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Δευτέρα, 14/11/2016 | Κοινωνία

Το πραγματικό πρόσωπο του πολέμου στη Συρία είναι το καμένο από τη φωτιά του πολέμου πρόσωπο της εννιάχρονης Αμινέ, στο δημοτικό
καταυλισμό προσφύγων, στον Καρά Τεπέ. Η ελπίδα της ειρήνης είναι ζωγραφισμένη στο καμένο πρόσωπο της Αμινέ. Παίζει βιολί, ζωγραφίζει,
τραγουδά κι ονειρεύεται να γίνει κάποτε γιατρός?να γυρίσει πίσω στην πατρίδα της, στο Χαλέπι. Καμένο πρόσωπο, καμένη πατρίδα, καμένη ζωή;
καμένα όνειρα;

 
Η Αμινέ έφτασε στη Λέσβο πριν από περίπου τρεις μήνες, με τα έξι αδέλφια της, τέσσερα αγόρια και δυο κορίτσια και τους γονείς τους. Όπως λέει η
μητέρα της, «έφυγαν από την κόλαση στο Χαλέπι», η Αμινέ τραυματισμένη βαριά, με καμένο το πρόσωπό της και μεγάλο μέρος του σώματός της.
Τραυματισμένο, με σοβαρά κινητικά προβλήματα πλέον, γλύτωσε κι ένα από τα αδέλφια της. Πέρασαν τα τουρκοσυριακά σύνορα κι ένα πρωί βγήκαν
στη Λέσβο. Πρώτα στο hot spot της Μόριας και μετά στο δημοτικό καταυλισμό. Σε ένα πλαστικό σπιτάκι από τότε, στη «γειτονιά» των Σύρων
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Η Αμινέ παίζει βιολί στη Μυτιλήνη και περιμένει επείγουσα ιατρική βοήθεια

http://www.lesvosnews.net/
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CKnSbN8ltWZ_6LdCgbJDtDM7u2rpJyYaOvYsFi5j0_QgQASD2_PweYK2CgICgDKABzIer3wPIAQKoAwHIA8kEqgTwAU_QJ-leRvfDsyEJMqcJ2usx7vrhI3-NCCE9IzjYhl5DWdLI6-h72oDcpJl2OtOUtwDg6SKaZwi4u20eT8Xn4L070Yter8sF_zMbiSRFg3oA9gStUwoIliGRk8d7R4_2Y6FzX49tHxier5my5uO7m3KxpDJEHR0dHd2s2gAKw_V_pMpvpbawckQw4aBjIZ3cH2FaFQDpv2f_8LK0zPjLCJVSz_qGCflLLZsMNdwLdqK_Gna6viGephTXUlrmG8rzjXjLyUe7BY-yM_fKw1WpZpGxrz1-caEI4HAvghuSB2ofnG74BPRfqkjCwDefISh0kJAGAaAGAoAHksm2A4gHAZAHAqgHpr4b2AcB0ggECAAQArEJ6-Vzx6nlrbLYEww&num=1&cid=CAMSeQClSFh3NHfj1ReS_Uvf9FB4PvsV8nNLhCcmffQNER9AXAvYjlwnC1BxwcyscxC0DDjQiCofp7rBKzqxrIhC0ifidDCrCDiH7Q72-IaHzRNE_0m-EzS3GR9WAaSHFO8DLT4sgxCvQjZ1fQY0zuou5GjtOedqZnweABs&sig=AOD64_2dKz4E8qYh8qhcabEphRTjIJp-Bw&client=ca-pub-0717098002540077&adurl=https://www.iforex.gr/landing_pages/br3/gr/ForexBeginners96ND/%3Fcontent%3DForexBeginners96ND%26creg%3D3%26SID%3D460668%26extid5%3D:A-188299665251:C-5920736931:cm-728430706:ag-38810208180
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/ygeia/aplirotes-gia-mines-oi-katharistries-ton-kentron-ygeias-lesvoy
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politismos/epistoli-gia-ti-synaylia-tis-eleonoras-zoyganeli-sti-mytilini-na
http://www.lesvosnews.net/sites/default/files/kcfinder/images/mpasis.jpg
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CemCvN8ltWZPqMcSpbPykjvgFzu7auknBgo69iwWLmPT9CBABIPb8_B5grYKAgKAMoAHMh6vfA8gBAqgDAcgDyQSqBPQBT9DW8_AO1wl9M6J93E7evtTY5sl4a-FIykaO0pffvRNnHNEaW0GYbl1LhXXb8hhe-xt-tv3zTPrvKgnQFKwBE373MR130V_LPH7gg-3zIybRmZeHr-R5bGIyDgvHxIfK-x7FnfTy3SeLCehjYC3P3jjCO2t8OMzoNdtR7QZs27lwTr4yGXL4g5IgA2exC94hGTXUfmpDyUZ94tIUXL9jLSqxN9t6FGhxVsJIu52BjxANRwur_kiH5niGUXSA5V8SKKEK7ry_vggwtF0JQXMjGrlc7-IFB6lmLksVOUvcKskoPxGfOdv3sHZgRy4NY6mFngLR25AGAaAGAoAHksm2A4gHAZAHAqgHpr4b2AcB0ggECAAQArEJ6-Vzx6nlrbLYEww&num=1&cid=CAMSeQClSFh3v6znMpFe5qz93Co1dOntkZzFSd240mWl_ETA1Z0Ov6zk_EcdzyrZlta13_10C1jHIiNQGFjT9WNri-oO3SgPJH_13bKQ7N6OXe0y3z1ofcRD38LJChJBD4GFAbwVN7gaPx1XWxwsQ8rT-saJ7Kpr136eyUQ&sig=AOD64_0GPGiKste2JSvRrXd6rU2uyVgspw&client=ca-pub-0717098002540077&adurl=https://www.iforex.gr/landing_pages/br3/gr/ForexBeginners96ND/%3Fcontent%3DForexBeginners96ND%26creg%3D3%26SID%3D460668%26extid5%3D:A-188299665110:C-5920736931:cm-728430706:ag-38810208180
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C-oqwN8ltWdTlM4f5bMySq5AG6q74jkqx5IvEtAXAjbcBEAEg9vz8HmCtgoCAoAygAc6rnN4DyAEDqQKet2vB01ezPqgDAcgDyQSqBPUBT9Dl29RTFUuIjnpyW0QD8F6yVJNTmX_BbtIL0n8cNDaKVyC1lcSJ85vTiAuyxXIxxKkTTENDfclSuPG1LN9ce0VXQhljrnNsjzUuhhT6SwnbIO4tX0v-py2yuQS5tq-We6yBiFAsEyU4pWYbMm0BLWnpzclxx-MMfu7vysFcYS-48Zi4Q0fczDk_Sqx92TxqCU4wV1C5iAKiPOHg4qm2mzZg7Si4OKyL-kSyB1uvaGxlS3HHAh_JcjZeu-0M3n7IYh40_sVv2kF4skRs7yZpmtysPD40PyrWfDQ71BIKMUmoRVh7LEoEbEj24YzeqHAxLbntppiQBgGgBgOAB5rU4yGIBwGQBwKoB6a-G9gHAdIIBAgAEAKxCczKRJVxX8qX2BMC&num=1&cid=CAMSeQClSFh3jsyXblRS-54Ax5_0HUtXEE-VBX6l4jJD0wVdYrfXi4o2DTtP8vpEbh3v3UMcJ-9kIvSAZ6SD3Xd1EaXnG_Q8pLcTu4hAqrmwf3WJefdU-JDQUAA4a-KDE2z4SCi8wDOKFWiGHB03rjWzd9pObSeEbGN1lYM&sig=AOD64_04BXj-AoIq0D6OQbCFzjL-L9Z2iw&client=ca-pub-0717098002540077&adurl=https://www.homee.gr
http://www.lesvosnews.net/
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politiki
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/oikonomia
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/athlitika
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politismos
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/astynomiko-reportaz
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/ekpaideysi
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/ergasia
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/agrotika-alieia
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/perivallon
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/toyrismos
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/ygeia
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/naytiliaka-metafores
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/lesviako-vivlio
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/moyseio-sigri


προσφύγων. Παίζει στα χώματα με τα άλλα προσφυγόπουλα, πάντα με ένα κόκκινο καπέλο, με
κινήσεις σα να προσπαθεί «να κρύψει» ό,τι μπορεί να κρυφτεί από το παραμορφωμένο της
πρόσωπο. Πάει βόλτα με το καροτσάκι τα μικρά της αδέλφια, σκυφτή, σα να προσπαθεί να
αποβάλλει την εικόνα της? «Δε τη βλέπουν και θέλει να πιστεύει πως αφού δεν τη βλέπουν δεν είναι
κι έτσι?» λένε όσοι τη γνωρίζουν.
 
Τα όνειρά της, είναι όπως τα όνειρα των εκατοντάδων προσφύγων στον Καρά Τεπέ, να φύγουν
κάποτε από το νησί. Ευάλωτες ομάδες ή όχι, ετούτοι οι άνθρωποι, ανάμεσά τους κι ετούτοι οι εννέα
άνθρωποι, επτά παιδιά, από τα οποία δυο σχεδόν ανάπηρα, κι οι γονείς τους εγκλωβισμένοι στο
νησί, εγκλωβισμένοι στην Ελλάδα, μη τύχει και περάσουν στην Ευρώπη και ρυπάνουν τον
πολιτισμό της! Παρά τούτο όμως, ο ευρωπαϊκός πολιτισμός είναι στην ψυχή της εννιάχρονης
παραμορφωμένης Σύριας. Από την πρώτη μέρα που έφτασε στον καταυλισμό, στο κοντέϊνερ της
οργάνωσης «ART Angels Relief Team» μαθαίνει να παίζει βιολί. Της αρέσει να ζωγραφίζει μουσικά
όργανα. «Θαρρείς και ξεχνά μέσα από τη μουσική τους πόνους που έζησε, την προσφυγιά», λένε η
Άνχελα Μαρία Αρμπελάεζ και η Μαρία Φραντέσκα Ρόκκα, που έχουν αναλάβει το δύσκολο έργο να

στηρίξουν τα παιδιά πρόσφυγες. Και προσθέτουν : «Παιδιά που βρίσκονται σε μειονεκτική κατάσταση να παίζουν βιολί και να αγαπήσουν τη μουσική
μετά από όσα έχουν περάσει. Η Αμινέ, η Άμνα μας είναι ένα κορίτσι σημαδεμένο από τον πόλεμο. Η μουσική όμως τη βοηθάει να επουλώσει τις
πληγές του πολέμου, της θυμίζει τι έχασε στο μισοτελειωμένο της ταξίδι. Όταν πιάνει το βιολί στα χέρια της εκφράζει τη θλίψη της, αλλά επίσης αποκτά
αυτοπεποίθηση και μαθαίνει να αποδέχονται αυτό που είναι τώρα».
 
Αλλά καλή η μουσική, καλά τα μαθήματα βιολιού, πού είναι όμως, οι μεγάλες ανθρωπιστικές οργανώσεις, οι ποικιλώνυμοι οργανισμοί που
διαχειρίζονται τα πολλά εκατομμύρια ευρώ για το προσφυγικό; Πού είναι όλοι ετούτοι σε ετούτη την ιστορία; Να αγκαλιάσουν τη Αμινέ, να τη
μεταφέρουν σε ένα σύγχρονο νοσοκομείο, να καλυτερέψουν τη ζωή ετούτης της φαμίλιας που μαραζώνει στο πλαστικό σπιτάκι, στις σκόνες, τις
λάσπες και τους αγέρηδες του Καρά Τεπέ της Μυτιλήνης; Που είναι οι διακηρύξεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και προπάντων αυτές των
δικαιωμάτων των παιδιών; Σε αναμονή μιας αγκαλιάς και μιας ανθρώπινης στοργής, η εννιάχρονη Αμινέ σκύβει το κεφάλι, το κόκκινο της καπέλο
σκεπάζει ένα κομμάτι από το παραμορφωμένο της πρόσωπο και κουνάει πάνω κάτω το δοξάρι?
 
Ζητείται άνθρωπος;
 
 
 
Στρατής Μπαλάσκας / ΑΠΕ - ΜΠΕ
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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.
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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: 
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Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ
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