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Τρίτη, 22/12/2015 | Κοινωνία

Εδώ και καιρό στη Σκάλα Συκαμιάς υπάρχει μια ομάδα εθελοντών (προσοχή δεν είναι ΜΚΟ και τα σχετικά) που αθόρυβα έχει προσφέρει τεράστιο
έργο στην προσφυγική κρίση.

Μια αυτο-οργανωμένη συλλογικότητα στον Πλάτανο στη Συκαμία  που προσφέρει κάθε δυνατή βοήθεια στους πρόσφυγες. Δυστυχώς όμως ο Δήμος
Λέσβου δείχνει να εξαντλεί εκεί όλη του την αυστηρότητα....

 

Η ανακοίνωση της ομάδας:

Άργησε αλλά έγινε πραγματικότητα. Η πολιτεία ξεκαθαρίζει τις προθέσεις της όσων αφορά τους πρόσφυγες και την "βοήθεια" που προτίθεται να
παρέχει.
Πριν κάποια ώρα έφτασε στον πλάτανο αρχιφύλακας της ΕΛ.ΑΣ με συνοδεία ΟΠΚΕ, ο οποίος μας ενημέρωσε πως κατόπιν εντολής του
αντιδημάρχου καθαριότητας Γιώργου Κατσανού, πρέπει να ξηλώσουμε όλες τις χειμερινές κατασκευές από το χώρο του πλατάνου αλλιώς θα
"αναγκαστουν" να το κάνουν οι διμοιρίες που υποσχέθηκε να μας φέρει το πρωί.
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Λίγες μέρες μετά τη νέα συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και frontex, και την καθόλα παράνομη απόφαση
άμεσης απέλασης όλων των προερχόμενων από τις χώρες της αφρικής, χωρίς να τους δίνεται καν η
δυνατότητα αίτησης ασύλου που προβλέπει η διεθνής συνθήκη της Γενεύης (αρθρο 33),
η πολιτεία, μέσα από το πρόσωπο που ήδη 2 μήνες πριν απειλούσε τους αλληλέγγυους με έξωση
από το χώρο θεωρώντας τους "υγειονομική βόμβα" (σας θυμίζει κάτι?), επέλεξε να επιτεθεί στη
μόνη πλήρη δομή υποδοχής προσφύγων που βρίσκεται σταθερά από την αρχή του οκτώβρη στο
νησί, και που έχει σταθεί δίπλα σε δεκάδες χιλιάδες συνανθρώπων μας που επέλεξαν το δύσκολο
δρόμο της προσφυγιάς,
την ίδια στιγμή που οι επίσημοι φορείς και τα συγγενή τους όργανα παρέμεναν παντελώς άπραγη,
εκτός κι αν βρίσκονταν κοντά τους τα φώτα της δημοσιότητας.
Καλούμε όλους τιυς συνανθρώπους μας που ενστερνίζονται τα προτάγματα πάνω στα οποία
κινούμαστε, την Αυτοοργάνωση, την Αλληλεγγύη και την Αξιοπρέπεια να στηρίξουν με την
παρουσία τους τον αγώνα που δίνεται στον πλάτανο όλο αυτό τον καιρό, για να συνεχίσουμε να
προσφέρουμε σε αυτούς τους ανθρώπους τη δυνατότητα να παραμείνουν άνθρωποι, με
αξιοπρέπεια και όνειρα για τη νέα τους ζωή.

Θα ακολουθήσει πληρέστερη ενημέρωση
 
 
Ο Γιώργος Τυρίκος Εργάς από την "Αγκαλιά" αναφέρει:
 
Η αυτο-οργανούμενη συλλογικότητα στον Πλάτανο στη Συκαμιά Λέσβου έχει βοηθήσει δεκάδες χιλιάδες πρόσφυγες εδώ και μερικούς μήνες. Η βίαιη
καταστολή ενός κινήματος αλληλεγγύης που αν μη τι άλλο προτάσσει την Ευρώπη των Λαών δίχως υστεροβουλία, δίχως κομματική αντζέντα και δίχως
ευρωπαϊκή ή κρατική επιχορήγηση αποτελεί ένα ακόμα πλήγμα στην παραπαίουσα δημοκρατία. Καλούνται όλοι οι εμπλεκόμενοι να κάνουν το πλέον
αυτονόητο - να συνεργαστούν προκειμένου η δομή στον Πλάτανο όχι μόνο να παραμείνει αλλά και να ενισχυθεί. Δεν υπάρχει πρόβλημα που να μην
μπορεί να λυθεί. Η Λέσβος πρέπει να διδάξει πως ακόμα και μπροστά σε φαινομενικά αγεφύρωτες διαφορές γίνεται και πρέπει να βρεθεί κοινός τόπος
μπροστά στην ανθρωπιστική τραγωδία...Η βίαιη καταστολή ενός κινήματος σαν αυτό του Πλατάνου θα ήταν η πιο θλιβερή κατάληξη μιας πορείας που
αν μη τι άλλο έχει να επιδείξει σημαντικό ανθρωπιστικό έργο...
 
 
 
Ο Μιχάλης Μπάκας σχολιάζει: 
 
Ο "Πλατανος" έχει προσφέρει βοήθεια σε χιλιάδες πρόσφυγες από τον Οκτώβρη, χωρίς τυμπανοκρουσιες κ μεγάλα λόγια... Να μην ακουμπήσουν τα
παιδιά
 
-----------
 
up date 23/12/2015
Ανεπίσημες πληροφορίες από το Δήμο Λέσβου αναφέρουν ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα με τους εθελοντές στον "Πλάτανο".
Επίσης πληροφορίες από την Αστυνομική Δ/νση Λέσβου αναφέρουν ότι ποτέ δεν ζητήθηκε η συνδρομή της Αστυνομίας για "επέμβαση" στον
"Πλάτανο".
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Betsos Chris
ΚΟΠΡΙΤΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΑΠΟ ΠΛΗΞΗ ΚΑΙ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΝΑ ΠΟΥΛΗΣΟΥΝ ΜΟΥΡΗ ΒΟΗΘΩΝΤΑΣ ΑΓΑΡΙΝΑ ΣΚΥΛΙΑ
ΓΙΑΤΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΔΕΝ ΕΙΔΑ ΚΙ ΑΣ ΣΦΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΧΑΛΙΦΑΤΟ........ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙ ΑΜΕΣΩΣ ΚΑΙ ΟΥΣΤ ΣΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΤΟΥΣ
Like · Reply · Dec 24, 2015 3:46am

Maria Kontatou Olsson · University of Copenhagen
Νομίζω ότι αν κλείσει τελικά ο Πλάτανος θα πλήξει σοβαρά την εικόνα της Λέσβου σαν νησί αλληλεγγύης.

Like · Reply · 2 · Dec 23, 2015 10:38am

Κωνσταντινος Πολυχρονοπουλος · Works at ΠΟΛΚΟΝ
Τα παιδια,οι ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ εθελοντες,οι ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ, που εδω και 3 μηνες δινουν ολο τους το ειναι,χωρις να
πληρωνωντε αλλα να βαζουν και απο την τσεπη τους ,οχι μονο για να ερθουν στο νησι,αλλα ακομα και για το φαγητο τους, σε αντιθεση με
ολες τις αλλες Μ.Κ.Ο που το μονο που τους νοιαζει ειναι ο μισθος τους και το 8ωρο τους,ειναι 24 ωρες το 24ωρο εκει,απικο,για να
βοηθησουν ανθρωπους που επελεξαν τον δρομο της προσφυγιας ,να τους δωσουν στεγνα ρουχα,να τους δωσουν ενα τοστ,ενα ζεστο
τσαι,να τους που μια κουβεντα,να τους αγκαλιασουν,να τους κανουν να ξαναχαμογελασουν,να δωσουν στα μικρα παιδια παιχνιδια και να
παιξουν μαζι τους για να ξανανθηση το χαμογελο στα χειλη τους,ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΕ ΟΛΑ; τα γραματα κεφαλαια,θελουν να τους
διωξουν ,αντι να τους πουν ενα μεγαλο ευχαριστω που υπαρχετε και εσεις που περιλθαψατε χιλιαδες ανθρωπους τους απειλουν οτι θα
τους διωξουν με την βια.Λαθος μεγαλο,δεν πρεπει να αφησει να συμβει αυτο,ουτε ο δημαρχος,ουτε οι κατοικοι αυτο. Η αλληλεγγυη ουτε
πληρωνετε,ουτε διωκετε,ουτε απειλειτε!!!

Like · Reply · 10 · Dec 23, 2015 1:15am
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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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