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Η φωτογραφία τους σε αυτό το πρώτο τους βήμα στην Ευρώπη την περασμένη Κυριακή το πρωί στην Κάγια της Σκάλας
Συκαμνιάς από τον Στρατή Τσουλέλλη συγκλόνισε. Ο Μαρβάν Άσαντ Μότζο από το ερειπωμένο Χαλέπι της Συρίας. Στην
πλάτη του, σαν σύγχρονος Αινείας, όλη του η περιουσία.

 

Μαρβάν, Αμπίρ, Αμπντού

Η φωτογραφία τους σε αυτό το πρώτο τους βήμα στην Ευρώπη την περασμένη Κυριακή το πρωί στην Κάγια της Σκάλας
Συκαμνιάς από τον Στρατή Τσουλέλλη συγκλόνισε. Ο Μαρβάν Άσαντ Μότζο από το ερειπωμένο Χαλέπι της Συρίας. Στην
πλάτη του, σαν σύγχρονος Αινείας, όλη του η περιουσία.

Η τυφλή γυναίκα του Αμπίρ Ναζντάτ Άμπντο. Και στην αγκαλιά του το 14 μηνών παιδί του, ο Αμπντού Ελ Μελίκ.

Μια βόμβα διέλυσε το σπίτι τους. Ολόκληρη τη ζωή τους. Σα να μην έφταναν όλα αυτά, σε έναν βομβαρδισμό η γυναίκα
τυφλώθηκε, ενώ δε νιώθει και τα άκρα της από τα γόνατα και κάτω. Σα να μην έφταναν όλα αυτά, να κι ο διαβήτης. Στο
Νοσοκομείο της Μυτιλήνης από χτες νοσηλεύεται με κρίσεις υπογλυκαιμίας.

Η μάνα τυφλή, τρέχοντας να γλιτώσει κάποια στιγμή, της έφυγε το παιδί από τα χέρια. Χτύπησε στο κεφάλι. Η τραγωδία
δεν έχει τελειωμό… Το παιδί είναι πια υδροκέφαλο. Πρέπει λέει να χειρουργηθεί αμέσως από ειδικό παιδονευροχειρούργο.
Στην Αθήνα, στο εξωτερικό, ποιος ξέρει;

Τρία χρόνια ταλαιπωρούνται ο Μαρβάν και η Αμπίρ. Πρόσφυγες από το Χαλέπι στην ίδια τους τη χώρα, μετά στην
Τουρκία. Μαζεύοντας πλαστικά, χαρτιά και παλιοσίδερα για ανακύκλωση μάζεψε τα χρήματα για την «τιμή του
τετιμημένου». Τα λεφτά για το μεταφορέα που θα τους περνούσε στην Ελλάδα. 500 δολάρια για τον καθένα τους. 1.500
δολάρια και για τους τρεις...

Από τότε που τυφλώθηκε η γυναίκα του, ο Μαρβάν παλεύει. Σύντροφος πρώτα κι εδώ και 14 μήνες πατέρας και μάνα
ταυτόχρονα.

Τι ζητά; Μια χώρα που να μπορέσει να απαγκιάσει για να βοηθήσει τη γυναίκα του και το παιδί τους στα πολύ σοβαρά
προβλήματα υγείας τους. Στο Ντόρτμουντ της Γερμανίας, ίσως, όπου βρίσκεται ήδη ο αδελφός της νεαρής τυφλής μάνας.

Στο Νοσοκομείο της Μυτιλήνης, τρεις άνθρωποι πρόσφυγες με όλη τη σημασία της λέξης από τον πόλεμο της Συρίας.
Ιστορίες που συγκλονίζουν, άνθρωποι που ζητάν βοήθεια...

Στρατής Μπαλάσκας - ΑΠΕ

(/apopseis/178-
palmoi-tis-

vatoysas-apo-
to-1980)

178 «Παλμοί της
Βατούσας» από το

1980! (/apopseis/178-
palmoi-tis-vatoysas-

apo-to-1980)

(/apopseis/to-
makrino-

taksidi-tou-
kosta-doyka)

Το μακρινό ταξίδι του
Κώστα Δούκα
(/apopseis/to-

makrino-taksidi-tou-
kosta-doyka)

(/apopseis/mnimi-
antoni-

platona)
Μνήμη Αντώνη
Πλάτωνα  

(/apopseis/mnimi-
antoni-platona)

(/apopseis/edo-
einai-to-

aprovlepto-
taksidi)
Εδώ είναι το

απρόβλεπτο ταξίδι…
(/apopseis/edo-einai-
to-aprovlepto-taksidi)

(/apopseis/poia-
i-

symparastasi-
mas)
Ποια η

συμπαράστασή μας;
(/apopseis/poia-i-

symparastasi-mas)

ΆΡΘΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ



http://www.emprosnet.gr/
https://www.facebook.com/emprosnet/
https://twitter.com/emprosnet
https://www.youtube.com/channel/UCt2TvXb-D_ID-ILOI15QOVg
http://www.emprosnet.gr/apopseis/content/10717-xronografima
http://www.emprosnet.gr/article/author/24301-emprosnet
http://www.emprosnet.gr/article/author/24301-emprosnet
http://www.emprosnet.gr/apopseis/178-palmoi-tis-vatoysas-apo-to-1980
http://www.emprosnet.gr/apopseis/178-palmoi-tis-vatoysas-apo-to-1980
http://www.emprosnet.gr/apopseis/to-makrino-taksidi-tou-kosta-doyka
http://www.emprosnet.gr/apopseis/to-makrino-taksidi-tou-kosta-doyka
http://www.emprosnet.gr/apopseis/mnimi-antoni-platona
http://www.emprosnet.gr/apopseis/mnimi-antoni-platona
http://www.emprosnet.gr/apopseis/edo-einai-to-aprovlepto-taksidi
http://www.emprosnet.gr/apopseis/edo-einai-to-aprovlepto-taksidi
http://www.emprosnet.gr/apopseis/poia-i-symparastasi-mas
http://www.emprosnet.gr/apopseis/poia-i-symparastasi-mas


17/7/2017 Ιστορίες που συγκλονίζουν, άνθρωποι που ζητάν βοήθεια... - EmprosNet.gr

http://www.emprosnet.gr/apopseis/84945-istories-poy-sygklonizoyn-anthropoi-poy-zitan-voitheia 2/4

Η… «οδομαχία» για τον δρόμο του αεροδρομίου - EmprosNet.gr
2 comments • 2 μήνες πριν•

Αντωνης Πορφυριου — Ο ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ δεν ειναι η παραταξη του
συριζα στην αυτοδιοικηση ???Γιατι δεν ρωτα τους …

Μεταμορφώθηκε η πλαζ Τσαμάκια! [VID] - EmprosNet.gr
1 comment • 2 μήνες πριν•

fuage — Ομως με 1€ εισιτηριο(οπως φημολογειται),ακουσον ακουσον ΚΑΙ
στους δημοτες Λεσβου,θα κανει ο κ.Δημαρχος …

Ρεσιτάλ για δύο βιολιά στη Δημοτική Πινακοθήκη! - EmprosNet.gr
1 comment • 19 μέρες πριν•

Angela Maria Arbeláez Arbeláez — It was a wonderful music event. Thank
you for your support.

Γιατί το κλιμάκιο έφτασε κατόπιν… σεισμού - EmprosNet.gr
1 comment • 19 μέρες πριν•

John Greek — Οταν δεν ξέρετε τι γίνεται μετά από σεισμούς , μην γράφετε
ανακρίβειες.. Μετά από κάθε σεισμό ο ΟΣΚ (νυν ΚΤΥΠ) κάνει …

ALSO ON EMPROSNET.GR | ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΣΒΟ - ΝΕΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

0 Comments EmprosNet.gr | Ειδήσεις απο τη Λέσβο - Νέα Μυτιλήνης Login1

 Share⤤ Ταξινόμηση με βάση τα καλύτερα

LOG IN WITH

OR SIGN UP WITH DISQUS 

Name

Start the discussion…

?

Be the first to comment.

Subscribe✉ Προσθέστε το Disqus στην ιστοσελίδα σαςAdd DisqusAddd Ιδιωτικότητα🔒

 Recommend

 (/component/banners/click/40)

ΑΠΟΨΕΙΣ

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ (/APOPSEIS/CONTENT/10717-XRONOGRAFIMA)
15|07|2017 14:07

178 «Παλμοί της Βατούσας» από το 1980! (/apopseis/178-palmoi-tis-vatoysas-apo-to-
1980)

ΙΑΤΡΙΚΟ ΒΗΜΑ (/APOPSEIS/CONTENT/14087-IATRIKO-VIMA)
15|07|2017 13:30

Άγχος απόδοσης στις πανελλαδικές: ο ρόλο… (/apopseis/agxos-apodosis-stis-
panelladikes-o-rolos-ton-goneon)

(/apopseis/178-palmoi-tis-vatoysas-apo-to-1980)

(/apopseis/agxos-apodosis-stis-panelladikes-o-rolos-ton-goneon)

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ



https://disqus.com/
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fkoinonia%2Fi-odomaxia-gia-ton-dromo-tou-aerodromiou%3AKJMbwXqyf5zILxn7OnZOSPhlwz8&imp=732mfq36l6jdp&prev_imp=732pb21o65157&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5970317952&thread=5849254939&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5849254939
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fkoinonia%2Fi-odomaxia-gia-ton-dromo-tou-aerodromiou%3AKJMbwXqyf5zILxn7OnZOSPhlwz8&imp=732mfq36l6jdp&prev_imp=732pb21o65157&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5970317952&thread=5849254939&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5849254939
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fdimos%2Fmetamorfothike-i-plaz-tsamakia-vid%3A4Ko3EvjAx78z6yNEEXHpH5_1RaY&imp=732mfq36l6jdp&prev_imp=732pb21o65157&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5970317952&thread=5846562774&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5846562774
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fdimos%2Fmetamorfothike-i-plaz-tsamakia-vid%3A4Ko3EvjAx78z6yNEEXHpH5_1RaY&imp=732mfq36l6jdp&prev_imp=732pb21o65157&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5970317952&thread=5846562774&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5846562774
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fpolitismos%2Fresital-gia-dyo-violia-sti-dimotiki-pinakothiki%3Akw4-P6pvIlugeQZgcSgj38fF8AU&imp=732mfq36l6jdp&prev_imp=732pb21o65157&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5970317952&thread=5948169170&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5948169170
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fpolitismos%2Fresital-gia-dyo-violia-sti-dimotiki-pinakothiki%3Akw4-P6pvIlugeQZgcSgj38fF8AU&imp=732mfq36l6jdp&prev_imp=732pb21o65157&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5970317952&thread=5948169170&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5948169170
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fkoinonia%2Fgiati-to-klimakio-eftase-katopin-seismoy%3AaOQkwdl_-dlYTx8t-upi-HlAb9E&imp=732mfq36l6jdp&prev_imp=732pb21o65157&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5970317952&thread=5948455000&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5948455000
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fkoinonia%2Fgiati-to-klimakio-eftase-katopin-seismoy%3AaOQkwdl_-dlYTx8t-upi-HlAb9E&imp=732mfq36l6jdp&prev_imp=732pb21o65157&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5970317952&thread=5948455000&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5948455000
https://disqus.com/home/forums/emprosnet/
https://disqus.com/home/inbox/
https://publishers.disqus.com/engage?utm_source=emprosnet&utm_medium=Disqus-Footer
https://help.disqus.com/customer/portal/articles/1657951?utm_source=disqus&utm_medium=embed-footer&utm_content=privacy-btn
http://www.emprosnet.gr/component/banners/click/40
http://www.emprosnet.gr/apopseis/content/10717-xronografima
http://www.emprosnet.gr/apopseis/178-palmoi-tis-vatoysas-apo-to-1980
http://www.emprosnet.gr/apopseis/content/14087-iatriko-vima
http://www.emprosnet.gr/apopseis/agxos-apodosis-stis-panelladikes-o-rolos-ton-goneon
http://www.emprosnet.gr/apopseis/178-palmoi-tis-vatoysas-apo-to-1980
http://www.emprosnet.gr/apopseis/agxos-apodosis-stis-panelladikes-o-rolos-ton-goneon
http://www.emprosnet.gr/apopseis/giati-sfazontai-sounites-kai-siites-sto-islam


17/7/2017 Ιστορίες που συγκλονίζουν, άνθρωποι που ζητάν βοήθεια... - EmprosNet.gr

http://www.emprosnet.gr/apopseis/84945-istories-poy-sygklonizoyn-anthropoi-poy-zitan-voitheia 3/4

« (/index.php?
option=com_k2&view=itemlist&task=calendar&month=6&year=2017&Itemid=1314)

Δευ Τρί Τετ

     

3 (/article/date/2017/7/3)
4

(/article/date/2017/7/4)
5

(/article/date/2017/7/5)

10 (/article/date/2017/7/10)
11

(/article/date/2017/7/11)
12

(/article/date/2017/7/12)

17 (/article/date/2017/7/17) 18 19

24 25 26

31    

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (/POLITISMOS)
17|07|2017 13:23

«Μπαμπά… μην ξαναπεθάνεις Παρασκευή» (/politismos/mpampa-min-ksanapethaneis-
paraskevi)

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (/POLITISMOS)
17|07|2017 12:21

Με το «Πόλιον» (/politismos/me-to-polion)

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (/POLITISMOS)
16|07|2017 19:26

Βιβλιοπαρουσίαση (/politismos/vivlioparousiasi-15-7-2017)

ΚΟΙΝΩΝΙΑ (/KOINONIA)
16|07|2017 16:41

Στο ευρωπαϊκό δικαστήριο προσέφυγε ο Στρ… (/koinonia/sto-evropaiko-dikastirio-
prosefyge-o-str-balaskas)

ΥΓΕΙΑ (/YGEIA)

(/politismos/mpampa-min-ksanapethaneis-paraskevi)

(/politismos/me-to-polion)

(/politismos/vivlioparousiasi-15-7-2017)

(/koinonia/sto-evropaiko-dikastirio-prosefyge-o-str-balaskas)

(/ygeia/aplirotoi-kai-se-anamoni-epi-mines)

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Πρωτοσέλιδο 15/7/2017 (/article/protoselido-15-7-2017)

(/article/protoselido-15-7-2017)

ΣΚΙΤΣΑ



http://www.emprosnet.gr/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=calendar&month=6&year=2017&Itemid=1314
http://www.emprosnet.gr/article/date/2017/7/3
http://www.emprosnet.gr/article/date/2017/7/4
http://www.emprosnet.gr/article/date/2017/7/5
http://www.emprosnet.gr/article/date/2017/7/10
http://www.emprosnet.gr/article/date/2017/7/11
http://www.emprosnet.gr/article/date/2017/7/12
http://www.emprosnet.gr/article/date/2017/7/17
http://www.emprosnet.gr/politismos
http://www.emprosnet.gr/politismos/mpampa-min-ksanapethaneis-paraskevi
http://www.emprosnet.gr/politismos
http://www.emprosnet.gr/politismos/me-to-polion
http://www.emprosnet.gr/politismos
http://www.emprosnet.gr/politismos/vivlioparousiasi-15-7-2017
http://www.emprosnet.gr/koinonia
http://www.emprosnet.gr/koinonia/sto-evropaiko-dikastirio-prosefyge-o-str-balaskas
http://www.emprosnet.gr/ygeia
http://www.emprosnet.gr/politismos/mpampa-min-ksanapethaneis-paraskevi
http://www.emprosnet.gr/politismos/me-to-polion
http://www.emprosnet.gr/politismos/vivlioparousiasi-15-7-2017
http://www.emprosnet.gr/koinonia/sto-evropaiko-dikastirio-prosefyge-o-str-balaskas
http://www.emprosnet.gr/ygeia/aplirotoi-kai-se-anamoni-epi-mines
http://www.emprosnet.gr/article/protoselido-15-7-2017
http://www.emprosnet.gr/article/protoselido-15-7-2017


17/7/2017 Ιστορίες που συγκλονίζουν, άνθρωποι που ζητάν βοήθεια... - EmprosNet.gr

http://www.emprosnet.gr/apopseis/84945-istories-poy-sygklonizoyn-anthropoi-poy-zitan-voitheia 4/4

(/skitsa/skitso-15-7-2017)



http://www.emprosnet.gr/skitsa/skitso-15-7-2017

