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Έχεις σκεφτεί πώς θα είναι η ζωή σου, εάν είμαστε όλοι ίδιοι; Έχεις σκεφτεί 

πώς θα είναι η κοινωνία, χωρίς να υπάρχει διαφορετικότητα; Έχεις σκεφτεί πώς θα 

είναι, εάν φύγεις από την χώρα σου και αφήσεις πίσω σου τα αγαπημένα σου 

πρόσωπα; Μήπως πρέπει να αρχίσεις να αναρωτιέσαι; 

Η Ασμίλ είναι ένα κορίτσι 14 χρονών και η καταγωγή της είναι από μια χώρα 

της Μέσης Ανατολής, τη Συρία .Οι Σύριοι πριν από τον εμφύλιο πόλεμο ζουν στη 

χώρα τους με όλες τις ανέσεις και τους επισκέπτεται πάρα πολύς κόσμος για να 

θαυμάσουν τα υπέροχα τοπία και μνημεία που είχε η χώρα. Όμως τα πάντα χάνονται 

μέσα σε ένα δευτερόλεπτο, όταν γκρεμίζονται, καίγονται και καταστρέφονται όλα τα 

σχολεία, τα πανεπιστήμια, τα σπίτια, τα κτίρια, τα μνημεία και οι εκκλησίες. Όλα 

αυτά είναι τραγικά, γιατί όλοι τότε ουρλιάζουν και τρέχουν για να σωθούν. Όμως το 

χειρότερο, το πιο ανατριχιαστικό και τραγικό από όλα είναι ότι σκοτώνονται μπροστά 

στα μάτια τους τα αγαπημένα τους πρόσωπα χωρίς να μπορούν να τους προσφέρουν 

καμία απολύτως βοήθεια. Έτσι, αναγκάζονται να αφήσουν πίσω τους τα σπίτια τους, 

τις δουλειές τους, καθώς και όλα αυτά που έχουν φανταστεί να κάνουν στον τόπο 

όπου γεννήθηκαν και μεγάλωσαν. 

Αφού λοιπόν η χώρα τους έχει πλέον πόλεμο, πρέπει να φύγουν για ένα 

καλύτερο μέλλον. Φεύγουν από τη Συρία με μεγάλο πόνο και αγωνία για το αύριο. Το 

μόνο που μπορούν να πάρουν είναι ένας σάκος με τα απαραίτητα και τις οικονομίες 

τους. Το μέλλον αβέβαιο, όμως πάντα υπάρχει η ελπίδα. Μπορεί να αφήνουν πίσω 

ερείπια, στο μυαλό τους όμως παραμένει η όμορφη πόλη, όπου μεγάλωσαν και 

ονειρεύτηκαν. Ο δρόμος δύσκολος. Πιασμένοι χέρι χέρι  καταφέρνουν και φτάνουν 

στην Τουρκία με σκοπό να περάσουν στην Ελλάδα που αποτελεί το κλειδί, ώστε να 

διαφύγουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Όμως τα πράγματα είναι δύσκολα. Όλοι γύρω 

τους τούς αντιμετωπίζουν σαν σκουπίδια και το μόνο που θέλουν είναι να τους 

κλέψουν ή να τους εκμεταλλευτούν. Ύστερα από κάποιες μέρες καταφέρνουν να 

βρουν έναν άνθρωπο που τον εμπιστεύονται, αλλά δεν είναι παρά ένας δουλέμπορος. 

Το μόνο που θέλει είναι το χρήμα και το μόνο που θέλουν αυτοί είναι η διαφυγή για 

ένα καλύτερο αύριο. Γεμάτοι χαρά αλλά και αγωνία περιμένουν με ανυπομονησία 

την επόμενη μέρα. Φτάνουν στα παράλια, σχεδόν δεν βλέπουν τίποτα. Ευτυχώς ο 

άνθρωπος που θα τους βοηθήσει τους περιμένει. Ο κόσμος γύρω πολύς, παιδιά να 



κλαίνε από την πείνα και το κρύο. Μπαίνουν σε μια φουσκωτή βάρκα όσο το δυνατόν 

περισσότεροι. Η θάλασσα φουρτουνιασμένη .Όμως τίποτα δεν τους σταματάει.  

Στα πρόσωπά τους το μόνο που υπάρχει είναι η αγωνία. Αρχίζουν σιγά-σιγά 

να ανοίγονται. Τα κύματα μία σκεπάζουν τη βάρκα και μία την σηκώνoυν ψηλά. Στο 

πέλαγος το μόνο που βλέπεις είναι βάρκες με απεγνωσμένους ανθρώπους. Ξαφνικά 

μία μία βάρκα αρχίζει να ξεφουσκώνει. Η θάλασσα γεμίζει ανθρώπους. Ευτυχώς 

γρήγορα πλησιάζει το λιμενικό. Οι Έλληνες κάνουν τα πάντα για να βοηθήσουν και 

να γλιτώσουν απεγνωσμένους ανθρώπους. Όμως δεν είναι εύκολο να σωθούν τόσα 

πολλά άτομα. Έτσι, πολλοί χάνονται μέσα στο Αιγαίο Πέλαγος είτε από πνιγμό είτε 

από το κρύο. 

Όσοι σώζονται τους περιμένουν στα παράλια της Μυτιλήνης άνθρωποι 

ανοιχτόκαρδοι, φιλόξενοι που τους ανοίγουν την αγκαλιά τους. Μέσα σε λίγα λεπτά η 

παραλία είναι γεμάτη κόσμο. Οι άνθρωποι φέρνουν κουβέρτες, ρούχα και ζεστά 

ροφήματα ώστε να ζεσταθούν. Γιατροί από όλο τον κόσμο έρχονται να προσφέρουν 

βοήθεια, δίνοντας φροντίδα και ιατρική περίθαλψη.  

Φτάνει το πρωί όπου όλοι θρηνούν τους ανθρώπους που έχασαν. Οι 

Ελληνικές αρχές και όλος ο Ελληνικός λαός κάνουν ότι μπορούν ώστε οι 

ταλαιπωρημένοι άνθρωποι να έχουν ,έστω, τα απαραίτητα. Όμως η υπόλοιπη Ευρώπη 

κλείνει τα σύνορα. Σβήνοντας έτσι την ελπίδα…  

Μαζεύοντας λοιπόν τις δυνάμεις τους προσπαθούν να βρουν λύση. Προς το 

παρόν το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να παραμείνουν στους καταυλισμούς 

της Ελλάδας. Εδώ, από την μια μεριά, δείχνει την φροντίδα της η Ελλάδα προς τους 

πρόσφυγες, από την άλλη, όμως, ίσως και να δείχνει πως το κράτος δεν είναι έτοιμο.  

Μέσα στους καταυλισμούς υπάρχει αθλιότητα. Αρχίζει η γκρίνια, η διχόνοια 

και πολλές φορές προστριβές, βιασμοί και σκοτωμοί μεταξύ αυτών που ψάχνουν για 

ένα καλύτερο αύριο.  

Η Ευρώπη πουθενά, τα σύνορα κλειστά. Για ποιο αύριο και για ποιο μέλλον 

μιλάμε, όταν δεν μπορούμε να αγκαλιάσουμε τους συνανθρώπους μας, όταν αυτά τα 

παιδάκια τώρα το μόνο που ονειρεύονται είναι ένα πιάτο φαΐ χωρίς παιδεία, φροντίδα, 

στέγη ,χωρίς δουλειά; Για ποιο μέλλον μιλάμε; 

Η Ασμίλ, όπως και πολλά άλλα παιδιά, δεν χάνουν την ελπίδα τους.  

Καταφέρνουν να ενταχθούν μέσα στο ελληνικό στοιχείο. Πηγαίνουν σχολείο, έχουν 

φίλους και κάνουν όνειρα πως κάποτε θα επιστέψουν στην όμορφη πατρίδα τους. 

Όμως τα ωραία κάποτε τελειώνουν…  

Η Ασμίλ αρχίζει να αντιμετωπίζει προβλήματα από ανθρώπους που δεν 

θέλουν τους πρόσφυγες Φοβάται να γυρίσει στο χώρο όπου ζει, φοβάται να πει για 

την καταγωγή της και τα πιστεύω της. Δεν έχει εμπιστοσύνη σε κανέναν. Στο σχολείο 

όπου φοιτά είναι πλέον δακτυλοδεικτούμενη, όχι τόσο από τους συνομήλικούς της 

αλλά από τους υποτιθέμενους ώριμους ανθρώπους. 

Έτσι αρχίζει να κλείνεται στον εαυτό της, δεν θέλει να πάει σχολείο.  Φοβάται 

ακόμα να εμπιστευτεί τους όμοιούς της, γιατί η ανέχεια τους έκανε να θέλουν να 

κάνουν κακό ο ένας στον άλλον. Βλέπει πράγματα και ζει καταστάσεις που την 

κάνουν γρήγορα να μεγαλώσει. Όμως ευτυχώς υπάρχουν ΆΝΘΡΩΠΟΙ ακόμα. Ο 

σύλλογος γονέων και κηδεμόνων καθώς και όλοι οι εκπαιδευτικοί αγκαλιάζουν όχι 

μόνο την ίδια αλλά και τα υπόλοιπα παιδιά. Έτσι, με τη σιγουριά και την ασφάλεια 

που της παρέχουν, επιστρέφει στο σχολείο που τόσο αγαπάει. 

Τώρα αισθάνεται σίγουρη πως θα τα καταφέρει. Τώρα μεγάλωσε, τώρα έχει 

ανθρώπους κοντά της που την στηρίζουν και την υποστηρίζουν.  

Το μέλλον δεν χάθηκε ούτε θα χαθεί για την Ασμίλ, για όλα τα παιδιά αλλά 

και για όλους. Το μέλλον είναι στα χέρια όλων. Για αυτό όλοι μαζί μπορούμε με 



αγάπη, αλληλεγγύη και προπάντων σεβασμό να ενώσουμε τα χέρια μας για ένα 

καλύτερο αύριο. Για ένα καλύτερο μέλλον. Για έναν καλύτερο κόσμο. Για μια 

καλύτερη χώρα. Για μια καλύτερη κοινωνία.  

Δεν έχει σημασία τι χρώμα έχουμε ή ποια είναι η καταγωγή μας γιατί πάνω 

από όλα είμαστε άνθρωποι, όπως είσαι και εσύ. Και όταν συναντάς στον δρόμο 

πρόσφυγες, μην ξεχνάς ότι δεν το θέλουν οι ίδιοι αυτό, αλλά ένα μοιραίο παιχνίδι που 

τους παίζει η ζωή. Και να έχεις πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού σου ότι μπορεί να 

είσαι εσύ ο επόμενος πρόσφυγας, γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί μέσα σε ένα 

δευτερόλεπτο.           
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