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Στην κατάσταση που αντιμετωπίζει η Λέσβος με το κύμα προσφύγων από τα τουρκικά παράλια αλλά και τη συμπεριφορά των κατοίκων του νησιού
στους πρόσφυγες μέσω της ελληνικής κρίσης, επικεντρώνει άρθρο της βρετανικής εφημερίδας Guardian.

Η δημοσιογράφος που υπογράφει το ρεπορτάζ εκθειάζει τις προσπάθειες και τη συμπεριφορά των
κατοίκων που προσπαθούν να απαλύνουν τον πόνο των ανθρώπων που καταφθάνουν κατά
χιλιάδες στο νησί.   «Στο ελληνικό νησί της Λέσβου, δύο κόσμοι συγκρούονται. Κάθε μέρα αυτό το
καλοκαίρι, οι παραθεριστές έρχονται αντιμέτωποι με το νέφος των αιματηρών εμφυλίων πολέμων
της Ανατολής που φέρνουν  καραβιές προσφύγων στις παραλίες της Ευρώπης», γράφει η Laura
Padoan. Σημειώνει ότι η Ελλάδα είναι τώρα στην πρώτη γραμμή της Ευρώπης, με χίλιες περίπου
νέες αφίξεις κάθε ημέρα, οι μισές εκ των οποίων αφορούν στα λεσβιακά παράλια.    

Αναφερόμενη στους ταλαιπωρημένους και διωγμένους από το τόπο τους ανθρώπους που φτάνουν
στο νησί τονίζει ότι κάνουν αυτό το ταξίδι γιατί δεν έχουν άλλη επιλογή. «Οι περισσότεροι είναι από
τη Συρία, άλλοι από το Αφγανιστάν, το Ιράκ, τη Σομαλία και την Ερυθραία - πρόσφυγες από τον
πόλεμο, τις διώξεις, τη βία και τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η απόγνωση και ο
φόβος τους οδηγούν». Όπως λέει η Padoan, «είδα μια  γυναίκα 71 ετών, την κόρη της και την οκτώ
εβδομάδων εγγονή της να διασώζονται από ένα διάτρητο φουσκωτό με 40 άτομα. Αυτό που ωθεί
τους ανθρώπους αυτούς στο δύσκολο ταξίδι προς την Ευρώπη είναι  η γνώση ότι αυτό που

αφήνουν πίσω τους είναι πολύ χειρότερο».  

Ανάμεσά τους και ο 24χρονος Σάμι απόφοιτος της επιστήμης των υπολογιστών  από το Χαλέπι, είναι ένας από τους πρώτους που έφτασαν την αυγή
από την Τουρκία. "Οι λαθρέμποροι μας είπαν ότι το ταξίδι θα ήταν ασφαλές. Αλλά…γνωρίζαμε ότι ήταν επικίνδυνο και δεν θέλαμε να μπούμε στη
βάρκα. Μας απείλησαν με όπλα, μας έριξαν στο φουσκωτό και μας έσπρωξαν στο νερό».    «Ήταν απόλυτο σκοτάδι. Μετά από 20 λεπτά το νερό
άρχισε να χτυπάει τη  βάρκα. Δεν ξέραμε τι να κάνουμε, ήταν ακόμα τόσο μακριά και η θάλασσα ήταν ταραγμένη. Έπρεπε να κρατήσουμε  τα παιδιά
να μην βραχούν. Απλά δεν θέλαμε να πεθάνουν  τα παιδιά. Μέχρι τη στιγμή που η ελληνική ακτοφυλακή έφτασε η βάρκα είχε σχεδόν εξ ολοκλήρου
ξεφουσκώσει. "Ήμασταν μόνο πέντε εκατοστά πάνω από το νερό. Ήμασταν τόσο κοντά στο θάνατο. ", λέει.    

Στη συνέχεια η αρθρογράφος αναφέρεται στο  κύμα εθελοντισμού από τους κατοίκους του νησιού για να βοηθηθούν οι πρόσφυγες, σε μικρά χωριά με
περιορισμένους πόρους αλλά τεράστια γενναιοδωρία. Η Μελίντα, ιδιοκτήτρια ταβέρνας στο Μόλυβο, ξοδεύει 100 ευρώ την ημέρα για να δώσει
 φρούτα στα παιδιά που διασώθηκαν από την ακτοφυλακή. Η Δάφνη, ιδιοκτήτρια του ξενοδοχείου Βότσαλα στη Θερμή, διοργανώνει αγώνες
ποδοσφαίρου και μαθήματα μαγειρικής με τους πρόσφυγες και τους παραθεριστές. «Είναι μια κρύα σταγόνα σε μια καυτή πέτρα, απλά μια ταπεινή
συνεισφορά», λέει ένας από τους εθελοντές.

Ο καθένας λέει πως αισθάνεται ότι η συμβολή του είναι μικρή. Ακόμη και νησιώτες που δεν εμπλέκονται στην αντιμετώπιση των προσφύγων είναι
φιλικοί προς τα δεινά τους, όπως ο 80χρονος  Ευκλείδης που θυμίζει ότι το άγαλμα της Ελευθερίας το οποίο δεσπόζει στο λιμάνι της Μυτιλήνης, το
παρήγγειλε ένας νεαρός Έλληνας μετανάστης που έφυγε από το νησί κατά τον Α Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο ίδιος ο Ευκλείδης βρήκε καταφύγιο στη Λέσβο
το 1922. «Οι Έλληνες και οι Αρμένιοι ήρθαν εδώ επειδή τα σπίτια τους να καίγονται," λέει. «Τόσοι πολλοί άνθρωποι σφαγιάστηκαν. Ο πατέρας μου
ήρθε στην Ελλάδα με τους παππούδες μου όταν ήταν τεσσάρων ετών. Ήρθαν με πλοίο από τη Σμύρνη. Άφησαν τα σπίτια τους, όλη την περιουσία
τους, και ποτέ δεν μπόρεσαν να γυρίζουν πίσω. " "Οι Σύριοι έρχονται γιατί διαφορετικά θα πρέπει να θανατωθούν. Τι άλλο μπορούν να κάνουν; Αυτό
που συμβαίνει σε αυτούς είναι μια τραγωδία. Είναι ό, τι συνέβη στη δική μου οικογένεια", λέει ο 80χρονος.   Η αρθρογράφος αναφέρεται και στην ΜΚΟ
«Αγκαλιά» του παπά-Στρατή και στον Γιώργο που σφουγγαρίζει το πάτωμα στο καταφύγιο προσφύγων στην Καλλονή. Έχει τελειώσει πρόσφατα το
διδακτορικό του, και εργάζεται με μερική απασχόληση στο χασάπικο της οικογένειας  του για να στηρίξει τη σύζυγο και το γιο του. Ο Γιώργος μιλά για
τους κουρασμένους πρόσφυγες που φτάνουν στο καταφύγιο. «Πολλοί άνθρωποι φτάνουν σε κακή κατάσταση. Έχουν υποστεί βασανιστήρια από τους
λαθρεμπόρους στην Τουρκία. Έχω δει ανθρώπους με γάγγραινα και τρομερές πληγές. Έχω τραβήξει  αγκάθια αχινού από χίλια πόδια, και τα έχω
τρίψει με ελαιόλαδο. Στη Λέσβο έχουμε εκατοντάδες τάφους που απλά λένε «αφγανός 54», «55 αφγανή» ... Είναι ένα νέο ολοκαύτωμα». »Ανησυχούν
για τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης και για το αν θα πέσει η κυβέρνηση. Οι άνθρωποι εδώ δεν είναι πλούσιοι, αλλά αυτό που έχουν, που
μοιράζονται», γράφει η Παντόαν. "   »Για μένα, το λαμπρό παράδειγμα της ελπίδας και της ελευθερίας στη Λέσβο δεν είναι το άγαλμα της αλλά οι
πολίτες της. Οι νησιώτες που δεν ξέρουν τι θα συμβεί με την οικονομική κρίση, αλλά εξακολουθούν να νοιάζονται για τους πρόσφυγες. Στη μέση αυτής
της ελληνικής τραγωδίας, εκείνοι είναι οι επικοί ήρωες», καταλήγει.  

 

Πηγή: Guardian via lifo.gr
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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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