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Όσο καλύτερα γνωρίζω την Κύπρο τόσο 
περισσότερο αισθάνομαι σαν στο σπίτι μου 
 
 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΕΝΑ 
Το όνομά μου είναι Ahmed Nour. Είμαι 20 ετών, είμαι από τη Σομαλία και ζω στην Κύπρο 
τα τελευταία 3,5 - 4 χρόνια. Το αρχικό μου σχέδιο όταν έφτασα στην Κύπρο ήταν να 
συνεχίσω το ταξίδι και να πάω στο Δουβλίνο για να επανασυνδεθώ με την οικογένειά μου, 
αλλά, εφόσον αυτό δεν έγινε εφικτό, νιώθω πλέον το νησί ως το σπίτι μου. Κατά τη 
διάρκεια αυτής της περιόδου έχω δεχτεί υποστήριξη από οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών και από Κύπριους που με βοήθησαν να μάθω την γλώσσα και να αντιμετωπίσω 
όλες τις προκλήσεις που ήρθαν στο δρόμο μου. Σήμερα σπουδάζω, με υποτροφία, σε ένα 
τοπικό κολέγιο για να αποκτήσω απολυτήριο, και το πλάνο μου είναι να συνεχίσω τις 
σπουδές μου στα Μαθηματικά και τα Οικονομικά. 
 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΝΙΩΘΟΝΤΑΣ ΕΥΠΡΟΣΔΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΑΙ 
ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

Στην Κύπρο, αρχικά ζούσα στο Κέντρο Μεταναστών στη Λάρνακα και στη συνέχεια 
μετακόμισα στη στέγη ασυνόδευτων ανηλίκων του Hope for Children στη Λευκωσία. Παρά 
την ανασφάλεια που ένιωσα στην αρχή, όντας ξένος στην Κύπρο, όλοι με έκαναν να νιώθω 
πολύ ευπρόσδεκτος και προσπάθησαν να με στηρίξουν τόσο όσον αφορά την απόκτηση 
αντίληψης για την τοπική κοινότητα όσο και για τα γραφειοκρατικά και νομικά ζητήματα. 
Κανόνισαν τα διαδικαστικά για να μπορώ να πηγαίνω στο σχολείο και να κάνω μαθήματα 
ελληνικών και διοργάνωσαν διάφορα εργαστήρια για μένα και τα υπόλοιπα παιδιά της 
στέγης για να μάθουμε περισσότερα και να καταλάβουμε τα τοπικά έθιμα και την 
κοινότητα γενικότερα. Επιπλέον, η φοίτηση μου σε τεχνική σχολή, όπου έχω 
αλληλεπιδράσει και έκανα Κύπριους φίλους, ήταν επίσης πολύ χρήσιμη για μένα μιας και 
μου επέτρεψε να εγκλιματιστώ στο νέο περιβάλλον μου. 

 

 

 

 

 

 
Ο Ahmed Nour 

από τη Σομαλία, ο 
οποίος ζει στην 

Κύπρο 
 

 

 



 

 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 

Συνολικά, πιστεύω ότι δεν αντιμετώπισα σημαντικά 
προβλήματα στην προσπάθειά μου να ενταχθώ στην 
κυπριακή κοινωνία. Οι μόνες περιπλοκές που είχα βιώσει 
ήταν κάποιες αρχικές δυσκολίες στην εξεύρεση σχολείου, το 
οποίο σύντομα επιλύθηκε με την στήριξη του Hope for 
Children. Επίσης, η εξέταση των αιτήσεών μου για 
οικογενειακή επανασύνδεση και το καθεστώς μου στην 
Κύπρο χρειάστηκε αρκετό χρόνο για να ολοκληρωθεί κάτι 
που ήταν απογοητευτικό. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια αυτής 
της περιόδου είχα υποστήριξη από τις τοπικές ΜΚΟ και τους 
φίλους μου, κάτι για το οποίο είμαι ευγνώμων. 

ΓΙΝΟΜΕΝΟΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας μου στην Κύπρο 
προσπάθησα να έχω αυτοπεποίθηση κατά τις 
αλληλεπιδράσεις μου με τους ντόπιους, τους δασκάλους και 
σχεδόν όλους με τους οποίους συναναστράφηκα, και να 
είμαι ανοιχτός στο να μάθω από αυτούς. Έβαλα τα δυνατά 
μου, ερευνούσα στο διαδίκτυο και πήγαινα σε εργαστήρια 
και μαθήματα για να μάθω όσα περισσότερα μπορούσα για 
την Κύπρο, τον πολιτισμό και τον κόσμο. Αυτό μου επέτρεψε 
να κάνω πολλούς φίλους που με κάνουν να νιώθω σαν στο 
σπίτι μου, αλλά και να μαθαίνω και να ακολουθώ ευκαιρίες 
όπως η υποτροφία που μου δόθηκε από ένα κολέγιο, πράγμα 
που θα μου επιτρέψει να σπουδάσω για τρία χρόνια και να 
αποκτήσω απολυτήριο, κάτι το οποίο θα φανεί χρήσιμο. 

“Πάντα πίστευα στη σημασία της εκπαίδευσης, την οποία θεωρώ βασική 
προϋπόθεση για την προσωπική επιτυχία” 

 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΟΥ 
Είχα την ευχαρίστηση να με καλούν επανειλημμένα να παρακολουθήσω εκδηλώσεις και εργαστήρια οι δάσκαλοί μου και οι 
λειτουργοί του Κέντρου Μεταναστών και του Hope for Children. Τέτοιες εκδηλώσεις ήταν μια μεγάλη ευκαιρία για μένα να 
κατανοήσω καλύτερα την κυπριακή κοινωνία. Τα εργαστήρια μου έδωσαν επίσης πρακτικές συμβουλές για το πώς θα βρω 
δουλειά, μαζί με πληροφορίες και δεξιότητες που είναι και θα συνεχίσουν να είναι χρήσιμες στο ταξίδι μου στο νησί. Επιπλέον, 
πηγαίνοντας τεχνική σχολή, έγινα φίλος με Κύπριους με τους οποίους παίζω συχνά ποδόσφαιρο ή βγαίνω έξω. Πάντα πίστευα 
στη σημασία της εκπαίδευσης, την οποία θεωρώ βασική προϋπόθεση για την προσωπική επιτυχία, και σκέφτηκα ότι ήταν 
επιτακτική ανάγκη να μάθω όσο το δυνατόν περισσότερο τη χώρα που με φιλοξενεί. Τώρα, καθώς γνωρίζω καλύτερα την 
Κύπρο και την κοινότητα και καθώς επεκτείνω τον κοινωνικό μου κύκλο, αισθάνομαι πιο σίγουρος και άνετος για την εδώ 
παρουσία μου. Αυτό το αποδίδω σε μεγάλο βαθμό στην υποστήριξη που μου δόθηκε από το Hope for Children και τους 
λειτουργούς του, καθώς και στις συμβουλές που μου έλαβα από διάφορους, αλλά και από τους δασκάλους μου. Τώρα θεωρώ 
την Κύπρο ως το σπίτι μου και θέλω να χρησιμοποιήσω τις ευκαιρίες που μου δόθηκαν για να συνεχίσω την εκπαίδευσή μου, 
να ακολουθήσω τα όνειρα μου και να κτίσω μια καλή ζωή για τον εαυτό μου. 

 

 

 

 

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. 

 

 


