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Τον Αχιλλέα τον γνωρίσαμε στη Μυτιλήνη πριν από μερικούς μήνες.  Μπορεί σήμερα να είναι στη Θεσσαλονίκη αλλά πάντα είναι στη σκέψη μας και
πάντα πιστεύουμε η Μυτιλήνη είναι στη σκέψη του. Ένα αφιέρωμα στον Αχιλλέα από την ιστοσελίδα  thestival.gr της Θεσσαλονίκης.

Όταν το 1996 φορούσε το κοστούμι και τη γραβάτα του και κάλυπτε ως πολιτικός συντάκτης το
ρεπορτάζ του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, δεν μπορούσε να φανταστεί ότι είκοσι χρόνια
μετά, θα έδινε τις πιο ανθρώπινες ανταποκρίσεις της καριέρας του, μέσα από Κέντρα Φιλοξενίας
Προσφύγων της Ειδομένης, της Μυτιλήνης και της Θεσσαλονίκης, έχοντας δίπλα του τον Αμπού,
τον Μαχμούντ, τον Αλί,τον Καρουάν, τον Μοχάμεντ και άλλους φίλους καρδιάς. 

Ανήσυχο πνεύμα από την αρχή της δημοσιογραφικής του πορείας, ο Αχιλλέας Πεκλάρης κατάλαβε
γρήγορα ότι δεν ήταν φτιαγμένος για να κάνει ρεπορτάζ στα σκαλιά της Χαριλάου Τρικούπη και της
Ρηγίλλης. Έγινε ανταποκριτής διαφόρων μέσων ενημέρωσης στη Νέα Υόρκη, το Ισραήλ, την
Παλαιστίνη και τα Βαλκάνια και το 2010, αφού είχε επιστρέψει στη βάση του, την Αθήνα, άρχισε να
συμμετέχει στις δράσεις που οργάνωνε το Στέκι Μεταναστών, διδάσκοντας αγγλικά σε μετανάστες
και μαγειρεύοντας για τη συλλογική κουζίνα El CHEf. Με την έκρηξη του προφυγικού, το καλοκαίρι
του ’15, βρέθηκε στο Πεδίον του Άρεως για την υποστήριξη των 400 προσφύγων από το

Αφγανιστάν που είχαν βρει καταφύγιο εκεί. Κάπως έτσι άρχισε να γράφεται και η όμορφη ιστορία που συνεχίστηκε στη Μυτιλήνη, την Ειδομένη και τα
Κέντρα Φιλοξενίας της Θεσσαλονίκης. “Το προσφυγικό ζήτημα ουσιαστικά με έφερε έδω στη Σίνδο όπου βρίσκομαι τώρα. Δεν το επέλεξα εγώ”
αναφέρει ο ίδιος στο Thestival. 

Το περασμένο φθινόπωρο ο Αχιλλέας βρέθηκε στη Μυτιλήνη για να κάνει ρεπορτάζ για τις προσφυγικές ροές που κατέληγαν στο νησί, για λογαριασμό
του Al Jazeera. Ωστόσο, αυτή η ανταπόκριση διήρκησε λίγο περισσότερο απ’ ότι αρχικά υπολόγιζε κι αυτό διότι αποφάσισε να εργαστεί εθελοντικά
στη δομή του ΠΙΚΠΑ που υποστήριζε κοινωνικά ευάλωτες ομάδες προσφύγων. Κατά την παραμονή του στο νησί, γνώρισε και τον Μίκαελ Ράμπερ,
ιδρυτή του Ελβετικού Σταυρού, πρωτοβουλίας μιας οικογένειας από τη Βέρνη η οποία στηρίζεται σε δωρεές ιδιωτών από την Ελβετία και τη Γερμανία
και έχει ως στόχο να προσφέρει βοήθεια στους πρόσφυγες που ξεριζώθηκαν από τις πατρίδες τους. Ο ίδιος τον έπεισε να εγκατασταθεί στη Βόρεια
Ελλάδα και να εργαστεί στις δομές φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών. Έτσι κι έγινε. Πρώτος σταθμός του ήταν το Κέντρο Φιλοξενίας των πρώην
Βυρσοδεψείων Καραμανλή, στη Σίνδο. “Στην Αθήνα, στην Ειδομένη και στη Μυτιλήνη, η σχέση μας με τους πρόσφυγες ήταν σύντομη και
διεκπαιρεωτική. Έφταναν, τους φροντίζαμε, περνούσαν ένα χρονικό διάστημα κοντά μας και συνέχιζαν το ταξίδι τους. Η κατάσταση σήμερα είναι πολύ
διαφορετική στα Κέντρα Φιλοξενίας” τονίζει ο Αχιλλέας. 

“Κουλ γιόμ άχσαν” 

Ο ίδιος έφτασε στο Camp Καραμανλή τον Μάιο και η εικόνα που αντίκρυσε ήταν αποκαρδιωτική. “Οι υποδομές ήταν άθλιες. Όταν έφτασαν οι
πρόσφυγες, δεν ήθελαν να κατέβουν από τα λεωφορεία. Προσπαθήσαμε σκληρά για να τους πείσουμε να μπουν στο Κέντρο, εφ’ όσον δεν υπήρχε
άμεσα άλλη διαθέσιμη λύση, μετά την εκκένωση της Ειδομένης. Επιχείρησα να τους εξηγήσω και να χτίσω μια σχέση εμπιστοσύνης μαζί τους, να
αντιληφθούν τις καλές προσθέσεις του Ελβετικού Σταυρού” εξομολογείται. 

Την πρώτη εκείνη ημέρα χρειάστηκε να περάσουν πολλές ώρες διαπραγματεύσεων με φωνές και... ανατολίτικο ταμπεραμέντο, για να μπορέσουν οι
πρόσφυγες να πεισθούν ότι το συγκεκριμένο μέρος θα γινόταν μέρα με την ημέρα όλο και καλύτερο. “Ορκίστηκα ότι σε έναν μήνα το camp θα είναι
αγνώριστο και το καλύτερο απ' όλα τα άλλα. Τους είπα ότι το παίρνω πάνω μου κι ότι αν δεν γίνουν τα πράγματα έτσι, τότε να με βάλουν στη μέση και
να με δείρουν όλοι μαζί” θυμάται γελώντας ο Αχιλλέας. Είχε πια νυχτώσει όταν μικροί και μεγάλοι κατέβηκαν από το λεωφορείο και ο όρκος δόθηκε
στα αραβικά: "Κουλ γιόμ άχσαν!"Κάθε μέρα και καλύτερα". 

Η υπόσχεση κρατήθηκε. Το Κέντρο Φιλοξενίας στα πρώην Βυρσοδεψεία Καραμανλή, δεν θυμίζει και πολύ πλέον τον παρατημένο χώρο με τις σκηνές,
τις τουαλέτες και τις ντουζιέρες των πρώτων μηνών. Εθελοντές, ντόπιοι, πρόσφυγες, μια γροθιά, έχτισαν μια νέα κοινότητα από την αρχή και
δούλεψαν σκληρά, νύχτα και μέρα, για να ομορφύνουν το σπίτι τους. 

Σε μια εβδομάδα το Κέντρο είχε σύνδεση στο ίντερνετ, τηλεοράσεις, ψυγεία, παιχνίδια για τα παιδιά και καφενείο για τους μεγαλύτερους. Έναν μήνα
μετά, ακριβώς απέναντι λειτουργούσε ραφείο, ξυλουργείο, κουρείο, παιδότοπος, μπουτίκ και μινι μάρκετ. Στη συνέχεια ήρθε το φαλάφελ σταντ, η
βιβλιοθήκη, το γυμναστήριο και το γήπεδο μπάσκετ και ποδοσφαίρου. «Όλα τα δουλεύουν οι ίδιοι οι πρόσφυγες, εμείς απλά τους βοηθήσαμε να
ξεκινήσουν με όσα χρειάζονταν, πχ. εργαλεία, υλικά, χώρο κλπ. Γι’ αυτό όλο δουλεύαμε μαζί πρωί και βράδυ, γίναμε μια οικογένεια. Μιλούσαμε με τα
μικρά μας ονόματα και εργαζόμασταν για έναν κοινό σκοπό. Οι άνθρωποι αυτοί είχαν όρεξη να δημιουργήσουν. Στις πατρίδες τους ήταν
επαγγελματίες. Είχαν τα δικά τους μαγαζιά, ήταν τεχνίτες, δεν κατέβηκαν απ’ το βουνό. Αυτή τους την όρεξη, τη μετέφεραν κι εδώ” σημειώνει ο
Αχιλλέας. 

Από τον Ιούλιο, ο Ελβετικός Σταυρός κλήθηκε να βοηθήσει στο στήσιμο και της δομής στο κτίριο της Frakapor, στη Σίνδο. Kι εκεί οι άνθρωποι έκαναν
τη διαφορά, ακόμη κι όταν η γραφειοκρατία έβαζε συνεχώς εμπόδια. Μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα εργασίας και... χαράς, με την πολύτιμη βοήθεια
και των ανθρώπων του Στρατού, στήθηκαν χώροι ψυχαγωγίας κι αθλητισμού, το σχολείο και το μίνι μάρκετ. “Ο κόσμος έχει μια στρεβλή εντύπωση ότι
οι άνθρωποι αυτοί κάθονται και κλαίνε όλη μέρα. Δεν είναι έτσι. Χρειάζονται να γελάσουν, να κάνουν πλάκα, να ζήσουν τη νεά τους ζωή με θετικά
συναισθήματα, όπως οποιοσδήποτε άνθρωπος, έχουν τις ίδιες ανάγκες. Δεν έχουν καμία διαφορά από όλους εμάς. Τους αρέσει το ψάρεμα, το
μαγείρεμα, ο αθλητισμός, η μουσική, η φωτογραφία. Έχουν φτιάξει τη δική τους αθλητική ομάδα, έχουν εκθέσει καλλιτεχνικές δουλειές τους και γενικά
προσπαθούν, όπως μπορούν, να περνούν κάπως όμορφα, παρότι είναι βέβαιο ότι θα ήθελαν να ζουν κάπου αλλού”. 
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Τους τελευταίους μήνες, ο Αχιλλέας μοιράζει τον χρόνο του μεταξύ των δύο Camp και βοηθά μαζί με όλους τους εθελοντές να γίνει η καθημερινότητα
των προσφύγων καλύτερη. Άλλα πρωινά πίνει καφέ με την οικογένεια του Αμπού Χασάν από το Αλέπο της Συρίας, άλλες φορές παρακολουθεί τη
γιαγια Τζέναμπ, που του θυμίζει τη δική του γιαγιά από τον Αποκόρωνα της Κρήτης, να πλέκει μάλλινα ζιπουνάκια, κάποια μεσημέρια μαγειρεύει
παρέα με την Ούμμα και τον Αμπού Άλι, ενώ αργότερα απολαμβάνει την παρέα του Μοχάμεντ και της μικρής του κόρης που μετρά λίγους μήνες ζωής.
Άνθρωποι που στην αρχή μπορεί να τον κοιτούσαν με καχυποψία και φόβο, τον έχουν κάνει πλέον μέλος της οικογένειάς τους και αυτό είναι το
μεγαλύτερο δώρο που έχει πάρει αυτούς τους έξι μήνες. “Όλο αυτό το διάστημα, ζώντας με αυτούς τους ανθρώπους, κατάλαβα ότι δεν έχουν καμία
διαφορά από μας. Απλώς, τους “έκατσε” στη ζωή τους μια μεγάλη στραβή. Ο πόλεμος. Παρότι οι περισσότεροι επιθυμούν να συνεχίσουν το ταξίδι
τους σε άλλες χώρες της Ευρώπης, είναι ευγνώμονες για τη βοήθεια που τους προσέφεραν οι Έλληνες. Από την αρχή μας έλεγαν: “Γνωρίζουμε ότι η
χώρα σας περνά μια δύσκολη εποχή. Δεν θέλουμε να σας γίνουμε βάρος” τονίζει ο Αχιλλέας. 

Η ώρα του σχολείου 

Παρότι μέρα με την ημέρα η ζωή των προσφύγων στα Camp άρχισε να ομαλοποιείται και οι αρχικές αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών να κοπάζουν,
η ανακοίνωση για ένταξη των προσφυγόπουλων στην εκπαιδευτική διαδικασία, ήταν αρκετή για να επαναφέρει ξενοφοβικές εξάρσεις και ρατσιστικές
κορώνες ακόμη και έξω από τα σχολικά συγκροτήματα. Τα προσφυγόπουλα περίμεναν με λαχτάρα να πάνε στο νέο τους σχολείο και οι άνθρωποι που
τα προετοίμαζαν για τη μεγάλη αυτή στιγμή, έπρεπε με κάποιο τρόπο να αντιμετωπίσουν αυτό το παραλήρημα. “Δεν θα ήθελα να πω, σε όλους όσους
διαμαρτύρονται, απλά “μη φοβάστε”. Είναι αφελής αυτή η προσέγγιση. Ο φόβος είναι ένα ανθρώπινο συναίσθημα, είναι φυσιολογικό. Όμως, δεν θα
πρέπει να μας κατακυριεύει. Για όλα υπάρχει μια λογική, συνετή απάντηση. Φοβάστε τις ασθένειες; Θα φέρουμε γιατρούς και θα κάνουν στα παιδιά
εμβόλια, όπου χρειάζεται. Αυτή είναι η ώριμη αντίδραση. Δεν μπορούμε να απαντάμε κλειδώνοντας με λουκέτο τα σχολεία και ουρλιάζοντας σαν
υστερικοί+ στους δρόμους” συμπληρώνει και καταλήγει: “Χρειάζεται ψυχραιμία, σοβαρότητα και ανθρωπιά μπροστά σε τέτοιες καταστάσεις. Όχι
πανικός και κραυγές. Να σταθούμε στο ύψος των ιστορικών περιστάσεων”. 

Δίπλα στους πραγματικά ανήσυχους γονείς, όμως, είδαμε να εμφανίζονται και ακραία στοιχεία που εκμεταλλεύονται τέτοιου είδους καταστάσεις. “Είναι
δηλητηριασμένες ψυχές. Μου φαίνεται αστείο αυτό που λένε ότι οι πρόσφυγες θα εξισλαμίσουν την Ελλάδα. Από την Ελλάδα πέρασαν κι έφυγαν 1 εκ.
πρόσφυγες, ενώ εδώ παρέμειναν 55.000 κι αυτό γιατί τους απαγορεύουμε να φύγουν. Αν ανοίγαμε τις πόρτες αύριο, δεν θα έμενε κανένας πια εδώ.
Συνεπώς, ποιός θα μας εξισλαμίσει; Καμιά φορά τα λέω αυτά στους πρόσφυγες και γελάμε παρέα. Μια φορά είχα φορέσει μια κελεμπία τη μέρα του
Ραμαζανίου για να τους ευχηθώ και γελούσαν και μου έλεγαν ‘μη βάλεις τη φωτογραφία με την κελεμπία στο Facebook γιατί θα πουν ότι σε
εξισλαμίσαμε’. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, ότι αυτός ο φόβος είναι υπερβολικός και δεν έχει καμία λογική βάση, είναι στα όρια της πλάκας. Το μόνο καλό
με αυτές τις αρνητικές αντιδράσεις ήταν ότι προκάλεσαν την άμεση, ηχηρή και δυνατή απάντηση αγάπης και αλληλεγγύης ανθρώπων που έχουν
μεγάλα αποθέματα και θέλησαν να τα διαθέσουν στις οικογένειες των προσφύγων και τα παιδιά τους” λέει με ικανοποίηση ο Αχιλλέας. 

“Θα κλείσω τελευταίος τη πόρτα” 

Αυτή η σχέση εμπιστοσύνης και αγάπης που χτίζεται καθημερινά στα Camp της Θεσσαλονίκης, μπορεί να γίνεται μέρα με την ημέρα όλο και πιο
δυνατή, ωστόσο, υπάρχουν και μέρες που δοκιμάζεται. Δοκιμάζεται όταν τα νερά της βροχής “εισβάλλουν” στις σκηνές, όταν το φαγητό παραμένει το
ίδιο για μια εβδομάδα, όταν μικρά παιδιά αρρωσταίνουν κι έχουν ανάγκη από γιατρό, όταν οι πρόσφυγες βλέπουν τις μέρες να περνούν χώρις να
έχουν ένα ενθαρρυντικό νέο για τη μετεγκατάστασή τους σε άλλες χώρες της Ευρώπης. 

Τότε στα πρόσωπα των εθελοντών βλέπουν τους μόνους ανθρώπους που μπορούν να τους ακούσουν, ακόμη και αν δεν μπορούν να δώσουν
πάντοτε απαντήσεις στα “γιατί” τους. Όσο προχωράμε προς τον χειμώνα, η κατάσταση στα Κέντρα Φιλοξενίας γίνεται όλο και πιο δύσκολη, καθώς δεν



υπάρχει θέρμανση και το κρύο τρυπάει τα κόκκαλα. 

“Καταβάλλονται υπεράνθρωπες προσπάθειες από την πλευρά των διοικητών των Κέντρων για να γίνουν όσο το δυνατόν καλύτερες οι συνθήκες.
Ωστόσο, η αλήθεια είναι ότι το κράτος δεν παρείχε καμία στήριξη εξαρχής και η γραφειοκρατία είναι τεράστια. Η πολιτεία είναι απούσα και για να πω
την αλήθεια, δεν περίμενα και κάτι καλύτερο από το διαχρονικά διαλυμένο ελληνικό κράτος. Όταν μιλάω με τους πρόσφυγες, τους λέω καμιά φορά ότι
όταν στην Αθήνα έγινε σεισμός το 1999, άνθρωποι στο κέντρο της πόλης, ακόμη και τέσσερα χρόνια μετα, συνέχισαν να ζουν σε κοντέινερ” αναφέρει ο
Αχιλλέας. “Κι αυτοί δεν ήταν πρόσφυγες, ήταν Αθηναίοι, ντόπιοι, πολίτες του κράτους. Συνεπώς, θα ήμουν τελείως αφελής αν περίμενα τίποτα
καλύτερο για τους πρόσφυγες”. 

Οι περισσότεροι από τους πρόσφυγες έχουν συμβιβαστεί πλέον με την ιδέα ότι τα Κέντρα Φιλοξενίας θα είναι για αρκετό καιρό το σπίτι τους, ενώ
άλλοι περιμένουν καρτερικά τη χαρμόσυνη είδηση της μετεγκατάστασης σε βόρειες χώρες. Ο Αχιλλέας βλέπει ανθρώπους να φεύγουν και τους
αποχαιρετά όπως κάποιος που αποχωρίζεται πραγματικούς φίλους. Ο ίδιος δεν σκέφτεται πότε θα πέρθει η ώρα της αναχώρησης. “Έκανα μια γκάφα
στην αρχή. Είπα ότι θα μείνω μέχρι να κλείσουμε την πόρτα και να φύγει και ο τελευταίος πρόσφυγας. Μάλλον δεν θα πρέπει να βιάζομαι” αναφέρει
γελώντας. 

Mέχρι τότε, θα συνεχίσει να λέει "καλημέρα – σαμπαχ αλ χαϊρ", "ευχαριστώ – σουκράν" ή “με τη βοήθεια του Θεού – Ινσάλλα’χ” και να παίζει ώρες
ατελείωτες με τα αγαπημένα του παιδάκια που συνηθίζουν να τον φωνάζουν ρυθμικά "Χαράμι". “Χαράμι” στα αραβικά σημαίνει κυριολεκτικά
“κλεφτρόνι”, αλλά χρησιμοποιείται κατά κόρον για να περιγράψει ένα πολύ ανήσυχο, άτακτο και λίγο τρελό μικρό παιδί. Κάτι σαν τον Αχιλλέα, δηλαδή...
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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: 

 

Δ
ΙΑ

Β
Α

ΣΤ
Ε 

ΕΠ
ΙΣ

Η
Σ

148

 

1

 

1

googleplus

0

 

151

 

http://www.thestival.gr/society/item/277305-enas-yperoxos-anthropos-sta-kentra-filoksenias-prosfygon-tis-thessalonikis
http://www.lesvosnews.net/articles/free-tags/ahilleas-peklaris
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%3Df298c617ed4835%26domain%3Dwww.lesvosnews.net%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.lesvosnews.net%252Ff391aa14e2f225%26relation%3Dparent.parent&colorscheme=light&href=http%3A%2F%2Fwww.lesvosnews.net%2Farticles%2Fnews-categories%2Fkoinonia%2Fo-yperohos-ahilleas-tis-lesvoy-kai-oloy-toy-kosmoy&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/koinonia/diakopi-ydrodotisis-se-4-periohes
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia/diakopi-ydrodotisis-se-4-periohes
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia/ethelontiki-aimodosia-sta-loytra
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia/ethelontiki-aimodosia-sta-loytra
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia/ki-omos-symvainei-kai-ayto-klopes-sti-seismoplikti-vrisa
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia/ki-omos-symvainei-kai-ayto-klopes-sti-seismoplikti-vrisa
http://vatera.gr/platanos/?p=17877


Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ

Ταυτότητα | Όροι Χρήσης

Copyright © 2010-2017 Lesvosnews.net Σχεδιασμός & Υλοποίηση 

(/articles/news-categories/koinonia/lesvos-aktivistes-kai-prosfyges-sygkentronontai-gia-na-apaitisoyn)

https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CE4Z0FMptWer7J9LAb7mYusgNoIezoUq3gsHfgwbAjbcBEAEg9vz8HmCtgoCAoAzIAQKpAp63a8HTV7M-qAMByAPJBKoE8AFP0MtZCnZDqNBqyR2cdqm9P09TmQOwCEgXQJc5QTF6XoiCnVVjD670JasNP1DMorAWPaf9hLkaFRe2WUiVzjtCnPGtaH4x0_ZLVjA4aEpnQ0rK57BddodnK4VEUkFCipKt7CVZ0ERJ5pYOGTBqh35PsUsQTv1h8aAs8a1nRkL_q34S7pL_9C2bQAGRBh3SaU8tNvZp5T7rS9OKZYtTrTK3BmRRqbbFC-p256BtfTnYl2LYzHV6_YmO2mK1hnvCQli00NXUGFaapnuReuik_O8ueaq9yZpiRwWkA2yS0312HfsaOWWgOjzX89iuD5Fykr-QBgGgBgKAB9iRsWyIBwGQBwKoB6a-G9gHAdIIBAgAEAKxCfHnxKzHeKbh2BMK&num=1&cid=CAMSeQClSFh3FAdhng7EgtciWSzskP-SRlk2taqnsgzPIQq11ZoHHKxamvgaDJqnxTFvxT7JpQNOyYxrHNqKz7GrpRnDDPG1aqa-8S-4E0FmDnmB6wvGMnUv22xqenWitzRbTvVxViMUZn4Pmpyimz91pbOwXpkn2VLFbfQ&sig=AOD64_1sD1loMAW4jN7tAVQ0g-ykiiFm4Q&client=ca-pub-0717098002540077&adurl=http://alfaset.gr
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=C6WBkFMptWdGdK9GQbY2Ps6gCoIezoUq3gsHfgwbAjbcBEAEg9vz8HmCtgoCAoAzIAQKpAp63a8HTV7M-qAMByAPJBKoE8AFP0I1Htxyx2XS3yXeVH9koRVN-zRthQoIiigTi1bIX-gfnhgW438TkUA-a2P0joJOLuWir_IyBpaHknfDJyBcfY_p9JJCodbmJMgqip2D-SgjJ38DmEKSXqqQ5J4ZaJnyRe6tZKnIN7o4tldg9bv8YN6ksKgqzPXKLYywQ7hpyztW3I3VI1Jaj7Okf4mf2hPzUOQrBV9wuF5uF1Usm5MO5ltnGOlpNJd6KAz_fwKsNaBV6CZT1xnCXei_Rn4VAQzry47Z15nwGG6iWQfnBC9At2DKVcQHEKA5gXG9JJXBTBDp9L6hROjLD-vL9j_kvH6iQBgGgBgKAB9iRsWyIBwGQBwKoB6a-G9gHAdIIBAgAEAKxCfHnxKzHeKbh2BMK&num=1&cid=CAMSeQClSFh3DcuUIpj7JsDDVZJo4m_Gfnp5fnEA3F7TW0p8HZCRTS84G1OGaEMdGwFvDlz3ZFSRPp6QgFuobrvSaGmfOEbuk_EeF4t8AvjLgSrYXvYPEP2QyyWhkW_0eiUZOxuqiv4G-WkjG-z6O91T4GggB2hFr6kjWc4&sig=AOD64_2r0J7J0r0q4ByIb1tE2-2pshtCcw&client=ca-pub-0717098002540077&adurl=http://alfaset.gr
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/lesvos-aktivistes-kai-prosfyges-sygkentronontai-gia-na-apaitisoyn

