Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου 2017

Ανθρώπινες ιστορίες…
«Πρόσφυγες - εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού»

Πρόσφυγες και μετανάστες δραστηριοποιούνται ως εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού,
υποστηρίζοντας δράσεις προαγωγής της υγιεινής και ψυχοκοινωνικής στήριξης στην ίδια τους την κοινότητα.

Ο Χάλιντ, ο Φαρχάντ και ο Σαγκέρ είναι πρόσφυγες από την Συρία και εθελοντές του
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Όπως λένε οι ίδιοι: «ο Ερυθρός Σταυρός μας έχει στηρίξει
και μας έχει βοηθήσει πολύ. Τώρα, μπορούμε να βοηθήσουμε και εμείς άλλους
ανθρώπους στην κοινότητά μας, ώστε όλοι μαζί να ζούμε καλύτερα».
Πριν λίγες μέρες, τριάντα πρόσφυγες και μετανάστες ολοκλήρωσαν το ταχύρρυθμο
πρόγραμμα εκπαίδευσης εθελοντών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, που
πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών στη Ριτσώνα. Ο
Χάλιντ είναι ένας από τους νέους εθελοντές. «Μάθαμε πολλά πράγματα που δεν
γνωρίζαμε και κυρίως τους τρόπους που μπορούμε να στηρίξουμε τους ανθρώπους στην
ίδια μας την κοινότητα. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό, είναι η καθαριότητα. Πρέπει να
κρατάμε το περιβάλλον μας καθαρό ώστε οι άνθρωποι να μην αρρωσταίνουν και να
διδάξουμε τα μικρά παιδιά να κάνουν το ίδιο. Για το λόγο αυτό, στις δραστηριότητες
καθαρισμού συμμετέχουν παιδιά. Βλέποντας το παράδειγμά τους θα ακολουθήσουν και
άλλοι συνομήλικοί τους αλλά και οι μεγαλύτεροι. Μαθαίνοντας να φροντίζουν το
περιβάλλον που ζουν, θα μάθουν να φροντίζουν και την προσωπική τους υγιεινή.
Παλαιότερα τα παιδιά συνήθιζαν να παίζουν στα σκουπίδια και αρρώσταιναν πολύ
συχνά. Τώρα πια αυτό δεν συμβαίνει και αρρωσταίνουν πολύ πιο σπάνια», λέει ο ίδιος.

Ο 26χρονος Φαρχάντ έχει σπουδάσει νηπιαγωγός και ζει εδώ και εννέα μήνες στη
Ριτσώνα μαζί με τη γυναίκα του και τη δύο μηνών κόρη τους. «Θα την ονομάσουμε
Μιλάν που στη γλώσσα μας θα πει αυτός που δίνει στους άλλους. Πρέπει να
βοηθήσουμε τους ανθρώπους του Ερυθρού Σταυρού, όπως βοηθούν και αυτοί εμάς.
Ήθελα να εκμεταλλευτώ τον ελεύθερο χρόνο μου και για αυτό έγινα εθελοντής του
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Πριν, όλη μέρα καθόμουνα στο κοντέινερ χωρίς να κάνω
τίποτα. Τώρα νιώθω χρήσιμος. Βοηθάω στη διανομή των ειδών υγιεινής, στην
ενημέρωση για τους απαραίτητους εμβολιασμούς, στις κατασκευές και σε ό,τι άλλο
χρειαστεί μέσα στο κέντρο φιλοξενίας», λέει ο νεαρός Σύριος.

Ο Σαγκέρ ζει στη Ριτσώνα μαζί με τη γυναίκα του, προσπαθεί να μάθει ελληνικά και
περιμένει με αγωνία, εδώ και μήνες, την απάντηση των Αρχών σχετικά με την αίτηση
ασύλου. Στη χώρα του έκανε διάφορα επαγγέλματα, όπως ηλεκτρολόγος και
υδραυλικός. «Έγινα εθελοντής, γιατί μου αρέσει να βοηθάω τους άλλους. Έτσι και
αλλιώς το ίδιο έκανα και πριν. Είναι σημαντικό για την κοινότητα να είναι εθελοντές οι
ίδιοι οι πρόσφυγες και μετανάστες. Ό,τι και αν χρειαστούν, ό,τι ώρα κι αν είναι, είμαι
εδώ για να τους βοηθήσω, όπως μπορώ. Μακάρι το ίδιο να κάνουν και άλλοι. Ο Ερυθρός
Σταυρός στηρίζει όλους τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Το ίδιο θέλω να κάνω και
εγώ».
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