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Η ιστορία της επιτυχίας μου 
 
 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΕΝΑ 
Είμαι ο Alhagie Sankareh, 19 ετών, από τη Γκάμπια. Είμαι μαθητής. 
 
 

ΞΕΠΕΡΝΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 
Γεννήθηκα στη Γκάμπια και τον Απρίλιο του 2016 πήγα ένα μακρύ ταξίδι στη Σικελία. Η 
ιδέα της εγκατάλειψης της χώρας μου γεννήθηκε από την ανάγκη να πάω σε ένα νέο μέρος 
όπου θα μπορούσα να ζήσω μια ήσυχη ζωή που θα μου επέτρεπε παράλληλα να βοηθήσω 
την οικογένεια μου που έμεινε πίσω στη Γκάμπια. Στην αρχή δεν είχα σαφή ιδέα για το πού 
θα πάω, αλλά μιλώντας με άλλους ανθρώπους, αποφάσισα να ταξιδέψω στην Ιταλία. Χάρη 
στον εκπαιδευτή του κέντρου υποδοχής όπου έμενα αρχικά, ήρθα σε επαφή με μερικές 
τοπικές οργανώσεις. Μου πρότειναν να συμμετάσχω σε προγράμματα που αφορούν την 
κοινωνική ένταξη. Νομίζω ότι το σχολείο είναι ένα βασικό στοιχείο για να αισθανθεί κανείς 
μέλος της τοπικής κοινότητας. Ξεκίνησα και πάλι το γυμνάσιο. Στη συνέχεια δεν ξέρω αν 
θέλω να ακολουθήσω μια μακρύτερη διαδρομή για να γίνω πολιτιστικός διαμεσολαβητής ή 
να μάθω μια τέχνη που θα μου επέτρεπε να ενταχθώ γρήγορα στην αγορά εργασίας. 
Επέλεξα να πάω στο σχολείο για ηλεκτρολόγους, όπου είμαι τώρα στο δεύτερο έτος μου. 

 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 

Όταν έφτασα, δεν μου φαινόταν αληθινό. Ήμουν χαρούμενος επειδή ήμουν σε επαφή με 
το έδαφος και αισθάνθηκα ασφαλής, αλλά αργότερα άρχισα να αισθάνομαι μοναξιά. Δεν 
ήξερα κανέναν και δεν μιλούσα ιταλικά. Στην κοινότητα άρχισα να δημιουργώ σχέσεις με 
ανθρώπους που μιλούσαν αγγλικά και τη δική μου γλώσσα. Χάρη στα μαθήματα ιταλικών 
ενός δασκάλου που δίδασκε στην κοινότητα όπου έζησα, άρχισα να καταλαβαίνω και στη 
συνέχεια να μιλώ τα ιταλικά. Αυτό μου επέτρεψε να έρθω σε επαφή με την κοινότητα του 
Παλέρμο. 

 
 

 

 

 

 

 
Ο Alhagie από τη 

Γκάμπια, ο οποίος 
ζει στην Ιταλία 

 
 

 

 



ΓΙΝΟΜΕΝΟΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

Μέσω του CESIE συμμετείχα στο πρόγραμμα "Cocora", το οποίο αποσκοπούσε στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των νέων 
μέσω της παροχής νέων γνώσεων και εμπειριών και στην ενθάρρυνσή τους να συμμετάσχουν ενεργά σε τοπικό επίπεδο. Μια 
άλλη πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία και μια στιγμή προσωπικής ανάπτυξης ήταν η συμμετοχή στην πρωτοβουλία του Centro 
Santa Chiara του Παλέρμο που ονομαζόταν "Arte Migrante". Αποστολή τους είναι να προωθήσουν την κοινωνική ένταξη μέσω 
της Τέχνης, διοργανώνοντας ανοικτές, ελεύθερες και τακτικές συγκεντρώσεις για να δημιουργήσουν κοινούς χώρους 
καλλιτεχνικών ανταλλαγών. Κάθε συνάντηση αρχίζει με παρουσιάσεις και συνεχίζει με δείπνο στο οποίο όλοι φέρνουν κάτι για 
να φάνε όλοι μαζί. Εκείνοι που θέλουν μπορούν να μοιραστούν την τέχνη τους, που γίνεται αντιληπτή ως η πιο ελεύθερη και 
πιο προσωπική μορφή έκφρασης, όπως το τραγούδι, ο χορός, την προσωπική τους ιστορία καθώς και να παίξουν μουσική, να 
κάνουν κάποια μίμηση, να απαγγείλουν ένα ποίημα ή να πουν ένα αστείο κλπ. 

Για μένα ήταν μια σπουδαία εμπειρία που με βοήθησε να είμαι ανοιχτός στην κοινότητα. Κατ’ ακρίβεια, στο τελευταίο έτος 
έγινα ένας από τους διευκολυντές της πρωτοβουλίας. 

“Το κλειδί για την ένταξη είναι η κοινωνική και πολιτιστική συμμετοχή.” 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ 
 Είναι σημαντικό να έχουμε ανοιχτή στάση και αυτοπεποίθηση απέναντι στην τοπική κοινότητα και να μην 

πιστεύουμε ότι μόνο οι άλλοι πρέπει να είναι έτοιμοι να κάνουν ένα βήμα προς εμάς  
 Πρέπει να μάθουμε και να βελτιώσουμε τις δεξιότητες στη γλώσσα της χώρας υποδοχής 
 Αξιοποιήστε όλες τις ευκαιρίες που προσφέρουν οι τοπικές οργανώσεις για να έρθετε σε επαφή με τους ανθρώπους 

της τοπικής κοινότητας. 
 Οι εκπαιδευτικοί αντιπροσωπεύουν μια δεύτερη οικογένεια και γι 'αυτό πιστεύω ότι θα μπορούσαν να εμπλέξουν 

ακόμη περισσότερο τους ανθρώπους που έρχονται στο κέντρο υποδοχής και να ενθαρρύνουν την εκμάθηση της 
γλώσσας. Μερικές φορές θα ήθελα οι εκπαιδευτικοί να καταβάλουν περισσότερες προσπάθειες για να κάνουν τους 
ανθρώπους να σέβονται τους κανόνες, προκειμένου να κατανοήσουν τη σημασία της μετάβασης στο σχολείο, καθώς 
μας επιτρέπει να γνωρίσουμε τη χώρα στην οποία φτάνουμε και να κάνουμε νέες επαφές και φίλους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 


