4η ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ
Κεντρικοί οµιλητές : «Οι Προσφυγογέννητοι»

Η Ευγενία και η Φατµά
Καληµέρα σε όλους τους Προσφυγογέννητους. Είµαι η Ευγενία και θα σας πω την ιστορία µου µαζί µε
την καρδιακή παιδική µου φίλη, τη Φατµά. Εµείς είχαµε την ίδια πατρίδα, τη Σµύρνη και µέναµε στην
ίδια γειτονιά. Η Μικρασιατική Καταστροφή µπορεί να µας χώρισε όµως η φιλία µας δεν ξεριζώθηκε.
∆ώσαµε την υπόσχεση πως ότι και να γίνει θα ξανασυναντηθούµε στα µέρη που παίζαµε παιδιά. Όσο
µακριά κι αν µας οδήγησαν τα γεγονότα, τόσο δυνάµωσαν τη φιλία µας που ακόµα και οι εγγονές µας
έγιναν αχώριστες φίλες για πάντα.

Η Βαγγελίτσα και η Ρασµίγια
Καλοί µου Προσφυγογέννητοι…Με λένε Βαγγελίτσα και η δική µου ζωή ήταν όλο περιπέτειες.
Κατάγοµαι από τη Σάµο το νησί του Πυθαγόρα όµως δεν τα πάω και πολύ καλά µε τα µαθηµατικά και
τη γεωµετρία. Ήµουν άτυχη γιατί αναγκάστηκα µαζί µε την οικογένεια µου να φύγω από το νησί.
Πήραµε το δρόµο της προσφυγιάς και βρήκαµε καταφύγιο στην Παλαιστίνη. Εκεί βρήκαµε στέγη σ’
ένα στρατόπεδο στην έρηµο κοντά στη Γάζα. Στην αρχή δεν µου άρεσε καθόλου, µέχρι που γνώρισα τη
Ρασµίγια, την καινούρια µου φιλενάδα που ήρθαµε σήµερα εδώ για να σας βρούµε! Το σπίτι της µου
θύµιζε το σπίτι και το περιβόλι στο νησί µου. Γίναµε φίλες και η ζωή ήταν καλύτερη από τότε, ακόµη
και αν οι διωγµοί δεν σταµάτησαν και οι πόλεµοι δεν έπαψαν.

Ο Γκασµέντ
Γεια σας Προσφυγογέννητοι όλου του κόσµου! Εγώ είµαι από την Αλβανία και µε λένε Γκασµέντ.
Ήρθα στην Ελλάδα για µία καλύτερη τύχη µαζί µε την οικογένειά µου. Όλα ήταν δύσκολα στην αρχή.
Είχα, όµως τη φλογέρα που µου είχε χαρίσει ο παππούς µου και µε βοηθούσε να ξεχνάω τα
προβλήµατά µου. Αργότερα έκανα φίλους και η ζωή µου έγινε καλύτερη.

Η παπαρούνα (στον κόσµο των µαργαριτών )
Καληµερίζω τους Σύνεδρους…όπως βλέπετε είµαι µία κόκκινη παπαρούνα… δεν έχω ξαναµιλήσει
µπροστά σε κοινό γι’ αυτό έχω κοκκινίσει περισσότερο τώρα! Έτυχε να γεννηθώ σ’ ένα λιβάδι που
κατοικούσαν µαργαρίτες. Εγώ ήµουν κατακόκκινη και εκείνες κάτασπρες. Στην αρχή καµία µαργαρίτα
δε µε ήθελε, γιατί όπως έλεγαν ήµουν διαφορετική. Οι πιο σοφές όµως µαργαρίτες, το ξανασκέφτηκαν
και όλες µαζί το συζήτησαν κι έτσι κατάλαβαν πως κι εγώ, όπως κι εκείνες, είµαι ένα λουλούδι. Σ’ όλα
µας αρέσει ο ήλιος και το νερό. Και έτσι ζήσαµε ευτυχισµένες στο χαρούµενο λιβάδι.

Η Χριστίνα (από το Παρίσι)
Καληµέρα κι από εµένα…Το όνοµά µου είναι Χριστίνα. Η ιστορία µου ξεκίνησε όταν στην Ελλάδα
ξέσπασε ο Εµφύλιος Πόλεµος κι αναγκάστηκα να φύγω και να πάω στο Παρίσι. Ήµουν είκοσι χρονών.
Εκεί προσπάθησα να µάθω τη γλώσσα και να επιβιώσω. Νοσταλγούσα την πατρίδα µου και τους
φίλους µου, όµως σιγά-σιγά έκανα νέους φίλους και φίλες που άλλαξαν τη ζωή µου. ∆εν
απογοητεύτηκα στιγµή και πίστεψα βαθιά µέσα µου πως θα τα καταφέρω και τα κατάφερα!

Η µαύρη γάτα
Νιάου και χαίρεται! Θα έλεγα αγαπητοί Σύνεδροι πως ήµουν η τελευταία µαύρη γάτα, στο µακρινό
νησί της µυστικής αδελφότητας των προληπτικών. Αυτοί εξόντωσαν τ’ αδέλφια µου. Πίστευαν πως οι
µαύρες γάτες φέρνουν γρουσουζιά. Όταν όµως εµφανίστηκαν οι γκρίζοι ποντικοί, οι κάτοικοι του
νησιού δεν είχαν κανένα όπλο για να τους καταπολεµήσουν! Ούτε γάτες, ούτε φάκες. Τη δύσκολη
στιγµή, τα κατάφερα και µε 75 άλλες γάτες κυνηγήσαµε όλα τα ποντίκια. Έτσι οι κάτοικοι άλλαξαν και
είδαν τις δικές µας δυνάµεις και τη δική µας χρησιµότητα. Μετά από αυτό το περιστατικό αρχίσαµε να
συνυπάρχουµε αρµονικά.

Ο Κύπριος (του Μανχάτταν)
Καλησπέραν κουµπάροιν ίντα µου κάµνετε..? Είµαι ο Πανίκος και κατάγοµαι από την Κύπρο. Όταν
έµεινα ορφανός και έγινα εγώ ο προστάτης της οικογένειάς µου, αποφάσισα να δουλέψω στα καράβια.
Όταν σ’ ένα ταξίδι φτάσαµεν στη Νέαν Υόρκη, µαζί µ’ έναν φίλον µου το σκάσαµε κρυφά και
αποφασίσαµε να µείνουµε εκεί. Η ζωή ήταν πολύ δύσκολη και καµίαν σχέση δεν είχε µε τις αφηγήσεις
των θαλασσινών του τόπου µου που µίλαγαν για την ονειρεµένη ζωήν εκεί. Όµως, τελικά όπως και
όλοιν οι Προσφυγογένητοιν τα καταφέραµε.

Ο Στέφανος (µε τα ξέδετα κορδόνια)
Γεια σας, µε λένε Στέφανο. Είναι κοντούλης και φοράω γυαλιά. Μου αρέσουν τα βιβλία αλλά µισώ τη
γυµναστική και το ποδόσφαιρο. Ο διπλανός µου, ο Αλέξανδρος, µε φωνάζει σπασίκλα και γυαλάκια.
Μια µέρα ήρθε στην τάξη µας η Λαρίσα, ένα κορίτσι από τη Ρωσία και για το χατίρι της τσακώθηκα µε
τον Αλέξανδρο. Αν και η Λαρίσα τελικά έφυγε, ο Αλέξανδρος κατάλαβε πόσο άσχηµο είναι να
κοροϊδεύει τους άλλους.

Ο µαύρος κότσυφας και ο άσπρος γλάρος
Γεια σας κι από εµένα, µε λένε Ιάκωβο και είµαι ένα µαύρος κότσυφας. Αποφάσισα να κάνω τον γύρω
του κόσµου και στο ταξίδι µου γνώρισα το φίλο µου τον Τζίµη τον άσπρο γλάρο. Πετάξαµε µαζί για να
έρθουµε σήµερα εδώ… Η ιστορία µας ξεκίνησε όταν µου είπε να πάω στο χωριό του. Εκεί όµως
κανένας δεν µε ήθελε αλλά δεν µε πείραξε πολύ γιατί είχα τον Τζίµη. Του έµαθα πώς να διαβάζει τα

βιβλία και σιγά-σιγά θέλησαν και οι άλλοι γλάροι να µάθουν να διαβάζουν. Έτσι χωρίς να το
καταλάβω έγινα δάσκαλος στο χωριό. Σήµερα, όλοι µε αγαπούν και µε σέβονται.

Πρόεδρος : Αγαπητοί Σύνεδροι, βλέπουµε ότι και στην περίπτωση των Προσφυγέννητων που
έχασαν την πατρίδα και τους φίλους τους, η ελπίδα για µία καλύτερη ζωή και η ανάγκη να
κάνουν νέους φίλους, βοήθησαν στο να τα καταφέρουν! Και να θυµάστε πως δεν είναι πάντα
εχθροί εκείνοι που ως τέτοιους µας τους παρουσιάζουν! Παρακαλώ κ. Θούλη αυτό να
υπογραµµιστεί στα πρακτικά.

Γραµµατέας : Όπως επιθυµείτε κ. Πίνα… Σας ενηµερώνω ότι θα ακολουθήσει διάλειµµα και θα
προσφερθεί χυµός αϊράνι και εκµέκ κανταΐφι, από τις χαµένες πατρίδες.

