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Leatitia Tchakoute
«Να έχεις αφοσίωση, αποφασιστικότητα και εργατικότητα»

Εισαγωγή
Ονομάζομαι Leatitia Tchakoute, είμαι 24 χρονών και είμαι στην Κύπρο τα τελευταία 3 χρόνια. Είμαι
από το Καμερούν και ήρθα στην Κύπρο ως πρόσφυγας. Τώρα σπουδάζω στο Πανεπιστήμιο
Λευκωσίας και έχω ιδρύσει το Aphrogee, μια μικρή κοινωνική επιχείρηση με μοναδικά σχέδια,
εμπνευσμένα από την Αφρική, από Αφρικανούς τεχνίτες. Να σας ενημερώσω ότι μέρος των εσόδων
του Aphrogee διατίθεται για τη στήριξη των προσφύγων/ αιτητών ασύλου.

Τα πρώτα χρόνια στην Κύπρο
Όταν έφτασα στην Κύπρο, άρχισα να κοινωνικοποιούμαι και έγινα μέλος της Αφρικανικής
Κοινότητας εδώ, σοκαρίστηκα από το πώς συμπεριφέρονταν οι άνθρωποι (εννοώ τους Αφρικανούς
πρόσφυγες- μετανάστες). Μέσα από τις παρατηρήσεις μου, συνειδητοποίησα ότι τελικά ήταν
παρεξήγηση. Οι ντόπιοι πολίτες δεν είχαν καταλάβει τι σημαίνει να είσαι πρόσφυγας. Αλλά και οι
πρόσφυγες δεν είχαν καταλάβει γιατί έφυγαν από τη χώρα τους. Αυτά που ήξερα για τους
Αφρικανούς δεν είχαν καμία σχέση με αυτά που έβλεπα στην Κύπρο. Οπότε, αποφάσισα να
προσπαθήσω να αλλάξω την κατάσταση και άρχισα να ηχογραφώ τον εαυτό μου και να στέλνω σε
διάφορα άτομα της Αφρικανικής κοινότητας, για να τους ενθαρρύνω να γίνουν η καλύτερη εκδοχή
του εαυτού τους. Όμως δε μπορούσα να το κάνω μόνη μου, ήταν έντονο και το κοινό ζητούσε όλο
και περισσότερα.

Η στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν αποτελεί έγκριση του περιεχομένου της, το
οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των δημιουργών της. Η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή

Η ίδρυση του Aphrogee:
Σκέφτηκα ότι πρέπει να βρω κάτι άλλο να δείξω στην τοπική κοινότητα. Άρχισα να συνειδητοποιώ
ότι οι συμπατριώτες μου (η Αφρικανική Κοινότητα) είχαν δύναμη και όμορφες δεξιότητες, αλλά ο
τρόπος που λειτουργούσε η κοινωνία, δεν τους επέτρεπε να τα δείξουν. Σκεφτόμουν λοιπόν πώς
θα δείξω στους ντόπιους τι σημαίνει να είσαι πρόσφυγας και να τους κάνω να καταλάβουν ότι οι
πρόσφυγες είναι δυνατοί και έχουν καλές δεξιότητες. Άρχισα να παρατηρώ τις καταναλωτικές
συνήθειες των ντόπιων και πρόσεξα ότι στους περισσότερους αρέσουν τα εστιατόρια και τα ψώνια.
Οπότε αποφάσισα να αρχίσω τη δική μου μόδα, να φτιάχνω μπλουζάκια, κάτι εύκολο για μένα. Θα
χρησιμοποιούσα τα μπλουζάκια, για να προβάλω αφρικανικά μοτίβα. Έτσι, ίδρυσα το Aphrogee,
με σκοπό να προβάλω την ομορφιά που μπορούν να φέρουν οι Αφρικανοί στην Κύπρο. Μέσω του
Aphrogee, έχουμε την ευκαιρία να στηρίξουμε τους πρόσφυγες, χρησιμοποιώντας το ταλέντο τους
σε χειροποίητα προϊόντα. Επιπλέον, με τις πωλήσεις, ένα ποσοστό του κέρδους διατίθεται για τη
στήριξη των προσφύγων.

Κοινωνικές Επαφές
Οι πρώτες μου κοινωνικές επαφές ήταν οι φίλοι και συμπατριώτες μου στην Αφρικανική κοινότητα.
Ήρθα επίσης σε επαφή με το Phoenix Project που με βοήθησε στο έργο μου Afrogee, πώς να
διευθετήσω και να οργανώσω μερικά πράγματα και να λύσω μερικά ζητήματα. Γνώρισα επίσης
πολλούς Κύπριους που με στήριξαν πολύ με διάφορους τρόπους.

Οι δεξιότητες και τα Χαρακτηριστικά μου
Το πρώτο που θα έλεγα είναι ότι πρέπει να έχεις αυτοπεποίθηση. Να έχεις αισιοδοξία και πίστη
στη ζωή. Είμαι θρησκευόμενη και πιστεύω ότι για να είμαι ακόμη ζωντανή, σημαίνει ότι έχω κάτι
σπουδαίο να προσφέρω. Άλλο χαρακτηριστικό μου είναι η σκληρή δουλειά. Αυτό το
συνειδητοποίησα νωρίς και άρχισα να επενδύω στον εαυτό μου: αποφάσισα να τελειώσω το
σχολείο και να μπω στο πανεπιστήμιο. Είμαι πάντα αφοσιωμένη στους στόχους μου και
αποφασισμένη. Γενικά, είμαι άτομο που δουλεύω σκληρά και δε φοβάμαι την αποτυχία.

Συμβουλές σε μετανάστες, πρόσφυγες και αιτητές ασύλου
Θέλω πρώτα να τους πω ότι έχουν αποφασίσει να επιβιώσουν και να φύγουν από τη χώρα τους
και αυτό σημαίνει ότι υπάρχει κάποιος λόγος. Πολλοί άνθρωποι δεν κατάφεραν να φτάσουν εδώ,
επομένως εάν είσαι αρκετά τυχερός να τα καταφέρεις, πρέπει να θυμάσαι τους λόγους που σε
έφεραν εδώ. Πιστεύω ότι ο λόγος είναι για να δείξεις τον καλύτερο σου εαυτό. Έχεις κάτι μοναδικό,
που δεν έχουν όλοι. Η συμβουλή μου σε αυτούς είναι να δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό και να
ξέρουν ότι εάν είναι εδώ, σημαίνει ότι ακόμα έχουν την ευκαιρία να κάνουν το καλύτερο που
μπορούν.

Η στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν αποτελεί έγκριση του περιεχομένου της, το
οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των δημιουργών της. Η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή

PARTNERS
COORDINATOR

VEREIN NIEDERSÄCHSISCHER BILDUNGSINITIATIVEN E.V.
(VNB)
GERMANY
www.vnb.de

VIFIN, VIDENSCENTER FOR INTEGRATION
DENMARK

CENTRE FOR THE ADVANCEMENT OF RESEARCH AND
DEVELOPMENT IN EDUCATIONAL – TECHNOLOGY
(CARDET)
CYPRUS
www.cardet.org

UNIT – VEREIN FÜR KULTUR AN DER KARL-FRANZENSUNIVERSITÄT GRAZ
AUSTRIA
www.uni-t.org

CENTRO PER LO SVILUPPO CREATIVO “DANILO DOLCI”
ITALY
www.danilodolci.org

buildingsocialbridges.eu
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
or send a letter to Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an
endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot
be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

