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Τρί, 18/07/2017 - 14:54"Μετανάστες στη Λέσβο πριν από 19 εκατομμύρια χρόνια" στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβο Μετά τις διαμαρτυρίες... ανακοίνωσαν επανάληψη της συναυλίας της Ελ. Ζουγανέλη στη Μυτιλήνη Απλήρωτες για μήνες οι καθαρίστριες των Κέντρων Υγείας Λέσβου
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Τετάρτη, 28/10/2015 | Κοινωνία

Η ουρά τεράστια. Άνθρωποι που βηματίζουν αργά, ένα βήμα κάθε στιγμή που λες πως είναι αιωνιότητα... Με το βλέμμα παγωμένο στο πουθενά, τα
χείλια ξερά και τη γλώσσα να σεργιανίζει στεγνή απάνω τους, τα χέρια στις τσέπες... Πότε με μια χαρτόκουτα για αντήλιο και πότε μια κουβέρτα γκρίζα
της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για να ζεστάνουν ετούτα τα ξεραμένα κυπαρίσσια κορμιά. Και τα πόδια... Αυτά τα πόδια των Αφγανών εκεί στην
ανηφόρα της πάνω πύλης του στρατοπέδου της Μόριας. Λευκόγκριζα, ξυπόλητα πόδια, πόδια στη σκόνη, στα σκουπίδια, στις λάσπες... Παπούτσια
δεμένα κορδόνι με κορδόνι περασμένα στο λαιμό μη βραχούν, μη χαλάσουν, μη χαθούν...

 
Κι έξαφνα στην ουρά εκείνος. Ο ένας, ο άλλος, ο τρίτος, λεφούσι κοράκια οι πωλητές κάθε λογής απαραίτητων. Απαραίτητων για να επιβιώσουν μόλις
την επόμενη στιγμή. Οι μαυραγορίτες.
 

                
ΛΕΣΒΟΣ News Πολιτική

(/articles/news-
Κοινωνία

(/articles/news-
Οικονομία

(/articles/news-
Αθλητικά

(/articles/news-
Πολιτισμός

(/articles/news-
Αστυνομικό Ρεπορτάζ

(/articles/news-
Εκπαίδευση
(/articles/news-

Εργασία
(/articles/news-Αγροτικά - Αλιεία

(/articles/news-
Περιβάλλον
(/articles/news-

Τουρισμός
(/articles/news-

Υγεία
(/articles/new

Ναυτιλιακά - Μεταφορές
(/articles/news-categories/naytiliaka-

Βιβλίο (/articles/news-

categories/lesviako-vivlio)

Μουσείο Σίγρι - Γεωπάρκο
(/articles/news-categories/moyseio-

Ο μαυραγορίτης ...

http://www.lesvosnews.net/
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CWxZnUPZtWa6yBounbsqxsLAExdiPtEX-8ZzInwFkEAEg9vz8HmCtgoCAoAzIAQKpAtD1lV_o3IM-qAMByAPJBKoEvQFP0LHt6-NtxEgdQn7YS8p1AdMvovBK7AFTfN3s1pnj6BowZSlhFg_zqcShuosrQzWxYrOqEKsD0J19ugHUWgMhg33R9rhkKsZv14BZko6GUCXXkl7kPI1_nxq8CksrpROWSkxuY5ulpIhjRo0f0SCSl9Oh4lQ7-fD3OWh1tLFJ7BYCF9E1mGsvmKbE1mZPFNaDGVYPvaU3OEI8ieLNPpUWlUB4Xs4TJnVYdSEDdXMFmNJ5aUs0KUfA3XKpNMqgBgKAB-bJ5DSoB6a-G9gHAdIIBQiAARABsQmaWxTMS6z3_tgTAg&num=1&sig=AOD64_2AmBPVJdKEqjt-tISqHnapDb9KOg&client=ca-pub-0717098002540077&adurl=http://tracker.marinsm.com/rd%3Fcid%3D6484iki26001%26mkwid%3Dc4MCVZwha%26pcrid%3D42757883390%26pkw%3D%26pmt%3D%26pdv%3Dc%26lp%3Dhttp://www.ctrip.com/adredirect.asp%253Fsrc%253Dggflrmk609%2526keyword%253Dairline_MFM_CTU
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/moyseio-sigri/metanastes-sti-lesvo-prin-apo-19-ekatommyria-hronia-sto
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politismos/meta-tis-diamartyries-anakoinosan-epanalipsi-tis-synaylias-tis
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/ygeia/aplirotes-gia-mines-oi-katharistries-ton-kentron-ygeias-lesvoy
http://www.lesvosnews.net/sites/default/files/kcfinder/images/mpasis.jpg
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CCDt7UPZtWfHiGZSnbMrxtvADxdiPtEW-h_HCzANkEAEg9vz8HmCtgoCAoAzIAQKpAtD1lV_o3IM-qAMByAPJBKoEvgFP0CP4EcPUtcz9utvD1mYS23u-mqhr1aIAHORhKVCSelk0g74iK4nFI6ivPQaisoK4QkC1WVlf0gDkGXVuL-hx8WY34HknDLNh3uD7WR1Rg2HgEq72XW1dAqJwZkpgoSr2wANjTYUe_sn_h3kr51EI8hQ1wZH53WnYjIcrQUT9SjP3iI1Wk9JYVuEg9d1hSbBOyKkNHrS5xCRVZ7Uz6rb855wiwfQQu5vZv-Yx5472MPF_n5t_m8nebMn3tUsQoAYCgAfmyeQ0qAemvhvYBwHSCAUIgAEQAbEJmlsUzEus9_7YEwI&num=1&sig=AOD64_07ZUyGFNaLG1HK8QNtqrl_5V8SPw&client=ca-pub-0717098002540077&adurl=http://tracker.marinsm.com/rd%3Fcid%3D6484iki26001%26mkwid%3Dc%26pcrid%3D148164169376%26pkw%3D%26pmt%3D%26pdv%3Dc%26lp%3Dhttp://www.ctrip.com/adredirect.asp%253Fsrc%253Dggflrmk609%2526keyword%253Dairline_MFM_CTU
http://www.lesvosnews.net/
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politiki
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/oikonomia
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/athlitika
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politismos
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/astynomiko-reportaz
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/ekpaideysi
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/ergasia
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/agrotika-alieia
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/perivallon
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/toyrismos
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/ygeia
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/naytiliaka-metafores
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/lesviako-vivlio
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/moyseio-sigri


18/7/2017 Ο μαυραγορίτης ... | lesvosnews.net

http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia/-mayragoritis 2/3

Σκηνές έναντι τριάντα ευρώ, κουβέρτες των είκοσι, πατατάκια για τρία ευρώ το πακετάκι, ψωμί τρία
ευρώ η φρατζόλα, κονσέρβες ψάρι τρία ευρώ, μπουκάλια νερό δυο ευρώ το ένα... Ένα τραπέζι που
ξεφορτώνεται και στήνεται μαζί και η πραμάτεια. Μπανάνες ένα ευρώ η μία, μήλα ένα ευρώ το ένα,
«Θες να επιβιώσεις, να αντέξεις στην ουρά, να πάρεις το χαρτί για να φύγεις στη Γερμανία; Θα
πληρώσεις... Εδώ στη γη της επαγγελίας τίποτα δεν είναι τζάμπα... Θα πληρώσεις».
 
Κοιτάς από μακριά μην τύχει και σε περάσει για εκπρόσωπο κάποιας αρχής που θα τον ελέγξει.
Σύντομα διαπιστώνεις πως δε φοβάται. «Εμένα δε μου κάνει κανείς τίποτα?». Σε ετούτο τον τόπο
κανείς δεν κάνει σε κανέναν τίποτα.
 
Πλησιάζεις κοντά. Τίποτα αυτός. Το χαβά του... «Μπατανίες τεν γιούρο» κάτι πλαστικά αδιάβροχα
της πλάκας του ενός ευρώ και του ενάμιση έναντι 10 ευρώ. «Ναι ρε φίλε αλλά εγώ τους τα φέρνω
εδώ. Να μη βγάλω κάτι τις;».
 
Αγροτικά αυτοκίνητα, «βανάκια» που φόρτωσαν πραμάτειες από το γειτονικό μεγάλο σούπερ

μάρκετ γερμανικών συμφερόντων και την ξεπουλάν σε μετανάστες στην ουρά εκεί στο χοτσποτ της Μόριας. Περιμένουν στην ουρά, δε μπορούν να
κάνουν αλλιώς. Αν φύγουν για μια στιγμή χάθηκε η σειρά ξανά από την αρχή, μια δυο τρεις μέρες...
 
Η ουρά εκεί, με ήλιο και βροχή, ο Γολγοθάς των Αφγανών, η ανηφόρα στην πάνω πύλη του στρατοπέδου που οδηγεί στην καταγραφή... Σε ετούτο το
Γολγοθά μοναδική παρέα οι μαυραγορίτες που πασπαλίζουν με χιλιάρικα μαύρα ευρώ ανενόχλητοι, την κοινωνία της αλληλεγγύης.
 
Στρατής Μπαλάσκας/ ΑΠΕ -ΜΠΕ 
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Χριστοφορος Παναγιωτης Λιακακος · Ολα
Ολα ΕΔΩ πληρωνονται...Αργα η γρηγορα.

Like · Reply · 1 · Oct 28, 2015 2:26pm

Στράτος Κουρδουσάς · ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ
καθε συνταξιουχος που ειναι στα κολπα εχει καντινα σε αλλο ονομα και ου το καθεξις και καθε πλανοδιος χωρις αδεια απλα

Like · Reply · 1 · Oct 28, 2015 11:18am

Betsos Chris
ΜΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ;;;Α...ΜΟΝΟ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΘΑ ΚΟΝΟΜΑΝΕ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ;;;;; ΕΜΕΙΣ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΙ Μ@Λ@ΚΕΣ

Like · Reply · 1 · Oct 28, 2015 9:17am

Maria Innamorata Di Italia · Owner at Mary's little cakes
Και γτ απλα το λέτε και το ξαναλετε και η αστυνομία η οποίος ειναι αρμόδιος δε κανει τπτ για αυτη την εκμετάλλευση ; Μονο εδώ και
τόσους μήνες που συμβαίνει αυτο τους αφήνετε ανενόχλητους να εκμεταλλεύονται αυτούς τους ανθρώπους που περνάνε τόσα!!!!!

Like · Reply · 2 · Oct 28, 2015 9:11am
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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
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(/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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