
 

 

 

 

Examples 
In their shoes behind walls: Promoting Empathy 

 
 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 
 
«ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΟΥ ΟΛΗ Η ΓΗ» 
 
«Στη Συρία υπάρχει μόνο πόλεμος. Δεν υπάρχει ζωή. Δεν υπάρχει τίποτα. Μόνο πόλεμος, 
μόνο θάνατος και φόβος. Πριν 4 χρόνια άρπαξα τη γυναίκα μου και το παιδί μου και 
τρέξαμε να σωθούμε. Γλιτώσαμε από μία δυνατή έκρηξη και τότε είναι που είπα στον εαυτό 
μου πως πρέπει να σώσεις την οικογένεια σου. Παράτησα αδέλφια, γονείς και έτρεξα στο 
άγνωστο. Περπατήσαμε με τα πόδια, μέχρι τα σύνορα της Τουρκίας. Μείναμε ένα μήνα στο 
δρόμο, μόνοι και φοβισμένοι. Ο διακινητής μας πήρε όλα τα λεφτά. Στην Τουρκία μας 
χτύπησαν, μας έκλεψαν, μας εξευτέλισαν. Στριμώχτηκα σε μία βάρκα φουσκωτή με 30 
άτομα και έφτασα στη Μυτιλήνη. Είδα ανθρώπους να πνίγονται, παιδιά να κλαίνε και 
μανάδες να θρηνούνε. Μείναμε σε σκηνή για πάνω από ένα χρόνο, σε πραγματικά άθλιες 
συνθήκες. 
Κανένας δεν αφήνει την πατρίδα του, εκτός αν εκείνη του ουρλιάζει, φύγε, τρέξε μακριά 
μου να σωθείς! Και στην τελική, τι πάει να πει πατρίδα; Πατρίδα είναι εκεί όπου υπάρχει 
αγάπη και ελπίδα. Πατρίδα μου όλη η γη.» 
 
Το παρόν αποτελεί προϊόν μυθοπλασίας. Τα πρόσωπα, τα ονόματα και οι καταστάσεις είναι 
φανταστικά και οποιαδήποτε ομοιότητα είναι συμπωματική και δεν ανταποκρίνεται στην 
πραγματικότητα. 
  



 

 

 

"MY HOMELAND IS THE WHOLE EARTH"  
 
"There is only war in Syria. There is no life. There is nothing. Only war, only death and fear. 4 
years ago I grabbed my wife and my child and we ran to be saved. We escaped a powerful 
explosion and that is when I told myself that you must save your family. I left my siblings, 
parents and ran into the unknown. We walked to the Turkish border. We stayed on the road 
for a month, alone and scared. Our trafficker took all the money. In Turkey we were beaten, 
stolen, humiliated. I crashed into an inflatable boat with 30 people and arrived in Mytilene. I 
saw people drowning, children crying and mourners mourning. We stayed on stage for over 
a year, in really miserable conditions. No one leaves his or her homeland, unless she screams 
at him, leave, run away from me to be saved! And in the end, what does homeland mean? 
Homeland is where there is love and hope. My homeland is the whole earth. ”The present is 
a product of fiction. The faces, names and situations are fantastic and any resemblance is 
coincidental and does not correspond to reality. 
 
This is a work of fiction. Names, characters, places and incidents either are products of the 
author’s imagination or used fictitiously. Any resemblance to actual events or locales or 
persons, living or dead, is entirely coincidental. 


