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Το What’s Up σου έχει super
προσφοράρα. 1000’ προς όλους &
200MB μόνο με 4,03€

Δευ, 17/07/2017 - 14:54Ημερίδα με θέμα «Κόκκινα Δάνεια» από το Επιμελητήριο Λέσβου Ο Δημήτρης Μπάσης στο "Κτήμα Οινοφόρος" - Παρασκευή 21 Ιουλίου "Με ένα σφυρί και μια λούπα" στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου
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Παρασκευή, 22/01/2016 | Κοινωνία

Η Εσίλ είναι 18 χρονών. Ηρθε στη Λέσβο πριν από δύο ημέρες, με μία λαστιχένια βάρκα που έμπαζε νερά, ενώ η θερμοκρασία κινούνταν γύρω από
το μηδέν, χιόνιζε και οι άνεμοι έφταναν τα 4 με 5 μποφόρ. Πλήρωσε 600 ευρώ στον Τούρκο διακινητή, καθώς λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών
τής έκανε «έκπτωση».

 

Ταξίδεψε μαζί με τους γονείς της, τον 9χρονο αδερφό της, τη 12χρονη αδερφή της και τον 35χρονο ξάδερφό της.

Μεσοπέλαγα, η μηχανή της βάρκας χάλασε και περίπου 50 άτομα που επέβαιναν σ’ αυτήν -μεταξύ των οποίων και η Εσίλ με την οικογένειά της-
πάλευαν για αρκετή ώρα με την υποθερμία και τα κύματα. Διασώθηκαν από τις ελληνικές Αρχές και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στη στεριά, όπου τους
περίμεναν εθελοντικές οργανώσεις με ζεστά ρούχα και ένα φιλικό χαμόγελο.

Το «Εθνος» συνάντησε τη 18χρονη από τη Συρία στο Κέντρο Καταγραφής και Πιστοποίησης της Μόριας και δεχτήκαμε περισσότερες... ερωτήσεις απ’

50 € 69 €
Αθήνα - Μυτιλήνη

airtickets

                
ΛΕΣΒΟΣ News Πολιτική

(/articles/news-
Κοινωνία

(/articles/news-
Οικονομία

(/articles/news-
Αθλητικά

(/articles/news-
Πολιτισμός

(/articles/news-
Αστυνομικό Ρεπορτάζ

(/articles/news-
Εκπαίδευση
(/articles/news-

Εργασία
(/articles/news-Αγροτικά - Αλιεία

(/articles/news-
Περιβάλλον
(/articles/news-

Τουρισμός
(/articles/news-

Υγεία
(/articles/new

Ναυτιλιακά - Μεταφορές
(/articles/news-categories/naytiliaka-

Βιβλίο (/articles/news-

categories/lesviako-vivlio)

Μουσείο Σίγρι - Γεωπάρκο
(/articles/news-categories/moyseio-

Η Εσίλ ήρθε στη Λέσβο... ονειρεύεται να γίνει δημοσιογράφος
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όσες της υποβάλαμε.

Μόλις είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία έκδοσης των χαρτιών της -καθώς ήταν τυχερή και είχε βγάλει διαβατήριο πριν ξεσπάσει ο πόλεμος- και ήθελε να
μάθει για την Ελλάδα, με ποιον τρόπο θα πάει στην Αθήνα, πού μπορεί να αγοράσει έναν κρύο καφέ -σαν και αυτόν που κρατούσαμε στα χέρια μας-
για να πιει. «Είμαι από την πόλη Χομς», μας λέει, αλλά όταν τη ρωτάμε αν είναι Βόρεια ή Νότια, απαντά ότι δεν ξέρει, σηκώνοντας τους ώμους της. 
Το όνειρο 
Η Εσίλ ονειρεύεται να γίνει δημοσιογράφος. «Θέλω να βοηθήσω όσους μπορώ, γράφοντας γι’ αυτούς και τα προβλήματά τους», λέει με ένα
χαμόγελο στα χείλη, το οποίο ξαφνιάζει ευχάριστα και σκορπά αισιοδοξία, δεδομένων των κακουχιών που πέρασε η ίδια και οι δικοί της άνθρωποι.

Τη ρωτάμε πώς ήρθε στην Ελλάδα και γιατί έκανε το ταξίδι με τόσο άσχημες καιρικές συνθήκες. Χωρίς να χάσει ούτε για μία στιγμή το χαμόγελό της,
απαντά με φυσικότητα ότι έτσι έπρεπε να γίνει, εννοώντας τους δουλεμπόρους. 
Η διαδρομή που ακολούθησαν από τη Συρία έως τη Λέσβο, περιείχε πολλούς κινδύνους και έξοδα. «Φύγαμε από τη Συρία και πήγαμε στον
Λίβανο. Πληρώσαμε 8.500 δολάρια ο καθένας για να μας πάνε εκεί. 
Μετά, μπήκαμε σε ένα μεγάλο καράβι που μας πήγε στην Τουρκία. Είχε πεθάνει ο παππούς και μας είχε κάποια χρήματα κληρονομιά. Μ’
αυτά πληρώσαμε για να έρθουμε», λέει η Εσίλ. Τι τους υποσχέθηκαν οι διακινητές που πήραν τα χρήματα, λέει ότι δεν ξέρει, γιατί δεν ρωτάει γι’
αυτά και τα κανόνισαν οι γονείς της.

Στην Τουρκία πλήρωσαν ξανά 600 ευρώ για να περάσουν στη Λέσβο. Τώρα, θέλει να πάει στη Γερμανία και να ζητήσει άσυλο για να μείνει εκεί με
τους δικούς της. Εχουν συγγενείς στη Στουτγάρδη. Καθ’ όλη τη διάρκεια της συζήτησής μας, έχουν μαζευτεί τα μικρά αδερφάκια της γύρω μας, που
ακούνε χωρίς όμως να καταλαβαίνουν, δείχνοντας ωστόσο να αντλούν ευχαρίστηση. 
«Την Παρασκευή θα πάρουμε το πλοίο για Αθήνα και από εκεί θα πάμε στην Ειδομένη. Και μετά είναι τέσσερις μέρες ταξίδι», λέει σαν να
είναι το πιο φυσικό πράγμα στον κόσμο.

Η ιστορία της Εσίλ είναι ακόμη μία από τις εκατοντάδες χιλιάδες που ακούγονται στη Μόρια. Μόλις χθες, περισσότερες από 30 βάρκες έφτασαν στο
νησί, που μετέφεραν κοντά στα 1.700 άτομα. Ευτυχώς χθες είχε καλό καιρό στη Λέσβο και οι καιρικές συνθήκες ήταν καλές. Μάλιστα, στο λιμανάκι στα
Τσόνια, κοντά στον Μανταμάδο, κατέφθασε σκάφος άνω των 40 μέτρων με 200 πρόσφυγες και μετανάστες.
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Χρίστος Χριστάκος · ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Μας φλομώνουν καθημερινά με τέτοια δακρύβρεχτα και συγκινητικά άρθρα... για να μας κάνουν να αποδεχτούμε στην Ελλάδα και τα
υπόλοιπα 4 δις αναξιοπαθούντες του πλανήτη που ψάχνουν για ένα καλύτερο αύριο.. !!! Χωράμε να ευτυχίσουμε όλοι μαζί στην Ελλάδα
και στην Ευρώπη και θα έχουμε και εμείς ένα καλύτερο αύριο και όχι μόνο αυτοί;; Εάν χωράμε και θα ευτυχίσουμε κιόλας όλοι μαζί, τότε
πάω πάσο. “Η Εσίλ είναι 18 χρονών. Ήρθε στη Λέσβο πριν από δύο ημέρες, με μία λαστιχένια βάρκα που έμπαζε νερά, ενώ η
θερμοκρασία κινούνταν γύρω από το μηδέν, χιόνιζε και οι άνεμοι έφταναν τα 5 μποφόρ. Πλήρωσε 600 ε... See More

Like · Reply · 2 · Jan 24, 2016 9:45am · Edited

Μανολης Κουτσουμπακιδης Φιλίππου
Μαλλον δεν το επιτρεπει η θρησκεία της και η συν αυτω, ο περίγυρος της δηλαδή.
Like · Reply · Jan 22, 2016 10:35pm
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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: 

 

(/articles/news-categories/koinonia/i-kataskinotiki-

periodos-ton-proskopon-tis-lesvoy)

16/07/17 - 19:53
Η κατασκηνωτική περίοδος των Προσκόπων της Λέσβου (/articles/news-categories/koinonia/i-kataskinotiki-

periodos-ton-proskopon-tis-lesvoy)

Άλλο ένα όμορφο αλλιώτικο καλοκαίρι ζουν τα Λυκόπουλα (παιδιά ηλικίας έξη έως 11 ετών), οι Πρόσκοποι
(νέοι έφηβοι ηλικίας 12 έως 15 ετών) και οι Ανιχνευτές (μεγάλη έφηβοι ηλικίας 16 έως 18 ετών) των
Συστημάτων της Περιφερειακής Εφορείας Προσκόπων Λέσβου.
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Γνωρίζεις, ότι για να σωθεί ένας βαριά τραυματισμένος από τροχαίο ατύχημα χρειάζονται 20,30 ή ακόμη
και 50 αιμοδότες;

Γνωρίζεις ότι για να γίνει καρδιοχειρουργική επέμβαση χρειάζονται 10 έως 12 αιμοδότες;

Επειδή όλοι είμαστε ίσοι στην ανάγκη για αίμα σε καλούμε να λάβεις μέρος στην...
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