
18/7/2017 Πρόσφυγες , Μυτιλήνη 2015... τόσα χρόνια και το δράμα δεν άλλαζει | lesvosnews.net

http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/arthra-gnomes/prosfyges-mytilini-2015-tosa-hronia-kai-drama-den-allazei 1/5

Τρί, 18/07/2017 - 10:28Επιστολή για τη συναυλία της Ελεωνόρας Ζουγανέλη στη Μυτιλήνη: Να επιστραφούν τα χρήματα Το τριήμερο πανηγύρι στου Προφήτη Ηλία στην Αγιάσο Εγκατάσταση υψηλών ταχυτήτων INTERNET στους Τουριστικούς 

 (/sites/default/files/kcfinder/images/mpasis.jpg) 

Δευτέρα, 06/04/2015 | Άρθρα - Γνώμες

Συλλογή Nike Chrome Blush
Διάλεξε το ύφος που σου
ταιριάζει για την προπόνηση
και την καθημερινότητα.

                
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-

Πρόσφυγες , Μυτιλήνη 2015... τόσα χρόνια και το δράμα δεν άλλαζει

http://www.lesvosnews.net/
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politismos/epistoli-gia-ti-synaylia-tis-eleonoras-zoyganeli-sti-mytilini-na
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politismos/triimero-panigyri-stoy-profiti-ilia-stin-agiaso
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/toyrismos/egkatastasi-ypsilon-tahytiton-internet-stoys-toyristikoys
http://www.lesvosnews.net/sites/default/files/kcfinder/images/mpasis.jpg
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=ClfmFcbhtWfOPAs_AxgLD5oTgAaWx68pKisXRgs0FrgIQASD2_PweYK2CgICgDKABwM6P8gPIAQmpAp63a8HTV7M-qAMByAPDBKoE7wFP0GJ_sbi8CrH-cuHmTsqaH-Zg24NhTO6dzkMYImrDVmDhDh-lxyNZotSJUkIMy6BIrcclF7yTcfSggQtctpeLgl5wzOD6SMfyWjTIidHdszQNBaf7z8KYd8YDsYgv8Sv4F-jg6Lp4955hl54yzKlSbyorp9agF51Iby9EY41ez8qId2Hs90A_wYN_xpq_4o9XTf_KwhfAbuRagUnsMKdoAruSzz8fe67Dny0iGq8znlN_YklLvWvB8Hlj6CShEARCc7nYi_7CZVvwUSn2BDHPOhbhv5SCl5Ws_CpBgIyk6iH1vPagJLnrW1g4_tj4q6AGLoAHqLHwDagHpr4b2AcA0ggFCIABEAGxCaEm5lnO77X72BMC&num=1&cid=CAASEuRo7thfIBhysXJV51S2Aae-bg&sig=AOD64_25O1sKeAuS3aYuvYaw3zFM34-9JQ&client=ca-pub-0717098002540077&adurl=http://store.nike.com/gr/el_gr/pw/chrome-blush/ukv%3Fref%3Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.google.gr%25252F
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


18/7/2017 Πρόσφυγες , Μυτιλήνη 2015... τόσα χρόνια και το δράμα δεν άλλαζει | lesvosnews.net

http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/arthra-gnomes/prosfyges-mytilini-2015-tosa-hronia-kai-drama-den-allazei 2/5



18/7/2017 Πρόσφυγες , Μυτιλήνη 2015... τόσα χρόνια και το δράμα δεν άλλαζει | lesvosnews.net

http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/arthra-gnomes/prosfyges-mytilini-2015-tosa-hronia-kai-drama-den-allazei 3/5

της Έφης Λατσούδη *
 
Σάββατο βράδυ 4.3.2015. Είναι γνωστό ότι τα Σάββατα πλοίο δεν ταξιδεύει από την Μυτιλήνη. Παρόλα αυτά η αστυνομία απελευθερώνει πρόσφυγες
στο λιμάνι. Να πάνε που;
 
Στα παγκάκια του άγιου θεράποντα μια μεγάλη ομάδα Αφγανών με ένα μικρό παιδάκι προσπαθεί να βρει τρόπο να προστατευτεί από το κρύο. Τους
πλησιάζουμε τους ενημερώνουμε για την ύπαρξη του ΠΙΚΠΑ (ανοιχτού χώρου φιλοξενίας). Μας είπαν χίλια ευχαριστώ και ξεκίνησαν μέσα στην νύχτα
για να κοιμηθούν κάπου ζεστά.
 
Αίσιο τέλος, μόνο που η περιπέτεια η δική μας δεν σταματά εκεί. Λίγο πιο κάτω μια άλλη μεγάλη ομάδα Σύριων κοιμούνται και αυτοί στον δρόμο.
 
«Τις γυναίκες και τα παιδιά τις στείλαμε στο ξενοδοχείο, μαζέψαμε όλοι λίγα χρήματα. Εμείς, εδώ», και δείχνει το πεζοδρόμιο. Ένας διερμηνέας τρέχει
στο σπίτι του κατεβάζει ότι φαγώσιμο έχει να τους δώσει.
 
Πως θα βγάλουν την νύχτα με τέτοιο βοριά; Πόσους να χωρέσει και το ΠΙΚΠΑ; Πόσους άστεγους μετανάστες και πρόσφυγες να χωρέσει αυτή η πόλη
της Μυτιλήνης; Γιατί επαναλαμβάνεται αιώνια το ίδιο παράλογο έργο;
 
Την Κυριακή ευτυχώς έχει καράβι οι κλούβες πηγαινοέρχονται στο λιμάνι συνωστίζονται οι πρόσφυγες στον γκισέ να βγάλουν εισιτήριο. Η κλούβα της
αστυνομίας που τους μεταφέρει αδειάζει τα προσωπικά τους αντικείμενα, ζώνες, κορδόνια και άλλα στην προβλήτα. Τρέχουν όλοι να βρουν, ότι βρουν
τέλος πάντων.
 
Ένας Σύριος μας πλησιάζει δεν βρίσκει την ζώνη του και τα κορδόνια του . “Τι να κάνεις; αυτό είναι το λιγότερο” μουρμουράει στα αγγλικά.
 
Ήταν δημοσιογράφος στην πατρίδα του. Τώρα που βγήκε από το camp θα γράψει και θα δημοσιεύσει όσο μπορεί περισσότερο την κατάσταση σε
αυτή την φυλακή. Οι συνθήκες στην Μόρια, μας λέει “είναι περισσότερο από άσχημες, κρύο, φαγητό λιγοστό, κοιμόμαστε στο πάτωμα, δεν έχουμε
κουβέρτες, ούτε νερό να κάνουμε μπάνιο ούτε σαπούνι… δεν το περιμέναμε αυτό από την Ελλάδα”.
 
Εμείς κουνάμε το κεφάλι. Δεν ξέρουμε πια τι να πούμε σε τόσους ταλαιπωρημένους ανθρώπους που συναντάμε και όλοι μας λένε το ίδιο.
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Καθώς πάμε να φύγουμε μια γυναίκα που σπρώχνει σε ένα καροτσάκι της κόρη της και πίσω της ακολουθεί το μικρό της κοριτσάκι, μας σταματάει
ρωτώντας αν μπορεί στην Αθήνα κάπου να δει ένας γιατρός το παιδί της, λεφτά δεν έχει πια.
 
Την κοιτάμε έκπληκτοι . “Δεν είδε γιατρός το παιδί στο χώρο κράτησης; Πόσες μέρες έμεινε εκεί;” “Τέσσερεις» απαντάει, “ ο γιατρός δεν μας έδωσε
τίποτα, ούτε πάνες που χρειαζόμαστε, τίποτα”.
 
“Και που θα πάτε τώρα στην Αθηνά;” ρωτάμε. “Στο πάρκο θα πάμε, που να πάμε;”
 
Από την κράτηση στον δρόμο τίποτα δεν θυμίζει συνθήκες υποδοχής και υποστήριξης.
 
Και για να μην σπεύσουν κάποιοι να καλυφθούν πίσω από τις μεγάλες ροές για να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα, να επισημάνω ότι τίποτα από
όλα αυτά δεν είναι καινούργιο με μικρές ή μεγάλες ροές εμείς το ίδιο μετασουρεαλιστικό σκηνικό αντιμετωπίζουμε.
 

 

 
*ΕΦΗ ΛΑΤΣΟΥΔΗ
Δραστηριοποιείται ενεργά στο χώρο του μεταναστευτικού και είναι μέλος του "Χωριό όλοι μαζί".
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