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Κυριακή, 13/09/2015 | Κοινωνία

Κατάγομαι από την Λέσβο, από την περιοχή του Μολύβου, η οποία αποτελεί ενδεχομένως το σημείο της μαζικότερης αποβίβασης προσφύγων και
μεταναστών στην χώρα την τρέχουσα περίοδο. Οι περισσότεροι λίγο - πολύ γνωρίζουν πλέον για την έκταση του προσφυγικού προβλήματος γι' αυτό
και η καταγγελία αυτή αφορά ένα μικρό αλλά ελάχιστα προβεβλημένο κομμάτι του, αυτό της απάνθρωπης εκμετάλλευσης των ανθρώπων αυτών από
την αποβίβασή τους στην ακτή μέχρι την καταγραφή τους στην άλλη άκρη του νησιού.

 
Η σύζυγός μου κι εγώ εργαζόμαστε ως Ιατροί στην Αθήνα και, όπως κάθε χρόνο επισκεφτήκαμε το
νησί στο πλαίσιο ολιγοήμερων διακοπών. Από την πρώτη στιγμή, στη θέα των εκατοντάδων
ανθρώπων στον επαρχιακό δρόμο Μήθυμνας - Μυτιλήνης που κουβαλούσαν στους ώμους και στην
αγκαλιά τους τα μερικών μηνών παιδάκια τους κάτω από τον ήλιο για μια απόσταση 65 χιλιομέτρων
αναρωτηθήκαμε το αυτονόητο: δεν υπάρχει κράτος, αστυνομία, στρατός, δήμος, ΚΤΕΛ, κάτι; Μας
πήρε δυο - τρεις μέρες για να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Τα παρακάτω δεν είναι ιστορίες
και ανακριβείς αναφορές που ακούσαμε αλλά γεγονότα που έλαβαν χώρα μπροστά στα μάτια μας.
 
Οι περισσότεροι πρόσφυγες αποβιβάζονται στο βορειότερο σημείο του νησιού και συγκεκριμένα στις
παραλίες τις περιοχής της Εφταλούς. Κατά την άφιξη τους στην ακτή σχεδόν πάντα τους υποδέχεται
η εγχώρια ''επιτροπή υποδοχής'' που αποτελείται από εξαιρετικά επιδέξιους μάστορες, ικανοί στο να
αφαιρούν την εξωλέμβια μηχανή από το φουσκωτό σε μερικά δευτερόλεπτα, αδιαφορώντας πλήρως
για την παρουσία επιβατών στο σκάφος. Για να αποφύγουν μάλιστα τους καυγάδες μεταξύ τους,
παρότι έχουν οριοθετήσει την περιοχή της δικαιοδοσίας τους στην παραλία, τελευταία

πλιατσικολογούν τα σκάφη από θαλάσσης με αποτέλεσμα οι επιβαίνοντες να κάνουν κουπί με τα χέρια για να βγουν στην ακτή. Οι ίδιοι συντηρούν
στην παραλία μάνδρες με μηχανές και βάρκες που θα μεταπωληθούν χωρίς χαρτιά σε ψαράδες και άλλους, επαγγελματίες ή μη. Όλα αυτά εις γνώσιν
και υπό την επίβλεψη του λιμενικού, που ομολογουμένως έχει αυξημένο φόρτο εργασίας αυτόν τον καιρό.
 
Αφού λοιπόν πανηγυρίσουν οι άμοιροι μετανάστες τον λυτρωμό τους από τον πόλεμο και την είσοδο τους στην Ευρώπη με ζητωκραυγές,
χειροκροτήματα και πετώντας σωσίβια στο αέρα, έχουν να αντιμετωπίσουν το επόμενο πρόβλημα: την μεταφορά τους στο χώρο καταγραφής που
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βρίσκεται 65 χιλιόμετρα μακριά. Η νομιμότητα μεταφοράς προσφύγων είναι αμφιλεγόμενη. Παρά την πρόσφατη τροποποίηση της παρ. 6 του άρθρου
30 του Ν. 4251/2014 με τον Ν. 4332/2015 οι αρχές ερμηνεύουν την εν λόγω εξαίρεση από το αξιόποινο με τρόπο που δεν περιλαμβάνει τους
επαγγελματίες οδηγούς ταξί αποκλείοντας τη δυνατότητα χρήσης τους και αποτρέποντας αρκετούς ευσυνείδητους οδηγούς Ι.Χ. που θέλουν να
βοηθήσουν. Αυτό σε συνδυασμό με την τραγική ανεπάρκεια των λεωφορείων και την έλλειψη βοήθειας από την αστυνομία, το στρατό και την τοπική
αυτοδιοίκηση δημιουργεί καθημερινά ένα ατέλειωτο καραβάνι που θυμίζει ντοκιμαντέρ για τον β' παγκόσμιο πόλεμο ή την μικρασιατική καταστροφή.
Δυσκολεύομαι ιδιαίτερα προσπαθώντας να ξεχάσω τις εικόνες από αυτόν τον δρόμο. Άνθρωποι φορτωμένοι με όλη την περιουσία τους σε ένα σάκο,
κρατώντας με το ένα χέρι το ανήλικο παιδάκι τους και με το άλλο ικετεύοντας για μεταφορά ή για ένα μπουκάλι νερό. Μητέρες με βρέφη και νεογνά
στην αγκαλιά και ανάμεσά τους οι ντόπιοι και οι τουρίστες οδηγοί να κάνουν σλάλομ προσπαθώντας να αγνοήσουν το δράμα.
 
Φυσικά το διάσημο ελληνικό επιχειρηματικό μυαλό δεν θα μπορούσε να αφήσει μια τέτοια ευκαιρία να πάει χαμένη. Κανείς δεν το βροντοφωνάζει, είναι
όμως κοινό μυστικό ότι πολλοί κάτοικοι της περιοχής, συνήθως αργά τη νύχτα, στοιβάζουν κάποιες από αυτές τις ψυχές σε αυτοκίνητα, καρότσες και
φορτηγάκια και τους μεταφέρουν έναντι του ''συμβολικού'' ποσού των 40 έως και 100 ευρώ το κεφάλι. Συχνά τους αφήνουν σε μέρη και δρόμους
άσχετους με τον προορισμό τους θέλοντας να αποφύγουν τα βλέμματα των παρείσακτων ή κάποια ενδεχόμενη συνάντηση με την αστυνομία. Προχθές
κάποιος φόρτωσε καμιά δεκαριά άμοιρους στο μωβ βανάκι του και ένα χιλιόμετρο πιο κάτω, προφασιζόμενος μπλόκο αστυνομικών, τους κατέβασε και
έφυγε παίρνοντας τις βαλίτσες τους, ό,τι είχε απομείνει από τη ζωή τους δηλαδή.
 
Οι περισσότεροι από αυτούς που ασχολούνται με το ''επάγγελμα'' κρατούν χαμηλό προφίλ και απλά εξαφανίζονται παρατώντας στα μισά το ουζάκι
τους που έπιναν σε κάποια ταβέρνα τις περιοχής, για να βγάλουν το μεροκάματο. Άλλοι όμως δηλώνουν ευθαρσώς ότι το κάνουν γιατί οι μετανάστες
είναι ζώα, απατεώνες και εγκληματίες που προκαλούν επεισόδια και καταστροφές στον τόπο μας. Είναι αλήθεια πως δεν είναι όλοι οι μετανάστες
Σύριοι, και πως ανάμεσα στους υπόλοιπους περιστασιακά εντοπίζονται φυγάδες που μπαίνουν στην Ευρώπη εκμεταλλευόμενοι την απόλυτη απουσία
ελέγχου, αυτό όμως σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογεί τους ντόπιους επιτήδειους και τα εγκλήματα που διαπράττουν καθημερινά, θησαυρίζοντας σε
βάρος ανήμπορων και απεγνωσμένων προσφύγων. Πόσο καλύτεροι νομίζουν ότι είναι από τους Τούρκους δουλεμπόρους στους οποίους
καταλογίζουν την απόλυτη απαξίωση της ανθρώπινης ζωής και τους καταδικάζουν καθημερινά;
 
Αυτή είναι η Ελλάδα του πολιτισμού και των μεγάλων φιλοσόφων, του ξενίου Διός και της φιλοξενίας. Αυτή είναι η Λέσβος της Σαπφούς και του
Αλκαίου, του Τέρπανδρου και του Πιττακού, η Λέσβος των κατατρεγμένων και των προσφύγων της Σμύρνης. Φεύγοντας από το νησί νιώθω
πραγματικά ντροπή για τον τόπο και τους συντοπίτες μου, που τόσο γρήγορα ξέχασαν τους πρόσφυγες παππούδες τους, που τόσο κλειστόμυαλα
παραβλέπουν την πιθανότητα του να πάρουν σύντομα κι αυτοί το δρόμο της προσφυγιάς.
 
Γνωρίζοντας ότι αυτή η καταγγελία δεν πρόκειται να λύσει κανένα πρόβλημα, πιστεύω πως η πληροφόρηση μέσω αυτής έστω και λίγων πραγματικών
ανθρώπων θα με κάνει να νιώσω. λιγότερο ένοχος.
 
 
αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα  http://www.koutipandoras.gr/ (http://www.koutipandoras.gr/article/150360/sygklonistiki-martyria-anagnosti-wwwkoutipandorasgr-gia-toys-

ellinarades-poy)
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Olga Plomaritou · Works at ΑΒ Βασιλόπουλος
Ντροπη να μην αισθανεσθε για την"Λεσβο και τους ελληναραδες",οπως λετε αλλα για τον εαυτο σας που εχετε εκμεταλευτει τους
"ελληναραδες" τσεπωνοντας τα φακελακια για να τους γιατρεψετε. Το ονοματακι σας;;;;; ....Δεν το λετε..... Κριμα και ηθελα να σας
ευχαριστησω για την πληροφορηση και να σας καθησυχασω να μην νοιωθετε ενοχος γι"αυτη την κατασταση......αλλου να ψαξτε τις ενοχες
σας......
Like · Reply · Sep 20, 2015 7:02pm

Μελίνα Κακουλίδου · Δασκάλα at ΔΗΜΟΣΙΟ
η παραπάνω καταγγελία είναι ανώνυμη. ο παραπάνω γιατρός να δώσει ΔΗΜΟΣΙΑ τα στοιχεία του. γιατί κρύβεται;σε πόσες εθελοντικες-
κοινωνικές οργανώσεις έχει συνεισφέρει ;να βγει ΔΗΜΟΣΙΑ να πει το όνομά του και να δείξει το πρόσωπό του και όχι να κρύβεται ο
ΔΕΙΛΟΣ. αν φοράς παντελόνια βγες δημόσια και μίλα.
Like · Reply · Sep 19, 2015 5:21pm

Kostas O'Hara · Κίνγκστον
αν θες να νιωθεις λιγοτερο ενοχος πάρε καμια 20αρια σπιτι σου.. έξω απ το χορό πολλά τραγούδια!!

Like · Reply · 1 · Sep 14, 2015 6:39pm

Μαρία Χατζηγιάννη · Μαρούσι
είναι λάθος να μιλάτε τόσο σκληρά για το σύνολο του νησιού 
Είναι πολλοί οι εκμεταλλευτές , που τους συναντάς σε οποιοδήποτε 
Τόπο, αλλά στο σύνολο πιστεύω πως οι ντόπιοι , έκαναν την  
πρέπουσα υπομονή και βοήθησαν όπως μπορούσαν 
Επιπλέον θέλω να σας επισημάνω , επειδή έχει γίνει τσιχλόφουσκα 
αυτό , με τους πρόσφυγες της Σμύρνης, . Ο δήμαρχος της Μυτιλήνης έβαλε αστικό λεωφορείο 
για να τους εξυπηρετήσει στην μεταφορά τους και ξέρετε τι συνέβη ;; Αφοδεύανε μέσα σε αυτό.  
Να ρωτήσω. Οι Έλληνες πρόσφυγες της Σμύρνης , που έφθασαν στα παράλια της Ελλάδας , έχεζαν 
μέσα στα λεοφωρεώα;;;;;;; Και μία δε... See More
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lathos na eise iperifanos file oi mitilinoi ipodextikan poli kala toys prosfiges oso gia tin ekmetaleysi nai ipirxe alla apo posoys? ayto ginotan
se olla ta nisia
Like · Reply · Sep 14, 2015 6:02am

Procopis Frantzis
Μπινεδες , σκατοψυχη , και νησί της κλειδαρότρυπας .
Like · Reply · Sep 14, 2015 4:17am

Maria Hatziralli · 1ο και 2ο ΤΕΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ntroph sta moytrasas!!apo lesbo me agaph!! poy 8a pite gia to nysh moy!!amabrizete oxi mono ton topo moy alla kai thn ellada!!eseis ti
kanate gia na toys boh8isete gia pes mas!!zitate mono apo toys alloys!!eseis???

Like · Reply · 1 · Sep 14, 2015 3:03am

Κωστας Μανωλιας · Works at ΕΛΤΑ Courier
ξερετε ποσες καταγκελιες εχω κανει στην ασφαλεια για τζιχαδιστες και διακινιτες??? κανενας δεν κανει τιποτα ακομα και σημερα εκανα
καταγκελεια για παπα απο χωριο της λεσβου που κανει κονε με την σμιρνη για να παρει μεροκαματο και καλα,,,,, κανενας δεν εκανε
τιποτα... ονομαστηκη καταγκελια. αυτο ειναι το ονομα μου και οπιος θελει μπορει να με βει. τζιχατ οπλα φοτογραφιαες και αλλα πολα.
κανενας απο την ελλινικη να την κανει κανεις αστινομια.....

Like · Reply · 1 · Sep 14, 2015 12:08am

Κωστας Μανωλιας · Works at ΕΛΤΑ Courier
η πολι διμοκρατια σκοτονει.... προτα οι διμοσιογραφοι στο σκαμνι,.
Like · Reply · Sep 14, 2015 12:01am

Elpida Katopodi
Μην τα ισοπεδονουμε όλα!!! Ωραίος τίτλος " ντροπή για την Λεσβο".. Παντου υπαρχουν αντθρωποι που εκμεταλλεύονται. Μην βάζουμε όλο
το νησί ίσα κι όμοια για του λίγους!!!!

Like · Reply · 3 · Sep 13, 2015 11:22pm

Γιούλη Καμπουρίδου · Στην εταιρεια at my palace.my home at Manager
Και εγω ημουν φετος-- ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΚΙ ΕΓΩ ΚΑΤΑΓΟΜΑΙ απο εκει--- και τους μετανασστες που βλεπαμε στους δρομους που εβγαιναν απο
τσαμουρ λιμανι τους διναμε νερο και διαφορα τροφιμα οτι μπορουσε ο καθενας......μην τους βαζετε λοιπον ολους σ'ενα τσουβαλι..ο
καθενας ενεργει αναλογα με την ψυχουλα του ...εχει τοσο πληθυσμο το νησι μας μην περιμενετε να αντιδρασουν ολοι το ιδιο πανω σ.αυτο
το θεμα...η φιλη μουετρεχε νυχτα στη φιλια γιατι ειχαν βγει απο τσιχραντα να βρει ταξι ...πηγε η ιδια της στο σπιτι του ταξιτζη για να τους
στειλλει στην αστυνομια στη Καλλονη και το πληρωσε η ιδια το ταξι ......εχει κι αλλη οψη λοιπον το νομισμα....η Λέσβος της Σαπφούς και
του Αλκαίου, του Τέρπανδρου και του Πιττακού, η Λέσβος των κατατρεγμένων και των προσφύγων της Σμύρνης. εχει και ανθρωπους
.......οχι οτι δεν συμβαινουν αυτα που λετε ...αλλα μην μας βαζετε ολους στο ιδιο τσουβαλι..........παντου υπαρχουν οι καλοι και οι
κακοι.....σας αναφερα την δικη μου εμπειρια....ευχαριστω

Like · Reply · 8 · Sep 13, 2015 10:52pm · Edited

Georgia Petropoulos · Allentown, Pennsylvania
Δυστιχως .... Και ντροπή που υπάρχουν ... ΑΝ λέγονται άνθρωποι με τέτοιες προκαταλήψεις .... Αλλα ας μην ξεχνάμε και τον κόσμο που
που με οποιονδήποτε τροπο βοήθησε . Ευχαριστω.

Like · Reply · 4 · Sep 13, 2015 10:22pm

Maria Innamorata Di Italia · Owner at Mary's little cakes
Πόσο δίκιο εχει... Δυστυχώς... Ολα για το χρήμα

Like · Reply · 2 · Sep 13, 2015 9:55pm
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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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