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Μια ιστορία επιτυχίας από το Παλέρμο 
 
 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΝΑ 
Το όνομά μου είναι Diassigui Khaoussou και είμαι 19 χρονών. Γεννήθηκα στη Σενεγάλη 
όπου έζησα μέχρι το 2016, χρονιά κατά την οποία ξεκίνησα ένα μακρύ ταξίδι για την 
Ιταλία. 

Ήταν δύσκολο στην αρχή. Κατέληξα σε ένα σκοτεινό δάσος. Το πρώτο κέντρο υποδοχής 
("Casa Marconi") φιλοξενούσε 300 άτομα. Μπορούσα να μιλήσω με τους φίλους μου από 
τη Σενεγάλη στη διάλεκτο μας αλλά δεν μπορούσα να επικοινωνήσω με τους υπόλοιπους. 

Εν πάσει περιπτώσει, εγώ αμέσως εγγράφηκα ως φοιτητής όγδοης τάξης και κατάφερα να 
πάρω το δίπλωμα μου 5 μήνες αργότερα. 

Μου αρέσει να μαθαίνω, γι 'αυτό αποφάσισα να συνεχίσω να σπουδάζω. Με τη βοήθεια 
μιας μαθητικής οργάνωσης, κατάφερα να προσπεράσω τρεις τάξεις και να ολοκληρώσω 
ένα πρόγραμμα ειδικής μάθησης σε ένα σχολικό έτος. 

 

ΓΙΝΟΜΕΝΟΙ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
ΞΕΠΕΡΝΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 

Η "Exodos" - φοιτητική οργάνωση - με βοήθησε να ξεπεράσω διάφορες προκλήσεις. Μου 
επέτρεψαν να ξεκινήσω μια πορεία ένταξης στη νέα μου κοινότητα ζητώντας μου είτε να 
συμμετέχω σε πολιτιστικές εκδηλώσεις είτε να συμμετέχω σε εθελοντικές δραστηριότητες, 
δηλαδή εργαστήρια και ιδιωτικά μαθήματα που απευθύνονται σε μετανάστες που 
αντιμετωπίζουν πολλές προκλήσεις στο σχολείο ή στη διαδικασία ένταξης τους.  

Στη συνέχεια, συμμετείχα σε εργαστήρια του "Ragazzi Harraga", ένα πρόγραμμα που 
απευθύνεται σε ασυνόδευτους ανήλικους, το οποίο στοχεύει στο να τους βοηθήσει να 
δημιουργήσουν ένα πλάνο για τη ζωή τους. 

Χάρη σε αυτά τα εργαστήρια κατάφερα να μοιραστώ και να συνευρεθώ με τους 
συνομηλίκους μου και να συμμετέχω σε μια μαθησιακή εμπειρία που μου επέτρεψε να 
δοκιμάσω διαφορετικές μεθόδους ενεργητικής μάθησης.  

 

 

 

 

 

 
Ο Diassigui από 
τη Σενεγάλη, ο 
οποίος ζει στην 

Ιταλία 
 

 

 



 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 

Όσο για την πόλη, δεν ήξερα κανέναν στην αρχή. Ως εκ τούτου, δεν έβγαινα καθόλου. 
Αντιμετώπισα το γλωσσικό εμπόδιο, καθώς δεν μπορούσα να μιλήσω ιταλικά ή 
αγγλικά. Ως αποτέλεσμα, αισθανόμουν ότι δεν άνηκα εκεί. Οι δάσκαλοι στο γυμνάσιο 
διευκόλυναν τη σχέση μου με τους άλλους, καθώς πρότειναν να απευθυνθώ στην 
"Exodos". Ήθελα πάντα να βελτιώσω το μορφωτικό μου επίπεδο. Νομίζω ότι αυτό 
που με βοήθησε περισσότερο ήταν ότι ήμουν έτοιμος να ‘παίξω’ αυτό το παιχνίδι και 
να είμαι ανοιχτός στην κοινότητα φιλοξενίας. Κατ’ ακρίβεια, συμμετείχα σε διάφορες 
δραστηριότητες και κατάφερα να κτίσω και να συμμετάσχω με ένα ισχυρό δίκτυο που 
υποστηρίζει την ένταξη των νέων μεταναστών. 
 

ΓΙΝΟΜΕΝΟΙΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

Το σχολείο μου έδωσε την ευκαιρία να κάνω πρακτική άσκηση πέντε μηνών σε ένα 
εστιατόριο όπου συνεχίζω να δουλεύω ως βοηθός μάγειρας. Αργότερα, καθώς 
αισθάνθηκα πιο άνετα και πίστευα ότι είχα ικανότητες που θα μπορούσαν να είναι 
χρήσιμες, ζήτησα να γίνω πολιτιστικός μεσολαβητής στο πλαίσιο των εργαστηρίων 
του "Ragazzi Harraga". Το όνειρό μου είναι να δημιουργήσουμε μια οργάνωση νέων 
Σενεγάλεων για να προωθήσουμε τον πολιτισμό μας και να ενισχύσουμε τις 
διαδικασίες ένταξης. Μερικοί νέοι και εγώ μαζί έχουμε ήδη ιδρύσει μια οργάνωση. 
Σήμερα είμαι ο αντιπρόεδρος του Niofar. 

Εφαρμόζουμε ένα πρόγραμμα σε συνεργασία με την UNCHR. Κάνουμε διάφορες δραστηριότητες όπως τα διαδικτυακά 
μαθήματα Wolof, εκστρατείες ευαισθητοποίησης σχετικά με θέματα ένταξης στα σχολεία και μαθήματα επικοινωνίας. 

Αυτή τη στιγμή διαχειρίζομαι το γραφείο υποστήριξης: ένα σημείο συνάντησης και υπηρεσία καθοδήγησης για νέους που ζουν 
στην περιοχή του Παλέρμο που θέλουν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ευκαιρίες μάθησης, θέματα υγείας 
και άλλες δραστηριότητες/ευκαιρίες που προσφέρει η πόλη. 

Αφού ξεπέρασα κάποιες αρχικές δυσκολίες, πιστεύω ότι μπορώ να δω την εμπειρία μου ως θετική. Ωστόσο, είμαι πεπεισμένος 
ότι, μόνο εάν φοιτήσω στο πανεπιστήμιο, μπορώ πραγματικά να βελτιώσω την κατάστασή μου. Πιστεύω ότι παράγοντες όπως 
η δέσμευση, η επιμονή, η εμπιστοσύνη, η τύχη και η γνωριμία με καλούς ανθρώπους εξασφάλισαν την επιτυχή μου 
ενσωμάτωση στην τοπική κοινότητα. 

“Η νίκη είναι μια στάση. 
Η στάση του ηγέτη καθορίζει το ρυθμό της ομάδας.“ 

 
ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ 

 Ξεκινήστε μια διαδρομή εκμάθησης στην κοινότητα φιλοξενίας σας, ώστε να βελτιώσετε την εκπαίδευση σας. 

 Να διατηρείτε επαφή με τοπικούς οργανισμούς. 

 Δημιουργήστε σχέση με τους εργαζόμενους με τη νεολαία και τους καθηγητές με τους οποίους είστε σε επαφή. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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. 

 

 

 


