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Η υποστήριξη του κόσμου ήταν καθοριστική 
για την ένταξη μου 
 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΕΝΑ 
Το όνομά μου είναι ο Αδάμα. Είμαι από τη Γκάμπια και ζω στην Κύπρο τα τελευταία δύο 
χρόνια. Κατά τα τελευταία δύο χρόνια που είμαι εδώ, συμμετείχα σε διάφορα 
προγράμματα για την ένταξη και την εθελοντική εργασία. Έχω γράψει επίσης σύντομες 
βιογραφικές ιστορίες, μία από τις οποίες έχει δημοσιευθεί, και έχω λάβει μέρος σε ομάδες 
κινηματογράφησης με τις οποίες γυρίσαμε ντοκιμαντέρ και ταινίες για την Κύπρο. Επίσης, 
μόλις έχω ξεκινήσει σπουδές σε κολέγιο για να αποκτήσω απολυτήριο. Μετά από αυτό 
θέλω να πάρω και πτυχίο στις σπουδές κινηματογράφου. 
 
ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΜΟΥ ΣΠΙΤΙ 
Μόλις έφτασα στην Κύπρο προσπάθησα να μάθω όσα μπορούσα για το νησί και τους 
ανθρώπους του, ώστε να μπορώ να έχω μια «αίσθηση» του τόπου. Έψαξα στο διαδίκτυο 
για άρθρα, βίντεο και άλλες πληροφορίες. Ρωτούσα και τους υπεύθυνους του Κέντρου 
Μεταναστών όπου έμενα αρχικά να μου πουν οτιδήποτε μπορούσαν. Με βοήθησαν επίσης 
να ξεκινήσω να μαθαίνω ελληνικά, διδάσκοντάς μου το αλφάβητο προτού εγγραφώ σε 
κανονικά μαθήματα όταν μετακόμισα στη στέγη του Hope for Children στη Λευκωσία. 
Εκτός από την υποστήριξη που έλαβα από τις τοπικές οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών, είμαι πολύ ευγνώμων για τη βοήθεια που μου δόθηκε από τα υπόλοιπα μέλη της 
μεταναστευτικής κοινότητας στην Κύπρο, που με συμβούλευσαν και με καθοδήγησαν κατά 
τα πρώτα μου βήματα στο νησί. 

 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 
 
Ήμουν πολύ τυχερός που δεν αντιμετώπισα τρομερά εμπόδια στην ένταξη μου στην 
κυπριακή κοινωνία, κάτι που αποδίδω στην υποστήριξη που έλαβα από τους υπεύθυνους 
και τους εκπαιδευτικούς των οργανώσεων και σε κάποιο βαθμό στην προθυμία μου να 
μάθω και να είμαι ενεργός. Άρχισα αμέσως να μαθαίνω ελληνικά και παρακολούθησα 
πολυάριθμα εργαστήρια ένταξης, διεθνείς συναντήσεις και σεμινάρια. Επιπλέον, 
ακολούθησα με το ενδιαφέρον που έχω για τη συγγραφή και την παραγωγή ταινιών για να 
εκφράσω τον εαυτό μου και να βρω συνομηλίκους μου με παρόμοια ενδιαφέροντα. Αυτό 
μου επέτρεψε να κάνω φίλους που, πιστεύω, είναι πάντα εκεί για μένα για να με 
βοηθήσουν, να με συμβουλεύσουν και, οι μεγαλύτεροι εξ αυτών, να με καθοδηγήσουν. 
Τώρα κατάφερα να πάρω υποτροφία σε ένα κολέγιο, πράγμα που θα μου επιτρέψει να 
αποκτήσω απολυτήριο που ελπίζω ότι θα μου ανοίξει  

 

 

 

 

 
Ο Αδάμα από τη 

Γκάμπια, ο οποίος 
ζει στην Κύπρο 

 

 

 



 

 

ΝΙΩΘΟΝΤΑΣ ΣΑΝ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ 
 
Από τότε που ήρθα εδώ, συμμετείχα ενεργά σε ανταλλαγές νέων και προγράμματα 
του Erasmus+ που τα οργανώνει η τοπική Κοινωνία των Πολιτών και άλλες ομάδες. 
Αυτά τα προγράμματα και τα εργαστήρια μου επιτρέπουν να κατανοήσω την 
πραγματικότητα της Κύπρου αλλά κυρίως να κάνω φίλους που με στηρίζουν σε 
οτιδήποτε χρειάζομαι. Επιπλέον, έχω πάθος για τη συγγραφή και την παραγωγή 
ταινιών και κατά την περίοδο που είμαι εδώ, έχω εργαστεί σε διάφορες παραγωγές 
βίντεο και ταινιών, αλλά επίσης γράφω και δημοσιεύω τις ιστορίες μου, φανταστικές 
και βιογραφικές, οι οποίες περιγράφουν το ταξίδι και τις εμπειρίες μου. Ως εκ 
τούτου, κατάφερα να συμμετέχω σε δραστηριότητες και ζητήματα με τα οποία είμαι 
παθιασμένος και να δημιουργήσω μια ομάδα φίλων που σέβομαι και γνωρίζω ότι 
μπορώ να βασιστώ πάνω της. Όλα αυτά με κάνουν να νιώθω και να θεωρώ την 
Κύπρο ως το σπίτι μου. 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου που είμαι εδώ, έχω λάβει μεγάλη υποστήριξη από 
έναν μεγάλο αριθμό ανθρώπων που με βοήθησαν να εγκλιματιστώ και έπαιξαν 
σημαντικό ρόλο στη βελτίωση της ζωής μου, αφού με βοήθησαν να αισθάνομαι άνετα 
στην Κύπρο. Η επιθυμία μου είναι να συνεχίσω τις σπουδές μου, να επιμείνω για τη 
δουλειά και τη δράση μου εδώ, ώστε να είμαι σε θέση να δώσω πίσω στην κοινότητα 
και την Κύπρο. 

 

“Η επιθυμία μου είναι να συνεχίσω τις σπουδές μου, να επιμείνω για τη δουλειά και τη 
δράση μου εδώ, ώστε να είμαι σε θέση να δώσω πίσω στην κοινότητα και την Κύπρο.” 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΘΕΣΗ 
Το πιο σημαντικό, για όσους μετανάστες ή άλλα άτομα  προσπαθείτε να ενταχθείτε σε μια νέα κοινωνία, είναι να είστε 
αισιόδοξοι και ανοιχτοί. Πρέπει να είστε έτοιμοι να μάθετε και να κατανοήσετε τις πραγματικότητες της νέας σας κοινότητας 
και να είστε διατεθειμένοι να επιδιώξετε ενεργά να αποτελέσετε μέρος της. Οι μετανάστες και όσοι άλλοι προσπαθούν να 
ενταχθούν, δεν πρέπει να κλείνονται στον εαυτό τους, αλλά να προσπαθούν να μάθουν νέα πράγματα, να εξοικειωθούν με την 
πραγματικότητα της τοπικής κοινωνίας και να κτίσουν έναν κοινωνικό κύκλο. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να δείξουν 
εκτίμηση στους ανθρώπους που τους υποστηρίζουν και προσπαθούν να τους βοηθήσουν και στα πράγματα που μαθαίνουν. 
Όσον αφορά τις τοπικές οργανώσεις, τους εκπαιδευτικούς και την τοπική κοινωνία ως σύνολο, θα ήθελα να προτείνω να 
ενισχυθούν οι προσπάθειες ευαισθητοποίησης. Δυστυχώς, οι περισσότεροι άνθρωποι δεν γνωρίζουν πολλά για τη 
μετανάστευση και αυτό επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο μερικές φορές βλέπουν τους μετανάστες ή τους πρόσφυγες. Τέλος, 
θα πρέπει να εργαστούν για το σχεδιασμό και την οργάνωση εργαστηρίων και εκδηλώσεων με περισσότερη ποικιλομορφία 
όσον αφορά στο εθνικό/εθνοτικό υπόβαθρο, έτσι ώστε τόσο η τοπική κοινότητα όσο και οι μετανάστες να έχουν την ευκαιρία 
να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και να κοινωνικοποιηθούν. 

 

 

 

 

 

 

 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του 
περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να 
αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

 

 

 


