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Οι φήμες περί μαζικών απελάσεων μεταναστών στην Τουρκία το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα τροφοδοτούν αντιδράσεις από μέρους ομάδων
κυρίως μεταναστών που θεωρούν ότι θα απορριφθεί και σε δεύτερο βαθμό η αίτηση ασύλου που έχουν υποβάλλει.

Στην κατεύθυνση των αντιδράσεων οδηγούν και οι παρεμβάσεις ατόμων που δηλώνουν
αλληλέγγυοι και οι οποίοι μπαίνουν μέσα σε καταυλισμούς και διανέμουν σχετικό έντυπο υλικό.
Μάλιστα τις τελευταίες μέρες υπήρξαν συλλήψεις τέτοιων ατόμων μέσα στους καταυλισμούς τόσο
στη Μυτιλήνη όσο και στη Χίο.

 Στα πλαίσια αυτά ερμηνεύεται και επιστολή που έστειλε πριν λίγες μέρες μεγάλη μερίδα της
κοινότητας των προερχομένων από το Μπαγκλαντές μεταναστών που διαμένουν στον καταυλισμό
της Μόριας στη Λέσβο. Μιας Κοινότητας που αριθμεί περί τους 150 ανθρώπους και οι οποίοι
εγκλωβισμένοι επί πολλούς μήνες στη Λέσβο, με επιστολή τους στην Frontex δηλώνουν
«περιμένουμε να απελευθερωθούμε. Δυστυχώς, αν απελαθούμε, να ξέρετε ότι οι περισσότεροι από
εμάς θα αυτοκτονήσουμε.».

Στην επιστολή τους αυτή, τα μέλη της κοινότητας των καταγόμενων από το Μπαγκλαντές αφού
εκφράσουν την εκτίμηση τους στη Frontex ζητούν να υπάρξει «μια βάση για να συζητηθεί η αίτηση
ασύλου δηλώνουν ως «κάθε πρωί ξυπνάνε προσδοκώντας χαρά και ευτυχία, αλλά αντίθετα
αντιμετωπίζουν τον πόνο λόγω της έλλειψης ελευθερίας».

Συνεχίζουν ζητώντας να τους αναγνωρισθούν ανθρώπινα δικαιώματα».

«Είμαστε πρόσφυγες, λένε, απελπισμένοι, χωρίς πατρίδα χωρίς χρήματα. Κατά συνέπεια έχουμε χάσει τα πάντα. Μας έφεραν εδώ για να βρούμε ένα
καταφύγιο. Οι περισσότεροι έχουν χάσει συγγενείς κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Ζητούμε τη βοήθεια για να πάρουμε άσυλο. Ρισκάραμε τη ζωή μας
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διασχίζοντας άγρια ποτάμια και θάλασσες. Γιατί να έρθουμε εδώ; Πίσω στα σπίτια μας αντιμετωπίσαμε προβλήματα, καθώς η ασφάλειά μας και η
επιβίωσή μας βρέθηκαν σε κίνδυνο, λόγω των πολιτικών που ρήμαξαν τη χώρα μας». Επίσης οι καταγόμενοι από το Μπαγκλαντές μετανάστες
καταλήγουν μαζί με ευχές για τα Χριστούγεννα, ζητώντας να «τους μετακινήσουν από τη Λέσβο και να τους δοθεί άδεια να πάνε στην ενδοχώρα, την
Αθήνα.».

Και η επιστολή καταλήγει: «Ο Θεός έπλασε τον κάθε άνθρωπο ελεύθερο. Η ικανότητα να διαλέξεις αν θες να ζήσεις ελεύθερος ή σκλάβος,
ευτυχισμένος ή φοβισμένος, είναι αυτό που λέγεται ελεύθερη βούληση. Κάθε άνθρωπος γεννήθηκε με ελεύθερη βούληση. Μερικοί άνθρωποι τη
χρησιμοποιούν, ενώ άλλοι την καταχρώνται. (…) Περιμένουμε να απελευθερωθούμε. Δυστυχώς, αν απελαθούμε, να ξέρετε ότι οι περισσότεροι από
εμάς θα αυτοκτονήσουμε. Προσευχόμαστε ότι με την ευκαιρία των Χριστουγέννων, θα μας αντιμετωπίσετε με ευγένεια και καλοσύνη.».

Ας σημειωθεί ότι τις τελευταίες μέρες ιδιαίτερα οι καταγόμενοι από το Μπαγκλαντές μετανάστες πραγματοποιούν καθιστικές διαμαρτυρίες έξω από το
χώρο όπου στεγάζεται η υπηρεσία ασύλου στον καταυλισμό της Μόριας. 
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HiDef Def · Mission specialist at NASA - National Aeronautics and Space Administration
ΕΧΟΥΜΕ ΔΩΣΕΙ -ΛΕΕΙ- ΤΑ ΦΩΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,ΟΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΟΙ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ......ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΑΣ
ΕΙΠΑΝ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΚΛΕΙΣΑΜΕ ΤΑ ΦΩΤΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΠΕΤΑΞΑΜΕ ΤΙΣ ΛΑΜΠΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ....
Like · Reply · Dec 22, 2016 4:38am

Νικολας Κουλουρης · Στρατιωτική Ακαδημία
Χωρίς Πατρίδα;;Καλά απο το Μπαγλαντές είναι αν δεν κάν λάθος.Γιατί δεν πάνε στη πατρίδα τους να αγωνιστούν να την φτιάξουν.Να πάνε
μαζί και οι ΜΚΟ να τους βοηθήσουν.Τα πραγματα άλλαξαν παίδες.Ο ΤΡΑΜΠ σε λίγο καιρ'ό θα δώσει το εναρκτήριο λάκτισμα.Καλύτερα να
γυρίσετε απο εκεί που ήρθατε. ΟΛΟΙ οι μουσουλμάνοι να γυρίσουν (οι χριστιανοί ας κάτσουν) στις πατρίδες τους.Το ΧΑΛΕΠΙ
απελευθερώθηκε απο τον νόμιμο στρατό του Ασαντ.Γυρίστε πίσω όσο είναι καιρός ακόμα γιατί το 2017 τα πράγματα στην Ευρώπη θα
αγριέψουν.ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΣΑΣ ΘΑ ΕΙΣΤΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ.

Like · Reply · 1 · Dec 21, 2016 1:21am

Νικολαος Δημπουλος
Ούτε βέβαια Έλληνας και ανθέλληνας πανε μαζί αγαπητέ μου,εσύ μάλλον στο δεύτερο συγκαταλέγεσαι!!,τραβα παρτους αγκαλιά να
κοιμάσαι παρέα μ' αυτούς που πονοψυχας.

Like · Reply · 1 · Dec 20, 2016 12:44am

Indiana George Limitsios · Logistics & MEAL Manager at Praksis
Ας βάλουν ορισμένοι ρατσιστές την οικογένειά τους στα λόγια αυτά. Δεν θα τους αρέσει και θα είναι σοκαριστικό να αυτοκτονήσει η Μαρία,
ο Γιώργος, ο Κώστας, ο Στρατής, η Ελένη, η Μέλπω! Γιατί κάποιοι πρέπει να πεθάνουν και κάποιοι όχι; Γιατί να μην ζήσουμε όλοι; 
Γιατί να σκεφτόμαστε τη πάρτη μας;  
Τόσα χρόνια έμαθα ότι ρατσιστής και Έλληνας δεν πάνε μαζί. Είναι ντροπιαστικό.

Like · Reply · 1 · Dec 20, 2016 12:09am

HiDef Def · Mission specialist at NASA - National Aeronautics and Space Administration
Ηθελα να ηξερα αραγε σε ποια χωρα ζεις εσυ......Μαλλον σε καποια φανταστικη....
Like · Reply · Dec 22, 2016 4:42am

Νικολαος Δημπουλος
Καλύτερα να αυτοκτονήσουν ! Θα απαλαξουν και εμας από το να τους βοηθήσουμε ...να το πράξουν!!

Like · Reply · 2 · Dec 19, 2016 12:33pm

Chachalios Giorgos · Λεσβος at ΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
βρε δεν πανε να πνιγουν ολοι και με μεγαλη πετρα στο λαιμο,,,,,χεστηκαμε,,,,,,,εδω καταστραφομαστε εμεις καθημερινα,,,,,εχουν και
θρασος τα καθικια

Like · Reply · 4 · Dec 19, 2016 10:07am

Μυτιληνη Γιαννης · Works at Κυνήγι - Κυνηγός - Κυνηγόσκυλα
Ε ΝΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΗΣΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ . ΕΙΔΗ ΤΟ ΝΗΣΙ ΠΑΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΚΟ ΣΤΟ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ. ΟΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ
ΣΧΕΔΩΝ ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΚΑΙ Ο ΛΟΓΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ . ΟΛΑ ΚΑΛΑ ΔΛΔ

Like · Reply · 5 · Dec 19, 2016 10:00am · Edited
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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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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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