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Πέμπτη, 25/08/2016 | Κοινωνία

Xτες από μια ασήμαντη αφορμή ξεκίνησε μια πολύ οδυνηρή κουβέντα με μια ομάδα πρόσφυγες.

Ταξίδια Γαλλία από 495€
Γαλλοιταλική Ριβιέρα - Προβηγκία
& Λίμνες Βορείου Ιταλίας 7ημ. από
595€, με Πρωινό. Δείτε!
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Είχαμε,υποτίθεται, μάθημα αγγλικών αλλά σταμάτησα να μιλάω και άρχισα πλέον να ακούω αυτό
που ο καθένας είχε να καταθέσει ως τη δυσκολότερη στιγμή του ταξιδιού που αναγκάστηκε να κάνει.

Το λόγο πήρε ο Ισάμ Μασί. Λίγο Ούρντου, λίγο αγγλικά είπε.

"Ερχομαι εδώ και μαθαίνω ελληνικά. Μαθαίνω το "καλημέρα" και το "καλησπέρα", το "τι κάνεις;"
Έρχομαι για να μπορώ να λέω μια κουβέντα στη γλώσσα σας και να νιώθω καλύτερα. Χτες
βγαίνοντας την πύλη του στρατοπέδου είδα τον αστυνομικό που βλέπω πολλές φορές εκεί. Πέντε
μήνες πια, με ξέρει.

Σκέφτηκα με προσοχή τις λέξεις και περνώντας είπα "Καλημέρα σας, κύριε αστυφύλακα".

Εκείνος το μόνο που απάντησε ήταν "τα χαρτιά σου". Δεν τα είχα μαζί μου όλα μια και δεν τα
ζητούν για να βγούμε. Είπα στα αγγλικά πως δεν τα έχω, μου είπε να πάω να τα φέρω.

Πήγα και όταν του τα έδειξα δεν τους έριξε ούτε ματιά, μου έκανε νόημα με το χέρι να τελειώνω και να
φεύγω.

Στο ταξίδι μου έχω φάει ξύλο, έχω πεινάσει, μου έχουν πετάξει νερό με κουβά στην Τουρκία για να με διώξουν που κοιμόμουν κάτω από ένα
υπόστεγο και στη Λέσβο έχω φάει κλωτσιές τρεις φορές τους πέντε μήνες και αυτό δίχως να μετρώ τα άλλα, πως μου μιλούν, πως με
βλέπουν στον δρόμο, τα σπρωξίδια, τα δακρυγόνα, τις βρισιές. Προσπαθώ όλα τα να καταλάβω γιατί λέω μέσα μου, λογικά τόσοι
πρόσφυγες έχουν δημιουργήσει πρόβλημα. Όμως αυτό που είπα καλημέρα στα ελληνικά και δεν μου απάντησε καν αλλά με έστειλε να
πάρω τα χαρτιά που δεν είχε ανάγκη να δει...Αυτό με έχει πειράξει περισσότερο από όλα, όλο αυτόν τον καιρό.

Ξέρω είναι η ψυχολογία μου και δεν είναι λογικό αυτό το πράγμα, αλλά έτσι νιώθω".

 

Ο Ισάμ Μασί εγκατέλειψε το χωριό του που ρήμαξε από τους Ταλιμπάν, έφυγε μετά από το θάνατο του πατέρα του από νάρκες Ιταλικής εταιρίας που
πωλούνται στη Μέση Ανατολή φτιαγμένες από εργοστάσιο στην Ανατολική Ασία. Ο Ισάμ Μασί έχει πυροβοληθεί από όπλοΕυρωπαϊκού σχεδιασμού
και προέλευσης μέρη του οποίου φτιάχνονται από εργοστάσια Νορβηγικών συμφερόντων στην Ινδία. Ο Ισάμ Μασί από τότε που γεννήθηκε ζει σε
εμπόλεμη ζώνη και δεν ξέρει καν γιατί και ποιός πολεμάει ποιον. Ο Ισάμ Μασί δεν μπορεί να πει "καλημέρα" δίχως να του απαντήσουν "τα χαρτιά σου"
οι φωτισμένοι φύλακες του Ευρωπαϊκού πολιτισμού που τον βλέπουν σαν σκουπίδι που έπρεπε να μείνει εκεί πέρα να ψοφήσει. Καλημέρα λοιπόν
Ισάμ Μασί, από την ευρωπαϊκή Ελλάδα στην οποία χρειάζονται περισσότερα μόρια στις εθνικές εξετάσεις για να περάσεις ένστολος παρά δάσκαλος...

Καλημέρα από τη χώρα που για ένα πενιχρό μηνιάτικο θυσιάζει τα παιδιά της, την ανθρωπιά της και χτυπάει τους πλέον αδύνατους γιατί έτσι έχει
διδαχτεί από τα γεννοφάσκια...

 

Γιώργος Τυρίκος Εργάς

Λέξεις Κλειδιά: 
Γιώργος Τυρίκος-Εργάς (/articles/free-tags/giorgos-tyrikos-ergas)

Τι αποφασίζουν τα
Δικαστήρια για τις συντάξεις;

Δικαιώνονται οι Συνταξιούχοι
για τις μνημονιακές περικοπές;
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(/articles/news-categories/koinonia/diakopi-

ydrodotisis-se-4-periohes)

17/07/17 - 17:18
Διακοπή υδροδότησης σε 4 περιοχές (/articles/news-categories/koinonia/diakopi-ydrodotisis-se-4-periohes)

Η ∆ΕΥΑΛ σας ενηµερώνει ότι τη Δευτέρα 17/07/2017 από ώρα 22:00 μµ έως την Τρίτη 18/07/2017  ώρα
07:00 πµ θα γίνει διακοπή υδροδότησης στις περιοχές των Αλυφαντών, Αγίου Νεκταρίου, Λακέρδας και
στο Γαϊδαρανήφορο λόγω ελέγχου του δικτύου.

...

(/articles/news-categories/koinonia/ethelontiki-

aimodosia-sta-loytra)

17/07/17 - 16:58
Εθελοντική Αιμοδοσία στα Λουτρά (/articles/news-categories/koinonia/ethelontiki-aimodosia-sta-loytra)

• ΔΩΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΠΑΡΟΝ ΣΤΗΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017, 5.00 – 10.00 ΜΜ. ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΤΡΩΝ
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(/articles/news-categories/koinonia/ki-omos-

symvainei-kai-ayto-klopes-sti-seismoplikti-vrisa)

16/07/17 - 21:31
Κι όμως συμβαίνει και αυτό: κλοπές στη σεισμόπληκτη Βρίσα (/articles/news-categories/koinonia/ki-omos-

symvainei-kai-ayto-klopes-sti-seismoplikti-vrisa)

Τα πρώτα κρούσματα κλοπών άρχισαν να εμφανίζονται στη Βρίσα και όλα δείχνουν ότι η αστυνόμευση
ατόνησε.

Στο ιστολόγιο  "Κάτω από τον Πλάτανο" (http://vatera.gr/platanos/?p=17877) διαβάζουμε: 

 

Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ
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