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H ιστορία του Λαχαπού είναι η ιστορία ενός συνηθισμένου μικρού λιονταριού που βρέ-
θηκε μέσα στη δίνη ασυνήθιστα δύσκολων καταστάσεων.

Η ζωή του στη ζούγκλα της χώρας Καμαμπού δεν διέφερε και πολύ από τη δική μας
ζωή, την ευλογημένη ρουτίνα της αδιατάρακτης καθημερινότητάς μας. Μέχρι που όλα
άλλαξαν από τη μια στιγμή στην άλλη και αναγκάστηκε να βιώσει την περιπέτεια του ξε-
ριζωμού.

Η περιπέτειά του, δοσμένη με την τόσο προσιτή και γοητευτική γραφή της Εύας Κα-
σιάρου, αναδεικνύει με τον πιο παραστατικό τρόπο την ανθρώπινη πλευρά πίσω από το
διαχρονικό προσφυγικό φαινόμενο, που μένει απαράλλαχτο όπου υπάρχουν άνθρωποι.

Σχεδόν 60 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο, το υψηλότερο επίπεδο που
έχει καταγραφεί ποτέ, αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το σπίτι τους εξαιτίας του πολέ-
μου ή παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων τη χρονιά που μας πέρασε. Ταυτόχρονα,
πάνω από τους μισούς πρόσφυγες στον κόσμο είναι παιδιά. Παιδιά που φέρουν συναι-
σθηματικά, όπως ο μικρός Λαχαπού, το βάρος όσων έχουν χάσει: πατρίδα, συγγενείς,
φίλους, σχολείο, το γνώριμο κοινωνικό περιβάλλον τους.

Πόσο έτοιμη είναι η εκάστοτε κοινωνία υποδοχής να εντάξει αυτά τα παιδιά και να
μην τους γυρίσει την πλάτη «από φόβο και χωρίς κανένα λόγο», όπως έκαναν οι κάτοικοι
της χώρας Τακαμά;

Δεν είναι τυχαίο ότι για το μικρό Λαχαπού η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετω-
πίζει είναι η ένταξή του στο σχολικό περιβάλλον ενώ η καμπή στην ιστορία του έρχεται
από ένα περιστατικό στην αυλή του σχολείου. Για τα εκατομμύρια ξεριζωμένα παιδιά, το
σχολείο είναι πολύ συχνά παράγοντας επιβίωσης αλλά και το μόνο ασφαλές καταφύγιό
τους, ο χώρος όπου μπορούν να ανακτήσουν την εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και την
ελπίδα για το μέλλον.

Την περασμένη χρονιά πάνω από 700.000 παιδιά–πρόσφυγες από τη Συρία, που
προσπαθούν να ξαναχτίσουν τη ζωή τους από την αρχή σε γειτονικές χώρες, δεν τα κα-
τάφεραν να πάνε σχολείο. Στη θέση τους θα μπορούσαν να είναι τα δικά μας παιδιά, μας
το υπενθυμίζει αυτό ο μικρός Λαχαπού.

Στο χέρι μας είναι να διεκδικήσουμε μαζί τους ένα καλύτερο μέλλον για τα ίδια και
τη γενιά τους. Ένα σχολείο, μία γειτονιά, μία πατρίδα που θα τα αγκαλιάσει όσο η δική
τους δεν μπορεί να το κάνει πια.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τα παιδιά–πρόσφυγες στο www.unhcr.gr και
για το πώς μπορείτε να τα βοηθήσετε να πάνε σχολείο στο www.unhcr.gr/back2school.

Οκτώβριος 2015
Ύπατη Αρμοστεία ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες
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Στον ΑΑϊϊλλάάνν και σε όλα τα παιδιά 
που δεν πρόλαβαν να ζωγραφίσουν την πατρίδα τους.

Στη ΜΜάάλλαακκ και σε όλα τα παιδιά  
που, περπατώντας μέρες και νύχτες ολόκληρες, κατάφεραν 
να φθάσουν στην Ευρώπη και ζουν με το όνειρο 
της επιστροφής στην πατρίδα τους.
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Απαγορεύεται, σύμφωνα με τον Ν. 2121/1993 και το 
Διεθνές Δίκαιο που ισχύει στην Ελλάδα, η αναδημοσί-
ευση, η αναπαραγωγή, η διασκευή του βιβλίου αυτού 

με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την έγγραφη άδεια 
του εκδότη.

Στη μαμά μου που είχε μια αγκαλιά για όλους τους ανθρώπους
ανεξαρτήτως θρησκείας, χρώματος και εθνικότητας.
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Μια φορά και έναν καιρό, 
στη ζούγκλα της χώρας Καμαμπού, 

ζούσε ευτυχισμένο ένα μικρό λιοντάρι 
που το λέγαν Λαχαπού.
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Σαν όλα τα λιοντάρια ήταν δυνατό 
και το μέλλον του διαγράφονταν λαμπρό. 
Πήγαινε σχολειό και του άρεσε πολύ 
να παίζει με τους φίλους του κρυφτό, 
να τρώει χωνάκι παγωτό
και να κολυμπά στη λίμνη μ’ ένα κίτρινο μαγιό.
Στο σπίτι ζούσε αρμονικά 
με τον μπαμπά και τη μαμά,
που αγαπούσαν τον μικρό Λαχαπού 
ως τ’ αστέρια τ’ ουρανού.
Στη ζούγκλα της χώρας Καμαμπού
όλα τα ζώα ζούσανε ειρηνικά
κι είχανε φιλίες με τα εξωτικά πουλιά, 
που κατοικούσαν στην ακροποταμιά.
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Κάποια ζώα, όμως, απέκτησαν φόβο στην καρδιά, 
όταν μάθαν ότι τη ζούγκλα τη δικιά τους 
τη ζήλευαν πολλοί· είχε δροσιά, είχε γάργαρα νερά, 
είχε κι ένα σιντριβάνι σαν γιγάντιο φλιτζάνι.

Οι μέρες στη ζούγκλα ευχάριστα κι ήρεμα περνούσαν 
και το βράδυ τα ζώα κουρασμένα τον ήλιο αποχαιρετούσαν.
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