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Το τέλος του καλοκαιριού του 2015 βρίσκει το νησί της Λέσβου σε δύσκολη κατάσταση. Δεκάδες
χιλιάδες προσφύγων αποβιβάζονται με χίλια βάσανα στο νησί και παραμένουν σε αυτό μέχρι να
περαιωθούν, αργά και κοπιαστικά, οι διαδικασίες καταγραφής τους προκειμένου να συνεχίσουν το
ταξίδι τους προς τη Βόρεια Ευρώπη. Κάποιοι από αυτούς, όπως ο τρίχρονος Αιλάν Κουρντί,  δεν θα
φτάσουν ποτέ στο προορισμό τους, νικημένοι από τα κύματα και την αδιαφορία (ή το υποκριτικό
ενδιαφέρον) των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων. Το τελευταίο δίμηνο οι συνθήκες παραμονής των
προσφύγων στην πόλη της Μυτιλήνης έχουν επιδεινωθεί δραματικά. Η έλλειψη συντονισμού μεταξύ
των υπηρεσιών και η προχειρότητα με την οποία αντιμετωπίζονται τα προβλήματα κάθε φορά
αναγκάζουν τους πρόσφυγες να παραμένουν πολλές μέρες στο νησί εν αναμονή της καταγραφής
τους. Έτσι, η περιοχή γύρω από την προκυμαία και τα πάρκα της πόλης γέμισαν από καταυλισμούς
ανθρώπων που μόνη τους επιθυμία είναι να φύγουν από το νησί για να βρουν μια καλύτερη μοίρα
από τον πόλεμο, τον θάνατο και  την εξαθλίωση.

            Η τοπική κοινωνία σε μεγάλο βαθμό –και με τη συνδρομή τοπικών και διεθνών εθελοντικών
οργανώσεων και αλληλέγγυων ακτιβιστών από όλο τον κόσμο- μέχρι στιγμής έχει δείξει

αξιοθαύμαστα αντανακλαστικά κατανόησης, ανοχής και αλληλεγγύης στα κατατρεγμένα θύματα των πολέμων που επέβαλαν στις χώρες τους
οικονομικά, γεωπολιτικά και στρατιωτικά συμφέροντα ξένα προς τους απλούς ανθρώπους. Μέχρι στιγμής η Μυτιλήνη φανερώνει το πρόσωπο μιας
ανθρώπινης κοινότητας που διατηρεί ζωντανές και διδακτικές τις συλλογικές μνήμες του βιώματος της προσφυγιάς του ‘22, όπως το έζησαν πολλοί
από τους προγόνους μας από την πλευρά των θυμάτων. Αυτό το πρόσωπο εμφανίζεται στο γεγονός ότι πολλές εθελοντικές οργανώσεις αλλά και
μεμονωμένοι εθελοντές κάνουν ό,τι μπορούν τους τελευταίους μήνες για να στηρίξουν με όλα τα μέσα που διαθέτουν τις οικογένειες των προσφύγων
που παραμένουν στο νησί αναμένοντας το περιπόθητο «χαρτί» για να συνεχίσουν το δρόμο τους. Επίσης, τον τελευταίο καιρό σε καθημερινή βάση
πολλοί ανοργάνωτοι πολίτες δείχνουν έμπρακτα την αλληλεγγύη τους κυκλοφορώντας ανάμεσα στους πρόσφυγες, συζητώντας μαζί τους και
βοηθώντας τους να εξυπηρετηθούν σε θέματα της καθημερινότητάς τους. Αυτό το κλίμα αντανακλάται στο γεγονός ότι ακόμη και τοπικοί πολιτικοί
παράγοντες που τα τελευταία χρόνια είχαν από κυβερνητικές θέσεις εφαρμόσει πιστά και απαρέγκλιτα την τότε ελληνική μεταναστευτική πολιτική της
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αποτροπής και της επαναπροώθησης των προσφύγων,  αναγκάστηκαν έστω και υποκριτικά, να αποτίσουν φόρο τιμής στη εμβληματική μνήμη του
ακτιβιστή παπά-Στρατή Δήμου.

            Και όμως πρόσφατα γινόμαστε μάρτυρες μιας προσπάθειας αντιστροφής αυτού του κλίματος. Αναφερόμαστε συγκεκριμένα σε τρία γεγονότα
των τριών τελευταίων ημερών. Κατ’ αρχάς, την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου δημοσιεύθηκε ανακοίνωση «φορέων της Λέσβου» στην οποία
επαγγελματικοί σύλλογοι και επιμελητήρια του νησιού καλούν τον εισαγγελέα σε άμεση «εφαρμογή της νομοθεσίας», ζητώντας την «άμεση
απελευθέρωση των δημόσιων κοινόχρηστων χώρων που έχουν γίνει μόνιμοι καταυλισμοί και εστίες ανάπτυξης ασθενειών» και την αναγκαστική
μεταφορά των προσφύγων σε χώρους «κλειστών στρατοπέδων», ενώ υπενθυμίζουν στους «προβλεπόμενους ευρωπαϊκούς φορείς» ότι οφείλουν στο
άμεσο μέλλον να εξασφαλίσουν τη «φύλαξη των συνόρων». Το δεύτερο συμβάν έγινε ξημερώματα Κυριακής 6 του μήνα, με τη διπλή απόπειρα
πυρπόλησης προσφύγων εκ μέρους δύο νεαρών ατόμων σε δημοτικά πάρκα της Μυτιλήνης. Το τρίτο γεγονός είναι η προσπάθεια αναβίωσης στο
νησί της γνωστής χρυσαυγίτικης αντίληψης περί φασιστικής «φιλοξενίας», μέσα από πρόσκληση για συνάντηση γνωριμίας κάποιας
«πατριωτικής κίνησης Μυτιλήνης», είδηση που αναπαράχθηκε ήδη με θριαμβικό ύφος από ορισμένες τοπικές ακροδεξιές ιστοσελίδες. Τα
παραπάνω μαρτυρούν δύο πράγματα για τη Μυτιλήνη: ότι το αυγό του φιδιού του ακραίου φασιστικού ρατσισμού είναι έτοιμο να σπάσει και ότι ένας
πιο «ήπιος», αλλά ίσως περισσότερο επικίνδυνος, επίσημος ρατσισμός εξυφαίνεται στο όνομα μιας αντίληψης που θεωρεί τους πρόσφυγες άμεση
απειλή για την ασφάλεια των κατοίκων του νησιού και καλεί τις τοπικές και διεθνείς κατασταλτικές αρχές σε ανάλογη μεταχείρισή τους: να ανοίξουν τα
κλειστά στρατόπεδα, να εκκενωθούν τα πάρκα, να επαναπροωθούνται στη θάλασσα τα φουσκωτά κοκ.

            Το Αντιρατσιστικό Παρατηρητήριο Πανεπιστημίου Αιγαίου εκτιμά ότι η κληρονομιά ανεκτικότητας, συμπαράστασης και αλληλεγγύης που η
τοπική κοινωνία έχει επιδείξει με ποικίλους τρόπους έναντι των κατατρεγμένων των πολέμων πρέπει να διαφυλαχθεί, να ενισχυθεί και να διευρυνθεί. Η
συμφόρηση που παρατηρείται στο νησί οφείλεται σε κακή οργάνωση, έλλειψη συντονισμού και πνεύματος συνεργασίας και επιμέρους αντιδράσεις.
Όλα αυτά τα εμπόδια μπορούν να υπερνικηθούν αν απομονώσουμε το πνεύμα και τις πρακτικές του ρατσισμού από τις επιλογές της τοπικής
κοινωνίας. Ας αναλάβουμε όλοι τις ευθύνες μας απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα που βρίσκουν έδαφος ανάπτυξης στην καλλιέργεια του φόβου και της
αίσθησης απειλής. Διαφορετικά, αυτά τα εμπόδια θα υποδαυλίζονται προκειμένου να αναπτύσσεται μια ξενοφοβική και ρατσιστική πρόσληψη και
μεταχείριση των προσφύγων! Η Λέσβος αυτή τη στιγμή χρειάζεται τη συνεργασία όλων των δημοκρατικών πολιτών και των εθελοντικών ομάδων για
να αποτραπεί το ενδεχόμενο ενός  ρατσιστικού παραληρήματος που φαίνεται να εξυφαίνεται σιγά σιγά πάνω στον καμβά του φόβου και της
επιθετικότητας απέναντι στους «παρείσακτους»

            Απαιτείται να οργανωθούν, με την αίσθηση του κατεπείγοντος, οι διαδικασίες ταχείας και αποτελεσματικής καταγραφής, να δημιουργηθούν νέοι
χώροι ανοιχτής φιλοξενίας με επαρκείς υποδομές διαμονής, διατροφής και υγειονομικής περίθαλψης, να οργανωθούν επαρκώς τα εσωτερικά και
εξωτερικά δρομολόγια και να εξασφαλιστεί η συνεχής ροή από το νησί προς την ηπειρωτική Ελλάδα και την Βόρεια Ευρώπη. Και, φυσικά, ήρθε πλέον
η ώρα να διεκδικήσουμε για όλους τους μεταναστευτικούς πληθυσμούς ελεύθερη και ανεμπόδιστη μετακίνηση! Αυτή η ευρωπαϊκή και εθνική
φαρσοκωμωδία που από τη μια χύνονται δάκρυα για το δράμα των θαλασσοπνιγμένων παιδιών του Αιγαίου και από την άλλη αναπαράγεται ατόφια η
ρητορική της εγκληματοποίησης των προσφύγων πρέπει να σταματήσει! Ο μόνος τρόπος για να ξεριζωθεί η παράνομη διακίνηση μεταναστών είναι η
εξασφάλιση νόμιμων οδών μετακίνησης και όχι η στρατιωτική δράση με την αναχαίτιση και βύθιση των πλοίων.
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λιμάνι της Πάτρας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν. Ωστόσο, κατάφεραν να του βάλουν χειροπέδες, όπως και σε έναν συνεργό του που
εκμεταλλεύτηκε τη συ... See More

Like · Reply · 4 · Sep 8, 2015 8:06pm

John-odysseus Dougias · Works at Δημος λεσβου
Για τη γυναίκαπου μαχαίρωσαν για να της πάρουν τυο κινητό δεν λεεί κανείς από τους δήθεν προόδευτικους τίποτα ΚΑΘΗΚΙΑ ΤΟΥ
ΚΕΡΑΤΑ

Like · Reply · 4 · Sep 8, 2015 8:03pm

Παναγιώτης Καραγελάνης
Εκει καταντησαμε.να πας να προστατευσεις το σπιτι σου και την ζωη σου και να λεγεσαι φασιστας .πλεον  
και δεν ειναι κανεναν 'ακτιβιστη¨ή "προοδευτικο ή κανενα απο αυτουςπου οι περισσοτεροι δρον για ιδιαν προβολη να σκυψει να μαζεψει
κατι απο το ΑΠΕΡΑΝΤΟ ΣΚΟΥΠΙΔΑΡΙΟ που καταντησαν το νησι οι ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ....γιατι ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ειναι και ας τους
γραφετε προσφυγες ...ΠΛΗΡΩΜΕΝΑ '"ΤΣΑΝΑΚΙΑ" σαν τα μεγαλα ΚΩΛΟΚΑΝΑΛΑ

Like · Reply · 4 · Sep 8, 2015 6:55pm

Παναγιώτης Καραγελάνης
Εκιει καταντησαμε.να πας να προστατευσεις το σπιτι σου και την ζωη σου και να λεγεσαι φασιστας .πλεον  
και δεν ειναι κανεναν 'ακτιβιστη¨ή "προοδευτικο ή κανενα απο αυτουςπου οι περισσοτεροι δρον για ιδιαν προβολη να σκυψει να μαζεψει
κατι απο το ΑΠΕΡΑΝΤΟ ΣΚΟΥΠΙΔΑΡΙΟ που καταντησαν το νησι οι ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ....γιατι ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ειναι και ας τους
γραφετε προσφυγες ...ΠΛΗΡΩΜΕΝΑ '"ΤΣΑΝΑΚΙΑ" σαν τα μεγαλα ΚΩΛΟΚΑΝΑΛΑ

Like · Reply · 3 · Sep 8, 2015 6:54pm

Δέσποινα Λάμπρου Βουγιούκα · Pérama, Attiki, Greece
για ποιον ρατσισμό μιλάτε που κατάντησα μειονότητα στο νησι που γεννήθηκα και μεγάλωσα. καλά λένε παρακάτω οποιος διαμαρτυρεται
για την καταντια της πολης του ειναι ρατσιστης κ φασιστας ; να πάτε εσείς να καθαρίσετε την πόλη και χωριά και αφήστε φασιστηκες και
ρατσιστικές χαζομάρες που λετε. Πάντος δεν τους είδα και καϊμένους με κινητα και tablet τελευταίας τεχνολογίας να τραβάνε φωτογραφίες

Like · Reply · 4 · Sep 8, 2015 6:53pm

Kostas Kostantis
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΣ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ: ENANTION TΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. ΕΔΩ
ΟΜΩΣ ΠΑΡΑΕΓΙΝΕ ΤΟ ΚΑΚΟ.

Like · Reply · 5 · Sep 8, 2015 6:00pm

Ilias Ks
οποιος διαμαρτυρεται για την καταντια της πολης του ειναι ρατσιστης κ φασιστας ; Οποιος θελει την πολη του καθαρη κ να μπορει να
κυκλοφορει αφοβα ειναι φασιστας ; ΟΠΑ ΡΕ ΜΕΓΑΛΕ ....Ειναι δικαιωμα μας να μην μας αρεσει η κατασταση αυτη , οπως επισεις δικαιωμα
μας ειναι να διαμαρτυρομαστε ειρηνικα , εαν δεν μας αναγνωριζεται αυτο το δικαιωμα και πατε να μας κολησετε ταμπελακια , λυπαμαι που
θα το πω ..... αλλα ειστε ρατσιστες κ φασιστες απο αριστερο φουρνο....

Like · Reply · 5 · Sep 8, 2015 4:47pm

Antonis Zafeirelis
Δεν γνωριζω τα συμφεροντα του συντακτη ή τους σκοπους του,παντως το αρθρο αυτο ειναι αρκετα ανακριβες και δεν ανταποκρινεται στην
πραγματικοτητα....Οι μεταναστες που βρισκονται στο νησι πλεον στο μεγαλυτερο μερος τους δεν ειναι αξιοι λυπησης.Οι μεταναστες που
ζητουσαν βοηθεια απο την πρωτη μερα,πλεον κυκλοφορουν μεσα στην πολη καλοντυμενοι,με κινητο των 700ιων ευρω στην
τσεπη,τσιγαρακι στο ενα χερι και σακουλα με ψωνια στο αλλο.Και λυπαμαι πολυ,που μια ιστοσελιδα ειδησεων οπως αυτη παρουσιαζει
τοσο μονοπλευρα ενα θεμα.Πλεον τα φαινομενα που παρουσιαζονται δεν ειναι λογω ρατσισμου,αλλα λογω αγα... See More

Like · Reply · 5 · Sep 8, 2015 4:38pm

Μαρία Βλουτινού
Εσύ λες ανακρίβειες και αναπαράγεις διαστρεβλωμένες ειδήσεις, το άρθρο μια χαρά τα λέει. Όσο για τα ακριβά κινητά και τα λεφτά
που κρατούν πάνω τους, τι σχέση έχουν; Το γεγονός πως μάζεψαν ό,τι είχαν και δεν είχαν και εγκατέλειψαν την χώρα τους, τα
σπίτια τους, όχι απλά για ένα καλύτερο αύριο, αλλά για να μην σφάξουν την οικογένεια τους, σου λέει κάτι; ή νομίζεις πως πριν τον
πόλεμο δεν είχαν την οικονομία τους και τα εισοδήματα τους; Έχεις δει λίγο στον χάρτη της Συρίας πόσο μεγάλο έδαφος έχει στην
κατοχή του το ISIS αυτή τη στιγμή; Για το χάος που επικρατεί να κατηγορήσετε τις κυβερνήσεις σας και τα κόμματα σας, όχι τους
κατατρεγμένους ενός πολέμου που έχασαν τα πάντα και γυρίζουν μέσα στην Μυτιλήνη με ένα σακίδιο.

Like · Reply · 7 · Sep 8, 2015 7:38pm · Edited

Antonis Zafeirelis
Τα κομματα μου και οι κυβερνισεις μου ευτυχως ή δυστυχως δεν υπαρχουν.....Δεν ξερω αν και εσυ ακομα εχεις κατανοησει τι
γινεται,αλλα εγω ειμαι απλα ενας δεκαεξαχρονος που βλεπει εδω και χρονια το μελλον του να καταστρεφεται και σιγα σιγα η πολη
που μεγαλωσα ξεκιναει και εκεινη να καταρεει.....Αν μπορουσα να αντιδρασω ουσιαστικα για ολα αυτα που γινονται θα το ειχα
κανει....Γιατι για ολα αυτα δεν φταινε μονο οι κυβερνησεις "μας",αλλα φταιει και η ανοχη μας!!!Και οταν εσυ μου λες οτι ειμαι
ρατσιτης επειδη δεν θελω ο καθε Συριος και Ιρακινος να χεζει και να κατουραει την πλατεια που πινω τον καφε... See More

Like · Reply · 2 · Sep 8, 2015 8:57pm

Μαρία Βλουτινού
Το πρόβλημα είναι ότι απαιτούν να επισπεύσουν τις διαδικασίες καταγραφής για να μπορέσουν να συνεχίσουν το ταξίδι τους,
χωρίς να ξοδέψουν όλα τους τα λεφτά εδώ δηλαδή και όχι η έλλειψη οργάνωσης και συντονισμού που υπάρχει από το κράτος και
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χωρίς να ξοδέψουν όλα τους τα λεφτά εδώ δηλαδή και όχι η έλλειψη οργάνωσης και συντονισμού που υπάρχει από το κράτος και
τους αρμόδιους φορείς, αυτό θες να μου πεις; Δεν χρειάζεται να μιλήσω για την οικονομική εκμετάλλευση, ούτε για τις συνθήκες
διαβίωσης που υπάρχουν στους καταυλισμούς, θέλω να πιστεύω πως έχεις ακούσει τι γίνεται. Δεν ήρθαν εδώ με σκοπό να
χέσουν, να κατουρίσουν την πλατεία που πίνεις καφέ ή το σχολείο σου, τα χαρτιά τους θέλουν για να φύγουν και ούτε σκότωσαν,
ούτε χτύπησαν κανέναν για να το καταφέρουν αυτό.. Σχετικά με τα κόμματα και τις κυβερνήσεις μίλησα γενικά, δεν απευθύνθηκα
μόνο σε εσένα.

Like · Reply · 4 · Sep 8, 2015 11:03pm · Edited
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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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