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Τετάρτη, 19/08/2015 | Κοινωνία

"Mένω στα Παράκοιλα. Είμαι από Αθήνα και έρχομαι κάθε χρόνο για διακοπές.παρακολουθώ την σελίδα σας και συγχαρητήρια για τις ενημερώσεις που δίνεται
στον κόσμο.

Θέλω να μοιραστώ μαζί σας την εμπειρία ζωής που έζησα σήμερα 19/8/2015 εγώ ο σύζυγος μου και τα τρία παιδιά μας.

Κατεβαίνοντας τον παραλιακό δρόμο από Σκάλα Σκαμιας προς Εφταλου σήμερα το μεσημέρι στις 12:30 πέσαμε επάνω σε αποβασεις μεταναστών με
φουσκωτα.καθόλου περίεργο θα μου πείτε.το περίεργο δεν ήταν ότι μέσα σε 25 λεπτά ήρθαν 5 φουσκωτά γεμάτΑ κόσμο που ξεχειλίζε από τις βάρκες
αλλά ότι στην ακτή τους φώναζαν ντόπιοι.

Από περιέργεια σταματήσαμε και αντιληφθήκαμε το εξής:οι ντόπιοι τους φώναζαν να πάνε κοντά γιατί μόλις η βάρκα έρχονταν στην ακτή και πριν ο
κόσμος να κατέβει,εσκιζαν την βάρκα και έπαιρναν τις μηχανές!!

Μάλιστα επειδή υπήρχαν δύο - τρεις ντόπιοι εκεί τσακωνοντουσαν και μεταξύ τους για το ποιος είδε πρώτα το φουσκωτό γιατί αυτός και έχει και
το δικαίωμα να πάρει την μηχανή!!!!!

Το τραγικό όλων ήταν ότι οι μετανάστες βλέποντας ανθρώπους να τους χαιρετούν και να φωνάζουν στην στεριά θεώρησαν ότι είναι κάποιοι
που τους υποδέχονται!!και χαρούμενοι με φωνές και χειροκροτήματα έβγαιναν στην ακτή για να δουν τους ντόπιους να τσακώνονται για το
ποιος θα πρώτοπάρει την μηχανή του φουσκωτού.

Βέβαια λιμενικό ή οποιαδήποτε άλλη αρχή δεν υπήρξε πουθενά. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι βγήκαν στην Μυτιλήνη χωρίς κανείς να τους σταματήσει!!!!!ή
έστω να τους μαζέψει για να τους μεταφέρει εκεί που η πολιτεία έχει ορισει.
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Υπάρχουν φωτογραφίες και βίντεο για αυτά που σας καταγγέλω (σημείωση Lesvosnews δεν τα έχουμε αναρτήσει για ευνόητους λόγους - η φώτο του
άρθρου είναι από αρχείο)

Ευχαριστώ για τον χρόνο σας και εύχομαι το νησί μας να καθαρίσει από αυτά τα γεγονότα άλλα και από αυτές τις συμπεριφορές των συντοπιτων μας."

 

Από αναγνώστρια του Lesvosnews.net (στοιχεία και υλικό διαθέσιμα στις αρχές αν ζητηθούν) 

-----------------

Για το θέμα είχαμε ξαναγράψει στις 21/04/2015 και τότε είχαν προκληθεί πολλές αντιδράσεις (http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia/ta-korakia-tis-

lesvoy-ntropi-re-anthropoeidi-fotografies) . Ασφαλώς και δεν έχει αλλάξει τίποτα... απεναντίας αυξήθηκαν τα "κοράκια".

    
233

Like

1 Comment Sort by 

Βασιλική Δεληρόκα-Νικολαΐδου · Φιλοσοφικη σχολη ΑΠθ, τμημα Αγγλικης γλωσσας και Φιλολογιας
Κατανοώ την έκπληξή σας και καταδικάζω την συμπεριφορά των νησιωτών... Ωστόσο θα σταθώ στο σχόλιό σας για το ότι δεν υπήρχε
λιμενικό σώμα να σταματήσει τα φουσκωτά...το λιμενικό σώμα ακολουθεί εντολές. Και όταν η εντολή είναι αφήστε ελεύθερα αυτό και θα
κάνει...δυστυχώς....
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(/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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