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Ανθρωπιστική Βοήθεια – Εργαστήριο 

Αυτό το βιωματικό εργαστήριο σχεδιάστηκε για να βοηθήσει 
τους νέους να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σχετικά με την 
ανθρωπιστική βοήθεια.   

 ΘΕΜΑ 

Ανθρωπιστική Βοήθεια 
- Εργαστήριο  

Ηλικίες: 14-18 χρόνων                                     Διάρκεια: Περίπου 1.5-2 ώρες 

Περίληψη 

Πίσω από τις επίσημες εκθέσεις και τα στατιστικά στοιχεία υπάρχουν πραγματικοί άνθρωποι που έχουν 
βιώσει τη βία, τη φτώχεια και την απώλεια στις πατρίδες τους και κατά τη διάρκεια των ταξιδιών τους για 
την αναζήτηση μιας πιο ασφαλούς ζωής. Στόχος του εργαστηρίου είναι να βοηθήσει τους νέους να 
κατανοήσουν καλύτερα τις εμπειρίες των ανθρώπων που βιώνουν μια ανθρωπιστική κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης, καθώς και το βαθμό στον οποίο η ανθρωπιστική βοήθεια ικανοποιεί τις σύνθετες ανάγκες τους. 

Η δραστηριότητα εξετάζει δύο μελέτες περίπτωσης που συλλέγονται στο Λίβανο κατά τη διάρκεια του 
Ιανουαρίου του 2016. Οι εμπειρίες της Χαννάν και της Φάτιμα είναι μοναδικές, αλλά δεν είναι 
ασυνήθιστες. Σε πολύπλοκες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης οι άνθρωποι συχνά δεν λαμβάνουν όλη την 
ανθρωπιστική βοήθεια που χρειάζονται με ένα συνεκτικό τρόπο. Οι ανάγκες των ανθρώπων είναι 
πολύπλοκες και επεκτείνονται πέρα από τις βασικές που αφορούν τα τρόφιμα, τα ρούχα και τη στέγη. Για 
παράδειγμα, πολλοί άνθρωποι χρειάζονται βοήθεια με την εγγραφή τους ως πρόσφυγες, τη διεκδίκηση 
των δικαιωμάτων τους και την απόκτηση πληροφοριών. 

Το συντονισμό του μέρους αυτού θα τον αναλάβει ένας εκπαιδευτικός ή θα το συνδιδάξει μια ομάδα νέων 
ως εκπαιδευτική δραστηριότητα. Οι νέοι μπορούν ελεύθερα να προσαρμόσουν και να τροποποιήσουν τις 
προτεινόμενες δραστηριότητες, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στους ειδικούς μαθησιακούς στόχους. Οι 
εκπαιδευτικοί θα πρέπει να στηρίξουν τους νεαρότερους μαθητές στη διασφάλιση αποτελεσματικής 
μάθησης, τον προγραμματισμό και την υλοποίηση. Στο πλαίσιο της δραστηριότητας αυτής μπορείτε να 
αξιοποιήσετε τις φωτογραφίες και τις πηγές που συλλέξατε και να επικεντρωθείτε σε άλλους τύπους 
ανθρωπιστικής έκτακτης ανάγκης, όπως είναι οι φυσικές καταστροφές. 

Μαθησιακοί Στόχοι 

• Να προσδιοριστούν οι ανάγκες των 
ανθρώπων που πλήττονται από μια 
ανθρωπιστική κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης. 

• Να αξιολογηθεί ο βαθμός στον οποίο η 
ανθρωπιστική βοήθεια ικανοποιεί αυτές τις 
ανάγκες. 

• Να γίνουν προτάσεις για την παροχή 
επιπλέον ανθρωπιστικής βοήθειας ως 
προτεραιότητας κατά τη διάρκεια μιας 
έκτακτης ανάγκης. 

Αποτελέσματα 

•  Οι νέοι αναθεωρούν και επιλέγουν τεκμήρια από 
μελέτες περίπτωσης για τους πρόσφυγες που έχουν 
καταφύγει στη Συρία. 

•  Οι νέοι αξιολογούν την αποτελεσματικότητα της 
ανθρωπιστικής βοήθειας που έχουν λάβει οι 
πρόσφυγες και ιεραρχούν πρόσθετες μορφές 
βοήθειας. 

 

Πόροι 
• Πακέτο πηγών: Χαννάν (ενημερωτικά δελτία και 2 φωτογραφίες) 
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• Πακέτο πηγών: Φατιμά (ενημερωτικά δελτία και 2 φωτογραφίες)  
• Χαρτόνια, μαρκαδόροι και στυλό για σημειώσεις κατά τη συζήτηση 
• Οι παρουσιάσεις για τα ακόλουθα θέματα: «Ανθρωπιστική Βοήθεια» και «Ανθρωπιστική Βοήθεια 

και Άνθρωποι σε Κίνηση» 
 

1. Πριν από το Εργαστήριο   

Κατά την προετοιμασία του εργαστηρίου αυτού, παρακαλούμε όπως επανεξετάσετε τις διαφάνειες των 
παρουσιάσεων με θέμα: «Ανθρωπιστική βοήθεια» και «Άνθρωποι σε Κίνηση», για να βελτιώσετε τις 
γνώσεις σας για τις χώρες όπου γίνονται ένοπλες συγκρούσεις. Για να πάρετε όσο το δυνατόν περισσότερες 
πληροφορίες για την ανθρωπιστική βοήθεια που παρέχεται από τις οργανώσεις στους ανθρώπους που 
πλήττονται από την κρίση στη Συρία, σας προτείνουμε να επισκεφθείτε τις ακόλουθες ιστοσελίδες: 

• Oxfam GB 
o http://www.oxfam.org.uk/what-we-do/emergency-response/syria-crisis  
o http://www.oxfam.org.uk/what-we-do/emergency-response/refugee-crisis  

 
• Polish Humanitarian Action 

o http://www.pah.org.pl/nasze-
dzialania/218/5472/apelujemy_o_pomoc_syryjczykom  

  

2. Δραστηριότητες    

Προετοιμασία  

Όλοι οι νέοι θα πρέπει να έχουν παρακολουθήσει την παρουσίαση «Ανθρωπιστική Βοήθεια» πριν 
από τη συνάντηση αυτή. Οι μελέτες περίπτωσης αυτής της δραστηριότητας διερευνούν σε 
μεγαλύτερη λεπτομέρεια τις εμπειρίες των δύο από τα 1.5 εκατομμύρια Σύριων που έχουν 
καταφύγει στο Λίβανο (δείτε τη διαφάνεια 7 της παρουσίασης). 

Άσκηση 1 

Οι νέοι θα πρέπει να εργαστούν σε μικρές ομάδες με τις μισές από τις ομάδες να εξετάζουν τη 
μελέτη περίπτωσης της Χαννάν και τις υπόλοιπες τη μελέτη περίπτωσης της Φάτιμα. Θα πρέπει να 
εκτυπωθεί επαρκής αριθμός αντιγράφων του υλικού για τη μελέτη περίπτωσης της Χαννάν και τη 
μελέτη περίπτωσης της Φάτιμα και να διανεμηθούν οι φωτογραφίες στους νέους. Υπάρχουν 2 
φωτογραφίες στο υλικό της κάθε μελέτης περίπτωσης. Σε αυτό το στάδιο θα ήταν χρήσιμο να μην 
γίνει η διανομή των ενημερωτικών δελτίων.  

Οι νέοι θα πρέπει να συζητήσουν τις φωτογραφίες και να προσπαθήσουν να συμφωνήσουν στις 
απαντήσεις που θα δώσουν για τις ακόλουθες ερωτήσεις: 

1. Ποιες πληροφορίες λαμβάνετε από τις φωτογραφίες για τους ανθρώπους που βλέπετε; (π.χ. 
την ηλικία τους, το φύλο τους, τι κάνουν, πού ζουν, κ.λπ.). Προσπαθήστε να βεβαιωθείτε ότι 
οι απαντήσεις σας είναι βασισμένες σε γεγονότα και όχι εικασίες ή υποθέσεις. 

http://www.oxfam.org.uk/what-we-do/emergency-response/syria-crisis
http://www.oxfam.org.uk/what-we-do/emergency-response/refugee-crisis
http://www.pah.org.pl/nasze-dzialania/218/5472/apelujemy_o_pomoc_syryjczykom
http://www.pah.org.pl/nasze-dzialania/218/5472/apelujemy_o_pomoc_syryjczykom
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2. Τόσο η Χαννάν όσο και η Φάτιμα είναι Σύριες πρόσφυγες που έχουν καταφύγει στο Λίβανο. 
Χρησιμοποιώντας στοιχεία από τις φωτογραφίες, κάνετε μια λίστα με τις ανθρωπιστικές 
ανάγκες που πιστεύετε ότι αντιμετωπίζουν. Προσπαθήστε να ιεραρχήσετε τις ανάγκες 
αυτές. 

3. Χρησιμοποιώντας στοιχεία από τις φωτογραφίες, κάνετε μια λίστα με οποιαδήποτε 
ανθρωπιστική βοήθεια πιστεύετε πως έχουν λάβει η Χαννάν και η Φάτιμα.  

4. Οι φωτογραφίες δεν μας λένε πάντοτε ολόκληρη την ιστορία. Αν είχατε την ευκαιρία να 
υποβάλετε πέντε ερωτήσεις για να μάθετε περισσότερα για τους ανθρώπους σε αυτές τις 
φωτογραφίες ποιες θα ήταν αυτές; 

5. Τέλος, οι ομάδες θα πρέπει να δείξουν τις φωτογραφίες τους στις άλλες ομάδες και να 
επεξηγούν τις ιδέες τους και τα συμπεράσματα στα οποία έχουν καταλήξει.  

 

Επιπλέον δραστηριότητα 

Τι συμβαίνει πέρα από το πλαίσιο; 

Τοποθετήστε μία από τις φωτογραφίες στο κέντρο ενός μεγάλου άδειου φύλλου χαρτιού. 
Σχεδιάστε ό, τι νομίζετε ότι βρίσκεται πέρα από την άκρη της φωτογραφίας. Δείξετε τα σχέδιά σας 
ο ένας στον άλλο. Ποιες είναι οι ομοιότητες και οι διαφορές στα σχέδιά σας; 

 

Άσκηση 2 

Κυκλοφορήστε τα ενημερωτικά δελτία για τη Χαννάν και τη Φάτιμα, έτσι ώστε κάθε ομάδα να έχει 
το υλικό με τις δύο φωτογραφίες και τα ενημερωτικά δελτία.  

Ερωτήσεις για συζήτηση: 

1. Υπάρχουν κάποια πρόσθετα στοιχεία στα ενημερωτικά δελτία για τις ανθρωπιστικές 
ανάγκες που αντιμετωπίζουν η Χαννάν και η Φάτιμα; Ποιες είναι οι ανάγκες αυτές; 
 

2. Υπάρχουν κάποια πρόσθετα στοιχεία στα ενημερωτικά δελτία για την ανθρωπιστική 
βοήθεια την οποία έχουν λάβει η Χαννάν και η Φάτιμα; Τι βοήθεια έλαβαν; 
 

3. Πιστεύετε ότι η ανθρωπιστική βοήθεια που έλαβαν η Χαννάν και η Φάτιμα είναι επαρκής 
για τις ανάγκες τους; Ποια άλλη βοήθεια νομίζετε ότι χρειάζονται; Ιεραρχήστε τις ανάγκες 
τους βάζοντάς τις σε σειρά προτεραιότητας. 
 

4. Μοιραστείτε τις ιδέες σας με τις άλλες ομάδες. Πόσο συμφωνούν οι θέσεις σας; 
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Επιπλέον δραστηριότητα 

Γράψετε μια επιστολή. 

Γράψετε μια επιστολή σε ένα αρμόδιο πρόσωπο υποστηρίζοντας την ανάγκη για καλύτερη παροχή 
ανθρωπιστικής βοήθειας για τους πρόσφυγες της Συρίας. Να είστε όσο πιο συγκεκριμένοι 
μπορείτε για τα είδη της βοήθειας στα οποία θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα και να 
χρησιμοποιήσετε στοιχεία από τις μελέτες περίπτωσης για να υποστηρίξετε την περίπτωσή σας. 
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  Χαννάν – Φωτογραφία 1 

Η Χαννάν Xασσάν Καλάφ, 20 ετών, κάθεται με την κόρη της 
Αμάλ, 3 ετών, και το γιο της Μοχσέν, 4 ετών, σε σκηνή στην 
οποία ζουν η ίδια μαζί με την οικογένειά της, σε ένα 
ανεπίσημο καταυλισμό για Σύριους πρόσφυγες, κοντά στην 
πόλη Μπάαλμπεκ στην κοιλάδα Μπεκάα του Λιβάνου, στις 
26 Ιανουαρίου, 2016. 

 

Φωτογραφία: ©Sam Tarling/Oxfam 
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Χαννάν – Φωτογραφία 2 

Ο χώρος της κουζίνας στη σκηνή της Χαννάν 
Xασσάν Καλάφ, 20 ετών, και της οικογένειάς της σε 
ένα ανεπίσημο καταυλισμό για Σύριους 
πρόσφυγες, κοντά στην πόλη Μπάαλμπεκ στην 
κοιλάδα Μπεκάα του Λιβάνου, στις 26 Ιανουαρίου, 
2016. 

Φωτογραφία: ©Sam Tarling/Oxfam 
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Φάτιμα – Φωτογραφία 1 

Η Φάτιμα, 65 ετών, από την Ιντλίμπ της Συρίας, κάθεται 
στο σκαλοπάτι του τροχόσπιτου, στο οποίο η ίδια και ο 
σύζυγός της ζουν αυτή την περίοδο, σε ένα καταυλισμό 
για Σύριους πρόσφυγες κοντά στην πόλη Ζάχλε στην 
κοιλάδα Μπεκάα του Λιβάνου, στις 25 Ιανουαρίου, 
2016. 

Φωτογραφία: ©Sam Tarling/Oxfam 
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Φάτιμα – Φωτογραφία 2 

Οι φίλες Αμμάν Σαντέκ Φαγιάντ, 66 ετών, Σουάντ Σιουκάρ, 55 ετών, 
και Φάτιμα Χασλάν, 67 ετών (στα δεξιά) μοιράζονται ιστορίες στο 
σκαλοπάτι του τροχόσπιτου της Φάτιμα σε ένα καταυλισμό για 
Σύριους πρόσφυγες κοντά στην πόλη Ζάχλε στην κοιλάδα Μπεκάα 
του Λιβάνου, στις 25 Ιανουαρίου, 2016. 

Φωτογραφία: ©Sam Tarling/Oxfam 

 



 

  
This project has been funded with support from the European Commission. This 
publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held 
responsible for any use which may be made of the information contained therein. 
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Χαννάν – Ενημερωτικό Δελτίο 

 
Χαννάν Xασσάν Αλ Καλάφ, 20 ετών 
Χώρος Καλάφ (περιοχή Saide) 

«Βρίσκομαι εδώ τρία χρόνια τώρα. Έχω τέσσερα παιδιά, δύο από αυτά έχουν γεννηθεί εδώ, σε 
αυτό το χώρο. 

Είμαι από την πόλη Ράκκα της Συρίας. Δεχθήκαμε πολλές βομβιστικές επιθέσεις στη Ράκκα, 
έγιναν αεροπορικές επιδρομές και βομβαρδίστηκαν όλα γύρω μας. Ακούγαμε τις βόμβες να 
πέφτουν συνέχεια και τόσο εγώ όσο και ο σύζυγός μου είδαμε πολλούς τραυματίες. 

Νομίζω ότι το σπίτι μας εξακολουθεί να είναι σε καλή κατάσταση, αλλά εμείς έπρεπε να φύγουμε 
γιατί πολλοί ήρθαν στη Ράκκα. Η αδερφή του συζύγου μου και ο άντρας της ήρθαν να μείνουν 
μαζί μας. Όλα έγιναν πολύ ακριβά και δεν είχαμε καθόλου ψωμί. 

Οι πρόσφυγες κοιμόντουσαν στο σχολείο της περιοχής το οποίο χτυπήθηκε την στιγμή που αυτοί 
ήταν μέσα. Φοβόμασταν πολύ ότι θα χτυπούσαν το σπίτι μας και έτσι αποφασίσαμε να φύγουμε. 

Δεν ήμασταν σε θέση να πάρουμε τίποτα μαζί μας, ούτε καν τα ρούχα μας. Μας πήρε 4 ώρες για 
να φθάσουμε στα σύνορα με το λεωφορείο και στη συνέχεια 2 ώρες από τα σύνορα προς την 
κοιλάδα Μπεκάα. 

Ο πατέρας μου εργαζόταν στη Μπεκάα πριν από χρόνια, όταν ήμουν πολύ μικρή, γι’ αυτό 
αποφασίσαμε να έρθουμε εδώ. Όταν γεννήθηκα ήρθα εδώ για δύο χρόνια με τον πατέρα μου, 
αλλά εγώ δεν το θυμάμαι, έτσι όταν φτάσαμε εδώ πριν από τρία χρόνια ήταν σαν να είδα τη 
Μπεκάα για πρώτη φορά. Υπήρχε ένας τύπος εδώ που τον ήξερε ο αδελφός μου και μας έδωσε 
ένα μέρος για να μείνουμε. 

Άφησα τα πάντα στην πόλη Ρακκά, τη ζωή μου, τις αναμνήσεις μου, τα σουβενίρ μου. Στην αρχή 
ήμουν πολύ λυπημένη γι’ αυτό, αλλά τώρα το έχω συνηθίσει. Εξακολουθώ να σκέφτομαι τη 
Συρία, όμως, και σκέφτομαι τη γειτονιά μου. Είχα ένα μικρό κατάστημα και τα παιδιά συνήθιζαν 
να σταματούν και να αγοράζουν πράγματα στη διαδρομή τους από και προς το σχολείο.  

Η γειτονιά μας ήταν πολύ μικρή και καθαρή. Είχαμε τα πάντα. Μπορούσαμε να πάμε παντού με 
τα πόδια, δεν χρειαζόμασταν αυτοκίνητο. 

Εδώ και ένα μήνα δεν έχουμε νέα από την πόλη Ρακκά, διότι δεν υπάρχει σήμα του τηλεφώνου 
πια εκεί. Εξακολουθούν να ζουν άνθρωποι εκεί, όπως οι συγγενείς του συζύγου μου που μένουν 
ακόμη εκεί. 

Η πιο δύσκολη στιγμή εδώ στη Μπεκάα είναι ο χειμώνας. Είναι πολύ ψυχρός και υγρός και δεν 
είμαστε συνηθισμένοι να ζούμε σε σκηνές. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού είναι ζεστά και 
μοιάζει πολύ με το κλίμα της Συρίας. Αλλά ποτέ δεν έχουμε αρκετό νερό. 
Το χειμώνα ανησυχώ για τους γείτονές μου που έχουν αδύναμες σκηνές που πέφτουν κάτω. Δεν 
έχουν ούτε τρόφιμα. Μερικές φορές έχουμε καταιγίδες και βλέπουμε σκηνές να πέφτουν κάτω. 
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Ο σύζυγός μου εργάζεται στα χωράφια και κάνει δουλειές για τους γείτονες, αλλά έχει 
προβλήματα με το πόδι του και δεν μπορεί να εργάζεται όλη μέρα. Πάσχει από ασθενή 
οστεογένεση στα πόδια και στην πλάτη. 

Υπάρχει ένας οργανισμός που μας δίνει καύσιμα το χειμώνα και αγοράζουμε τα λαχανικά μας με 
δάνειο. Ο σύζυγός μου πληρώνει το δάνειο σε δόσεις, όταν μπορεί. Αυτή τη στιγμή έχουμε 200 
δολάρια χρέος στο τοπικό παντοπωλείο. 

Απέκτησα 2 παιδιά από τότε που μένουμε εδώ. Γέννησα στο τοπικό νοσοκομείο. Πήγαμε στο 
φιλανθρωπικό ίδρυμα «Γιατροί Χωρίς Σύνορα» και μας βοήθησαν. Ο γιατρός τους μας είπε πoιο 
νοσοκομείο θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε. 

Από το διεθνή μη κερδοσκοπικό οργανισμό Oxfam μας είπαν πώς να κάνουμε την εγγραφή για το 
πιστοποιητικό γέννησης των παιδιών μας. Μας έδωσαν ένα βιβλίο, από το οποίο μάθαμε όλη τη 
διαδικασία. Έχω κάνει την εγγραφή του δίχρονου παιδιού μου, αλλά το βρέφος μου είναι μόλις 
δώδεκα ημερών και δεν έχει καταχωρηθεί ακόμη. Έχουμε ένα περιθώριο ενός χρόνου για να το 
κάνουμε. 

Είμαστε εγγεγραμμένοι στην Ύπατη Αρμοστεία, αλλά δεν είμαστε μόνιμοι εδώ στο Λίβανο, δεν 
έχουμε βίζα.» 
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Φάτιμα- Ενημερωτικό Δελτίο 

Φάτιμα Χασλάν, 67 ετών 
(κάθεται στα δεξιά στη φωτογραφία 2, φορώντας μια μπλε ζακέτα) 

«Η περιοχή Ούρντα ελέγχεται από ένα ΜΚΟ και βρίσκεται στην κοιλάδα Μπεκάα. 

Έζησα στο Λίβανο 3 χρόνια. Αρχικά πήγα στη Βηρυτό και έζησα στα νότια προάστια. Ο γιος μου 
ζούσε και εργαζόταν εδώ, έτσι ήρθα εδώ κοντά του πριν 8 μήνες. Είναι πολύ καλύτερα εδώ διότι 
δεν έχουμε χρήματα για να πληρώνουμε ενοίκιο. Τίποτα δεν συγκρίνεται με τη χώρα μου. Ακόμα 
κι αν έπρεπε να ζήσω σε ένα μικρό δωμάτιο, θα προτιμούσα να ζήσω στη Συρία. 

Είμαι από την πόλη Ιντλίμπ. Το σπίτι μου καταστράφηκε από αεροπορικές επιδρομές. Έχω πέντε 
παιδιά, τα τέσσερα βρίσκονται ακόμη στην Ιντλίμπ και μόνο ένα γιο έχω εδώ. Οι γιοι μου λένε 
πως είναι ακόμα πολύ άσχημα στην Ιντλίμπ. Μιλώ μαζί τους από το τηλέφωνο των γειτόνων μου. 

Ο σύζυγός μου είναι τυφλός και έτσι δεν μπορούσε να ζήσει άλλο πια στη Συρία. Το σπίτι μας 
βομβαρδίστηκε όταν ήμασταν ακόμα εκεί. Είμαστε πολύ μεγάλοι στην ηλικία και δεν 
μπορούσαμε να αντέξουμε άλλο πια αυτές τις συνθήκες. Ήταν πολύ δύσκολο. 

Ήμασταν τυχεροί που θα μπορούσαμε ακόμη να φάμε γιατί είχαμε τα δικά μας χωράφια. Αλλά οι 
συνθήκες διαβίωσής μας ήταν κακές. Ακούγαμε τα αεροπλάνα να βομβαρδίζουν παντού όλη την 
ώρα. Ζούσαμε στα χωράφια για λίγες μέρες και στη συνέχεια αποφασίσαμε να έρθουμε στο 
Λίβανο. 

Ήρθαμε εδώ με λεωφορείο. Μας πήρε 24 ώρες και υπήρχαν πολλά σημεία ελέγχου και στις δύο 
πλευρές των συνόρων. Πριν ήταν πιο εύκολο για τις αρχές του Λιβάνου να επιβάλουν άδειες 
παραμονής. Τώρα θα πρέπει να πληρώσεις 200 δολάρια το χρόνο για να ανανεώσεις την άδεια 
παραμονής. 

Δεν έχουμε άδειες, είμαστε παράνομοι. Αν φύγουμε από εδώ κινδυνεύουμε να μας συλλάβουν. 
Έτσι, δεν πάμε πέρα από τα δύο μέτρα εκτός των πυλών. 

Όλες οι οικογένειες εδώ έχουν προβλήματα. Το μεγαλύτερο πρόβλημά μας είναι η άδεια 
παραμονής μας. Έχουμε ό, τι άλλο χρειαζόμαστε εδώ, τρόφιμα, νερό, ηλεκτρικό ρεύμα. 
Μπορούμε να αγοράσουμε καύσιμα για την κουζίνα μας, παρόλο που έχουμε συνηθίσει στο 
κρύο. Στην Ιντλίμπ ο χειμώνας είναι κρύος, όπως εδώ. 

Το σπίτι μας στην Ιντλίμπ είχε δύο ορόφους. Είχαμε ζεστό νερό, μαρμάρινα δάπεδα, και ένα 
μικρό κομμάτι γης με σταφύλια και σύκα. Όλα μου λείπουν από τη Συρία, είχαμε την καλύτερη 
ζωή. Ακόμα και οι φτωχοί μπορούν να ζουν σε καλές συνθήκες. Ελπίζουμε να πάμε πίσω στο σπίτι 
μας μία μέρα. Μόλις τελειώσει ο πόλεμος θα πάμε πίσω.» 

  
 


	Ανθρωπιστική Βοήθεια – Εργαστήριο
	1. Πριν από το Εργαστήριο
	2. Δραστηριότητες
	Προετοιμασία
	Άσκηση 1
	Επιπλέον δραστηριότητα

	Άσκηση 2
	Επιπλέον δραστηριότητα



	Χαννάν – Ενημερωτικό Δελτίο
	Χαννάν Xασσάν Αλ Καλάφ, 20 ετών

	Φάτιμα- Ενημερωτικό Δελτίο
	Φάτιμα Χασλάν, 67 ετών


