Ασφαλείς Ζώνες ονομάζονται οι δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων
ανηλίκων 14-18 ετών, οι οποίες λειτουργούν εντός των Ανοιχτών Δομών
Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο, ευάλωτων ομάδων πολιτών τρίτων χωρών.
Κάθε Ασφαλής Ζώνη φιλοξενεί έως και 30 εφήβους και αποτελεί μια
προσωρινή λύση φιλοξενίας μέχρι να βρεθεί μια περισσότερο κατάλληλη,
βραχυπρόθεσμη δομή στέγασης.
Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) ανάλαβε το 2019 με
υψηλό αίσθημα ευθύνης αλλά και ταυτόχρονα με μεγάλο ενθουσιασμό
τη λειτουργία των Ασφαλών Ζωνών του Ελαιώνα, στην Αττική και της
Αλεξάνδρειας, στην Ημαθία, επεκτείνοντας τις παρεμβάσεις του, στον
τομέα της παιδικής προστασίας. Στις Ασφαλείς Ζώνες παρέχονται
υπηρεσίες φροντίδας 24 ώρες, κάθε μέρα, καθώς και εξατομικευμένη
ψυχοκοινωνική, ψυχολογική, νομική και εκπαιδευτική στήριξη από μια
ομάδα επαγγελματιών, με στόχο την ομαλή κοινωνική ένταξη των εφήβων
στην Ελληνική κοινωνία.
Η παρέμβαση στον Ελαιώνα ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2021 και
το λεύκωμα που κρατάτε, αποτελεί ένα όμορφο παράδειγμα από τις
εκατοντάδες δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν στον Ελαιώνα αυτά
τα χρόνια. Το λεύκωμα είναι αφιερωμένο σε όλα τα παιδιά που έμειναν
κοντά μας - έστω και για κάποιους μήνες, που μας εμπιστεύτηκαν, που μας
έμαθαν να είμαστε πιο ανοιχτοί, που μας έδωσαν μαθήματα αισιοδοξίας,
γενναιότητας και πίστης και που τελικά μας έκαναν καλύτερους
επαγγελματίες και ανθρώπους!
Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία και με την υποστήριξη του
Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ) και τη χρηματοδότηση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης και
Εσωτερικών Υποθέσεων (DG HOME).

Safe Zones are accommodation facilities for unaccompanied minors aged 14-18, which
operate within Open Accommodation Facilities for asylum applicants and vulnerable individuals. Each Safe Zone accommodates up to 30 teenagers and represents a temporary
housing solution until a more suitable, short-term accommodation facility is found.
The Greek Council for Refugees (GCR) undertook in 2019 with a strong sense of responsibility but also with great enthusiasm the management of the Safe Zone in Elaionas - Attica
region and in Alexandria – Imathia region, extending its interventions in the field of child
protection. In the Safe Zones, care services are provided 24 hours a day, every day, and
minors are provided with personalized psychosocial, psychological, legal and educational
support by a group of professionals, aiming at their smooth social integration in Greek
society.
The intervention in Elaionas was completed in June 2021 and the album you are holding
is a beautiful example of the hundreds of activities that have been implemented in the Safe
Zone, over the years. The album is dedicated to all the teenagers who lived under our care
- even if it was only for a few months, who trusted us and taught us how to be more open,
more optimistic, more courageous and faithful. Those teenagers ultimately pushed us to
become better, both professionally and personally!

H πιο καλή ομάδα-------Χέιλι Χοπ Γκρουπ-Αυτό το μικρό λεύκωμα δημιουργήθηκε για να
κρατήσει τις μνήμες από το θεατρικό εργαστήρι
που οργανώθηκε στο “Safe Zone” του Κέντρου
Φιλοξενίας Ελαιώνα από τον Δεκέμβριο 2020
ως τον Μάρτιο του 2021. Ήταν μία περίοδος που
λόγω της πανδημίας τα σχολεία ήταν κλειστά και
οι συναντήσεις γίνονταν σε ένα κοντέινερ, με
συμμετοχή μέχρι 8 ασυνόδευτων ανηλίκων κάθε
φορά. Στους 3 μήνες από το εργαστήρι πέρασαν
15 νέοι από το Αφγανιστάν, 4 από τους οποίους
παρέμειναν όλο τον καιρό. Το Ελληνικό Συμβούλιο
για τους Πρόσφυγες είχε την ευθύνη της δράσης
και τη συντόνισε η Βασιλική Κατριβάνου.
Εμψυχωτές ήταν ο Γιώργος Μόσχος και η Ειρήνη
Κουμπαρούλη, ιδρυτικά μέλη της Πρωτοβουλίας
για το Άρθρο 12 (ΠΡΩΤΑ.12). Μεταφραστής μας
ήταν ο Kazem Ahmadi.
To εργαστήρι ονομάστηκε “I want to fly” και η
ομάδα μας «Χέιλι Χοπ Γκρουπ».
Στο λεύκωμα αυτό, τα μέλη της ομάδας έγραψαν
στη γλώσσα τους.

--------

This small album was created to keep the memories of the theatrical workshop that was organised in the “Safe Zone” of Eleonas Refugee Camp
from December 2020 to March 2021. It was a
period when due to the pandemic the schools
were closed. Τhe group met in a container, with
the participation of 8 unaccompanied minors.
During the 3 months, 15 young people from Afghanistan participated in it, 4 of whom did so
from the beginning to the end. The workshop
was organised by the Greek Council for Refugees and coordinated by Vassiliki Katrivanou.
Its animators were Giorgos Moschos and Eirini
Koumbarouli, founding members of Inititative
for Article 12 (InArt12). Kazem Ahmadi was our

translator.
The workshop was called “I want to fly” and the group “Cheili Chop group”.
In this album, the members of the group wrote in their own language.

Omid

I really like everything about my life. Sad and happy moments. I like every
day and night of my life. I am grateful that I can breathe and I can feel
everything. Something I remember from my childhood: that whenever we
fought between friends, we would forgive each other without apologizing.
I believe childhood is the most important period of our life. I remember a
lot of things but the best was being next to my family. I laugh when I see my
family, my friends and people around me and all the people in the world
live together peacefully and calmly. I get angry when I see inequality that
someone in this side of the world has all the facilities and possibilities of
living and in other side of the world someone else has no food to eat and
they are starving. In my life I want to arrive in inner peace and enjoy all
the ups and downs of the road of the life until the moment that I leave in
this world. If I could fly, I would fly over the clouds to see the rain from up
there and I would fly over the ocean. What I found in the theater group was
that we could act any plays of the stories that we liked. We could act sad,
happy, stressed and etc. enjoy all the moments and find new friends. It was
a completely different experience.

Μου αρέσουν τα πάντα στη ζωή μου. Λυπημένες και χαρούμενες στιγμές. Μου αρέσει
κάθε μέρα και νύχτα της ζωής μου. Είμαι ευγνώμων που μπορώ να αναπνέω και να νιώθω
τα πάντα. Από την παιδική μου ηλικία θυμάμαι ότι όποτε μαλώναμε οι φίλοι, μετά
συγχωρούσαμε ο ένας τον άλλον, χωρίς να δίνουμε εξηγήσεις. Πιστεύω ότι η παιδική ηλικία
είναι η πιο σημαντική περίοδος της ζωής μας. Θυμάμαι πολλά πράγματα, αλλά τα καλύτερα
ήταν όταν ήμουν κοντά στην οικογένειά μου. Γελάω όταν βλέπω την οικογένειά μου, τους
φίλους μου και τους ανθρώπους γύρω μου και όλους τους ανθρώπους στον κόσμο να ζουν
με ειρήνη και ηρεμία. Θυμώνω όταν βλέπω ανισότητα, ότι κάποιος σε αυτήν τη μεριά του
κόσμου έχει όλες τις ανέσεις και τις δυνατότητες να ζει όπως θέλει και σε μια άλλη μεριά
του κόσμου κάποιος άλλος δεν έχει φαγητό και πεθαίνει της πείνας. Στη ζωή μου θέλω να
φτάσω στην εσωτερική γαλήνη και να απολαύσω όλα τα σκαμπανεβάσματα του δρόμου
της ζωής μέχρι τη στιγμή που θα φύγω από αυτό τον κόσμο. Αν μπορούσα να πετάξω,
θα πετούσα πάνω από τα σύννεφα για να δω τη βροχή από εκεί και θα πετούσα πάνω από
τον ωκεανό. Αυτό που βρήκα στη θεατρική ομάδα ήταν ότι μπορούσαμε να παίξουμε
διαφορετικούς ρόλους για κάθε ιστορία που διαλέγαμε. Μπορούσαμε να παίξουμε ρόλους
λυπημένους, χαρούμενους, ζορισμένους, κλπ, να απολαύσουμε κάθε στιγμή, αλλά και να
βρούμε νέους φίλους. Ήταν μια εντελώς διαφορετική εμπειρία.

Sajid

I really like for my country to be in peace, live with my family all together.
I want to achieve all my dreams and I want to be a good boy. Something I
remember from my childhood even due I did not have a good childhood
was when I was going to school with my friends and classmates. Definitely
it was the school time. I laugh always I laugh when I am with friends. I
laugh even when I am sad. I don’t get angry as I usually try to laugh but
sometimes, I get sad when people say things that they have no idea about
it. In my life I want to become someone that my father is going to be happy about and my whole family is going to be proud of me. If I could fly, I
would fly everywhere to see people and their culture from poor to rich. I
love adventure and new things. What I found in the in the theater group
was happiness, kindness, humanity, promises and activities in nature.

Μου αρέσει πολύ η χώρα μου να είναι ειρηνική, να ζω μαζί με την οικογένειά μου. Θέλω να
επιτύχω όλα τα όνειρά μου και θέλω να γίνω ένα καλό αγόρι. Κάτι που θυμάμαι από την παιδική
μου ηλικία: Παρόλο που δεν είχα καλή παιδική ηλικία, θυμάμαι όταν πήγαινα στο σχολείο με
τους φίλους και τους συμμαθητές μου. Σίγουρα ήταν η ώρα του σχολείου η καλύτερη. Γελάω
πάντα όταν είμαι με φίλους. Γελάω …ακόμα και όταν είμαι λυπημένος. Δεν θυμώνω καθώς
συνήθως προσπαθώ να γελάω, αλλά μερικές φορές λυπάμαι όταν οι άνθρωποι μιλάνε και λένε
πράγματα για τα οποία δεν έχουν καμία ιδέα. Στη ζωή μου θέλω να γίνω κάποιος, για να κάνω
τον πατέρα μου ευτυχισμένο, και ολόκληρη η οικογένειά μου να είναι περήφανη για μένα. Αν
μπορούσα να πετάξω, θα πετούσα παντού για να δω ανθρώπους και τον πολιτισμό τους από
τους φτωχούς έως τους πλούσιους. Λατρεύω την περιπέτεια και τα νέα πράγματα. Αυτό που
βρήκα στη θεατρική ομάδα ήταν η ευτυχία, η καλοσύνη, η ανθρωπιά, οι υποσχέσεις και οι
δραστηριότητες στη φύση.

Bashir

I really like thinking that when I will return to my country there
will be peace and tranquility and I can live there with comfort.
Something I remember from my childhood and what I cannot
forget was, when I was working in my childhood which was
great. I laugh when I talk to my family which always makes me
happy.I get angry when people do not respect me. Not only me,
it will be annoying for everyone. In my life I want to become a
great mechanical engineer that I could serve my country and all
the people in the world. If I could fly, although it is not real but if
I could fly, I would want to fly to France or Luxembourg. What I
found in the theater group that was very educational. The theater
group included all the minors and I believe we all had a good
time.

Μου αρέσει πολύ η σκέψη ότι όταν θα επιστρέψω στη
χώρα μου θα υπάρχει ειρήνη και ηρεμία και θα μπορώ
να ζήσω εκεί με άνεση. Κάτι που θυμάμαι από την
παιδική μου ηλικία και που δεν μπορώ να ξεχάσω είναι,
όταν δούλευα μικρός, κάτι που ήταν υπέροχο. Γελάω
όταν μιλάω στην οικογένειά μου, κάτι που με κάνει πάντα
χαρούμενο. Θυμώνω όταν οι άνθρωποι δεν με σέβονται.
Όχι μόνο εμένα, κάτι τέτοιο είναι ενοχλητικό για όλους.
Στη ζωή μου θέλω να γίνω ένας σπουδαίος μηχανικός
που θα μπορώ να υπηρετήσω τη χώρα μου και όλους τους
ανθρώπους στον κόσμο. Αν μπορούσα να πετάξω, αν και
δεν είναι αληθινό, αλλά αν μπορούσα να πετάξω, θα ήθελα
να πετάξω στη Γαλλία ή στο Λουξεμβούργο. Αυτό που
βρήκα στη θεατρική ομάδα ήταν μια πολύ εκπαιδευτική
δραστηριότητα. Η θεατρική ομάδα αποτελείτο ολόκληρη
από ανηλίκους και πιστεύω ότι όλοι περάσαμε πολύ ωραία.

I really like to achieve a lot of success that my past is going
to kneel for my future. I also wish a day when there will be
no kid away from his/her family and country. Something I
remember from my childhood was the games that we were
playing and some of my friends. Although I really did not
have a good childhood. I laugh when I see people laugh and
despite that I laugh to the problems :). I get angry, I eat my
anger, I keep it inside and I control myself, I try to remain
calm as well. I recommend you to eat your anger too. In my
life I want to achieve my goals and with all the challenges
being a hope for a better tomorrow (them being the hope)
for myself, my family and all the people that they are in
poverty. If I could fly, I would fly above the nature to see the
beauty of it then I would travel all around the world. What
I found in the theatrical group: We learned a lot of things
and still hope to have a better tomorrow and life continues.
But I would like to say a poem also here: “If I would be a
painter, I would paint the world free from grief. I would
paint the heart with kindness, honesty and truthfulness”.

Μου αρέσει πολύ να κατορθώσω μεγάλες επιτυχίες/ να επιτύχω όλους τους στόχους μου;,
έτσι που το παρελθόν μου να υποκλίνεται στο μέλλον μου. Εύχομαι επίσης μια μέρα να
μην υπάρχει κανένα παιδί μακριά από την οικογένεια και τη χώρα του. Κάτι που θυμάμαι
από την παιδική μου ηλικία είναι τα παιχνίδια που παίζαμε και μερικούς φίλους μου. Αν
και πραγματικά δεν είχα καλή παιδική ηλικία. Γελάω όταν βλέπω τους ανθρώπους να είναι
γελούν και να γελάω, κόντρα στα προβλήματα μου :). Όταν θυμώνω, καταπίνω τον θυμό
μου, τον κρατάω μέσα και ελέγχω τον εαυτό μου, προσπαθώ επίσης να παραμείνω ήρεμος.
Σας προτείνω να καταπίνετε και εσείς τον θυμό σας. Στη ζωή μου θέλω να επιτύχω τους
στόχους μου, και όλες οι προκλήσεις να αποτελούν ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο (οι ίδιες
να αποτελέσουν ελπίδα) για τον εαυτό μου, την οικογένειά μου και όλους τους ανθρώπους
που βρίσκονται σε φτώχεια. Αν μπορούσα να πετάξω, θα πετούσα πάνω από τη φύση για
να δω την ομορφιά της, και μετά θα ταξίδευα σε όλο τον κόσμο. Τι βρήκα στο θεατρικό
εργαστήρι: Μάθαμε πολλά πράγματα και ελπίζουμε να έχουμε ένα καλύτερο αύριο, και η
ζωή συνεχίζεται. Αλλά θα ήθελα να αναφέρω ένα ποίημα εδώ:

Αν ήμουν ζωγράφος, θα ζωγράφιζα τον κόσμο απαλλαγμένο από θλίψη.
Θα ζωγράφιζα την καρδιά με καλοσύνη, ειλικρίνεια και γεμάτη αλήθεια.

Hamid

I really like to study, play football and
cricket go to the gym and ride bicycle.
Something I remember from my childhood is that I was playing and flying a
kite. Good days back then.I laugh when
I am around with my friends when they
say jokes. I always love to laugh but … I
am not crazy :) :). I get angry when people make fight and use bad words.In my
life I want to go in beautiful and peaceful
places and not any places. I want to have
fun and I also want to swim but I don’t
know how :).If I could fly, I would fly
all over the earth to see everything and
I would go to president to perform for
him. What I found in the theater group:
we learned a lot of things and different
games and activities, which was really
fun. Thanks a lot to Giorgos and Eirini.

Μου αρέσει πολύ να μελετάω, να παίζω ποδόσφαιρο και κρίκετ, να πηγαίνω στο γυμναστήριο
και να κάνω ποδήλατο. Κάτι που θυμάμαι από την παιδική μου ηλικία είναι όταν φτιάχναμε
και πετάγαμε χαρταετούς. Ωραίες μέρες ήταν τότε. Γελάω όταν είμαι μαζί με τους φίλους μου,
όταν λένε αστεία, μου αρέσει πολύ να γελάω, αλλά … δεν είμαι και παλαβός! :) :). Θυμώνω
όταν οι άνθρωποι τσακώνονται και χρησιμοποιούν άσχημες λέξεις. Στη ζωή μου θέλω να πάω
σε όμορφα, ήσυχα και ειρηνικά μέρη και όχι όπου τύχει. Θέλω να διασκεδάζω και επίσης να
μάθω να κολυμπάω, γιατί ακόμα δεν ξέρω :). Αν μπορούσα να πετάξω, θα πετούσα σε όλη τη
γη για να δω τα πάντα. Θα πήγαινα μέχρι και στον πρόεδρο να κάνω μία παράσταση για αυτόν.
Αυτό που βρήκα στη θεατρική ομάδα: Μάθαμε πολλά πράγματα και διαφορετικά παιχνίδια
και δραστηριότητες, κάτι που ήταν πολύ διασκεδαστικό. Ευχαριστώ πολύ τον Γιώργο και την
Ειρήνη.

Hamed

I really like to study and become someone to serve my country, my people and I want to be good man for the society.
Something I remember from my childhood: nothing, I have no good memories. I was growing up in the middle of
the war I lost my parents. My aunt is depressed and I am sad now when I read this text. I laugh when we are gathered
around with friends and we laugh to the problems that we have gone through in our life. I get angry when you send
a message to a friend, they see you message but they don’t answer :) I get angry when a friend of me hides something
from me even I know there is nothing to hide but he still lies to me. In my life I want to be happy. All my life has
passed with sadness and Its enough! I will make myself happy. If I could fly, I would fly all around the world, to be
happy. If it was possible, I would want also to fly to my country but I cannot because it is not safe there. What I found
in the in the theater group: We learned a lot of stuff. We spent our time really fun. When we gathered all together
and we played different roles, when
we disturb people who come to the
park. In a few words, it was really fun and good thing we learned.
Thanks a lot, from both of you.

Μου αρέσει πολύ να μελετάω, να σπουδάσω και να γίνω κάποιος
για να υπηρετήσω τη χώρα μου, το λαό της, και θέλω να γίνω καλός
άνθρωπος για την κοινωνία. Κάτι που θυμάμαι από την παιδική
μου ηλικία: τίποτα, δεν έχω καμία καλή ανάμνηση. Μεγάλωσα μέσα
στον πόλεμο και έχασα τους γονείς μου. Η θεία μου είχε κατάθλιψη
και μόνο που τα γράφω και τα διαβάζω αυτά τώρα στεναχωριέμαι.
Γελάω όταν μαζευόμαστε με φίλους και γελάμε με τα προβλήματα
που έχουμε περάσει στη ζωή μας. Θυμώνω όταν στέλνω ένα
μήνυμα σε έναν φίλο, το βλέπει αλλά δεν απαντάει :). Θυμώνω
όταν ένας φίλος μου κρύβει κάτι, ακόμη και όταν ξέρω ότι δεν είναι
κρυφό, αλλά εξακολουθεί να μου λέει ψέματα. Στη ζωή μου θέλω
να είμαι ευτυχισμένος. Όλη μου η ζωή μέχρι τώρα πέρασε με θλίψη
και είναι αρκετό! Θέλω να κάνω τον εαυτό μου ευτυχισμένο. Αν
μπορούσα να πετάξω, θα πετούσα σε όλο τον κόσμο, για να είμαι
ευτυχισμένος. Αν ήταν δυνατό, θα ήθελα επίσης να πετάξω στη χώρα
μου, αλλά δεν μπορώ γιατί δεν υπάρχει ασφάλεια εκεί. Τι βρήκα στη
θεατρική ομάδα: Μάθαμε πολλά πράγματα. Περάσαμε τον χρόνο
μας πολύ διασκεδαστικά. Όταν μαζευόμασταν όλοι μαζί και παίζαμε
διαφορετικούς ρόλους, ακόμη και όταν πηγαίναμε στο πάρκο και…
αναστατώναμε τον κόσμο που πήγαινε βόλτα. Με λίγα λόγια, είχε
πραγματικά πολύ πλάκα και μάθαμε ωραία πράγματα. Ευχαριστώ
πολύ και τους δυο σας.

Sajiddin

Ali

I really like to my family, my life, my country and my mother tongue. Something I remember
from my childhood: Play in the alleys and my father that passed away when I was little. I
laugh when I have my family next to me and I see their happiness and I want to make up to
them all the troubles that they have gone through because of me. I get angry when people
make fun of my language or when someone talks badly behind my family’s back or when they
insult them. Also, I get really angry when I see racism. In my life I want to study, to work and
be a successful man for myself and people around me and once again make it up to my family
and see smiles on their lips. If I could fly, I would fly all over the world to see the people from
up there and I would go anywhere that would not be possible to go by walking or anything
else. What I found in the theater group: Kindness of Giorgos and Eirini. I am so happy that I
came here and I joined this group. I found my talent in acting and playing theater and I want
to thank Giorgos and Eirini for being there.

Μου αρέσει πολύ η οικογένειά μου, η ζωή μου, η χώρα
μου και η μητρική μου γλώσσα. Κάτι που θυμάμαι από
την παιδική μου ηλικία: Tα παιχνίδια στα σοκάκια στη
γειτονιά και τον πατέρα μου, που πέθανε όταν ήμουν
μικρός. Γελάω όταν έχω την οικογένειά μου δίπλα μου
και βλέπω την ευτυχία τους και θέλω να κάνω κάτι για
να χαρούν, για όλα τα προβλήματα που έχουν περάσει
εξαιτίας μου. Θυμώνω όταν οι άνθρωποι κοροϊδεύουν
τη γλώσσα μου ή όταν κάποιος μιλάει άσχημα πίσω από
την πλάτη για την οικογένειά μου ή όταν τους προσβάλλει.
Επίσης, θυμώνω όταν βλέπω ρατσισμό. Στη ζωή μου θέλω
να σπουδάσω, να εργαστώ και να γίνω ένας επιτυχημένος
άνθρωπος για τον εαυτό μου και τους ανθρώπους γύρω
μου, να ανταποδώσω τα καλά στην οικογένειά μου και να
δω χαμόγελα στα χείλη τους. Αν μπορούσα να πετάξω,
θα πετούσα σε όλο τον κόσμο για να δω τους ανθρώπους
από ψηλά, και θα πήγαινα παντού, όπου δεν είναι δυνατό
να πάω με τα πόδια ή με άλλο τρόπο. Αυτό που βρήκα
στη θεατρική ομάδα: Την καλοσύνη του Γιώργου και της
Ειρήνης. Είμαι τόσο χαρούμενος που ήρθα εδώ και μπήκα
σε αυτήν την ομάδα. Βρήκα το ταλέντο μου, κάνοντας
ρόλους και παίζοντας θέατρο και θέλω να ευχαριστήσω
τον Γιώργο και την Ειρήνη γιατί βρέθηκαν εκεί.

I really like thinking that someday I will return back to Afghanistan and see my country free from any pain, sorrow
and war. Something I remember from my childhood is that because of all the difficulties I was forced to work on
that time which is painful and in the same time it made me stronger. I laugh when all the people from my country
live in an intimate atmosphere with kindness and mercy. I get angry when I hear lies from people. Of course, there
are other things also to be angry of. In my life I want for my country to have all the facilities for a comfortable life
and in the future to compete with the developed countries. My dream is to have a good future. If I could fly, which
in unreal but if I had the ability, I would fly to see my family. What I found in the theater group: an amazing group
with the leadership of Giorgos and Eirini which was a beautiful activity for me and all of my friends. We learned
a lot and it was beneficial.

Μου αρέσει πολύ η σκέψη ότι πραγματικά κάποια μέρα θα επιστρέψω στο Αφγανιστάν και
θα δω τη χώρα μου απαλλαγμένη από πόνο, λύπη και πόλεμο. Κάτι που θυμάμαι από την
παιδική μου ηλικία είναι ότι, λόγω όλων των δυσκολιών, αναγκάστηκα να εργαστώ εκείνα
τα χρόνια, κάτι που ήταν οδυνηρό, αλλά και που ταυτόχρονα με έκανε πιο δυνατό. Γελάω
όταν όλοι οι άνθρωποι από τη χώρα μου βρίσκονται σε μια φιλική ατμόσφαιρα με καλοσύνη
και συμπόνοια για τους άλλους. Θυμώνω όταν ακούω ψέματα από τους ανθρώπους. Φυσικά
υπάρχουν και άλλα πράγματα που με κάνουν να θυμώνω. Στη ζωή μου θέλω η χώρα μου
να έχει όλες τις ανέσεις για μια άνετη ζωή και στο μέλλον να ανταγωνίζεται τις ανεπτυγμένες
χώρες. Το όνειρό μου είναι να έχω ένα καλό μέλλον. Αν μπορούσα να πετάξω, κάτι που
βέβαια είναι εξωπραγματικό, αλλά αν είχα αυτή την ικανότητα, θα πετούσα για να δω την
οικογένειά μου. Αυτό που βρήκα στη θεατρική ομάδα: μια καταπληκτική ομάδα με την
ηγεσία του Γιώργου και της Ειρήνης που ήταν μια όμορφη δραστηριότητα για μένα και
όλους τους φίλους μου. Μάθαμε πολλά και μας ήταν ωφέλιμο.

Atif

H πιο καλή ομάδα-------Χέιλι Χοπ Γκρουπ-----
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