από ποιες χώρες προέρχονται αυτοί οι αθλητές;
Το 90% είναι από τη Συρία και το Ιράκ. Είχαμε
και κάποιους από τη Σομαλία και το Πακιστάν στο
παρελθόν.
Σε ποια αθλήματα συμμετέχουν αυτοί οι
αθλητές και πώς καταφέρατε να τους βρείτε;
Συνεργαστήκαμε με την UNHCR επειδή αυτοί
έχουν όλες τις πληροφορίες για τους πρόσφυγες
και το πού ζουν. Αφού, λοιπόν, είχαμε τους αριθμούς και τα ονόματα των ΜΚΟ που ασχολούνταν
με τις περιπτώσεις τους, επικοινωνήσαμε μαζί
τους, κάναμε συναντήσεις, μας έδωσαν τα ονόματά
τους και μας βοήθησαν παρέχοντάς μας κοινωνικούς λειτουργούς και μεταφραστές. Οταν τους
συναντάμε τους μιλάμε για τα παραολυμπιακά
αθλήματα, τους δείχνουμε εικόνες και βίντεο, τους
εξηγούμε περί τίνος πρόκειται και, αν ενδιαφέρονται, τους φέρνουμε στο γήπεδο για να κάνουν και
λίγη προπόνηση.
Τι ακριβώς παρέχει η Παραολυμπιακή Επιτροπή στους αθλητές; Για παράδειγμα, λαμβάνουν φαγητό και στέγη από εσάς;
Εμείς τους προσφέρουμε ό,τι έχει να κάνει με
τον αθλητισμό. Δεν τους δίνουμε φαγητό και στέγη
γιατί αυτά τα έχουν αναλάβει οι ΜΚΟ και κάποιες
άλλες υπηρεσίες. Εμείς τους στηρίζουμε σε ό,τι
έχει να κάνει με τον αθλητισμό. Για παράδειγμα,
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φροντίζουμε να έχουν πρόσβαση σε γήπεδα, τους
παρέχουμε το προσωπικό και τους προπονητές
μας, όπως και εξοπλισμό. Επίσης, τους δίνουμε την
ευκαιρία να συμμετέχουν σε διοργανώσεις. Αρα,
ό,τι έχει να κάνει με τον αθλητισμό μπορούμε να
τους το προσφέρουμε.
Ποιον εκπροσωπούν αυτοί οι αθλητές, τις
χώρες τους;
Επειτα από συζήτηση και συμφωνία με τη Διεθνή Παραολυμπιακή Επιτροπή, δημιουργήθηκε η
ομάδα των Ανεξάρτητων Παραολυμπιακών Αθλητών. Με αυτόν τον τρόπο όσοι πρόσφυγες αθλητές
θέλουν να συμμετάσχουν και να αγωνιστούν σε
διεθνείς διοργανώσεις, εκπροσωπούν αυτήν την
ομάδα, πράγμα που σημαίνει ότι δεν παίζουν για
τη χώρα τους ή την Ελλάδα, αλλά για την ομάδα
των Ανεξάρτητων Παραολυμπιακών Αθλητών και
σημαία τους είναι η σημαία της Διεθνούς Παραολυμπιακής Επιτροπής. Αν μάλιστα ένας από αυτούς τους αθλητές πάρει χρυσό μετάλλιο, τότε θα
ακουστεί ο ύμνος της Διεθνούς Παραολυμπιακής
Επιτροπής.
Με ποιον τρόπο κάνετε τους πρόσφυγες να
δείξουν ενδιαφέρον για τα παραολυμπιακά
αθλήματα;
Για κάποιο λόγο απάντησαν όλοι πολύ θετικά
στην πρόσκλησή μας. Σχεδόν όλοι τους ήθελαν
να μάθουν περισσότερα. Ισως επειδή το βλέπουν
ως μια νέα αρχή ή ίσως επειδή η καθημερινότητά
τους είναι γεμάτη δυστυχία και ήθελαν να κάνουν
κάτι πιο αισιόδοξο, οπότε δεν ήταν δύσκολο για
μας να τους κάνουμε να εμπλακούν. Επίσης ήμασταν πολύ φιλικοί μαζί τους και τους παρείχαμε
τις ίδιες υπηρεσίες που δίνουμε και στους δικούς
μας αθλητές. Δεν τους μισο-υποστηρίζουμε. Τους
δώσαμε πρόσβαση στα καλύτερα γήπεδά μας,
στους καλύτερους προπονητές και τον καλύτερο εξοπλισμό μας, τους δώσαμε την ευκαιρία να
συμμετάσχουν στα εθνικά μας πρωταθλήματα.
Νομίζω πως αυτό τους παρακίνησε ακόμα περισσότερο, επειδή ήξεραν ότι τους αντιμετωπίζουμε
όπως όλους τους αθλητές, όπως τους δικούς μας
αθλητές.

ﻋﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﺋﺷﺔ ﻫﻲ ﺃﺻﻐﺭ ﺭﻳﺎﺿﻳﺔ ﻣﺭﺍﻫﻘﺔ ﺗﻌﺭﻓﻧﺎ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺧﻼﻝ
ﺯﻳﺎﺭﺗﻧﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻼﻋﺑﻳﻥ ﺍﻟﺑﺎﺭﺍﻟﻣﺑﻳﻳﻥ ﻭ ﺍﻟﺗﻲ ﺑﺩﺃﻧﺎ ﺑﺎﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﺩ
 ﻋﺎﻟﻳﺔ, ﻋﺎﻣﺎ ً ﻣﻥ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺳﻭﺭﻳﺔ۱۷  ﻋﺎﻟﻳﺔ ﻭﻟﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻳﻭﻧﺎﻥ ﻣﻧﺫ.۱۱
. ﺍﻟﺑﻭﺗﺷﻳﺎ,ﺗﺑﺗﺳﻡ ﺍﺑﺗﺳﺎﻣﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﺗﺗﻛﻠﻡ ﻋﻥ ﺭﻳﺎﺿﺗﻬﺎ ﺍﻟﻣﻔﺿﻠﺔ
ﻫﻝ ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻙ ﺍﻟﺗﺣﺩﺙ ﺇﻟﻳﻧﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺑﻭﺷﻳﺎ؟
.ً ﺃﻗﻭﻡ ﺑﺗﺷﺟﻳﻊ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﻭ ﻫﻡ ﻳﻘﻭﻣﻭﻥ ﺑﺗﺷﺟﻳﻌﻲ ﺃﻳﺿﺎ,ﺃﺷﻌﺭ ﺑﺎﻟﺳﻌﺎﺩﺓ
ﻫﻝ ﺳﺗﻭﺩﻳﻥ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﻟﻸﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﺑﺎﺭﺍﻟﻣﺑﻳﺔ؟
.ﻧﻌﻡ ﺳﺄﻭﺩ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﺑﺎﺭﺍﻟﻣﺑﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺳﺗﻘﺎﻡ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻳﻭﻧﺎﻥ
ﻟﻣﺎﺫﺍ ﺍﺧﺗﺭﺕ ﺍﻟﺑﻭﺷﻳﺎ؟
 ﻟﻛﻧﻧﻲ ﺃﺭﻛﺯ ﺍﻛﺛﺭ ﻋﻠﻰ,ﺃﻣﺎﺭﺱ ﺃﻳﺿﺎ ً ﺭﻳﺎﺿﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺟﺔ ﺍﻟﻬﻭﺍﺋﻳﺔ
ﺍﻟﺑﻭﺷﻳﺎ؟
ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻭﺩﻳﻥ ﺍﺭﺳﺎﻟﻬﺎ ﻟﻸﺷﺧﺎﺹ ﻣﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ؟
 ﻋﻠﻳﻬﻡ ﺑﻌﺩﻡ ﺍﻹﻧﻌﺯﺍﻝ ﻋﻥ.ﺃﻭﺩ ﺗﺷﺟﻳﻌﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻌﺏ ﺑﺷﻛﻝ ﺟﻳﺩ
ً  ﺷﺧﺻﻳﺎ. ﻋﻠﻳﻬﻡ ﺑﺎﻟﺧﺭﻭﺝ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻧﺯﻝ ﻭ ﺗﻛﻭﻳﻥ ﺻﺩﺍﻗﺎﺕ,ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
 ﺃﻧﺻﺣﻬﻡ.ﻗﻣﺕ ﺑﺗﻛﻭﻳﻥ ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺻﺩﺍﻗﺎﺕ ﻋﺑﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻳﺎﺿﺔ
.ﺑﻣﻣﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺑﻭﺗﺷﻳﺎ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺭﻳﺎﺿﺔ ﺃﺧﺭﻯ
 ﻣﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻧﺟﺣﺕ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳﻘﻪ ﻋﺑﺭ ﺍﻟﺑﻭﺗﺷﻳﺎ؟,ﻋﻠﻳﺎ
 ﻗﺿﺎء ﻭﻗﺕ ﻣﻣﺗﻊ ﻭ,ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻲ ﺍﻟﺑﻭﺷﻳﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻘﺩﻭﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﻣﺭﻳﻥ
 ﻓﻲ ﺍﻟﺑﺩﺍﻳﺔ ﻟﻡ ﺃﻛﻥ ﺃﻟﻌﺏ ﺑﺷﻛﻝ ﺟﻳﺩ ﻭ ﻟﻛﻥ ﻣﺳﺗﻭﺍﻱ ﺍﻻﻥ.ﺍﻟﺗﻌﻠﻡ
.ﺃﻓﺿﻝ
ﻣﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﻘﺩﻣﻪ ﻟﻙ ﺭﻳﺎﺿﺔ ﺍﻟﺑﻭﺷﻳﺎ؟
, ﺟﻣﻳﻊ ﻫﺅﻻء ﺍﻟﺭﻳﺎﺿﻳﻳﻥ.ﺍﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﻠﻌﺏ ﻭ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺟﻭﺍﺋﺯ
 ﻭ ﺫﻟﻙ ﻟﺟﻌﻝ ﺃﺣﻼﻣﻬﻡ,ﻳﺣﺗﺎﺟﻭﻥ ﻷﺷﺧﺎﺹ ﻳﺩﻋﻣﻭﻧﻬﻡ ﻣﻥ ﺍﻟﺧﻠﻑ
.ﺣﻘﻳﻘﺔ ﻓﻌﻠﻳﺔ
ﻓﺎﺳﻳﻠﻳﺱ ﻛﺎﻟﻳﻔﺎﺱ ﻳﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺑﺎﺭﺍﻟﻣﺑﻳﺔ ﺍﻟﻳﻭﻧﺎﻧﻳﺔ ﻛﻣﺩﻳﺭ ﺭﻳﺎﺿﻲ
 ﻭ ﺃﺣﺩﻫﺎ ﻫﻭ ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺭﻳﺎﺿﺎﺕ,ﺗﻘﻧﻲ ﻭ ﻣﺳﺋﻭﻝ ﻋﻥ ﺍﻟﺑﺭﺍﻣﺞ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ
.ﺍﻟﺑﺎﺭﺍﻟﻣﺑﻳﺔ ﻟﻼﺟﺋﻳﻥ
ﻛﻳﻑ ﻅﻬﺭﺕ ﻓﻛﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﻳﻕ ﺍﻟﺑﺎﺭﺍﻟﻣﺑﻲ ﻟﻼﺟﺋﻳﻥ ؟
 ﻧﻌﻁﻲ ﺍﻫﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻣﻭﺳﻌﺎ ً ﻟﻠﺗﻌﻠﻳﻡ ﻭ ﻧﺳﺗﻌﻣﻝ,ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺑﺎﺭﺍﻟﻣﺑﻳﺔ
ﺍﻟﺭﻳﺎﺿﺎﺕ ﺍﻟﺑﺎﺭﺍﻟﻣﺑﻳﺔ ﻭ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﺑﺎﺭﺍﻟﻣﺑﻳﺔ ﻛﺄﻣﺛﻠﺔ ﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
.ﺣﻭﻝ ﺍﻟﻣﺳﺎﻭﺍﺓ ﻭ ﺍﺣﺗﺭﺍﻡ ﺍﻻﺧﺗﻼﻑ ﻓﻲ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻧﺎﺱ
ﻛﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻣﻭﺭ ﺗﺷﻛﻝ ﺟﺯﺋﺎ ً ﻛﺑﻳﺭﺍً ﻣﻥ ﻁﺭﻳﻘﺔ ﺗﻔﻛﻳﺭﻧﺎ ﻭ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﺑﺩﺃﺕ
 ﺧﻁﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﻲ ﻓﻛﺭﺓ ﺍﻗﺗﺭﺍﺡ ﻫﺫﺍ,ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻠﺟﻭء ﺍﻟﻛﺑﻳﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻳﻭﻧﺎﻥ
Agitos
ﺍﻟﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﺑﺩﻋﻡ ﻭ ﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﻣﻧﻅﻣﺔ ﺍﻏﻳﺗﻭﺱ
.Foundation
ﻛﻡ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺭﻳﺎﺿﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺷﺎﺭﻙ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻼﺟﺋﻭﻥ ﺍﻟﺭﻳﺎﺿﻳﻭﻥ؟
, ﺃﻏﻠﺑﻳﺗﻬﻡ ﺑﺩﺋﻭﺍ ﺍﻻﻥ ﺑﻣﻣﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺭﻳﺎﺿﺔ. ﺭﻳﺎﺿﺎﺕ6 ﺃﻋﺗﻘﺩ ﺑﺎﻥ ﻫﻧﺎﻟﻙ
.ﻟﻬﺫﺍ ﻧﺣﺎﻭﻝ ﺃﻥ ﻧﺟﻌﻠﻬﻡ ﻳﺟﺭﺑﻭﻥ ﺃﻛﺑﺭ ﻋﺩﺩ ﻣﻣﻛﻥ ﻣﻥ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ
ﺍﻟﺭﻳﺎﺿﻳﻭﻥ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻭﺟﺩﻧﺎﻫﻡ ﺣﺗﻰ ﺍﻟﻠﺣﻅﺔ ﻳﻣﺎﺭﺳﻭﻥ ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎﻡ ﺃﻟﻌﺎﺏ
 ﻓﻲ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ. ﺍﻟﻣﺑﺎﺭﺯﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻛﺭﺳﻲ ﻭ ﺍﻟﺑﻭﺷﻳﺎ, ﺍﻟﺳﺑﺎﺣﺔ,ﺍﻟﻘﻭﻯ
.ﻣﻥ ﺍﻟﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﻛﺎﻥ ﻟﺩﻳﻧﺎ ﺭﻳﺎﺿﻳﻭﻥ ﻳﻣﺎﺭﺳﻭﻥ ﺃﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﻘﻭﻯ
ﻣﺎ ﻫﻭ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺭﻳﺎﺿﻳﻳﻥ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻳﻭﻧﺎﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﺣﻅﺔ؟
 ﻓﻲ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻷﺧﻳﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩﺩ. ﺭﻳﺎﺿﻲ ﻣﻧﺫ ﺑﺩﺍﻳﺔ ﺍﻟﺑﺭﻧﺎﻣﺞ20 ﻛﺎﻥ ﻫﻧﺎﻟﻙ
 ﺭﻳﺎﺿﻳﺎ ً ﺣﻳﺙ ﺍﻟﻛﺛﻳﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﺭﻳﺎﺿﻳﻳﻥ ﺍﻻﺧﺭﻳﻥ13 ﺍﻷﻗﺻﻰ ﻛﺎﻥ
 ﺍﻟﺑﻌﺽ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻭ ﺍﻟﺑﻌﺽ.ًﻳﺗﻭﺍﺟﺩﻭﻥ ﻓﻲ ﺑﻠﺩﺍﻥ ﺃﺧﺭﻯ ﺣﺎﻟﻳﺎ
 ﻟﻛﻧﻧﺎ ﻧﺑﺣﺙ. ﺭﻳﺎﺿﻳﻳﻥ6  ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﺣﻅﺔ ﻟﺩﻳﻧﺎ.ﺍﻻﺧﺭ ﻋﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺑﻼﺩﻩ
ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺳﺗﻣﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﻳﺎﺿﻳﻳﻥ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻋﻁﻳﺗﻛﻡ ﺇﻳﺎﻩ ﻓﻲ ﺗﻐﻳﺭ
.ﻣﺳﺗﻣﺭ
ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺑﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺄﺗﻲ ﻣﻧﻬﺎ ﻫﺅﻻء ﺍﻟﺭﻳﺎﺿﻳﻭﻥ؟
 ﻛﺎﻥ ﻟﺩﻳﻧﺎ. ﻣﻥ ﺍﻟﺭﻳﺎﺿﻳﻳﻥ ﻳﺄﺗﻭﻥ ﻣﻥ ﺳﻭﺭﻳﺎ ﻭ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ%90
.ﺭﻳﺎﺿﻳﻭﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﺻﻭﻣﺎﻝ ﻭ ﺑﺎﻛﺳﺗﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺎﺿﻲ
ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺭﻳﺎﺿﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺷﺎﺭﻙ ﺑﻬﺎ ﻫﺅﻻء ﺍﻟﺭﻳﺎﺿﻳﻭﻥ ﻭ ﻛﻳﻑ ﻧﺟﺣﺗﻡ
ﻓﻲ ﺇﻳﺟﺎﺩﻫﻡ؟
ﺗﻌﺎﻭﻧﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﻔﻭﺿﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻳﺎ ﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﻼﺟﺋﻳﻥ ﻭ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻣﻠﻙ ﺟﻣﻳﻊ
 ﻣﻥ ﺍﻟﻠﺣﻅﺔ ﺍﻟﺗﻲ.ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻋﻥ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻼﺟﺋﻳﻥ ﻭ ﺃﻣﺎﻛﻥ ﺇﻗﺎﻣﺗﻬﻡ
ﺃﻋﻁﻭﻧﺎ ﻓﻳﻬﺎ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﻭ ﺃﺳﻣﺎء ﺍﻟﻣﻧﻅﻣﺎﺕ ﺍﻟﻐﻳﺭ ﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻌﻧﻲ
 ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺎﻟﺗﻭﺍﺻﻝ ﻣﻌﻬﻡ ﻭ ﻋﻘﺩ ﺑﻌﺽ,ﺑﺣﺎﻻﺕ ﻫﺅﻻء ﺍﻟﻼﺟﺋﻳﻥ
 ﺃﻋﻁﻭﻧﺎ ﺃﺳﻣﺎء ﺑﻌﺽ ﺍﻟﻼﺟﺋﻳﻥ ﻭ ﺳﺎﻋﺩﻭﻧﺎ ﺑﺗﻭﻓﻳﺭ,ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎﺕ
 ﻋﻧﺩﻣﺎ.ﻋﺎﻣﻠﻳﻥ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﻳﻳﻥ ﻭ ﻣﺗﺭﺟﻣﻳﻥ ﻟﻠﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻭﺍﺻﻝ ﻣﻌﻬﻡ
 ﻧﺭﻳﻬﻡ ﺻﻭﺭﺍً ﻭ,ﻧﻠﺗﻘﻲ ﺑﺎﻟﻼﺟﺋﻳﻥ ﻧﺣﺩﺛﻬﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﻳﺎﺿﺎﺕ ﺍﻟﺑﺎﺭﺍﻟﻣﺑﻳﺔ
 ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳﻅﻬﺭﻭﻥ, ﻧﺷﺭﺡ ﻟﻬﻡ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻳﺎﺿﺎﺕ,ﻣﻘﺎﻁﻊ ﻓﻳﺩﻳﻭ
. ﻧﺣﺿﺭﻫﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﻠﻌﺏ ﻟﻳﻘﻭﻣﻭﺍ ﺑﺑﻌﺽ ﺍﻟﺗﻣﺭﻳﻧﺎﺕ,ًﺍﻫﺗﻣﺎﻣﺎ
 ﻫﻝ,ﻣﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﻭﻓﺭﻩ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺑﺎﺭﺍﻟﻣﺑﻳﺔ ﻟﻠﺭﻳﺎﺿﻳﻳﻥ؟ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ
ﻗﺑﻠﻛﻡ؟
ﻣﻥ
ﺳﻛﻥ
ﺃﻭ
ﻁﻌﺎﻡ
ﻋﻠﻰ
ﻳﺣﺻﻠﻭﻥ
ً  ﻻ ﻧﻌﻁﻳﻬﻡ ﻁﻌﺎﻣﺎ ً ﺃﻭ ﻣﺳﻛﻧﺎ.ﻧﺣﻥ ﻧﻭﻓﺭ ﻟﻬﻡ ﻛﻝ ﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﺎﻟﺭﻳﺎﺿﺔ
ﻷﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻣﻭﺭ ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻬﻡ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻧﻅﻣﺎﺕ ﺍﻟﻐﻳﺭ
 ﻧﺣﻥ ﻧﺩﻋﻣﻬﻡ ﺑﻛﻝ ﺷﻲء ﻳﺗﻌﻠﻕ.ﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﻭ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻷﺧﺭﻯ
 ﻣﺩﺭﺑﻳﻥ ﻣﻥ, ﻧﺅﻣﻥ ﻟﻬﻡ ﻣﻼﻋﺑﺎ ً ﻟﻠﺗﻣﺭﻳﻥ, ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ.ﺑﺎﻟﺭﻳﺎﺿﺔ
 ﻧﻌﻁﻳﻬﻡ ﺍﻟﻔﺭﺻﺔ,ً ﺃﻳﺿﺎ.ﻁﺎﻗﻣﻧﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺳﺗﻠﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟﺭﻳﺎﺿﺔ
 ﻧﻘﺩﻡ ﻟﻬﻡ ﻛﻝ ﺷﻲء ﻣﺗﻌﻠﻕ, ﺑﻛﻠﻣﺎﺕ ﺃﺧﺭﻯ.ﻟﻠﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﻁﻭﻻﺕ
.ﺑﺎﻟﺭﻳﺎﺿﺔ
ﻣﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﻔﺭﻳﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻣﺛﻠﻪ ﻫﺅﻻء ﺍﻟﺭﻳﺎﺿﻳﻭﻥ؟ ﻫﻝ ﻳﻣﺛﻠﻭﻥ ﻓﺭﻕ
ﺑﻼﺩﻫﻡ؟
 ﻋﻠﻰ ﺗﺷﻛﻳﻝ ﻓﺭﻳﻕ,ﺍﺗﻔﻘﻧﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺑﺎﺭﺍﻟﻣﺑﻳﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﺑﻌﺩ ﻧﻘﺎﺵ ﻣﻌﻬﻡ
 ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻼﺟﺋﻳﻥ, ﺑﻬﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻳﻘﺔ.ﺍﻟﺭﻳﺎﺿﻳﻳﻥ ﺍﻟﺑﺎﺭﺍﻟﻳﻣﺑﻳﻳﻥ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻠﻳﻥ
 ﻣﻣﺎ, ﺳﻳﻣﺛﻠﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﻳﻕ,ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻳﻭﺩﻭﻥ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻓﺳﺎﺕ ﺩﻭﻟﻳﺔ
 ﻟﻛﻥ ﻟﻔﺭﻳﻕ ﺍﻟﺭﻳﺎﺿﻳﻳﻥ,ﻳﻌﻧﻲ ﺃﻧﻬﻡ ﻻ ﻳﻠﻌﺑﻭﻥ ﻟﺑﻼﺩﻫﻡ ﺃﻭ ﻟﻠﻳﻭﻧﺎﻥ
 ﻓﻲ.ﺍﻟﺑﺎﺭﺍﻟﻣﺑﻳﻳﻥ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻠﻳﻥ ﻭ ﻋﻠﻣﻬﻡ ﻫﻭ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺑﺎﺭﺍﻟﻣﺑﻳﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ
 ﺳﻳﺗﻡ ﻋﺯﻑ,ﺣﺎﻝ ﻧﺟﺢ ﺃﺣﺩ ﻫﺅﻻء ﺍﻟﺭﻳﺎﺿﻳﻳﻥ ﺑﺎﻟﻔﻭﺯ ﻓﻲ ﻣﻳﺩﺍﻟﻳﺔ ﻣﺎ
.ﻧﺷﻳﺩ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺑﺎﺭﺍﻟﻣﺑﻳﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﺍﺛﻧﺎء ﺍﻟﺗﺗﻭﻳﺞ
ﺑﺄﻱ ﻁﺭﻳﻘﺔ ﺗﺟﻌﻠﻭﻥ ﺍﻟﻼﺟﺋﻳﻥ ﻳﻬﺗﻣﻭﻥ ﺑﺎﻟﺭﻳﺎﺿﺎﺕ ﺍﻟﺑﺎﺭﺍﻟﻣﺑﻳﺔ؟
 ﻛﺎﻧﺕ ﺇﺟﺎﺑﺔ ﺍﻟﺟﻣﻳﻊ ﺇﻳﺟﺎﺑﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺭﺿﻧﺎ ﻟﻬﻡ ﻟﻺﻧﺿﻣﺎﻡ,ﻟﺳﺑﺏ ﻣﺎ
. ﺟﻣﻳﻌﻬﻡ ﺗﻘﺭﻳﺑﺎ ً ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻳﻌﺭﻑ ﺃﻣﻭﺭﺍً ﺃﻛﺛﺭ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻳﺎﺿﺎﺕ.ﺇﻟﻳﻧﺎ
ﺭﺑﻣﺎ ﻷﻧﻬﻡ ﻳﺭﻳﺩﻭﻥ ﺍﻟﻘﻳﺎﻡ ﺑﺑﺩﺍﻳﺔ ﺟﺩﻳﺩﺓ ﻓﻲ ﺣﻳﺎﺗﻬﻡ ﺃﻭ ﺭﺑﻣﺎ ﻷﻥ ﺣﻳﺎﺗﻬﻡ
 ﺑﻧﺎ ًء,ًﺍﻟﻳﻭﻣﻳﺔ ﻣﻠﻳﺋﺔ ﺑﺎﻷﺣﺯﺍﻥ ﻣﻣﺎ ﻳﺩﻓﻌﻬﻡ ﻟﻠﻘﻳﺎﻡ ﺑﺄﺷﻳﺎء ﺃﻛﺛﺭ ﺗﻔﺎﺅﻻ
.ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻟﻡ ﻳﻛﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﺻﻌﺏ ﺇﻗﻧﺎﻋﻬﻡ ﺑﻣﻣﺎﺭﺳﺔ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﺑﺎﺭﺍﻟﻣﺑﻳﺔ
ﻣﻥ ﻧﺎﺣﻳﺗﻧﺎ ﻛﻧﺎ ﻭﺩﻭﺩﻳﻥ ﺟﺩﺍً ﻣﻌﻬﻡ ﻭ ﻗﺩﻣﻧﺎ ﻟﻬﻡ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ
 ﺃﻋﻁﻳﻧﺎﻫﻡ ﺇﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﻭﻟﻭﺝ." ﻻ ﻧﻭﻓﺭ ﻟﻬﻡ "ﻧﺻﻑ ﺩﻋﻡ.ﻧﻘﺩﻣﻬﺎ ﻟﺭﻳﺎﺿﻳﻳﻧﺎ
 ﺃﻋﻁﻳﻧﺎﻫﻡ, ﻭ ﺃﻓﺿﻝ ﻣﺩﺭﺑﻳﻧﺎ ﻭ ﺃﻓﺿﻝ ﻣﺳﺗﻠﺯﻣﺎﺗﻧﺎ,ﺃﻓﺿﻝ ﻣﻼﻋﺑﻧﺎ
 ﺃﻋﺗﻘﺩ ﺑﺄﻥ ﻫﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺳﺑﺑﺎ ً ﺍﺧﺭ.ﺍﻟﻔﺭﺻﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺑﻁﻭﻻﺗﻧﺎ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ
ﺩﻓﻌﻬﻡ ﻟﻼﺳﺗﻣﺭﺍﺭ ﺑﻣﻣﺎﺭﺳﺔ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﺑﺎﺭﺍﻟﻣﺑﻳﺔ ﻷﻧﻧﺎ ﻧﻌﺎﻣﻠﻬﻡ ﻛﻣﺎ
.ﻧﻌﺎﻣﻝ ﺟﻣﻳﻊ ﺭﻳﺎﺿﻳﻳﻧﺎ
 ﺑﻬﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻳﻘﺔ ﻳﻣﺛﻝ ﺍﻟﺭﻳﺎﺿﻳﻭﻥ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻠﻭﻥ,ﻛﻣﺎ ﺷﺭﺣﻧﺎ ﻟﻛﻡ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ
 ﻭ ﻫﻭ ﺣﺗﻰ,ً ﻣﺷﺎﺭﻛﺗﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﻁﻭﻻﺕ ﺗﻌﻁﻳﻧﺎ ﺩﺭﺳﺎ ً ﻛﺑﻳﺭﺍ.ﻓﺭﻳﻘﻬﻡ
 ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻳﻧﺎ ﺃﻥ ﻧﺿﻊ ﻛﻝ ﺟﻬﺩﻧﺎ ﻭ,ﻧﺣﻥ ﻛﺄﺷﺧﺎﺹ ﻻ ﺗﻣﻠﻙ ﺇﻋﺎﻗﺔ
ﻗﻭﺗﻧﺎ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺗﺣﺳﻳﻥ ﺣﻳﺎﺗﻧﺎ ﻛﻣﺎ ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻧﺷﺟﻊ ﺟﻣﻳﻊ ﻣﻥ ﻳﺷﺎﺭﻙ
 ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻳﻧﺎ ﺃﻥ ﻧﻛﻭﻥ ﻓﺧﻭﺭﻳﻥ ﺑﺎﻷﺷﺧﺎﺹ.ﻓﻲ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﺑﺎﺭﺍﻟﻣﺑﻳﺔ
ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻻ ﻳﺗﺭﻛﻭﻥ ﻣﺟﺎﻻً ﻟﻺﻋﺎﻗﺔ ﻟﺗﺷﻛﻝ ﻋﻘﺑﺔ ﻓﻲ ﺣﻳﺎﺗﻬﻡ ﻭ ﺍﻟﺫﻳﻥ
ﻳﺿﻌﻭﻥ ﻛﻝ ﻗﻭﺍﻫﻡ ﻟﻳﻅﻬﺭﻭﺍ ﻟﻧﺎ ﺑﺄﻧﻧﺎ ﺟﻣﻳﻌﺎ ً ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻧﺎ ﺃﻥ ﻧﺻﺑﺢ ﺃﻓﺿﻝ
.ﻣﻣﺎ ﻧﺗﻭﻗﻊ
ﻋﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﺋﺷﺔ ﻫﻲ ﺃﺻﻐﺭ ﺭﻳﺎﺿﻳﺔ ﻣﺭﺍﻫﻘﺔ ﺗﻌﺭﻓﻧﺎ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺧﻼﻝ
ﺯﻳﺎﺭﺗﻧﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻼﻋﺑﻳﻥ ﺍﻟﺑﺎﺭﺍﻟﻣﺑﻳﻳﻥ ﻭ ﺍﻟﺗﻲ ﺑﺩﺃﻧﺎ ﺑﺎﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﺩ
 ﻋﺎﻟﻳﺔ, ﻋﺎﻣﺎ ً ﻣﻥ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺳﻭﺭﻳﺔ۱۷  ﻋﺎﻟﻳﺔ ﻭﻟﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻳﻭﻧﺎﻥ ﻣﻧﺫ.۱۱
. ﺍﻟﺑﻭﺗﺷﻳﺎ,ﺗﺑﺗﺳﻡ ﺍﺑﺗﺳﺎﻣﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﺗﺗﻛﻠﻡ ﻋﻥ ﺭﻳﺎﺿﺗﻬﺎ ﺍﻟﻣﻔﺿﻠﺔ
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Του ΜΟΡΤΕΖΆ ΡΑΧΙΜΊ

Τ

ι νομίζετε ότι είναι το
θέατρο για τους νέους;
Απλώς μια βαρετή ερμηνεία με μουσική και
πολύχρωμα κοστούμια;
Τότε μάλλον δεν ξέρετε ότι χάνετε
μια μοναδικά δυνατή εμπειρία, που
μπορεί να σας ελκύσει και να αγγίξει
την καρδιά σας.
«Σε όλο τον κόσμο καλλιτέχνες
δημιουργούν μια νέα τάση στο θέατρο για νέους ανθρώπους, η οποία
συνδυάζει την κομψότητα του χορού
με την υποκριτική». Αυτό ήταν γραμμένο στο φυλλάδιο του θεατρικού
έργου του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού και τράβηξε την
προσοχή μου.
Στις μέρες μας οι νέοι έχουν ολοένα και πιο ώριμα οράματα για το θέατρο και αυτό μπορούμε να το δούμε
και στην εφηβική θεατρική ομάδα
του Δικτύου, η οποία ανέβασε τον
«Αμλετ».
Τα πάντα άρχισαν στο Εφηβικό
Δίκτυο. Οσο για το έργο, πρόκειται
για την «Τραγωδία του Αμλετ, πρίγκιπα της Δανίας» του Σέξπιρ. Αλλά
πώς επηρεάζει το θέατρο τη νεολαία;
«Δεν θέλω να φανώ πομπώδης,
αλλά μεγάλο μέρος της τοξικότητας
σ’ αυτόν τον κόσμο προέρχεται από
συλλογική έλλειψη κατανόησης. Δεν
καταλαβαίνουμε ο ένας τον άλλον
και ούτε θέλουμε, αλλά το θέατρο
μας καλεί, μας αναγκάζει να κατανοούμε. Το θέατρο είναι σαν ένα
γυμναστήριο κατανόησης, εκεί πάμε
για να χτίσουμε τους μυς της συμπόνιας, για να μάθουμε να ακούμε, να
καταλαβαίνουμε και να συνδεόμαστε με ανθρώπους που δεν είναι σαν
κι εμάς», μας είπε ο έφηβος που είχε
τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο έργο.
Δέθηκα τόσο πολύ μαζί τους, που
αποφάσισα να γράψω για την ομάδα του «Αμλετ», αφού με κάλεσαν
να δω την παράστασή τους στις 21
Οκτωβρίου, στο θέατρο «Τόπος Αλλού» στην Αθήνα. Μετά την παράσταση είχα την ευκαιρία να πάρω
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Ταλαντούχοι νέοι πίσω
από την αυλαία του Σέξπιρ

συνεντεύξεις από τους συντελεστές
του έργου.
«Το πρώτο θεατρικό εργαστήρι
πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του
2017 στην Αθήνα. Συντονίστηκε από

τη θεατρική γαλλική ομάδα Je Pars
A Zart, οι οποίοι μας προσέγγισαν,
και διήρκεσε μία εβδομάδα. Η ομάδα
τους αποτελούνταν από 7 εφήβους
και 2 ενηλίκους. Ολοι μαζί κάναμε

το εργαστήριο και πήγε πολύ καλά.
Αποτέλεσμα της καλής μας συνεργασίας ήταν η γαλλική ομάδα να καταθέσει πρόταση για συνέχιση των
κοινών μας εργαστηρίων στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus Plus, η
οποία έγινε δεκτή. Το κοινό μας πρόγραμμα ονομάστηκε City Zen Ship
και το πλάνο για τη χρονιά 20172018 ήταν να ταξιδέψει η ελληνική
ομάδα στη Γαλλία και να ανεβάσει
θεατρική παράσταση εκεί. Ετσι, τον
Οκτώβριο του 2017 ξεκίνησαν εβδομαδιαίες δίωρες συναντήσεις, κάθε
Πέμπτη, με 8 συμμετέχοντες και 2
συντονιστές. Κάποιοι από τους εφήβους δεν είχαν θεατρική εμπειρία,
οπότε τους τρεις πρώτους μήνες
κάναμε θεατρικά παιχνίδια. Στη συνέχεια δόθηκε κείμενο και συγκεκριμένα η σκηνοθέτρια Ισμήνη Πρωίου
επέλεξε Σέξπιρ και το έργο “Αμλετ”.
Τον Νοέμβριο του 2017, οι δύο συντονιστές από το γαλλικό γκρουπ
ήρθαν στην Αθήνα και πραγματοποίησαν με τους εφήβους της ελληνικής
ομάδας εργαστήρι κουκλοθέατρου,
μαριονέτας και μαριονετίστα. Σταθερά με τον καιρό η ομάδα άρχισε
να επεξεργάζεται το κείμενο και να
βλέπει ταινίες για τον “Αμλετ”. Στις
21 Ιουνίου 2018 ταξιδέψαμε για 10
ημέρες στο Μονπελιέ της Γαλλίας.
Τις πρώτες τέσσερις μέρες μείναμε
σε σκηνές στο καμπ του Festizart,
το οποίο διοργανώθηκε από τους
Je Pars A Zart. Το φεστιβάλ ήταν
ανοιχτό σε όλους και το πρόγραμμά
του περιελάμβανε θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες και δρώμενα για
όλες τις ηλικίες. Στην αρχή οι έφηβοι

αντιμετώπισαν κάποια προβλήματα
επειδή βρίσκονταν σε μια ξένη χώρα
μακριά από τους γονείς τους, αλλά
πολύ σύντομα συνήθισαν. Στις 24
Ιουνίου παίξαμε τον “Αμλετ” στα ελληνικά μπροστά σε ένα πολύ μεγάλο κοινό. Στις 25 πήγαμε στην πόλη
και μείναμε σε οίκημα όλοι μαζί.
Το πρόγραμμα εκεί περιελάμβανε
καθημερινά εργαστήρια, επίσκεψη
στην πόλη, κοινές ώρες με τους Γάλλους εφήβους, με σκοπό η ομάδα να
γνωρίσει καλύτερα τον τρόπο ζωής
εκεί. Οι Ελληνες και οι Γάλλοι έφηβοι πέρασαν καταπληκτικά μαζί. Στις
29 Ιουνίου το πρόγραμμα έκλεισε με
μία κοινή παράσταση. Γυρίσαμε πίσω
στην Ελλάδα στις 30 Ιουνίου γεμάτοι εμπειρίες και αναμνήσεις. Φέτος
τον Ιούλιο θα έρθουν οι Γάλλοι έφηβοι στην Ελλάδα», μας είπε η Βασιλική Παπαγεωργίου, υπεύθυνη του
προγράμματος.
Μπόρεσα επίσης να μιλήσω και
με μερικούς από τους ταλαντούχους
εφήβους που έπαιξαν στην παράσταση.
«Δεν είχα ανάλογη εμπειρία, ήταν
η πρώτη φορά που έπαιζα και ήμουν
πολύ ντροπαλή και αγχωμένη γιατί
έπρεπε να αντιμετωπίσω ένα τόσο
μεγάλο κοινό», μας είπε η Ελενα
Μιαχ, ερωτώμενη για την εμπειρία
της.
Οσο για τη διαδικασία διαλογής,
η Σοφία Σ. δήλωσε: «Είχα πολύ λίγη
εμπειρία στο θέατρο και ο υπεύθυνος διαλογής με επέλεξε για τον
ρόλο του πατέρα της Οφηλίας. Εγώ
ήθελα να παίξω την Οφηλία αλλά
δεν μπορούσα».

Οταν ρωτήθηκε για τον ρόλο
του στο έργο, ο Ανάς Μιαχ μάς είπε:
«Επαιξα τον αξιωματικό Μάρκελο και
έναν από τους δύο νεκροθάφτες. Ο
βασιλιάς Αμλετ δολοφονήθηκε από
τον ίδιο τον αδερφό του, επειδή ήθελε τον θρόνο του. Ο γιος του βασιλιά
Αμλετ είχε το ίδιο όνομα με τον πατέρα του. Αφού σκοτώνει τον βασιλιά,
ο θείος παντρεύεται τη γυναίκα του
και κάθεται στον θρόνο του. Οταν
μαθαίνει ο γιος του Αμλετ ότι ο θείος
του σκότωσε τον πατέρα του, αρχίζει
να συμπεριφέρεται παράλογα για να
μπορέσει να πάρει εκδίκηση».
Μιλώντας με τον Αζάια Ομπάμογι, τον έφηβο που υποδύθηκε τον γιο
του βασιλιά Αμλετ, μάθαμε για τα
συναισθήματα που είχε κατά τη διάρκεια της παράστασης. «Το να παίζεις μπροστά στους φίλους σου έχει
πλάκα, αλλά το να παίζεις μπροστά
σε ένα τόσο μεγάλο κοινό είναι δύσκολο. Οσο για τις δυσκολίες, στην
αρχή αντιμετωπίσαμε πολλές αλλά
μετά συνηθίσαμε. Το κοινό ήταν επίσης πολύ φιλικό».
Το να μιλήσω με τη θεατρική ομάδα του «Αμλετ» ήταν μια πολύ ωραία
εμπειρία. Είδα το έργο, το οποίο ήταν
στα ελληνικά, αλλά μια φίλη μού μετέφρασε τα πάντα. Αν πας ένα παιδί
στο θέατρο, όχι μόνο θα μάθει να
συμπονά, αλλά μπορεί και να γελάσει με την καρδιά του ή να γυρίσει
σπίτι τραγουδώντας για την ιστορία
και την ποίηση ή να μάθει να χειρίζεται τους διαπληκτισμούς ή ακόμα να
ασχοληθεί και επαγγελματικά με το
θέατρο και τις τέχνες. Η εμπειρία μου
μαζί τους με έκανε να συμμετάσχω κι

Talented Youth behind
the Curtain of Shakespeare
By MORTEZA RAHIMI

W

hat do you think theater means
to young people? Just a boring
live stage performance, with
background music and colorful
costumes? Then you don’t know
that you are missing out on a truly powerful, engaging
and heart touching experience.
“Around the world artists are creating a new type of
theater for young people that combines the elegance
of dance and acting.” This was written on the leaflet of
the Network for Children’s Rights theatrical play and
it drew my attention.
Nowadays young people have more and more mature
theatrical visions and we can see that in the youth
theater group of the Network that performed Hamlet.
Everything started at the Youth Center of the
Network. As for the play it was based on Shakespeare’s
“The Tragedy of Hamlet, Prince of Denmark”. But how
can theater affect young people?
“Not to sound overly grand, but so much of the
toxicity in this world comes from a collective lack
of empathy. We don’t understand each other and we
don’t want to, but theater invites us - no, forces us
to empathize. Theater is like a gym for empathy, it’s
where we go to build up the muscles of compassion,
to practice listening, understanding and engaging
with people that are not just like ourselves,” stated
the teenage boy who had the leading role in the play.
I became so engaged with them, that I decided to
write about the ‘Hamlet’ group after they invited me
to watch their play on the 21st of October at Topos
Allou theater in Athens. After the play I interviewed
the directors, actors and actresses.
“The first theatrical workshop took place in Athens
in July 2017 and lasted one week. It was proposed and
organised by the French theatre group ‘Je Pars A Zart’,
made up of seven teenagers and two adults. We did
the workshop together and it was a great success. As
a result of this good collaboration, the French group
submitted an application to the European programme
Erasmus Plus for more shared workshops, and this
was accepted. The project was named City Zen Ship
and the 2017-18 scheme involved the Greek group
travelling to France to put on a performance there.
In October 2017, we began two-hour meetings every
Thursday with eight participants and 2 coordinators.
Some of the teenagers didn’t have any theatrical
experience so we spent the first three months playing
theatrical games. Eventually the group was given
a text, specifically Shakespeare’s Hamlet, chosen
by the director Ismini Proiou. In November 2017,
two coordinators from the French group came to
Athens and held a puppet theatre workshop with
puppets and puppeteers. Slowly and steadily, the
group began to work on the text and to watch

films of Hamlet. On June 21st 2018, we travelled to
Montpelier where we stayed for ten days. We spent
the first four in tents inside the camp of Festizat, the
festival organised by Je Pars a Zart. The festival was
open to all and the programme included theatrical
performances, concerts and events for all ages. To
begin with, the teenagers found it rather difficult
because they were in a foreign country, far away from
their parents, but the got used to it quite quickly.
On June 24 th, we performed Hamlet in Greece in
front of a very big audience. On the 25 th, we moved
into accommodation in town. Our schedule there
included daily workshops, city touring and time with
the French teenagers in order to learn more about
their way of life. Greeks and French had a great time
together. On our final day, June 29 th , we put on a
play together. We returned to Greece on June 30 th
with new experiences and many memories. This July,
the French teenagers will come to Greece,” Vasiliki
Papageorgiou, the director of the programme, told us.
I also had the chance to speak with some of the
talented teenagers who performed in the play.
“I have no previous experience, it was my first time
in theater and I was so shy and nervous, because I had
to face a huge audience,” said Elena Miah when asked
about her experience.
As for the casting process Sofia S mentioned that,
“I had some experience in theatre before this, so the
casting director, cast me as the father of Ophelia. I
wanted to be Ophelia but I couldn’t.”
Asked about his part in the play, Anas Miah told us,
“I played the army sentinel Marcellus and one of the
two gravediggers. King Hamlet got murdered by his
own brother so that he could take his throne. The son
of King Hamlet also had the same name as his father.
He didn’t know that his own uncle had poisoned his
father. After murdering his brother, King Hamlet, the
uncle took the throne and married his brother’s wife.
When King Hamlet’s son found out that his uncle had
murdered his father, he began acting as if deranged so
that he could take revenge.”
Talking with Isaiah Obamwonyi, the teenager
who played King Hamlet’s son, we find out about his
feelings during the performance, “Acting in front of
your friends is fun but acting in front of such a large
audience is tough.. As for the difficulties we faced many
in the beginning but we got used to it. The audience
were so friendly.”
Talking with the Teater Group of Hamlet was a
good experience. I saw the play which was in Greek,
but my friend translated everything for me. If you
take a child to the theater not only will they practice
empathy, but they might also laugh uproariously, or
come home singing about history and poetry or, learn
how to handle conflict, or even start becoming future
patrons of theater and the arts. My experience with
them made me join their theatrical group.

Η πλατφόρμα διαδικτυακής
συνεργασίας XENIUSnet
Της ΜΑΡΊΑΣ
ΑΓΓΈΛΙΚΑ-ΝΙΚΉΤΑ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΆ, οι Ελληνες
θεωρούσαν τη φιλοξενία μια
ιερή σχέση υποδοχής-φιλίας και
πίστευαν ότι οι ξένοι αποτελούσαν πρόσωπα ιερά και σεβαστά,
προστατευόμενα από τον Ξένιο
Δία. Ως οικοδεσπότες, υποδέχονταν τον ξένο στο σπίτι τους
με καλή θέληση και φρόντιζαν
για την περιποίηση και την ψυχαγωγία του. Κατ’ αντιστοιχία,
η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης XENIUSnet αποτελεί μια χειρονομία φιλοξενίας
προς τους νεαρούς πρόσφυγες
και μετανάστες, επιχειρώντας
τη δημιουργία μιας κοινότητας
μαθητών για την υποστήριξη
της τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης νεοεισερχόμενων προσφύγων στην Ελλάδα και την
επιτάχυνση και βελτίωση της
διαδικασίας κοινωνικής ενσωμάτωσής τους. Η πλατφόρμα
παρέχει ένα συνεργατικό περιβάλλον, όπου νεαροί πρόσφυγες ή μετανάστες εγγράφονται
ως «εκπαιδευόμενοι» (mentees)
και μπορούν να υποβάλλουν
ερωτήσεις σε τέσσερα θεματικά πεδία (Γλώσσα, Μαθηματικά,
Φυσικές Επιστήμες, Ιστορία/Ελ-

ληνικός Πολιτισμός). Εθελοντές
Ελληνες μαθητές αναλαμβάνουν τον ρόλο του «συμβούλου»
(mentor), με την αρμοδιότητα να
απαντούν σε αυτές τις ερωτήσεις ή και να προτείνουν κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό. Για την
εξασφάλιση της ποιότητας κατά
την εκπαιδευτική διαδικασία, το
XENIUSnet ενσωματώνει και
εκπαιδευτικούς που αναλαμβάνουν τον ρόλο του «συντονιστή»
(moderator), παρέχοντας ακαδημαϊκή καθοδήγηση και ελέγχοντας την επικοινωνία μεταξύ
συμβούλων και εκπαιδευόμενων, όσον αφορά την ακρίβεια
και την ορθότητα. Επιπλέον,
προσφέρεται ένα περιβάλλον
για την ανάπτυξη εκπαιδευτικού περιεχομένου με τη μορφή
γενικής βιβλιοθήκης, διαθέσιμης σε όλους τους χρήστες, και
προσωπικής βιβλιοθήκης, που
δημιουργείται από κάθε χρήστη
στον προσωπικό, ψηφιακό χώρο
εργασίας του.
Η πλατφόρμα φιλοδοξεί να
παρέχει εξατομικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη σε νεαρούς
πρόσφυγες και μετανάστες. Παράλληλα, προσφέρει τη δυνατότητα σε Ελληνες μαθητές και εκπαιδευτικούς να συνεισφέρουν
εθελοντικά, χωρίς την απαίτηση

φυσικής παρουσίας.
Η XENIUSnet μπορεί να υποστηρίξει τη συνεργασία μεταξύ
μαθητών, χωρίς περιορισμούς
ως προς τον αριθμό τους. Η ομάδα των δημιουργών της δίνει
ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία ενός σταθερού υπόβαθρου
συνεργασίας, στην οικοδόμηση
και διατήρηση δεσμών και στην
καλλιέργεια μιας αίσθησης κοινότητας. Παρότι η ιδέα ξεκίνησε
από την Ελλάδα, η πλατφόρμα
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
να υποστηρίξει τη δημιουργία
αντίστοιχων κοινοτήτων συνεργαζόμενων μαθητών σε όλο τoν
κόσμο και να συνεισφέρει στη
διαδικασία της κοινωνικής ένταξης νεοεισερχόμενων προσφύγων σε οποιαδήποτε χώρα.
Η XENIUSnet επελέγη μεταξύ των 22 φιναλίστ από 500
προτάσεις που υποβλήθηκαν
από όλες τις χώρες του ΟΗΕ
στον διαγωνισμό World Summit
Award (WSA) Youth 2017. Πρόκειται για έναν παγκόσμιο διαγωνισμό καινοτομίας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας που
απευθύνεται σε νέους κάτω των
30 ετών, οι οποίοι προτείνουν
ψηφιακές λύσεις για την προώθηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης που έχει θέσει ο ΟΗΕ.
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Ποιο είναι το πραγματικό
αντίτιμο των ρούχων μας;
Των ΣΤΑΥΡΙΆΝΝΑΣ
ΔΕΛΗΠΈΤΡΟΥ και ΧΆΡΙΤΟΣ
ΠΑΠΑΧΡΉΣΤΟΥ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ: ΜΙΧΆΛΗΣ ΚΑΡΑΤΖΉΣ Ε1

«Τ

ο παιδί θα προστατεύεται από
κάθε
μορφή
ε γ κ α τ ά λ ε ιψ ης ,
σ κ λ ηρότητας
και εκμετάλλευσης. Δεν θα είναι
αντικείμενο κανενός είδους συναλλαγής. Το παιδί δεν θα προσλαμβάνεται σε εργασία προτού
φτάσει στην κατάλληλη κατώτατη ηλικία. Σε καμία περίπτωση δεν θα εξαναγκάζεται ή θα
του επιτρέπεται να ασχολείται
σε εργασία ή επάγγελμα που θα
ζημιώνει την υγεία ή την εκπαίδευσή του ή θα παρεμποδίζει τη
σωματική, πνευματική ή ηθική
ανάπτυξή του». Αυτό δεν είναι
απλώς μια ευχή. Είναι το άρθρο
9 της Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Παιδιού. Μιας σύμβασης
με ισχύ νόμου, η οποία λειτουργεί
καθολικά. Ή μήπως όχι;
Αν ο Οργανισμός Ηνωμένων
Εθνών προσπάθησε να πολεμήσει την παιδική εκμετάλλευση
εκδίδοντας το 1989 τη Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Παιδιού, σύμφωνα με την οποία κάθε
κράτος είναι υποχρεωμένο να
προστατεύει τα παιδιά από κάθε
μορφή εργασίας, η βελτίωση της
κατάστασης εν συγκρίσει με το
παρελθόν δεν αφορά όλα τα παιδιά του κόσμου. Στην πραγματικότητα, τίποτα δεν έχει αλλάξει
για τις αναπτυσσόμενες χώρες.
Το πρόβλημα υπάρχει ακόμη και,
για την ακρίβεια, εντείνεται.
Στις μέρες μας, πάνω από 12

εκατομμύρια παιδιά από τη Συρία, το Μπανγκλαντές και άλλες
αναπτυσσόμενες χώρες γίνονται
από την ηλικία των 7 σκλάβοι μεγάλων αλυσίδων ρούχων μαζικής
παραγωγής. Θυσιάζοντάς τα στον
βωμό του κέρδους και της εμπορευματοποίησης, οι συγκεκριμένες εταιρείες τα εξαναγκάζουν να
εργάζονται -φυσικά παράνομα
και χωρίς ασφάλεια υγείας- μέσα
σε εργαστήρια, ετοιμόρροπα κτίρια ή καράβια τα οποία πλέουν
σε διεθνή ύδατα, με στόχο τη
φοροαπαλλαγή. Τα ωράρια των
παιδιών κυμαίνονται από 12 έως
16 ώρες την ημέρα. Οι συνθήκες
εργασίας είναι πραγματικά απάνθρωπες. Η πίεση και η υβριστική
συμπεριφορά είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την καθημερινότητά τους. Ο κίνδυνος ασθενειών
που προκαλούνται από τη βρομιά και την έκθεση σε βλαβερές
χημικές ουσίες αποτελεί γι’ αυτά
μια σκληρή πραγματικότητα. Η

The social
networking
platform
XENIUSnet
MARIA ANGELIKA-NIKITA

TRADITIONALLY, Greeks considered hospitality to be
a holy relationship of welcome and friendship and thought
of guests as something sacred and revered, protected by
“Zeus Xenios”. As hosts, they would welcome their guests
into their homes with good will and look after their needs
and entertainment. Similarly, the social networking platform
XENIUSnet extends a welcoming hand to young refugees
and immigrants. It aims to create a student community
that will support any formal or informal education received
by newly arrived refugees in Greece, and also speed up and
improve their socialisation process. The platform provides a
collaborative environment in which refugees and immigrants
register as “mentees” and can submit questions relating to
any one of four categories: language, mathematics, natural
sciences, history/Greek civilisation. Greek student volunteers
take on the role of “mentor” and are the ones responsible
for replying to the questions and/or suggesting appropriate
educational material. In order to ensure that high standards
are maintained throughout the process, XENIUSnet also
uses volunteer teachers as “moderators” who provide
academic guidance and check all exchanges between mentor
and mentee for accuracy and correctness. In addition,
XENIUSnet enables the accumulation of educational content
in the form of a general library available to all users, as well
as a personal library created by each user in his or her own
digital work place.
The aim of the platform is to offer personalised
educational support to young immigrants and refugees,
while simultaneously giving Greek students and teachers the
opportunity to volunteer without the need to be physically
present somewhere.
There is no limit to how many students can collaborate on
XENIUSnet. Its team of founders gives particular emphasis
on creating a solid base of cooperation, building and
maintaining ties, and developing a sense of community. Even
though the idea was conceived in Greece, the platform can
be used to support the creation of communities of students
helping each other around the world, and to assist in the
social integration of newly arrived refugees in any given
country.
XENIUSnet was one of the 22 finalists – out of 500
submissions from all UN countries - for the World Summit
Awards (WSA) 2017. This is an international competition
of innovation and social entrepreneurship for anyone under
30 years of age who has developed a digital application in
support of the UN’s sustainable development goals.

σωματική υγεία δεν είναι η μόνη
που επηρεάζεται από την παιδική
εργασία. Σύμφωνα με πληθώρα
ερευνών που διεξήχθησαν από
διάφορα ιατρικά κέντρα και οργανώσεις των οποίων σκοπός είναι
να προστατεύσουν τα παιδιά, η
συγκεκριμένη πρακτική έχει τρομερό αντίκτυπο όχι μόνο στην
ψυχολογία αυτών των παιδιών
αλλά και στο μέλλον τους. Καθώς
η εργασία τα εμποδίζει να πάνε
σχολείο, είναι καταδικασμένα να
ζήσουν για όλη τους τη ζωή μέσα
στην απελπισία.
Ισως, όμως, αναρωτηθείτε
γιατί το συγκεκριμένο φαινόμενο μας αφορά. Η εκμετάλλευση
παιδιών είναι αδιαμφισβήτητα
κάτι φρικτό. Αλλά είναι ταυτόχρονα και κάτι τόσο μακρινό. Και σίγουρα όχι ζήτημα που ενδιαφέρει
την «ανεπτυγμένη» Δύση. Σωστά;
Λάθος. Για τους εξής δύο λόγους: Πρώτον, διότι τα δικαιώματα των παιδιών είναι, πρώτα απ’

όλα και πάνω απ’ όλα, ανθρώπινα
δικαιώματα. Επομένως, οποιαδήποτε καταπάτησή τους έχει αντίκτυπο σε καθέναν από εμάς, μιας
και μας απομακρύνει ολοένα και
περισσότερο από έναν δίκαιο κόσμο με ίσες ευκαιρίες για όλους
και σεβασμό στην ανθρώπινη
ζωή. Δεύτερον, διότι εμείς οι ίδιοι
υποστηρίζουμε αυτού του είδους
την παιδική εργασία. Μια μπλούζα σήμερα μπορεί να κοστίζει
ακόμη και 5 ευρώ. Ισως κοστίζει,
όμως, παράλληλα και την υγεία,
την αξιοπρέπεια και το μέλλον
ενός παιδιού. Η απόφαση είναι
δική μας: υπερκαταναλωτισμός
και αλόγιστες αγορές ή προστασία ενός ανθρώπου;
Προκειμένου να είστε σίγουροι
ότι δεν ενισχύετε την παραβίαση
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αναζητήστε στο διαδίκτυο εταιρείες
που συμμορφώνονται με τους κανονισμούς για την εργασία, πληκτρολογώντας «ethical clothing».
BBC, The refugees who make our
clothes
Νetflix, The true cost
UNHCR, https://www.unhcr.org/
Le Monde, Marks and Spencer,
Asos: des réfugiés syriens
exploités dans leurs ateliers turcs
Το παρόν κείμενο δημοσιεύτηκε
αρχικά στο 27ο τεύχος της σχολικής εφημερίδας “Echo d’ Eugene”,
η οποία εκδίδεται από τους μαθητές
της Ελληνογαλλικής Σχολής Ευγένιος Ντελακρουά. Οι συντάκτριες
του άρθρου φοιτούν στη Γ’ Λυκείου,
ενώ η φωτογραφία είναι του Μιχάλη
Καρατζή, μαθητή της Β’ Λυκείου.

ﻣﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺳﻌﺭ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﻲ ﻟﻣﻼﺑﺳﻧﺎ؟

ﺳﺗﺎﻓﺭﻳﺎﻧﺎ ﺫﻳﻠﻳﺑﻳﺗﺭﻭ ﻭ ﺧﺎﺭﻳﺱ ﺑﺎﺑﺎﺧﺭﻳﺳﺗﻭ

 ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺻﻌﺑﺔ ﻭ,“ﺳﻳﺗﻡ ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻟﻁﻔﻝ ﻣﻥ ﻛﻝ ﺷﻛﻝ ﻣﻥ ﺃﺷﻛﺎﻝ ﺍﻹﺳﺗﻐﻼﻝ
 ﺍﻟﻁﻔﻝ ﻟﻥ ﻳﺗﻡ ﺍﺩﺭﺍﺟﻪ. ﺍﻟﻁﻔﻝ ﻟﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﺳﻠﻌﺔ ﻷﻱ ﻧﻭﻉ ﻣﻥ ﺃﻧﻭﺍﻉ ﺍﻟﻣﻘﺎﻳﺿﺔ.ﺍﻟﻬﺟﺭﺍﻥ
 ﺗﺣﺕ ﺃﻱ.ﺿﻣﻥ ﺳﻭﻕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻗﺑﻝ ﺃﻥ ﻳﺻﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻣﺭ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺅﻫﻠﻪ ﻟﻠﻌﻣﻝ
ﻅﺭﻑ ﻟﻥ ﺇﺟﺑﺎﺭﻩ ﺃﻭ ﺍﻟﺳﻣﺎﺡ ﻟﻪ ﺑﻣﻣﺎﺭﺳﺔ ﺃﻱ ﻧﻭﻉ ﻣﻥ ﺃﻧﻭﺍﻉ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﺗﻲ ﻗﺩ ﺗﺅﺛﺭ ﻋﻠﻰ
 ﺇﻧﻪ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ. ﻣﺎ ﺫﻛﺭﻧﺎﻩ ﻟﻳﺱ ﻣﺟﺭﺩ ﺃﻣﻧﻳﺔ.” ﺗﻌﻠﻳﻣﻪ ﻭ ﻧﻣﻭﻩ ﺍﻟﺟﺳﺩﻱ ﻭ ﺍﻟﻧﻔﺳﻲ,ﺻﺣﺗﻪ
ﻣﻌﺎﻫﺩﺓ ﺗﻡ ﺇﻋﻼﻧﻬﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ. ﻓﻲ ﺇﻋﻼﻥ ﻣﻌﺎﻫﺩﺓ ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔﻝ۹ ﺭﻗﻡ
 ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﻁﺑﻕ ﻭ ﺍﻟﻣﻌﺎﻫﺩﺓ ﺑﺷﻛﻝ ﺍﺟﺑﺎﺭﻱ ﻛﻣﺎ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺑﺎﺗﺧﺎﺫ,ﺑﺻﻳﺎﻏﺗﻬﺎ
.ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ
ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻗﺎﻣﺕ ﻣﻧﻅﻣﺔ ﺍﻷﻣﻡ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﺑﻣﺣﺎﻭﻟﺔ ﻣﺣﺎﺭﺑﺔ ﺍﺳﺗﻐﻼﻝ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ
 ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺑﻣﻭﺟﺑﻪ ﻳﺗﻭﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﻛﻝ ﺩﻭﻟﺔ,۱۹۸۹ ﺇﺻﺩﺍﺭ ﺇﻋﻼﻥ ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔﻝ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ
ً  ﺗﺣﺳﻥ ﺍﻟﻭﺿﻊ ﺣﺎﻟﻳﺎ,ﻭﻗﻌﺕ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﻣﻥ ﻛﻝ ﺷﻛﻝ ﻣﻥ ﺃﺷﻛﺎﻝ ﺍﻟﻌﻣﻝ
 ﻟﻡ ﻳﺗﻐﻳﺭ ﺃﻱ ﺷﻲء, ﻓﻲ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﺔ,ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﺎﺿﻲ ﻻ ﻳﺷﻣﻝ ﻛﻝ ﺃﻁﻔﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ
 ﺍﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﺃﺻﺑﺣﺕ, ﻭ ﻟﻧﻛﻭﻥ ﺩﻗﻳﻘﻳﻥ, ﺍﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻣﺎﺯﺍﻟﺕ ﻣﻭﺟﻭﺩﺓ.ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺩﻭﻝ ﺍﻟﻧﺎﻣﻳﺔ
.ﺃﻭﺳﻊ
 ﺑﻧﻐﻼﺩﺵ ﻭ ﻏﻳﺭﻫﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﺩﻭﻝ, ﻣﻠﻳﻭﻥ ﻁﻔﻝ ﻣﻥ ﺳﻭﺭﻳﺎ۱۲  ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ,ﻓﻲ ﺃﻳﺎﻣﻧﺎ ﻫﺫﻩ
 ﻣﺿﺣﻳﻥ.ﺍﻟﻧﺎﻣﻳﺔ ﻳﺻﺑﺣﻭﻥ ﻋﺑﻳﺩﺍً ﻟﺳﻼﺳﻝ ﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻻﻧﺗﺎﺝ ﺍﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ﻟﻸﻟﺑﺳﺔ
 ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺑﺎﻟﺗﺣﺩﻳﺩ ﺗﺟﺑﺭ,ﺑﻬﺅﻻء ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺗﺣﻘﻳﻕ ﺍﻟﺭﺑﺢ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻱ
ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺑﺷﻛﻝ ﻏﻳﺭ ﺷﺭﻋﻲ ﺑﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺗﺄﻣﻳﻥ ﺻﺣﻲ ﻋﺑﺭ ﻭﺭﺷﺎﺕ ﻋﻣﻝ
ً ﻓﻲ ﻣﺑﺎﻧﻲ ﻣﻌﺭﺿﺔ ﻟﻼﻧﻬﻳﺎﺭ ﺃﻭ ﺿﻣﻥ ﺑﻭﺍﺧﺭ ﻋﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻳﺎﻩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﻭ ﺫﻟﻙ ﺗﻔﺎﺩﻳﺎ
 ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ.ً ﺳﺎﻋﺔ ﻳﻭﻣﻳﺎ۱٦-۱۲  ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻋﻣﻝ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﺗﻣﺗﺩ ﻣﻥ.ﻟﺩﻓﻊ ﺍﻟﺿﺭﺍﺋﺏ
 ﻫﺅﻻء ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﻳﺗﻌﺭﺿﻭﻥ ﻟﻠﺿﻐﻁ ﺍﻟﺷﺩﻳﺩ ﻭ.ﺍﻟﻌﻣﺎﻟﻳﺔ ﻫﻲ ﻏﻳﺭ ﺍﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﺑﺎﻟﻣﺭﺓ
 ﻓﻲ ﺣﻳﺎﺗﻬﻡ ﺍﻟﻳﻭﻣﻳﺔ ﺍﻟﺻﻌﺑﺔ ﻳﺗﻌﺭﺿﻭﻥ.ﻟﺗﺻﺭﻓﺎﺕ ﺳﻳﺋﺔ ﺗﺅﺛﺭ ﻋﻠﻰ ﺣﻳﺎﺗﻬﻡ ﺍﻟﻳﻭﻣﻳﺔ
ﻟﺧﻁﺭ ﺍﻷﻣﺭﺍﺽ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺣﺻﻝ ﺑﺳﺑﺏ ﻋﺩﻡ ﺗﻭﺍﻓﺭ ﺷﺭﻭﻁ ﺍﻟﻧﻅﺎﻓﺔ ﺍﻟﺻﺣﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺗﻌﺭﺽ
 ﺍﻟﺻﺣﺔ ﺍﻟﺟﺳﺩﻳﺔ ﻟﻳﺳﺕ ﺍﻟﺷﻳﺊ ﺍﻟﻭﺣﻳﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺗﺄﺛﺭ.ﻟﻠﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻛﻳﻣﻳﺎﺋﻳﺔ ﺍﻟﻣﺿﺭﺓ ﺑﺎﻟﺻﺣﺔ
 ﺣﺳﺏ ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻷﺑﺣﺎﺙ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺍﻟﻘﻳﺎﻡ ﺑﻬﺎ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻣﺭﺍﻛﺯ.ﺑﻌﻣﻝ ﺍﻟﻘﺻﺭ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ
 ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻣﺎﺭﺳﺔ ﻟﻬﺎ ﺍﺛﺎﺭ ﺧﻁﻳﺭﺓ,ﺻﺣﻳﺔ ﻭ ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﻫﺎﺩﻓﺔ ﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ
 ﻗﻳﺎﻣﻬﻡ ﺑﺎﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﻳﻭﻣﻲ ﻳﻣﻧﻌﻬﻡ,ًﻟﻳﺱ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻳﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﺑﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻬﻡ ﺃﻳﺿﺎ
 ﻫﺅﻻء ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﻣﺣﻛﻭﻣﻭﻥ ﺑﺄﻥ ﻳﻌﻳﺷﻭﺍ ﻛﻝ ﺣﻳﺎﺗﻬﻡ ﺑﺩﻭﻥ ﺃﻣﻝ,ﻣﻥ ﺍﺭﺗﻳﺎﺩ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔ.
 ﺍﺳﺗﻐﻼﻝ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﻫﻭ ﺑﺩﻭﻥ ﺃﻱ. ﻟﻣﺎﺫﺍ ﻳﻌﻧﻳﻧﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ,ﺭﺑﻣﺎ ﺃﻧﺗﻡ ﺗﺗﺳﺎﺋﻠﻭﻥ ﺍﻻﻥ
 ﻭ ﺑﺎﻟﺗﺄﻛﻳﺩ ﻟﻳﺱ ﺃﻣﺭﺍً ﻳﺛﻳﺭ.ﺷﻙ ﺷﻲء ﻣﺭﻳﻊ ﻟﻛﻥ ﻫﻭ ﺑﻧﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺷﻲء ﺑﻌﻳﺩ ﻋﻧﺎ
 ﺃﻟﻳﺱ ﻛﺫﻟﻙ؟.”ﺍﻫﺗﻣﺎﻡ ﺍﻟﻐﺭﺏ “ﺍﻟﻣﺗﻁﻭﺭ
. ﻷﻥ ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔﻝ ﻫﻲ ﻗﺑﻝ ﻛﻝ ﺷﻲء ﻭ ﻓﻭﻕ ﻛﻝ ﺷﻲء ﻫﻲ ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻧﺳﺎﻧﻳﺔ,ًﺃﻭﻻ
ً  ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺗﺟﺎﻭﺯﺍﺕ ﺗﺑﻌﺩﻧﺎ ﺷﻳﺋﺎ,ً ﺃﻱ ﺗﺟﺎﻭﺯ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺣﻘﻭﻕ ﻟﻪ ﻋﻭﺍﻗﺏ ﻋﻠﻳﻧﺎ ﺟﻣﻳﻌﺎ,ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
.ﻓﺷﻳﺋﺎ ً ﻋﻥ ﻋﺎﻟﻡ ﻋﺎﺩﺓ ﺑﻔﺭﺹ ﻣﺗﺳﺎﻭﻳﺔ ﻟﻠﺟﻣﻳﻊ ﻳﺣﺗﺭﻡ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ ﺍﻻﻧﺳﺎﻧﻳﺔ
٥  ﺷﺭﺍء ﻗﻣﻳﺹ ﻗﺩ ﻳﻛﻠﻑ. ﻷﻧﻧﺎ ﻧﺣﻥ ﺃﻧﻔﺳﻧﺎ ﻧﺩﻋﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻧﻭﻉ ﻣﻥ ﻋﻣﻝ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ,ًﺛﺎﻧﻳﺎ
: ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻗﺭﺍﺭﻧﺎ. ﻛﺭﺍﻣﺗﻪ ﻭ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻪ, ﻟﻛﻧﻪ ﻗﺩ ﻳﻛﻠﻑ ﺃﺣﺩ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﺻﺣﺗﻪ,ﻳﻭﺭﻭ ﻓﻘﻁ
ﻫﻝ ﺳﻧﻔﺿﻝ ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻙ ﺍﻟﺯﺍﺋﺩ ﻋﻥ ﺣﺩﻩ ﺃﻡ ﺳﻧﺧﺗﺎﺭ ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ؟
 ﺍﺑﺣﺛﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺔ ﺍﻻﻧﺗﺭﻧﺕ,ﺣﺗﻰ ﺗﻛﻭﻧﻭﺍ ﻣﺗﺎﻛﺩﻳﻥ ﺑﺎﻧﻛﻡ ﻻ ﺗﺩﻋﻣﻭﻥ ﻋﻣﺎﻟﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ
“ethical clothing ﻋﻥ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺭﺍﻋﻲ ﻗﻭﺍﻧﻳﻥ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻋﺑﺭ ﻛﺗﺎﺑﺔ
:ﺍﻟﻣﺻﺎﺩﺭ
BBC, The refugees who make our clothes
Νetflix, The true cost
UNHCR, https://www.unhcr.org/
Le Monde, Marks and Spencer, Asos : des réfugiés
syriens exploités dans leurs ateliers turcs)
 ﺍﻟﺗﻲ," ﻣﻥ ﺍﻟﺻﺣﻳﻔﺔ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﻳﺔ "ﺍﻳﻛﻭ ﺩﻱ ﺍﻓﻐﻳﻥ۲۷ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻧﺹ ﺗﻣﺕ ﻧﺷﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﺩ
 ﻛﺗﺎﺏ ﺍﻟﻧﺹ ﻫﻡ.ﺗﺻﺩﺭ ﻋﻥ ﻁﻼﺏ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔ ﺍﻟﻳﻭﻧﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﻔﺭﻧﺳﻳﺔ ﺍﻳﻔﻐﻳﻧﻳﻭﺱ ﺩﻳﻼﻛﺭﻭﺍ
ﻓﻲ ﺍﻟﺻﻑ ﺍﻷﺧﻳﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﺛﺎﻧﻭﻳﺔ ﻟﺩﺭﺍﺳﺗﻬﻡ ﻭ ﺍﻟﺻﻭﺭﺓ ﻫﻲ ﻟﻣﻳﺧﺎﻟﻳﺱ
. ﻁﺎﻟﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺻﻑ ﺍﻟﺣﺎﺩﻱ ﻋﺷﺭ,ﻛﺎﺭﺍﺗﺯﻱ
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Μικρό μου κορίτσι
με τα πυρόξανθα
μαλλιά σου
Της ΜΑΧΝΤΙΆ ΧΟΣΣΑΪΝΊ
ΣΕ ΚΕΊΝΗ τη γωνιά του κόσμου όπου μεγάλωσα, όταν
πλησίαζε το φθινόπωρο όλοι
αναστέναζαν και έλεγαν πως
έχει έρθει η εποχή που δεν
ξέρεις τι να φορέσεις, με ζεστές μέρες και κρύα ηλιοβασιλέματα, με τον ουρανό να
ποθεί τη βροχή, τις μέρες να
μικραίνουν και τις νύχτες να
μεγαλώνουν.
Γιατί νυχτώνει τόσο νωρίς; Γιατί πρέπει συνεχώς να
σκουπίζουμε την αυλή; Γιατί
τί
είναι γεμάτη φύλλα η γούρνα
στη μέση της αυλής και θέλει
συνεχώς καθάρισμα;
Παρ’ όλα αυτά όμως, από
την εφηβεία μου κιόλας αγαπούσα αυτήν την εποχή, επειδή όλα αυτά που συμβαίνουν
το φθινόπωρο μοιάζουν με τα
συναισθήματά μου, ανά πάσα
στιγμή κάτι μπορεί να αλλάξει. Από τότε που ήμουν έφηβη, ζούσε στη
φαντασία μου ένα φθινοπωρινό κορίτσι με πυρόξανθα μαλλιά. Οταν φυσούσε ο φθινοπωρινός αέρας, τα μαλλιά της κυμάτιζαν μαζί του. Οταν
έβρεχε, φανταζόμουν ότι τα μαλλιά του μικρού μου κοριτσιού βρέχονταν
και σκούραιναν. Ολη μέρα ο άνεμος μπλεκόταν στα μαλλιά της και το
βράδυ το μικρό κορίτσι, κουρασμένο από τους κόμπους, άρχιζε να τα
πλέκει.
Ημουν ερωτευμένη με αυτήν τη μικρή μου φανταστική φίλη. Ακόμα
και μετά από τόσα χρόνια, είμαι ερωτευμένη με το φθινόπωρο. Αγαπώ
τον ήχο των φύλλων που θροΐζουν, καμιά φορά μοιάζει με τη φωνή της
καρδιάς μου. Αγαπώ τον αέρα που ξαφνικά γίνεται κρύος. Αγαπώ τις φθινοπωρινές βροχές, τη μυρωδιά των βρεγμένων δρόμων κάθε φορά που
βρέχει. Αγαπώ να περπατώ στη βροχή χωρίς ομπρέλα.
Κάποιες φορές, κάθομαι στο παράθυρό μου με ένα τσάι στο χέρι και
πίσω από το τζάμι βλέπω τη φθινοπωρινή δύση του ήλιου και πολλές
φορές διαβάζω το αγαπημένο μου βιβλίο, εκείνο που διαβάζω κάθε φθινόπωρο.
Οταν ξεκινά το φθινόπωρο, ξεκινούν και οι βόλτες μου στο ηλιοβασίλεμα και, όταν ο κρύος καιρός με εκπλήσσει, πηγαίνω και κάθομαι στο
παλιό καφέ της λεωφόρου, εκείνο με τα ξύλινα καθίσματα. Ενα καφέ που
έχει ακόμα ζωή μέσα του, ένα καφέ που δεν θέλει να εκσυγχρονιστεί.
Πίνω ένα τσάι και ανοίγω το κινητό μου για να δω όλους αυτούς που
ανεβάζουν φωτογραφίες με δρόμους που είναι μισοκαλυμμένοι από μια
πορτοκαλί κουβέρτα. Μισοτραβηγμένες φωτογραφίες με φθινοπωρινά
φύλλα ή πορτοκαλί φύλλα πάνω στη φούστα μιας άγνωστης κοπέλας.
Στη χώρα που έμενα πριν, η χρονιά άρχιζε με την άνοιξη, στη χώρα
που μένω τώρα, η χρονιά ξεκινά με τον χειμώνα, αλλά στη χώρα του
μυαλού και της καρδιάς μου, κάθε χρονιά ξεκινά με το φθινόπωρο. Για
την ακρίβεια, έχουν μείνει μόνο μερικές μέρες φθινοπώρου ακόμα, για
να μπορέσεις να συνειδητοποιήσεις την ομορφιά του.
Πώς μοιάζει αυτή η εποχή στη φαντασία σου;
***Το κείμενο αυτό γράφτηκε από τη Μάχντια Χοσσαϊνί το φθινόπωρο, απλά το διαβάζετε με λίγη καθυστέρηση

ﺩﺧﺗﺭک ﻣﻭ ﻧﺎﺭﻧﺟﯽ ﻣﻥ

ﻣﻬﺩﻳﻪ ﺣﺳﻳﻧﯽ

ﺁﻩ ﻭ ﻧﺎﻟﻪ ﻫﻣﻪ ﺑﻠﻧﺩ ﻣﻳﺷﺩ، ﭘﺎﻳﻳﺯ ﮐﻪ ﻣﻳﺭﺳﻳﺩ، ﺩﺭ ﮔﻭﺷﻪ ﺍی ﺍﺯ ﺩﻧﻳﺎ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺑﺯﺭگ ﺷﺩﻡ
ﺭﻭﺯﻫﺎﻳﺵ ﮔﺭﻡ ﻭ،  ﺑﺎﺯ ﺭﺳﻳﺩ ﻓﺻﻠﯽ ﮐﻪ ﻧﻣﯽ ﺩﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻟﺑﺎﺳﯽ ﺑﭘﻭﺷﯽ:ﻫﻣﻪ ﻣﻳﮕﻔﺗﻧﺩ.
ﺭﻭﺯﻫﺎ ﮐﻭﺗﺎﻩ ﻣﻳﺷﻭﺩ ﻭ ﺷﺑﻬﺎ، ﺁﺳﻣﺎﻧﺵ ﮔﺎﻩ ﺑﻳﮕﺎﻩ ﻫﻭﺱ ﺑﺎﺭﻳﺩﻥ ﻣﻳﮑﻧﺩ،ﻏﺭﻭﺏ ﻫﺎﻳﺵ ﺳﺭﺩ
. ﺑﻠﻧﺩ
ﭼﺭﺍ ﻫﻭﺍ ﺯﻭﺩ ﺗﺎﺭﻳﮏ ﻣﻳﺷﻭﺩ ؟ ﭼﺭﺍ ﻣﺩﺍﻡ ﺣﻳﺎﻁ ﺧﺎﻧﻪ ﺟﺎﺭﻭ ﻣﻳﺧﻭﺍﻫﺩ ؟ﭼﺭﺍ ﺣﻭﺽ ﻭﺳﻁ
ﺣﻳﺎﻁ ﭘﺭ ﺍﺯ ﺑﺭگ ﻣﻳﺷﻭﺩ ﻭ ﻧﻳﺎﺯ ﺑﻪ ﺗﻣﻳﺯ ﺷﺩﻥ ﺩﺍﺭﺩ؟
ﺍﻣﺎ ﻣﻥ ﺍﺯ ﻫﻣﺎﻥ ﻧﻭﺟﻭﺍﻧﯽ ﻋﺎﺷﻕ ﺍﻳﻥ ﻓﺻﻝ ﺑﻭﺩﻡ ﭼﻭﻥ ﺩﻗﻳﻘﺎ ﺗﻣﺎﻡ ﺁﻧﭼﻪ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﻳﺯ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﯽ
ﺍﺯ ﻧﻭﺟﻭﺍﻧﯽ. ﻫﺭ ﻟﺣﻅﻪ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺗﻐﻳﻳﺭ ﺩﺭ ﻣﻥ ﻧﻳﺯ ﻭﺟﻭﺩ ﺩﺍﺷﺕ، ﺍﻓﺗﺎﺩ ﺷﺑﻳﻪ ﺍﺣﺳﺎﺳﺎﺗﻡ ﺑﻭﺩ
ﻭﻗﺗﯽ ﺑﺎﺩﻫﺎی ﭘﺎﻳﻳﺯی ﺷﺭﻭﻉ ﺑﻪ ﻭﺯﻳﺩﻥ، ﺩﺭ ﺗﺻﻭﺭﺍﺗﻡ ﭘﺎﻳﻳﺯ ﺩﺧﺗﺭی ﺑﻭﺩ ﺑﺎ ﻣﻭﻫﺎی ﻧﺎﺭﻧﺟﯽ
ﺗﺻﻭﺭ ﻣﻳﮑﺭﺩﻡ ﻣﻭﻫﺎی ﺩﺧﺗﺭﮐﻡ،ﻭﻗﺗﯽ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻣﻳﺑﺎﺭﻳﺩ، ﻣﻭﻫﺎﻳﺵ ﻣﻭﺝ ﺩﺍﺭ ﻣﯽ ﺷﺩ، ﻣﻳﮑﺭﺩ
ﺩﺭ ﻁﻭﻝ ﺭﻭﺯ ﺑﺎﺩ ﻻﺑﻼی ﻣﻭﻫﺎﻳﺵ. ﺭﻧﮓ ﻧﺎﺭﻧﺟﯽ ﺍﺵ ﺗﻳﺭﻩ ﺗﺭ ﺷﺩﻩ ﻭ ﻓﺭ ﻭ ﺧﻳﺱ ﺷﺩﻩ
ﻣﻳﭘﻳﭼﻳﺩ ﻭ ﻫﻧﮕﺎﻡ ﻏﺭﻭﺏ ﺩﺧﺗﺭک ﻣﻭ ﻧﺎﺭﻧﺟﯽ ﺧﺳﺗﻪ ﺍﺯ ﭘﺭﻳﺷﺎﻧﯽ ﻣﻭﻫﺎﻳﺵ ﺷﺭﻭﻉ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺗﻥ
.ﻣﻭﻫﺎﻳﺵ ﻣﻳﮑﺭﺩ
«ﻣﻥ ﻋﺎﺷﻕ ﺍﻳﻥ ﺩﻭﺳﺕ ﺧﻳﺎﻟﯽ ﻭ ﭘﺎﻳﻳﺯی ﺍﻡ ﺑﻭﺩﻡ » ﺩﺧﺗﺭک ﻣﻭ ﻧﺎﺭﻧﺟﯽ
ﻣﻥ ﻫﻧﻭﺯ ﻫﻡ ﺑﻌﺩ ﺍﺯ ﮔﺫﺷﺕ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻋﺎﺷﻕ ﭘﺎﻳﻳﺯﻡ
. ﻋﺎﺷﻕ ﺻﺩﺍی ﺧﺵ ﺧﺵ ﺑﺭﮔﻬﺎﻳﺵ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺷﺑﻳﻪ ﺻﺩﺍی ﻗﻠﺏ ﻣﻥ ﺍﺳﺕ
ﺑﻭی ﻧﻡ ﺧﻳﺎﺑﺎﻧﻬﺎ ﺑﻌﺩ ﺍﺯ ﻫﺭ، ﻋﺎﺷﻕ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻫﺎی ﭘﺎﻳﻳﺯی، ﻋﺎﺷﻕ ﺳﺭﺩ ﺷﺩﻥ ﻳﮑﺩﻓﻌﻪ ﺍی ﻫﻭﺍ
. ﺑﻭی ﺑﺭﮔﻬﺎی ﺧﺷﮏ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺯﺩﻩ، ﺑﺎﺭﺍﻥ
.ﺑﺩﻭﻥ ﭼﺗﺭ، ﻣﻥ ﻋﺎﺷﻕ ﻗﺩﻡ ﺯﺩﻥ ﺯﻳﺭ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻫﺎی ﭘﺎﻳﻳﺯی ﺍﻡ
ﻏﺭﻭﺏ ﻫﺎی ﭘﺎﻳﻳﺯ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺭ ﻟﺏ ﭘﻧﺟﺭﻩ ﺍﺗﺎﻗﻡ ﻣﯽ ﻧﺷﻳﻧﻡ ﺑﺎ ﻟﻳﻭﺍﻧﯽ ﭼﺎی ﺩﺍﻍ ﺑﺩﺳﺕ ﻭ ﻧﻅﺎﺭﻩ
ﻣﻳﮑﻧﻡ ﺩﻧﻳﺎی ﺑﻳﺭﻭﻥ ﺍﺗﺎﻗﻡ ﺭﺍ ﺍﺯ ﭘﺷﺕ ﺷﻳﺷﻪ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺯﺩﻩ ﻭ ﮔﺎﻫﯽ ﮐﺗﺎﺏ ﻣﻭﺭﺩ ﻋﻼﻗﻪ ﺍﻡ ﺭﺍ
.ﮐﺗﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﻫﺭ ﺳﺎﻝ ﭘﺎﻳﻳﺯ ﻣﯽ ﺧﻭﺍﻧﻣﺵ، ﻣﯽ ﺧﻭﺍﻧﻡ
ﺑﺎ ﺷﺭﻭﻉ ﭘﺎﻳﻳﺯ ﭘﻳﺎﺩﻩ ﺭﻭی ﻫﺎی ﺩﻡ ﻏﺭﻭﺏ ﻣﻥ ﻫﻡ ﺷﺭﻭﻉ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ ﻭ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻭﺍی
ﮐﺎﻓﻪ ﺍی، ﭘﻧﺎﻩ ﻣﻳﺑﺭﻡ ﺑﻪ ﮐﺎﻓﻪ ﺍی ﻗﺩﻳﻣﯽ ﺩﺭ ﮐﻭﭼﻪﺍی ﺩﺭﺧﺗﯽ، ﺳﺭﺩ ﭘﺎﻳﻳﺯی ﻏﺎﻓﻠﮕﻳﺭﻡ ﻣﻳﮑﻧﺩ
ﮐﺎﻓﻪ ﺍی ﮐﻪ ﻣﻳﻠﯽ ﺑﻪ، ﮐﺎﻓﻪ ﺍی ﮐﻪ ﻫﻧﻭﺯ ﺑﻭی ﺯﻧﺩﮔﯽ ﻣﻳﺩﻫﺩ، ﮐﻪ ﻧﻳﻣﮑﺕ ﻫﺎی ﭼﻭﺑﯽ ﺩﺍﺭﺩ
ﻟﻳﻭﺍﻧﯽ ﭼﺎی ﺩﺍﻍ ﻣﻳﻧﻭﺷﻡ ﻭﺗﻠﻔﻥ ﻫﻣﺭﺍﻫﻡ ﺭﺍ ﺭﻭﺷﻥ ﻣﻳﮑﻧﻡ ﻭ ﺳﺭی ﺑﻪ، ﻣﺩﺭﻥ ﺷﺩﻥ ﻧﺩﺍﺭﺩ
ﻓﺿﺎی ﻣﺟﺎﺯی ﻣﻳﺯﻧﻡ ﻭ ﻣﻳﺑﻳﻧﻡ ﺗﻣﺎﻡ ﺁﻧﻬﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﮔﻠﻪ ﺍﺯ ﭘﺎﻳﻳﺯ ﺩﺍﺷﺗﻧﺩ ﺗﻣﺎﻡ ﻋﮑﺳﻬﺎی ﻓﺿﺎی
ﻋﮑﺳﻬﺎی ﻧﻳﻡ، ﺧﻳﺎﺑﺎﻧﻬﺎی ﻧﺎﺭﻧﺟﯽ ﭘﻭﺵ،ﻣﺟﺎﺯی ﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺯﻳﺑﺎﻳﯽ ﻫﺎی ﭘﺎﻳﻳﺯ ﭘﺭ ﮐﺭﺩﻩ ﺍﺳﺕ
ﻳﺎ ﺑﺭﮔﻬﺎی ﻧﺎﺭﻧﺟﯽ ﺭﻭی ﺩﺍﻣﻥ، ﺭﺧﯽ ﮐﻪ ﻧﻳﻡ ﺩﻳﮕﺭ ﺁﻥ ﺑﺎ ﺑﺭﮔﻬﺎی ﭘﺎﻳﻳﺯی ﻣﺯﻳﻥ ﺷﺩﻩ
. ﺩﺧﺗﺭک ﻧﺎﺷﻧﺎﺱ
ﺩﺭ ﺳﺭﺯﻣﻳﻧﯽ، ﺩﺭ ﺳﺭﺯﻣﻳﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮔﺫﺷﺗﻪ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﻣﻳﮑﺭﺩﻡ ﺷﺭﻭﻉ ﺳﺎﻝ ﺑﺎ ﻓﺻﻝ ﺑﻬﺎﺭ ﺑﻭﺩ
ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺳﺭﺯﻣﻳﻥ ﺫﻫﻥ ﻭ ﺩﻝ، ﮐﻪ ﺍﮐﻧﻭﻥ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﻣﻳﮑﻧﻡ ﺷﺭﻭﻉ ﺳﺎﻝ ﺑﺎ ﻓﺻﻝ ﺯﻣﺳﺗﺎﻥ ﺍﺳﺕ
ﺭﺍﺳﺗﯽ ﭼﻧﺩ ﺭﻭﺯی ﺑﻳﺷﺗﺭ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﭘﺎﻳﻳﺯ ﻧﻣﺎﻧﺩﻩ. ﻣﻥ ﺷﺭﻭﻉ ﻫﺭ ﺳﺎﻝ ﺑﺎ ﻓﺻﻝ ﭘﺎﻳﻳﺯ ﺍﺳﺕ
.ﺯﻳﺑﺎﻳﯽ ﻫﺎﻳﺵ ﺭﺍ ﺑﺑﻳﻥ ﻭ ﺩﺭک ﮐﻥ
ﺩﺭﺗﺻﻭﺭﺍﺕ ﺷﻣﺎ ﺍﻳﻥ ﻓﺻﻝ ﭼﮕﻭﻧﻪ ﺍﺳﺕ ؟
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ΠΟΥΛΙΑ ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΑ

By ALEXANDRA TARAGOULIA
PAPAKONSTANTINOU, DIMITRA
ELISAVET KAISIDI, ZAHRA HABIBI

W

e started our journey
to the Eurochild Conference in Opatija, Croatia in the 11th issue of
Migratory Birds with
stories from Hungary, Germany, and Ireland. In the letters that follow, written by
young participants of the Conference, we
read about education, religion and horses,
and we continue our struggle for a world
free of injustice and stereotypes.

Μάρτιος 2019

We turned up the Volume
in Eurochild 2018 (Part 2)
ARTICLE: People in power who can reform the system

NAME: Jessika Lima
AGE: 13
COUNTRY: Ireland
TOPIC: Horse Riding
TITLE: Horses
WHO DO YOU WANT TO READ YOUR
ARTICLE: Greek people

I think that it is something that everyone should at least try because horses are
very calm, gentle and cute, very good with
people. This is a good sport to do if you
have special needs or if your child has
special needs. There are so many different
ways to work with horses. I do it myself
and have been doing it for three years. I
tried to do it when I was about 5 but it
didn’t turn out to be my sport but then I
went and tried again and I love it. I share a
horse and we work so well together. I hope
to be successful in the future. Thanks.
NAME: Hana, Dominic, Matea, Rafael
AGE: 13-15
COUNTRY: Croatia
TOPIC: Religion
TITLE: Religion Nowadays
WHO DO YOU WANT TO READ YOUR
ARTICLE: Everyone

These days we have been seeing a lot
of arguments online related to religion
and people’s beliefs, mostly about the
LGBT community, and also a lot of people
being hated and bullied because of their
religion. With think that in the case of
LGBT religion should not be the reason
for hatred. Opinions, such as God saying homosexuality is a sin and forbidden
were imposed by the church. The church
became somewhat hateful over the years
and it isn’t what it used to be. In God’s
words everyone is accepted no matter how
different they are.
The second thing is people being hated and their rights violated because of
their religious beliefs. Like I said before,
religion shouldn’t be someone’s reason to
hate. Just because someone is Jewish and

another is Muslim, it doesn’t mean they
should hate each other. Religion is one
person’s free choice and it is their right to
choose their religion.
As for terrorists, just because some are
Muslims, it doesn’t mean all Muslims are
terrorists.

NAME: Dylan, Sharon
AGE: 16, 14
COUNTRY: Ireland, Malta
TOPIC: The education system
TITLE: The education System: Does it re-

ally work?
WHO DO YOU WANT TO READ YOUR

Το σπίτι της αναμονής
Των ΜΟΧΑΜΆΝΤ ΣΑΡΊΦ ΡΑΧΜΑΝΊ
και ΜΟΧΆΜΑΝΤ ΝΑΣΊΜ ΧΑΪΝΤΑΡΊ

Κ

αι φέτος, πολλοί από εμάς
ζούμε σε διάφορες δομές φιλοξενίας προσφύγων στην
Ελλάδα. Αυτές οι δομές μοιάζουν με προσωρινά σπίτια
αναμονής για όσους μένουμε εκεί μέχρι
να μας στείλουν σε άλλη χώρα. Πολλοί
ψάχνουν νόμιμους ή παράνομους δρόμους για να φτάσουν σε μια χώρα της
Δυτικής Ευρώπης. Αλλά μέχρι να έρθει
αυτή η ώρα, πώς περνάει η μέρα μέσα
στο καμπ; Πώς είναι η ζωή στην Ελλάδα
και η αναμονή για ένα καλύτερο αύριο;
Αναγκαζόμαστε να ζούμε με υπομονή
μέσα στα καμπ. Δεν μπορούμε να ζήσουμε στην Ελλάδα και αυτό μας αναγκάζει να φύγουμε σε άλλες χώρες, καθώς
εδώ δεν υπάρχει κάποιο πρόγραμμα για
τη ζωή των προσφύγων. Αισθανόμαστε αβεβαιότητα για το μέλλον μας. Με
αυτό το ρεπορτάζ σάς παρουσιάζουμε
την υπομονή που κάνουν οι πρόσφυγες
μέσα από τα δικά τους λόγια.
Κύριος Σαριφί, 44 ετών
Αρχικά έμενα στο καμπ της Μαλακάσας μαζί με την οικογένειά μου. Εδώ
και καιρό όμως ζω μόνος μου στο καμπ
περιμένοντας για την επανένωση με την
οικογένειά μου στη Γερμανία. Περιμένω
να φτάσω κοντά τους με οποιονδήποτε
τρόπο. Είναι δύσκολο να κάνεις υπομονή στο καμπ της Μαλακάσας. Είναι ένα
μέρος που δεν σου παρέχει ασφάλεια.
Καμία ασφάλεια, ούτε καν στην πύλη του
καμπ. Οποιος θέλει μπορεί να μπει στο
καμπ χωρίς άδεια. Ολη αυτή η φασαρία
και η ένταση δυσκολεύουν την κατάσταση. Κατά την άποψή μου, έχουν αργήσει
να με στείλουν για επανένωση με την οικογένειά μου. Τον τελευταίο καιρό κάνω
πολλή υπομονή και προσπαθώ να φτιάξω τις σχέσεις των ανθρώπων μέσα στο
καμπ, να μη μαλώνουν. Με ξέρουν σαν το
«άσπρο μούσι», σαν τον σοφό του καμπ.
Z., 17 ετών
Εδώ και δύο χρόνια ζω στο καμπ της
Θήβας. Είμαι από το Αφγανιστάν. Περι-

μένω εδώ με υπομονή χωρίς να γνωρίζω
το μέλλον μου. Αρχικά ήθελα να κάνω
επανένωση με τον αδερφό μου, αλλά το
αίτημά μας απορρίφθηκε. Αναγκαστήκαμε να μείνουμε στην Ελλάδα και να
κάνουμε αίτηση για άσυλο. Ακόμα περιμένουμε τα διαβατήριά μας και μάλλον
θα πρέπει να κάνουμε υπομονή για μήνες
ή χρόνια. Προσπαθώ να ασχολούμαι με
το σχολείο, τη γυμναστική, το ποδόσφαιρο και τη ζωγραφική μέχρι να τελειώσει
όλη αυτή η αναμονή. Δεν είναι εύκολη
υπόθεση η υπομονή. Κυρίως γιατί στο
καμπ της Θήβας μένουν και ασυνόδευτα
αγόρια μαζί με τις άλλες οικογένειες και
δημιουργούνται εντάσεις. Η αστυνομία
δεν μας δίνει σημασία. Η υπομονή σε
αυτό το σημείο είναι πιο δύσκολη για τις
γυναίκες και τα κορίτσια. Το μήνυμά μου
για τον κόσμο που ζει στο καμπ είναι να
ασχολούνται με πράγματα που τους κάνουν καλό, να πηγαίνουν στο σχολείο και
να ασχολούνται με τα μαθήματά τους.
Να μη χάνουν τον χρόνο τους σε ανούσια πράγματα και να ζουν με την ελπίδα
ότι θα φτάσουν εκεί που θέλουν, να μη
χρειάζεται να κάνουν κι άλλη υπομονή.
Τζαφάρ Αλί
Μένω στο καμπ του Σχιστού, το οποίο

είναι κοντά στον Πειραιά και την Αθήνα.
Εφτασα στην Ελλάδα πριν από ενάμιση χρόνο και φέτος ζω εδώ στο καμπ.
Οχι μόνο εγώ που είμαι ασυνόδευτος,
αλλά όλοι οι πρόσφυγες περιμένουμε
να φύγουμε από την Ελλάδα για μια
χώρα της Ευρώπης. Ολοι πιστεύουν ότι
το καμπ είναι ένα προσωρινό σπίτι της
αναμονής και ότι μια μέρα θα γλιτώσουν.
Η ζωή στο καμπ είναι δύσκολη για όλους
και μπορώ να σας πω με σιγουριά πως
όλοι αντιμετωπίζουμε ψυχολογικά προβλήματα λόγω αυτής της κατάστασης.
Παρακολουθώ μαθήματα αγγλικών και
ελληνικών και ελπίζω να βελτιωθώ.
Πριν πήγαινα σε ελληνικό σχολείο αλλά
δεν ήξερα τη γλώσσα και έτσι αποφάσισα να μάθω πρώτα τη γλώσσα και μετά
να συνεχίσω κανονικά το σχολείο. Το
μήνυμά μου για τους πρόσφυγες είναι
να κάνουν υπομονή και να προσπαθούν.
Αφού διαβάσουν αυτό το κείμενο ελπίζω
να έχουν καταλάβει τα ψυχολογικά προβλήματα και τα προβλήματα της ζωής
που αντιμετωπίζουμε. Να είναι γενναίοι
και να συνεχίσουν να εκπαιδεύονται, να
μαθαίνουν περισσότερα πράγματα και
να βελτιώνονται. Ελπίζω να έχουν καταλάβει.

We need to create an environment that facilitates
real learning and development, not a machine that
churns out good grades;
an environment in which
children learn for the love
of learning, not because
they are forced to

 ﻓﻌﻼ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺕ ﺍﻧﺗﻅﺎﺭ ﺑﻪ، ﺍﺯ ﮐﺷﻭﺭ ﺍﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻥ ﻫﺳﺕ
،  ﺍﻧﺗﻅﺎﺭی ﮐﻪ ﻫﻣﺭﺍﻩ ﺑﺎ ﺑﯽ ﺳﺭﻧﻭﺷﺗﯽ ﺍﺳﺕ، ﺳﺭ ﻣﻳﺑﺭﻡ
ﺩﺭ ﺍﺑﺗﺩﺍ ﻗﺻﺩ ﭘﻳﻭﻧﺩ ﺧﺎﻧﻭﺍﺩﻩ ﮔﯽ ﺑﻪ ﺑﺭﺍﺩﺭﻡ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺗﻳﻡ ﺍﻣﺎ
ﺩﻭﻟﺕ ﺁﻟﻣﺎﻥ ﺩﺭﺧﻭﺍﺳﺕ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺭﺩ ﮐﺭﺩ ﻭ ﻣﺎ ﻣﺟﺑﻭﺭ ﺷﺩﻳﻡ
ﺩﺭ ﻳﻭﻧﺎﻥ ﺑﻣﺎﻧﻳﻡ ﺩﺭﺧﻭﺍﺳﺕ ﭘﻧﺎﻫﻧﺩﮔﯽ ﺑﺩﻫﻳﻡ ﻭ ﻓﻌﻼ
 ﺷﺎﻳﺩ ﺍﻳﻥ ﺍﻧﺗﻅﺎﺭ ﻣﺎﻩ ﻫﺎ ﻭ ﻳﺎ.ﻣﻧﺗﻅﺭ ﭘﺎﺳﭘﻭﺭﺕ ﻫﺳﺗﻳﻡ
 ﺩﺭ ﻁﻭﻝ ﺍﻳﻥ ﺍﻧﺗﻅﺎﺭ ﺳﻌﯽ ﻣﻳﮑﻧﻡ.ﺳﺎﻝ ﻫﺎ ﻁﻭﻝ ﺑﮑﺷﺩ
ﺧﻭﺩﻡ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﺭﺱ ﺧﻭﺍﻧﺩﻥ ﻭﺭﺯﺵ ﮐﺭﺩﻥ ﻓﻭﺗﺑﺎﻝ ﻭ
ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﺭﺩﻥ ﻣﺷﻐﻭﻝ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﻡ ﺗﺎ ﮐﻪ ﺍﻳﻥ ﺍﻧﺗﻅﺎﺭ ﺑﻪ
 ﺍﻳﻥ ﺍﻧﺗﻅﺎﺭ ﺑﺭﺍی ﻣﺎ ﺑﺳﻳﺎﺭ ﺳﺧﺕ ﺍﺳﺕ.ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺑﺭﺳﺩ
ﻣﺧﺻﻭﺻﺎ ﺩﺭ ﮐﻣپ ﺛﻳﻭﺍ ﮐﻪ ﺍﻓﺭﺍﺩ ﻣﺟﺭﺩ ﻫﻣﺭﺍﻩ
ﺑﻌﺿﯽ ﺍﻭﻗﺎﺕ،ﺧﺎﻧﻭﺍﺩﻩ ﻫﺎ ﺩﺭ ﮐﻣپ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧﺩ
ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺳﺕ ﻣﯽ ﮐﻧﻧﺩ ﻭ ﻣﻭﺟﺏ ﺁﺯﺍﺭ ﻭ ﺍﺫﻳﺕ ﺧﺎﻧﻭﺍﺩﻩ ﻫﺎ
 ﭘﻠﻳﺱ ﻧﻳﺯ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻭﺍﺳﺕ ﻫﺎی ﻣﺎ ﺗﻭﺟﻪ ﻧﻣﯽ ﮐﻧﺩ.ﻣﻳﺷﻭﻧﺩ
 ﺍﻳﻥ ﺍﻧﺗﻅﺎﺭ ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﺷﺭﺍﻳﻁ ﺑﺭﺍی ﺧﺎﻧﻡ ﻫﺎ ﻭ ﺩﺧﺗﺭ ﻫﺎ،
ﮐﻪ ﺭﻭﺡ ﻟﻁﻳﻑ ﺗﺭی ﺩﺍﺭﻧﺩ ﺳﺧﺕ ﺗﺭ ﻭ ﻋﺫﺍﺏ ﺁﻭﺭ
 ﭘﻳﺎﻡ ﻣﻥ ﺑﺭﺍی ﮐﺳﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﮐﻣپ ﻫﺎ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﻣﯽ.ﺗﺭﺍﺳﺕ
ﮐﻧﻧﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻧﺗﻅﺎﺭ ﺑﻪ ﺳﺭ ﻣﯽ ﺑﺭﻧﺩ ﺍﻳﻥ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﺑﻬﺗﺭ
 ﺩﺭﺱ،ﺍﺳﺕ ﺧﻭﺩﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﺷﻐﻭﻝ ﻓﻌﺎﻟﻳﺕ ﻫﺎی ﻣﻔﻳﺩ ﮐﻧﻧﺩ
ﺑﺧﻭﺍﻧﻧﺩ ﻭ ﻭﻗﺕ ﺧﻭﺩ ﺭﺍ ﺑﻳﻬﻭﺩﻩ ﻫﺩﺭ ﻧﺩﻫﻧﺩ ﻭ ﺍﻣﻳﺩﻭﺍﺭ
ﺑﺎﺷﻧﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺻﺩﻫﺎی ﺧﻭﺩ ﻣﯽ ﺭﺳﻧﺩ ﻭ ﺑﺩﺍﻧﻧﺩ ﮐﻪ
.ﺍﻧﺗﻅﺎﺭ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻣﯽ ﺭﺳﺩ
 ﻣﻥ ﺩﺭ ﮐﻣپ ﺍﺳﺧﻳﺳﺗﻭ: ﺟﻌﻔﺭ ﻋﻠﯽ ﺍﺯ ﮐﻣپ ﺍﺳﺧﻳﺳﺗﻭ
ﺯﻧﺩﮔﯽ ﻣﻳﮑﻧﻡ ﮐﻪ ﺗﻘﺭﻳﺑﺎ ﻧﺯﺩﻳﮏ ﺑﻪ ﭘﻳﺭﻳﺎﺱ ﺩﺭ ﺁﺗﻥ ﻣﯽ
 ﻣﺩﺗﯽ ﻳﮏ ﺳﺎﻝ ﻭ ﺷﺵ ﻣﺎﻩ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻳﻭﻧﺎﻥ.ﺑﺎﺷﺩ
 ﻓﻌﻼ ﺩﺭ ﮐﻣپ ﮐﻪ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻡ ﻧﻪ ﺗﻧﻬﺎ ﺍﻓﺭﺍﺩ.ﻫﺳﺗﻡ
 ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻣﺎﻡ ﻣﺭﺩﻡ ﺑﯽ ﺻﺑﺭﺍﻧﻪ ﻣﻧﺗﻅﺭ،ﺯﻳﺭ ﺳﻥ ﻣﺎﻧﻧﺩ ﻣﻥ
 ﺁﻧﻬﺎ.ﺭﻓﺗﻥ ﺍﺯ ﻳﻭﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﻳﮕﺭ ﮐﺷﻭﺭﻫﺎی ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﯽ ﻫﺳﺗﻧﺩ
ﺍﻳﻥ ﮐﻣپ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﺎﻧﻧﺩ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺍﻧﺗﻅﺎﺭی ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻧﺩ ﮐﻪ
 ﺍﻳﻥ ﮐﻣپ ﻫﺎ ﻧﻪ ﺗﻧﻬﺎ. ﻳﮏ ﺭﻭﺯی ﺍﺯ ﺁﻥ ﻧﺟﺎﺕ ﻣﻳﻳﺎﺑﻧﺩ
ﺑﺭﺍی ﻣﻥ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺭﺍی ﺗﻣﺎﻡ ﻣﻬﺎﺟﺭﺍﻥ ﺯﺟﺭ ﺁﻭﺭ ﺍﺳﺕ ﻭ
ﺑﺎ ﺟﺩﻳﺕ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻣﺎﻡ ﻭﺟﻭﺩﻡ ﻣﯽ ﮔﻭﻳﻡ ﮐﻪ ﻫﻣﻪ ﺩﭼﺎﺭ
.ﻣﺷﮑﻼﺕ ﺭﻭﺍﻧﯽ ﺷﺩﻩ ﺍﻧﺩ
 ﻓﻌﻼ ﻓﻘﻁ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻳﺳﯽ ﻭ، ﻭ ﺍﻣﺎ ﻓﻌﺎﻟﻳﺕ ﻫﺎی ﻣﻥ
ﻳﻭﻧﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺧﻭﺍﻧﻡ ﻭ ﺍﻣﻳﺩﻭﺍﺭﻡ ﺩﺭ ﻓﺭﺍﮔﻳﺭی ﺁﻥ ﻣﻭﻓﻕ
 ﻗﺑﻼ ﺑﻪ ﻣﺩﺭﺳﻪ ﻳﻭﻧﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺭﻓﺗﻡ ﺍﻣﺎ ﭼﻭﻥ ﺯﺑﺎﻥ، ﺷﻭﻡ
ﺭﺍ ﻧﻣﯽ ﻓﻬﻣﻳﺩﻡ ﺗﺻﻣﻳﻡ ﮔﺭﻓﺗﻡ ﺍﻭﻝ ﺯﺑﺎﻧﻡ ﺭﺍ ﻗﻭی ﻭ ﺳﭘﺱ
.ﺑﻪ ﺗﺣﺻﻳﻝ ﺭﺳﻣﯽ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﻫﻡ
ﭘﻳﺎﻡ ﻣﻥ ﺑﺭﺍی ﻫﻣﻪ ی ﻣﻬﺎﺟﺭﺍﻥ ﻋﺯﻳﺯ ﺍﻳﻥ ﺍﺳﺕ ﺻﺑﻭﺭ
.ﻭ ﺷﮑﻳﺑﺎ ﺑﺎﺷﻳﺩ ﻭ ﺗﻼﺵ ﮐﻧﻳﺩ
ﺑﻌﺩ ﺍﺯ ﺧﻭﺍﻧﺩﻥ ﺍﻳﻥ ﻣﻁﻠﺏ ﺍﻣﻳﺩﻭﺍﺭﻡ ﺣﺎﻟﺕ ﺭﻭﺣﯽ ﻭ
ﻣﺷﮑﻼﺕ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﻭ ﺯﺟﺭﻫﺎی ﻣﻬﺎﺟﺭﺍﻥ، ﺭﻭﺍﻧﯽ
ﺑﺧﺻﻭﺹ ﺟﻭﺍﻧﺎﻥ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﻧﺑﺎﻝ ﺗﺣﺻﻳﻼﺕ ﻭ ﺍﻓﺯﺍﻳﺵ
ﺳﻁﺢ ﺩﺍﻧﺵ ﺧﻭﺩ ﻫﺳﺗﻧﺩ ﺭﺍ ﻓﻬﻣﻳﺩﻩ ﺑﺎﺷﻳﺩ ﻭ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭک
!!! ﮐﻧﻳﺩ

What is education for at its core-and
why does it matter?
Ultimately, education is the means
through which children are taught to navigate the modern world; to find their passions, careers, friends and happiness.
On the surface, education seems to
be working- children go through school,
graduate and find their way into jobshowever under closer focus one finds that
we can do much better.
Think of any government service, like
for example, transport. Think of how far it
has come over the years, evolving in due
course to accommodate the modern world.
But, education? The system is exactly the
same as it was a century ago and this definitely shows.
Let’s look back at what we said earlier.
Children go through school yes, but often
after enduring years of stress from having
to sit exams. They graduate, sure, but usually without any real plan for the future.
They just about find their way into a job,
but usually not one they are truly passionate about.
So, what can we do to improve things?
This will not be easy, but it is necessary
if we want the best for our children, and
it is important to include children in the
process of change and implementation.
We need to lessen our focus on repetition
and memorization and instead, teach children more practical and varied life skills.
Instead of single tests that judge who you
are with a grade, we need to assess the
holistic development of the child whilst
guiding them towards their ideal career.
And, above all, we need to create an environment that facilitates real learning and
development, not a machine that churns
out good grades; an environment in which
children learn for the love of learning, not
because they are forced to.
So how do we go about doing this? We
need to dramatically reform the current
systems and we should do this with children, for children. Most importantly, we
need to start now!

ﺧﺎﻧﻪ ﺍﻧﺗﻅﺎﺭ

ﻣﺣﻣﺩ ﻧﺳﻳﻡ ﺣﻳﺩﺭی
ﻣﺣﻣﺩ ﺷﺭﻳﻑ ﺭﺣﻣﺎﻧﯽ

ﺍﻓﺭﺍﺩ ﺑﺳﻳﺎﺭی ﻫﻡ ﺍﮐﻧﻭﻥ ﺩﺭ ﮐﻣپ ﻫﺎی ﻣﺧﺗﻠﻑ ﻳﻭﻧﺎﻥ
 ﮐﻣپ ﻫﺎی ﻳﻭﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻧﻭﺍﻥ ﺧﺎﻧﻪ،ﺯﻧﺩﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧﺩ
ﻫﺎی ﺍﻧﺗﻅﺎﺭی ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻧﺩ ﺗﺎ ﺍﺯ ﻳﻭﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﮐﺷﻭﺭ ﺳﻭﻣﯽ
. ﻣﻧﺗﻘﻝ ﺷﻭﻧﺩ
ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺩﻧﺑﺎﻝ ﺭﺍﻩ ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻭﻧﯽ ﻭ ﻏﻳﺭ ﻗﺎﻧﻭﻧﯽ ﺑﺳﻳﺎﺭی
ﻣﯽ ﮔﺭﺩﻧﺩ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺻﺩ ﺧﻭﺩ ﻳﻌﻧﯽ ﮐﺷﻭﺭ ﻫﺎی ﺍﺭﻭﭘﺎی
 ﺍﻣﺎ ﺗﺎ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻳﻥ ﺍﻧﺗﻅﺎﺭ ﺭﺍ ﭼﮕﻭﻧﻪ. ﻏﺭﺑﯽ ﺑﺭﺳﻧﺩ
ﻣﯽ ﮔﺫﺭﺍﻧﻧﺩ ؟ ﭼﮕﻭﻧﻪ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﻓﺭﺍﻏﺕ ﺧﻭﺩ ﺭﺍ ﻁﯽ ﻣﯽ
ﮐﻧﻧﺩ ؟ ﻭﺿﻌﻳﺕ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﭼﮕﻭﻧﻪ ﺍﺳﺕ؟
ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺟﺑﻭﺭ ﺑﻪ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﻭ ﺍﻧﺗﻅﺎﺭ ﺩﺭ ﮐﻣپ ﻫﺎ
ﻫﺳﺗﻧﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻧﻅﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﻭﻟﺕ ﻳﻭﻧﺎﻥ ﺳﻳﺎﺳﺕ ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ ﺩﺭ
ﻗﺑﺎﻝ ﻣﻬﺎﺟﺭﺍﻥ ﭘﻳﺵ ﻧﮕﺭﻓﺗﻪ ﺍﺳﺕ ﺯﻳﺭﺍ ﺧﻭﺩ ﺍﻳﻥ ﮐﺷﻭﺭ
ﺑﻪ ﺗﺎﺯﮔﯽ ﺍﺯ ﺯﻳﺭ ﺑﺎﺭ ﺭﮐﻭﺭﺩ ﻫﺎی ﺍﻗﺗﺻﺎﺩی ﺑﻪ ﭘﺎﺧﺎﺳﺗﻪ
ﻭ ﻫﻣﻳﻥ ﺩﻻﻳﻝ ﺑﻪ ﻧﻭﺑﻪ ی ﺧﻭﺩ ﺍﻧﮕﻳﺯﻩ ﺭﻓﺗﻥ ﺑﻪ ﮐﺷﻭﺭ
 ﻳﻭﻧﺎﻥ ﺣﺗﯽ.ﻫﺎی ﺩﻳﮕﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻬﺎﺟﺭﺍﻥ ﺑﻳﺷﺗﺭ ﻣﯽ ﮐﻧﺩ
ﺑﺭﻧﺎﻣﻪ ﺍی ﻣﺷﺧﺻﯽ ﺑﺭﺍی ﺯﻧﺩﮔﯽ ﻣﺭﺩﻡ ﻣﻘﻳﻡ ﮐﻣپ ﻫﺎ ﻭ
ﻣﻬﺎﺟﺭﺍﻥ ﻧﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻳﻥ ﺑﺎﻋﺙ ﻣﯽﺷﻭﺩ ﭘﻧﺎﻫﻧﺩﮔﺎﻥ ﺍﺣﺳﺎﺱ
 ﺧﻭﺍﺳﺗﻳﻡ ﺗﺎ ﺭﻭﺍﻳﺕ ﺍﻧﺗﻅﺎﺭ.ﺑﯽ ﺳﺭﻧﻭﺷﺗﯽ ﮐﻧﻧﺩ
.ﭘﻧﺎﻫﻧﺩﮔﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺯﺑﺎﻥ ﺧﻭﺩﺷﺎﻥ ﺩﺍﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﻳﻡ
 ﻫﻣﺭﺍﻩ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻭﺍﺩﻩ ﺩﺭ: 1975 ﺁﻗﺎی ﺷﺭﻳﻔﯽ ﻣﺗﻭﻟﺩ ﺳﺎﻝ
ﮐﻣپ ﻣﺎﻻﮐﺎﺳﺎ ﺑﻭﺩﻡ ﺍﻣﺎ ﻣﺩﺗﯽ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮐﻣپ ﺗﻧﻬﺎ
 ﺩﻟﻳﻝ ﺍﺻﻠﯽ ﺍﻧﺗﻅﺎﺭ. ﺯﻧﺩﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻡ ﻭ ﺍﻧﺗﻅﺎﺭ ﻣﯽ ﮐﺷﻡ
ﻣﻥ ﺩﺭ ﮐﻣپ ﻣﺎﻻﮐﺎﺳﺎ ﭘﻳﻭﺳﺗﻥ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻭﺍﺩﻩ ﺍﻡ ﺩﺭ ﺁﻟﻣﺎﻥ
 ﻣﻥ ﺑﻪ ﻫﺭ.ﺍﺳﺕ ﺍﻳﻧﺟﺎ ﻣﻧﺗﻅﺭ ﻣﻳﻣﺎﻧﻡ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺭﺳﻡ
. ﻁﺭﻳﻕ ﻣﻣﮑﻥ ﮐﻪ ﺷﺩﻩ ﺧﻭﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻭﺍﺩﻩ ﺍﻡ ﻣﯽ ﺭﺳﺎﻧﻡ
ﺍﻧﺗﻅﺎﺭ ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﮐﻣپ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺳﺧﺕ ﺍﺳﺕ ﺑﻪ ﺧﺻﻭﺹ ﮐﻪ
ﮐﻣپ ﻣﺎﻻﮐﺎﺳﺎ ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﻧﺎﺍﻣﻥ ﺗﺭﻳﻥ ﮐﻣپ ﻫﺎی ﻳﻭﻧﺎﻥ
 ﻫﻳﭻ ﺍﻣﻧﻳﺗﯽ ﻧﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﮔﺎﻫﯽ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﮔﻭﻳﯽ ﻗﺎﻧﻭﻥ،ﺍﺳﺕ
ﺟﻧﮕﻝ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺣﺎﮐﻡ ﺍﺳﺕ ﻫﺭ ﮐﺱ ﮐﻪ ﺧﻭﺍﺳﺕ ﺑﺩﻭﻥ
 ﺗﻣﺎﻡ ﺍﻳﻥ ﺟﻧﮓ ﻭ ﺩﻋﻭﺍﻫﺎ.ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻭﺍﺭﺩ ﮐﻣپ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ
. ﺍﻧﺗﻅﺎﺭ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺳﺧﺕ ﺗﺭ ﮐﺭﺩﻩ ﺍﺳﺕ
ﺑﻪ ﻧﻅﺭ ﻣﻥ ﺍﻧﺗﻅﺎﺭ ﺭﻓﺗﻥ ﺑﻪ ﺁﻟﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﻁﺭﻳﻕ ﭘﻳﻭﻧﺩ
 ﺩﺭ ﻣﺩﺕ، ﺑﻳﺷﺗﺭ ﺍﺯ ﻳﮏ ﺳﺎﻝ ﻁﻭﻝ ﻣﻳﮑﺷﺩ،ﺧﺎﻧﻭﺍﺩﻩ ﺍﻡ
ﺍﻳﻥ ﺍﻧﺗﻅﺎﺭ ﺳﻌﯽ ﺩﺭ ﺣﻝ ﻣﺷﮑﻼﺕ ﻭ ﻧﺯﺍﻉ ﻫﺎی ﻣﺭﺩﻡ
ﺩﺍﺭﻡ ﭼﻭﻥ ﻣﺭﺩﻡ ﻣﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻧﻭﺍﻥ )ﺭﻳﺵ ﺳﻔﻳﺩ( ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻧﺩ
ﻫﻣﭼﻧﺎﻥ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻧﺟﺎ ﺑﺭﺍی ﻣﺳﻠﻣﺎﻥ ﻫﺎ ﻣﺳﺟﺩی ﺭﺍ ﺍﺩﺍﺭﻩ
ﻣﯽ ﮐﻧﻳﻡ ﺗﺎ ﻣﺭﺩﻡ ﺑﺗﻭﺍﻧﻧﺩ ﺑﻪ ﻁﺎﻋﺎﺕ ﻭ ﻋﺑﺎﺩﺍﺕ ﺧﻭﺩ
.ﺑﺭﺳﻧﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻳﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺷﺎﺩ ﻭ ﺳﺭ ﺣﺎﻝ ﺑﺎﺷﻧﺩ
 ﻣﺩﺕ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ:  ﺳﺎﻟﻪ ﺩﺭ ﮐﻣپ ﺛﻳﻭﺍ۱۷ ﺧﺎﻧﻡ ﻓﻠﻭﺭﺍﻧﺱ
ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻳﻭﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﮐﻣپ ﺛﻳﻭﺍ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻡ ﺍﺻﻠﻳﺗﻡ

