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Πέμπτη, 22/10/2015 | Κοινωνία

Η Γιελντίζ και ο Μουσταφά «ήταν», το τονίζουν «ήταν», δάσκαλοι στην πόλη Ντερζόρ στην ανατολική Συρία.

Οι χαρές μιας απλής ζωής στην ανατολή ήταν η καθημερινότητα τους, έρωτας μοναδικός για τα
μαύρα αμυγδαλωτά μάτια της Γιελντίζ σφράγιζε το Μουσταφά και δόσιμο παντοτινό για εκείνο το
πρόωρα ασπρισμένο κεφάλι του Μουσταφά της, ήταν το αντίδωρο της Γιελντίζ. Παραμυθένιες
πραγματικά χίλιες και μια νύχτες εκεί στα σύνορα της Συρίας με το Ιράκ... Κι ο καλός Αλλάχ από εκεί
πάνω χαμογελούσε και τους χάριζε χαρές και παιδιά. Παιδιά στο σχολείο, παιδιά στο σπίτι. 

Πρώτα ο Μουσάμπ 12 χρονών σήμερα, μετά η Μαρενά εννιά χρονών, η Ρουά οκτώ... Τι ευτυχία
ήταν αυτή; 

Να σταμάτησε όμως να τους χαμογελά ο Αλλάχ, έστρεψε αλλού το βλέμμα του; Ποιος ξέρει; Ήρθε ο
πόλεμος. Το σχολειό βομβαρδίστηκε... Τα σπίτια ερήμωσαν... Σφίχτηκε ο ένας στην αγκαλιά του
άλλου... Οι εκρήξεις των βομβών σκέπαζαν τα βογγητά της Γιελντίζ σαν γεννούσε το Μουάντ.
Ενάμιση κοντά χρονών σήμερα αυτός. 

Ένα χρόνο τώρα περίκλειστη από τις δυνάμεις των ισλαμιστών η πόλη τους... «Άνθρωποι του Θεού δεν είναι ετούτοι» λέει ο Μουσταφά. Άνθρωποι του
Θεού δεν κάνουν τους πολέμους Μουσταφά... Ένα κοντά χρόνο είχαν να φάνε κανονικά στο σπίτι. Ότι έβρισκαν έτρωγαν... 

Το πήραν απόφαση. Σηκώσαν τα παιδιά στην αγκαλιά τους πήραν τις αναμνήσεις τους στην καρδιά τους και βάλαν το μυαλό τους μπροστά... Πάμε να
φύγουμε από εδώ είπαν. «Η Συρία δεν υπάρχει πια» λέει ο Μουσταφά. Κι ένα δάκρυ κυλά στ μαύρα αμυγδαλωτά μάτια της Γιελντίζ. Που σφίγγει στην
αγκαλιά της τον Σιχάμ. Ετούτος πάλι είναι μόλις πέντε ημερών. Γεννήθηκε την περασμένη Παρασκευή. Εκεί στην ακτή της Μικρασίας. Οι δουλέμποροι,
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μια και δουλειά περισσεύει, είδαν με καλό μάτι ετούτα τα γεννητούρια. Άλλα 1200 δολάρια. Κάθε ζωή που περνά καρσί τιμολογείται 1200 δολάρια. Ας
είναι και μια ζωή πέντε ημερών... 

Στη γραμμή στον καταυλισμό του Καρά Τεπέ στη Μυτιλήνη, άγνωστο πόσο κρατά ετούτη η γραμμή, ο Μουσταφά και η Γιελνίζ με τα πέντε τους
παιδιά... Περιμένουν να καταγραφούν. Να πάρουν τα χαρτιά που έχουν να παίρνουν και να φύγουν για τη Γερμανία? Εκεί θέλουν να πάνε. 

«Θέλουμε να ξαναγίνουμε δάσκαλοι» λένε... 

Μακάρι ο Αλλάχ να τους χαμογελάσει ξανά!
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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.
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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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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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