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Για 60 λεπτά οι πρόσφυγες - μετανάστες έκλεισαν το δρόμο στον Καρά - Τεπέ Μυτιλήνης στο ύψος που είναι το "Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής" και
προσωρινό κέντρο φιλοξενίας. Βασικό τους αίτημα να ολοκληρωθεί η καταγραφή και να προωθηθούν στο Πειραιά. Ο μεγάλος αριθμός μεταναστών
(πάνω από 4500 άτομα) , οι καθυστερήσεις στη διαδικασία καταγραφής, η διακοπή υδροδότησης στην περιοχή από τη ΔΕΥΑΛ, τα προβλήματα
σίτισης και ο μικρός αριθμός προωθήσεων προς τον Πειραιά (300 άτομα την ημέρα)  έχουν δημιουργήσει ένα εκρηκτικό κλίμα που σύντομα θα πάρει
διαστάσεις που κανείς δεν μπορεί να προβλέψει.

 

 
Η διαμαρτυρία των προσφύγων (από τις 11 το πρωί έως 12) προκάλεσε πολλά ρατστιστικά σχόλια
και διαβάσαμε διάφορες αναρτήσεις για τη μεγάλη ταλαιπωρία των οδηγών λες και αυτό είναι η
ουσία του θέματος.
 
Οι επισκέψεις Υπουργών στη Λέσβο ουσιαστικά δεν έχουν αποδώσει καρπούς καθώς παραμένουν
ίδιες οι διαδικασίες ενώ αυξάνονται οι ροές προσφύγων..
 
Το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρό και ξεπερνά τις δυνατότητες της ελληνικής δημόσιας διοίκησης,
κάτι που καθιστά σαφές ότι πρόκειται για πρόβλημα ολόκληρης της Ευρώπης και γιατί όχι του ΟΗΕ,
δήλωσε πριν από μερικές ημέρες ο αναπληρωτής Γ. Γρ. αρμόδιος για θέματα Μετανάστευσης,
Τζανέτος Φιλιππάκος. Από πλευράς υπουργείου, σημειώνει ο κ. Φιλιππάκος, γίνονται προσπάθειες
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και στη Μυτιλήνη για ταχύτατη ταυτοποίηση. Γι αυτό και έχουν αποσταλεί στο νησί τέσσερα επιπλέον συνεργεία – κινητές μονάδες, προκειμένου να
επισπευσθεί η διαδικασία ταυτοποίησης και αποχώρησης των προσφύγων από το νησί.
 
Οι Αφγανοί διαμαρτύρονταν διότι, όπως υποστήριζαν, οι Σύροι πρόσφυγες φεύγουν εντός δυο ημερών από το νησί, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει με τις
άλλες εθνικότητες.
 
Ακόμη στην σελίδα του "Χωριό του ΟΛΟΙ Μαζί" έχει αναρτηθεί καταγγελία για καθημερινές βρισιές και τραμπουκισμούς από τις Ειδικές Δυνάμεις του
Λιμενικού σε βάρος των προσφύγων.
 
Υπενθυμίζουμε ότι έχει αποφασισθεί έκτακτη χρηματοδότηση για τη σίτιση των προσφύγων στη Μυτιλήνη και με τροπολογία είναι δυνατή η μετακίνηση
των προσφύγων από τρίτους εντός του νησιού χωρίς κυρώσεις. 
Το θέμα αφορά πλέον όλη την Ευρώπη και χρειάζονται άμεσες ενέργειες πριν το θέμα πάρει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις. Με βάση την έγκριση του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  οργανισμός FRONTEX που διαχειρίζεται τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ θα λάβει 26,8 εκατ. ευρώ (σε αναλήψεις
υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών), τριπλασιάζοντας έτσι την διαθέσιμη χρηματοδότηση για τις επιχειρήσεις Τρίτων και Ποσειδών.
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Marinos Tzebelekhs · Μήθυμνα Λέσβου
Θα ήθελα να συμφωνήσω με τον κ.Νικόλαο Ευαγγελινίδη έχει απόλυτο δίκαιο. Θα διαφωνήσω με τον κ. Petros Sandilos γιατί και στο
Αφγανιστάν δεν είναι 'ολοι Ταλιμπάν ούτε και στη Συρία είναι 'ολοι τους Τσιχρανιστές αλλά και κεφάλια κόβουμε και αιχμαλώτους
σκοτώνουν. Σε λίγο καιρό θα φανούνε και τα δικά τους αποτελέσματα. Αφού από τώρα δεν σέβονται την φιλοξενία μας φαντάσου τι τι θα
γίνει αργότερα.!!!!!
Like · Reply · Jul 15, 2015 12:39am

Nikos Markidis
Ηθελες τα και παθες τα. Οταν αρχισουν να σφαζουν κι ολας θα γινει το ελα να δεις. Δε θα μεινει συριζαιος ουτε για δειγμα.

Like · Reply · 1 · Jul 10, 2015 1:25pm

Nikolaos Evangelinidis · Works at Συνταξιούχος
Δεν είμαι ρατσιστής και πάντα έβλεπα με συμπάθεια όλους αυτούς που στιβάζονται στα κέντρα. Αυτό όμως δεν έχει καμμιά σχέση με το να
γίνωμαι θιασώτης φασαριών μεταξύ τους και ακόμη περισσότερο να με προπηλακίζουν εμένα και το παιδί μου στην προσπάθεια να
πάρουμε λίγα τρόφιμα (δεν μπορούμε και περισσότερα) από το Lidl. Με προπηλάκισαν άσχημα χωρίς να φταίω και χωρίς να τους δώσω
το δικαίωμα. Βρίσκονται στην χώρα μου ως μετανάστες ή λαθραίοι και θα έπρεπε να φερθούν ανάλογα. Ας προτιμούσαν την Ιταλία ή την
Ισπανία ή όποια άλλη χώρα θέλουν και την βρίσκουν πιο βολική. Από την στιγμή που εισήλθαν παράνομα στην χώρα μας θα πρέπει να
σεβαστούν τους πολίτες και τους νόμους μας. Αλλιώς πίσω.
Like · Reply · Jul 9, 2015 11:34pm

Bill Pergamalis · Selete
Ρε παιδιά συγγνώμη, για ανθρώπους μιλάμε ή για κατσαρίδες? Άλλος γράφει ότι κυκλοφορούν σε σούπερ μάρκετ και έρχονται σε επαφή
(!!!!!!) με τη τροφική μας αλυσίδα, άλλη ότι τους ταϊζουμε (σιγά μη σου αρπάξουν τα σουτζουκάκια) και δεν αντέχουμε άλλο και τρίτος ότι
είναι λαθραίοι (θέση Χ.Α.)...Οι άνθρωποι αυτοί πεινάνε...Όλοι αυτοί που γράφουν και σκέφτονται έτσι ξέρουν τι είναι να πεινάς? και μέχρι
που μπορεί να φτάσει κάποιος αν πεινάει? ή αν βλέπει τα παιδιά του να πεινάνε? και για να μη κρυβόμαστε τα σχόλια σας είναι ρατσιστικά.
Αυτός είναι ο ρατσισμός ο οποίος γιγαντώνεται και από την άγνοια...

Like · Reply · 3 · Jul 9, 2015 9:01pm

Bill Pergamalis · Selete
Είναι πολύ σημαντικό που ακούγονται και οι ψύχραιμες φωνές αντιμετώπισης του προβλήματος...από την άλλη ας μην
επιτρέψουμε η κακή συμπεριφορά κάποιων εκ των μεταναστών να τους σπιλώνει όλους...
Like · Reply · Jul 10, 2015 9:20am

Elena Makri · Mytilene, Lesvos, Greece
Από τη στιγμή που τους επιτρέπεται να έρχονται, έχουν υποχρέωση και να τους ταίζουν και να τους παστώνουν στην Ομόνοια!!Εχει
αναλογιστεί κανείς αν εξεγερθούν οι 4500 χιλιαδες ποιος θα τους συγκρατήσει??Και ακόμα χειρότερο κυκλοφορούν στα σούπερ μάρκετ
έρχονται σε επαφή με την τροφική μας αλυσίδα χωρίς κανενας να ξέρει αν νοσούν από Έμπολα,χολέρα,ηπατίτιδες και οτι άλλο επικίνδυνο
μεταδιδόμενο νόσημα!!Δεν είναι ρατσισμός...είναι επιβίωση...!

Like · Reply · 8 · Jul 9, 2015 7:17pm

Ανθή Παπαδοπούλου · Peiraiá, Attiki, Greece
Ρε παμε καλαααα????? 
Εχουμε πολυ σοβαροτερα προβληματα...στο τελος δεν θα εχουμε εμεις να φαμε κ θα ταιζουμε αυτους που ηρθαν με το ετσι θελω στην
χωρα μας?????????Δε με νοιαζει αν ακουγομαι ρατσιστρια αλλα φτανει πια!!!!ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΟΥΜΕ ΝΑ ΤΑΙΖΟΥΜΕ Κ ΑΛΛΟΥΣ!!!!!!ΝΑ
ΦΥΓΟΥΝ ΑΠΟ ΕΔΩ ΠΙΑ!!!!!!!!!!! 
Μας κλεινουν κ τους δρομους μας!!!!!! 
Κ πρεπει να το ανεχτουμε κ αυτο!!!!!!!!! 
ΕΛΕΟΣ!!!!!!!!!!!!

Like · Reply · 9 · Jul 9, 2015 7:04pm · Edited

Edoyardos Manoysos · Inter. Assoc. Of Art (UNESCO) at Μέλος Του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος
Lesvos News,μάλλον εσείς είστε ρατσιστές και κατά της ελευθερίας της έκφρασης του φόβου που έχει ο λαός.

Like · Reply · 1 · Jul 9, 2015 7:00pm

Νικολαος-Ευτυχία Μουστακέλλης · Οδυσσέα Ελύτη 13-17 at Ristretto Snack Cafe
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Νικολαος-Ευτυχία Μουστακέλλης · Οδυσσέα Ελύτη 13-17 at Ristretto Snack Cafe
Δεν είναι προσφυγες γαμωτο σας έχετε κολλήσει. ΛΑΘΡΑΙΟΙ ΕΙΝΑΙ. Άντε πια

Like · Reply · 11 · Jul 9, 2015 5:45pm

Sofia Papadopoulou
Κύριοι η κατάσταση είναι έπικίνδυνη !!!Δεν είναι ρατσισμός το να βλέπεις τον κίνδυνο να μεγαλώνει και όταν λέω κίνδυνο δεν εννοώ φυσικά
το κλείσιμο του δρόμουΟι άνθρωποι που ταλαιπωρούνται δεν έχουν στέγη και σε λίγο τροφή είναι μαθηματοικά βέβαιο ότι θα
δημιουργήσουν πρόβλημα.ΔΕν έχουν δίκιο λοιπόν και οι υπόλοιποι άνθρωποι που φοβούνται κάποιες στιγμές να αγανακτούν;;;; όσο και
να συμπονούν τηους συνανθρώπους τους !!!Δεν μπορεί ένα νησί να φιλοξενήσει όλη την Ασία !!!!1Πως να το κάνουμε αυτό είναι
ρεαλιστικόκαι δεν έχει να κάνει με ρατσισμό!!!Οι αρχέςαλλά κυρίως οι Ευρωπαιοι εταίροι μας 
πρέπει΄πι να σκύψουν πανω στο πρόβλημα!!!

Like · Reply · 4 · Jul 9, 2015 4:52pm

Αποστολάκος Φωτιάδης · ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Γράψε το όνομα σου εσυ που το έγραψες το αρθρο και θα σου απαντήσω καταλλήλως αν τα σχόλια ήταν ρατσιστικά ή όχι ....αλλά δεν το
γράφεις........

Like · Reply · 7 · Jul 9, 2015 3:34pm

Facebook Comments Plugin

(/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.

...

(/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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Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ
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