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Αγαπητέ μου Ιρφάν,
Διάβασα το γράμμα σου και μπορώ να πω πως με συγκίνησες πολύ.
Είσαι πραγματικά πολύ γενναίος που μπόρεσες και κατάφερες να
ξεπεράσεις όλα τα εμπόδια του ταξιδιού σου και να φτάσεις εδώ.
Μπορεί να μην ξέρω τις κακουχίες και τις σκληρές στιγμές που
πέρασες όμως σε διαβεβαιώνω πως καταλαβαίνω πως πέρναγες
δύσκολα μακριά από την οικογένειά σου. Είσαι ήδη καλός και
χρήσιμος άνθρωπος. Μόνο και μόνο το γεγονός ότι πέρασες τόσο
δύσκολα για να προσφέρεις ένα καλύτερο αύριο στην οικογένειά σου
είναι δείγμα καλοσύνης και θάρρους. Είμαι σίγουρη πως κάποια μέρα
θα εκπληρώσεις το όνειρό σου να γίνεις ηλεκτρολόγος και να
επιστρέψεις στην πατρίδα σου. Ελπίζω τώρα που θα διαβάζεις το
γράμμα μου να πηγαίνουν όλα όπως τα επιθυμείς εσύ στη ζωή σου.
Ό,τι άλλες δυσκολίες σου φέρει η ζωή εσύ μην το βάζεις κάτω, να
έχεις πάντα υπομονή και ελπίδα πως όλα θα καλυτερέψουν στο
μέλλον.
Με αγάπη,
Αντιγόνη,15 ετών
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Αγαπητέ Ζολμάν,
Με λένε Μαρία και είμαι 15 χρονών. Διάβασα το γράμμα σου και
πραγματικά λυπάμαι για όλα όσα έχεις περάσει. Χαίρομαι πολύ που
σώθηκες από τις κακουχίες

του ταξιδιού σου. Είναι αλήθεια πως η

μοναξιά είναι δυσβάσταχτη ,αλλά εγώ πιστεύω πως μπορείς να τα
καταφέρεις . Μπορεί να μην σου φανεί εύκολο στην αρχή, αλλά
σίγουρα πρέπει να προσπαθήσεις και να μην παραιτηθείς ! Και μόνο
που έχεις φτάσει ως εδώ είναι πολύ γενναίο και είμαι πολύ
περήφανη για σένα! Να ξέρεις πως εμείς εδώ στην Ελλάδα μπορεί να
μην σε ξέρουμε , αλλά σε αισθανόμαστε φίλο

μας! Γνωρίζουμε τις

συνθήκες

και

κάτω

από

τις

οποίες

ζεις

όλοι

έχουμε

ευαισθητοποιηθεί! Εύχομαι να σου πάνε όλα καλά! Ελπίζω να σου
έδωσα λίγο κουράγιο…
Με αγάπη,
Μαρία
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Αγαπητέ Ζολμάν,
Μας λένε Αλεξάνδρα και Παναγιώτα, είμαστε 14 ετών και έχουμε
διαβάσει το γράμμα σου. Καταλαβαίνουμε ότι

έχεις έρθει

αντιμέτωπος με πολλές δυσκολίες, αλλά ελπίζουμε ότι κάποια
στιγμή θα τελειώσει ο πόλεμος και θα γυρίσεις στην πατρίδα
σου, όπου θα κάνεις μια νέα αρχή. Να έχεις θάρρος και να μην
σταματήσεις να προσπαθείς για το καλύτερο. Μπορεί να μην
έχουμε περάσει αυτά που περνάς, αλλά είναι αξιοθαύμαστο που
εκφράζεις τα συναισθήματά σου και συνεχίζεις να προσπαθείς!
Μετά από τόσα βάσανα να ξέρεις ότι θα γίνεις σημαντικός
άνθρωπος και θα προσφέρεις στην κοινωνία. Ξέρουμε ότι έχεις
περάσει πολλά και σίγουρα δεν μπορούμε να μπούμε στη θέση
σου.

Παρόλα

αυτά

ένα

πράγμα

σίγουρα

μπορούμε

να

καταλάβουμε : είσαι τόσο δυνατός, ώστε να τα καταφέρεις στη
ζωή σου, εφόσον έχεις αντέξει μέχρι τώρα. Μην τα παρατήσεις
ποτέ!
Αλεξάνδρα & Παναγιώτα
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Αγαπητέ Αμπντάλα,
Είμαστε ο Γιώργος και ο Αντώνης,13 ετών. Όταν διαβάσαμε το
γράμμα

σου

συγκινηθήκαμε

με

την

ιστορία

σου,

αλλά

και

εκνευριστήκαμε από τις κακουχίες που βίωσες.
Σου ευχόμαστε στη ζωή σου από εδώ και πέρα να βιώσεις μόνο
ευχάριστες εμπειρίες, αφήνοντας πίσω το δύσκολο παρελθόν σου.
Όπως και να έχει, αν στο μέλλον χρειαστείς βοήθεια, μη διστάσεις να
μας στείλεις γράμμα…
Γιώργος, Αντώνης
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Αγαπητέ Αμίρ,
Είμαι η Αναστασία,15 ετών και διάβασα το γράμμα σου . Αυτό που
θέλω να σου πω είναι να έχεις κουράγιο και ποτέ να μην τα
παρατήσεις. Σίγουρα δεν μπορώ να μπω στη θέση σου και να
καταλάβω τι έχεις περάσει, όμως πιστεύω πως, αν συνεχίσεις να
προσπαθείς, θα ανταμειφθείς. Εύχομαι πραγματικά να ανοίξουν
τα σύνορα και να μπορέσεις να πας σε όποια χώρα της Ευρώπης
θέλεις. Δεν μπορώ να ξέρω, αν τα πράγματα θα βελτιωθούν στη
χώρα σου, αλλά αυτό που ξέρω είναι ότι δεν πρέπει ποτέ να
σταματήσεις να ελπίζεις να προσπαθείς για το καλύτερο. Ξέρω ότι
μπορείς να τα καταφέρεις, καθώς έχεις ξεπεράσει ήδη πολλές
κακουχίες. Είσαι γενναίος και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Κάνε
υπομονή και όλα θα πάρουν τον δρόμο τους. Καλή τύχη στη ζωή
σου!
Με αγάπη,
Αναστασία
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Αγαπητέ Εσχάν,
Καταλαβαίνω τη δύσκολη θέση στην οποία βρίσκεσαι. Σίγουρα η δυστυχία
που έχεις βιώσει είναι πολύ δύσκολο να την καταλάβουν απλά παιδιά
όπως εμείς. Πρέπει να διατηρήσεις την ελπίδα σου πως ο πόλεμος θα λήξει
και θα μπορέσεις επιτέλους να γυρίσεις στη χώρα σου. Θέλω να ξέρεις
πως όλοι είμαστε ευαισθητοποιημένοι για καταστάσεις σαν τη δική σου.
Θα είμαστε όλοι στο πλάι σου να σε στηρίξουμε. Σου εύχομαι να αγαπήσεις
και να αγαπηθείς ισόποσα από τους συνανθρώπους σου. Να είσαι
σίγουρος πως όλα θα πάνε καλά και όλοι θα σε βοηθήσουν να τα
καταφέρεις. Έχεις ήδη αποδείξει πως είσαι πολύ γενναίος.
Με αγάπη,
Ιφιγένεια,15 ετών
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Αγαπητέ Εσχάν,
Διάβασα το γράμμα σου και πραγματικά λυπάμαι πολύ που έχουν
έρθει όλα έτσι στη ζωή σου. Σίγουρα δεν μπορώ να καταλάβω την
δυστυχία που έχεις περάσει, αλλά θα βάλω τα δυνατά μου να σου
δώσω ελπίδα. Γιατί χωρίς ελπίδα τίποτα δεν γίνεται. Ο κόσμος δεν
πάει μπροστά, οι ζωές των ανθρώπων δεν αλλάζουν.
Εφόσον πια δεν έχεις τους γονείς σου, θα πρέπει να γίνεις αυτόνομος.
Να πιστεύεις στις δυνατότητες σου και σε όσα μπορείς να καταφέρεις.
Άμα θέλεις να σπουδάσεις πολύ, είμαι σίγουρη πως θα τα καταφέρεις.
Άλλωστε τι είναι ο προορισμός χωρίς το ταξίδι;
Ελπίζω να σε βοήθησα κάπως και να σου έδωσα κουράγιο.
Ελίνα, 15 ετών
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Αγαπητέ Αζίζ,
Η ζωή σου δεν συγκρίνεται με κανενός δεκαεξάχρονου παιδιού. Τα
πράγματα που έχεις δει, αυτά που έχεις νιώσει , ο,τι έχεις χάσει δεν θα
μπορούσαν ποτέ να αντικατασταθούν ή να επουλωθούν: η ανισορροπία, ο
φόβος, ο αποκλεισμός, ο διωγμός, ο πόλεμος. Ναι, αυτή είναι η ζωή σου,
γεμάτα τα όνειρα σου με θορύβους πολυβόλων, κραυγές μανάδων που
χάνουν τα παιδιά τους, βηματισμός ανδρών με αρβύλες και πάνω απ’ όλα
ποικιλία γκρι, καφέ και κόκκινου. Κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί τα βάσανα
που έχεις περάσει, τα χρόνια σκλαβιάς του πολέμου.
Κι όμως, τα όνειρα σου δεν χρειάζεται να είναι για το παρελθόν, δεν
χρειάζεται το αδιόρθωτο να σκέφτεσαι. Βάλε στόχους, βάλε χρώμα, βάλε
μελωδία. Και φυσικά τίποτα από αυτά δεν θα σβήσει τη μνήμη σου. Πρέπει
να μάθεις να ζεις με τον εαυτό σου και τις περιπέτειες του. Μόνο έτσι θα
ψάξεις να βρεις το καλύτερο. Ελπίδα στον εαυτό σου και κανέναν άλλον,
αυτός θα σε πάει μπροστά. Φίλοι θα ’ρθουν, η ευτυχία δεν θα αργήσει.
Άλλωστε για αυτό δεν σε έστειλαν οι γονείς σου εδώ, για ένα καλύτερο
αύριο;
Φτιάξει το αύριο σου όπως εσύ θες, φτιάξε το δικό σου μονοπάτι χωρίς να
ξεχνάς το παρελθόν…
Με τις καλύτερες ευχές,
Κατερίνα,15 ετών
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Αγαπητέ Αχμέτ
Το όνομα μου είναι Μαρία, είμαι 13 χρονών από την Ελλάδα.
Γεννήθηκα το 2004 στην πρωτεύουσα της Ελλάδας την Αθήνα σε μια
γειτονιά που λέγεται Μαρούσι. Τον ίδιο χρόνο, ο πατέρας μου
αναγκάστηκε

να

πάρει

εμένα

και

την

μητέρα

μου

και

να

μετακομίσουμε στην Βόρεια Ελλάδα, μακριά από την υπόλοιπη
οικογένεια και τους φίλους μας. Φυσικά, αυτά που σου γράφω σου
μοιάζουν ασήμαντα. Όταν διάβασα τον μονόλογο σου συγκινήθηκα
και ένιωσα οργή και αδικία.
Προς το παρόν, το μόνο που μπορώ να γράψω είναι ότι, όπως εγώ
επέστρεψα στο μέρος που γεννήθηκα, έτσι και εσύ θα γίνεις γιατρός,
χειρουργός όπως επιθυμείς και θα μπορείς να βοηθάς και να σώζεις
ανθρώπους σε κίνδυνο.
Και κάτι τελευταίο, όταν όλα τελειώσουν, η Συρία θα είναι ένα
καλύτερο μέρος. Στην Ελλάδα επικρατούσε πάντα ένας ψυχολογικός
πόλεμος, η Συρία ΠΟΛΥ ΣΥΝΤΟΜΑ θα είναι μια ελεύθερη χώρα.
Σου έυχομαι υγεία και, μην ανησυχείς, όλα τα άλλα θα έρθουν... αρκεί
να το πιστέψεις...
Με αγάπη,
Μαρία
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Γεια σου Οσμάν,
Εγώ είμαι η Κλειώ,14 χρονών και ποτέ δε θα μπορούσα να φανταστώ τις
κακουχίες που πέρασες. Είναι λυπηρό που ακόμα υπάρχουν τόσο
πρωτόγονοι τρόποι σκέψης όσο είναι ο πόλεμος και πραγματικά νιώθω
αηδία για όποιον προκάλεσε τον πόλεμο και την τρομοκρατία. Ούτε εμένα
μου αρέσουν τα πολιτικά και πιστεύω ότι άνθρωποι που έχουν υποφέρει
από τις αποφάσεις των πολιτικών πρέπει να έχουν την εξουσία γιατί τότε θα
έχουμε μια αξιόλογη κυβέρνηση.
Να είσαι καλά και να προσπαθείς!
Κλειώ Σουργιαδάκη
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Αγαπητέ Ταϊγιάμη,
Τα ονόματά μας είναι Γιουτζίνια και Ήβα και είμαστε 13 ετών.
Μην εγκαταλείπεις ποτέ τα όνειρα και τις ελπίδες σου. Πάντα
μπορείς να επουλώσεις τις πληγές, παρόλο που φαίνονται ανίατες.
Θέλουμε να καταφέρεις ό,τι επιθυμείς. Ελπίζουμε οι Έλληνες που
μπορούν να καλυτερεύσουν την κατάστασή σου, και με τον καιρό να
ακολουθήσεις το επάγγελμα που θες!
Με αγάπη,
Γιουτζίνια και Ήβα
Αγαπητέ Ιρφάν,
Ονομάζομαι Διονύσης, είμαι 14 χρονών και μένω στην Ελλάδα.
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Με προβλημάτισε και με συγκίνησε πολύ η ιστορία σου και καταλαβαίνω
πόσο πολύ έχεις ανάγκη την οικογένειά σου.
Θέλω να σε διαβεβαιώσω πως γίνονται κάθε μέρα προσπάθειες για να
εντάξουμε παιδιά σαν εσένα στην κοινωνία και ελπίζουμε πως κάποια μέρα
εσύ και όλα τα παιδιά θα μπορέσετε να ζήσετε με ευημερία. Προσωπικά
μιλώντας, είμαι νονός της UNICEF, στην οποία προσφέρω κάθε μήνα ένα
χρηματικό ποσό για αυτό τον σκοπό. Φτάνει λοιπόν και η σειρά σου!
Παρολ’ αυτά, δε χρειάζεται να νιώθεις άχρηστος και ασήμαντος! Για την
οικογένειά σου θα είσαι πάντα ο καλός και χρήσιμος άνθρωπος που θέλεις
να είσαι. Είμαι σίγουρος πως με τη θέληση και την πίστη σου θα γίνεις
λαμπρός ηλεκτρολόγος και θα κερδίσεις το σεβασμό όλων!
Σου εύχομαι από τα βάθη της καρδιάς μου να πετύχεις το σκοπό σου και
είμαι σίγουρος πως όλα αυτά που περνάς έχουν κάποιο σκοπό: Όταν
γυρίσεις στο Πακιστάν, θα είσαι μαζί και πάλι με την οικογένεια σου και όλοι
σου οι κόποι θα έχουν φανεί χρήσιμοι.
Με αγάπη,
Διονύσης
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Με αγάπη
Ειρήνη Βλάχου

Έγραψαν οι μαθητές της Καλλιτεχνικής Ομάδας UNESCO του Πρότυπου Γυμνασίου
Αναβρύτων:
ΑΓΓΕΛΙΔΗ ΦΟΙΒΗ, Β1
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, Γ1
ΒΑΒΟΥΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, Β1
ΒΛΑΧΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, Γ1
ΒΛΑΧΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, Β1

ΒΟΥΖΑ ΕΥΤΥΧΙΑ, Β1
ΓΕΡΑΜΟΥΤΣΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, Β1
ΓΚΟΥΤΖΙΝΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ, Γ1
ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, Α1
ΔΡΟΣΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, Γ1
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ΚΑΚΑΒΙΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, Α1
ΚΑΡΑΓΕΒΡΕΚΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ, Γ1
ΚΟΥΤΣΟΔΕΝΔΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, Α1
ΜΑΝΤΑΚΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, Γ2
ΜΑΡΑΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, Γ2
ΜΕΧΙΛΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, Γ2
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Α2
ΜΟΥΣΟΥΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ, Α3
ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, Α2
ΜΠΕΛΕΖΙΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ, Γ2
ΠΑΓΟΥΡΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Α3
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ, Β3

ΠΑΡΔΑΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Α3
ΡΑΓΚΟΥΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, Α3
ΣΑΡΑΟΥΔΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ, Α3
ΣΙΨΗ ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΙΑ, Γ3
ΣΟΥΡΓΙΑΔΑΚΗ ΚΛΕΙΩ, Β3
ΣΠΑΝΙΔΗ ΑΜΑΛΙΑ, Α3
ΣΠΑΝΙΔΗ ΣΟΦΙΑ, Γ3
ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, Γ3
ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ, Γ3
ΤΖΕΛΕΠΗ ΜΑΡΙΑ, Α3
ΤΣΙΤΟΥΡΑ ΛΟΥΚΙΑ, Γ3

Έμπνευσή μας το βιβλίο:
«Μονόλογοι από το Αιγαίο: το ταξίδι και τα όνειρα ασυνόδευτων ανήλικων
προσφύγων», που κυκλοφόρησε από το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην
Eκπαίδευση και την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

Ευχαριστούμε τους μαθητές όλων των τάξεων του σχολείου μας για τις
καλλιτεχνικές τους δημιουργίες.

Υπεύθυνες Καθηγήτριες:
Κατερίνα Νικολοπούλου
Αγγελική Αρσενικού
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