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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Οι χίλιες και μια νύχτες της δικής μας Ζεχραζάτ, μια ιστορία ελπίδας, προσμονής 
και αγάπης – Αντί Ευχών 

Η Ζεχραζάτ της ιστορίας μας, που δανείζεται το ψευδώνυμο της από τα παραμύθια, ήρθε 
στην Ελλάδα πριν ένα χρόνο. Αν και τώρα ζει μόνη της, δεν ήταν πάντα χωρίς οικογένεια. 
Γεννήθηκε στο Αφγανιστάν, από όπου ξεκίνησε το μακρινό ταξίδι της μετανάστευσης και 
της προσφυγιάς με τη μητέρα και τα αδέλφια της. Χωρίστηκαν όμως πολύ νωρίς, στα 
σύνορα σχεδόν της χώρας τους. Ήταν 2015 και εκείνη ήταν ακόμη σχεδόν παιδί, όταν 
έμεινε χωρίς την προστασία των δικών της, σε συνθήκες που πολύ απείχαν από την 
ασφάλεια που ονειρεύονταν. Για χρόνια αδυνατούσε να αναζητήσει τους δικούς της, 
καθώς έπρεπε να μένει αόρατη, δεν μπορούσε όμως, να ξεχάσει. Όταν της δόθηκε η 
ευκαιρία, και παρά τα μέτρα για την πανδημία, ήρθε στον Τομέα Αναζητήσεων του Ε.Ε.Σ. 
για να αρχίσει τη σχετική διαδικασία. Είχαμε μιλήσει πρώτα στο τηλέφωνο και την είχαμε 
ενημερώσει πως τα στοιχεία που είχε ήταν λίγα και οι δυνατότητες έρευνας ελάχιστες. 
Μπήκε στα γραφεία μας μάλλον διστακτικά, μιας και ήμασταν η τελευταία της ελπίδα.  

Μόνο που κοιτάζοντας αμήχανα τον τοίχο με το ειδικό πόστερ αναζήτησης Trace the Face 
του τρέχοντος μηνός, που είχαμε αναρτήσει μόλις το ίδιο πρωί, αντίκρυσε τη μαμά της να 
την κοιτά μέσα από το μικρό της τετραγωνάκι, χωμένο ανάμεσα σε άλλα 15 παρόμοια 
τετράγωνα με φωτογραφίες συνανθρώπων μας, που επίσης αναζητούν την οικογένεια 
τους. Ήταν η μαμά της που την έψαχνε! Παρότι  οι φωτογραφίες στο πόστερ είναι 
ουδέτερες και ανέκφραστες, όπως απαιτούν οι κανόνες, η Ζεχραζάτ ήταν σίγουρη και 
επέμενε πως την αναγνώρισε από το βλέμμα και το χαμόγελο της. Χρειάστηκε να 
περιμένει ωστόσο, ακόμη μια ημέρα, μέχρι το δίκτυο RFL του Ερυθρού Σταυρού να 
διασταυρώσει τις πληροφορίες του, να επιβεβαιώσει τη σχέση και να κλείσει το πρώτο 
τηλεφωνικό τους ραντεβού. Μητέρα και κόρη μίλησαν ξανά, μετά από 5 ολόκληρα χρόνια 
αγωνίας. Τα αδέλφια της Ζεχραζάτ είναι ευτυχώς με τη μητέρα τους, έχουν πάρει άσυλο 
και ζουν στη Βόρεια Ευρώπη. Όλο αυτό το διάστημα την έψαχναν, το 2017 έκαναν αίτηση 
στον Ερυθρό Σταυρό. Ανυπομονούν να την επισκεφθούν μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες, 
θέλουν να πάει και εκείνη εκεί που βρίσκονται, να είναι πάλι όλοι μαζί. Προς το παρόν 
βέβαια, αρκούνται στις βιντεοκλήσεις.  

Κι αν κάποιες στιγμές νοιώθουμε βαριά την ευθύνη της αγωνίας και της ελπίδας των 
ανθρώπων, στις Αναζητήσεις έχουμε το προνόμιο και τη χαρά να βιώνουμε ένα μικρό 
θαύμα κάθε φορά που κάποιος βρίσκει τους αγαπημένους του ή επικοινωνεί μαζί τους 
μετά από καιρό. Αυτά είναι και τα δώρα μας, που τα μοιραζόμαστε, μαζί με τις θερμότερες 
ευχές μας, για υγεία, ασφάλεια, καλοσύνη, αλληλεγγύη, ανεκτικότητα, αγάπη και για τις 
ζεστές αγκαλιές όλων των αγαπημένων μας.     
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