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Όνομα: SONDUS

Επίθετο: AL-KADRI

Ηλικία: 29

Χώρα προέλευσης: ΣΥΡΙΑ (ΔΑΜΑΣΚΟ)

Ζει στην Πορτογαλία από το: 2015

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η Sondus είναι μια 29χρονη γυναίκα από τη Συρία, αυτόνομη, αποφασιστική 
και με ξεχωριστή δύναμη. Έφυγε από τη Συρία και έφτασε στην Πορτογαλία 
κατά τύχη. Εκμεταλλεύτηκε όσο το δυνατόν καλύτερα τις ευκαιρίες που 
της δόθηκαν, διάβασε και έγινε μια εξαιρετική εξειδικευμένη οδοντίατρος. 
Παρόλο τον πόλεμο, τις αναποδιές και τις απώλειες, είχε έναν στόχο στη ζωή 
της και πάλεψε για αυτόν: Το να γίνει μια ικανή επαγγελματίας και να ζήσει 
ειρηνικά με την κόρη της. 

«ΘΑ ΔΩΣΩ ΣΤΗΝ ΚΟΡΗ ΜΟΥ ΤΡΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ:
ΕΙΡΗΝΗ, ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ» 

Η ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΣΥΡΙΑ 
Η Sondus γεννήθηκε στη Δαμασκό, αν και έζησε το μεγαλύτερο μέρος της 
παιδικής και νεανικής της ηλικίας στο Ριάντ, στη Σαουδική Αραβία. Ο πατέρας 
της είχε μια πρόταση για δουλειά στο Ριάντ και η έτσι όλη η οικογένεια 

μετακόμισε στη Σαουδική Αραβία. Θυμάται να περνάει τις διακοπές της στην 
Δαμασκό για τρεις μήνες, να είναι με την οικογένειά της, τους θείους, τις 
θείες, τους παππούδες και τις γιαγιάδες και τα ξαδέρφια της. Όταν τελείωσε 
το σχολείο, επέστρεψε στην Συρία για να πάει στο πανεπιστήμιο μα΄ζι με την 
αδερφή της. Το 2005 μετακόμισε στη Νταράα, όπου άρχισε να σπουδάζει 
οδοντιατρική. 

Η ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ
Τον Μάρτιο του 2011 ο εμφύλιος πόλεμος ξεκίνησε και μία από τις πρώτες 
πόλεις που πλήγηκαν ήταν η Νταράα. Η πόλη σύντομα περικυκλώθηκε και η 
πρόσβαση στο πανεπιστήμιο ήταν πολύ δύσκολη για αυτούς που έμεναν στο 
κέντρο της Νταράα. Δεν υπήρχαν επαφές με τον έξω κόσμο. Οι επισκέψεις 
στα πανεπιστήμια συχνά διακόπτονταν από στρατιωτικά εμπόδια, από 
στρατεύματα και εξοπλισμό. «Ήταν η πρώτη φορά που τα έβλεπα αυτά, 
ήταν μεγάλο σοκ! Μιας και το πανεπιστήμιο ήταν κοντά στη Νταράα, έβλεπα 
και άκουγα τον πόλεμο». Η οικογένεια της της είπε να γυρίσει αμέσως στη 
Σαουδική Αραβία επειδή ήταν μόνες τους στη Νταράα, αλλά η Sondus είπε ότι 
θα γυρίσει μόνο όταν πάρει το πτυχίο της. Εντός του πανεπιστημίου υπήρχε 
πολύ ένταση μεταξύ αυτών που ήταν υπέρ του προέδρου Μπασάρ Αλ-Ασάντ 
και αυτών που ήταν κατά. Η ένταση ήταν τόσο μεγάλη που ο διευθυντής 
του πανεπιστημίου έστειλε όλους τους φοιτητές στο 
σπίτι τους και σταμάτησε τα μαθήματα. Υπήρχε ένας 
συνεχής φόβος μέσα στο πανεπιστήμιο. Όταν η 
σύγκρουση έφτασε έξω από το σπίτι της αποφάσισε 
να γυρίσει στη Σαουδική Αραβία. Το διάστημα που 
ήταν στη Νταράα, παντρεύτηκε και έκανε μια κόρη. 
Αλλά ο γάμος δεν πέτυχε και έτσι χώρισε. Η κόρη της 
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πήγε να ζήσει με την οικογένεια του συζύγου της στη Δαμασκό και όταν πήρε 
βίζα, έφυγε για την Σαουδική Αραβία μόνη.

ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΡΙΑΣ, ΣΑΟΥΔΙΚΗΣ ΑΡΑΒΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΑΣ
Το 2013, επέστρεψε στη Συρία για να βρει την κόρη της και να ζήσει ξανά μαζί 
της. Ο πρώην σύζυγός της, που ήταν χειρούργος, είχε φύγει από την χώρα 
και άφησε την κόρη τους να μείνει με την γιαγιά της. H Sondus πήγε να ζήσει 
στη Δαμασκό. Τέσσερις μήνες μετά αρραβωνιάστηκε και απέκτησε μια νέα 
αντίληψη για τη ζωή. Αλλά ο αρραβωνιαστικός της πέθανε τέσσερις μήνες μετά 
σε μια επίθεση. «Ήταν πολύ περισσότερο από δύσκολο για μένα, δεν έχω λόγια να 
το περιγράψω». Τελικά τον Μάιο, πήρε τη βίζα για την κόρη της και επέστρεψε 
στη Σαουδική Αραβία. Επέστρεψε για να ζήσει με την μητέρα, τον πατέρα και 
τους αδερφούς της.  Παρόλο που τώρα είναι σε ένα ασφαλές περιβάλλον, θα 
ήθελε να γυρίσει στη Συρία μια μέρα. Θα ήθελε πολύ να μπορούσε να βοηθήσει 
τη χώρα της.  Πίσω στη Σαουδική Αραβία, δεν μπορούσε να συνεχίσει τις 
σπουδές της, και έτσι μετακόμισε την Κωνσταντινούπολη, στην Τουρκία για 
να σπουδάσει στην Ορθοδοντική κλινική Al-Kharsa του Arab International 
School της Κωνσταντινούπολης, από όπου και πήρε πτυχίο στην Ιατρική 
Οδοντιατρεία.  Παρόλα’ αυτά συνειδητοποίησε ότι μένοντας στην Τουρκία δεν 
θα μπορούσε να συνεχίσει τις σπουδές της. Η ιδέα του να γυρίσει στην Συρία 
ήταν πια πολύ μακρινή.

Η ΑΦΙΞΗ ΚΑΙ Η ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 
Στην Κωνσταντινούπολη άκουσε για την ηλεκτρονική 
πλατφόρμα, που είχε δημιουργηθεί από τον πρώην 
Πρόεδρο της Πορτογαλικής Δημοκρατίας Δρ Jorge 

Sampaio, η οποία έδινε τη δυνατότητα στους πρόσφυγες να σπουδάσουν. 
Μάζεψε όλα τα απαραίτητα έγγραφα και έκανε αίτηση. «Δεν ήξερα τίποτα για 
την Πορτογαλία, ούτε τη γλώσσα». Έφτασε στην Πορτογαλία στις 2 Οκτωβρίου 
του 2015. «Με το που έφτασα ζήτησα να μάθω Πορτογαλικά. Μου είπαν ότι θα 
μείνω με μια κυρία από την Πορτογαλία, που μιλούσε γαλλικά και πορτογαλικά και 
εγώ μιλούσα μόνο αραβικά και αγγλικά. Πανικοβλήθηκα. Πως θα επικοινωνούσα 
με αυτόν τον άνθρωπο;» Στην αρχή την υποδέχτηκε η κόρη της κυρίας η 
οποία μιλούσε αγγλικά, αλλά δεν ήταν στο σπίτι όλη την ώρα. Έτσι ένιωσε 
πραγματικά την ανάγκη να μάθει τη γλώσσα. Πίστευε ότι αυτό ήταν το πρώτο 
βήμα για την ένταξη. Έμαθε πορτογαλικά στο CIAL, ένα γλωσσικό κέντρο στη 
Λισαβόνα και έκανε εξάσκηση με την πορτογαλική οικογένεια με την οποία 
ζούσε. «Το είπα σε όλους τους πρόσφυγες που ήξερα. Το πρώτο πράγμα που 
πρέπει να κάνεις είναι μάθεις πορτογαλικά. Όλοι έλεγαν ότι είναι δύσκολο, αλλά 
εγώ έλεγα – Πρέπει να μάθεις! Αν θέλεις θα το κάνεις!»

ΝΕΑ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ

ΛΙΣΑΒΟΝΑ 
«Φορούσα ένα σκουφί, πάντα είχα το κεφάλι μου καλυμμένο και όταν είμαι 
έξω στο δρόμο κάποιοι άνθρωποι με κοιτάζουν περίεργα. Πάντα απαντάω 
με χαμόγελο. Ένα χαμόγελο πάντα αφοπλίζει. Το χαμόγελο είναι η γλώσσα του 
κόσμου!» Στη Λισαβόνα ένιωθε ηρεμία και ασφάλεια. «Οι άνθρωποι είναι πολύ 
καλοί, με κοιτάνε περισσότερο από περιέργια». Έτσι ξεκίνησε μεταπτυχιακό στην 
οδοντιατρική στο Τμήμα Οδοντιατρικής της Λισαβόνας. Το περιβάλλον στο 
πανεπιστήμιο ήταν φιλόξενο. Απαντούσε στην περιέργεια των συμφοιτητών 
της και δεν τους απέρριπτε.. Με ρωτούσαν πολύ περίεργα πράγματα: Έχετε 
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Χρειάζεται 
να κάνω φίλους 

εδώ, αλλιώς δεν θα 
επιβιώσω. 
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αυτοκίνητα; Μένετε σε σπίτια; Βλέπετε τηλεόραση; Ήθελα να γελάσω με 
τις ερωτήσεις.. αλλά προσπαθούσα πάντα να απαντήσω σε όλες. Πιστεύει 
ότι αυτός ο τρόπος την βοηθούσε να απομυθοποιήσει την καθημερινή ζωή 
στον αραβικό κόσμο. Στο μεταπτυχιακό της δημιουργήθηκε μια ομάδα από 
8 φοιτήτριες που λεγόταν «κορίτσια της ορθοδοντικής». Ανεπίσημα έκαναν 
πολλές τακτικές συναντήσεις. Δεν έχουμε πολύ χρόνο, πρέπει να διαβάζουμε 
πολύ… 
«Πάντα προσπαθούσα να ενταχθώ στην Πορτογαλία. Πάντα προσπαθώ να μιλάω 
με τους ανθρώπους στη γειτονιά μου και στον φιλικό μου κύκλο». Τελείωσε 
το πρώτο της μεταπτυχιακό στη Λισαβόνα. Πίστευε ότι έπρεπε να συνεχίσει. 
«Σκέφτηκα! Και τώρα; Τι κάνω; Πρέπει να σπουδάσω κι άλλο! Δεν μπορώ πίσω 
στη Συρία» Ανακάλυψε ότι μπορούσε να κάνει αίτηση για μια καινούρια 
υποτροφία, αλλά στο Πόρτο. Όταν έφυγε από τη Λισαβόνα για να πάει στο 
Πόρτο, η κυρία που την φιλοξενούσε δεν δεχόταν να πάρει πίσω το κλειδί του 
σπιτιού. Δεν την άφηνε ούτε όλα της τα ρούχα να πάρει. «Αυτό είναι το σπίτι 
σου στην Πορτογαλία. Κράτα το κλειδί και άφησε τα ρούχα σου εδώ, για να 
μπορείς πάντα να γυρνάς εδώ», της είπε η κυρία. Τα περασμένα Χριστούγεννα, 
όλη η οικογένεια μάζεψε λεφτά για να αγοράσει εισιτήριο για την Sondus, για 
να πάει σε ένα συνέδριο στις ΗΠΑ. «Η οικογένεια μου και οι Άραβες φίλοι μου 
είναι μακριά. Αν δεν ενσωματωθώ με τους Πορτογάλους, αν δεν κάνω φίλους 
εδώ, δεν θα έχω τη δύναμη να ζήσω». 

ΠΟΡΤΟ
SΓράφτηκε σε ένα πιο εξειδικευμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα πάνω 
στην ορθοδοντική, αλλά με ειδίκευση στη χειρουργική, στο πανεπιστήμιο 
Cooperativa de Ensino Superior Politécnico e Universitário. Και έτσι συνέχισε 
τις σπουδές της. Ήταν μια νέα ευκαιρία να διευρύνει τις γνώσεις της. Σήμερα 
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στο Πόρτο, μένει σε ένα ενοικιαζόμενο δωμάτιο, συμμετέχει τακτικά σε 
ομαδικές δραστηριότητες και έχει μια φυσιολογική ζωή με την οικογένεια 
που την φιλοξενεί. Λέει ότι διαβάζει πολύ, αλλά προσπαθεί να ζήσει τη ζωή 
της σαν «πολίτης του Πόρτο», ακόμα κι αν πιστεύει ότι έχει ήδη ενταχθεί. 
Έχει καθημερινή επαφή με την κόρη της μέσω ίντερνετ. Δεν μπορεί να την 
επισκεφτεί στο Ριάντ, ούτε η κόρη της μπορεί να έρθει στην Πορτογαλία (η 
βίζα είναι μόνο γι’ αυτή), αλλά το μεγάλο της όνειρο είναι να χτίσουν γρήγορα 
μια ζωή μαζί. 

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
«Χτίζω το μέλλον μου και το μέλλον της κόρης μου. Είμαι μια ανύπαντρη μητέρα, 
πρέπει να βελτιώσω τις επαγγελματικές μου δεξιότητες, θα κάνω τα πάντα για 
να είναι ευτυχισμένη η κόρη μου, με ηρεμία και με μία φυσιολογική ζωή. Απλώς 
θέλω ηρεμία. Δεν θέλω τίποτε παραπάνω, αυτό μόνο θέλω για το μέλλον. Θα 
δώσω στην κόρη μου τρία πράγματα: ηρεμία, αγάπη και αξιοπρέπεια.»


