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Πολλή συζήτηση και πάλι, πολλές φωνές, συνήθως κραυγές και ουρλιαχτά. 

Στο ζήτημα της ένταξης προσφυγόπουλων δείξαμε και πάλι της ανικανότητα μας σαν Ελληνική άτιμη ''κενωνία'', και αφού χωριστήκαμε σε δύο πλευρές
απευθύνομαι και στις δύο.

Μια συζήτηση που θα έπρεπε να γίνεται με απόλυτη ενημέρωση από την πολιτεία, ηρεμία και στοιχειώδη σεβασμό από τους πολίτες μιας
ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗΣ πολης, σε παιδιά που προέρχονται από εμπόλεμες ζώνες και κατεστραμμένες χώρες, παιδιά που δεν είχαν τον χρόνο να ζήσουν την
''παιδικότητα'' και την ''αθωότητα''. Παιδιά όπως το καταλαβαίνει ο δυτικός τρόπος αντίληψης γιατί στην πραγματικότητα διαχειρίζονται καταστάσεις και
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πιέσεις πολύ καλύτερα από τους μέγάλους, από εμάς που ξέρουμε καλύτερα... 

Αρχίσανε λοιπόν και πάλι οι αντιμαχίες, γνωστοί facebουκάδες τραμπουκίζουν ηλεκτρονικά ότι
άρθρο ανεβαίνει μιλώντας για μουσουλμανοποίηση και άλλα τέτοια, από την άλλη ΔΥΣΤΥΧΩΣ η
απάντηση της λογικά πιο ήρεμης φωνής απαντάει στους ίδιους τόνους. Αυταπόδεικτο είναι πως
όταν πηγαίνεις να παίξεις στον τερέν του ''αντιπάλου'' έχεις λιγότερες πιθανότητες να κερδίσεις, και
φυσικά εδώ δεν τίθεται θέμα νίκης αλλά απόδειξης και τεκμηρίωσης μιας αλήθειας. Οτί μόνο έχεις να
πάρεις από αυτά τα παιδιά, και έχεις να πάρεις μόνο θετικά πράγματα. 

Εάν φοβάσαι πως το απόγευμα θα γυρίσει σπίτι η κόρη και θα σου μιλάει για τον Αλααχ δεν θα
γίνει, δεν είναι σταλμένοι από μυστικά κέντρα εξουσίας που θέλουν να πάρουν τα παιδιά μας.   
Αντίθετα θα δείς την κόρη σου να σου ρωτάει γιατί ''αυτοί'' κάνουν το ένα έτσι γιατί ''αυτοί'' το άλλο..
δεν είναι όμορφο ρε μάγκες;; Πρέπει να είμαστε κλεισμένοι σε καβούκι; Μόνο η Ελλάδα υπάρχει και
εμείς οι άξιοι απόγονοι της; Αυτό θες να μάθεις στο παιδί σου; Και όταν πάει ένα ταξίδι ή
οικονομικός μετανάστης σε κάποια χώρα θα νοιώθει ηλίθιο που δεν γνωρίζει τίποτα για τον

υπόλοιπο κόσμο; 

Επίσης μην παραβλέπουμε πως η ίδια διαδικασία θα γίνει και από την πλευρά των προσφύγων, παιδιά με εντελώς αλλές παραστάσεις θα έρθουν σε
επαφή με μια πιο σύγχρονη κοινωνία, με παιδιά που έχουν περισσότερα δικαιώματα(όποια και να είναι αυτά και με όποιες αντιρρήσεις) από αυτά και
περισσότερα εφόδια και γνώσεις, στο χέρι μας είναι να πετύχει. Αλίμονο άλλωστε εάν αυτοί οι τιμημένοι απόγονοι των Ελλήνων φοβούνται ένα μάτσο
προσφυγόπουλα. 

Δεν κατέχω καμιά αλήθεια ούτε μιλάω εξ'ονόματος κάποιου μυστικού σχεδίου κατά της Ελλάδας, απλά σ'αυτές τις δύσκολες μέρες και για εμάς τους
ίδιους, νοιώθω χρέος προς τους παππούδες μου να μην ξεχάσω, να μην ξεχάσω τι θα πει προσφυγιά και στιγματισμός.. 

Υ.Γ:Ηρεμία, δεν είναι ούτε όλοι ξαφνικά φασίστες, ούτε όλοι πράκτορες... Δεν πήραμε άλλωστε και ποτέ μια παιδεία που να μας βοηθήσει σε
καλύτερους διαλόγους. 
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Το ν’αναζητάς το δίκιο στη Δίκη και τη δικαιοσύνη στα δικαστήρια,...
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Συντάκτης: 
Αριστείδης Κυριαζής *

Η όμορφη και γραφική Βρίσα της Λέσβου, που χτυπήθηκε πρόσφατα από τον σεισμό των 6,1 Ρίχτερ, στις
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Γράφει η Τζώρτζια Ρασβίτσου *

Θα συναντηθούμε πάλι εκεί. Στις σκοτεινές αυλές. Κι είναι τώρα στην εποχή τους τούτες οι αυλές. Όσες
έχουν...

Δ
ΙΑ

Β
Α

ΣΤ
Ε 

ΕΠ
ΙΣ

Η
Σ

216

 

1

 

1

googleplus

0

 

222

 

http://www.lesvosnews.net/articles/free-tags/antonis-kalathas
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CIv33sMRtWbPEBO7GzAb7sZuoAYvFkLRFsLCi3L0DZBABIPb8_B5grYKAgKAMyAECqQJGOZdbFtqDPqgDAcgDyQSqBOMBT9D2d6sI32rEh5RAHN70ePygq5lk3v7an9x3IfQ_4eFmBf0gjWAd-iTcbGkBg9clOe2kkW8CIf-q5S4pqT6lQprhKYrNGNIjYAId9MtZl4yu4thp2cEcEXsHCviy18TzKJq2pQMEyOtpi49GWXhX3cBrj0O7MDVyzIwf2aeZ0zM6syeJTFdJwVCmVCT2zA8PgK5boH5Bt77OouIuWIi52ZPUxVn_TfWrYVafrHbrBh9ilBg-BSg8t2yGz9bs2vjb-C_XjuAbQJBs4UjOgog4iw9BTsdNhSgNphc9oOoIeJRXGRqQBgGgBgKAB-bJ5DSIBwGQBwKoB6a-G9gHAdIIBAgAEAKxCXsnsNB2hSQq2BMC&num=1&cid=CAMSeQClSFh3GwA2shzGPD0yXfYMWaiawmJZy4S1d4oNufeVv3lGDUW4kelmr27pq3_BtsaG4fmt6AU3Ps8o8ris6_P6SSsIXGy-kepLisy8Yj_nV2iKE5EwUfJB9jnY6zTHqpCVTPrHHWYozFUoRyTubBZ7lK2_9hEIpIk&sig=AOD64_0vIH9gYbj-kh2pLva6N14yPWlb2A&client=ca-pub-0717098002540077&adurl=http://tracker.marinsm.com/rd%3Fcid%3D6484iki26001%26mkwid%3Dc%26pcrid%3D148218215752%26pkw%3D%26pmt%3D%26pdv%3Dc%26lp%3Dhttp://www.ctrip.com/adredirect.asp%253Fsrc%253Dggflrmk609%2526keyword%253Dairline_ZHY_HAK
https://www.facebook.com/plugins/feedback.php?api_key&channel_url=http%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2Fr%2FXBwzv5Yrm_1.js%3Fversion%3D42%23cb%3Df12fa351bb24bd8%26domain%3Dwww.lesvosnews.net%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.lesvosnews.net%252Ff100ace70a39e28%26relation%3Dparent.parent&colorscheme=light&href=http%3A%2F%2Fwww.lesvosnews.net%2Farticles%2Fnews-categories%2Farthra-gnomes%2Fprosfygopoyla-vs-elliniki-kenonia&locale=en_US&numposts=20&sdk=joey&skin=light&width=930
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/arthra-gnomes/na-milas
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/arthra-gnomes/na-milas
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/arthra-gnomes/i-seismoplikti-vrisa-tis-vrisiidos-toy-omiroy
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/arthra-gnomes/i-seismoplikti-vrisa-tis-vrisiidos-toy-omiroy
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/arthra-gnomes/mageia-se-leyko-pani
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/arthra-gnomes/mageia-se-leyko-pani


Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ

Ταυτότητα | Όροι Χρήσης

Copyright © 2010-2017 Lesvosnews.net Σχεδιασμός & Υλοποίηση 

(/articles/news-categories/politismos/vakhes-toy-eyripidi-sto-arhaio-theatro-mytilinis)

http://www.lesvosnews.net/portal_identity
http://www.lesvosnews.net/terms_of_use
http://www.lesvosnews.net/
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politismos/vakhes-toy-eyripidi-sto-arhaio-theatro-mytilinis

