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Παρασκευή, 11/09/2015 | Κοινωνία

«Έφυγα από την Συρία πριν από ένα  χρόνο και έζησα για μια περίοδο στο Λίβανο. Από το Λίβανο, πήγα στην Τουρκία όπου έμεινα για 4 μέρες.

 
Στην Τουρκία ξοδέψαμε 200 δολάρια για 4 ημέρες και πληρώσαμε 1.200 δολάρια ο καθένας στον διακινηνητή... Έφτασα στο νησί πριν από 8-9 μέρες.
Δεν ξέρω ακριβώς πού. Περπατήσαμε από τις 6 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Στο λιμάνι της Μυτιλήνης δέχθηκα σωματική επίθεση από την
αστυνομία.
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Ήταν 5 Σεπτεμβρίου 2015. Στεκόμουν στην ουρά για την καταγραφή. Ήμουν πολύ κοντά στο γκισέ,
είχα μπροστά μου 4 άτομα, υπήρχαν πολλές φωνές και αμέσως μετά το γραφείο για τις εγγραφές
έκλεισε, γεγονός που έκανε τους ανθρώπους να θυμώσουν. Λίγο αργότερα, έφθασαν 6-7
αστυνομικοί και τους χτύπησαν. Χτύπησαν έναν άνθρωπο στο κεφάλι και εμένα στα μάτια.
Έπεσα στο έδαφος και αιμορραγούσα. Είδα το ασθενοφόρο, αλλά κανείς δεν με βοήθησε.
Πήγα στην αστυνομία, τους έδειξα τα μάτια μου και ζήτησα βοήθεια, το μόνο που μου είπαν
ήταν: «πήγαινε στο φαρμακείο». Βγήκα έξω και είδα πάλι το ασθενοφόρο και τους ζήτησα να
με βοηθήσουν, αλλά αρνήθηκαν.
Είδα ένα αυτοκίνητο της αστυνομίας, το σταμάτησα και ζήτησα βοήθεια και πάλι, αλλά κανείς
δεν με βοήθησε. Έτσι παρέμεινα στο δρόμο, κάθισα στο έδαφος και τύλιξα τα μάτια μου με
ένα μπλουζάκι. Ήπια λίγο νερό και πήρα ένα ταξί με τους φίλους μου. Το ταξί μας άφησε στο
Καρατεπέ. Φτάσαμε περίπου στις εφτά και μισή το βράδυ.
Την επόμενη μέρα, ο γιατρός των MSF με περιέθαλψε εδώ, στον καταυλισμό του Καρατεπέ. Με
έστειλε στο νοσοκομείο. Εκεί, οι γιατροί έβγαλαν ακτινογραφία και μου έδωσαν μια αναφορά.
Μάλλον, έχω κάταγμα. Η αναφορά είναι γραμμένη στα ελληνικά.

Θέλω να πάω στην Αθήνα και στη συνέχεια στη Γερμανία, αλλά μου τελειώνουν τα χρήματα. Εάν η κατάσταση δεν αλλάξει εδώ, θα πρέπει να πάμε
πίσω στην Συρία.
Έφυγα από την Συρία λόγω του πολέμου και γιατί δεν είχα δουλειά. Νιώθω φόβο για τα πάντα, για την Συρία και την τωρινή κατάσταση. Δεν ξέρω
τίποτα, είμαι μπερδεμένος. Περίμενα μια διαφορετική κατάσταση, καλύτερη από αυτή που ζω. Δεν ξέρω τι μπορώ να κάνω ή τι πρέπει να κάνω τώρα.
Δεν έχω συγγενείς στην Ευρώπη, έχω μόνο ένα φίλο. Εδώ είμαι με δύο φίλους μου. Είναι κι εκείνοι  μπερδεμένοι και φοβούνται.
Δεν περίμενα αυτό το είδος της συμπεριφοράς από την ελληνική αστυνομία. Ακόμη και στα ζώα δίνουμε  νερό και τροφή και τα
φροντίζουμε.
 
Θέλω απλώς να πω ένα ευχαριστώ σε εσάς, τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα, γιατί μας βοηθάτε. Χωρίς εσάς, αυτός ο καταυλισμός θα ήταν
γεμάτος ασθένειες».
 
Πρόσφυγας από τη Συρία, 28 χρονών
 
αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα των "Γιατρών Χωρίς Σύνορα"
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Bill Kores
Νικο ναεγι,Οσον αφορα το βλεμμα των μεταναστων Μην ανησυχεις μαλλον πασχεις απο το συνδρομο του ανεραστου βαρυμαγκα που εχει
μαθει αν εκφραζεται μονο με τα μπρατσα του και νομιζει πως ολοι ψαχνονται για ξυλο!Εγω καθε μερα μαζι με αυτους τους ανθρωπους
ημουν δεν με πειραξε κανεις..
Like · Reply · Sep 12, 2015 12:17am

Nikos Nick
Bill Kores ...παρτους και εσυ στο κρεβατι σου εφοσων δεν τους φοβασαι ......Αλλα και εσυ απο τα λαμογια εισαι και ησουν που
τους εκμεταλευοσουν ..... 
Υ.Γ απο τον τροπο που απαντας μαλλον εσυ πασχεις απο το συνδρομο του ανεραστου βαρυμαγκα  
Μετα τις εκλογες που θα κλεισουν τα φωτα και θα ξανα γεμισει ο τοπος μας αλλα δυστυχως τοτε δεν θα μας ακουει κανεις , τοτε
μιας και θα μας ξεπερασουν σε πληθυσμο παρτους στο σπιτι σου ολους , η φυγε απο το νησι να μεινουν αυτοι 
βεβαια ξεχασα εσυ δεν εχεις προβλημα με τους μεταναστες , μιας και οικονομας.... απο αυτους

Like · Reply · 1 · Sep 12, 2015 3:33pm · Edited

Στυλιανή Μενδώνη
σταματηστε επιτελους να τα βαζετε με τους μουσουλμανους.εμεις ειμαςτε πολυ πιο χειροτεροι.ασχοληθητε με κατι αλλο .....αυτοι δεν
ερχονται για να μεινουν.μια δυο μερες το πολυ μενουν.εχω παει συρια τυνησια και μας εχουν φερθει πολυ πιο ωραια απο κατι αγροικους
εδω περα.καποτε πρεπει να σταματησει αυτος ο ρατσισμος.ανθρωποι ειναι και αυτοι οπως ολοι εμεις

Like · Reply · 1 · Sep 11, 2015 11:04pm

Nikos Nick
φανταζομαι στελλα οταν πηγες συρια-τυνησια δεν εχεζες οπου εβρισκες ,ουτε πετουσες οτι σκουπιδι υπηρχε πανω σου (ασχετα
αν ακριβως διπλα σου υπηρχε καδος )και φανταζομαι τελος δεν κοιταζες τους ντοπιους με υφος χιλιων βαρωνων και ετοιμη με το
παραμικρο να ψαχτεις για καβγαδακι ....?

Like · Reply · 1 · Sep 11, 2015 11:19pm

Στυλιανή Μενδώνη
ντροπη και αισχος στους αστυνομικους....τι νομιζουν πωσ κανουν?δεν μπορουν να φερθουν πιο ομορφα σε αυτους τους αν8ρωπους?
ταλαιπωρημενοι και πονεμενοι ανθρωποι ειναι πως τους φερονται ετσι?ντρεπομαι...........αλλα βεβαια ξεχασα υπαρχουν και πολλοι
ρατσιστες αλλα θα θελα να τους δω πως θα εκαναν αν ηταν αυτοι σε αυτη τη θεση......σαν δεν ντρεπομαστε λιγο.ελεος πια

Like · Reply · 2 · Sep 11, 2015 11:22pm · Edited

Nikos Nick
μιας και εχω κανει εξωτερικο , πιστεψε με στην αρχη τουλαχιστον ημουν τοσο φοβισμενος και ψαρωμενος που στεκομουν σχεδον
σουζα , οποτε δεν υπηρχε λογος καποιος να μου επιβαλει την ταξη ....Εδω μιλαμε για ανθρωπους που περνουσες τελευταιες

Newest
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σουζα , οποτε δεν υπηρχε λογος καποιος να μου επιβαλει την ταξη ....Εδω μιλαμε για ανθρωπους που περνουσες τελευταιες
μερες απο διπλα σου και εκλανα στην κυριολεξια και σε κοιτουσαν με τετοια εχθρα και απειλη λες και τοσες μερες ποιος τους ταιζε
, ποιος τους καθαριζε και ποιος με τα λιγοστα που διαθετει προσπαθουσε να τους βοηθησει .. 
Θαρρεις ολοι εδω που μπαινουμε και γραφουμε τοσους μηνες δεν καναμε υπομονη και πραγματικα πιστεψε με σχεδον ολοι
προσπαθουσαν ο καθενας ξεχωρ... See More

Like · Reply · 1 · Sep 11, 2015 11:31pm · Edited

Μανολης Κουτσουμπακιδης Φιλίππου
Εγω πάλι ξέρω ότι μαρτυρία χωρίς ονοματεπώνυμο, απλά δεν έχει καμία σημασία, τι ξέρουμε για αυτόν τον άνθρωπο? ειναι πράγματι από
την Συρία? στην Συρία βεβαια έγινε πόλεμος, και μάλιστα εμφύλιος, σκληρός, υπήρξαν θύματα αλλά και θυτες.....που ανήκει αυτός ο
κύριος?

Like · Reply · 1 · Sep 11, 2015 10:54pm

Nikos Nick
Σα δε ντρεπεστε αλητες ....Μονο που δεν μας πηδηξαν εδω στο νησι..... και μας λενε οτι τους συμπεριφερθηκαμε και ασχημα ....Ποιοι εμεις
οι ευρωπαιοι χριστιανοι που τοσα χρονια ειμαστε για ολη την ανατολη οι κακοι τρομοκρατες ,κακοι χριστιανοι που ξεκιναμε τους πολεμους
που , που ,που και τοσα ολα ..... 
Αμα δεν τους αρεσει να κατσουν στην χωρα τους να λυσουν τα προβληματα τους και ας μεινουν εδω πολυ ευχαριστως τα γυναικοπαιδα . 
Ας πανε σε μουσουλμανικες χωρες να φανε καλα ..... 
400 χρονια ειμασταν σκαλβωμενοι απο τους μουσουλμανους ,αλλα παρολαυτα ο Ελληνας δειχνει μεγαλοψυχια σε ολα του 
Λιγακι ακομη και θα φευγαμε απο το νησι για να μεινουν αυτοι....  
Ντροπη σας και ευχομαι να μην ερθει η ωρα ποτε τα παιδια σας-οικογενειες να απειληθουν ποτε απο αυτους τους ''μεταναστες''

Like · Reply · 4 · Sep 11, 2015 5:12pm · Edited

Vassilis Papadopoulos
Στην αρχή νόμιζα ότι τρολλαρεις αλλά τελικά έχεις σοβαρό πρόβλημα φιλε....

Like · Reply · 3 · Sep 11, 2015 6:59pm

στρστης μεστρος
το προβλημα το χεις εσυ.αντε τραβα σηκωσε καμια βουλγαρικη σημαια

Like · Reply · 1 · Sep 11, 2015 8:53pm

Nikos Nick
Stratis Mst σε ευχαριστω Στρατη .Δυστυχως εχει χαθει η λογικη απο καποιους....Η μυτιληνη επισημα ειχε πανω στο νησι πανω
απο 29.000 μεταναστες (δηλαδη οσο ολη η μυτιληνη) Το νησι μας στην κυριολεξια ειχε γινει ενα μπουρδελο....γεματο σκατα -
σκουπιδια παντου και ενα υφος απειλητικο το οποιο εγω προσωπικα τις τελευταιες μερες το ενιωθα εντονα στο πετσι μου ....Λιγο
ακομη και θα γινοταν το μπαμ, ειμαι σιγουρος .Παρολαυτα υπαρχουν ακομη και τωρα ανθρωποι (θελω να πιστευω πως ο
παραπανω ''κυριος'' Vassilis Paadopoulos -δεν ειναι μυτιληνιος) που λενε πως αυτοι οι ''μεταναστες ΄΄κακοποιηθηκαν ....Φιλε
papadopoulo θα το ξανα πω (αν αισθανεσαι οτι οι μεταναστες κακοποιουνται στο νησι μας )παρε τους στο σπιτι σου και βαλε τους
και μεσα στο κρεβατι σου ...να αισθανονται σιγουρια . 
Υ.Γ ψαξτο παντος λιγο διοτι εχεις σοβαρο προβλημα ....

Like · Reply · 2 · Sep 11, 2015 9:11pm
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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

 
...

(/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: 
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