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Όνομα: MOHAMMAD

Επίθετο: SAFEEA

Ηλικία: 29

Χώρα προέλευσης: ΣΥΡΙΑ (Παλαιστινιακή 

καταγωγή)

            Ζει στην Πορτογαλία από το: 2014

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ο Mohammad Safeea, Σύριος παλαιστινιακής καταγωγής, 29 ετών και 
μηχανολόγος μηχανικός, έφυγε για να μην ενταχθεί στο στρατό του Bashar-
al-Assad. Έφτασε στην Πορτογαλία το 2014, μετά από μια επίσκεψη στην 
Αλγερία, όπου δεν κατάφερε να υλοποιήσει το όνειρό του, να συνεχίσει να 
σπουδάζει. Ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές, έμαθε πορτογαλικά 
και ξεκίνησε διδακτορικό στη ρομποτική. Του αρέσει ο μπακαλιάρος, το 
φάντο, και η ελευθερία. Χτίζει το μέλλον του και θέλει να είναι ευτυχισμένος 
στην Πορτογαλία.

«ΣΠΟΥΔΑΣΕ, ΔΟΥΛΕΨΕ, ΦΤΙΑΞΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ΓΙΝΕ 
ΧΑΡΟΥΜΕΝΟΣ/-Η ΚΑΙ ΖΗΣΕ ΜΕ ΗΡΕΜΙΑ»

Η ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ
Ο πόλεμος ξεκίνησε και οι πρώτοι βομβαρδισμοί ήταν στη Δαμασκό, όπου 
ο Mohammad είχε μόλις ολοκληρώσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στη 
μηχανική. Τον κάλεσαν στο στρατό του Προέδρου Bashar al-Assad. Καθώς 
όμως δεν συμφωνούσε με τον Bashar al-Assad, αποφάσισε να αφήσει τη 
χώρα. Ο Mohammad δεν ήθελε να μιλάει πολύ για την σύγκρουση. Έπειτα 
διέκοψε τις σπουδές του και είπε ότι η μητέρα του ήταν πολύ στεναχωρημένη. 

ΦΥΓΗ ΚΑΙ ΑΞΙΞΗ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
Αφού τον κάλεσαν στο στρατό, ο Mohammad έφυγε από τη Δαμασκό και πήγε 
στην Αλγερία. Πήγε να βρει έναν θείο του που έμενε στο Αλγέρι. 
Αντιμετώπισε κάποιες δυσκολίες πηγαίνοντας στην Αλγερία, αλλά εφόσον 
έφυγε νωρίς από την Αλγερία, ήταν ακόμα σχετικά εύκολο να αποκτήσεις 
βίζα. Έμεινε εκεί για 2 χρόνια, αρχικά διατηρώντας τον στόχο του να κάνει 
μεταπτυχιακό στον κλάδο του. Είχε βρει δουλειά, αλλά είπε ότι ήταν δύσκολο να 
δουλεύει. Οι δουλειές ήταν όλες χειρωνακτικές και με χαμηλό 
μισθό. Είχε επίσης προβλήματα με τα χαρτιά του και την 
τακτοποίηση της κατάστασής του στη χώρα. Η ιδέα 
της συνέχισης των σπουδών του δεν υλοποιήθηκε. 
«Δεν μπορούσα να συνεχίσω να σπουδάζω», είπε. 

ΝΕΑ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ 
Έπειτα από μια έρευνα στο διαδίκτυο, έκανε αίτηση 
και πήρε μια υποτροφία, μέσω της πλατφόρμας που είχε 
δημιουργηθεί από τον πρώην Πρόεδρο της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, τον 
Jorge Sampaio1. Υπήρχε μια νέα πιθανότητα να πάει στην Πορτογαλία. 

ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ: MOHAMMAD

Χρειάζεται 
να έχεις 

συνεχή επαφή με 
την πολιτισμική και 

την κοινωνική ζωή της 
κοινωνίας που σε 

υποδέχεται. 

1 http://jorgesampaio.pt/jorgesampaio/pt/global-platform-4-syrian-students/

http://jorgesampaio.pt/jorgesampaio/pt/global-platform-4-syrian-students/
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Στην πρώτη του προσπάθεια να φτάσει στην Πορτογαλία με αεροπλάνο και 
παρόλο που είχε όλα τα απαραίτητα έγγραφα (κατά την άποψή του), τον 
εμπόδισαν στο Αλγέρι να φύγει για την Ευρώπη. Με την νομική υποστήριξη 
της πλατφόρμας, μέσω της πορτογαλικής και της παλαιστινιακής πρεσβείας, 
ήταν δυνατό να ξεπεράσει τα εμπόδια. Έκανε μια ειδική αναφορά στην Δρ. 
Helena, μία τεχνικό της πλατφόρμας – «Χωρίς αυτήν δεν θα ήμουν εδώ». Όλη 
η διαδικασία κράτησε ένα μήνα. Τελικά έφτασε με αεροπλάνο στην Λισαβόνα. 
Έμεινα μία μέρα στη Λισαβόνα και μετά στις 28 Μαρτίου του 2014 πήγε στην 
Κόιμπρα, για να ξεκινήσει τις σπουδές του. Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα είχε 
μόλις ξεκινήσει. Οι διαλέξεις ήταν όλες στα αγγλικά, το οποίο διευκόλυνε την 
ακαδημαϊκή δουλειά. 
Ταυτόχρονα ξεκίνησε και μαθήματα πορτογαλικών στο πανεπιστήμιο, στο 
Τμήμα Τεχνών. Έλεγε ότι παρόλο που τα αγγλικά είναι η κυρίαρχη γλώσσα στην 
επιστημονική κοινότητα που συμμετείχε, είχε ανάγκη να μάθει την τοπική 
γλώσσα. 

Η ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΜΠΡΑ 
Με την εκμάθηση των πορτογαλικών, η διαδικασία της ένταξης είχε ενισχυθεί. 
Άρχισε να συμμετέχει σε συγκεντρώσεις φάντο, να πηγαίνει σε συναυλίες και 
να βλέπει παραστάσεις. Επίσης αναφέρεται στην υποστήριξη που είχε από 
τον δάσκαλο του τμήματος επιστολών, ο οποίος συχνά τον προσκαλούσε σε 
πολιτιστικές εκδηλώσεις. Είπε ότι αντιμετώπισε ελάχιστες δυσκολίες κατά 
την ένταξή του και ότι είχε αρκετή υποστήριξη από τους ανθρώπους και τα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα. 
Μένει σε ένα φοιτητικό σπίτι, μαζί με πορτογάλους και με φοιτητές Erasmus 
από άλλες χώρες. Έκανε πολλούς φίλους εκεί, κυρίως από τον ακαδημαϊκό 
χώρο. 

ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
Ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό του στην Μηχανολογία 
στο Πανεπιστήμιο της Κόιμπρα το 2016, με τον 
υψηλότερο βαθμό. Αυτό το διάστημα κάνει το 
διδακτορικό του, το οποίο είναι ήδη βασικό μέρος 
του ρομποτικού εργαστηρίου του Πανεπιστημίου της 
Κόιμπρα. 
Ο Mohammad άρχισε να έχει μεγάλη δημόσια έκθεση μέσω διάφορων 
πορτογαλικών μέσων μαζικής ενημέρωσης2. Τον ρωτούσαν για την εμπειρία 
του με στόχο να εξαλειφθούν κάποιες προκαταλήψεις εις βάρος των 
προσφύγων.
«Δεν είμαι διάσημος (γελάει), αλλά μπορεί το παράδειγμά μου να είναι 
σημαντικό».
Είναι ένα παράδειγμα ενός αφοσιωμένου και άξιου φοιτητή. Μία μέρα 
είχε δώσει μια συνέντευξη στην τηλεόραση και την επόμενη μέρα, όταν 
ξύπνησε, είχε δεκάδες μηνύματα στο κινητό του, που του ζητούσαν να δώσει 
περισσότερες συνεντεύξεις. 
Τον αναγνωρίζουν στο δρόμο, στο σούπερ μάρκετ, στο γυμναστήριο. Λέει ότι 
οι άνθρωποι δεν ήξεραν, ούτε μπορούσαν να φανταστούν ότι ήταν πρόσφυγας, 
πόσο μάλλον φοιτητής. «Ναι, ίσως αυτό μπορεί να βοηθήσει στην εξάλειψη των 
προκαταλήψεων σε βάρος των προσφύγων». 
Λέει ότι οι άνθρωποι που μένουν στη Συρία και οπουδήποτε αλλού θέλουν 
το ίδιο πράγμα με οποιονδήποτε άλλον: «Να σπουδάζουν, να δουλεύουν, να 
κάνουν οικογένεια, να είναι χαρούμενοι και να ζουν με ηρεμία». 
«Οι άνθρωποι πιστεύουν ότι στη Συρία ζούμε στον μεσαίωνα, ότι κανένας δεν 
σπουδάζει, ότι έχουμε 7 γυναίκες! Όταν βγαίνω έξω το βράδυ και με ρωτούν από 

ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ: MOHAMMAD

2 Ex: https://www.publico.pt/2017/02/11/sociedade/noticia/mohammad-o-refugiado-sirio-que-brilha-na-robotica-em-coimbra-176169

Μου αρέσει 
η ελευθερία, στην 
οποία δεν ήμουν 

συνηθισμένος.

https://www.publico.pt/2017/02/11/sociedade/noticia/mohammad-o-refugiado-sirio-que-brilha-na-robotica-em-coimbra-176169
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που είμαι και τους απαντάω από τη Συρία, φοβούνται λίγο. Νομίζω ότι με την 
δουλειά μου μπορεί να αλλάξει λίγο αυτή η αντίληψη. Μπορώ να γίνω ένα καλό 
παράδειγμα ένταξης».
  
ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 
«Θέλω να μείνω και να ζήσω εδώ», είναι η 
απάντηση του στην ερώτηση σχετικά με τις 
προσδοκίες του, ακόμα κι αν η οικογένειά του 
μένει στη Δαμασκό. «Θέλω να τελειώσω τις 
σπουδές μου, να δουλέψω, να κάνω οικογένεια». 
Πιστεύει ότι θα έχει επαγγελματικές προοπτικές. 
Επίσης λέει ότι η ζωή είναι όμορφη εδώ. Αναφέρεται στο φαγητό (ειδικά στον 
μπακαλιάρο). «Μου αρέσει η ελευθερία, στην οποία δεν ήμουν συνηθισμένος. 
Έχω μέλλον εδώ». Νιώθει χαρούμενος στο Πανεπιστήμιο της Κόιμπρα. Έχει ό,τι 
χρειάζεται. «Έχω έναν υπέροχο επιβλέποντα καθηγητή στο διδακτορικό, είμαι 
πολύ τυχερός». 

O MOHAMMAD, Ο ΣΥΡΙΟΣ ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ ΠΟΥ ΔΙΑΠΡΕΠΕΙ 
ΣΤΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ 
Στο τέλος, μιλάει για την διδακτορική του διατριβή, την οποία διεξάγει στα 
πλαίσια ενός ευρωπαϊκού προγράμματος: ColRobot: Collaborative Robotics 
for Assembly and Kitting in Smart Manufacturing3. Σκοπεύει να εξαλείψει το 
χάσμα μεταξύ των ρομπότ και των ανθρώπων, στα πλαίσια ενός «έξυπνου 
εργοστασίου». 
Tο εργαστήριο, εξηγεί, είναι εξοπλισμένο με αισθητήρες με ποικίλες κινήσεις 
που προσεγγίζουν ένα ρομποτικό χέρι, οι οποίες παρεκκλίνουν από τις κινήσεις 
του ερευνητή. «Εδώ δημιουργείται το μέλλον», λέει. Όπως επιβεβαιώνετε από 

3 https://colrobot.eu/about-colrobot
4 https://www.publico.pt/2017/02/11/sociedade/noticia/mohammad-o-refugiado-sirio-que-brilha-na-robotica-em-coimbra-176169

τον επιβλέποντα καθηγητή του Pedro Neto4, ο νέος Σύριος είναι σήμερα «ένα 
πολύ σημαντικό μέλος του εργαστηρίου». «Υπάρχει έλλειψη από επιδέξιους 
ερευνητές στον κλάδο, και κατά ένα μεγάλο βαθμό, ο Mohammad κάλυψε αυτό 
το κενό», τονίζει, δεδομένου ότι δεν είναι εύκολο να βρεις κάποιον με την 
εξειδίκευση του Mohammad, ούτε από τη Συρία, ούτε από την Πορτογαλία, 
ούτε από οποιαδήποτε άλλη χώρα…

Είμαστε 
άνθρωπο

ι σαν όλους τους 
άλλους, που απλώς 

τυχαίνει να είναι 
πρόσφυγες… 

https://colrobot.eu/about-colrobot
https://www.publico.pt/2017/02/11/sociedade/noticia/mohammad-o-refugiado-sirio-que-brilha-na-robotica-em-coimbra-176169

