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ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ  ΞΕΝΙΤΙΑΣ  

Η δική μου Οδύσσεια 

         Είμαι η Ίνβα  της Αλβανίας και η  Μαρίνα της Ελλάδας. 

Γεννήθηκα το 1997 σένα μικρό χωριό 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 εξαιτίας της φτώχιας 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 επισκέφτηκε  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 , ήταν πάρα πολύ δύσκολο .Στην κυριολεξία έβαλε σε 

κίνδυνο τη ζωή του. Τα σύνορα ήταν κλειστά για τους Αλβανούς που 

ήθελαν να περάσουν στην Ελλάδα κι έτσι ,σαν τα αγρίμια, 

ακολουθούσαν 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 σε άθλια κατάσταση . Μάταια 

περίμεναν οι δικοί τους στην Αλβανία ένα μήνυμα  ,κάτι που θα 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 και τελικά έμεινε,  μένει μέχρι σήμερα. 



Εκεί βρήκε δουλειά, έκανε  φίλους ,  αγάπησε το μέρος και τους 

ανθρώπους και τον αγάπησαν κι αυτοί. 

    Όπως ανέφερα και πριν το  2002 ο πατέρας μου αποφάσισε να μας 

πάρει μαζί του για να ενωθούμε επιτέλους σαν οικογένεια αλλά και 

για οικονομικούς λογούς. Φεύγοντας απ’ τον τόπο μου έκλαψα πολύ 

γιατί αποχωριζόμουν τους αγαπημένους μου. Η 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 

δέχτηκαν και άλλοι με κοιτούσαν καχύποπτα και με υποτιμητικό 

βλέμμα. Αντιμετώπισα πολλές φορές το ρατσισμό .Μια 

συμπατριώτισσα μου με βοήθησε στη γλώσσα. 

   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 ,επικοινωνούσα  

καλυτέρα με τους συμμαθητές μου , άρχισα να έχω παρέες και τα 

προβλήματα  λιγόστευαν .   

‘Όμως προσπάθησα πολύ  για να το καταφέρω αυτό  

    Για αρχή στο σχολείο , 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  και 

μετά από τρεις μήνες  με έστειλε στην Δευτέρα τάξη . Tην επόμενη 

χρονιά παρακολούθησα τα μαθήματα της Τρίτης και της Τετάρτης. 

Στην Πέμπτη τάξη πια ήμουν με τους συνομηλίκους μου. Τα πράγματα 

πήγαιναν όλο και καλύτερα .Αυτό με βοήθησε να γίνω πιο κοινωνική 

και να διεκδικώ πράγματα για μένα και για την καλύτερη ένταξη μου 

στην καινούρια μου πατρίδα .Άρχισα να μαθαίνω αγγλικά και πιάνο 

και λίγο αργότερα ,στο Γυμνάσιο ,ξεκίνησα στίβο και ζωγραφική . Στη 

συνέχεια έγινα μέλος της θεατρικής ομάδας του τοπικού πολιτιστικού 



συλλόγου .Βέβαια για να μπορώ να τα κάνω όλα αυτά οι γονείς 

κουράζονται . Ο 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 βοηθώ με τις δουλειές του σπιτιού 

και με το μαγείρεμα. Βοηθώ την αδελφή μου όταν με χρειάζεται και τη 

θεία μου, φροντίζοντας το παιδί της όταν έχει δουλειά . Χρόνος δικός 

μου μου  απομένει μόνο  την Κυριακή που βγαίνω βόλτα με τις φίλες 

μου. 

Μου αρέσει η ζωή εδώ στο Βελβεντό. Κάτι που μου αρέσει πολύ είναι η 

θρησκεία , γι’ αυτό και βαφτίστηκα χριστιανή . Το χριστιανικό μου 

όνομα είναι Μαρίνα και  μου αρέσει να συμμετέχω στις τοπικές 

εκδηλώσεις , στα ήθη και έθιμα αυτού του τόπου με μεγάλη χαρά .  

 Τώρα πια είμαι  δεκαεπτά (17) χρονών και όλα έχουν μπει σε μια σειρά. 

Τα προβλήματα χρόνο με τον χρόνο λιγοστεύουν όπως και οι σχέση 

μου με τους συμμαθητές μου είναι καλύτερες. Δυστυχώς  σήμερα η 

Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια βαθιά οικονομική ύφεση . Κύμα 

μετανάστευσης νέου επιστημονικού προσωπικού δημιουργεί η 

παρατεταμένη ύφεση. Η υψηλή ανεργία και οι χαμηλές απολαβές 

δείχνουν την πόρτα εξόδου στους νέους, οι οποίοι είναι απογοητευμένοι 

από την χώρα τους. Στους νέους κυριαρχούν  τα  συναισθήματα της 

αγωνίας και της απογοήτευσης για την κατάσταση και τις προοπτικές 

στην ελληνική οικονομία , αλλά και για το μμέλλον, που προβλέπεται 

δυσοίωνο. Ελπίζω όλη αυτή η δυσάρεστη κατάσταση που προκαλεί 

άγχος και στις δικές μας οικογένειες  ως μετανάστες στην  Ελλάδα - 

που χαίρομαι και την αποκαλώ η δεύτερη μου πατρίδα – να σταματήσει 

σύντομα και να πάμε προς το καλύτερο. Αυτό ελπίζουν οι  γονείς μας  

καθημερινά και αγωνίζονται για να έχουμε εμείς τα παιδιά τους ένα 

καλύτερο αύριο , στηρίζοντάς μας οικονομικά στις σπουδές μας! 

Εύχομαι όλη αυτή η κατάσταση να τελειώσει σύντομα για να μπορώ να 

παραμείνω και να συνεχίσω να ονειρεύομαι την ζωή μου εδώ  στην 

Ελλάδα, που τη θεωρώ δεύτερη πατρίδα μου.  

Όσο όμως κι αν αγαπώ την Ελλάδα  μου λείπει η Αλβανία και οι 

συγγενείς μου, που προσπαθώ να τους επισκέπτομαι  όσο πιο συχνά 



μπορώ . Φέτος τον χειμώνα ήρθε η  γιαγιά μου από την Κορυτσά και 

έμεινε μαζί μας για τρεις μήνες . Ήμουν πολύ ευτυχισμένη που την 

είχα κοντά μου όλον αυτόν τον καιρό . 

 Αυτά είναι τα πιο σημαντικά γεγονότα της ζωής μου μέχρι τώρα . 

Εύχομαι να ακολουθήσουν και άλλα καλύτερα στο μέλλον γιατί ΘΕΛΩ, 

ΕΥΧΟΜΑΙ και θα ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΩ να γίνω ένα αξιόλογο άτομο 

κοινωνικά και επαγγελματικά . Η ζωή μου έμαθε να παλεύω για το 

καλύτερο όπως οι γονείς μου -οικονομικοί μετανάστες  σε αυτή την 

χώρα - και όπως έχω διδαχθεί από την ιστορία της Ελλάδας « τίποτα 

δεν κερδίζεται χωρίς πίστη στον εαυτό σου , στο Θεό και χωρίς 

αγώνα καθημερινό» .  

Ίνβα –Μαρίνα Γκάνο 

                                                                        
 


