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Δευτέρα, 26/10/2015 | Editorial

Πριν από λίγο καιρό οι αφίξεις  προσφύγων στη Λέσβο ήταν είδηση.  Ερχόταν 100-200 άτομα και ήταν είδηση. Με τον καιρό αυτό έπαψε να είναι
είδηση…. Οι μεγάλες ροές προσφύγων έγιναν καθημερινό φαινόμενο.  Οι καθημερινές αφίξεις 2000 ατόμων δεν ήταν είδηση. Μόνο όταν οι αριθμοί
ήταν πάνω από 5.000 άτομα υπήρχε λόγος δημοσιογραφικής αναφοράς.

Συνηθίσαμε τις  αφίξεις…. 
Και τώρα σιγά – σιγά έχουμε κληθεί (;) να συνηθίσουμε τους θανάτους. Να συνηθίσει τη θάλασσα
μας να ξεβράζει νεκρά παιδιά , γυναίκες , άνδρες, οικογένειες. Να συνηθίσουμε ότι  οι θάνατοι
ανθρώπων αποτελούν καθημερινό φαινόμενο οπότε δεν είναι είδηση. Να συνηθίσουμε ότι οι
αγνοούμενοι πρόσφυγες στη θάλασσα του Αιγαίου δεν είναι είδηση.
Δυστυχώς τα παραπάνω δεν είναι υπερβολή. Ναυάγιο και νεκροί στη Λέσβο την Κυριακή.  Η είδηση
 σήμερα υπάρχει πρωτοσέλιδο μόνο σε μια αθηναϊκή εφημερίδα. Δεν είναι πλέον είδηση.  Τα ΜΜΕ
εξάντλησαν τους τίτλους τους στο μικρό Αϊλάν πριν μερικούς μήνες. Τα χθεσινά νεκρά παιδιά στη
Λέσβο δεν είναι πλέον είδηση. Η σημερινή νεκρή γυναίκα στο νέο ναυάγιο στη Λέσβο δεν είναι
είδηση…
Ωμή πραγματικότητα. Να μάθουμε να ζούμε και με τους πνιγμένους πρόσφυγες. 
Όχι ρε γαμώτο …. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Ποιος άνθρωπος μπορεί να συμφιλιωθεί με την εικόνα
των πνιγμένων προσφύγων;  Πίσω από κάθε θάνατο υπάρχει ένας άνθρωπος με ιστορία ,
συγγενείς , όνειρα… Ζωές παιδιών , ζωές νέων ανθρώπων , ζωές οικογενειών όπως οι δικές μας…
όπως οι ζωές των δικών μας, των φίλων μας. Πώς να δεχτούμε το θάνατο;
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Πίσω από κάθε θάνατο πρόσφυγα στη Λέσβο υπάρχουν δολοφόνοι.  Γιατί κανείς δεν βλέπει αυτούς τους δολοφόνους; Τούρκοι δουλέμποροι  σε
πρώτο πλάνο. Ως πότε θα παραμένει στο απυρόβλητο η εγκληματική στάση της Τουρκίας;  Το είδαμε και στις επισκέψεις  «επισήμων» στη Λέσβο.
Κανείς σχεδόν δεν μίλησε για τη στάση της Τουρκίας.  Γιατί άραγε η Ε.Ε. «χαϊδεύει» την Τουρκία;  Ας βρεθούν επιτέλους δίοδοι που να παρέχουν
ασφάλεια στη μετακίνηση των προσφύγων. Πόσοι νεκροί χρειάζονται για να συμβεί αυτό;  
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«Ακροδεξιοί» αγρότες στη Λέσβο ή πολιτική αλητεία ΣΥΡΙΖΑ ; (/articles/news-categories/editorial/akrodexioi-
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Το χθεσινό μεγάλο αγροτικό συλλαλητήριο στη Λέσβο , μετά από καιρό, μάλλον φόβισε τα στελέχη του
ΣΥΡΙΖΑ στη Λέσβο.

 
Ακολουθώντας τη γραμμή που χάραξε ο...
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Με άθλια προπαγάνδα ο ΣΥΡΙΖΑ Λέσβου προσπαθεί να πείσει τους αγρότες (/articles/news-
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Εδώ και μερικές ημέρες είναι σε εξέλιξη μια άθλια προσπάθεια προπαγάνδας από τοπικά στελέχη του
ΣΥΡΙΖΑ στη Λέσβο. Προσπαθώντας να δικαιολογήσουν τα μέτρα φορολογικής εξόντωσης των αγροτών
έχουν επιστρατεύσει καταστάσεις με 50-100 αγρότες του νησιού που λαμβάνουν υψηλές επιδοτήσεις.
Μάλιστά σ...
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Φυσιολογικό.... οι πρόσφυγες πνίγονται (/articles/news-categories/editorial/fysiologiko-i-prosfyges-pnigontai)

 

Πριν από μήνες η άφιξη 50-100 προσφύγων στη Λέσβο ήταν είδηση. Μετά έγιναν χιλιάδες και καθημερινό
φαινόμενο. Έπαψε να είναι είδηση. Μετά ήρθαν τα ναυάγια. Το πρώτο ναυάγιο με νεκρούς ήταν είδηση.
Να θυμηθώ το χαμό που έγινε με το θάνατο του μικρού Αϊλάντ. Τώρα πια όμως έχουμε συνηθίσει...

Δ
ΙΑ

Β
Α

ΣΤ
Ε 

ΕΠ
ΙΣ

Η
Σ

Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ

Ταυτότητα | Όροι Χρήσης

Copyright © 2010-2017 Lesvosnews.net Σχεδιασμός & Υλοποίηση 

8

 

0

 

0

googleplus

0

 

8

 

(/articles/news-categories/koinonia/ethelontiki-aimodosia-sto-ippeios-2)

https://www.facebook.com/profile.php?id=100018982389793
https://developers.facebook.com/docs/plugins/comments/?utm_campaign=social_plugins&utm_medium=offsite_pages&utm_source=comments_plugin
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/editorial/akrodexioi-agrotes-sti-lesvo-i-politiki-aliteia-syriza
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/editorial/akrodexioi-agrotes-sti-lesvo-i-politiki-aliteia-syriza
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/editorial/me-athlia-propaganda-o-syriza-lesvoy-prospathei-na-peisei-toys
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/editorial/me-athlia-propaganda-o-syriza-lesvoy-prospathei-na-peisei-toys
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/editorial/fysiologiko-i-prosfyges-pnigontai
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/editorial/fysiologiko-i-prosfyges-pnigontai
http://www.lesvosnews.net/portal_identity
http://www.lesvosnews.net/terms_of_use
http://www.lesvosnews.net/
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia/ethelontiki-aimodosia-sto-ippeios-2

