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της Δημόσιας Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Λέσβου

κ. Δημήτριο Ακριώτη

 

Αξιότιμε κ. Ακριώτη,

 

Έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε μαζί σας σχετικά με το θέμα της διακοπής παροχής νερού στην παραλία Καλαμάρι στην προσφυγική
συνοικία της Επάνω Σκάλας, μας δηλώσατε κατηγορηματικά ότι εν γνώσει σας έγινε η διακοπή παροχής νερού για την αντιμετώπιση αφενός της
υπερκατανάλωσης από τη μεριά των προσφύγων και των μεταναστών και αφετέρου της υπερχρέωσης από τη μεριά της ΔΕΥΑΛ. Μάλιστα, μας
παροτρύνατε να προχωρήσουμε στη δημόσια καταγγελία στα τοπικά ΜΜΕ, ώστε να ενημερωθεί ο Λεσβιακός Λαός.

Σας υπενθυμίζουμε ότι υπάρχουν δύο διαστάσεις που πιστεύουμε ότι κινούνται πάνω και πέρα από τους οικονομικούς λόγους που επικαλείστε: Την
ανθρωπιστική και την ιστορική διάσταση.

Η ανθρωπιστική διάσταση αφορά στην απλούστατη διαπίστωση ότι οι μετανάστες και οι πρόσφυγες είναι ΑΝΘΡΩΠΟΙ κι ως εκ τούτου
χρειάζονται ΝΕΡΟ για να ζήσουν. Η διακοπή παροχής νερού από την ΔΕΥΑΛ προς τους πρόσφυγες δεν διαφέρει σε τίποτα από την
διακοπή παροχής ρευστότητας της ΕΚΤ προς τους Έλληνες. Γιατί υιοθετούμε προς τους μετανάστες και τους πρόσφυγες την απάνθρωπη
τακτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας;

Η ιστορική διάσταση αφορά στην απλούστατη διαπίστωση ότι η Επάνω Σκάλα είναι ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΣΥΝΟΙΚΙΑ κι ως εκ τούτου χρειάζεται να δείξουμε
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ. Η διαμαρτυρία κάποιων κατοίκων ή λουόμενων για τη χρήση της παραλίας και του νερού από τους πρόσφυγες και τους μετανάστες
δεν διαφέρει σε τίποτα με την εχθρική αντιμετώπιση των προσφύγων της Μικρασίας το 1914 και το 1922 από μικρό κομμάτι του ντόπιου πληθυσμού
(Διδώ Σωτηρίου). Τόσο κοντόφθαλμη ιστορική μνήμη έχουμε οι Έλληνες;

Σας καλούμε, έστω &  την ύστατη στιγμή, να συνειδητοποιείστε ότι τα ντους αυτά χρησιμοποιούσαν και οι κάτοικοι της περιοχής που επέλεγαν την
παραλία Καλαμάρι για το μπάνιο τους. Με τη διακοπή του νερού, τους αφαιρείτε μια παροχή που είχαν μέχρι τώρα και παράλληλα τους στρέφετε κατά
των μεταναστών ως υπαίτιους γι’ αυτό το μέτρο.

Σας καλούμε, έστω και την ύστατη στιγμή, να επανασυνδέσετε το νερό στην παραλία Καλαμάρι στον προσφυγική συνοικία της Επάνω Σκάλας για
καθαρά ανθρωπιστικούς, ιστορικούς και πρακτικούς λόγους, αποδεχόμενες ότι πάνω από τα χρήματα και τους αριθμούς βρίσκονται οι άνθρωποι,
ανεξαρτήτου φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, πολιτικών πεποιθήσεων και κοινωνικών συναθροίσεων.

 

 

Με τιμή,

 

Άκης Σιαμαντζιούρας,

Στέλιος Κραουνάκης,

Μιχάλης Μπάκας
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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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(/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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