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Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α  ( / K O I N O N I A )  
 «Το προσφυγικό δεν ήταν μόνο όσα είδαμε»

O εθελοντής Απ. Παρασκευόπουλος, που ήταν παρών σε έως και 153 βάρκες τη μέρα (!), μιλά στο «Ε»
και δεν μασά τα λόγια του…

 (/article/author/143-theodora) theodora (/article/author/143-theodora)
 - 27|05|2016 23:05

Ο Αποστόλης Παρασκευόπουλος μεγάλωσε στην Αθήνα, ήρθε 12 χρονών στη Λέσβο, όπου έμεινε στα Μιστεγνά. Πριν το
προσφυγικό, οι περισσότεροι τον ήξεραν ως το «καλό παιδί». Ο εργατικός και συμπονετικός Αποστόλης που πάντα μάζευε
το λιγοστό του περίσσευμα, για να δώσει αθόρυβα και απλόχερα σε κάποια οικογένεια που το έχει ανάγκη.

Ο Αποστόλης Παρασκευόπουλος μεγάλωσε στην Αθήνα, ήρθε 12 χρονών στη Λέσβο, όπου έμεινε στα Μιστεγνά. Πριν το
προσφυγικό, οι περισσότεροι τον ήξεραν ως το «καλό παιδί». Ο εργατικός και συμπονετικός Αποστόλης που πάντα μάζευε
το λιγοστό του περίσσευμα, για να δώσει αθόρυβα και απλόχερα σε κάποια οικογένεια που το έχει ανάγκη. Είμαι σίγουρη
ότι αν έβλεπε να πληκτρολογώ αυτές τις γραμμές, θα με μάλωνε. Όμως κάποια πράγματα τού τα χρωστάμε.

Έγινε το καλό και στη συνέχεια το δημοφιλέστερο πρόσωπο της αλληλεγγύης των Λέσβιων. Δεν ήταν και δεν είναι ψαράς.
Είναι ένας σερβιτόρος. Από το 2014 δουλεύει στη «Μουριά» στη Σκάλα Συκαμιάς. Δεν έβγαλε ούτε ένα ευρώ από την
αδιάκοπη προσφορά του στο προσφυγικό. Έχει βοηθήσει πρόσφυγες από εκατοντάδες βάρκες… μόνο σε μια μέρα! Έχει
πηδήξει από το μπαλκόνι του δωματίου του στη Συκαμιά, στις 4 τα ξημερώματα, μόνο και μόνο επειδή άκουσε από
μακριά… «help»!

Πριν ήταν «ήσυχα» στη Συκαμιά, ιδανικός τόπος για βόλτα, γεύμα και δείπνο, έτσι μας λέει. Υπήρχαν 10 με 15 βάρκες το
χρόνο. Οι πρώτες βάρκες βγήκαν το 1995, αυτό του έχει πει ο φίλος του, ψαράς και… υποψήφιος για Νόμπελ Ειρήνης,
Στρατής Βαλαμιός.

Το καλοκαίρι του 2015, όμως, όλα άλλαξαν. Μαζί κι ο Αποστόλης. Μπορεί να έκανε και τρεις μέρες σερί να κοιμηθεί, για να
προλάβει. Πρώτα είχε να δουλέψει, μετά να βγει στην παραλία να βοηθήσει και μετά να κατεβεί στη Μυτιλήνη. Δεκάδες
καταστήματα της πρωτεύουσας του νησιού, ήξεραν τον Αποστόλη. Έμπαινες ακόμα και σε χώρους… αισθητικής και είχαν
φυλαγμένη μια γωνιά που συγκέντρωναν ρούχα για τους πρόσφυγες. «Άσ’ τα εδώ, θα περάσει ο Αποστόλης να τα πάρει»,
σου έλεγαν. Και ήξερες για ποιον Αποστόλη μιλούσαν, παρόλο που το επώνυμό του μαθεύτηκε μόνο από το Facebook!

Το ρεκόρ παραμονής του στην παραλία για να βοηθήσει σε διάσωση, μετριέται πια με βάρκες. Και είναι 153 σε μια μέρα!

Πώς ήταν όταν έσκαγε μπροστά σου η βάρκα;

«Στενοχωριέσαι. Λες γιατί να συμβαίνει όλο αυτό. Μετά βλέπεις ότι οι άνθρωποι είναι σε άθλια κατάσταση, τα μωρά, όλοι.
Όμως ο κόσμος χαίρεται όταν βγαίνει. Νιώθει ότι πατά στην Ευρώπη!

Ναι μεν έχουν πόλεμο στη Συρία, φεύγουν από τη χώρα τους, όμως μετά η έγνοια τους είναι πώς μπορούν να ξεφύγουν
από τους Τούρκους. Οι αποκαλύψεις για το τι συμβαίνει απέναντι, είναι πάρα πολλές».
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Έκανε τατουάζ την Παναγιά Γοργόνα, για να θυμάται

Το ρεκόρ σου στις βάρκες;

«153 βάρκες σε μια μέρα, μόνο στη Συκαμιά. Ήταν όταν είχαν μαζευτεί στη Μυτιλήνη 30.000 κόσμος. Πρέπει να ήταν
Οκτώβρης, είχε γεμίσει η πόλη σκηνές παντού».

Μια «τυπική» μέρα σου;

«Από το πρωί έως τις 6 το απόγευμα στη δουλειά και μετά στην παραλία. Ή στη Μυτιλήνη. Έπαιρνα το βανάκι του
μαγαζιού και φόρτωνα ρούχα. Κοίτα, έτυχαν οι συγκυρίες. Έτυχε και ήμουν στην πρώτη βάρκα, 15 Ιουνίου. Δεν είχα
ξαναζήσει κάτι τέτοιο. Έπαθα σοκ. Ήταν μία η ώρα το βράδυ, δεν δουλεύαμε και φτιάχναμε μια πέργκολα. Ακούσαμε κάτι,
αλλά νομίζαμε ότι ήταν τηλεόραση. Όμως οι φωνές επέμεναν: “Help” και λέξεις στα αραβικά. Ήταν συγκλονιστικό. Τρέξαμε
και τους βγάλαμε. Και πιστεύω ότι ο καθένας μας αν ήταν εκεί, θα βοηθούσε.

Μετά, όταν ήρθαν και οι εθελοντές, με ακολουθούσαν! Έπαιρνα τα κιάλια μου, πήγαινα σε ένα ψηλό σημείο, πολλές φορές
με το φίλο μου, τον Στρατή το Βαλαμιό και αρχίζαμε να μετράμε τις βάρκες, για να ειδοποιηθούν όλοι και να ετοιμαστούν
για να βοηθήσουν».

Πώς έγινε η Συκαμιά πόλος αλληλεγγύης αρχικά;

«Ξεκινήσαμε στη Συκαμιά μια προσπάθεια με τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του χωριού. Ξεκινήσαμε να
συνειδητοποιούμε ότι καθημερινά περνάει 3.000 κόσμος. Κάναμε ένα παραδοσιακό καφενείο, αποθήκη ρουχισμού. Για τα
παιδιά πιο πολύ. Τα βλέπαμε και είχαμε πάθει σοκ. Κάποιοι έμπαιναν για πρώτη φορά στη θάλασσα.

Και μην ξεχνάς ότι τα παιδιά δεν έχουν επιλογή, είναι αναγκασμένα να συμμετέχουν σε αυτό το ταξίδι, δεν είναι όπως οι
ενήλικες που έχουν πλήρη συναίσθηση.

Επίσης είχαμε φρικάρει. Είδαμε σωσίβια, που δεν είναι σωσίβια! Είχαν μέσα άμμο, γρασίδι, ήταν μόνο πανί! Και το
αφρολέξ που είχαν βάλει, δεν ήταν υλικό που θα μπορούσε κάποιον να βοηθήσει ώστε να μη βουλιάξει ο κόσμος».

Από το Facebook!

»Όταν ήρθαν οι εθελοντές, πήρα ένα πιο καλό κινητό. Πιο πριν τραβούσα φωτογραφίες και τις ανέβαζα από το λάπτοπ.
Μετά όμως έπρεπε να λειτουργήσω πιο άμεσα. Δεν είχα ποτέ καλό κινητό και αναγκάστηκα και πήρα. Έβγαζα φωτογραφίες
και τις ανέβαζα στο Facebook, για να μάθει ο κόσμος σε όλο το νησί τι συμβαίνει και να βοηθήσει. Μάλιστα όταν
κατέβαινα στη Μυτιλήνη, οι φίλοι μου με ρωτούσαν αν όντως ισχύουν όλες αυτές οι εικόνες».

Πότε ήρθαν οι πρώτες οργανώσεις;

«Οι πρώτοι εθελοντές ήρθαν τέλη Αυγούστου από τη Σουηδία και τη Νορβηγία. Δούλευαν σε ένα πρόγραμμα. Μέχρι τότε
ήμασταν όλο το χωριό. Μαθεύτηκε μέσα σε λίγα λεπτά όταν είχε έρθει η πρώτη βάρκα και κατέβηκαν όλοι από τα σπίτια
τους, για να φέρουν ρούχα και να βοηθήσουν. Εγώ, θυμάμαι, τις πρώτες μέρες δεν είχα πια ρούχα!

H “Lighthouse” ήταν λοιπόν η πρώτη οργάνωση, αλλά και εκείνη που βοήθησε ουσιαστικότερα από όλες και βοηθούν
ακόμα και τώρα. Μπορεί να μην υπάρχουν ροές, αλλά καθαρίζουν τις παραλίες και στα πιο δύσβατα σημεία, με τη βοήθεια
των ψαράδων. Τώρα βέβαια οι περισσότεροι έχουν ανέβει στην Ειδομένη. Αυτή ήταν η ΜΚΟ που γέμισε την αποθήκη με
ρούχα εντελώς.

Οι πρώτοι εθελοντές ήταν σαν παρατηρητές. Δεν είχαν φέρει εξοπλισμό γιατί δεν πίστευαν ακόμη ότι ήταν τόσο μεγάλη η
προσφυγική ροή. Εδώ δεν είχαν πάρει χαμπάρι οι Μυτιληνιοί για το τι συμβαίνει! Και βέβαια ήρθαν πολλοί εθελοντές που
γνώρισαν την κατάσταση από τις κοινοποιήσεις στο Facebook.

Το κράτος απουσίασε. Και δεν μιλώ μόνο για ιατρική, αλλά και για ψυχολογική υποστήριξη».

Πόσες ΜΚΟ πιστεύεις ότι πέρασαν;

«Αμέτρητες… Σίγουρα πάνω από 80 ΜΚΟ πέρασαν και φυσικά χιλιάδες εθελοντές ή εργαζόμενοι. Γιατί άλλαζαν. Δηλαδή
έρχονταν κάποιοι για 10 μέρες και μετά τους αντικαθιστούσαν άλλοι.

Επίσης πολλοί πέρασαν να ρωτήσουν πώς είμαστε εμείς οι ντόπιοι, ως ψυχολόγοι. Αλλά ουσιαστική ψυχολογική βοήθεια
δεν λάβαμε ποτέ.
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Με το φίλο του, ψαρά και υποψήφιο για Νόμπελ, Στρατή Βαλαμιό

Ακόμα, σε κάποιο σημείο, απόρησα πραγματικά, πώς με τόσες ΜΚΟ δεν δόθηκε στήριξη στη Μυτιλήνη όταν είχε γεμίσει
από κόσμο και σκηνές κάθε σημείο της πόλης. Αφού κατέβαινα να βοηθήσω σε παραλίες της Μυτιλήνης και ήμουν μόνος
μου στην ακτή!».

Η ζωή σου μετά τον Ιούνιο του 2015, άλλαξε;

«Ναι, άλλαξε δραματικά. Είτε θα ήμουν στις παραλίες στη Συκαμιά ή στο Μόλυβο ή θα ήμουν στη Μυτιλήνη, για να μαζεύω
ρούχα ή στην αποθήκη για να ντύνουμε παιδιά. Κι αυτό γιατί τότε δεν υπήρχε κόσμος. Το κάναμε αυτό ακόμα και στις 4 ή 5
το πρωί. Μπορεί να ήμουν και τρεις μέρες άυπνος. Το δωμάτιό μου είναι ακριβώς στη θάλασσα. Τα άκουγα όλ’ αυτά και
μου είχε τύχει να πηδήξω από το μπαλκόνι γιατί φώναζε ο κόσμος βοήθεια. Έχουμε ζήσει καταστάσεις τρελές, κι έχουμε
δει και τρελά πράγματα».

«Τρελά» πράγματα;

«Έχουμε δει πυροβολημένους, μαχαιρωμένους. Και όχι από τον πόλεμο. Βιασμένες κοπέλες… πολλά.

Από την άλλη έχουμε γνωρίσει καθηγητές πανεπιστημίου, γιατρούς, στρατιωτικούς, επιστήμονες, εκπαιδευτικούς.
Ανθρώπους που μιλάγαν ελληνικά.

Πρέπει να σου πω, επίσης, ότι το προσφυγικό δεν ήταν μόνο αυτό που βλέπαμε. Από πίσω παίζονταν πολλά παιχνίδια:
εμπόριο οργάνων, λαθρεμπόριο όπλων, λαθρεμπόριο ναρκωτικών.

Αρκεί να αναρωτηθούμε για κάποιες δομές που στοίχισαν υπέρογκα ποσά και δεν απέγιναν τίποτα. Γιατί υπήρξαν λοιπόν;

Και βέβαια δεν ξέραμε τι συμβαίνει με τα παιδιά!».

Χάθηκαν από τη Λέσβο παιδιά προσφύγων;

«Εγώ, όταν είπε ο υπουργός Γιάννης Μουζάλας ότι πρέπει να πιστοποιήσουμε τις ΜΚΟ, συμφώνησα 100%. Γιατί δεν
ξέρουμε και δεν ξέραμε ποιος ήταν στο νησί μας! Έβαζε ο καθένας ένα μπλουζάκι φωσφοριζέ και το έπαιζε εθελοντής!
Δηλαδή θα μπορούσε κάποιος να αρπάξει ένα μωρό! Πόσες φορές ακούσαμε από κάποιον εθελοντή ότι πάει το μωρό στην
τάδε δομή, στον “Πλάτανο”, στην “IRC” ή αλλού; Μετά ποιος το διασταύρωνε αυτό; Κανείς!

Ξέρουμε ότι χάθηκαν μέσα στο 2015, 10.000 παιδιά. Όχι ένα, όχι δύο, όχι εκατό. Αλλά 10.000! Ε, πώς γίνεται αυτό ρε
παιδιά; Ο καθένας έκανε ό,τι ήθελε. Δεν υπήρχε εποπτεία, ούτε Λιμενικό, ούτε Αστυνομία. Ήμασταν μόνοι μας!

Γι’ αυτό κι εγώ μετά από κάποια φάση, δεν άφηνα κανέναν με παιδί. Τον έβλεπα να τρέχει και του έλεγα “Ε, πού πας; Με τη
μάνα μαζί!” Αλλά εγώ ήμουν σε αυτή τη βάρκα, στις άλλες 100 ποιος έκανε τον έλεγχο; Και ποιος θα μπορούσε χωρίς
αρμοδιότητα αν όχι το κράτος;

Και βέβαια τι να πρωτοκάνει το Λιμενικό όταν βγαίνουν 50 βάρκες ταυτόχρονα;».

Ήσουν παρών και στο ναυάγιο της 28  Οκτωβρίου 2015.

«Ναι. Αφού αμέσως μετά ζήτησα κάποιες μέρες ρεπό την εβδομάδα, για να έρθω στη Μυτιλήνη και να βοηθώ στις βάρκες.
Ήταν μετά το μεγάλο ναυάγιο της 28  Οκτωβρίου. Είχα ξυπνήσει εκείνο το πρωί και μετά έσκασε το πρώτο ναυάγιο με
εκείνο το κοριτσάκι που το έβγαλε ο Νορβηγός. Μάλιστα τότε ήταν που οι γιατροί επέμειναν να δημιουργηθεί ιατρείο στη
Συκαμιά γιατί είχαμε ξεμείνει από οξυγόνο και θα χάναμε το παιδί. Και μετά άλλο ναυάγιο στην Εφταλού και το τρίτο το
μεγάλο, στο Μόλυβο. Και ήμουν και στα τρία!

Όταν έφτασα στο Μόλυβο, αντίκρισα το χειρότερο θέαμα. Απλωμένοι σοροί σε όλο το λιμάνι. Και έφυγα, δεν άντεξα, δεν
μπορούσα να κάνω τίποτα».

Θυμάσαι καθόλου τι έκαναν οι διακινητές;

«Καταρχήν άφηναν τις περισσότερες βάρκες με ελάχιστη βενζίνη και σταματούσαν μεσοπέλαγα. Αλλά αυτό που μου είχε
κάνει εντύπωση ήταν ένας Τούρκος διακινητής που είχε ένα σκάφος - σφαίρα, το περασμένο φθινόπωρο. Έφερνε σε
ελάχιστο χρόνο πρόσφυγες, ξεφόρτωνε, πήγαινε απέναντι και επανερχόταν. Ούτε το Λιμενικό δεν τον προλάβαινε.
Θυμάμαι ότι πυροβόλησαν το σκάφος του, για να τον σταματήσουν».

Μέχρι πότε έμεινες στις παραλίες… βοηθώντας;

«Μετά το μεγάλο ναυάγιο του Οκτωβρίου, βρέθηκα στη Μυτιλήνη και έμεινα μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Πήγαινα στο
αεροδρόμιο αρχικά. Καθόμουν από το πρωί εκεί και περίμενα. Από τις 6 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα, μόνος μου.

Αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν ότι κάποιοι εθελοντές ήξεραν πού ακριβώς θα βγουν οι βάρκες. Μα πώς γίνεται αυτό;

ης

ης
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Αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν ότι κάποιοι εθελοντές ήξεραν πού ακριβώς θα βγουν οι βάρκες. Μα πώς γίνεται αυτό;
Ρώτησα κάποιους και μου είπαν ότι… υπάρχουν εθελοντές και απέναντι. Λίγο περίεργο δεν είναι αυτό;

Μετά έπαθα πνευμονία και τέλος! Με κυνήγαγαν οι γιατροί και δεν με άφηναν να πάω στη θάλασσα!».

Δεν σκέφτηκες να πιάσεις ποτέ δουλειά σε ΜΚΟ;

«Ναι, είχα προτάσεις. Αλλά δεν ήθελα. Ρε συ, τα είδα. Δεν μπορούσα να μπω, αφού τους έβριζα. Και να σου πω κάτι, Ανθή;
Δεν γίνεται να βγάζουν όλοι λεφτά από το προσφυγικό.

Εμείς δεν το κάναμε αυτό ούτε για δημοσιότητα, ούτε για τίποτα. Ήμασταν άνθρωποι και θέλαμε να βοηθήσουμε
ανθρώπους. Έχω δεχτεί και απειλές ακόμα και για τη ζωή μου από ψεύτικα προφίλ στο Facebook, που τα έφτιαχναν μόνο
για να με βρίσουν και μετά τα διέγραφαν.

Εγώ θεωρώ ότι με έφτιαξε, με έκανε καλύτερο άνθρωπο».

Και να κλείσουμε με το Χόλυγουντ! Ήσουν ο «σελέμπριτι» για τους διάσημους.

«Ο μεγάλος χαμός έγινε με τη Σούζαν Σάραντον. Την σέρβιρα στο μαγαζί και έμεινα. Της είπα ότι μοιάζει πολύ με τη
Σούζαν Σάραντον γιατί δεν περίμενα με τίποτα να είναι η ίδια! Στη συνέχεια με προσέγγισε εκείνη για να ενημερωθεί για
το πώς λειτουργούν οι δομές. Μάλιστα της έδωσα και υλικό για να πάει στις παραλίες. Την επόμενη μέρα από τη
φωτογραφία που ανέβασα στο Facebook μαζί της, ξύπνησα και είχα 300 κλήσεις!

Και βέβαια μέσα σε όλους ήταν τα παιδιά από το “World Party”, ο μποξέρ ο Ζαμπίδης, ο ηθοποιός από το “Homeland”, o
ηθοποιός από το “Walking Dead” και βέβαια ο Κινέζος ακτιβιστής και καλλιτέχνης, AiWeiwei. Μπορεί να πέρασαν κι άλλοι,
δεν τους θυμάμαι. Έτσι όπως βρισκόμασταν, μέσα στο χαμό, το τελευταίο που μας απασχολούσε ήταν να κάνουμε
κουτσομπολιό».
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you for your support.
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Στέλιος Παππάς — - Είναι κλιματιζόμενη κι η «Αίθουσα Πολιτισμού
“Οδυσσέας Ελύτης”», ΠολύκεντροΠαπάδου, όπως γράψατε;
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