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Η εφημερίδα των έφηβων προσφύγων, μεταναστών και Ελλήνων

ΕΚΛΟΓ ΈΣ 2019

«Εχετε το δικαίωμα
»να μην ψηφίσετε
Με κείμενα
σε ελληνικά, αγγλικά,
!αραβικά, φαρσί και ούρντου

Βασική επιδίωξη, καθημερινός αγώνας και αγωνία της εφημερίδας μας είναι να υποστηρίξει τους συνανθρώπους
μας που, βιώνοντας την ανισότητα και τον κοινωνικό αποκλεισμό, δεν μπορούν να υποστηρίξουν τον εαυτό τους

ﮨﻣﺎﺭے ﺍﺧﺑﺎﺭ ﮐﺎ ﺑﻧﻳﺎﺩی ﻣﻘﺻﺩ ﻧﺎ ﺍﻧﺻﺎﻓﯽ ﮐﺎ
ﺷﮑﺎﺭ ﮨﻭﻧﮯ ﻭﺍﻟﮯ ﺍﻓﺭﺍﺩ ﺍﻭﺭ ﺍﻥ ﺍﻓﺭﺍﺩ ﮐﯽ ﻣﺩﺩ
ﮐﺭﻧﺎ ﮨﮯ ﺟﻭ ﺧﻭﺩ ﮐﯽ ﻣﺩﺩ ﮐﺭﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺋﮯ
ﺳﻣﺎﺝ ﺳﮯ ﻋﻠﻳﺣﺩﮔﯽ ﺍﺣﺗﻳﺎﺭ ﮐﺭ ﻟﻳﺗﮯ ﮨﻳں۔ ﻳﮩﯽ
ﻭﺟہ ﮨﮯ ﺟﻭ ﮨﻣﻳں ﭘﺭﻳﺷﺎﻥ ﮐﺭﺗﯽ ﮨﮯ ﺍﻭﺭ ﺟﺱ
ﮐﺎ ﮨﻡ ﺭﻭﺯ ﻣﻘﺎﺑﻠہ ﮐﺭﺗﮯ ﮨﻳں۔ ﮨﻣﺎﺭی
ﺳﺭﮔﺭﻣﻳﻭں ﺍﻭﺭ ﮨﻣﺎﺭے ﻣﻔﺎﺩﺍﺕ ﮐﺎ ﻣﺭﮐﺯی
ﻧﻘﻁۂ ﻧﻅﺭ ﻧﻭﺟﻭﺍﻥ ﺑﭼﮯ ﺍﻭﺭ ﻧﻭﺟﻭﺍﻥ ﮨﻳں ﺟﻭ
ﺑﻧﻳﺎﺩی ﺍﻧﺳﺎﻧﯽ ﺣﻘﻭﻕ ﺟﻳﺳﺎﮐہ ﺗﺣﻔﻅ ،ﭘﻧﺎﻩ ﮔﺎﻩ،
ﺍﻅﮩﺎﺭ ﺭﺍﺋﮯ ﮐﯽ ﺁﺯﺍﺩی ﺍﻭﺭ ﮐﺎﻡ ﺍﻭﺭ ﺗﻌﻠﻳﻡ ﮐﮯ
ﻣﻭﺍﻗﻊ ﺗﮏ ﻭﺳﻳﻊ ﺭﺳﺎﺋﯽ ﺳﮯ ﻣﺣﺭﻭﻡ ﮨﻳں۔
ﮨﻡ ﺍﺏ ﺑڑے ﮨﻭ ﺭﮨﮯ ﮨﻳں۔ ﺍﻟﺑﺗہ ،ﺍﺏ ﮨﻡ ﺑﭼﮯ
ﻧﮩﻳں ﺭﮨﮯ۔ ﺑﺎﻟﻎ ﮨﻭﻧﮯ ﮐﮯ ﻁﻭﺭ ﭘﺭ ﮨﻣﺎﺭے
ﻟﺋﮯ ﻣﻭﺍﻗﻊ ﮐﯽ ﻣﻭﺟﻭﺩﮔﯽ ﺑﮩﺕ ﮐﻡ ﮨﮯ ،ﺍﻭﺭ
ﮐﺳﯽ ﺑﻬﯽ ﺭﻳﺎﺳﺕ ﮐﯽ ﻁﺭﻑ ﺳﮯ ﻣﺩﺩ ﮐﯽ
ﻓﺭﺍﮨﻣﯽ  18ﺳﺎﻝ ﮐﮯ ﮨﻭﺗﮯ ﮨﯽ ﺭﻭک ﺩی
ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ۔ ﭘﻬﺭ ﮨﻡ ﮐﻳﺎ ﮐﺭﻳں ﮔﮯ؟ ﮨﻡ ﮐﺱ ﻁﺭﺡ
ﺳﮯ ﻧﭘﮢﻳں ﮔﮯ؟ ﻳہ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺍﻭﺭ ﻳﻭﺭﻭ ﺍﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺕ
ﮐﮯ ﻫﻔﺗﻪ ﮐﺎ ﺍﺧﺗﺗﺎﻡ ﮨﮯ۔ ﮨﻣﻳں ﺍﭘﻧﮯ ﻣﻠﮏ ﻳﺎ
ﺭﮨﺎﺋﺷﯽ ﺷﮩﺭ ﻣﻳں ﻭﻭٹ ﺩﻳﻧﮯ ﮐﯽ ﺍﺟﺎﺯﺕ ﻧﮩﻳں
ﮨﮯ ،ﺗﻭ ﮨﻣﺎﺭی ﺁﻭﺍﺯ ﮐﻳﺳﮯ ﺳﻧﯽ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ؟
ﺍﮔﺭ ﺁپ ﻣﻧﺗﺧﺏ ﮨﻭﺟﺎﺗﮯ ﮨﻳں ﺗﻭ ﮐﻳﺎ ﺁپ ﮨﻣﺎﺭے
ﻟﺋﮯ ﮐﭼﻬ ﮐﺭﻳں ﮔﮯ؟ ﮨﻡ ﺻﺭﻑ ﮐﺎﺭﺭﻭﺍﺋﯽ
ﺍﻭﺭ ﮐﺳﯽ ﻗﺳﻡ ﮐﯽ ﺳﻣﺎﺟﯽ ﻋﻣﻝ ﭼﺎﮨﺗﮯ ﮨﻳں،
ﺗﺎﮐہ ﻳﮩﺎں ﮨﻡ ﺍﭘﻧﯽ ﺯﻧﺩﮔﻳﻭں ﮐﻭ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺗﻌﻣﻳﺭ
ﮐﺭﺳﮑﻳں۔
ﮨﻣﺎﺭﺍ ﺍﺧﺑﺎﺭ ﮨﻣﺎﺭے ﺳﺎﺗﻬ ﺑڑﻫ ﺭﮨﺎ ﮨﮯ۔ ﺍﭘﺭﻳﻝ
ﻣﻳں ﮨﻣﺎﺭے ﺍﺧﺑﺎﺭ ﮐﯽ ﺩﻭﺳﺭی ﺳﺎﻟﮕﺭﻩ ﺗﻬﯽ
ﺍﻭﺭ "ﻣﮩﺎﺟﺭﻳﻥ ﭘﺭﻧﺩے" ﮐﮯ  13ﻭﻳں ﻣﺳﺋﻠﮯ
ﻣﻳں ،ﺟﻭ ﺁپ ﺍﺑﻬﯽ ﭘڑﻫ ﺭﮨﮯ ﮨﻳں ،ﺍﺱ ﻣﻳں ﮨﻡ
ﺍﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺕ ﺍﻭﺭ ﺁپ ﮐﮯ ﻓﻳﺻﻠﻭں ﭘﺭ ﺗﻭﺟہ
ﻣﺭﮐﻭﺯ ﮐﺭﺗﮯ ﮨﻳں ﺟﻭ ﺁپ ﮨﻣﺎﺭے ﻟﺋﮯ ﮐﺭﻳں
ﮔﮯ)ﻳﺎ ﻧﮩﻳں ﺑﻬﯽ( ،ﺑﻐﻳﺭ ﮨﻡ ﺳﮯ ﭘﻭﭼﻬﮯ۔
ﮨﻣﺎﺭے ﭘﺎﺱ ،ﺩﻭﺳﺭی ﻁﺭﻑ ،ﺑﮩﺕ ﺳﮯ
ﺳﻭﺍﻻﺕ ﮨﻳں ،ﺍﺱ ﻭﺟہ ﺳﮯ ﮨﻡ ﻧﮯ ﻳﻭﺭﭘﯽ
ﭘﺎﺭﻟﻳﻣﺎﻥ ﮐﮯ ﻟﺋﮯ ﻳﻭﺭپ ﮐﮯ ﺑﺎﺭے ﻣﻳں ﺍﻭﺭ
ﺍﺱ ﮐﮯ ﺍﻗﺩﺍﺭ ،ﺟﻣﮩﻭﺭﻳﺕ ﺍﻭﺭ ﻣﺳﺎﻭﺍﺕ ﮐﮯ
ﻣﻌﻧﯽ ،ﻣﺷﺭﻕ ﻭﺳﻁﯽ ﻣﻳں ﺟﻧﮓ ،ﺍﻭﺭ ﻳﻭﻧﺎﻧﯽ
ﺳﻣﺎﺝ ﻣﻳں ﮨﻣﺎﺭے ﺍﻧﺿﻣﺎﻡ ﮐﮯ ﺑﺎﺭے ﻣﻳں 6
ﺍﻣﻳﺩﻭﺍﺭﻭں ﺳﮯ ﭘﻭﭼﻬﺎ۔ ﮨﻡ ﻧﮯ ﺷﮩﺭ ﮐﮯ
ﻣﺳﺗﻘﺑﻝ ﮐﮯ ﺑﺎﺭے ﻣﻳں ﺍﻳﮏ ﮐﻬﻠﯽ ﺑﺣﺙ ﺍﻭﺭ
ﺍﺱ ﻣﻳں ﮨﻣﺎﺭے ﮐﺭﺩﺍﺭ ﮐﮯ ﻟﻳﮯ ﺍﻳﺗﻬﻧﺯ ﮐﮯ
ﻣﻳﺋﺭ ﮐﮯ ﺍﻣﻳﺩﻭﺍﺭﻭں ﮐﻭ ﺑﻬﯽ ﻣﺩﻋﻭ ﮐﻳﺎ ﮨﮯ۔
ﺍﺣﺗﺷﺎﻡ ﮐﺎ ﻣﺿﻣﻭﻥ ﻳہ ﺑﻳﺎﻥ ﮐﺭﺗﺎ ﮨﮯ ﺯﻧﺩﮔﯽ
ﭘﻳﺳﮯ ﮐﮯ ﺑﻐﻳﺭ ﮐﺱ ﻁﺭﺡ ﮐﯽ ﮨﻭﺗﯽ ﮨﮯ،
ﺟﺑﮑہ ﻣﮩﺩﻳہ ﭘﻧﺎﻩ ﮔﺯﻳﻧﻭں ﮐﯽ ﺫﮨﻧﯽ ﺻﺣﺕ ﮐﮯ
ﺑﺎﺭے ﻣﻳں ﺑﺎﺕ ﮐﺭﺗﯽ ﮨﻳں۔ ﻋﺭﺍﻕ ﺳﮯ ﺗﻌﻠﻕ
ﺭﮐﻬﻧﮯ ﻭﺍﻟﮯ ﻋﻣﺭ  24ﮔﻬﻧﮢﻭں ﺳﮯ ﻣﺗﻌﻠﻕ
ﮨﮯ ﺟﺱ ﻧﮯ ﺍﻧﮑﯽ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﺗﺑﺩﻳﻝ ﮐﺭﺩی ،ﺍﻭﺭ
ﺍﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻥ ﺳﮯ ﺗﻌﻠﻕ ﺭﮐﻬﻧﮯ ﻭﺍﻟﯽ ﺣﻣﻳﺩﻩ ﻧﮯ
ﺍﻳﺗﻬﻧﺯ ﮐﮯ ﺳﺎﻳﮯ ﺗﻠﮯ ﮔﻭﻟڈﻥ ڈﺍﻥ ﮐﮯ ﻧﺳﻝ
ﭘﺭﺳﺕ ﺣﻣﻠﻭں ﭘﺭ ﺭﻭﺷﻧﯽ ڈﺍﻟﯽ ﮨﮯ۔ ﺁﺧﺭ ﻣﻳں،
ﻣﻭ ﻧﮯ ﮨﻣﻳں ﻳﺎﺩ ﺩﻻﺗﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﮨﻡ ﺍﻳﮏ ﮨﻳں۔"
ﺧﻭﺷﯽ ﺳﮯ ﭘڑﮨﻳں!

The main purpose of our newspaper is to help victims of injustice and social exclusion to help
themselves. This is what concerns us and what we fight for
on a daily basis.

T

With texts in greek,
english, arabic, farsi
& urdu

 2019ﮐﮯ ﺍﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺕ" :ﺁپ
ﮐﺎ ﻭﻭٹ ﻧہ ﺩﻳﻧﺎ ﺣﻕ ﮨﮯ"

“You have
the right
”not to vote

ﺇﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺕ  ) 2019ﻟﺩﻳﻛﻡ
ﺍﻟﺣﻕ ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺏ(
ﻏﺭﺿﻧﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻭﻛﻔﺎﺣﻧﺎ ﺍﻟﻳﻭﻣﻲ ﻭﻫﺩﻑ ﺟﺭﻳﺩﺗﻧﺎ ﻫﻭ ﺩﻋﻡ
ﺇﺧﻭﺍﻧﻧﺎ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻳﻌﺎﻧﻭﻥ ﻣﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻣﺳﺎﻭﺍﺓ ﻭﺍﻻﺿﻁﻬﺎﺩ
ﺍﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻛﻲ ﻳﺳﺗﻁﻳﻌﻭﺍ ﺩﻋﻡ ﺃﻧﻔﺳﻬﻡ .ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﻭﺍﻟﺷﺑﺎﺏ
ﺍﻟﻣﺣﺭﻭﻣﻳﻥ ﻣﻥ ﺃﺳﺎﺳﻳﺎﺕ ﺍﻟﺣﻘﻭﻕ ﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﻫﻡ ﻣﺭﻛﺯ ﺃﻋﻣﺎﻟﻧﺎ
ﻭﺍﻫﺗﻣﺎﻣﻧﺎ ﻣﺣﺭﻭﻣﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ﻣﻥ ﺍﻷﻣﺎﻥ – ﺍﻟﺳﻛﻥ –
ﺍﻟﺗﻌﺑﻳﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻭ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻭﺳﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﻣﻝ.
ﻟﻛﻧﻧﺎ ﻧﻛﺑﺭ ﻭﻟﻡ ﻧﻌﺩ ﺑﻌﺩ ﺍﻁﻔﺎﻝ ﻭﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻧﺎ ﻛﺎﺷﺧﺎﺹ
ﺑﺎﻟﻐﻳﻥ)ﻓﻭﻕ  18ﺳﻧﻪ( ﻣﺣﺩﻭﺩﺓ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
ﺑﻣﺟﺭﺩ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﻟﺳﻥ  18ﺳﻧﺔ ﺗﺗﻭﻗﻑ .ﻭﻳﻁﺭﺡ ﺃﻣﺎﻣﻧﺎ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ.
ﺍﻵﻥ ﻣﺎﺫﺍ ﻧﻔﻌﻝ؟ ﻛﻳﻑ ﻧﺳﺗﻁﻳﻊ ﺍﻹﺳﺗﻣﺭﺍﺭ؟ ﻫﺎﻫﻧﺎ ﺃﻣﺎﻣﻧﺎ ﻳﻭﻡ
ﺍﻷﺣﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺳﻭﻑ ﺗﺻﻳﺭ ﻓﻳﻪ ﺍﻹﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻭﺍﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺕ
ﺃﻋﺿﺎء ﺍﻟﺑﺭﻟﻣﺎﻥ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ .ﻛﻳﻑ ﻧﺳﺗﻁﻳﻊ ﺍﻟﺗﻌﺑﻳﺭ ﻋﻥ ﺭﺍﺋﻳﻧﺎ
ﺣﻳﺙ ﺃﻧﻪ ﻟﻳﺱ ﻟﺩﻳﻧﺎ ﺃﻟﺣﻕ ﺑﺎﻟﺗﺻﻭﻳﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
ﻭﺍﻟﻣﺩﻳﻧﺔ ﺃﻟﺗﻲ ﻧﻌﻳﺵ ﺑﻬﺎ.
ﻫﻝ ﺳﺗﻔﻌﻠﻭﻥ ﺷﺊ ﻟﻧﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﺟﺎﺣﻛﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺕ؟
ﻁﻠﺑﻧﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻫﻭ ﺃﻥ ﻧﻧﺩﻣﺞ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺎ ﻭﻋﻣﻠﻳﺎ ﺣﺗﻰ ﻧﺳﺗﻁﻳﻊ ﺃﻥ
ﻧﺑﻧﻲ ﺣﻳﺎﺗﻧﺎ ﻫﻧﺎ ﻣﻥ ﺟﺩﻳﺩ .
ﻣﻌﻧﺎ ﺗﻛﺑﺭ ﺍﻳﺿﺎ ﺟﺭﻳﺩﺗﻧﺎ ،ﺍﻟﺷﻬﺭ ﺍﻟﻣﺎﺿﻲ ﺍﺣﺗﻔﻠﺕ ﺟﺭﻳﺩﺗﻧﺎ ﻋﻠﻰ
ﻣﺭﻭﺭ ﻋﺎﻣﻳﻥ) (2ﻣﻥ ﺻﺩﻭﺭ ﻋﺩﺩﻫﺎ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺑﻳﻥ
ﻳﺩﻳﻛﻡ ﺍﻵﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ ﻋﺷﺭ ) (13ﻣﻥ ﺟﺭﻳﺩﺓ ﺍﻟﻁﻳﻭﺭ
ﻣﻭﺿﻭﻉ ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺕ
ﺍﻟﻣﻬﺎﺟﺭﺓ ﻭﻧﺭﻛﺯ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﻋﻠﻰ
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺃﻟﺗﻲ ﺳﻭﻑ ﺗﺗﺧﺫﻭﻫﺎ ) ﺍﻡ ﻻ ( ﻟﻧﺎ ﻭﺑﺩﻭﻥ ﺳﺅﺍﻟﻧﺎ.
ﻭﻟﻛﻥ ﻧﺣﻥ ﻟﺩﻳﻧﺎ ﺍﺳﺗﻔﺳﺎﺭﺍﺕ ﻭﻧﺳﺎﻝ  6ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺭﺷﺣﻳﻥ ﻟﻠﺑﺭﻟﻣﺎﻥ
ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻳﻡ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻳﺔ ﻭﻋﻥ ﻣﻌﻧﻰ ﺍﻟﺩﻳﻣﻭﻗﺭﺍﻁﻳﺔ ﻭﻋﻥ
ﺍﻟﻣﺳﺎﻭﺍﺓ ﻛﻣﺎ ﻧﺳﺄﻝ ﻋﻥ ﺍﻟﺣﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺷﺭﻕ ﺍﻷﻭﺳﻁ ﻭﻋﻥ
ﺍﻧﺩﻣﺎﺟﻧﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺍﻟﻳﻭﻧﺎﻧﻲ.
ﻛﻣﺎ ﻧﺩﻋﻭﺍ ﺃﻳﺿﺎ ﺍﻟﻣﺭﺷﺣﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺑﻠﺔ ﻟﻣﻧﺻﺏ
ﻣﺣﺎﻓﻅ ﺃﺛﻳﻧﺎ ﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻣﻔﺗﻭﺣﺔ ﻧﺗﺣﺩﺙ ﻣﻌﻬﻡ ﻓﻳﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ
ﻟﻠﻣﺩﻳﻧﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﺟﺎﺣﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺕ ﻭﻋﻥ ﻭﺿﻌﻧﺎ ﻓﻳﻬﺎ.
ﺃﻳﺿﺎ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻗﺻﺔ ﺍﺣﺗﺷﺎﻡ ﻧﺗﻌﻠﻡ ﻛﻳﻑ ﻳﻣﻛﻧﻙ ﺃﻥ ﺗﻌﻳﺵ ﺑﺩﻭﻥ
ﻧﻘﻭﺩ )ﻣﺻﺎﺭﻱ( ﻭﻛﺫﻟﻙ ﻣﻬﺩﻳﻪ ﺗﻛﻠﻣﻧﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻧﻔﺳﻳﺔ
ﻟﻠﻣﻬﺎﺟﺭﻳﻥ ﻭﻋﻣﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻳﻘﺹ ﻋﻠﻳﻧﺎ ﺍﻝ 24ﺳﺎﻋﺔ ﺍﻟﺗﻲ
ﻏﻳﺭﺕ ﺣﻳﺎﺗﻪ ﻭﺣﻣﺩﻳﻪ ﻣﻥ ﺃﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻥ ﺗﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ × ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻬﺟﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﻧﺻﺭﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻘﻭﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺳﻬﻡ ﺍﻟﺫﻫﺑﻲ ﻭ ﺗﺷﻭﻩ ﻭﺟﻪ
ﺃﺛﻳﻧﺎ ﻭﺃﺧﻳﺭﺍ ﻣﻭ ﻳﺫﻛﺭﻧﺎ ﺑﺄﻥ ﻛﻠﻧﺎ ﻭﺍﺣﺩ .
ﻧﺗﻣﻧﻰ ﻟﻛﻡ ﻗﺭﺍءﺓ ﻁﻳﺑﺔ
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‘ﻣﮩﺎﺟﺭﻳﻥ ﭘﺭﻧﺩے’ ﺍﺧﺑﺎﺭ ﮐﺎ
ﻣﻭﺟﻭﺩﻩ ﺍﻳڈﻳﺷﻥ ﺑﭼﻭں ﮐﮯ
ﺣﻘﻭﻕ ﮐﮯ ﻧﻳٹ ﻭﺭک ﮐﯽ
ﻁﺭﻑ ﺳﮯ ﺷﺎﺋﻊ ﮐﻳﺎ ﮔﻳﺎ،
ﺍﻭﺭ ﺣﻣﺎﻳﺕ ﻳﻭﺍﻳﻥ ﺍﻳﭻ ﺳﯽ
ﺁﺭ) ، (UNHCRﻳﻭﻧﺎﻥ
ﻣﻳں ﻣﺟﻭﺩ ﺭﻭﺯﺍ ﻟﻣﺑﺭگ
ﺳﮢﻳﻔﮢﻧﮓ (Rosa
Luxemburg
) ، Stiftungﻧﻭﺟﻭﺍﻧﻭں
ﮐﮯ ﺟﻧﺭﻝ ﺳﻳﮑﺭﻳﮢﺭﻳٹ ﺍﻭﺭ
ﻳﻭﻧﺎﻥ ﻣﻳں ﻣﻭﺟﻭﺩ ﮨﺎﻟﻳﻧڈ ﮐﮯ
ﺳﻔﺎﺭﺕ ﺧﺎﻧﮯ ﮐﯽ ﻁﺭﻑ
ﺳﮯ ﮐﯽ ﮔﺋﯽ ﮨﮯ۔

δημητικών Πουλιών, αυτό που
κρατάτε στα χέρια σας, επικεντρωνόμαστε στις εκλογές και
στις αποφάσεις που θα πάρετε
(ή και όχι) για εμάς χωρίς να
μας ρωτήσετε.
Εμείς, όμως, έχουμε απορίες και ρωτάμε 6 υποψήφιους
ευρωβουλευτές για την Ευρώπη και τις αξίες της, για την
έννοια της δημοκρατίας και
της ισότητας, για τον πόλεμο
στη Μέση Ανατολή και για
την ένταξή μας στην ελληνική κοινωνία. Καλούμε επίσης
τους υποψήφιους δημάρχους
της Αθήνας σε ανοιχτή συζήτηση για την επόμενη μέρα
της πόλης και για τη θέση μας
μέσα σε αυτή. Ακόμη, μέσα
από την ιστορία του Ιχτισάμ,
μαθαίνουμε πώς είναι να ζεις
χωρίς χρήματα, ενώ η Μαχντιά μάς μιλάει για την ψυχική υγεία των προσφύγων.
Ο Ομάρ από το Ιράκ διηγείται τις 24 ώρες που άλλαξαν
τη ζωή του και η Χαμιντέ από
το Αφγανιστάν ρίχνει Χ στις
ρατσιστικές επιθέσεις της
Χρυσής Αυγής που μαυρίζουν
την Αθήνα. Τέλος, ο Μο μάς
υπενθυμίζει ότι είμαστε ένα.
!Καλή ανάγνωση

ﻧﺳﺧﻪ ﻓﻌﻠﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ
"ﭘﺭﻧﺩﮔﺎﻥ ﻣﻬﺎﺟﺭ" ﺗﻭﺳﻁ
ﺷﺑﮑﻪ ﺣﻘﻭﻕ ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ
ﺗﻬﻳﻪ ﺷﺩﻩ ﻭ ﺗﻭﺳﻁ
ﮐﻣﻳﺳﺎﺭﻳﺎی ﻋﺎﻟﯽ
ﭘﻧﺎﻫﻧﺩﮔﺎﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻝ
ﻣﺗﺣﺩ )،(UNHCR
ﺻﻧﺩﻭﻕ "ﺭﻭﺍ
ﻟﻭﮐﺯﺍﻣﺑﻭﺭگ" ﺩﺭ ﺩﻓﺗﺭ
ﻳﻭﻧﺎﻥ ،ﺩﺑﻳﺭﺧﺎﻧﻪ ﻋﻣﻭﻣﯽ
ﺟﻭﺍﻧﺎﻥ ﻭ ﺳﻔﺎﺭﺕ ﻫﻠﻧﺩ
ﺩﺭ ﻳﻭﻧﺎﻥ ﺣﻣﺎﻳﺕ ﻣﯽ
ﺷﻭﺩ.

ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺑﻌﺔ ﻣﻥ
ﺟﺭﻳﺩﺓ "ﺍﻟﻁﻳﻭﺭ
ﺍﻟﻣﻬﺎﺟﺭﺓ" ﻣﻥ ﺇﻧﺗﺎﺝ
ﺷﺑﻛﺔ ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔﻝ
ﻭﺑﺩﻋﻡ ﻣﻥ ﻣﻔﻭﺿﻳﺔ
ﺍﻷﻣﻡ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﻟﺷﺅﻭﻥ
ﺍﻟﻼﺟﺋﻳﻥ  ،ﺭﻭﺯﺍ
ﻟﻭﻛﺳﻣﺑﻭﺭﻍ
ﺷﺗﻳﻔﺗﻭﻧﻎ  -ﻣﻛﺗﺏ ﻓﻲ
ﺍﻟﻳﻭﻧﺎﻥ  ،ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺷﺑﺎﺏ
ﻭﺳﻔﺎﺭﺓ ﻫﻭﻟﻧﺩﺍ ﻓﻲ
ﺍﻟﻳﻭﻧﺎﻥ.

Σ

το επίκεντρο των
δράσεων και των
ενδιαφερόντων μας
είναι τα παιδιά και
οι έφηβοι που στερούνται βασικά ανθρώπινα
δικαιώματα, όπως η ασφάλεια,
η στέγαση, η ελευθερία του λόγου και η διεύρυνση των εργασιακών και εκπαιδευτικών
ευκαιριών.
Μεγαλώνουμε όμως. Δεν
είμαστε πια παιδιά. Οι ευκαιρίες που έχουμε ως ενήλικοι
είναι ελάχιστες και η βοήθεια
από την πολιτεία σταματάει με
το που κλείσεις τα 18. Τώρα τι
θα κάνουμε; Πώς θα τα καταφέρουμε; Είναι το Σαββατοκύριακο των δημοτικών εκλογών
και των εκλογών για την Ευρωβουλή. Πώς θα κάνουμε τη
φωνή μας να ακουστεί, όταν
δεν μπορούμε να ψηφίσουμε
στη χώρα και την πόλη που
ζούμε; Θα κάνετε κάτι για εμάς,
αν εκλεγείτε; Βασικό ζητούμενο είναι η ενεργοποίηση και
η κοινωνικοποίηση, να ξαναφτιάξουμε τις ζωές μας εδώ.
Μαζί με εμάς μεγαλώνει και
εφημερίδα μας. Τον προηγούμενο μήνα, κλείσαμε 2 χρόνια
και στο 13ο φύλλο των Απο-

Η ΈΚΔΟΣΗ του παρόντος
φύλλου της εφημερίδας
«Αποδημητικά Πουλιά» δημιουργήθηκε από το Δίκτυο
για τα Δικαιώματα του
Παιδιού με την υποστήριξη
της Υπατης Αρμοστείας του
ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες,
του Ιδρύματος Ρόζα Λούξεμπουργκ - Παράρτημα
Ελλάδας, της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και της
Πρεσβείας της Ολλανδίας
στην Ελλάδα.

he focal point of our activities and
our interests are young children and
teenagers who are denied basic human rights such as security, shelter,
freedom of speech and a broad access to opportunities for work and education.
We are growing up, however. We are no
longer children. There are very few opportunities available to us as adults, and any state help
stops as soon as you reach 18. What do we do
next? How will we manage? It’s the weekend of
the local and Euro elections. We are not allowed
to vote in our country or city of residence, so how
can our voices be heard? Will you do something
for us if you get elected? We simply want action
and some kind of socialisation process, so that
we can rebuild our lives here.
Our newspaper is growing with us. We had
our second birthday in April and in this 13th issue of “Migratory Birds”, the one you are reading
right now, we focus on the elections and on the
decisions you will make (or not) for us, without
actually asking us.
We, on the other hand, have a lot of questions,
which is why we asked 6 candidates for the European parliament about Europe and its values, the
meaning of democracy and equality, the war in
the Middle East, and our integration into Greek
society. We also invited the candidates for Mayor
of Athens to an open discussion about the future
of the city and our role in it. Ihtisham’s article
describes what it is like to live without money,
while Mahdia talks about the mental health of
refugees. Omar from Iraq relates the 24 hours
that changed his life, and Hamide from Afghanistan highlights the racist attacks by Golden
Dawn that cast a shadow over Athens. Finally,
!Mo reminds us that we are one. Happy reading
Read the full English edition of
“Migratory Birds” online at www.ddp.gr

ﺍﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺕ ﺳﺎﻝ " :۲۰۱۹ﺷﻣﺎ
ﺣﻕ ﺩﺍﺭﻳﺩ ﺭﺍی ﻧﺩﻫﻳﺩ"
ﻫﺩﻑ ﺍﺻﻠﯽ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﺑﻪ ﻗﺭﺑﺎﻧﻳﺎﻥ ﺑﯽ ﻋﺩﺍﻟﺗﯽ ﻭ
ﺟﺩﺍﻳﯽ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﺭﺍی ﮐﻣﮏ ﺑﻪ ﺧﻭﺩ ﺍﺳﺕ .ﺍﻳﻥ ﭼﻳﺯی ﺍﺳﺕ
ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺭﺍی ﻣﺎ ﺍﻫﻣﻳﺕ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﭼﻪ ﭼﻳﺯی ﺑﺭﺍی ﻣﺑﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﺁﻥ
ﻫﺭ ﺭﻭﺯﻩ .ﻧﻘﻁﻪ ﮐﺎﻧﻭﻧﯽ ﻓﻌﺎﻟﻳﺕ ﻫﺎی ﻣﺎ ﻭ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﺎ ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ
ﺟﻭﺍﻥ ﻭ ﻧﻭﺟﻭﺍﻧﺎﻥ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺣﻘﻭﻕ ﺑﻧﻳﺎﺩی ﺍﺳﺎﺳﯽ ﻣﺎﻧﻧﺩ
ﺍﻣﻧﻳﺕ ،ﭘﻧﺎﻫﮕﺎﻩ ،ﺁﺯﺍﺩی ﺑﻳﺎﻥ ﻭ ﺩﺳﺗﺭﺳﯽ ﮔﺳﺗﺭﺩﻩ ﺑﻪ ﻓﺭﺻﺕ
ﻫﺎی ﮐﺎﺭ ﻭ ﺗﺣﺻﻳﻝ ﻣﺣﺭﻭﻡ ﺷﺩﻩ ﺍﻧﺩ.
ﻣﺎ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺭﺷﺩ ﻫﺳﺗﻳﻡ ،ﺑﺎ ﺍﻳﻥ ﺣﺎﻝ .ﻣﺎ ﺩﻳﮕﺭ ﺑﭼﻪ ﻧﻳﺳﺗﻳﻡ.
ﻓﺭﺻﺕ ﻫﺎی ﺑﺳﻳﺎﺭ ﺯﻳﺎﺩی ﺑﺭﺍی ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻧﻭﺍﻥ ﺑﺯﺭﮔﺳﺎﻻﻥ
ﻭﺟﻭﺩ ﻧﺩﺍﺭﺩ ﺍﺻﻼً ﻭ ﻫﺭ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻣﺎ ﺑﻪ  ۱۸ﺭﺳﻳﺩﻥ
ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧﻳﺩ ،ﻣﺗﻭﻗﻑ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ .ﺑﻌﺩﺍ ﭼﻪ ﮐﺎﺭ ﻣﻳﮑﻧﻳﺩ؟
ﭼﻁﻭﺭ ﻣﺩﻳﺭﻳﺕ ﻣﯽ ﮐﻧﻳﻡ؟ ﺁﺧﺭ ﻫﻔﺗﻪ ﺍﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺕ ﻣﺣﻠﯽ ﻭ ﻳﻭﺭﻭ
ﺍﺳﺕ .ﻣﺎ ﻣﺟﺎﺯ ﺑﻪ ﺭﺍی ﺩﺍﺩﻥ ﺩﺭ ﮐﺷﻭﺭ ﻳﺎ ﺷﻬﺭ ﺍﻗﺎﻣﺕ
ﻧﻳﺳﺗﻳﻡ ،ﭘﺱ ﭼﮕﻭﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻥ ﺻﺩﺍی ﻣﺎ ﺭﺍ ﺷﻧﻳﺩ؟ ﺁﻳﺎ ﺷﻣﺎ
ﺑﺭﺍی ﻣﺎ ﮐﺎﺭی ﻣﯽ ﮐﻧﻳﺩ ﮐﻪ ﺍﻧﺗﺧﺎﺏ ﻣﯽ ﮐﻧﻳﺩ؟ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﺩﮔﯽ
ﺧﻭﺍﻫﺎﻥ ﺍﻗﺩﺍﻡ ﻭ ﻧﻭﻋﯽ ﻓﺭﺁﻳﻧﺩ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺷﺩﻥ ﻫﺳﺗﻳﻡ ﺗﺎ ﺑﺗﻭﺍﻧﻳﻡ
ﺯﻧﺩﮔﯽ ﺧﻭﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﻧﺟﺎ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﮐﻧﻳﻡ.
ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺭﺷﺩ ﺍﺳﺕ .ﺩﻭﻣﻳﻥ ﺭﻭﺯ ﺗﻭﻟﺩ ﻣﺎ
ﺩﺭ ﻣﺎﻩ ﺁﻭﺭﻳﻝ ﺑﻭﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﺷﻣﺎﺭﻩ  13ﭘﺭﻧﺩﻩ ﻫﺎی ﻣﻬﺎﺟﺭ،
ﮐﻪ ﺷﻣﺎ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺧﻭﺍﻧﺩﻥ ﺁﻥ ﻫﺳﺗﻳﺩ ،ﻣﺎ ﺑﺭ ﺍﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺕ ﻭ ﺗﺻﻣﻳﻡ
ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﺭﺍی ﻣﺎ )ﻳﺎ ﻧﻪ( ﺑﺭﺍی ﻣﺎ ﺍﻧﺟﺎﻡ ﻣﯽ ﺩﻫﻳﻡ ،ﺑﺩﻭﻥ ﺩﺭ
ﻧﻅﺭ ﮔﺭﻓﺗﻥ ﻣﺎ ﺍﺯ ﺷﻣﺎ ﻣﺗﻣﺭﮐﺯ ﻫﺳﺗﻳﻡ.
ﺍﺯ ﺳﻭی ﺩﻳﮕﺭ ،ﻣﺎ ﺍﺯ ﺳﻭﺍﻻﺕ ﺑﺳﻳﺎﺭی ﺩﺍﺭﻳﻡ ،ﺑﻪ ﻫﻣﻳﻥ ﺩﻟﻳﻝ
ﻣﺎ ﺍﺯ  6ﻧﺎﻣﺯﺩی ﺑﺭﺍی ﭘﺎﺭﻟﻣﺎﻥ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺩﺭ ﻣﻭﺭﺩ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻭ
ﺍﺭﺯﺵ ﻫﺎی ﺁﻥ ،ﻣﻌﻧﺎی ﺩﻣﻭﮐﺭﺍﺳﯽ ﻭ ﺑﺭﺍﺑﺭی ،ﺟﻧﮓ ﺩﺭ
ﺧﺎﻭﺭﻣﻳﺎﻧﻪ ﻭ ﺍﺩﻏﺎﻡ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻳﻭﻧﺎﻥ ﺧﻭﺍﺳﺗﻪ ﺍﻳﻡ . .ﻣﺎ
ﻫﻣﭼﻧﻳﻥ ﻧﺎﻣﺯﺩﻫﺎی ﺷﻬﺭﺩﺍﺭ ﺁﺗﻥ ﺭﺍ ﺩﻋﻭﺕ ﮐﺭﺩﻳﻡ ﺗﺎ ﺩﺭ
ﻣﻭﺭﺩ ﺁﻳﻧﺩﻩ ﺷﻬﺭ ﻭ ﻧﻘﺵ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺻﺣﺑﺕ ﮐﻧﻳﻡ .ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﺍﺣﺗﺷﺎﻡ ﺗﻭﺻﻳﻑ ﺁﻧﭼﻪ ﮐﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻣﺎﻧﻧﺩ ﺑﺩﻭﻥ ﭘﻭﻝ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﻣﯽ
ﮐﻧﺩ ،ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻬﺩﻳﺎ ﺩﺭ ﻣﻭﺭﺩ ﺳﻼﻣﺕ ﺭﻭﺍﻧﯽ ﭘﻧﺎﻫﻧﺩﮔﺎﻥ
ﺻﺣﺑﺕ ﻣﯽ ﮐﻧﺩ .ﻋﻣﺭ ﺍﺯ ﻋﺭﺍﻕ  ۲۴ﺳﺎﻋﺗﻪ ﺭﺍ ﺗﻐﻳﻳﺭ ﻣﯽ
ﺩﻫﺩ ﮐﻪ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﺍﺵ ﺭﺍ ﺗﻐﻳﻳﺭ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺣﻣﻳﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻥ
ﺣﻣﻼﺕ ﻧژﺍﺩﭘﺭﺳﺗﺎﻧﻪ ﮔﻭﻟﺩﻥ ﺩﺍﻭﻥ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺳﺎﻳﻪ ﺍی ﺑﺭ ﺁﺗﻥ
ﺩﺍﺷﺕ ،ﺑﺭﺟﺳﺗﻪ ﻣﯽ ﮐﻧﺩ .ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺕ ،ﻋﻣﺭ ﺩﺭ ﺍﻁﺭﺍﻑ ﻣﻭﺯﻩ
ﻫﻧﺭ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻧﺷﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺩ ﻭ ﻣﺣﻣﺩ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭی ﻣﯽ ﮐﻧﺩ
ﮐﻪ ﻣﺎ ﻳﮑﯽ ﻫﺳﺗﻳﻡ .ﺧﻭﺍﻧﺩﻥ ﻣﺑﺎﺭک.
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Του ΜΟΧΆΜΑΝΤ
ΑΛΡΙΦΆΙ

Σ

τις 15 Μαρτίου
2019 έγινε μία
επίθεση από έναν
εγκ ληματία-τρομοκράτη -Αυστραλό υπήκοο- εναντίον δύο τζαμιών στην πόλη Κράιστσερτς,
στη Νέα Ζηλανδία, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 49 άνθρωποι και πολλοί άλλοι να τραυματιστούν.
Ολο αυτό έγινε προκειμένου
να σταματήσει η μετανάστευση μουσουλμάνων στη χώρα.
Σύμφωνα με το μανιφέστο
του μακελάρη Μπρέντον Τάραντ, που φτάνει τις 74 σελίδες, ένα από τα κίνητρα της
επίθεσης ήταν η «εκδίκηση»
για την Εμπα Ακερλουντ, το
11χρονο κορίτσι από τη Σουηδία που δολοφονήθηκε από
μουσουλμάνους τρομοκράτες.
Το μίσος και η εχθρότητα ανάμεσα στους ακραίους
μουσουλμάνους και τους
ακραίους χριστιανούς δυστυχώς υπάρχουν εδώ και
εκατοντάδες χρόνια και δεν
έχουν σβήσει μέχρι σήμερα.
Το μόνο κοινό ανάμεσα σε
αυτά τα εγκλήματα και τις
εκτελέσεις είναι πως πάντα
οι αθώοι άνθρωποι είναι
αυτοί που σκοτώνονται και
τραυματίζονται.
Η ένοπλη επίθεση στο
Μόναχο της Βαυαρίας στις
22 Ιουλίου 2016 από τον
18χρονο Ιρανογερμανό Νταβίντ Αλί Σονμπόλι, η επίθεση
με σπαθί στο σχολείο Κρόναν στη δυτική Σουηδία στις

Είμαστε ένα

Για πόσο καιρό ακόμα θα ακούμε στις ειδήσεις για τον αριθμό των αθώων
θυμάτων και των τραυματιών;

22 Οκτωβρίου 2015 από τον
21χρονο Σουηδό Αντον Λούντιν Πέτερσον, το χτύπημα
με φορτηγό στο κέντρο της
Στοκχόλμης στις 12 Απριλίου 2017 από τον 39χρονο
Ουζμπέκο Ραχμάτ Ακίλοφ,
οι επιθέσεις στις πόλεις Καρκασόν και Τρεμπ, στη Νότια
Γαλλία, στις 23 Μαρτίου
2018 από τον 26χρονο Μαροκινό Ρεντουάν Λακντίμ,
και τέλος η επίθεση με κυνηγετική καραμπίνα έξω από
εκκλησία στο Κιζλιάρ της
Ρωσίας στις 18 Φεβρουαρίου 2018 από τον 22χρονο

24 Ωρες
Του ΟΜΆΡ ΑΜΠΆΣ

Τ

ι μπορείς να κάνεις σε 24 ώρες;
Να πας στο σχολείο, να παίξεις
μπάλα με φίλους και μετά να επιστρέψεις στο σπίτι για να κάνεις
τις εργασίες του σχολείου
και να δεις μερικά videos
στο YouTube. Αυτή ήταν και
η δική μου καθημερινότητα.
Είχα απλά όνειρα, όπως
να γίνω αρχιτέκτονας. Είχα
την ελπίδα ότι αυτό το όνειρο θα το κάνω πραγματικότητα, αφού ήμουν πολύ
καλός μαθητής και έπαιρνα
καλούς βαθμούς σε όλα τα
μαθήματα. Δυστυχώς, όλο
αυτό άλλαξε σε 24 ώρες.
Ηταν Δευτέρα, 9 Ιουνίου,
μια κανονική μέρα. Μόλις
είχα τελειώσει τις ασκήσεις
μου και ήταν η ώρα που
έπρεπε να πάω για ύπνο.
Για κάποιο λόγο δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Το πιο
ασφαλές μέρος για μένα
έγινε επικίνδυνο μέσα σε
μια στιγμή. Ηταν 3 τα ξημερώματα της 10ης Ιουνίου,
όταν ακούσαμε ήχους από
σφαίρες. Δεν είχαμε κανένα μέσο να υπερασπιστούμε
τους εαυτούς μας.
Ο πατέρας μου και εγώ
πήγαμε να δούμε τι συνέβαινε. Οι δρόμοι ήταν άδειοι
και ο πατέρας μου αποφάσισε να πάει στο αστυνομικό τμήμα για να ρωτήσει τι
έγινε. Είχαμε ακούσει ότι
υπήρχαν τρομοκράτες κοντά στην πόλη μας και απειλούσαν ότι θα επιτεθούν.
Δεν φοβηθήκαμε, γιατί ο
δήμαρχος είχε δημοσιεύσει
ένα video με τον ίδιο να περπατά στους δρόμους της πό-
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λης με απόλυτη ασφάλεια.
Είπε ότι δεν υπάρχει λόγος
να φοβόμαστε.
Οταν επέστρεψε ο πατέρας μου, μου είπε ότι δεν
υπάρχει κανείς στο τμήμα, ενώ το ίδιο καιγόταν.
Η καρδιά μου χτυπούσε
πολύ γρήγορα. Ακουσα τον
πατέρα μου να λέει ότι δεν
μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Δεν μπορούσα να πάρω
ανάσα. Πώς γίνεται οι «άγγελοι» που είχαν αναλάβει
να μας προστατεύουν να
μας άφησαν;
Χρόνια με όνειρα και
ελπίδες έσπασαν σε μία
μέρα. Πέρασε όλη μου η
ζωή μπροστά από τα μάτια
μου και αναρωτιόμουν τι θα
απογίνουμε τώρα. Η μητέρα
μου με πήρε αγκαλιά. «Ολα
θα πάνε καλά, πήγαινε να
ξεκουραστείς», μου είπε.
Επλυνα το πρόσωπο μου και
πήγα για ύπνο. Η ώρα ήταν
5 τα ξημερώματα.
Ξυπνήσαμε σε μια άλλη
πραγματικότητα, άγνωστη για εμάς. Οι δαίμονες,
μεταμφιεσμένοι σε ήρωες,
μας έλεγαν ότι ήρθαν να μας
σώσουν και να βοηθήσουν.
Νιώθαμε χαμένοι. Κάποιοι
τους χειροκροτούσαν. Εγώ
δεν μπορούσα να ακούσω
κάτι άλλο πέρα από τις τρομακτικές φωνές των δαιμόνων που ήρθαν για να καταστρέψουν τις ζωές μας. Ολα
έγιναν μέσα σε μια μέρα.
24 ώρες γεμάτες φόβο και
τα όνειρα να σπάνε κομμάτι κομμάτι χωρίς να μπορείς
να κάνεις κάτι. Μόνο να βλέπεις όλο αυτό να συμβαίνει
μπροστά στα μάτια σου.
Αυτή ήταν η πρώτη μέρα
που ο ISIS κατέλαβε την
πόλη μου.

Χαλίλ Χαλίλοφ, είναι κάποια
από τα τρομοκρατικά περιστατικά των τελευταίων
χρόνων. Σε αυτά τα εγκλήματα έχουν σκοτωθεί πάνω
από 70 αθώοι άνθρωποι και
ακόμα περισσότεροι έχουν
τραυματιστεί παρ’ όλο που
η κάλυψη από τα ΜΜΕ δεν
είναι επαρκής.
Μετά την επίθεση στη
Νέα Ζηλανδία η πρωθυπουργός της χώρας, Τζασίντα Αρντερν, αποκάλεσε τον
δράστη Μπρέντον Τάραντ
ξεκάθαρα τρομοκράτη στο
διάγγελμά της, ενώ κλείνο-

Πότε θα
σταματήσουμε
να κρίνουμε κάποιον
από το χρώμα του
ή από τον θεό που
πιστεύει και
τη χώρα από την
οποία κατάγεται;
Πότε θα είμαστε ένα;

ﺍﺭﺑﻌﺔ ﻭﻋﺷﺭﻳﻥ
ﺳﺎﻋﺔ
ﻋﻣﺭ ﻋﺑﺎﺱ

ﻣﺎﺫﺍ ﻳﻣﻛﻧﻙ ﺍﻥ ﺗﻔﻌﻝ ﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﺭﺑﻌﺔ ﻭﻋﺷﺭﻳﻥ ﺳﺎﻋﺔ ؟
 ﺭﺑﻣﺎ ﻟﻌﺏ ﻛﺭﺓ ﺍﻟﻘﺩﻡ ﻣﻊ, ﺍﻟﺫﻫﺎﺏ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔ
ﺍﻟﻘﻳﺎﻡ. ﺛﻡ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺑﻌﺩ ﺫﺍﻟﻙ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻣﻧﺯﻝ,ﺍﻷﺻﺩﻗﺎء
ﺑﺎﻟﻭﺍﺟﺏ ﺍﻟﻣﻧﺯﻟﻲ ﺛﻣﺔ ﻣﺷﺎﻫﺩﺓ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﻔﻳﺩﻳﻭﻫﺎﺕ
.  ﻫﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﻭﻣﻲ ﺍﻻﻋﺗﻳﺎﺩﻱ. ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻳﻭﺗﻳﻭﺏ
 ﻛﻧﺕ ﺍﺣﻠﻡ ﺍﻥ ﺃﺻﺑﺢ ﻣﻬﻧﺩﺱ.ﻛﺎﻥ ﻟﺩﻱ ﺍﺣﻼﻡ ﺑﺳﻳﻁﺔ
ﻣﻌﻣﺎﺭﻱ ﻭﻛﺎﻥ ﻟﺩﻱ ﺃﻣﻝ ﺃﻧﻧﻲ ﺳﺄﺟﻌﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺣﻠﻡ
 ﻛﻧﺕ ﺩﺍﺋﻣﺎ ﺁﺧﺫ ﺃﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺭﺟﺎﺕ ﻓﻲ ﻛﻝ.ﻳﺻﺑﺢ ﺣﻘﻳﻘﺔ
.ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ
ﻣﻊ ﺍﻷﺳﻑ ﻛﻝ ﻫﺫﺍ ﺗﻐﻳﺭ ﻓﻲ ﺍﺭﺑﻌﺔ ﻭﻋﺷﺭﻳﻥ ﺳﺎﻋﺔ
ﻳﻭﻡ ﺍﻻﺛﻧﻳﻥ )ﺍﻟﺗﺎﺳﻌﺔ ﻣﻥ ﻳﻭﻧﻳﻭ( ﻛﺎﻥ ﻳﻭﻡ ﺍﻋﺗﻳﺎﺩﻱ
 ﻟﻛﻥ.ﺍﻧﺗﻬﻳﺕ ﻣﻥ ﻭﺍﺟﺑﻲ ﺍﻟﻣﻧﺯﻟﻲ ﺛﻡ ﺣﺎﻥ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻧﻭﻡ
ﻟﺳﺑﺏ ﻣﺎ ﻟﻡ ﺍﺳﺗﻁﻊ ﺍﻟﻧﻭﻡ ﻓﺟﺄﺓ ﺍﻟﻣﻛﺎﻥ ﺍﻷﻛﺛﺭ ﺃﻣﺎﻧﺎ ﻟﻡ
 ﺃﻧﻬﺎ ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ ﺍﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻓﺟﺭﺍ.ﻟﻡ ﻳﻌﺩ ﺃﻣﻥ ﺑﻌﺩ ﺍﻻﻥ
ﻟﻡ. )ﺍﻟﻌﺎﺷﺭﺓ ﻣﻥ ﻳﻭﻧﻳﻭ( ﺳﻣﻌﻧﺎ ﺻﻭﺕ ﻁﻠﻘﺎﺕ ﻧﺎﺭﻳﺔ
ﻳﻛﻥ ﻟﺩﻳﻧﺎ ﺍﻱ ﺷﻲء ﻟﻧﺩﺍﻓﻊ ﻋﻥ ﺃﻧﻔﺳﻧﺎ ﺑﻪ ﺍﻧﺎ ﻭﻭﺍﻟﺩﻱ
.  ﺍﻟﺷﻭﺍﺭﻉ ﻛﺎﻧﺕ ﻣﻬﺟﻭﺭﺓ. ﺫﻫﺑﻧﺎ ﻟﻧﺭﻯ ﻣﺎﺫﺍ ﺣﺻﻝ
ﻗﺭﺭ ﺍﺑﻲ ﺍﻥ ﻳﺫﻫﺏ ﺍﻟﻰ ﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺷﺭﻁﺔ ﻟﻳﺳﺄﻝ ﻋﻥ
 ﻛﺎﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺑﻌﺽ ﺍﻻﺧﺑﺎﺭ ﻋﻥ ﺗﻭﺍﺟﺩ, ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺣﺩﺙ
.ﺑﻌﺽ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻳﻳﻥ ﺑﺎﻟﻘﺭﺏ ﻣﻥ ﻣﺩﻳﻧﺗﻲ
ﻭﻫﺩﺩﻭﺍ ﺑﺎﻟﻬﺟﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﺩﻳﻧﺗﻲ ﻟﻛﻥ ﻟﻡ ﻧﺷﻌﺭ ﺑﺎﻟﺧﻭﻑ
ﻷﻥ ﻣﺣﺎﻓﻅ ﻣﺩﻳﻧﺗﻲ ﻗﺎﻝ ﻻ ﻳﻭﺟﺩ ﺍﻱ ﺳﺑﺏ ﻟﻠﺷﻌﻭﺭ
 ﻭﺣﺗﻰ ﺍﻧﻬﻭ ﻗﺎﻡ ﺑﻧﺷﺭ ﻓﻳﺩﻳﻭ ﻋﻥ ﻧﻔﺳﻪ ﻫﻭ ﻭ.ﺑﺎﻟﺧﻭﻑ
. ﻳﺗﻣﺷﻰ ﺣﻭﻝ ﺷﻭﺍﺭﻉ ﺍﻟﻣﺩﻳﻧﺔ ﻟﻳﺛﺑﺕ ﺍﻥ ﺍﻟﻣﺩﻳﻧﺔ ﺁﻣﻧﺔ
 ﻭﻣﺭﻛﺯ.ﻋﺎﺩ ﺍﺑﻲ ﻭﻗﺎﻝ ﻟﻧﺎ ﺍﻧﻬﻭ ﻟﻡ ﻳﺟﺩ ﺍﻱ ﺃﺣﺩ
 ﺩﻗﺎﺕ ﻗﻠﺑﻲ ﺑﺩﺃﺕ ﺗﺗﺳﺎﺭﻉ.ﺍﻟﺷﺭﻁﺔ ﻛﺎﻥ ﻳﺣﺗﺭﻕ
 ﻟﻡ. ﻭﺍﺑﻲ ﻳﻘﻭﻝ ﻧﺣﻥ ﻻ ﻧﺳﺗﻁﻳﻊ ﺍﻥ ﻧﻔﻌﻝ ﺍﻱ ﺷﻲء.
ﺍﺳﺗﻁﻊ ﺍﻟﺗﻧﻔﺱ ﻛﻳﻑ ﻳﻣﻛﻥ ﺍﻥ ﻳﺣﺻﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻼﺋﻛﺔ
ﺍﻟﺗﻲ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻳﻬﻡ ﺣﻣﺎﻳﺗﻧﺎ ﻟﻡ ﻳﻌﺩ ﻟﻡ ﺍﻱ ﺍﺛﺭ ﻭ ﺗﺭﻛﻭﻧﺎ
. ﻛﻳﻑ ﺍﻣﻛﻥ ﻫﺫﺍ ﻣﻥ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ.ﻣﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻱ ﺣﻣﺎﻳﺔ
ﺳﻧﻭﺍﺕ ﻣﻥ ﺍﻵﻣﺎﻝ ﻭﺍﻷﺣﻼﻡ ﺗﻛﺳﺭﺕ ﺑﻳﻭﻡ ﻭﺍﺣﺩ
ﺍﺻﺑﺣﺕ ﺃﺭﻯ ﺣﻳﺎﺗﻲ ﻛﻠﻬﺎ ﺍﻣﺎﻡ ﻋﻳﻧﺎﻱ ﺛﻡ ﺳﺄﻟﺕ
 ﺣﺿﻧﺗﻧﻲ ﺍﻣﻲ ﻭﻗﺎﻟﺕ. ﻧﻔﺳﻲ ﻣﺎﺫﺍ ﺳﻳﺣﺻﻝ ﻟﺣﻳﺎﺗﻧﺎ
ﻛﻝ ﺷﺊ ﺳﻳﻛﻭﻥ ﺑﺧﻳﺭ ﺍﺫﻫﺏ ﻭﺍﺣﺻﻝ ﻋﻠﻰ ﻗﺳﻁ ﻣﻥ
ﺍﻟﺭﺍﺣﺔ ﺛﻡ ﻗﻣﺕ ﺑﺗﻐﺳﻳﻝ ﻭﺟﻬﻲ ﻭﺫﻫﺑﺕ ﻟﻠﻧﻭﻡ ﻓﻲ
.ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ ﺍﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻓﺟﺭﺍ
 ﻟﻧﺭﻯ ﺷﻳﺎﻁﻳﻥ.ﺛﻡ ﺍﺳﺗﻳﻘﻅﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﻣﺟﻬﻭﻝ
ﻣﺗﻧﻛﺭﻳﻥ ﻛﺎﻻﺑﻁﺎﻝ ﻗﺎﻟﻭ ﻧﺣﻥ ﺍﺗﻳﻧﺎ ﻫﻧﺎ ﻟﻧﻧﻘﺫﻛﻡ
ﻭﻧﺳﺎﻋﺩﻛﻡ ﻗﺎﻡ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﻧﺎﺱ ﺑﺎﻟﺗﺻﻔﻳﻕ ﻟﻬﻡ ﻟﻛﻧﻲ ﻟﻡ
ﺍﺳﺗﻁﻊ ﺳﻣﺎﻉ ﺍﻱ ﺷﻲء ﺳﻭﻯ ﺍﺻﻭﺍﺕ ﺷﻳﺎﻁﻳﻥ
ﻣﺭﻋﺑﺔ ﺍﺗﻭ ﻟﻛﻲ ﻳﺩﻣﺭﻭﺍ ﺣﻳﺎﺗﻧﺎ ﻛﻝ ﻫﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﻭﻡ ﻭﺍﺣﺩ
 ﺍﺭﺑﻌﺔ ﻭﻋﺷﺭﻳﻥ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺧﻭﻑ ﻭﺍﻷﺣﻼﻡ.
ﻻ ﻳﻣﻛﻧﻙ ﻓﻌﻝ ﺍﻱ ﺷﻲء. ﺗﻛﺳﺭﺕ ﻗﻁﻌﺔ ﺑﻌﺩ ﻗﻁﻌﺔ
 ﻫﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻻﻳﻭﻡ ﺍﻻﻭﻝ ﻣﻥ ﺍﺣﺗﻼﻝ.ﺳﻭﻯ ﺍﻟﻣﺷﺎﻫﺩﺓ
. ﺩﺍﻋﺵ ﻟﻣﺩﻳﻧﺗﻲ

Δείτε στο www.ddp.gr πώς μπορείτε να συμμετέχετε
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ντας κάλεσε τον λαό να ενωθεί λέγοντας: «Είμαστε όλοι
ένα».
Είμαστε ένα; Αλήθεια,
πότε θα γίνουμε όλοι ένα;
Πότε θα έρθει η ώρα που
δεν θα υπάρχουν σύνορα
ανάμεσα στις χώρες; Πότε
θα πάψουν να υπάρχουν πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά συμφέροντα; Πότε θα
είμαστε όλοι μαζί; Πότε θα
σταματήσουμε να κρίνουμε
κάποιον από το χρώμα του ή
από τον θεό που πιστεύει και
τη χώρα από την οποία κατάγεται; Πότε θα είμαστε ένα;

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ «ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΑ ΠΟΥΛΙΑ»
ﺍﺧﺑﺎﺭ۔
ﭘﻧﺎﻩ ﮔﺯﻳﻥ ﭘﺭﻧﺩے۔
:ﺍﺩﺍﺭﺗﯽ ﺑﻭﺭڈ
ﻣﮩﺩﻳہ ﺣﺳﻳﻧﯽ
ﺳﻭﺗﻳﺭﻳﺱ ﺳﻳﺩﻳﺭﺱ۔
:ﺷﺭﺍﮐﺕ ﺩﺍﺭ
ﺍﺑﻭﺑﮑﺭ ﺟﮩﺎﻧﮕﻳﺭ۔
ﺍﺣﺗﺷﺎﻡ ﺧﺎﻥ۔
ﻣﮩﺩﻳہ ﺣﺳﻳﻧﯽ۔
ﻣﺣﻣﺩ ﻋﻝ ﺭﻳﻔﺎﺋﯽ۔
ﻋﻣﺭ ﻋﺑﺎﺱ۔
ﺣﻣﻳﺩﻩ ﺍﻧﺻﺎﺭی۔
ﻳﻭﻧﺎﻧﯽ ﺳﮯ ﺍﻧﮕﺭﻳﺯی
ﻣﻳں ﺗﺭﺟﻣہ ﺍﻭﺭ
ﺍﻧﮕﺭﻳﺯی ﮐﮯ ﺍﻟﻔﺎﻅ
:ﻣﻳں ﺗﺭﻣﻳﻡ
ﮐﻠﻳﻭﭘﯽ ﮐﺎﺭﻭﺳﯽ۔
ﻓﺎﺭﺳﯽ ﺳﮯ
ﺍﻧﮕﺭﻳﺯی ﺍﻭﺭ/ﻳﻭﻧﺎﻧﯽ
ﺍﺱ ﮐﮯ ﺑﺭﻋﮑﺱ
ﺗﺭﺟﻣہ ﺍﻭﺭ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﻣﺗﻥ
:ﮐﯽ ﺁﺧﺭی ﺗﺭﻣﻳﻡ
ﺭے ﺗﻭﺭﺍﺑﯽ۔
ﻋﺭﺑﯽ ﺳﮯ ﻳﻭﻧﺎﻧﯽ ﺍﻭﺭ
ﺍﺱ ﮐﮯ ﺑﺭﻋﮑﺱ
ﺗﺭﺟﻣہ ﺍﻭﺭ ﻋﺭﺑﯽ ﻣﺗﻥ
:ﮐﯽ ﺁﺧﺭی ﺗﺭﻣﻳﻡ
ﺣﺷﺎﻡ ﻋﻣﺭ۔
ﺍﺭﺩﻭ ﺳﮯ ﺍﻧﮕﺭﻳﺯی
ﺍﻭﺭ ﺍﺱ ﮐﮯ ﺑﺭﻋﮑﺱ
ﺗﺭﺟﻣہ ﺍﻭﺭ ﺍﺭﺩﻭ ﻣﺗﻥ
:ﮐﯽ ﺁﺧﺭی ﺗﺭﻣﻳﻡ
ﻋﻠﯽ ﺣﻣﺯﻩ ﻧﻭﺍﺯ۔
:ﻓﻭﮢﻭﮔﺭﺍﻓﺭ
ﺍﻟﻳﺎﺱ ﺷﺭﻳﻔﯽ۔
:ڈﻳﺯﺍﺋﻧﺭ
ﻋﻣﺭ ﻋﺑﺎﺱ
:(ﻋﻼﻣﺎﺕ )ﻟﻭﮔﻭﺯ
ﺩﻳﻣﺗﺭی ﻏﺎﺯﻳﺱ۔
ﻣﻳﺣﺎﻟﻳﺱ ﭘﺎﭘﺎﺩﻭﻧﻭﭘﻭ
ﻟﺱ۔

ﺻﺣﻳﻔﺔ
ﻁﻳﻭﺭ ﻣﻬﺎﺟﺭﺓ

ﺷﻧﺎﺳﻧﺎﻣﻪ ی ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ
ﭘﺭﻧﺩﮔﺎﻥ ﻣﻬﺎﺟﺭ

ﺳﺭﭘﺭﺳﺕ ﻫﺎی ﻧﻭﻳﺳﻧﺩﮔﺎﻥ
ﻣﻬﺩﻳﻪ ﺣﺳﻳﻧﯽ
ﺳﻭﺗﻳﺭﻳﺱ ﺳﻳﺩﻳﺭﻳﺱ
ﮔﺭﻭﻩ ﻧﻭﻳﺳﻧﺩﮔﺎﻥ
ﺍﺑﻭ ﺑﮑﺭ ﺑﻐﺩﺍﺩی
ﻋﻣﺭ ﻋﺑﺎﺱ
ﺍﺣﺗﺷﺎﻡ ﺧﺎﻥ
ﻣﻬﺩﻳﻪ ﺣﺳﻳﻧﯽ
ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﺭﻳﻔﺎی
ﺣﻣﻳﺩﻩ ﺍﻧﺻﺎﺭی
ﺗﺭﺟﻣﻪ ﻭ ﻭﻳﺭﺍﻳﺵ ﻣﺗﻥ ﻫﺎ ﺑﻪ
ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻳﻧﮕﻠﻳﺳﯽ
ﮐﺎﻟﻳﻭﭘﯽ ﮐﺎﺭﻭﻭﺳﯽ
ﺗﺭﺟﻣﻪ ﻭ ﻭﻳﺭﺍﻳﺵ ﻧﻬﺎﻳﯽ ﺍﺯ
ﺍﻳﻧﮕﻠﻳﺳﯽ ﻭ/ﻓﺎﺭﺳﯽ ﺑﻪ ﻳﻭﻧﺎﻧﯽ
: ﺑﺭ ﻋﮑﺱ
ﺭی ﺗﺭﺍﺑﯽ
ﺗﺭﺟﻣﻪ ﻭ ﻭﻳﺭﺍﻳﺵ ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻣﺗﻥ
ﻫﺎ ﺍﺯ ﺯﺑﺎﻥ ﻋﺭﺑﯽ ﺑﻪ ﻳﻭﻧﺎﻧﯽ ﻭ
ﺑﺭﻋﮑﺱ
ﺣﺳﺎﻡ ﻋﻣﺭ
ﺗﺭﺟﻣﻪ ﻭ ﻭﻳﺭﺍﻳﺵ ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻣﺗﻥ
ﻫﺎ ﺍﺯ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﺭﺩﻭ ﺑﻪ ﺍﻧﮕﻠﻳﺳﯽ
ﻭ ﺑﺭﻋﮑﺱ
ﻋﻠﯽ ﺣﻣﺯﻩ ﻧﻭﺍﺯ
: ﻣﺳﺋﻭﻝ ﻋﮑﺎﺳﯽ
ﺍﻟﻳﺎﺱ ﺷﺭﻳﻔﯽ
: ﻣﺳﻭﻝ ﻭﺳﺎﻳﻝ ﻁﺭﺍﺣﯽ
ﻋﻣﺭ ﻋﺑﺎﺱ
ﭼﺎپ ﻟﻭﮔﻭ
– ﻣﻳﺧﺎﻟﻳﺱ ﭘﺎﭘﺎﺩﻭ ﭘﻭﻭﻟﻭﺱ
ﺩﻳﻣﻳﺗﺭﻳﺱ ﮔﺎﺯﻳﺱ
ﺻﻔﺣﻪ ﺑﻧﺩی
ﻟﻭﻳﻳﺯﺍ ﮐﺎﺭﺍ ﻳﻭﺭﮔﻳﻭ
ﺷﺑﮑﻪ ﺑﺭﺍی ﺣﻘﻭﻕ ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ
 ﺍﻳﺳﺗﮕﺎﻩ، ﺁﻟﮑﺎﻣﻧﻭﺱ ﻳﺎﺯﺩﻩ ﺏ
ﻣﺗﺭﻭ ﻻﺭﻳﺳﻳﺱ
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www.ddp.gr
email: diktio@ddp.gr

:ﻓﺭﻳﻕ ﺍﻟﺗﺣﺭﻳﺭ
ﻣﻬﺩﻳﺔ ﺣﺳﻳﻧﻲ
ﺳﻭﺗﻳﺭﻳﺱ ﺳﻳﺫﻳﺭﻳﺱ
:ﺍﻟﻛﺗﺎﺏ
ﺍﺣﺗﺷﺎﻡ ﺧﺎﻥ
ﻣﻬﺩﻳﺔ ﺣﺳﻳﻧﻲ
ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﺭﻓﺎﻋﻲ
ﻋﻣﺭ ﻋﺑﺎﺱ
ﺍﺑﺅ ﺑﻛﺭ ﺟﻬﺎﻧﻛﻳﺭ
ﺣﻣﻳﺩﻩ ﺍﻧﺻﺎﺭﻱ
ﺗﺭﺟﻣﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻳﻭﻧﺎﻧﻳﺔ ﺇﻟﻰ
ﺍﻻﻧﻛﻠﻳﺯﻳﺔ ﻭ ﺗﺩﻗﻳﻕ ﺍﻟﻧﺻﻭﺹ
:ﺍﻹﻧﻛﻠﻳﺯﻳﺔ
ﻛﺎﻟﻳﻭﺑﻲ ﻛﺎﺭﻭﺳﻲ
ﺗﺭﺟﻣﺔ ﻭ ﺗﺩﻗﻳﻕ ﻧﻬﺎﺋﻲ
ﻟﻠﻧﺻﻭﺹ ﻣﻥ ﺍﻟﻔﺎﺭﺳﻳﺔ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻳﻭﻧﺎﻧﻳﺔ\ﺍﻻﻧﻛﻠﻳﺯﻳﺔ ﻭ
:ﺑﺎﻟﻌﻛﺱ
ﺭﺍﻱ ﺗﻭﺭﺍﺑﻲ
ﺗﺭﺟﻣﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻳﻭﻧﺎﻧﻳﺔ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﻭ ﺑﺎﻟﻌﻛﺱ ﻭ ﺍﻟﺗﺩﻗﻳﻕ
:ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﻧﺻﻭﺹ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ
ﺣﺳﺎﻡ ﻋﻣﺭ
ﺗﺭﺟﻣﺔ ﻣﻥ ﺍﻷﻭﺭﺩﻭ ﺇﻟﻰ
ﺍﻹﻧﻛﻠﻳﺯﻳﺔ ﻭ ﺑﺎﻟﻌﻛﺱ ﻭ
ﺍﻟﺗﺩﻗﻳﻕ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻧﺻﻭﺹ
:ﺍﻷﻭﺭﺩﻭ
ﻋﻠﻲ ﺣﻣﺯﺓ ﻧﻭﺍﺯ
:ﻣﺻﻭﺭﻭﻥ
ﺍﻳﻠﻳﺎ ﺷﺭﻳﻔﻲ
:ﻣﺻﻣﻣﻭﻥ
ﻋﻣﺭ ﻋﺑﺎﺱ
:ﺗﺻﻣﻳﻡ ﺷﻌﺎﺭ
ﺫﻳﻣﻳﺗﺭﻳﺱ ﻏﺎﺯﻳﺱ
ﻣﻳﺧﺎﻟﻳﺱ ﺑﺎﺑﺎﻧﺩﻭﺑﻭﻟﻭﺱ
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migratorybirds@ddp.gr
Οι απόψεις που εκφράζονται στα άρθρα της
εφημερίδας «Αποδημητικά
Πουλιά» εκφράζουν τους
συντάκτες αυτών και δεν
αντικατοπτρίζουν κατ’
ανάγκην την άποψη του
Δικτύου για τα Δικαιώματα
του Παιδιού, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του
UNHCR, του Ιδρύματος
Ρόζα Λούξεμπουργκ, της
Γενικής Γραμματείας Νέας
Γενιάς ή της Πρεσβείας της
Ολλανδίας στην Ελλάδα.

The opinions expressed
in the articles of the
newspaper ‘Migratory
Birds’ are those of their
authors and are not
necessarily those of the
Network for Children’s
Rights, UNHCR, the
European Commission,
the Rosa Luxemburg
Stiftung – Office in
Greece, the General Secretariat for the Youth,
or the Embassy of the
Netherlands in Greece.

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

ﺍﻻﺭﺍء ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻡ ﺍﻟﺗﻌﺑﻳﺭ ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺻﺣﻳﻔﺔ "ﻁﻳﻭﺭ ﻣﻬﺎﺟﺭﺓ" ﺗﻣﺛﻝ
,UNHCR,ﻛﺎﺗﺑﻬﺎ ﻭ ﻻ ﺗﻌﺑﺭ ﺑﺎﻟﺿﺭﻭﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﺭﺍء ﺷﺑﻛﺔ ﻟﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔﻝ
 ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ, ﺍﻟﻣﻔﻭﺿﻳﺔ ﺍﻻﻭﺭﻭﺑﻳﺔ, ﻓﺭﻉ ﺍﻟﻳﻭﻧﺎﻥ-ﻣﺅﺳﺳﺔ ﺭﻭﺯﺍ ﻟﻭﻛﺳﻣﺑﻭﺭﻍ
. ﺃﻭ ﺳﻔﺎﺭﺓ ﻫﻭﻟﻧﺩﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻳﻭﻧﺎﻥ,ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺷﺑﺎﺏ
ﻧﻅﺭﺍﺕ ﻣﻁﺭﺡ ﺷﺩﻩ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ »ﭘﺭﻧﺩﮔﺎﻥ ﻣﻬﺎﺟﺭ« ﺍﺯ ﻧﻭﻳﺳﻧﺩﮔﺎﻥ
 ﮐﻣﻳﺳﺎﺭﻳﺎی ﻋﺎﻟﯽ،ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺳﺕ ﻭ ﻟﺯﻭﻣﺎ ﺍﺯ ﺣﻘﻭﻕ ﺷﺑﮑﻪ ﻫﺎی ﺣﻘﻭﻕ ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ
 ﺻﻧﺩﻭﻕ ﺭﺍﻳﺱ ﻟﻭﮐﺯﺍﻣﺑﻭﺭگ، ﮐﻣﻳﺳﻳﻭﻥ ﺍﺭﻭﭘﺎ،ﭘﻧﺎﻫﻧﺩﮔﺎﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻝ ﻣﺗﺣﺩ
. ﺩﺑﻳﺭﺧﺎﻧﻪ ﻋﻣﻭﻣﯽ ﺑﺭﺍی ﺟﻭﺍﻧﺎﻥ ﻳﺎ ﺳﻔﺎﺭﺕ ﻫﻠﻧﺩ ﺩﺭ ﻳﻭﻧﺎﻥ، ﺩﻓﺗﺭ ﻳﻭﻧﺎﻥﺍﺧﺑﺎﺭ "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
 ﺩﺍ ﺍﻳﻭﺭﭘﻳﻥ ﮐﻣﻳﺷﻥ ﻳﺎ ﭘﻬﺭ ﻳﻭﻧﺎﻥ ﻣﻳں ﻣﻭﺟﻭﺩ ﺭﻭﺯﺍ ﻟﮕﺫﻣﺑﺭگ،ﻳﻭ ﺍﻳﻥ ﺍﻳﺳﭻ ﺳﯽ ﺁﺭ
 ﻳﺎ ﭘﻬﺭ "ﻧﻭﺟﻭﺍﻧﻭں ﮐﮯ ﻟﻳﮯ ﺟﻧﺭﻝ ﺳﻳﮑﺭﮢﺭﻳٹ" ﺷﺎﻣﻝ ﮨﻭں۔،ﺳﮢﻳﻔﮢﻧﮓ ﮐﺎ ﺩﻓﺗﺭ

If you use our newspaper for educational
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kindly let us know by emailing us at
migratorybirds@ddp.gr
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I just turned 18, now what?
By ABU BAKAR
JAHANGIR

L

et’s talk about
a population in
Greece that faces
many challenges
but has few opportunities. Their voice is
rarely heard in mainstream
media, while there is no one
to properly guide them in
case of emergency. Are they
adults or teenagers? On the
one hand, they are considered juveniles and unable to
take matters into their own
hands when it comes to the
freedom to decide about
their own lives. On the other hand, when they ask for

help or support they have
to do things by themselves
because they are officially
adults.
So, another question
arises here: Is it possible to
do everything by yourself,
without any help, when you
arrive in a new country and a
new culture as someone who
has just turned 18?

adult and it is easier for the
asylum service to reject your
application. What is more, it
is really difficult to find a
lawyer, and even if you do
you will have a new problem,
namely school absenteeism,
because you can only speak
with the lawyer and the asylum service during school
hours.

be provided with food and
medical care. When you
turn 18 you can’t stay in
shelters for minors anymore
and you don’t have free access to goods and services.
You meet your social worker
once a week or even not at
all and you have to arrange
your own appointments for
anything you might need.

1.Asylum procedure

2. Accommodation
and support

3. Education

The first issue you face
as a minor who applies for
asylum in Greece is the
unreasonable delay of the
interview. Sometimes you
have to wait for more than
a year, which means that
by that time you will be an

In shelters, you are accompanied by social workers, lawyers, psychologists
and guardians for minors,
who are there to help with
problems and ensure access
to everything. You will also

School is the only way to
get an education. Education
is provided until the age of
18. After that, you have to
follow the same procedure
as Greek students. Imagine
attending high school for
two or three years in a for-

eign country, where you
barely understand the language, and after getting
your diploma sitting national exams to get into higher
education. Would that be
easy for you?
I think that there should
be a more focused program
for foreign students who
want to continue their studies after high school.
I hope this article gives
a voice to all those facing
similar problems when they
turn 18. When you reach
this age, no one focuses on
you any more. Let’s not forget this age group because
they play a key role in the
development of our society.

Ακουσε τις σκέψεις μου
Της ΜΑΧΝΤΙΆ ΧΟΣΣΑΪΝΊ

Ο

λοι μας αντιμετωπίζουμε δυσκολίες σε
κάποιο σημείο της
ζωής μας. Σε τέτοιες
περιπτώσεις, συνήθως απευθυνόμαστε σε φίλους και
συγγενείς, αλλά η μεγαλύτερη βοήθεια που μπορούμε να προσφέρουμε σε κάποιον που έχει ανάγκη
είναι να τον καθοδηγήσουμε στην
ψυχανάλυση. Δεν είναι η πρώτη
φορά που ακούμε κάτι τέτοιο.
Οταν κάποιος ακούει τη λέξη
«πρόσφυγας», το πρώτο πράγμα
που του έρχεται στο μυαλό είναι ο
πόλεμος και η τρομοκρατία. Υπάρχει όμως και κάτι ακόμα, όπως τα
ψυχικά μας προβλήματα, το άγχος,
η αυτοκτονία, η έλλειψη αυτοπεποίθησης και η κατάθλιψη, τα θύματα βιασμού.
Αυτά είναι κάποια από τα φορτία
που κουβαλάμε στους ώμους μας.
Δυστυχώς, αρκετοί πιστεύουν ότι
όλοι οι πρόσφυγες είναι άτομα με
ψυχικά προβλήματα και θέτουν σε
κίνδυνο την κοινωνία. Ωστόσο, μια
τέτοια άποψη είναι άδικη και ισχύει
μόνο στην περίπτωση πολύ λίγων
προσφύγων. Στην πραγματικότητα,
πρέπει να αναζητούμε λύσεις για
την εξάλειψη μιας τέτοιας γνώμης
στο μυαλό των ανθρώπων και να
ανοίξουμε τον δρόμο για την παροχή βοήθειας στους πρόσφυγες που
έχουν πραγματικά ψυχικά προβλήματα. Ναι, είναι γεγονός ότι οι πρόσφυγες αντιμετωπίζουν συχνά ψυχικά προβλήματα. Αυτό οφείλεται
στο γεγονός ότι στην πλειονότητά
τους προέρχονται από χώρες που
παλεύουν εδώ και χρόνια με τον
πόλεμο και τη βία, γεγονός που
επιβαρύνει την ψυχική κατάσταση
των ανθρώπων.
Εχουμε όμως ποτέ σκεφτεί πώς
θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε
τους πρόσφυγες αυτούς που αντι-

μετωπίζουν ψυχικά προβλήματα;
‘Η μήπως ανήκουμε στην ομάδα
που πιστεύει ότι ο ψυχαναλυτής
είναι ο μόνος κατάλληλος για να
βοηθήσει αυτούς που έχουν ανάγκη; Ναι, αυτή είναι μια επιστημονική αρχή, επειδή ο ψυχαναλυτής
έχει καλύτερη γνώση του τρόπου
λειτουργίας του ανθρώπινου νου.
Κατά την άποψή μου, ωστόσο, όλοι
οι άνθρωποι, σε οποιαδήποτε κατάσταση ή περιβάλλον, μπορούν
να βοηθήσουν ο ένας τον άλλον.
Προσωπικά, είμαι από αυτούς
που πιστεύουν ότι ένα χαμόγελο

Πρέπει να γνωρίζουμε
ότι ο πρόσφυγας δεν
χρειάζεται λύπηση
και συμπόνια. Αυτό
που χρειάζονται
αυτοί οι άνθρωποι
είναι κατανόηση και
αναγνώριση

μπορεί να αλλάξει τη ζωή και το
πεπρωμένο ενός ανθρώπου. Πιστεύω ότι αυτό δεν γίνεται μόνο
στα παραμύθια.
Θεωρώ ότι αυτό που χρειάζεται
περισσότερο για έναν πρόσφυγα
με ψυχικά προβλήματα και έναν
ψυχίατρο είναι ένας αφοσιωμένος και υπεύθυνος διερμηνέας,
ο οποίος μπορεί να είναι η φωνή
του πρόσφυγα και να επικοινωνήσει τους πόνους και τα τραύματά
του στον ψυχίατρο. Αυτό είναι
το πρώτο βήμα για την καλύτερη
κατανόηση της κατάστασης ενός
πρόσφυγα.
Τα ψυχικά προβλήματα ενός
Ευρωπαίου είναι πολύ διαφορετικά από αυτά του πρόσφυγα. Επομένως, μια άλλη επιλογή είναι να
δημιουργηθεί ένας διαφορετικός
εκπαιδευτικός κλάδος στην ψυχολογία που θα βοηθούσε τους ψυχαναλυτές που δουλεύουν με πρόσφυγες να κατανοήσουν καλύτερα
τους ασθενείς τους. Θεωρώ ότι
τέτοια μαθήματα θα μπορούσαν
να περιλαμβάνουν ενότητες από
τον πολιτισμό, την εκπαίδευση, τις
πεποιθήσεις και τα έθιμα των προσφύγων από διαφορετικές χώρες.
Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία ένταξης, τα άτομα αυτά πρέπει
να γίνουν αποδεκτά από την κοινωνία και πρέπει να τα βοηθήσουμε να το καταφέρουν. Πρέπει να
γνωρίζουμε ότι ο πρόσφυγας δεν
χρειάζεται λύπηση και συμπόνια.
Είναι κοινό λάθος στις κοινωνίες
μας να πιστεύουμε ότι η λύπηση
και η συμπόνια είναι μορφές βοήθειας. Αυτό που χρειάζονται αυτοί
οι άνθρωποι είναι κατανόηση και
αναγνώριση.
Μερικές φορές ο χρόνος και οι
λέξεις λύνουν προβλήματα. Ωστόσο,
μερικές φορές πρέπει να σεβόμαστε
τη νοητική και ψυχική κατάσταση
των συνανθρώπων μας μέσα από
τη σιωπή μας.

ﺭﻭﺍﻧﻡ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﺏ

ﻣﻬﺩﻳﻪ ﺣﺳﻳﻧﯽ

ﻫﻣﻪ ﺍﻧﺳﺎﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﻣﺭﺍﺣﻠﯽ ﺍﺯ ﺯﻧﺩﮔﻳﺷﺎﻥ ﻣﻣﮑﻥ ﺍﺳﺕ ﺷﺭﺍﻳﻁ ﺩﺷﻭﺍﺭی ﺭﺍ ﺗﺟﺭﺑﻪ ﮐﻧﻧﺩ
ﺍﻣﺎ،ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﻣﻭﺍﻗﻊ ﻣﻌﻣﻭﻻ ﺍﻓﺭﺍﺩ ﺑﻪ ﺳﺭﺍﻍ ﺩﻭﺳﺗﺎﻥ ﻭ ﺍﻋﺿﺎی ﻓﺎﻣﻳﻝ ﺧﻭﺩ ﻣﯽﺭﻭﻧﺩ.
ﺑﺯﺭﮔﺗﺭﻳﻥ ﮐﻣﮑﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﻳﻡ ﺑﻪ ﺍﻳﻥ ﺍﻓﺭﺍﺩ ﺑﮑﻧﻳﻡ ﺍﻳﻥ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﺭﺍی
ﺍﻳﻥ ﺟﻣﻼﺗﯽ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﺑﺎﺭﻫﺎ. ﻣﺭﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻳﮏ ﺭﻭﺍﻧﺷﻧﺎﺱ ﺭﺍﻫﻧﻣﺎﻳﯽ ﮐﻧﻳﻡ
. ﺷﻧﻳﺩﻩ ﺍﻳﻡ
ﺩﺭ ﻫﺭ ﺟﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﯽ ﺍﺯ ﻣﻬﺎﺟﺭ ﺑﺭﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ ﺩﺭ ﺍﺫﻫﺎﻥ ﻋﻣﻭﻣﯽ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻭﺍژﻩ ﻫﺎی
ﻭﺍژﻩ ﻫﺎﻳﯽ ﭼﻭﻥ ﻣﺷﮑﻼﺕ، ﺩﻳﮕﺭی ﺑﻪ ﻏﻳﺭ ﺍﺯ ﺟﻧﮓ ﻭ ﺗﺭﻭﺭﻳﺳﺕ ﻧﻘﺵ ﻣﯽﺑﻧﺩﺩ
ﻣﻭﺭﺩ ﺗﺟﺎﻭﺯ ﻗﺭﺍﺭ ﮔﺭﻓﺗﻪ،ﺍﻓﺳﺭﺩﻩ، ﻋﺩﻡ ﺍﻋﺗﻣﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺱ، ﺧﻭﺩﮐﺷﯽ، ﺍﺳﺗﺭﺱ، ﺭﻭﺍﻧﯽ
.
ﺍﻳﻧﻬﺎ ﻭﺍژﻩ ﻫﺎﻳﯽ ﻫﺳﺗﻧﺩ ﮐﻪ ﻳﮏ ﻣﻬﺎﺟﺭ ﺑﺎ ﺧﻭﺩ ﺑﻪ ﺩﻭﺵ ﻣﻳﮑﺷﺩ ﻭ ﺗﺎﺳﻑ ﺑﺎﺭ ﺗﺭ ﺍﻳﻥ
ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﺧﻳﻠﯽ ﺍﺯ ﻣﺭﺩﻡ ﻣﻌﺗﻘﺩﻧﺩ ﮐﻪ ﻫﻣﻪ ﻣﻬﺎﺟﺭﻳﻥ ﺍﻓﺭﺍﺩی ﻫﺳﺗﻧﺩ ﺑﺎ ﻣﺷﮑﻼﺕ
ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻥ ﻧﻅﺭﻳﻪ ﻏﻳﺭ ﻣﻧﺻﻔﺎﻧﻪ. ﺭﻭﺣﯽ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﯽ ﻭ ﺑﺳﻳﺎﺭ ﺧﻁﺭﻧﺎک ﺑﺭﺍی ﺟﺎﻣﻌﻪ
 ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺩ ﺩﻧﺑﺎﻝ.ﺍﺳﺕ ﻭ ﺗﻧﻬﺎ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺗﻌﺩﺍﺩی ﺍﺯ ﻣﻬﺎﺟﺭﻳﻥ ﺻﺩﻕ ﻣﯽ ﮐﻧﺩ
ﺭﺍﻫﮑﺎﺭﻫﺎﻳﯽ ﺑﺎﺷﻳﻡ ﺑﺭﺍی ﺍﺯ ﺑﻳﻥ ﺑﺭﺩﻥ ﺍﻳﻥ ﺩﻳﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺑﻳﻥ ﻣﺭﺩﻡ ﻭ ﮐﻣﮏ ﺑﻪ
ﺍﻳﻥ ﺩﺭﺳﺕ ﺍﺳﺕ،ﮐﻪ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺩﺍﺭﺍی ﻣﺷﮑﻼﺕ ﺭﻭﺣﯽ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﯽ ﻫﺳﺗﻧﺩ
ﻣﻬﺎﺟﺭﻳﻧﯽ
! ﺑﻠﻪ، ﮐﻪ ﻣﻬﺎﺟﺭﻳﻥ ﻣﻌﻣﻭﻻ ﺩﺍﺭﺍی ﻣﺷﮑﻼﺕ ﺭﻭﺣﯽ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﯽ ﻫﺳﺗﻧﺩ
ﺯﻳﺭﺍ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﮐﺛﺭ ﺍﺯ ﮐﺷﻭﺭﻫﺎﻳﯽ ﻣﯽ ﺁﻳﻧﺩ ﮐﻪ ﺳﺎﻝ ﻫﺎ ﺩﺭﮔﻳﺭ ﺟﻧﮓ ﻭ ﺧﺷﻭﻧﺕ ﺑﻭﺩﻩ
. ﺍﺳﺕ ﻭ ﻣﻁﻣﺋﻧﺎ ﺍﻳﻥ ﻣﺳﺎﺋﻝ ﺗﺎﺛﻳﺭ ﺯﻳﺎﺩی ﺑﺭ ﺭﻭﺡ ﻭ ﺭﻭﺍﻥ ﺍﻓﺭﺍﺩ ﺩﺍﺭﺩ
ﺍﻣﺎ ﺁﻳﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﺍﻧﺩﻳﺷﻳﺩﻩ ﺍﻳﻡ ﮐﻪ ﭼﮕﻭﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﻳﻡ ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺭﻳﻥ ﺩﺍﺭﺍی ﻣﺷﮑﻼﺕ
ﺭﻭﺍﻧﯽ ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻳﻡ ؟ﻳﺎ ﻧﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﺳﺗﻪ ﺍﺯ ﺍﻓﺭﺍﺩی ﻫﺳﺗﻳﻡ ﮐﻪ ﻣﻌﺗﻘﺩﻳﻡ ﺗﻧﻬﺎ ﻳﮏ
ﺯﻳﺭﺍ، ﺑﻠﻪ ﺍﻳﻥ ﻳﮏ ﺍﺻﻝ ﻋﻠﻣﯽ ﺍﺳﺕ.ﺭﻭﺍﻥﺷﻧﺎﺱ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﺩ ﺑﻪ ﺍﻳﻥ ﺍﻓﺭﺍﺩ ﮐﻣﮏ ﮐﻧﺩ
 ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻅﺭ ﻣﻥ ﻫﻣﻪ ﺍﻧﺳﺎﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﻫﺭ.ﻳﮏ ﺭﻭﺍﻧﺷﻧﺎﺱ ﻋﻠﻡ ﺑﻪ ﺭﻭﺍﻥ ﺍﻧﺳﺎﻧﻬﺎ ﺩﺍﺭﺩ
ﺑﻪ ﺷﺧﺻﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ. ﻣﺣﻳﻁ ﻭ ﻫﺭ ﺷﺭﺍﻳﻁﯽ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﻧﺩ ﻳﺎﺭی ﺭﺳﺎﻥ ﻳﮑﺩﻳﮕﺭ ﺑﺎﺷﻧﺩ
ﮔﺎﻫﯽ ﻳﮏ ﻟﺑﺧﻧﺩ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﺩ ﺳﺭﻧﻭﺷﺕ ﻳﮏ ﺍﻧﺳﺎﻥ ﺭﺍ، ﺩﺳﺗﻪ ﺍﻓﺭﺍﺩی ﻫﺳﺗﻡ ﮐﻪ ﻣﻌﺗﻘﺩﻡ
.ﺗﻐﻳﻳﺭ ﺩﻫﺩ ﻭ ﺑﺎﻭﺭ ﺩﺍﺭﻡ ﺍﻳﻥ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺗﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺩﻧﻳﺎی ﻗﺻﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻭﻗﻭﻉ ﻧﻣﯽ ﭘﻳﻭﻧﺩﺩ
ﺑﻪ ﻧﻅﺭ ﻣﻥ ﺁﻧﭼﻪ ﺑﻳﺷﺗﺭ ﺍﺯ ﻫﺭ ﭼﻳﺯی ﺑﺭﺍی ﻳﮏ ﻣﻬﺎﺟﺭ ﺑﺎ ﻣﺷﮑﻝ ﺭﻭﺍﻧﯽ ﻭ ﻳﮏ
ﺩﺍﺷﺗﻥ ﻳﮏ ﻣﺗﺭﺟﻡ ﻣﺗﻌﻬﺩ ﻭ ﻣﺳﺋﻭﻝ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﺑﺗﻭﺍﻧﺩ، ﺭﻭﺍﻧﺷﻧﺎﺱ ﻣﻭﺭﺩ ﻧﻳﺎﺯ ﺍﺳﺕ
ﺯﺑﺎﻥ ﺭﻭﺡ ﻳﮏ ﻣﻬﺎﺟﺭ ﺑﺎﺷﺩ ﺗﺎ ﺑﺗﻭﺍﻧﺩ ﺗﻣﺎﻡ ﺁﻧﭼﻪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺭﻭﺡ ﻭ ﺭﻭﺍﻥ ﭘﺭ ﺍﺯ ﺩﺭﺩ
ﻣﻬﺎﺟﺭ ﺑﻳﺎﻥ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ ﺑﻪ ﺩﺭﺳﺗﯽ ﺑﻪ ﺭﻭﺍﻧﺷﻧﺎﺱ ﺍﻧﺗﻘﺎﻝ ﺩﻫﺩ ﻭ ﺍﻳﻥ ﺍﻭﻟﻳﻥ ﮔﺎﻡ ﺑﺭﺍی
ﻣﺷﮑﻼﺕ ﺭﻭﺣﯽ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﯽ ﻳﮏ ﻓﺭﺩ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﯽ. ﺑﻬﺗﺭ ﻓﻬﻣﻳﺩﻥ ﻳﮏ ﻣﻬﺎﺟﺭ ﺍﺳﺕ
ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﻳﮑﯽ ﺩﻳﮕﺭ ﺍﺯ ﮔﺯﻳﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﻳﺎﺯ،ﻣﻁﻣﺋﻧﺎ ﺑﺎ ﻣﺷﮑﻼﺕ ﻳﮏ ﻣﻬﺎﺟﺭ ﻣﺗﻔﺎﻭﺕ ﺍﺳﺕ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺭﻭﺍﻥ ﺷﻧﺎﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ، ﺑﻪ ﺍﻳﺟﺎﺩ ﻳﮏ ﺷﺎﺧﻪ ﺗﺣﺻﻳﻠﯽ ﻣﺟﺯﺍ ﺩﺭ ﺭﺷﺗﻪ ﺭﻭﺍﻧﺷﻧﺎﺳﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻅﺭ ﻣﻥ،ﺑﺎ ﻣﻬﺎﺟﺭﻳﻥ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺑﺎﻁ ﻫﺳﺗﻧﺩ ﮐﻣﮏ ﮐﻧﺩ ﺑﺭﺍی ﻓﻬﻣﻳﺩﻥ ﻳﮏ ﻣﻬﺎﺟﺭ
ﺍﻳﻥ ﮐﻼﺳﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﺩ ﺩﺭ ﺑﺭﮔﻳﺭﻧﺩﻩ ﺁﻣﻭﺯﺵ ﺑﺧﺵ ﻫﺎﻳﯽ ﺍﺯ ﻓﺭﻫﻧﮓ ﻭ ﻧﺣﻭﻩ ﺗﺭﺑﻳﺗﯽ
. ﻭ ﺁﻣﻭﺯﺷﯽ ﻳﺎ ﺣﺗﯽ ﻋﻘﺎﻳﺩ ﻭ ﺗﻔﮑﺭﺍﺕ ﻣﻬﺎﺟﺭﻳﻥ ﺍﺯ ﮐﺷﻭﺭﻫﺎی ﻣﺗﻔﺎﻭﺕ ﺑﺎﺷﺩ
ﺑﻧﺎﺑﺭﺍﻳﻥ ﺑﺭﺍی ﺍﻳﻧﮑﻪ ﺍﺩﻏﺎﻡ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻧﺟﺎﻡ ﺑﮕﻳﺭﺩ ﺑﺎﻳﺩ ﺍﻳﻥ ﺍﻓﺭﺍﺩ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺫﻳﺭﻓﺗﻪ
ﺷﻭﻧﺩ ﻭ ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺩ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻳﻡ ﻭ ﺍﻳﻥ ﺭﺍ ﺑﺩﺍﻧﻳﻡ ﮐﻪ ﻳﮏ ﻣﻬﺎﺟﺭ ﻧﻳﺎﺯی ﺑﻪ ﺗﺭﺣﻡ ﻭ
ﺩﻟﺳﻭﺯی ﻧﺩﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﺻﻭﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﺍﻳﻥ ﺑﺎﻭﺭ ﺍﺷﺗﺑﺎﻩ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭﺟﻭﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺗﺭﺣﻡ ﻭ
ﺩﻟﺳﻭﺯی ﺭﺍ ﻧﻭﻋﯽ ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻧﺩ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺍﻳﻧﮕﻭﻧﻪ ﻧﻳﺳﺕ ﻭ ﺍﻳﻥ ﺍﻓﺭﺍﺩ ﻧﻳﺎﺯ ﺑﻪ
 ﮔﺎﻫﯽ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﮔﺎﻫﯽ ﺻﺣﺑﺕ ﮐﺭﺩﻥ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﺩ ﺣﻼﻝ. ﺩﺭک ﻭ ﻓﻬﻣﻳﺩﻥ ﺩﺍﺭﻧﺩ
. ﻣﺷﮑﻼﺕ ﺑﺎﺷﺩ
. ﺍﻣﺎ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻳﺎﻳﻳﺩ ﺑﻪ ﺭﻭﺍﻥ ﺍﻧﺳﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺳﮑﻭﺗﻣﺎﻥ ﺍﺣﺗﺭﺍﻡ ﺑﮕﺫﺍﺭﻳﻡ
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Για πόσο ακόμα θα είμαστε σε θέση
να ταΐσουμε εμάς και τα παιδιά μας;

ﺍﺧﺭﺍﺝ
ﻣﻬﺎﺟﺭﻳﻥ ﺍﺯ
ﺍﻗﺎﻣﺗﮕﺎﻩ ﻫﺎ

Της ΜΑΧΝΤΙΆ ΧΟΣΣΑΪΝΊ

Σ

ﻣﻬﺩﻳﻪ ﺣﺳﻳﻧﯽ
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τις 29 Φεβρουαρίου κυκλοφόρησε μια είδηση σχετικά
με τους πρόσφυγες. Τα νέα
αφορούν τον σταδιακό τερματισμό της φιλοξενίας και
της οικονομικής υποστήριξης όσων
έχουν λάβει θετική απάντηση στο αίτημα ασύλου, ξεκινώντας από όσες και
όσους αναγνωρίστηκαν ως πρόσφυγες
πριν από τον Αύγουστο του 2017.
Τα νέα οδήγησαν σε διαφορετικές
αντιδράσεις. Εκείνοι που αντιτάσσονται
στην απόφαση του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής μαζί με εργαζόμενους σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις
προχώρησαν σε απεργία και πορεία διαμαρτυρίας στο κέντρο της Αθήνας την
Τρίτη 16 Μαρτίου. Αίτημά τους ήταν η
παύση της διαδικασίας.
Η πρώτη ερώτηση που ήρθε στο μυαλό κάθε πρόσφυγα ήταν «Γιατί;». Ποιος
είναι ο λόγος πίσω από τις εξώσεις; Είναι η μετεγκατάσταση αιτούντων ασύλου
από τα νησιά ο λόγος πίσω από αυτή την
απόφαση; Αν ναι, τότε οι νομοθέτες θα
πρέπει να γνωρίζουν ότι έχουν επιλέξει
τον λάθος δρόμο. Το μόνο που μπορεί
να κάνει η μεταφορά ανθρώπων από τα
νησιά στην Αθήνα, με αντάλλαγμα την
έξωση παλαιότερων προσφύγων από
τα καταλύματά τους, είναι να πάει την
Ελλάδα πίσω στο 2015, όταν δεν μπορούσε να φιλοξενήσει όλους αυτούς που
περιφέρονταν μέσα στην πόλη. Αυτή η
καταστροφή ήταν αποδεκτή τότε γιατί
όλες οι ευρωπαϊκές χώρες δοκιμάζονταν
από τα προσφυγικά κύματα. Επειτα από
τέσσερα χρόνια, όμως, η Ελλάδα ακόμα
δεν είναι έτοιμη να προσφέρει στέγαση;
Είμαι σίγουρη πως αρκετοί θα βρεθούν πάλι στον δρόμο, αφού δύο χρόνια
μετά την αναγνώρισή τους ως πρόσφυγες στην Ελλάδα στηρίζονται μόνο στις
δυνάμεις τους, χωρίς να υπάρχει ουσιαστική ενσωμάτωση. Αν υπήρχαν μαθήματα γλώσσας για όλους τους πρόσφυγες
στην Ελλάδα, αν είχαν αναγνωριστεί οι
ικανότητές τους και όλες οι προσπάθειες
που έχουν επενδύσει και αν ήταν σε θέση
να βρουν δουλειά, τότε θα υποστήριζα

και εγώ την απόφαση του υπουργείου.
Πιστεύω ακράδαντα ότι οι πρόσφυγες
δεν πρέπει να υποβάλλονται σε μακροχρόνια φυλάκιση στα καμπ και πρέπει
να γίνουν αποδεκτοί από την κοινωνία.
Ωστόσο, σήμερα αντιτίθεμαι σε αυτή την
απόφαση, επειδή ξέρω ότι έξω από το
καμπ δεν μας περιμένουν θέσεις εργασίας ώστε να μπορούμε να νοικιάσουμε
ένα σπίτι. Επίσης, δεν έχουμε μάθει καλά
την ελληνική γλώσσα για να διαχειριστούμε μόνοι τις υποχρεώσεις μας.
Είμαι αντίθετη σε αυτή την απόφαση επειδή πιστεύω ότι αν δεν βρούμε
δουλειά και ένα μέρος να κοιμηθούμε,
σε μια χώρα που αγωνίζεται με ποσοστό
ανεργίας άνω του 20%, θα καταλήξουμε στο Πεδίον του Αρεως, στη Βικτώρια
και στις άλλες πλατείες της πόλης. Για
πόσο ακόμα θα είμαστε σε θέση να ταΐσουμε εμάς και τα παιδιά μας; Πολλοί θα
στραφούν σε εγκλήματα όπως η κλοπή

ή στην πορνεία. Ετσι, θα δημιουργηθεί
μια νοσηρή ατμόσφαιρα την οποία θα
καπηλευτούν Ελληνες κακοποιοί, αφού
θα είναι πολύ εύκολο να κατηγορηθούν
οι αλλοδαποί για όλα αυτά τα εγκλήματα.
Η επίδραση στην ελληνική κοινωνία θα
είναι μόνο αρνητική.
Αλλη μία ερώτηση που μου έρχεται
στο μυαλό είναι αν ισχύει η συμφωνία
μεταξύ Ε.Ε. και Τουρκίας που υπεγράφη
τον Μάρτιο του 2016. Με βάση τη συμφωνία αυτή δεν επιτρέπεται η είσοδος
αιτούντων ασύλου στην Ελλάδα χωρίς
τα απαραίτητα έγγραφα. Στόχος ήταν να
μειωθούν οι ροές από την Τουρκία ώστε
η κυβέρνηση να μπορεί να διαχειριστεί
τη στέγαση και ενσωμάτωση όσων βρίσκονται ήδη στη χώρα. Βοήθησε όντως
η συμφωνία; Αν ναι, γιατί παρατηρούμε
καθημερινή αύξηση στον αριθμό των αιτούντων ασύλου; Γιατί έπειτα από 4 χρόνια στην Ελλάδα δεν υπάρχουν σταθερά

Life without money
By IHTISHAM KHAN
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M

oney. A small
and simple
word with several meanings,
a resource that
can improve or destroy life.
Money in our society is the
means by which we buy things
in order to survive, from food
to houses and sometimes to
weapons. Many people get a
job so they can buy food and
everything else they need to
survive. Survival, a complex
and multi-dimensional process. Many of us work just
to get money so that we can
leave our homes and travel
safely to our destination in
order to survive. On the other
hand, money can be seen as
a corrupting force, something
that turns good people into
bad. A common saying, particularly by some religions, is
“Money is the root of all evil.”
It can lead to greed as people seeking money might act
unfairly towards others and
harm them.
Different people therefore
have different motivations for
earning money. Some have to
work at several jobs in order
to afford higher education,
while others use money to
bring up their families, take
up hobbies or save the lives
of children.
Money also gives you the
means to control situations
and other people. It lets you
buy weapons and get others
to do whatever you tell them.
It is said that ‘everyone has a
price’ and indeed many people have done terrible things
just for the promise of money.

It is true that a simple lack of
money can have a devastating impact on one’s livelihood
and decimate whole nations
of people after a war.
Living without money
in Athens as a refugee is
not easy either. I have seen
half-naked people selling
clothes for drugs, teenagers providing sex for food,
or stealing from others just
for a few euros. My phone
got stolen the other day and,
since I could not afford a new
one I wasn’t able to talk to my
parents as much as I would
have liked.
How do other people see
life without money in Athens?
First, I asked Nefeli, a volunteer at Velos Youth Center.
“Money is not the most important thing in life, but life
without money is difficult.
When I don’t have it, I prefer
to spend time with friends,”
she said and added, “I understand that having money
makes things like accommodation, food and other necessities, easier. But, money and

happiness are two different
things, money can’t bring
happiness.”
Then I asked Hammedullah, a 20-year-old refugee
from Afghanistan who has
been in Greece for two and
a half years, about his experience without the refugee
cash card. “I had no source
of income, so I had to ask
for money from my family in
Afghanistan. They had been
sending 100€ every month
for more than a year. This
made things more difficult
for my family because they
had to ask for money from
others. I spent that money on
food and transport,” he said.
Living without money is
difficult, especially for refugees. Nobody will give us
a job if we don’t have documents. Even if we have them,
we have the language barrier. The UNHCR is now giving
us 150€ per month, but it is
not enough to buy food and
clothes. Either way, we have
to be patient, whether we
have money or not.

εκπαιδευτικά προγράμματα για όλους
τους πρόσφυγες ώστε να ενταχθούμε
ταχύτερα;
Οι πρόσφυγες που βρίσκονται σήμερα
στην Ελλάδα έχουν πολλές δεξιότητες
και θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει
ότι, αν τους δοθεί η ευκαιρία να εργαστούν, θα βοηθήσουν στην ανάκαμψη
της ελληνικής οικονομίας. Βέβαια, αυτό
θα ίσχυε αν οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι και οι πολιτικοί δημιουργούσαν
τις κατάλληλες προϋποθέσεις για τους
πρόσφυγες, σε αντίθεση με τη θέσπιση
ταχέων νόμων που δημιουργούν μόνο
χάος στις κοινωνίες μας και τελικά σε όλη
την Ευρώπη. Παρ’ όλο που οι πολιτικοί
πιστεύουν ότι οι εξώσεις δεν είναι μια
νέα και αιφνιδιαστική απόφαση αλλά
μια συνεχής διαδικασία, δεν θα έπρεπε
να έχει δημιουργηθεί πρώτα ένα πλαίσιο
επαγγελματικών και εκπαιδευτικών ευκαιριών για τους πρόσφυγες;

ﺍﻳﮏ ﭘﻧﺎﻩ ﮔﺯﻳﻥ ﮐﮯ ﻁﻭﺭ ﭘﺭ ﺍﻳﺗﻬﻧﺯ ﻣﻳں
ﭘﻳﺳﻭں ﮐﮯ ﺑﻐﻳﺭ ﺭﮨﻧﺎ ﺁﺳﺎﻥ ﻧﮩﻳں ﮨﮯ۔ ﻣﻳں
ﻧﮯ ﻧﺻﻑ ﻧﻧﮕﮯ ﻟﻭﮔﻭں ﮐﻭ ﻣﻧﺷﻳﺎﺕ ﮐﮯ
،ﻟﺋﮯ ﮐﭘڑے ﻓﺭﻭﺧﺕ ﮐﺭﺗﮯ ﺩﻳﮑﻬﺎ ﮨﮯ
ﻧﻭﺟﻭﺍﻧﻭں ﮐﻭ ﮐﭼﻬ ﮐﻬﺎﻧﺎ ﮐﻬﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺋﮯ
ﺟﻧﺳﯽ ﻓﺭﻭﺷﯽ ﮐﺭﺗﮯ ﻳﺎ ﮐﭼﻬ ﻳﻭﺭﻭ ﮐﮯ ﻟﺋﮯ
ﭼﻭﺭی ﮐﺭﺗﮯ ﺩﻳﮑﻬﺎ ﮨﮯ۔ ﺍﻳﮏ ﺩﻥ ﻣﻳﺭﺍ ﻓﻭﻥ
 ﭼﻭﻧﮑہ ﻣﻳں ﺍﻳﮏ ﻧﻳﺎ ﻟﻳﻧﮯ،ﭼﻭﺭی ﮔﻳﺎ ﺗﻬﺎ
 ﻣﻳں ﻧﮯ ﺍﭘﻧﮯ ﻭﺍﻟﺩﻳﻥ،ﮐﮯ ﻗﺎﺑﻝ ﻧﮩﻳں ﺗﻬﺎ
،ﺳﮯ ﺯﻳﺎﺩﻩ ﺳﮯ ﺯﻳﺎﺩﻩ ﺑﺎﺕ ﻧﮩﻳں ﮐﺭ ﺳﮑﺎ
ﺟﻳﺳﺎ ﮐہ ﻣﻳں ﭼﺎﮨﺗﺎ ﺗﻬﺎ۔
ﺩﻭﺳﺭے ﻟﻭگ ﺍﻳﺗﻬﻧﺯ ﻣﻳں ﭘﻳﺳﻭں ﮐﮯ ﺑﻐﻳﺭ
ﺯﻧﺩﮔﯽ ﮐﻭ ﮐﺱ ﻁﺭﺡ ﺩﻳﮑﻬﺗﮯ ﮨﻳں؟ ﺳﺏ
 ﻣﻳں ﻧﮯ ﻭﻳﻠﻭﺱ ﻳﻭﺗﻬ ﺳﻳﻧﮢﺭ ﻣﻳں،ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ
ﺭﺿﺎﮐﺎﺭ ﻧﻔﺎﻳﻠﯽ ﺳﮯ ﭘﻭﭼﻬﺎ۔ " ﭘﻳﺳہ ﺯﻧﺩﮔﯽ
 ﻟﻳﮑﻥ،ﻣﻳں ﺳﺏ ﺳﮯ ﺍﮨﻡ ﭼﻳﺯ ﻧﮩﻳں ﮨﮯ
ﭘﻳﺳﮯ ﮐﮯ ﺑﻐﻳﺭ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﻣﺷﮑﻝ ﮨﮯ۔ ﺟﺏ
 ﻣﻳں ﺩﻭﺳﺗﻭں،ﻣﻳﺭے ﭘﺎﺱ ﻧﮩﻳں ﮨﻭﺗﮯ ﺗﻭ
،ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻬ ﻭﻗﺕ ﮔﺯﺍﺭﻧﺎ ﺑﮩﺗﺭ ﺳﻣﺟﻬﺗﯽ ﮨﻭں
 "ﻣﻳں ﺳﻣﺟﻬﺗﯽ ﮨﻭں ﮐہ،ﺍﻧﮩﻭں ﻧﮯ ﻣﺯﻳﺩ ﮐﮩﺎ
 ﮐﻬﺎﻧﮯ ﺍﻭﺭ ﺩﻳﮕﺭ،ﭘﻳﺳہ ﮨﻭﻧﮯ ﺳﮯ ﺭﮨﺎﺋﺵ
ﺿﺭﻭﺭﻳﺎﺕ ﮐﯽ ﭼﻳﺯﻳں ﺣﺎﺻﻝ ﺁﺳﺎﻥ ﮨﻭﺟﺎﺗﺎ
 ﭘﻳﺳہ ﺍﻭﺭ ﺧﻭﺷﯽ ﺩﻭ ﻣﺧﺗﻠﻑ،ﮨﮯ۔ ﻟﻳﮑﻥ
 ﭘﻳﺳﮯ ﺳﮯ ﺧﻭﺷﯽ ﻧﮩﻳں ﻣﻝ،ﭼﻳﺯﻳں ﮨﻳں
" ﺳﮑﺗﯽ۔
ﭘﻬﺭ ﻣﻳں ﻧﮯ ﺍﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻥ ﺳﮯ ﺗﻌﻠﻕ ﺭﮐﻬﻧﮯ
 ﺳﺎﻟہ ﭘﻧﺎﻩ ﮔﺯﻳﻥ ﺣﻣﻳﺩﷲ ﺳﮯ20 ﻭﺍﻟﮯ ﺍﻳﮏ
ﭘﻭﭼﻬﺎ ﮐہ ﺟﻭ ﻳﻭﻧﺎﻥ ﻣﻳں ﺍﻳﮏ ﺳﺎﻝ ﭼﻬﮯ ﻣﺎﻩ
 ﺍﻥ ﮐﮯ ﭘﻧﺎﻩ،ﮐﮯ ﻋﺭﺻﮯ ﺳﮯ ﺭﻩ ﺭﮨﺎ ﮨﮯ
ﮔﺯﻳﻥ ﻧﻘﺩ ﮐﺎﺭڈ ﮐﮯ ﺑﻐﻳﺭﺭ ﺭﮨﻧﮯ ﮐﮯ
ﺗﺟﺭﺑﮯ ﮐﮯ ﺑﺎﺭے ﻣﻳں ﭘﻭﭼﻬﺎ۔ "ﻣﻳﺭی
 ﻟﮩﺫﺍ ﻣﺟﻬﮯ،ﺁﻣﺩﻧﯽ ﮐﺎ ﮐﻭﺋﯽ ﺫﺭﻳﻌہ ﻧﮩﻳں ﺗﻬﺎ
ﺍﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻥ ﻣﻳں ﺍﭘﻧﮯ ﺧﺎﻧﺩﺍﻥ ﺳﮯ ﭘﻳﺳہ ﻁﻠﺏ
ﮐﺭﻧﺎ ﭘڑﺗﮯ ﺗﻬﮯ۔ ﻭﻩ ﺍﻳﮏ ﺳﺎﻝ ﺳﮯ ﺯﻳﺎﺩﻩ
 ﺑﻬﻳﺟﺎ€ 100 ﻋﺭﺻﮯ ﺗﮏ ﻣﺟﻬﮯ ﮨﺭ ﻣﺎﻩ
ﮐﺭﺗﮯ ﺗﻬﮯ۔ ﺍﺱ ﻧﮯ ﻣﻳﺭے ﺧﺎﻧﺩﺍﻥ ﮐﮯ
ﻟﺋﮯ ﭼﻳﺯﻳں ﺯﻳﺎﺩﻩ ﻣﺷﮑﻝ ﺑﻧﺎ ﺩﻳں ﮐﻳﻭﻧﮑہ
ﺍﻧﮩﻳں ﺩﻭﺳﺭﻭں ﺳﮯ ﭘﻳﺳہ ﻣﺎﻧﮕﻧﺎ ﭘڑﺗﮯ
ﺗﻬﮯ۔ "ﺍﻧﮩﻭں ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ ﻣﻳں ﻧﮯ ﺧﻭﺭﺍک
۔،ﺍﻭﺭ ﻧﻘﻝ ﻭ ﺣﻣﻝ ﭘﺭ ﭘﻳﺳﮯ ﺧﺭچ ﮐﻳﺋﮯ
 ﺧﺎﺹ،ﭘﻳﺳﻭں ﮐﮯ ﺑﻐﻳﺭ ﺭﮨﻧﺎ ﻣﺷﮑﻝ ﮨﮯ
ﻁﻭﺭ ﭘﺭ ﭘﻧﺎﻩ ﮔﺯﻳﻧﻭں ﮐﮯ ﻟﺋﮯ۔ ﺍﮔﺭ ﮨﻣﺎﺭے
ﭘﺎﺱ ﮐﻭﺋﯽ ﺩﺳﺗﺎﻭﻳﺯﺍﺕ ﻧﮩﻳں ﮨﻳں ﺗﻭ ﮨﻣﻳں
ﮐﻭﺋﯽ ﻣﻼﺯﻣﺕ ﻧﮩﻳں ﺩﻳﺗﺎ۔ ﺍﮔﺭ ﮨﻣﺎﺭے ﭘﺎﺱ
 ﺯﺑﺎﻥ ﮐﯽ ﺭﮐﺎﻭٹ ﺑﻥ،ﺩﺳﺗﺎﻭﻳﺯﺍﺕ ﮨﻭں ﺗﻭ
ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ۔ ﻳﻭ ﺍﻳﻥ ﺍﻳﭻ ﺳﯽ ﺁﺭ ﺍﺏ ﮨﻣﻳں ﮨﺭ
 ﺟﻭ ﮐہ ﮐﻬﺎﻧﮯ، ﺩے ﺭﮨﺎ ﮨﮯ€ 150 ﻣﮩﻳﻧﮯ
ﺍﻭﺭ ﮐﭘڑے ﺧﺭﻳﺩﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺋﮯ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﮩﻳں
 ﮨﻣﻳں،ﮨﻳں۔ ﺑﮩﺭﺣﺎﻝ ﮐﺳﯽ ﺑﻬﯽ ﺻﻭﺭﺕ ﻣﻳں
 ﭼﺎﮨﮯ ﮨﻣﺎﺭے ﭘﺎﺱ ﭘﻳﺳﮯ،ﺻﺑﺭ ﮐﺭﻧﺎ ﮨﻭﮔﺎ
ﮨﻳں ﻳﺎ ﻧﮩﻳں۔

ﭘﻳﺳﮯ ﮐﮯ
ﺑﻐﻳﺭ ﺯﻧﺩﮔﯽ
ﺍﺧﺗﺷﺎﻡ ﺧﺎﻥ ﮐﯽ ﻁﺭﻑ ﺳﮯ۔

 ﺍﻳﮏ ﭼﻬﻭﮢﺎ ﺳﺎ ﺍﻭﺭ ﮐﺋﯽ ﻣﻌﻧﯽ،ﭘﻳﺳہ
 ﺟﻭ ﺍﻳﮏ ﻭﺳﺎﺋﻝ ﮨﮯ،ﺭﮐﻬﻧﮯ ﻭﺍﻻ ﺳﺎﺩﻩ ﻟﻔﻅ
ﺟﻭ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﮐﻭ ﺑﮩﺗﺭ ﺑﻧﺎ ﺳﮑﺗﺎ ﮨﮯ ﻳﺎ ﺗﺑﺎﻩ ﮐﺭ
ﺳﮑﺗﺎ ﮨﮯ۔ ﮨﻣﺎﺭے ﻣﻌﺎﺷﺭے ﻣﻳں ﭘﻳﺳہ ﮐﺎ
ﻣﻁﻠﺏ ﻳہ ﮨﮯ ﮐہ ﺟﺱ ﺳﮯ ﮨﻡ ﺍﻥ ﭼﻳﺯﻭں ﮐﻭ
ﺧﺭﻳﺩﺗﮯ ﮨﻳں ﺟﻭ ﮨﻡ ﺯﻧﺩﻩ ﺭﮨﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺋﮯ
 ﮐﻬﺎﻧﮯ ﺳﮯ ﻟﮯ ﮐﺭ،ﺍﺳﺗﻌﻣﺎﻝ ﮐﺭﺗﮯ ﮨﻳں
ﮔﻬﺭﻭں ﺗﮏ ﺍﻭﺭ ﮐﺑﻬﯽ ﮐﺑﻬﯽ ﮨﺗﻬﻳﺎﺭﻭں ﺗﮏ۔
ﺑﮩﺕ ﺳﮯ ﻟﻭگ ﻧﻭﮐﺭی ﺣﺎﺻﻝ ﮐﺭﺗﮯ ﮨﻳں
ﺗﺎﮐہ ﻭﻩ ﮐﻬﺎﻧﺎ ﺍﻭﺭ ﻭﻩ ﺳﺏ ﮐﭼﻬ ﺧﺭﻳﺩﻳں ﺟﻭ
ﺍﻧﮑﮯ ﺯﻧﺩﻩ ﺭﮨﻧﮯ ﮐﯽ ﺿﺭﻭﺭﻳﺎﺕ ﻣﻳں ﺷﺎﻣﻝ
 ﺍﻳﮏ ﭘﻳﭼﻳﺩﻩ ﺍﻭﺭ ﮐﺋﯽ ﺳﻣﺗﻭں،ﮨﻭﺗﯽ ﮨﻳں۔ ﺑﻘﺎ
ﻭﺍﻻ ﻋﻣﻝ ﮨﮯ۔ ﮨﻡ ﻣﻳں ﺳﮯ ﺑﮩﺕ ﺳﮯ ﺻﺭﻑ
ﭘﻳﺳﮯ ﺣﺎﺻﻝ ﮐﺭﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺋﮯ ﮐﺎﻡ ﮐﺭﺗﮯ
 ﺯﻧﺩﻩ ﺭﮨﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺋﮯ ﮨﻡ ﺍﭘﻧﮯ ﮔﻬﺭﻭں،ﮨﻳں
ﮐﻭ ﭼﻬﻭڑ ﮐﺭ ﻣﺣﻔﻭﻅ ﻁﺭﻳﻘﮯ ﺳﮯ ﺳﻔﺭ
ﮐﺭﺗﮯ ﮨﻳں ﺍﻭﺭ ﺍﭘﻧﮯ ﻣﻧﺯﻟﻭں ﺗﮏ ﭘﮩﻧﭼﻧﮯ
 ﭘﻳﺳہ ﺍﻳﮏ ﻓﺳﺎﺩی ﻗﻭﺕ،ﮨﻳں۔ ﺩﻭﺳﺭی ﻁﺭﻑ
 ﺟﻭ ﮐﭼﻬ،ﮐﮯ ﻁﻭﺭ ﭘﺭ ﺩﻳﮑﻬﺎ ﺟﺎ ﺳﮑﺗﺎ ﮨﮯ
ﺍﭼﻬﮯ ﻟﻭﮔﻭں ﮐﻭ ﺑﺭے ﻟﻭﮔﻭں ﻣﻳں ﺑﺩﻝ ﺩﻳﺗﺎ
ﮨﮯ۔ ﺧﺎﺹ ﻁﻭﺭ ﭘﺭ ﮐﭼﻬ ﻣﺫﺍﮨﺏ ﮐﯽ ﻁﺭﻑ
 "ﭘﻳﺳہ ﮨﺭ،ﺳﮯ ﺍﻳﮏ ﻋﺎﻡ ﺭﻭﺍﻳﺕ ﮨﮯ ﮐہ
ﺑﺭﺍﺋﯽ ﮐﯽ ﺟڑ ﮨﮯ۔" ﭘﻳﺳﮯ ﮐﯽ ﺗﻼﺵ ﮐﺭﻧﮯ
ﻭﺍﻟﮯ ﺍﻓﺭﺍﺩ ﭘﺭ ﻳہ ﻻﻟﭻ ﮐﯽ ﻗﻳﺎﺩﺕ ﮐﺭﺳﮑﺗﺎ
ﮨﮯ ﺟﻳﺳﺎﮐہ ﺩﻭﺳﺭﻭں ﮐﯽ ﻁﺭﻑ ﻏﻳﺭ
ﻣﻧﺻﻔﺎﻧہ ﻋﻣﻝ ﺍﻭﺭ ﺍﻧﮩﻳں ﻧﻘﺻﺎﻥ ﭘﮩﻧﭼﺎ ﺷﺎﻣﻝ
ﮨﮯ۔
ﭘﻳﺳہ ﮐﻣﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺋﮯ ﻣﺧﺗﻠﻑ ﻟﻭﮔﻭں ﮐﮯ
ﻣﺧﺗﻠﻑ ﻣﺣﺭک ﮨﮯ۔ ﮐﭼﻬ ﻟﻭﮔﻭں ﮐﻭ ﺍﻋﻠﯽ
ﺗﻌﻠﻳﻡ ﺣﺎﺻﻝ ﮐﺭﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﮱ ﮐﺋﯽ ﻣﻼﺯﻣﺗﻳں
 ﺟﺑﮑہ ﺩﻭﺳﺭے ﺍﭘﻧﮯ،ﮐﺭﻧﯽ ﭘڑﺗﯽ ﮨﻳں
ﺧﺎﻧﺩﺍﻧﻭں ﮐﯽ ﻣﺩﺩ ﮐﮯ ﻟﺋﮯ ﭘﻳﺳہ ﺍﺳﺗﻌﻣﺎﻝ
 ﮐﻭﭼﻬ ﺷﻭﻕ ﭘﻭﺭے ﮐﺭﻧﮯ ﻳﺎ،ﮐﺭﺗﮯ ﮨﻳں
ﺑﭼﻭں ﮐﯽ ﺟﺎﻥ ﮐﻭ ﺑﭼﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺋﮯ۔
ﭘﻳﺳہ ﺁپ ﮐﻭ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻭﺭ ﺩﻳﮕﺭ ﻟﻭﮔﻭں ﭘﺭ
ﺍﺧﺗﻳﺎﺭ ﮐﺭﻧﮯ ﮐﺎ ﺫﺭﻳﻌہ ﺑﻬﯽ ﻓﺭﺍﮨﻡ ﮐﺭﺗﺎ ﮨﮯ۔
ﺍﺱ ﺳﮯ ﺁپ ﮐﻭ ﮨﺗﻬﻳﺎﺭ ﺧﺭﻳﺩﻧﮯ ﺍﻭﺭ
ﺩﻭﺳﺭﻭں ﭘﺭ ﺣﮑﻡ ﭼﻼﻧﮯ ﮐﯽ ﺍﺟﺎﺯﺕ ﻣﻠﺗﯽ
ﮨﮯ۔ ﻳہ ﮐﮩﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﮐہ 'ﮨﺭ ﭼﻳﺯ ﮐﯽ ﺍﻳﮏ
ﻗﻳﻣﺕ ﮨﻭﺗﯽ ﮨﮯ' ﺍﻭﺭ ﻳﻘﻳﻧﺎ ﺑﮩﺕ ﺳﮯ ﻟﻭگ
ﺻﺭﻑ ﭘﻳﺳﮯ ﮐﮯ ﺑﺩﻟﮯ ﻣﻳں ﺑﮩﺕ ﺳﯽ
ﺧﻭﻓﻧﺎک ﭼﻳﺯﻳں ﮐﺭﺗﮯ ﮨﻳں۔ ﻳہ ﺳﭻ ﮨﮯ ﮐہ
ﭘﻳﺳﮯ ﮐﯽ ﺍﻳﮏ ﺳﺎﺩﻩ ﮐﻣﯽ ﺍﻳﮏ ﻣﻌﻳﺷﺕ ﭘﺭ
ﺗﺑﺎﻩ ﮐﻥ ﺍﺛﺭﺍﺕ ﺭﮐﻬﺗﺎ ﮨﮯ ﺍﻭﺭ ﺟﻧﮓ ﮐﮯ ﺑﻌﺩ
ﻟﻭﮔﻭں ﮐﮯ ﺗﻣﺎﻡ ﻗﻭﻣﻭں ﮐﻭ ﺗﺑﺎﻩ ﮐﺭ ﺳﮑﺗﺎ
ﮨﮯ۔

 ﺧﺑﺭی ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻁﻪ ﺑﺎ۲۰۱۹ ﻓﻭﺭﻳﻪ ﺳﺎﻝ۲۹ ﺩﺭ
ﭘﻧﺎﻫﺟﻭﻳﺎﻥ ﻣﻧﺗﺷﺭ ﺷﺩ ﮐﻪ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﺧﻳﻠﯽ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ
ﺧﺑﺭ ﺍﺯ ﺍﻳﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﺑﻭﺩ. ﺗﺣﺕ ﺗﺎﺛﻳﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺩﺍﺩ
ﻣﻬﺎﺟﺭﻳﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﻭﺍﺏ ﭘﺭﻭﻧﺩﻩ ﻫﺎﻳﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﻗﺑﻝ ﺍﺯ:
ﺩﺭﻳﺎﻓﺕ ﮐﺭﺩﻩ ﺍﻧﺩ ﻣﺟﺑﻭﺭ ﺑﻪ ﺗﺭک۲۰۱۷ ﺁﮔﻭﺳﺕ
ﺍﻗﺎﻣﺗﮕﺎﻩ ﻫﺎﻳﺷﺎﻥ ﻫﺳﺗﻧﺩ ﻭ ﮐﻣﮑﻬﺎی ﻧﻘﺩی ﺩﻳﮕﺭ ﺑﻪ
ﺍﻳﻥ ﺧﺑﺭ ﺑﺎﺯﺧﻭﺭﺩﻫﺎی. ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻌﻠﻕ ﻧﻣﯽﮔﻳﺭﺩ
ﻋﺩﻩ ﺍی ﻣﻭﺍﻓﻕ ﺍﻳﻥ ﻗﺎﻧﻭﻥ. ﮔﻭﻧﺎﮔﻭﻧﯽ ﺑﺩﻧﺑﺎﻝ ﺩﺍﺷﺕ
ﺑﺩﻳﻥ ﻣﻧﻅﻭﺭ ﻣﺧﺎﻟﻔﻳﻥ ﺍﻳﻥ ﻗﺎﻧﻭﻥ.ﻭ ﻋﺩﻩ ﺍی ﻣﺧﺎﻟﻑ
۱۶ ﻭ ﮐﺎﺭﮔﺭﺍﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎی ﻏﻳﺭ ﺩﻭﻟﺗﯽ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ
ﻣﺎﺭچ ﺩﺳﺕ ﺑﻪ ﺍﻋﺗﺻﺎﺏ ﺯﺩﻧﺩ ﻭ ﺧﻭﺍﺳﺗﺎﺭ ﻟﻐﻭ ﺍﻳﻥ
.ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺷﺩﻧﺩ
ﺍﻭﻟﻳﻥ ﺳﻭﺍﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺫﻫﻥ ﻫﻣﻪ ﻣﻬﺎﺟﺭﻳﻥ ﺁﻣﺩ ﺍﻳﻥ ﺑﻭﺩ
ﮐﻪ ﭼﺭﺍ؟ﺩﻟﻳﻝ ﺍﺧﺭﺍﺝ ﺍﺯ ﮐﻣﭘﻬﺎ ﻭ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﭼﻳﺳﺕ
؟ﺁﻳﺎ ﺟﺎﺑﺟﺎ ﮐﺭﺩﻥ ﻣﻬﺎﺟﺭﻳﻥ ﺍﺯ ﺟﺯﺍﻳﺭ ﺑﻪ ﺷﻬﺭﻫﺎ
ﺩﻟﻳﻝ ﺗﺻﻭﻳﺏ ﺍﻳﻥ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﺳﺕ؟ ﺍﮔﺭ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺑﻪ ﺍﻳﻥ
ﺩﻟﻳﻝ ﺑﺎﺷﺩ ﭘﺱ ﺑﻬﺗﺭ ﺍﺳﺕ ﺳﻳﺎﺳﺕ ﮔﺫﺍﺭﺍﻥ ﺑﺩﺍﻧﻧﺩ
ﺭﺍﻫﯽ ﮐﻪ ﭘﻳﺵ ﮔﺭﻓﺗﻪ ﺍﻧﺩ ﻳﮏ ﺭﺍﻩ ﺍﺷﺗﺑﺎﻩ ﺍﺳﺕ
ﭼﺭﺍ؟ﺯﻳﺭﺍ ﺑﺎ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﻣﻬﺎﺟﺭﻳﻥ ﺍﺯ ﺟﺯﺍﻳﺭ ﺩﺭ ﻗﺑﺎﻝ.
ﺑﻳﺭﻭﻥ ﮐﺭﺩﻥ ﻣﻬﺎﺟﺭﻳﻥ ﻗﺩﻳﻣﯽ ﺍﺯ ﮐﻣپﻫﺎ ﻳﻭﻧﺎﻥ
ﺑﺭﻣﻳﮕﺭﺩﺩ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺁﻣﺎﺩﮔﯽ۲۰۱۵ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ
ﭘﺫﻳﺭﺵ ﻣﻬﺎﺟﺭﻳﻥ ﺭﺍ ﻧﺩﺍﺷﺕ ﻭ ﻣﺭﺩﻡ ﺩﺭ ﺳﻁﺢ ﺷﻬﺭ
ﺳﺭﮔﺭﺩﺍﻥ ﺑﻭﺩﻧﺩ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻳﻥ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﻗﺎﺑﻝ
ﭘﺫﻳﺭﺵ ﺑﻭﺩ ﺯﻳﺭﺍ ﻫﻣﻪ ﮐﺷﻭﺭﻫﺎی ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻣﻭﺟﯽ
ﺍﺯ ﻣﻬﺎﺟﺭ ﻣﻭﺍﺟﻪ ﺑﻭﺩﻧﺩ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺭ ﺑﻌﺩ ﺍﺯ
ﮔﺫﺷﺕ ﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﻭ ﺍﻧﺩی ﻫﻧﻭﺯ ﺍﻳﻥ ﺁﻣﺎﺩﮔﯽ ﺑﻪ ﻭﺟﻭﺩ
ﻧﻳﺎﻣﺩﻩ ﺍﺳﺕ؟
ﻣﻥ ﻣﻁﻣﺋﻧﻡ ﮐﻪ ﺳﺭﮔﺭﺩﺍﻧﯽ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺧﻭﺍﻫﺩ ﺍﻓﺗﺎﺩ
ﺯﻳﺭﺍ ﻣﻬﺎﺟﺭﻳﻥ ﺩﺭ ﻁﯽ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺑﻌﺩ ﺍﺯ ﺩﺭﻳﺎﻓﺕ
ﭘﻧﺎﻫﻧﺩﮔﯽ ﺍﺯ ﻳﻭﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﺧﻭﺩ ﺭﻫﺎ ﺷﺩﻧﺩ ﻭ ﺁﻣﺎﺩﻩ
ﺍﮔﺭ ﺑﻌﺩ ﺍﺯ ﺩﺭﻳﺎﻓﺕ. ﺍﺩﻏﺎﻡ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺷﺩﻧﺩ
ﭘﻧﺎﻫﻧﺩﮔﯽ ﮐﻼﺳﻬﺎی ﻓﺷﺭﺩﻩ ﻳﺎﺩﮔﻳﺭی ﺯﺑﺎﻥ ﺑﺭﺍی
ﺗﻭﺍﻧﺎﻳﯽ ﻫﺎﻳﺷﺎﻥ ﺷﻧﺎﺧﺗﻪ ﻣﻳﺷﺩ، ﻣﻬﺎﺟﺭﻳﻥ ﺍﻳﺟﺎﺩ ﻣﻳﺷﺩ
ﺍﻳﺟﺎﺩ، ﺑﺭ ﺍﺳﺗﻌﺩﺍﺩﻫﺎﻳﺷﺎﻥ ﺳﺭﻣﺎﻳﻪﮔﺫﺍﺭی ﻣﻳﺷﺩ،
ﺷﻐﻝ ﻭ ﮐﺎﺭﻳﺎﺑﯽ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﻭﺭﺕ ﻣﻳﮕﺭﻓﺕ ﻣﻥ
ﻧﻳﺯ ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﻭﺍﻓﻘﻳﻥ ﺍﻳﻥ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺑﻭﺩﻡ ﭼﻭﻥ ﺑﺭ ﺍﻳﻥ
ﺑﺎﻭﺭ ﺩﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﻣﻬﺎﺟﺭﻳﻥ ﻧﺑﺎﻳﺩ ﺑﺭﺍی ﻣﺩﺕ ﺯﻣﺎﻥ
ﻁﻭﻻﻧﯽ ﺩﺭ ﮐﻣپﻫﺎ ﺯﻧﺩﺍﻧﯽ ﺑﺎﺷﻧﺩ ﻭ ﺑﺎﻳﺩ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﭘﺫﻳﺭﻓﺗﻪ ﺷﻭﻧﺩ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺭ ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﺧﺎﻟﻔﻳﻥ
ﺍﻳﻥ ﻗﺎﻧﻭﻧﻡ ﺯﻳﺭﺍ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻡ ﺑﻳﺭﻭﻥ ﺍﺯ ﺩﻧﻳﺎی ﮐﻣپ
ﺷﻐﻠﯽ ﺩﺭ ﺍﻧﺗﻅﺎﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻳﺳﺕ ﺗﺎ ﺑﺗﻭﺍﻧﻧﺩ ﻣﺣﻠﯽ ﺑﺭﺍی
ﺁﻧﻘﺩﺭ ﺯﺑﺎﻧﯽ ﻳﻭﻧﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﻓﺭﺍ، ﺯﻧﺩﮔﯽ ﺧﻭﺩ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﮐﻧﻧﺩ
ﻧﮕﺭﻓﺗﻪ ﺍﻧﺩ ﮐﻪ ﺑﺗﻭﺍﻧﻧﺩ ﻧﻳﺎﺯﻫﺎی ﺍﻭﻟﻳﻪ ﺧﻭﺩ ﺭﺍ
ﻣﺧﺎﻟﻔﻡ ﭼﻭﻥ ﺑﺎﻭﺭ ﺩﺍﺭﻡ ﺍﮔﺭ ﺷﻐﻝ ﻭ. ﺑﺭﻁﺭﻑ ﮐﻧﻧﺩ
ﻣﺣﻝ ﺧﻭﺍﺑﯽ ﭘﻳﺩﺍ ﻧﮑﻧﻧﺩ ﺩﺭ ﮐﺷﻭﺭی ﮐﻪ ﻧﺭﺥ
ﻣﻁﻣﺋﻧﺎ ﺍﻭﻟﻳﻥ ﮔﺯﻳﻧﻪ، ﺩﺭﺻﺩ ﺍﺳﺕ۲۰ ﺑﻳﮑﺎﺭی ﺑﺎﻻی
ﺍﻧﺗﺧﺎﺑﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺁﺗﻥ ﭘﺎﺭک ﻭﻳﮑﺗﻭﺭﻳﺎ ﻭ ﺩﻳﮕﺭ ﻣﻳﺎﺩﻳﻥ
ﺍﮔﺭ ﻏﺫﺍﻳﯽ ﺑﺭﺍی، ﺍﺻﻠﯽ ﺷﻬﺭ ﺑﺭﺍی ﺯﻧﺩﮔﯽ ﻣﻳﺑﺎﺷﺩ
ﺧﻭﺭﺩﻥ ﭘﻳﺩﺍ ﻧﮑﻧﻧﺩ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻭﺍﻧﻧﺩ ﺟﻭﺍﺑﮕﻭی
ﻓﺭﺯﻧﺩﺍﻥ ﮔﺭﺳﻧﻪ ﺧﻭﺩ ﺑﺎﺷﻧﺩ ﭘﺱ ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﺻﻭﺭﺕ
ﺍﻣﮑﺎﻥ ﻫﺭ ﮔﻭﻧﻪ ﺧﻼﻓﯽ ﺍﺯ ﺟﻣﻠﻪ ﺩﺯﺩی ﻭ ﺗﻥ
ﻓﺭﻭﺷﯽ ﻭ … ﻭﺟﻭﺩ ﺧﻭﺍﻫﺩ ﺩﺍﺷﺕ ﻭ ﺩﺭ ﮐﻧﺎﺭ ﺁﻥ
ﺑﺳﺗﺭ ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ ﺑﺭﺍی ﺩﻳﮕﺭ ﺩﺯﺩﺍﻥ ﻳﻭﻧﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻭﺟﻭﺩ
ﻣﯽ ﺁﻳﺩ ﺯﻳﺭﺍ ﻣﺭﺩﻡ ﺗﻣﺎﻡ ﺍﻳﻥ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻭﺟﻭﺩ
ﻣﻬﺎﺟﺭ ﻣﻳﺩﺍﻧﻧﺩ ﻭ ﻣﻁﻣﺋﻧﺎ ﺗﻣﺎﻡ ﺍﻳﻧﻬﺎ ﺗﺎﺛﻳﺭﺍﺕ ﻣﻧﻔﯽ ﺑﺭ
ﻣﮕﺭ ﻧﻪ، ﻭ ﺳﻭﺍﻝ ﺩﻳﮕﺭ. ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻳﻭﻧﺎﻥ ﺧﻭﺍﻫﺩ ﺩﺍﺷﺕ
ﺍﻳﻧﮑﻪ ﺍﺗﺣﺎﺩﻳﻪ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺗﺻﻣﻳﻡ ﮔﺭﻓﺕ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ
 ﺗﺭﮐﻳﻪ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﻣﻬﺎﺟﺭ ﺑﻪ ﻳﻭﻧﺎﻥ۲۰۱۶ ﻣﺎﺭچ۱۸
ﺟﻠﻭﮔﻳﺭی ﮐﻧﺩ ﺗﺎ ﻣﻬﺎﺟﺭﻳﻥ ﮐﻣﺗﺭی ﻭﺍﺭﺩ ﻳﻭﻧﺎﻥ ﺷﻭﻧﺩ
ﻭ ﻳﻭﻧﺎﻥ ﺑﺗﻭﺍﻧﺩ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﭘﺫﻳﺭﺵ ﻣﻬﺎﺟﺭﻳﻥ ﺩﺍﺧﻝ
ﺧﺎک ﻳﻭﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﻬﻳﺎ ﮐﻧﺩ ﺁﻳﺎ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺍﻳﻥ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﮐﻣﮑﯽ
ﮐﺭﺩ ؟ﭼﺭﺍ ﻫﺭ ﺭﻭﺯﻩ ﺷﺎﻫﺩ ﺣﺿﻭﺭ ﻣﻬﺎﺟﺭﻳﻥ
ﺑﻳﺷﺗﺭی ﻫﺳﺗﻳﻡ ؟ﭼﺭﺍ ﺑﻌﺩ ﺍﺯ ﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﻫﻳﭻ ﮔﻭﻧﻪ
ﺁﻣﻭﺯﺷﯽ ﺑﺭﺍی ﻣﻬﺎﺟﺭﻳﻥ ﻭﺟﻭﺩ ﻧﺩﺍﺭﺩ ﺗﺎ ﺑﺗﻭﺍﻧﻧﺩ
ﺳﺭﻳﻌﺗﺭ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﺩﻏﺎﻡ ﺷﻭﻧﺩ ؟
ﻣﻬﺎﺟﺭﻳﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺭ ﺩﺭ ﻳﻭﻧﺎﻥ ﺣﺿﻭﺭ
ﺩﺍﺭﻧﺩ ﺑﻳﺷﺗﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺍﺭﺍی ﺣﺭﻓﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺷﻐﻠﻬﺎی ﺧﻭﺑﯽ
ﻫﺳﺗﻧﺩ ﮐﻪ ﺍﮔﺭ ﺑﺭﺍی ﺁﻧﻬﺎ ﺍﻳﺟﺎﺩ ﺷﻐﻝ ﺻﻭﺭﺕ ﮔﻳﺭﺩ
ﺣﺗﯽ ﻣﯽﺗﻭﺍﻧﻧﺩ ﺑﻪ ﺭﻭﻧﻕ، ﺑﻪ ﺟﺭﺍﺕ ﻣﻳﺗﻭﺍﻧﻡ ﺑﮕﻭﻳﻡ
 ﺩﺭ ﺻﻭﺭﺗﯽ ﮐﻪ،ﺍﻗﺗﺻﺎﺩی ﻳﻭﻧﺎﻥ ﻧﻳﺯ ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧﺩ ﺍﻣﺎ
ﺩﻭﻟﺗﻣﺭﺩﺍﻥ ﻭ ﺳﻳﺎﺳﺗﮕﺫﺍﺭﺍﻥ ﺷﺭﺍﻳﻁ ﺭﺍ ﺑﺭﺍی
ﻣﻬﺎﺟﺭﻳﻥ ﻣﻬﻳﺎ ﮐﻧﻧﺩ ﻧﻪ ﺍﻳﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﺍﺗﺧﺎﺫ ﻗﻭﺍﻧﻳﻥ
ﻋﺟﻭﻻﻧﻪ ﻭ ﻳﮑﺑﺎﺭﻩ ﺑﺎﻋﺙ ﺍﻳﺟﺎﺩ ﻫﺭﺝ ﻭ ﻣﺭﺝ ﺩﺭ
ﺟﻭﺍﻣﻊ ﭘﻧﺎﻫﺟﻭﻳﯽ ﻭ ﺑﻌﺩ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺟﻭﺍﻣﻊ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﯽ
ﻫﺭ ﭼﻧﺩ ﺳﻳﺎﺳﺗﮕﺫﺍﺭﺍﻥ ﻣﻌﺗﻘﺩﻧﺩ ﺍﻳﻥ ﻳﮏ. ﺷﻭﻧﺩ
ﺑﻠﮑﻪ ﺍﻳﻥ ﺳﻳﺎﺳﺕ ﻣﻭﺟﻭﺩ ﺑﻭﺩﻩ، ﺳﻳﺎﺳﺕ ﺟﺩﻳﺩ ﻧﻳﺳﺕ
ﺣﺗﯽ ﺑﺎ ﺗﺻﻭﺭ ﺍﻳﻧﮑﻪ ﺍﻳﻥ ﺳﻳﺎﺳﺕ ﻣﻭﺟﻭﺩ ﺑﻭﺩﻩ،ﺍﺳﺕ
ﺍﺳﺕ ﭘﺱ ﻧﺑﺎﻳﺩ ﺩﺭ ﻁﯽ ﺍﻳﻥ ﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﺗﻣﺎﻡ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ
ﺷﻐﻠﯽ ﻭ ﺁﻣﻭﺯﺷﯽ ﺑﺭﺍی ﭘﻧﺎﻫﺟﻭﻳﺎﻥ ﺻﻭﺭﺕ
ﻣﻳﮕﺭﻓﺕ ؟
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να διαφορετικό debate πραγματοποιήθηκε το απόγευμα
της Παρασκευής 3 Μαΐου στο
Δίκτυο για τα Δικαιώματα του
Παιδιού. Τα παιδιά του Δικτύου προσκάλεσαν στον χώρο τους τους
υποψηφίους για τον Δήμο της Αθήνας,
Παύλο Γερουλάνο, Νάσο Ηλιόπουλο, Πέτρο Κωνσταντίνου, Κώστα Μπακογιάννη
και Θεοδόση Μπενάτο (ο οποίος εκπροσώπησε τον Νίκο Σοφιανό), για να τους
μιλήσουν για το πώς βλέπουν τα ίδια την
πόλη τους, αλλά και για να τους κάνουν
κάποιες συνηθισμένες αλλά και ασυνήθιστες ερωτήσεις.
Παιδιά και έφηβοι από 6 έως 19 ετών
είχαν σκεφτεί, συζητήσει και καταγράψει
προβλήματα που διαπίστωσαν στη γειτονιά, τις προτάσεις τους για αλλαγές, τους
προβληματισμούς τους για στάσεις και
συμπεριφορές των κατοίκων της πόλης
αλλά και όσα θα ήθελαν να ξέρουν για
τους υποψήφιους δημάρχους. Με σοβαρότητα οι υποψήφιοι απάντησαν σε κάθε
ερώτηση, εξηγώντας στα παιδιά απλά και
λεπτομερώς τις θέσεις τους αλλά και τις
προτιμήσεις τους, αναφέροντας εμπειρίες και αναμνήσεις από τα μαθητικά τους
χρόνια, όπως τους ζητήθηκε.
1. Σας απασχολεί η υπερθέρμανση του
πλανήτη; Τι σχετικά μέτρα θα παίρνατε για την Αθήνα;
Παύλος Γερουλάνος: Πρέπει να περιορίσουμε την παρουσία των αυτοκινήτων
στην πόλη υπέρ των πεζών και των δημόσιων μέσων μαζικής μεταφοράς, ενώ
μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε νέα
υλικά στους δρόμους της Αθήνας που
μπορούν να απορροφούν τη θερμότητα.
Κανένα σχετικό μέτρο δεν πρόκειται να
έχει αποτέλεσμα αν η εφαρμογή του, πέρα
από το περιβαλλοντικό όφελος, δεν συνδυαστεί και με ανταποδοτικά οφέλη που
μπορούν να δουν άμεσα οι πολίτες, όπως
το οικονομικό όφελος από τη χρήση φτηνής πράσινης ενέργειας ή τη δημιουργία
θέσεων εργασίας.
Νάσος Ηλιόπουλος: Η Αθήνα συμμετέχει σε ευρωπαϊκά δίκτυα πόλεων για την
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.
Δεν γίνεται όμως συστηματική ανακύκλωση και τα απορρίμματα επιβαρύνουν
το περιβάλλον. Μπορούμε να χρησιμοποιούμε υλικά φιλικά στο περιβάλλον
στους δρόμους, στα πεζοδρόμια και στα
κτίρια της πόλης που δεν παγιδεύουν τη
θερμότητα. Επίσης η Αθήνα χρειάζεται
να αποκτήσει περισσότερο πράσινο αξιοποιώντας τους δημοτικούς χώρους και
πρέπει να εκμεταλλευτούμε τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας, όπως ο ήλιος με
τη χρήση ηλιακών για τη θέρμανση του
νερού και φωτοβολταϊκών για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
Κώστας Μπακογιάννης: Ολες οι μεγάλες πόλεις της Ευρώπης ετοιμάζονται
για την εποχή μετά το αυτοκίνητο περιορίζοντας τη χρήση του στο κέντρο.
Δεύτερον, πρέπει να δώσουμε κίνητρα
χρήσης ηλεκτρικών αυτοκινήτων και
ποδηλάτων, αφού δημιουργήσουμε ποδηλατόδρομους. Τρίτον, τα υλικά που αναφέρθηκαν μπορούν να βοηθήσουν, όπως
για παράδειγμα η άσπρη άσφαλτος που
δροσίζει την πόλη. Τέταρτον, το πράσινο
με τη δημιουργία, για παράδειγμα, πολύ
μικρών πάρκων σε κάθε γειτονιά, τα λεγόμενα πάρκα τσέπης. Η ανακύκλωση,
η ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων
και τόσα άλλα θα πρέπει να ενταχθούν σε
μια στρατηγική ανθεκτικότητας που δεν
λαμβάνει μόνο μέτρα για το περιβάλλον,
αλλά σκέφτεται και τους πολίτες και την
καθημερινότητά τους.
Θεοδόσης Μπενάτος: Οι υπηρεσίες
πρασίνου και αρχιτεκτονικής τοπίου του
δήμου θεωρούνται μεγάλο και αχρείαστο
κόστος και δεν στελεχώνονται με εργαζομένους και μέσα. Στο θέμα των σκουπιδιών προωθείται η ιδέα της παραχώρησης
της αποκομιδής και της ανακύκλωσης σε
ιδιωτικές εταιρείες ακόμα και αν κοστίζει
πιο ακριβά και χρησιμοποιούν εξαιρετικά
επικίνδυνες μεθόδους για το περιβάλλον,
όπως η καύση απορριμμάτων. Το ίδιο
συμβαίνει και με την πολιτική προστασία από τις πλημμύρες, τις πυρκαγιές και
τους σεισμούς. Οι πολιτικές δυνάμεις δεν
έχουν ασχοληθεί σοβαρά με το θέμα της
κλιματικής αλλαγής εκτός από την ιδιωτικοποίηση υποδομών και υπηρεσιών που
μπορούν να συμβάλουν στην καταπολέμησή της και είναι πολύ χρήσιμες για τους
δημότες.
Πέτρος Κωνσταντίνου: Για την κλιματική αλλαγή γίνονται αυτή τη στιγμή μεγάλες διαδηλώσεις σε όλη την Ευρώπη
και αυτοί που τις οργανώνουν είναι οι μαθητές με κεντρικό σύνθημα το «αλλαγή
συστήματος και όχι κλίματος». Οι βασικός
παράγοντας που προκαλεί την κλιματική
αλλαγή είναι η χρήση των ορυκτών καυσίμων στα μέσα μεταφοράς και τα εργοστάσια που προκαλούν την τρύπα του όζοντος
και θερμαίνουν τον πλανήτη. Ο Δήμος της
Αθήνας θα πρέπει να δώσει ένα τέλος στα
οχήματα και στο πετρέλαιο προωθώντας
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να δημιουργούν προγράμματα με ημερομηνία λήξης, δίνοντας χρήματα αλλά όχι
οριστικές λύσεις. Υπάρχει ανάγκη για
προγράμματα γιατί λείπει το σύνολο της
πολιτικής που θα εξασφαλίζει σε όλο τον
κόσμο δικαιώματα, δουλειά, σπίτι και αξιοπρέπεια στη ζωή και όχι μόνο σε αυτούς
που αφορά το πρόγραμμα.
3. Τι θα κάνετε για να νιώθουν όλα τα
παιδιά αλλά και οι γυναίκες ασφαλείς
στην Αθήνα και σε περιοχές όπως η
πλατεία Βικτωρίας;

«Σας απασχολεί
η υπερθέρμανση
του πλανήτη;»...
...και άλλες ερωτήσεις σε ένα αλλιώτικο debate των υποψήφιων δημάρχων
της Αθήνας, που επιμελήθηκαν τα παιδιά και οι Νέοι Δημοσιογράφοι του Δικτύου
για τα Δικαιώματα του Παιδιού
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τη χρήση μέσων σταθερής τροχιάς, όπως
το τραμ, το μετρό και ο ηλεκτρικός σιδηρόδρομος. Επίσης η Αθήνα έχει από τα
χειρότερα ποσοστά πρασίνου ανά κάτοικο
σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
2. Γνωρίζετε ότι πολλοί πρόσφυγες,
και ανάμεσά τους παιδιά, πολύ σύντομα θα μείνουν στον δρόμο γιατί
τελειώνει το πρόγραμμα φιλοξενίας
ESTIA που τους παρείχε στέγη ώς
τώρα;
Πέτρος Κωνσταντίνου: Θέσαμε αυτό
το ερώτημα σε δύο δημοτικά συμβούλια.
Το πρόβλημα είναι ότι η κυβέρνηση δίνει
διορία τριών μηνών σε όσους πρόσφυγες
χορηγείται άσυλο για να φύγουν από τα διαμερίσματα, χωρίς να έχει λύσει το ζήτημα της ένταξης και της εύρεσης εργασίας
ώστε να έχουν τη δυνατότητα να νοικιάσουν ένα σπίτι. Πιστεύουμε ότι είναι μια
άκαρδη απόφαση και πρέπει να αλλάξει.
Εχουν γίνει διαδηλώσεις και απεργίες και
από τους εργαζομένους στις ΜΚΟ και θα
αγωνιστούμε για να μην αλλάξει αυτό το
πρόγραμμα, όπως κάναμε και για τις κοινωνικές πολυκατοικίες που ο δήμος αποφάσισε να τις κλείσει, αλλά οι άνθρωποι
που φιλοξενούνται εκεί δεν έχουν φύγει
εδώ και δύο χρόνια.
Παύλος Γερουλάνος: Υπάρχει πρόβλημα
συντονισμού των φορέων που εμπλέκονται τόσο στα προγράμματα για τους πρόσφυγες όσο και σε αυτά για τα ναρκωτικά.
Ενταξη δεν σημαίνει μόνο ένα πρόγραμμα στέγασης ή ένα πρόγραμμα απεξάρτησης. Χρειάζεται να δούμε τι συμβαίνει
πριν και μετά από κάθε πρόγραμμα, για
παράδειγμα πώς θα μπορεί να εργαστεί
κάποιος μετά το τέλος του προγράμματος.
Αυτό συμβαίνει δυστυχώς σε όλα τα κοινωνικά προγράμματα του δήμου ή των
κυβερνήσεων που δεν δουλεύουν στην
ολοκληρωμένη υποστήριξη του ανθρώπου στην πορεία προς την πλήρη ένταξη,
αλλά δρουν αποσπασματικά αναλαμβά-

ΝΆΣΟΣ ΗΛΙΌΠΟΥΛΟΣ

νοντας ο καθένας ένα κομμάτι χωρίς να
επικοινωνούν μεταξύ τους.
Νάσος Ηλιόπουλος: Νομίζω είναι μια
λάθος απόφαση γιατί στηρίζεται στη λογική ότι μέχρι να χορηγηθεί το άσυλο έχουν
τρέξει, παράλληλα με το πρόγραμμα στέγασης, και άλλα προγράμματα ένταξης και
άρα μπορεί να ελευθερωθεί το σπίτι για να
μείνει μια άλλη οικογένεια. Οπως είπε και
ο Παύλος, το πρόβλημα εδώ είναι ότι δεν
υπήρχαν αυτά τα προγράμματα έτσι ώστε
να μπορούμε να μιλάμε για πραγματική
ένταξη. Πρέπει να αλλάξει η απόφαση,
να διασυνδεθούν τα προγράμματα και
ταυτόχρονα να προσπαθούμε να βρούμε
περισσότερα διαμερίσματα.
Κώστας Μπακογιάννης: Τα τελευταία
τρία χρόνια έχουμε διαχειριστεί πάρα
πολλά χρήματα, αλλά δεν το κάναμε σωστά. Το πρόγραμμα στέγασης είναι σπουδαίο και πολύτιμο και σχεδιάστηκε με
μια λογική προσωρινής παρέμβασης για
να προσφέρει ανακούφιση. Τώρα όπως
πρέπει να αλλάξουμε φιλοσοφία για να
μπορέσουμε να εντάξουμε αυτή την οικογένεια στην ελληνική κοινωνία, και αυτό
μπορεί να γίνει μέσω της ανταποδοτικής
στέγασης. Είναι μια μορφή μακροχρόνιας στέγασης και τα μέλη της οικογένειας
που μένει αναλαμβάνουν να αναπτύξουν
δεξιότητες, να μάθουν ελληνικά, να βρουν
δουλειά για να μπορούν να ενταχθούν. Οι
πρόσφυγες και οι μετανάστες είναι κομμάτι της πόλης και δεν πρέπει να λειτουργούμε υποκριτικά λέγοντας ότι ήρθαν για
να φύγουν.
Θεοδόσης Μπενάτος: Δεν πρέπει να
σταματήσει, και μάλιστα μαζί με τις οικογένειες κινδυνεύουν και οι εργαζόμενοι στις ΜΚΟ που εργάζονται σε αυτό το
πρόγραμμα να χάσουν τη δουλειά τους και
να μείνουν στον δρόμο. Τόσο ο δήμος όσο
και η κυβέρνηση δεν εξασφαλίζουν τα δικαιώματα, όπως η στέγαση και η δουλειά,
τόσο στους μετανάστες και τους πρόσφυγες όσο και στους Ελληνες με αποτέλεσμα
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Παύλος Γερουλάνος: Πρέπει να διαχωρίσουμε τα θέματα ασφάλειας με το μεταναστευτικό, το οποίο οφείλεται στην έλλειψη υποδομών και άρα δεν πρόκειται να
λυθεί αν διώξουμε τους μετανάστες από
την πόλη. Πρέπει αρχικά να φωτίσουμε
τις πλατείες και τις γειτονιές της πόλης,
να είναι ορατή η παρουσία της δημοτικής
αστυνομίας, όχι για να δρα κατασταλτικά
αλλά αποτρεπτικά και να ενεργοποιήσουμε όλα τα κέντρα παραγωγής πολιτισμού, όπως θέατρα, ωδεία, ιδρύματα και
καλλιτεχνικές ομάδες για να βγουν στον
δρόμο με δράσεις που θα ζωντανέψουν
τις γειτονιές.
Νάσος Ηλιόπουλος: Η ασφάλεια πρέπει
να είναι δικαίωμα και ως δικαίωμα πρέπει
να είναι για όλους, είτε είναι Ελληνες είτε
είναι μεταναστευτικής καταγωγής είτε είναι άνδρες είτε είναι γυναίκες. Είναι πολύ
σημαντικό για μια νέα κοπέλα να ξέρει ότι
μπορεί να περπατήσει στην πόλη και να
μη φοβάται ότι θα δεχτεί παρενόχληση
από οποιονδήποτε. Η δουλειά του δήμου
είναι να σπάει την εγκατάλειψη. Να μην
αφήνει μαύρες τρύπες μέσα στην πόλη.
Ο φωτισμός είναι ένα πολύ σημαντικό
πράγμα γιατί η Αθήνα είναι μια σκοτεινή πόλη - ενώ ο δήμος έχει τα λεφτά για
να κάνει έργα ηλεκτροφωτισμού, δεν τα
έκανε. Ασφαλείς γειτονιές είναι οι ζωντανές γειτονιές. Αυτό που κάνει ασφαλή μια
γειτονιά κάνει η έννοια της κοινότητας.
Κώστας Μπακογιάννης: Η πρόληψη
είναι σημαντική γιατί δημιουργεί ένα τοπίο φιλικό στην οικογένεια και εχθρικό
στους εγκληματίες, και αυτό έχει να κάνει
με τον φωτισμό, την καθαριότητα, το πράσινο και γενικά την εικόνα του δημόσιου
χώρου. Η καταστολή είναι επίσης σημαντική και εκεί μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα συντονιστικό κέντρο όπου θα
συνεργάζονται όλοι οι φορείς για να είναι
πιο αποτελεσματική η αντιμετώπιση της
εγκληματικότητας από την αστυνομία.
Χρειάζονται κοινές περιπολίες ελληνικής
και δημοτικής αστυνομίας με ταυτόχρονη αναβάθμιση της δημοτικής αστυνομίας και όπου χρειάζεται μπορούμε να
επιστρατεύσουμε και ιδιωτικές εταιρείες
φύλαξης, όπως στο Πεδίον του Αρεως.
Θεοδόσης Μπενάτος: Είναι προβληματικό να ανακαλύπτουμε τον φωτισμό
στην Αθήνα το 2019. Υπάρχει λόγος που
η Αθήνα είναι σκοτεινή καθώς οι υπηρεσίες ηλεκτροφωτισμού του δήμου είναι
υποστελεχωμένες, χωρίς υποδομές και
ιδιωτικοποιούνται, κάτι που είναι πολύ
πιο ακριβό. Ο δήμος δεν είναι και δεν
πρέπει να κάνει τη δουλειά της αστυνομίας η οποία, ενώ ασχολείται με την καταστολή των διαδηλώσεων στέλνοντας
χιλιάδες αστυνομικούς, απουσιάζει από
τις γειτονιές. Αυτό δεν λύνεται με το να
φέρουμε δημοτικούς αστυνομικούς στα
πάρκα και στις πλατείες. Υπάρχουν γειτονιές της πόλης που είναι εγκαταλειμμένες
και γειτονιές που για λόγους ιδιωτικών
συμφερόντων είναι φωτισμένες, καθαρές
και προσεγμένες και αυτό πρέπει να μας
προβληματίζει.
Πέτρος Κωνσταντίνου: Υπάρχει αρχικά η εγκληματικότητα των πλουσίων
όταν βομβαρδίζονται πόλεις και χωριά,
όταν πνίγονται άνθρωποι στη θάλασσα
και όταν κλείνουν επιχειρήσεις και μένουν εργαζόμενοι χωρίς δουλειά. Οταν
μετά από όλα αυτά βρεθείς στην πλατεία
Βικτωρίας έρχεσαι αντιμέτωπος με την
εγκληματικότητα των φτωχών. Η λύση
δεν είναι η αστυνομία, ούτε ιδιωτική ούτε
δημόσια, αλλά η δημόσια πολιτική που θα
δώσει δικαιώματα σε αυτούς τους ανθρώπους και δουλειά ώστε να μην εξαρτάται
η ζωή τους από τους εγκληματίες και να
μην κινδυνεύουν με σεξουαλική ή άλλη
εκμετάλλευση.
Παρότι οι υποψήφιοι είχαν στη συνέχεια και άλλες συναντήσεις, παρέμειναν
στον χώρο πέρα από τον αρχικά προβλεπόμενο χρόνο και θα μπορούσαν να μείνουν ακόμη περισσότερο γιατί υπήρχαν
άφθονες ερωτήσεις και διάθεση απ’ όλους
για συνέχιση της συζήτησης.
Τα παιδιά δεν πρόλαβαν να υποβάλουν
την τελευταία τους ερώτηση: «Είστε φίλοι
μεταξύ σας; Θα είστε και μετά τις εκλογές;». Τη διατύπωσαν όμως ως ευχή στους
υποψηφίους, που τα αποχαιρέτησαν ένα
προς ένα με τα ονόματά τους. Ευχή και αίτημα για την επόμενη μέρα των εκλογών:
να συνεργαστούν μεταξύ τους ώστε τα δικαιώματα όλων των παιδιών, τουλάχιστον
σε ό,τι αφορά τη ζωή τους στην Αθήνα, να
γίνουν πράξη.
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In this issue of
‘Migratory Birds’
our focus is on
the elections. In
April, we sent out
our questions to
candidates for the
European Parliament
in the form of a
letter concerning
Europe and its
values, the meaning
of democracy and
equality, the war in
the Middle East, and
our integration into
Greek society. Here’s
what they told us

Μάιος 2019

Our Questions to Candidates
Dear candidate,
We are the Young Journalists, a team of
adolescent boys and girls from Afghanistan, Syria, Iran, Pakistan, Iraq, Kuwait,
Chad, Bangladesh and Greece, who publish our own multilingual newspaper ‘Migratory Birds’. We have produced 12 issues of the Migratory Birds newspaper
so far. The publication of our next issue
coincides with the European elections in
May. As young journalists actively contributing in the public discourse of our host
societies, we have prepared the following questions for you. Your responses will
be published in our 13th issue along with
other articles dedicated to the elections
and our participation and integration in
our new societies.

1

According the EU official
website, all membercountries of the Union
share the same values
and objectives as far
as respect for human
dignity and human rights,
freedom, democracy,
equality and the rule of law
are concerned. Why some
countries of the Union
have different rules and
regulations for accepting
refugees or respecting
other religions and
beliefs?

2

Refugees and
migrants don’t have
the right to vote or
get elected in the
elections although
the live in European
countries. How are
you planning to
assist their active
participation in the
society and listen
to their opinion on
matters that affect
their lives?

3

Many European
countries are being
involved in wars that
make people leave their
countries. What do you
think should the foreign
policy of the EU be
for the countries that
are in war? Also, what
about those countries
which are not in war but
are still dangerous for
their citizens, such as
Afghanistan and Iraq,
where terrorist attacks
happen every day?

Miltos Kyrkos
POTAMI

1. We shouldn’t have but as still the Union is the

sum of its member states and not a federation,
member states prevail and determine their own
policies. As each member state has traveled
through its own road through history it is obvious that there are many different traditions and
needs that shape its decisions. In the European
Parliament we work hard to harmonize these
policies towards a European Asylum System and
a European Migration policy. As for the respect
on religions we have the judiciary system of the
MS and the EU that anyone can apply if he/she
is a victim of discrimination. We must also accept that the “war for faith” that some fanatics
fight (also in european soil) is destroying efforts
of decades. The future seems a bit dark.

2.

Eda Gemi
KINAL

have been advocated against
those countries for breach of
fundamental EU values like the
rule of law.

1. Several European countries 2. Promoting their active par(i.e. Hungary, Poland) governed by right-wing populist
governments have articulated
ant-migration and nationalistic rhetoric particularly with
regard to EU’s migrant quota
system. According to them the
imposition of quotas hit the
very foundations of national
sovereignty. Instead of accepting refugees, they insist to the
approach which supports that
providing assistance to their
countries of origin is a more effective long-term solution. On
the other hand, the member
states have legally binding obligations under the EU Relocation scheme. As such sanctions

ticipation through:
■ Tailor-made bottom up consultation with their organization and associations at local,
national and EU levels.
■ Organizing public hearing in
special sessions dedicated to
their issues of concerns.
■ Empowering their grassroot organizations by means of
funding projects and creating
bridges among civil society in
various countries.
■ To promote a specific directive regarding the standard
right to vote at local level after 5 years of permanent residence in a country.

3. I’m not quite sure if EU is in-

volved in such wars. However,
in my opinion, what EU should
do is to proactively exercise
foreign policy oriented to promote peace and cooperation,
particularly regarding the protection of human lives and conflict resolution.

Every member state has a policy of citizenship that gives rights to vote and be elected.
Also in some countries residency and some
years are enough to allow participation in local
elections. But there are also other ways that migrants and refugees may be heard, in municipal
but also national level and it is up to the member
states’ governments and the local municipalities
to create and support them: councils, commit-

4

What’s the EU policy
for the refugees that
are going to stay
here? What about
their education and
integration in their
new society and
their access to labor
market?

Thank you very
much,
The Young
Journalists team

tees, info web sites, recognition of communities’
representation etc. Some will do more, some will
do less so it is also our job to support them and
show them good practices because participation of migrants is one step towards successful
integration.

3. It is true that interventions by EU countries
have led to a further destabilization of some
countries (Iraq, Syria, Libya) and also EU’s naive
approach on the Arab Spring helped the destabilization of the whole region. The EU unfortunately has no foreign policy, only member states have.
The EU must push with her “soft power”, and that
means funds, to create better living conditions
and with her diplomatic means to end conflicts.
As the second one is not going easily to happen,
we should concentrate on the first. The fund for
Africa for example is a good initiative.

4. Money and integration policies exist but usu-

ally Member States are lagging behind. Greece
still has not spend more than 400 M available
from the Asylum, Migration and Integration
Fund but does efforts to offer school integration
and legal access to labor market which is the key
to integration. EU is working on lowering the
existing barriers as fast as conditions permit,
but it really is up to the member states to comply. Also we must not forget that the continuing
economic crisis in Greece is not helping.

4.

According to EU “Action
Plan on the integration of
third-country nationals” the
refugees legally residing in
EU are fully entitled to active
participate in the economic,
social, civic and cultural life of
Member States. The members
states, on the other hand, are
involved in combating discrimination and segregation; providing equal opportunities and
promoting intercultural dialogue and mutual acceptance
between third-country nationals and host societies.

Anna
Grigoriadou
KKE

1. It’s a bit presumptuous of the EU to

be talking about human rights. Ever
since its inception, the EU has been
an elitist and reactionary alliance. All
relationships formed within it merely reinforce worker exploitation, tear
up worker and other rights, commercialise education, health and welfare
and intensify repression. The EU only
respects the interests of capitalism,
which are in conflict with the needs
of today’s working class and those of
the poorest members of society, regardless of nationality, colour, creed
etc. Capitalism, its governments and
its international alliances intervene in
wars, bombs countries, uproot thousands from their homeland and play
geopolitical games on the backs of
refugees and migrants. The policies
they shape are based solely on the
immediate requirements of each

country’s capitalist economy. Any differences between them are merely a
result of this.

2. Refugees and economic migrants

are victims of war and exploitation,
as are workers in Greece and in other
countries that receive them. That’s
why they have so much in common.
They have every reason to fight side
by side against their joint enemies:
capitalism, its governments and its
international alliances such as NATO
and the EU. They must also fight
against the unacceptable agreement between the EU and Turkey
that forces people to remain locked
in the country of first entry, denies
them asylum and places them in
concentration camps under appalling
conditions. The Communist Party of
Greece (KKE) calls on refugees and
migrants to set up workers unions
and other mass organisations, to
fight for their current needs and
rights side by side with local workers,
to become more active at the side of
the KKE and the working-class struggle, in order to overturn the abusive
corrupt system, which is synonymous

with exploitation, poverty, war and
refugees. This is the only way their
problems will be solved once and for
all.

3. The EU and NATO are jointly re-

sponsible for wars, exploitation, poverty, nationalism and the curse that
is migration and refugeeism. This is
the foreign policy of the EU. The aim
is to seize all sources of wealth and
take control of the transportation
routes of energy and goods. They
continue to oppress people and regions, even after any hostilities are
officially over. Wherever they have
set foot, with whatever excuse, they
have brought greater instability. The
EU interferes politically, economically
and militarily in countries all around
the world, adding to aggression and
militarisation. The KKE strives to
strengthen the struggle against all
imperialist wars, it stands against
the partition of countries and changes in borders, and in support of the
disengagement of Greece from the
EU and NATO.

4. The EU and its member states do

not allow refugees and migrants to
enter the ports, leaving them instead
to drown at sea. They do not permit
them to go to their country of choice,
but place obstacles in the way of
family reunification and are furthermore unmoved by the tragedy faced
by unaccompanied minors. They set
up concentration camps, they put up
modern fences, both the visible and
electronic type, in order to allow into
Europe only as many workers as the
capitalist system needs. Of course
they give them heavily reduced benefits and wages. They implement
programmes specifically designed to
assimilate them in order to exploit
them. That is why fans of the EU
cannot genuinely claim to be against
the racism and nationalism that this
strategy provokes. The KKE calls on
refugees and migrants to boost the
organised class struggle and to fight
together with their Greek comrades
for collective bargaining, wage rises,
free health, education, sports and
culture. They should fight side by side
to help the special problems faced by
refugees and migrants.

ΠΟΥΛΙΑ ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΑ
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for the European Parliament 2019
Kalypso Goula
NEA DIMOKRATIA

1. The different regulations is, I believe the

biggest problem today. As a result Member
States located at the external borders of
the EU such as Greece face disproportionate asylum and migratory pressure. The
European Commission should adjust the
existing system by complementing it with
a binding mechanism for the distribution
of asylum seekers once a certain threshold is surpassed in a Member State. The
implementation of such a mechanism could
be based on criteria such as the size and
population of a country, its economic situation and the number of migrants already in
the Member State. In this way the political
attitude of each government will not affect
the EU policy and other countries.

2. First of all I would advise them to orga-

Yonous
Muhammadi
SYRIZA

1.

This is a huge issue indeed. There
are several member - states that defy
EU rules and values. But this must not
be accepted. Member - states cannot
be a part of a Union they do not respect
and trust. Being a part the European
Union does not only mean that they will
be benefited in a financial level. They
need to share responsibilities as well.
They need to contribute to emergency
situations. This is why we need more
progressive partners inside the European Parliament. We need to build
alliances, convergences fighting these
backward looking trends.

2.

This is one of the main reasons
why i have decided to be a candidate. I
strongly believe that refugees and migrants must acquire the right to vote or
even to get elected. Without the ability
of exercising this right, we cannot discuss over any type of political partic-

ipation concerning them. We need an
active movement towards this goal.
What is more, we need to hear their
voices. We must encourage them to
claim their rights by stepping on. Refugees’ and migrants’ social inclusion
will come through their civic engagement. Through this procedure they will
be able to understand that rights bring
responsibilities. And they shall be seen
as equals, sharing the same rights and
the same responsibilities with the rest
of the people. Society needs them to be
a vivid factor in the political discourse.
We need to hear them and they need to
hear us. All my life i was politically active, fighting for human rights. I intend
to keep up with this just fight, promoting this matter in the highest political
levels. This is why i am a candidate.

3.

European values are ecumenical.
Freedom, peace, democracy, prosperity, justice, combating the social exclusion and discrimination, scientific and
technological progress, economical
stability and sustainability, protecting
the human rights. These are the principles under which European Union was
formed. We must never forget that. All

Maria
Peteinaki

ECOLOGIST GREENS

1.

First of all, the EU is an idea, a set
of values and goals that the country
members want to reach. It is something most countries aim for. It’s not
a given or a law. It’s values that politicians should have in mind for each
law making. But it’s true that we often
see a difference between the values
and the policies applied in the different countries. But normally, regulations
and decisions become automatically
binding throughout the EU on the date
they take effect. Regulations are explained in directives that have to be
incorporated into the national law.
The commission is the one that has to
verify if the countries have voted the
regulations in a proper manner, and if
not it can take action. If the issue is
not settled, the commission can refer
to the European court of justice that
may apply sanctions to the country.

of above mentioned are opposed to a
any type of hostility. Interventions must
not stand on gaining profits out of warfare. We must be clear on that and we
must stand all together. This matter is
very central.

4.

Education and access to the labor
market are two of the most significant
factors in people’s social inclusion. But
bare in mind that this process has two
sides. It is a matter of mutual work.
Society should accept refugees and
refugees should accept their new society’s standards. Mutual acceptance
is the key to this relationship. I understand that there is also prejudice. But
we must empower a positive narrative
of refugees’ and migrants’ social inclusion. It is possible. We can live all together in the same place, without conflicts and fear. We can see that there
are lots of refugee children going to the
school, learning the new language, trying to build their future in here. We will
be near these children. Refugees and
migrants will need to maximize their
efforts in including themselves into
the local society. We will keep standing
next to them.

2.

I believe every person should in a
relatively short amount of time in a
country be able to chose where to vote.
In their home country or in the country they are staying. I shall advocate
in favor of policies in that direction.
Furthermore refugees and migrants
should be given opportunities to speak
in plenaries or working groups so that
their voice is heard directly and by
everyone. EU money should be put in
cultural activities that help refugee
and migrants empowerment, and help
them find a stronger voice into society.

3. People from any of the mentioned

countries should be given asylum for
sure. But first of all EU is a peace project. We want a European rescue ship
instead of military naval Force. The EU
countries should not export weapons
to countries in conflict and especially
civil conflict. But at the present state,
with no real common foreign policy it
is difficult to oblige any of the countries
not to do so. We have then a dilemma.
Should the EU be stronger, take out the
unanimity vote and be able to do more
work through the High representative
for foreign affairs? Many of the greens

nize their communities so that they have
direct contact with local authorities and
have proper information of their rights and
obligations. It’s the local authorities that
implement country or EU policies and the
local communities that will either embrace
them or not and facilitate their integration.
The way that I could assist in this area is
to become through the local authorities a
liaison between them and the European
Parliament and make their voice heard in
shaping the EU policies that concern them.

3. I’m not sure that the European Union

has many possibilities to intervene in countries that are in war apart from the general
idea that we must help in any way we can
the development of sustainable states that
provide for living conditions that allow people to stay in their countries of origin. What
the EU can do is to improve humanitarian
aid and support systems to ease the burden of countries bordering war zones. The
EU must also create more programs that
enhance regional relocation and support
regional development and cooperation networks especially in the Middle East and in
the sub-Saharan zone of Africa.

4. It is imperative that all Member States

would agree with the need of a more
credible, human-rights based and preventive Foreign policy. But from my
stand, considering the colonialist past,
and the rising of the extreme right in
some countries, it would more cautious
to deal with the external affairs of the
EU when the EU would have reached
its own goals of human rights, freedom
and democracy.

4.

The integration is of national responsibility. The EU has an integration
action plan for migrants and refugees in order to help member states
strengthen their policies. A big weight
of course is put on education of language, skills and vocational training.
Then the basic needs should be covered, like housing and healthcare. But
here we cannot talk about integration when the housing is in camps km
away from the cities. Ghettoisation
is a very important issue that should
be addressed by the nations. Culture
and arts play a very important role in
empowering migrants and refugees. In
that sense Creative Europe and Erasmus + are already very good examples
of positive european programs.

have a solid integration policy. As far as the
education of minors is concerned Greece
there is a specific program of the Ministry
of Education, but our experience has shown
us that it is still difficult to persuade many
refugees to send their children at school
and on this point we need to focus. The
access to labor market is even more difficult since Greece still faces economic crisis.
What must be done - in Thessaloniki such
an effort was made with the collaboration
of the UNCHR - is to record their professional skills in order to help them find a job.
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ΠΟΥΛΙΑ ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΑ

Της ΧΑΜΙΝΤΈ ΑΝΣΑΡΊ

Ο

μόνος τρόπος για να
σταματήσουμε την καταστροφή του Εθνους μας,
που απεργάζονται, είναι
να αγωνιστούμε σκληρά
για να ξαναγίνει η Πατρίδα μας Κράτος
Εθνικό, να ξαναγίνει μια Ελλάδα που θα
ανήκει στους Ελληνες», έγραφε ο Νικόλαος Μιχαλολιάκος σε άρθρο του τον Μάρτιο του 2019. Τα ρατσιστικά εγκλήματα
της νεοναζιστικής οργάνωσης ξεκινούν
πολλά χρόνια νωρίτερα, πριν και από τη
δολοφονία του Παύλου Φύσσα το 2013,
όταν η Ελληνική Αστυνομία αποφάσισε
να συλλάβει την ηγεσία της Χρυσής Αυγής και δεκάδες στελέχη και μέλη της
που συμμετείχαν σε εγκληματικές πράξεις.
Σύμφωνα με το Golden Dawn Watch,
μια πρωτοβουλία για την παρακολούθηση της δίκης της Χρυσής Αυγής που ξεκίνησε στις 20 Απριλίου 2015, η νεοναζιστική οργάνωση πασχίζει να καθιερώσει
ένα καθεστώς φόβου και συσκότισης σε
σχέση με τη δράση της. Η διαδικασία
της δίκης της Χρυσής Αυγής, όμως, έχει
φέρει στο φως τα δε κάδες ρατσιστικά
εγκλήματα, κυρίως εναντίον μεταναστών
και προσφύγων.
Με σκοπό να εντοπίσουν μέσα στην
πόλ η και να αναδ είξουν τ ην αφ αν ή
εγκληματικότητα που συνδέεται με τις
ρατσισ τι κές ε πιθέσεις σ τον δημόσιο
χώρο, το Ιδρυμα Ρόζα Λούξεμπουργκ
(ΙΡΛ) Παράρτημα Ελλάδας και το HumanRights360, μια νέα οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών, συνεργάστηκαν με 25
δημιουργούς της οπτικής εικόνας για να
δημιουργήσουν την καμπάνια «Βάλ’ τους
Χ – Ο Μαύρος Χάρτης της Αθήνας». Στις
13 Μαρτίου επισκεφθήκαμε στο άνοιγμα
της καμπάνιας την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων για να μάθουμε περισσότερα για αυτόν τον χάρτη.
Αρχικά, μιλήσαμε με την Ηλέκτρα Αλεξανδροπούλου, project manager στο ΙΡΛ.
«Μέλημά μας ήταν να αναδείξουμε τις
ρατσιστικές επιθέσεις που έχουν συμβεί
στις γειτονιές της Αθήνας και του Πειραιά», μας είπε. «Αρχίσαμε με 50 επιθέσεις, εκ των οποίων 3 είναι δολοφονίες,
του Φύσσα, του Αλίμ, που δολοφονήθηκε
σε ένα μεγάλο πογκρόμ το 2011, και του
Σαχζάτ Λουκμάν, που δολοφονήθηκε ένα
πρωινό ενώ πήγαινε στη δουλειά με το
ποδήλατό του. Θέλαμε να προβάλουμε τις
ρατσιστικές επιθέσεις και έτσι ξεκινήσαμε με 50 υποθέσεις. Σχεδιάσαμε αυτοκόλλητα με QR κωδικούς και τα κολλήσαμε
στην ακριβή τοποθεσία όπου συνέβη η
επίθεση. Οταν σκανάρεις τον κωδικό με
το κινητό σου μεταφέρεσαι στον ιστότοπο της επίθεσης», συνέχισε.
Στη συνέχεια ρωτήσαμε τη Λουίζα Καραγεωργίου, σχεδιάστρια και σκιτσογράφο στην «Εφημερίδα των Συντακτών»,

«

ΑΡΩΜΑ ΕΚΛΟΓΏΝ στο Κέντρο για το Παιδί του Δικτύου
για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Οι μικροί υποψήφιοι δήμαρχοι ενημερώθηκαν για τα
πολιτεύματα και τη διαδικασία
των εκλογών, στο πλαίσιο υλοποίησης εκπαιδευτικού εργαστηρίου, και κατέθεσαν στην
κατάμεστη από παιδιά αίθουσα
του Κέντρου για το Παιδί στο
Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο
Πατησίων τις προγραμματικές τους δηλώσεις, δίνοντας
τον προσωπικό τους προεκλογικό αγώνα. Οι συνειδητοποιημένοι μικροί πολίτες του
Δήμου Αθηναίων προσήλθαν
στις κάλπες και υποστήριξαν
παμψηφεί τον σχηματισμό με
το καλύτερο πρόγραμμα δημοτικών εκλογών, ενώ οι μη
εκλεγέντες έδωσαν υπόσχεση
επανάληψης του αγώνα τους
την επόμενη 4ετία.
Δημιουργός της ιδέας του
εργαστηρίου είναι η ομάδα
του Κέντρου για το Παιδί που
αποτελείται από τους: Δημήτρη Μιμαράκη, υπεύθυνο συντονιστή του Προγράμματος,
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Ο Μαύρος Χάρτης της Αθήνας

«Στην καρδιά του» του Θανάση Πέτρου

«Εχεις αναπτήρα;» της Λουίζας Καραγεωργίου

πώς ένιωσε για τα σχέδια που δημιούργησε για την καμπάνια. «Η επίθεση που
εικονογράφησα μου θυμίζει αρκετά τη
δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου, κάτι
που με σόκαρε το ίδιο, επειδή κανείς δεν
παρενέβη την ώρα που συνέβαινε. Ηθελα
να τονίσω πόσο σημαντικό είναι να αντιδρούμε σε περιστατικά βίας. Τίποτα δεν
θα είχε συμβεί αν ο κόσμος αντιδρούσε.
Θεωρώ ότι αυτό είναι πιο σοκαριστικό
από την ίδια την επίθεση, το γεγονός
ότι ο κόσμος δεν παρενέβη για να την
αποτρέψει. Γι’ αυτόν τον λόγο είναι πολύ
σημαντικό να υπάρχει μια υπενθύμιση
μέσα στην πόλη ότι παρόμοιες επιθέσεις
συμβαίνουν συνεχώς και ότι πρέπει να
έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά για να τις
αποτρέπουμε», μας απάντησε.
Κλείνοντας, συναντήσαμε τον Μιχάλη
Κουντούρη, σκιτσογράφο στην «Εφημερίδα των Συντακτών» από την αρχή της.
Μας είπε ότι η εικόνα είναι ένα πολύ δυνατό μέσο, το οποίο μεταφέρει πιο εύκολα το μήνυμα, μας βοηθάει να μην ξεχνάμε. «Τι δεν πρέπει να ξεχάσουμε από τη
σημερινή έκθεση;», τον ρωτήσαμε. «Πρόκειται για μια έκθεση κατά του ρατσισμού
και της ξενοφοβίας, δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό», απάντησε.

Inside the Black Map of Athens
By HAMIDEH ANSARI

“T

he only way
to stop t he
d e s t r uc t io n
of our nation
is to fight
hard in order to make our Fatherland a nation state again,
a Greece that will belong to
Greeks,” wrote Nikolaos Mic ha lolia kos, t he leader of
Golden Dawn, in an article in
March 2019. The racist crimes
of his neo-Nazi organization,
however, go way back, even
before the killing of Pavlos
Fyssas in September 2013, after which the Greek police arrested the leadership of Golden Dawn, as well as tens of its
party officials and members
who were suspected of being
involved in criminal activities.
According to Golden Dawn
Watch, an initiative to monitor
the trial that began on 20th
April 2015 against Golden
Dawn, the neo-Nazi organization is trying to establish
a regime of fear and keep its
actions secret. The proceedings of the trial, though, have
brought to light dozens of racist crimes, mostly against migrants and refugees.
To pinpoint and highlight
the unseen criminality related to racist attacks in public,
the Rosa Luxemburg Foundation-Office in Greece and
HumanRights360 collaborated with 25 artists to create
the campaign ‘X them out! A

Mικροί πολίτες

Σταυρούλα Πενταρβάνη, παιδοψυχολόγο, Αγγελική Νάκου
και Ιωάννα Κουτσούκη, παιδαγωγούς. Το εργαστήριο έλαβε
χώρα στο Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο Πατησίων, σε
συνεργασία με τον Δήμο Αθη-

ναίων, στο πλαίσιο λειτουργίας του προγράμματος ΕSTI@
- EaSi. Ελαβε συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Απασχόληση
και την Κοινωνική Καινοτομία
EaSi (2014-2020).

Black Map of Athens’. On 13th
March we visited the opening
of their exhibition at Technopolis City of Athens to find out
what this map is about.
First, we talked with Mrs.
Elec t r a A le x a nd ropou lou ,
Project Manager at the Rosa
Luxemburg Foundation-Office
in Greece. “Our concern was to
make visible and to spotlight
the racist attacks that have
happened in Athens, Piraeus,
and the suburbs,” she said.
“We started with 50 assaults
which included three murders,
one of Fyssas, one of Alim who
was murdered in 2011 in a
big spate of violence, and the
murder of Shehzad Luqman
who was murdered one morning while he was going to
work by bicycle. We wanted to
spotlight the racist attacks so
we started with 50 cases. We
designed a QR code which is
printed on a big orange sticker
and we posted it on the street
in the area where each assault
happened. If you scan the code
with your smartphone you are
transferred to the webpage of
the attack,” she added.
Then we asked Mrs. Louiza
Karageorgiou, designer and
cartoonist at the daily newspaper ‘I Efimerida Ton Sintakton’, what she felt while creating her illustrations for the
campaign. “The attack that I
illustrated reminds me of the
murder of Zak Kostopoulos,
which shocked me equally, because nobody intervened while

IT’S ELECTION FEVER at the
Network for Children’s Rights.
At an educational workshop at
the Centre for the Child, a handful of young mayoral candidates
learnt about the various systems
of government and the election
process, and then embarked on
their personal election campaign by announcing their manifestos to a roomful of children
at the Centre for the Child, located in the Municipal Health
Clinic in Patisia. The informed
young citizens of the Municipality of Athens then went to
the polls and voted unanimously
for the party with the best municipal programme. The other
parties promised to renew their
campaigns at the next elections
in four years time.
The idea of the workshop was
conceived by the team that runs
the Centre for the Child. They
are Dimitri Mimaraki, who is
in charge of the programme,
Stavroula Pentarvani, a child

«Τελειώσατε»
του Μιχάλη
Κουντούρη

”Our concern
was to make
visible and to
spotlight the
racist attacks
that have
happened
in Athens,
Piraeus, and
the suburbs”

it was happening. I wanted to
highlight how important is
to respond in incidents of violence. Nothing would have
happened if people had intervened. In my opinion, that’s
more shocking than the attack itself, the fact that people
didn’t want to get involved.
That’s why it’s very interesting to have a reminder in the
city that such attacks happen
all the time and that we must
have our eyes open to prevent
them,” she replied.
Lastly, we met Mr. Michalis Kountouris, cartoonist at ‘I
Efimerida Ton Sintakton’ since
its first publication. He told us
that the image is a very powerful medium, it conveys the
message easily, it helps us not
to forget. “What must we not
forget from today?” we asked.
“That’s an exhibition about racism and xenophobia. We must
not forget that,” he concluded.

Young citizens
psychologist, and two teachers Aggeliki Nakou and Ioanna
Koutsouki. The workshop took
place at the Patisia Municipal
Health Clinic, in conjunction
with the Municipality of Ath-

ens, as part of the programme
ESTI@ - EaSi. It was partly
funded by the EU Programme
for Employment and Social Innovation EaSi (2014-20)

