
24

ΟΙ
 ΙΣ

ΤΟ
ΡΙ

ΕΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΦΥΓΕΙΝ ΣΤΟ ΑΝΗΚΕΙΝ 26 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΖΩΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Όνομα: LAMIN 

Επίθετο: CONTEH

Ηλικία: 22

Χώρα προέλευσης: ΓΚΑΜΠΙΑ

Ζει στην Ιταλία από το: 2014

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Γεννημένος στη Γκάμπια, στην ηλικία των 10 ετών οι γονείς του Conteh 
τον έστειλαν στη Μαυριτανία για να μελετήσει το Κοράνι και την Αραβική 
γλώσσα. Όταν επέστρεψε στη Γκάμπια, άρχισε να εργάζεται ως δάσκαλος. Είχε 
προβλήματα και η ζωή του ήταν σε κίνδυνο, οπότε έπρεπε να φύγει από τη χώρα 
του. Μετά από ένα πολύ δύσκολο ταξίδι μέσω της Δυτικής Αφρικής, της Λιβύης 
και της Μεσογείου, τελικά έφτασε στην Ιταλία. Σιγά σιγά, έμαθε τη γλώσσα και 
άρχισε να καταλαβαίνει τον τρόπο ζωής στην Ιταλία. Ο Conteh παντρεύτηκε το 
2016 και τώρα μπορεί να προγραμματίσει ένα καλύτερο μέλλον.

«ΛΙΓΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΟΥ»

H ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ CONTEH
Ο Conteh γεννήθηκε στη Γκάμπια. Ο πατέρας του ήταν επιχειρηματίας και 
ιατρός. Όταν ήταν 10 ετών, η οικογένειά του τον έστειλε στη Μαυριτανία για να 
μελετήσει το Κοράνι και την Αραβική γλώσσα. Είχε ένα σχέδιο στο μυαλό του: να 
δημιουργήσει ένα σχολείο στην πόλη του για τα παιδιά που δεν μπορούσαν να 
αντέξουν τα δίδακτρα του σχολείου.

ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΥΓΗ
Μετά από λίγο, ο Conteh άρχισε να αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα που 
δεν μπορούσαν να επιλυθούν από τα θεσμικά όργανα, επειδή στη χώρα του 
υπάρχει μεγάλη διαφθορά και αδικία. Η κατάσταση γινόταν όλο και χειρότερη, 
έως ότου η ζωή του βρέθηκε σε κίνδυνο και έπρεπε να φύγει από τη Γκάμπια.
Ταξίδεψε σε διάφορες χώρες της Δυτικής Αφρικής, από τη Σενεγάλη στο Μάλι 
με λεωφορείο. Από το Μάλι στη Μπουρκίνα Φάσο, και στον Νίγηρα. Τότε του 
είπαν ότι ο πόλεμος στη Λιβύη είχε τελειώσει, έτσι αποφάσισε να πάει εκεί, γιατί 
σκέφτηκε ότι θα μπορούσε να εργαστεί εκεί με την αραβική και θρησκευτική 
του μόρφωση.
Βρήκε όμως την απόφαση αυτή λάθος. Ένας εφιάλτης ξεκίνησε όταν έπρεπε 
να κάνει ένα ταξίδι μέσα από την έρημο. Υπέφερε από μια τρομερή και 
θανατηφόρα επικίνδυνη διέλευση. Τελικά περιμαζεύτηκε από ένα φορτηγό 
τόσο γεμάτο με ανθρώπους που δεν μπορούσε καν να αναπνεύσει. Μερικοί 
άνθρωποι πέθαναν. Δεν του έδωσαν νερό καθώς έπρεπε να πάρεις το δικό 
σου. Οι διακινητές τους είπαν ότι θα ήταν ένα ταξίδι μιας ημέρας, αλλά στην 
πραγματικότητα ήταν μια εβδομάδα. Η πρώτη πόλη στην 
οποία έφτασε ήταν η Gadron όπου άρχισε να μετανιώνει 
για την απόφασή του να πάει στη Λιβύη. Απήχθη μαζί 
με άλλους ανθρώπους. Οι διακινητές νόμιζαν ότι δεν 
μπόρεσε να μιλήσει τη γλώσσα τους, αλλά ο Conteh 
μπορούσε να τους καταλάβει και έμαθε ότι ήθελαν να τους 
πουλήσουν σε κάποιον. Ο Conteh είπε στους φίλους του ότι 
ήθελαν να τους πουλήσουν και έτσι προσπάθησαν να ξεφύγουν. 
Βρήκαν έναν τρόπο να ξεφύγουν, αλλά δεν μπορούσαν να παραμείνουν 
στην πόλη αυτή, γιατί θα τους έβρισκαν, κι έτσι μετακόμισε στην Τρίπολη. Ο 
Conteh διαπίστωσε ότι η ζωή στη Λιβύη ήταν ακόμη πιο επικίνδυνη από τη 
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Είχε 
μια απαίσια 

και θανατηφόρα 
επικίνδυνη 
διέλευση.
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Γκάμπια. Εξαιτίας αυτού, αποφάσισε να πάει μέσω θαλάσσης, διότι ήξερε πόσο 
επικίνδυνο θα ήταν να επιστρέψει, και έτσι το επίπονο ταξίδι στη θάλασσα 
έμοιαζε με την καλύτερη επιλογή.

ΠΑΛΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Όταν έφτασε στην Ιταλία, ο Conteh έμεινε για λίγο στο στρατόπεδο μαζί με 
πολλούς άλλους ανθρώπους. Ήταν δύσκολο να καταλάβει τι συνέβαινε, 
επειδή δεν τους είπαν τίποτα για την οργάνωση και φυλάσσονταν από την 
υπηρεσία ασφαλείας. Μια μέρα ο Conteh και μερικοί άλλοι παρελήφθησαν 
από την αστυνομία και πήγαν στο αεροδρόμιο με λεωφορείο συνοδευόμενο 
από δύο οχήματα της αστυνομίας. Τους έβαλαν σε ένα αεροπλάνο και δεν τους 
επέτρεπαν καν να πάνε στην τουαλέτα. Σε εκείνο το σημείο ο Conteh είπε στον 
εαυτό του ότι δεν υπήρχε διαφορά μεταξύ του από πού ήταν και πού ήταν 
τότε. Χάρη στην Ένωση όμως, και τους καλούς ανθρώπους που γνώρισε τα 
πράγματα άρχισαν να γίνονται καλύτερα. 
Ένας δάσκαλος άρχισε να τον βλέπει και να του κάνει μαθήματα ιταλικών. 
Στην αρχή ήταν δύσκολο γιατί στο σχολείο του πίσω στη Γκάμπια έμαθε μόνο 
αγγλικά και γαλλικά. Αγωνίστηκε όμως για να βελτιώσει τον εαυτό του όσο 
μπορούσε έτσι ώστε να επικοινωνήσει με τους ανθρώπους.
Δεν αντιμετώπισε πολλά πολιτιστικά προβλήματα επειδή είχε αφήσει τη χώρα 
του για να σπουδάσει όταν ήταν δέκα, και έτσι είναι σχετικά συνηθισμένος να 
μένει σε ένα ξένο μέρος και να αντιμετωπίζει νέους πολιτισμούς.
Ο Conteh είχε ακόμα κάποια προβλήματα επειδή τα πράγματα δεν είναι 
τόσο καλά και οργανωμένα εδώ και κάποιες δεσμεύσεις μερικές φορές δεν 
εκπληρώνονται.
Ο Conteh και οι σύντροφοί του έπρεπε μερικές φορές να ζητήσουν εξηγήσεις 
επειδή δεν τους δόθηκε πλήρης πληροφόρηση για την κατάστασή τους ή για το 

σύστημα στην Ιταλία. Όταν συνέβη αυτό, ενήργησαν ως ομάδα. Η ύπαρξη της 
ομάδας και η δυνατότητα να μοιραστούν τα προβλήματά τους είναι ο τρόπος 
με τον οποίο μπορούν να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες εδώ στην Ιταλία και 
τους βοήθησε να κατανοήσουν καλύτερα τον πολιτισμό στον οποίο ζουν. Τώρα 
συναντούν καλούς ανθρώπους στην πόλη όπου ζουν.

ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Σιγά σιγά, ο Conteh βρήκε τρόπους να συνεχίσει να ασχολείται με τα 
ενδιαφέροντά του: διάβασμα, ποδόσφαιρο, να επισκέπτεται νέους φίλους, 
βοήθεια προς τους συν-ανθρώπους. Ανακάλυψε επίσης  ένα νέο πάθος 
για το θέατρο. Αυτό του επέτρεψε να γνωρίσει νέους φίλους και αλλά και 
φίλους Ιταλούς. Περνάει χρόνο μαζί τους μιλώντας και τρώγοντας αλλά και 
σε κοινωνικές δραστηριότητες. Ο Conteh εξακολουθεί να μελετάει Ιταλικά, 
αλλά και να αποκτά ιταλικά διπλώματα και προσόντα για να μπορέσει να 
αναπτύξει τις  ευκαιρίες για δουλειά. Αυτή τη στιγμή εργάζεται ως πολιτιστικός 
διαμεσολαβητής του Συλλόγου που τον υποδέχθηκε στην αρχή. Απολαμβάνει 
αυτό το έργο, αν και είναι μερικές φορές δύσκολο να αντιμετωπιστούν όλες οι 
διαφορετικές καταστάσεις που αντιμετωπίζει. Το 2016 ο Conteh γνώρισε μια 
Ιταλίδα γυναίκα και την παντρεύτηκε αργότερα εκείνο το έτος. Σχεδιάζουν ένα 
μέλλον εδώ και στη Γκάμπια. Στο μέλλον θα ήθελαν 
να μπορούν να περάσουν τη ζωή τους τόσο στην 
Ιταλία όσο και στη Γκάμπια.
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Το πάθος 
του για το θέατρο 

τον βοήθησε να κάνει 
καινούργιους 

φίλους. 


