
ΙΣΤΟΡΙΑ  ΞΕΝHΤΙΑΣ  

                              Η δική μου Οδύσσεια  
 

         Είμαι η Ίνβα  της Αλβανίας και η Μαρίνα της Ελλάδας. Γεννήθηκα το 1997 σένα μικρό 

χωρίο της Κορυτσάς το Ντερσνίκ. Είμαι παιδί οικονομικών μεταναστών ένα από τα πολλά 

παιδιά που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τον τόπο τους για διαφόρους λογούς. Η  δική  

μου οικογένεια ξεριζώθηκε εξ αιτίας της φτωχιάς και της ανεργίας που επικρατούσε στον 

τόπο μου. Αφήσαμε πίσω μας αγαπημένα πρόσωπα , αναμνήσεις  την καθημερινή μας ζωή 

με τις χαρές και τις λύπες της. Το 2002 ήταν το πρώτο αναγνωριστικό οικογενειακό ταξίδι 

μας στην δουλειά. Ο πατέρας μου όμως γνώριζε την Ελλάδα  από το 1990, όταν την 

επισπεύτηκε  για να βγάλει λίγα χρήματα και να μπορέσει να παντρευτεί την μητέρα μου. 

        Το πρώτο του αυτό ταξίδι ,όπως μου το αφηγήθηκε αργότερα ο πατέρας μου , έκρυβε 

πολλούς κινδύνους .Στην κυριολεξία έβαλα σε κίνδυνο τη ζωή μου. Τα σύνορα ήταν κλειστά 

για τους Αλβανούς που ήθελαν να περάσουν στην Ελλάδα κι έτσι ,σαν τα αγρίμια, 

ακλουθούσαν μονοπάτια στα βουνά με το φόβο μην τους βρουν οι στρατιώτες και τους 

συλλάβουν. Ο  πατέρας μου πιάστηκε τρεις φορές και τον έστειλαν πίσω στην Αλβανία. 

Αυτός όμως δεν τα παρατούσε. Την τέταρτη φορά κατάφερε με επιτυχία να περάσει τα 

σύνορα και να μπει στην Ελλάδα. Ό, τι όμως συνάντησε πάνω στα βουνά δε θα το ξεχάσει 

ποτέ στη ζωή του. Στη δύσκολη, λόγω του ανάγλυφου και των καιρικών συνθηκών 

διαδρομή, συνάντησε συμπατριώτες του, άλλους νεκρούς από το κρύο και τη μαφία, 

άλλους τραυματισμένους και άλλους αποκαμωμένους από την πείνα  άθλια κατάσταση. 

Μάταια περίμεναν οι δικοί τους στην Αλβανία ένα μήνυμα, κάτι που θα τους γέμιζε με 

ελπίδες τα άδεια μάτια τους. 

         Στην αρχή ο πατέρας μου αναζήτησε δουλειά σε διάφορα μέρη της Ελλάδας .Από την 

Ιεράπετρα της Κρήτης ,τη Λαμία, το  Κιλκίς, τα Γρεβενά έως το Βελβεντό, όπου τελικά έμεινε 

και μένει μέχρι σήμερα. Εκεί βρήκε δουλεία, έκανε  φίλους ,αγάπησε το μέρος και τους 

ανθρώπους και τον αγάπησαν κι αυτοί. 

        Όπως ανέφερα και πριν  2002 ο πατέρας μου αποφάσισε να μας πάρει μαζί του για να 

ενωθούμε επιτέλους σαν οικογένεια αλλά και για οικονομικούς λογούς. Φεύγοντας από τον 

τόπο μου έκλαψα πολύ γιατί αποχωριζόμουν τους αγαπημένους μου ίδια σκηνή 

συνεχίζεται και όταν τους επισκέπτομαι στις διακοπές μου .Όταν ανταμώνουμε κλαίμε από 

χαρά και όταν έρχεται η ώρα του αποχαιρετισμού κλαίμε από λύπη. 

        Το 2006 οι γονείς μου μας έγραψαν εμένα και την αδελφή μου στο σχολείο. Την πρώτη 

μέρα έτρεμα από το φόβο μου για το πώς θα με δεχτούν τα παιδιά ,επειδή ήμασταν από 

την Αλβανία και δεν γνωρίζαμε καλά τη γλώσσα .Κάθε αρχή και δύσκολη .Άλλοι με 

δεχτήκαν και άλλοι με κοιτούσαν καχύποπτα και με υποτιμητικό βλέμμα. Αντιμετώπισα 

πολλές φορές το ρατσισμό .Μια συμπατριώτισσα μου με βοήθησε στη γλωσσά. 

   Στην αρχή , όπως ανέφερα, τα προβλήματα  ήταν  πολλά : στην επικοινωνία μου με  τα 

παιδιά και τη δασκάλα , στο διάβασμα μου ,στην προσαρμογή μου ,στην αποδοχή μου  από 

το καινούργιο μου περιβάλλον . Όσο όμως μάθαινα τα ελληνικά ,επικοινωνία καλυτέρα με 

τους συμμαθητές μου, άρχισα να έχω παρέες και τα προβλήματα  λιγόστευαν. Προσπάθησα  

για να το καταφέρω αυτό . 



 

    Για αρχή στο σχολειό , επειδή δε γνώριζα ελληνικά , παρακολούθησα τα μαθήματα  της 

Πρώτης  τάξης  ενώ ηλικιακά έπρεπε να ήμουν την Τρίτη . Η δασκάλα μου διαπίστωσε την 

πρόοδο μου στα μαθήματα , μετά από τρεις μήνες  με έστειλε στην Δευτέρα τάξη. Tην 

επόμενη χρόνια, παρακολούθησα τα μαθήματα της Τρίτης και της Τετάρτης τάξης. Στην 

Πέμπτη τάξη πια ήμουν με τους συνομηλίκους μου. Τα πράγματα πήγαιναν όλο και 

καλυτέρα. Αυτό με βοήθησε να γίνω πιο κοινωνική και να διεκδικώ πράγματα για μένα και 

για την καλύτερη ένταξη μου στην καινούρια μου παρτίδα. Άρχισα να μαθαίνω αγγλικά και 

πιάνο και λίγο αργότερα, στο Γυμνάσιο, ξεκίνησα στίβο και ζωγραφική. Στη συνεχεία έγινα 

μέλος της θεατρικής ομάδας του τοπικού πολιτιστικού συλλόγου. Βεβαία για να μπορώ να 

τα κάνω όλα αυτά οι γονείς κουράζονται πατέρας μου δουλεύει στην οικοδομή και η 

μητέρα μου καθαρίζει σπίτια και φροντίζει ηλικιωμένους. Είμαι περήφανη για τους γονείς 

μου που προσπαθούν και μας ενθαρρύνουν στην πρόοδο μας. Για να ξεκουράζω τη μητέρα 

μου τη βοήθα με τις δουλείες του σπιτιού και με το μαγείρεμα. Βοηθώ την ξαδέρφη μου 

όπου με χρειάζεται και τη θεια μου φροντίζοντας το παιδί της όταν έχει δουλεία. Ελεύθερος 

χρόνος για μένα μένει μόνο την Κυριακή που βγαίνω βόλτα με τις φίλες μου. 

 

 

 

 

 
  


