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ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΜΑΣ, ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ, ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΜΑΣ

Αυτή την εβδομάδα 
η Internews παρουσιάζει ένα οκτα-
σέλιδο ειδικό αφιέρωμα του In The 
Loop, στο οποίο προβάλλονται οι 
φωνές των παιδιών που βρίσκο-
νται ως πρόσφυγες και μετανά-
στες στην Ελλάδα. Η συμμετοχή 
των παιδιών αποτελεί μία από τις 
βασικές αρχές της Σύμβασης για 
τα Δικαιώματα του Παιδιού, η 
οποία διαβεβαιώνει ότι τα παιδιά 
και οι νέοι έχουν το δικαίωμα να 
εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις 
τους για όλα τα ζητήματα που τους 

αφορούν και ότι οι γνώμες τους 
θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν. 
Η Internews και η οργάνωση Save 
the Children διοργάνωσαν μία σει-
ρά δημιουργικών εργαστηρίων 
με σκοπό να βοηθήσουν παιδιά 
από τη Συρία που φιλοξενούνται 
στον καταυλισμό της Ριτσώνας 
και παιδιά από το Αφγανιστάν 
που βρίσκονται στα Οινόφυτα, να 
εκφραστούν με δημιουργικό τρό-
πο. Από τα εργαστήρια προέκυψε 
αυτή η ειδική έκδοση, στην οποία 
τονίζονται οι απόψεις των παιδιών 
σχετικά με τους λόγους για τους 

οποίους άφησαν τις χώρες κατα-
γωγής τους, οι εμπειρίες τους από 
τη διαβίωσή τους σε οργανωμένα 
κέντρα φιλοξενίας στην Ελλάδα, 
καθώς και τα όνειρά τους για το 
μέλλον. Τα παιδιά επέλεξαν τον 
τίτλο αυτής της έκδοσης: «Το 
βλέμμα μας, το μέλλον μας, τα 
όνειρά μας». Επιπλέον, τα παιδιά 
δημιούργησαν τις ζωγραφιές και 
διάφορα από τα σχέδια της έκδο-
σης και έβγαλαν τις φωτογραφίες.

Το βλεμμα μας, 
το μελλον μας, 
τα ονειρα μας
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Στέγαση 25% Φαγητό 16%Εκπαίδευση 17%
Μη εδώδι-
μα είδη 9%

Μετεγκα-
τάσταση 
8%

Επερχόμενος 
χειμώνας 17%

Υγεία / 
ιατρικά 
θέματα 12%Ψυχαγωγία 17%

Αντικοι-
νωνική 
συμπερι-
φορά 8%

Λόγοι 
διαφυγής 
7%

Συνολικά 68 παιδιά και νέοι 
συμμετείχαν στα εργαστή-
ρια που έγιναν στα περσικά 
(Οινόφυτα) και στα αραβικά 
(Ριτσώνα). Τα εργαστήρια 
επέτρεψαν στα παιδιά να 
αναπτύξουν δεξιότητες συ-
νέντευξης, ηχογράφησης, 
φωτογραφίας, ζωγραφικής 
και γραφιστικής, καθώς και 
να χρησιμοποιήσουν αυ-
τές τις δεξιότητες για να 
συλλέξουν απόψεις άλλων 
παιδιών. Οι συμμετέχοντες 
ερωτήθηκαν σχετικά με 
τις σημαντικές αποφάσεις 
τους, μεταξύ αυτών για την 
επιλογή των δραστηριοτή-
των τους, τα αποτελέσματα 

της συμμετοχής τους, τον 
σχεδιασμό του υλικού που 
παρήγαγαν και τις πλατφόρ-
μες που χρησιμοποίησαν για 
να κοινοποιήσουν την ερ-
γασία τους. Τα παιδιά συμ-
φώνησαν να κοινοποιήσουν 
τις απόψεις και τις εμπειρί-
ες τους με την ελπίδα ότι 
οι ιθύνοντες θα ακούσουν 
αυτά που έχουν να πουν. 
Ένα παιδί από το Αφγανι-
στάν (ηλικίας 13-15 ετών), 
για παράδειγμα, εξήγησε: 
“Θέλουμε ο επικεφαλής της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης να δια-
βάσει το περιοδικό μας [In 
The Loop]”.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ – 
ΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

37% 
Περσικά

54 
%

46 
%

Αθήνα

Χαλκίδα

Ριτσώνα

Οινόφυτα

Πειραιάς

Ριτσώνα
 
Καταλύματα:  
κοντέινερ 
 
Πληθυσμός:  
570 (περίπου 228 παιδιά) 
 
Πηγή:  
Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ 
για τους πρόσφυγες 

Οινόφυτα
 
Καταλύματα:  
σκηνές, παλιά κτίρια 
 
Πληθυσμός:  
680 (περίπου 272 παιδιά) 
 
Πηγή:  
Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ 
για τους πρόσφυγες 
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63% 
Αραβικά

Οι 100 πιο συχνές λέξεις που αναφέρθηκαν από τους συμμετέχοντες:

“Θέλουμε ο επικεφαλής της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης να  

διαβάσει το περιοδικό μας”
– αγόρι από το Αφγανιστάν, 13-15 ετών 



ΛΟΓΟΙ ΔΙΑΦΥΓΗΣ: 
“ΔΕΝ ΗΡΘΑ ΕΔΩ 
ΓΙΑ ΝΑ ΖΗΣΩ, 
ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕ-
ΦΥΓΩ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΠΟΛΕΜΟ”

Τα παιδιά μοιράστηκαν 
ιστορίες για τον πόλεμο 
και τις κακουχίες πριν δι-
αφύγουν και για την επι-
βίωση από το επικίνδυνο 
ταξίδι με τη βάρκα από 
την Τουρκία στην Ελλάδα. 
Ήταν ιδιαίτερα πρόθυμα 
να εκφράσουν πως ο λό-
γος για τον οποίο έφυγαν 
από τη χώρα καταγωγής 
τους δεν ήταν για να ζή-
σουν στην Ευρώπη, αλλά 
επειδή αναγκάστηκαν να 
φύγουν. 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 
ΖΩΗ: «ΘΕΛΩ ΟΙ 
ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΝΑ 
ΜΑΘΟΥΝ ΤΗΝ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 
ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥ»

Τα παιδιά εξέφρασαν την 
επιθυμία να γνωστοποι-
ήσουν τις συνθήκες στις 
οποίες ζουν. Πολλά υπο-
γράμμισαν την ταλαιπω-
ρία και την ταπείνωση που 
νιώθουν μένοντας σε σκη-
νές και κοντέινερ, κάνο-
ντας μπάνιο χωρίς ζεστό 
νερό και τρώγοντας το 
ίδιο φαγητό κάθε μέρα. Η 
σημασία της εκπαίδευσης 
και της αναψυχής αποτέ-
λεσαν επίσης κοινό θέμα 
και τα παιδιά συμφώνησαν 
πως οι χώροι δεν προσφέ-
ρουν αρκετές δραστηριό-
τητες για παιδιά και μέρη 
για παιχνίδι.

“ Στη θάλασσα 
έβρεχε και 
είχε πολλά 

κύματα. Έτσι 
ήταν όταν 
ήρθαμε”

– αγόρι από τη Συρία, 
8-12 ετών

Στη 
Συρία, πριν από 

τον πόλεμο, υπήρχαν 
λεωφορεία και τα παιδιά 

τα έπαιρναν για να πάνε σχο-
λείο. Όταν είχαμε θρησκευτι-
κές αργίες, επισκεπτόμασταν 
ο ένας τον άλλον – όχι όπως 
εδώ. Ήμασταν πολύ ευτυχι-
σμένοι και νιώθαμε άνετοι. 

– κορίτσι από τη Συ-
ρία, 8-12 ετών

Ένα 
αεροπλάνο έριξε 

βόμβες πάνω από το σπίτι 
μου στη Συρία. Δραπετεύσαμε 

και πήγαμε στην Τουρκία. Πάντα 
λέγαμε πως «αυτή είναι η χώρα μας 

και δεν θα φύγουμε». Αλλά μετά 
από 5 χρόνια συνέχισαν να μας 

βομβαρδίζουν και φύγαμε. 
– αγόρι από τη Συρία, 

8-12 ετών

Στη 
θάλασσα έβρε-

χε και είχε πολλά 
κύματα. Έτσι ήταν 

όταν ήρθαμε. 
– αγόρι από τη Συ-

ρία, 8-12 ετών

Αυτό 
είναι το σπίτι μου στη 

Συρία… Οι τρεις όροφοι κατα-
στράφηκαν από τις βόμβες. Πήγαμε 

στην Τουρκία… Δεν ήρθα στην Ευρώπη 
για να ζήσω, αλλά για να ξεφύγω από 
τον πόλεμο. Απλά πείτε τους αυτό για 

να το μάθουν. 
– αγόρι από τη Συρία, 

8-12 ετών

Στο Αφγανιστάν έχει πόλεμο. 
Περπατούσα στον δρόμο και 
έγινε μια έκρηξη, και η έκρη-
ξη σκότωσε τον αδερφό μου. 
–αγόρι από το Αφγανιστάν, 

13-15 ετών

Όλοι οι άνθρωποι που εί-ναι εδώ με τα παιδιά τους, έχουν πουλήσει ολόκληρο το σπίτι τους, ό,τι είχαν, 
για να έρθουν εδώ. – αγόρι από το Αφγανι-

στάν, 13-15 ετών

Ήρθαμε για να βελτιω-
θούμε, να ξεκινήσουμε 

μια νέα ζωή, να σπουδά-
σουμε. Αλλά τώρα δεν 
κάνουμε τίποτα – απλά 
κοιμόμαστε, τρώμε και 

μένουμε σε αυτό τον 
καταυλισμό. 

– κορίτσι από το Αφγα-
νιστάν, 13-15 ετών

Καταφύγιο

“ Όταν βρέχει 
όλο το νερό 
μπαίνει μέσα 
στις σκηνές 

μας και 
κοιμόμαστε 

μες στο νερό”
– αγόρι από το 

Αφγανιστάν, 
13-15 ετών

Φαγητό

Θέλω οι άνθρωποι να ξέρουν την πραγμα-
τική κατάσταση του καταυλισμού... Μένω 

σε αυτό τον καταυλισμό εδώ και οχτώ 
μήνες. Τα πράγματα είναι καλύτερα τώρα 
με τα τροχόσπιτα, αλλά αυτό δεν αλλάζει 
το γεγονός πως είμαστε κολλημένοι εδώ 

για άγνωστο χρονικό διάστημα. 
– αγόρι από τη Συρία, 13-15 ετών

Ήθελα να δείξω στον 
κόσμο πώς ζούμε σε αυτές 
τις σκηνές... Στην τηλεόρα-
ση τις κάνουν να φαίνονται 
πολύ ωραίες, σαν να έχουν 
οι πρόσφυγες ό,τι χρειάζο-
νται. Αλλά στην πραγματι-
κότητα δεν έχουμε τίποτα. 
Θέλω να φτιάξω μια σελίδα 

στο Facebook –Refugee’s 
Voices (Φωνές προσφύγων) 
– για να δείξω στον κόσμο 

τι συμβαίνει πραγματικά. 
– Κούρδος από τη Συρία, 

16-19 ετών

Δεν μπορούμε να ζούμε σε αυτούς τους καταυλι-
σμούς. Αν θέλουν να ξέ-ρουν, ας έρθουν να ζήσουν για μια μέρα στη σκηνή να δουν πώς είναι η ζωή μας. – κορίτσι από το Αφγανι-

στάν, 13-15 ετών

Είμαστε σε μια σκηνή. Κάνει πολύ κρύο. 
Όλα τα παιδιά είναι άρρωστα. 

– αγόρι από το Αφγανιστάν, 8-12 ετών

Στον καταυλισμό το φαγητό δεν είναι καλό. 
Το φαγητό είναι μόνο πατάτες και ρύζι. 

– αγόρι από το Αφγανιστάν, 13-15 ετών

Οι άνθρωποι προσπαθούν να κάνουν τον χώρο τους μεγαλύ-

τερο [κατασκευάζοντας μικρές πλατφόρμες] επειδή τα Isobox 

είναι πολύ μικρά. Μερικές οικογένειες είναι επτά ή οκτώ 

άτομα. Δεν μπορούν να ζήσουν σε τόσο μικρό χώρο, οπότε 
προσπαθούν να τον μεγαλώσουν. 

- Κούρδος από τη Συρία, 17-19 ετών

Φέρνουν φαγητό 
εδώ, αλλά δεν 

τρώγεται, οπότε 
μαγειρεύουμε το 

δικό μας. Μπορού-
με να φτιάξουμε τα 
πάντα – οτιδήποτε 

θέλουμε. 
– αγόρι από τη 

Συρία, 13-15 ετών

Είμαστε οχτώ άνθρωποι και δεν μας δίνουν άλλο τροχόσπιτο. Είναι πολύ δύσκολο για όλους μας να μένουμε στο ίδιο τροχόσπιτο. Τα αδέρφια μου κοιμούνται στο πάτωμα. – κορίτσι από τη Συρία, 8-12 ετών

Οι πατάτες και το ρύζι είναι το καλύτερο φαγητό σε αυτό 
τον καταυλισμό, και επίσης το κρέας μερικές φορές. 

Πρέπει να ξοδεύουμε τα λεφτά μας για να αγοράσουμε 
υλικά για να φτιάξουμε φαγητό. 

– αγόρι από το Αφγανιστάν, 13-15 ετών



ΟΝΕΙΡΑ ΓΙΑ ΤΟ 
ΜΕΛΛΟΝ: «ΘΕ-
ΛΟΥΜΕ ΝΑ ΜΙΛΗ-
ΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙ 
ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΚΑΝΟΥΝ ΤΩΡΑ ΟΙ 
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ»

Σχεδόν κάθε παιδί που μί-
λησε για τα όνειρά του για 
το μέλλον, επικεντρώθη-
κε στην επιθυμία για ένα 
άνετο σπίτι στο οποίο θα 
μπορούσε να ζήσει με την 
οικογένειά του. Η επανέ-
νωση με μέλη της οικο-
γένειας σε άλλα μέρη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης επί-
σης αποτέλεσε μια κοινή 
φιλοδοξία, ενώ άλλοι εξέ-
φρασαν την επιθυμία να 
γυρίσουν πίσω στην χώρα 
καταγωγής τους. Μερικά 
παιδιά, ειδικά ασυνόδευ-
τοι ανήλικοι, εξέφρασαν 
προβληματισμούς σχετικά 
με τις μελλοντικές τους 
προοπτικές εξαιτίας της 
διακοπής της εκπαίδευσής 
τους και εξέφρασαν αβε-
βαιότητα ως προς το που 
θα καταλήξουν.

“Δεν καταλαβαίνουμε τους 
δασκάλους. Γι’αυτό δεν πήγε 

κανείς στο σχολείο χθες”
– κορίτσι από τη Συρία, 8-12 ετών

Εκπαίδευση

Παιχνίδι και αναψυχή

Χειμώνας

Είναι χειμώνας και ο καιρός είναι πολύ κρύ-ος. Όπως είδατε, κοιμόμαστε στις σκηνές. Όταν βρέχει όλο το νερό μπαίνει μέσα στις σκηνές μας και κοιμόμαστε μες στο νερό. – αγόρι από το Αφγανιστάν, 13-15 ετών

Οι άνθρωποι 
κάθονται γύρω 

από τη φωτιά για 
να ζεσταθούν. 

Καθένας έχει τη 
δική του φωτιά 

μπροστά από το 
τροχόσπιτό του. 
Μαζεύουν ξύλα 
από το δάσος. 

– αγόρι από τη 
Συρία,  

13-15 ετών

Πήγαμε στο σχολείο και το μοναδικό πράγμα που μας διδά-σκουν είναι ελληνικά... Δεν καταλαβαίνουμε τους δασκάλους. Γι’αυτό δεν πήγε κανείς στο σχολείο χθες. – κορίτσι από τη Συρία, 8-12 ετών

Το πρώτο πράγμα που κάνουν τα παι-διά το πρωί είναι να παίξουν μεταξύ τους και να προσπαθήσουν να είναι χαρούμενα. Χάντμπολ, ποδόσφαιρο, σκάκι, μπάντμιντον, και οι ενήλικες παίζουν με τα κινητά τους. – αγόρι από τη Συρία, 13-15 ετών

Αν θέλουμε να παίξουμε ποδόσφαιρο, πρέπει να πάμε πολύ μακριά από 

τον καταυλισμό και φοβόμαστε πως δεν μπορούμε να πάμε. Δεν έχου-

με ρούχα και παπούτσια για ποδόσφαιρο, αλλά θέλουμε να παίξουμε. 
– αγόρι από το Αφγανιστάν, 13-15 ετών

Σ’αυτό τον κρύο καιρό τον χειμώνα χρειαζόμαστε κάτι να 

μας ζεστάνει... Χρειαζόμαστε χειμερινά ρούχα. Χρειαζόμα-
στε ζεστό νερό για το μπάνιο. 

– κορίτσι από το Αφγανιστάν, 13-15 ετών

Το μόνο καλό 
πράγμα σε αυτό τον 

καταυλισμό είναι 
ότι έχουμε σχολείο. 
Μου αρέσει πολύ το 

σχολείο εδώ. 
– αγόρι από το 

Αφγανιστάν,  
13-15 ετών

Στην αρχή τα σχολεία στη Χαλκίδα ήταν ενάντια 
στην ένταξη των παιδιών προσφύγων στο δημόσιο 

εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά αργότερα το ενέκριναν. 
Παρόλα αυτά, οι δάσκαλοι δεν μιλάνε αγγλικά και μας 

μιλάνε μόνο στα ελληνικά. 
– αγόρι από τη Συρία, 13-15 ετών

Δεν υπάρχει κανείς να παίξει μαζί μας, κανένας να μας μάθει πώς μπο-ρούμε να παίξουμε. Στο Αφγανιστάν δεν ήταν έτσι. Ήμασταν σε κακή κατάσταση, αλλά είχαμε κάτι να κάνουμε. – αγόρι από το Αφγανι-στάν, 13-15 ετών

“Παρακαλούμε να σκεφτούν 
εμάς- εμάς που είμαστε 

παιδιά. Δεν κάναμε τίποτα 
για να τους κάνουμε να μην 

μας συμπαθούν ή να μην 
μας βοηθούν…”

– κορίτσι από το Αφγανιστάν, 13-15 ετών 

Ζωγράφισα 
ένα σπίτι και τον εαυτό μου και το πατί-

νι μου. Αυτή είναι η σκηνή μου. Υπάρχει ένα αεροπλά-
νο. Υπάρχει ο ουρανός και ο ήλιος. Θέλω να ζήσω σε ένα πολύ 

όμορφο σπίτι με την αδερφή μου και θέλω να πάω με το αεροπλά-
νο στη Γερμανία γιατί δεν υπάρχει πόλεμος στη Γερμανία και 

είναι μία πολύ όμορφη χώρα όπου θα παίζω. 
– κορίτσι από τη Συρία, 8-12 ετών

Θα ήθε-
λα να είμαι πριγκίπισσα. 

Μία πριγκίπισσα έχει ποτήρια, 
έχει πιάτα, έχει τσαγιέρα, έχει τα πάντα 
στην κουζίνα. Έχει κρεβάτι. Και σπίτι. Γι’ 

αυτό θέλω να είμαι πριγκίπισσα. 
– κορίτσι από τη Συρία, 

8-12 ετών

Αυτό 
είναι ένα βουνό και ο 

ήλιος, η θάλασσα και ένα σπίτι. 
Αυτό είναι το σπίτι μας στη χώρα και 
έχει δίπλα του μια θάλασσα. Είναι στη 

Συρία. Θέλω να πάω πίσω… Θέλω να πάω 
και να ζήσω σε αυτό το σπίτι. 

– αγόρι από τη Συρία,  
8-12 ετών

Μας έβαλαν σε αυτό 
το στρατόπεδο προ-
σφύγων για επτά μή-
νες και δεν ξέρουμε 

ποια είναι η μοίρα 
μας… Αν περνούσε 
από το χέρι μου θα 

είχα γυρίσει πίσω 
στη Συρία τώρα. 
– κορίτσι από τη 
Συρία, 8-12 ετών

Θέλουμε να μιλήσουμε για το 
τι θα πρέπει να κάνουν τώρα οι 

πρόσφυγες. Δεν μπορούν να πάνε 
πίσω στο Αφγανιστάν και δεν μπο-

ρούν να συνεχίσουν την πορεία 
τους γιατί δεν έχουν χρήματα – 

οπότε τι μπορούν να κάνουν; 
– κορίτσι από το Αφγανιστάν, 

13-15 ετών  

Ακόμα κι αν δεν σκέφτονται τους μεγαλύτερους ανθρώ-πους, παρακαλούμε να σκε-φτούν εμάς- εμάς που είμαστε παιδιά. Δεν κάναμε τίποτα για να τους κάνουμε να μην μας συμπαθούν ή να μην μας βοη-θούν… Θέλουμε δράση – και να ξεκαθαρίσει το μέλλον μας. – κορίτσι από το Αφγανιστάν, 
13-15 ετών 

Έχουμε κολλήσει σε αυτό 
το στρατόπεδο χωρίς ένα 
μέλλον να προσμένουμε. 

Όλα μένουν στάσιμα. Πώς 
γίνεται να επιβιώσουμε σε 
μια χώρα όπου οι κάτοικοί 

της δεν μπορούν να βρουν 
δουλειά και να διαχειρι-

στούν τα καθημερινά τους 
έξοδα; 

– αγόρι από τη Συρία,  
16-19 ετών



Η έκδοση In The Loop εξετάζει τους προβληματισμούς και τις αντιλήψεις 
των ανθρώπων που επηρεάζει η προσφυγική κρίση στην ΕΕ. Η Internews 
καταγράφει σχόλια εντός και εκτός διαδικτύου, τα οποία συγκεντρώνει από 
πρόσφυγες και μετανάστες σε καθημερινή βάση. Στόχος της έκδοσης είναι, 
μέσω της ανάλυσης αυτών των σχολίων, να ενισχύσει τη φωνή προσφύγων και 
μεταναστών και να βοηθήσει να εισακουστούν τα συγκεκριμένα μηνύματα, 
δίνοντας φωνή σε ανθρώπους που βρίσκονται υπό τη μέριμνα της Ύπατης 
Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Αυτό το τεύχος του In The Loop 
βασίζεται σε 68 συνομιλίες με παιδιά και νέους που κατέγραψαν συνεργά-
τες της Internews. Οι συνομιλίες καταγράφονται προσεκτικά και τα θέμα-
τα αναπτύσσονται με την τεχνική ανάλυσης περιεχομένου. Παρουσιάζεται 
ένας συνδυασμός θεμάτων, με σκοπό να παρουσιαστούν οι κύριοι προ-
βληματισμοί και να δοθεί διέξοδος έκφρασης στις φωνές της μειοψηφίας.


