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Πρώτα ήταν η σημαία της προκυμαίας, που από συγκεκριμένα κέντρα «ενημέρωσης» «πέρασε» στον κόσμο ότι
«μετανάστες δεν την άφησαν να κατέβει». Μετά ήταν η σημαία στο άγαλμα της Μικρασιάτισσας Μάνας, την οποία
«κάποιοι την πέταξαν χάμω». Ύστερα ήρθε ο χαμός με τα προσφυγάκια στα σχολεία, με το ξενοδοχείο στην Πέτρα που
εγκαθιστούσε κάτω από τη μύτη όλων εκατοντάδες μετανάστες για να φτάσουμε στο σήμερα και στα Πάμφιλα, όπου
επαπειλείται η δημιουργία «νέου hotspot και μάλιστα δίπλα στην Πετρογκάζ και στη BP».

Πρώτα ήταν η σημαία της προκυμαίας, που από συγκεκριμένα κέντρα «ενημέρωσης» «πέρασε» στον κόσμο ότι
«μετανάστες δεν την άφησαν να κατέβει». Μετά ήταν η σημαία στο άγαλμα της Μικρασιάτισσας Μάνας, την οποία
«κάποιοι την πέταξαν χάμω». Ύστερα ήρθε ο χαμός με τα προσφυγάκια στα σχολεία, με το ξενοδοχείο στην Πέτρα που
εγκαθιστούσε κάτω από τη μύτη όλων εκατοντάδες μετανάστες για να φτάσουμε στο σήμερα και στα Πάμφιλα, όπου
επαπειλείται η δημιουργία «νέου hotspot και μάλιστα δίπλα στην Πετρογκάζ και στη BP».

Πρόκειται για ένα επικίνδυνο παιχνίδι με τους εύλογους σε κάθε περίπτωση προβληματισμούς της τοπικής κοινωνίας για
τις νέες φάσεις του προσφυγικού, που έχει φτάσει στο σημείο -εκτός από το να «εκτελέσει» στυγνά την αλήθεια των
πραγμάτων- να παγιώσει και μια παράλληλη πραγματικότητα του παραλόγου στη Λέσβο.

Το παιχνίδι μάλιστα μοιάζει έως και χαμένο, από τη στιγμή που και οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν να υποτιμούν την αξία
της υπεύθυνης ενημέρωσης για όλα όσα έχουν να κάνουν με το προσφυγικό, αλείφοντας βούτυρο στο ψωμί όλων εκείνων
των «κέντρων ενημέρωσης» που ενεργοποιούν τη συσσωρευμένη αγανάκτηση για τα πάντα στα πρόθυμα προφίλ του
facebook. Μια αγανάκτηση που εκφράζεται με ωμό ρατσιστικό μίσος, ξενοφοβική ρητορεία, που εκμηδενίζει σταδιακά
κάθε ψύχραιμη φωνή και σβήνει ολοένα και την ίδια τη λογική.

Έτσι, στα Πάμφιλα οι διαβεβαιώσεις ακόμα και του ιδίου του δημάρχου -πέραν των σχετικών εξηγήσεων της ΕΑΣΛ- πως τα
προσωρινά αποθηκευμένα κοντέινερς στη Σκάλα Παμφίλων προορίζονται για τον καταυλισμό του Καρά Τεπέ δεν πείθουν
κανέναν και για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα κάτοικοι του χωριού, που έχουν πειστεί (και) από εκείνους που δεν θέλουν να
καταλάβουν, πραγματοποιούν νέα συνάντηση προβληματισμού, διατρανώνοντας πως δεν θέλουν νέο hot spot!

 

Το ιστορικό ενός… νέου hotspot

Από το facebook διακινήθηκε η πρώτη υποψία ως βεβαιότητα ότι οι οικίσκοι που αποθηκεύτηκαν προσωρινά στη Σκάλα
Παμφίλων προορίζονται για τη λειτουργία νέας δομής στην περιοχή. Η υποψία ως βεβαιότητα αναπαράχθηκε από
δεκάδες χρήστες και εμπλουτίστηκε από τις επιπτώσεις που θα έχει η εγκατάσταση προσφύγων και μεταναστών εκεί, οι
εξεγέρσεις των οποίων στη νέα τους δομή θα έθεταν σε κίνδυνο την ασφάλεια όλων, αφού παραδίπλα υπάρχει η BP και η
Πετρογκάζ, και θα ανατίναζαν τα πάντα από την παραμικρή φωτιά. Έγινε και συνάντηση προβληματισμού, διοργανώθηκε
και επίσκεψη στο δημαρχείο, η οποία τελικώς δεν έγινε ποτέ!

Οι διαβεβαιώσεις ακόμα και του δημάρχου πως πρόκειται για μια προσωρινή λύση αποθήκευσης των οικίσκων μέχρι να
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#Προσφυγικό (/article/tag/Προσφυγικό),

Οι διαβεβαιώσεις ακόμα και του δημάρχου πως πρόκειται για μια προσωρινή λύση αποθήκευσης των οικίσκων μέχρι να
εγκατασταθούν στο κέντρο φιλοξενίας του Καρά Τεπέ δεν έπεισαν. Ούτε οι ενέργειες του προέδρου του χωριού να
επικοινωνήσει μέσω επιστολών με την ΕΑΣΛ, η οποία -διά μέσω του διευθυντή της κ. Χατζηδημητρίου- διαβεβαιώνει και
γραπτώς πως μέρος των εγκαταστάσεών της έχει ενοικιαστεί για μικρό χρονικό διάστημα από την ΕΦΑΜ για να
χρησιμοποιηθεί σαν χώρος προσωρινής εναπόθεσης φορτίων και πως επουδενί οι εγκαταστάσεις της ΕΑΣΛ δεν μπορούν
να λειτουργήσουν ως οτιδήποτε άλλο.

«Επικοινωνήσαμε με το Δήμο και μας είπαν ότι δεν ξέρουν τι είναι οι οικίσκοι. Είμαστε ανάστατοι, δεν θα αφήσουμε και το
χωριό μας να γίνει νέα Μόρια. Δεν δεχόμαστε νέο hot spot, απαιτούμε να αποσυμφορηθεί το νησί μας», τα λόγια της Ι.Α.
στο «Ε», που μας ενημέρωνε για τη νέα συγκέντρωση χθες το απόγευμα των κατοίκων του χωριού στην πλατεία των
Παμφίλων. Και μ’ αυτά και με εκείνα, τα Πάμφιλα είναι και αυτά στο πόδι! Από τι; Από ένα post στο facebook!

 

«Καμία νέα δομή»

«Δεν υπάρχει καμία περίπτωση δημιουργίας νέας δομής στα Πάμφιλα, δεν υπήρξε ποτέ ούτε καν σκέψη περί δημιουργίας
της εκεί, όπως φυσικά δεν υπάρχει και καμία απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για νέα δομή γενικά στο νησί. Αυτά τα
έχουμε εξηγήσει και στους κατοίκους των Παμφίλων, που εμφανίζονται προβληματισμένοι.

Η σκόπιμη παραπληροφόρηση όμως από κάποιους έχει κατορθώσει να κάνει τη δουλειά της, αυτό είναι προφανές. Πρέπει
να “αντέξουμε” και να μείνουμε ψύχραιμοι όμως. Αν και είναι περιττό, μάλλον πρέπει να το ξαναπώ. Το δημοτικό
συμβούλιο έχει αποκλείσει την προοπτική νέας δομής…», δήλωσε στο «Ε» ο δήμαρχος Λέσβου Σπύρος Γαληνός,
εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του αλλά και τον προβληματισμό για το γεγονός πως επικρατεί η διάθεση κάποιων να
κινδυνολογούν για τα πάντα. Ακόμα και για ανύπαρκτες ιστορίες, οι οποίες καταφέρνουν να απειλούν ευθέως την
κοινωνική συνοχή.

 

Οι… οικίσκοι

Για την ιστορία, οι οικίσκοι προορίζονται για να αντικαταστήσουν παλαιότερες κατασκευές στον Καρά Τεπέ για να
αντέξουν και στο χειμώνα. Προμηθεύτηκαν από την Ύπατη Αρμοστεία για τους Πρόσφυγες και μάλιστα έχει υπογραφεί
σχετική συμφωνία με τον αντιδήμαρχο Οικονομικών Κώστα Κατσαρό για την παραχώρησή τους στο μέλλον στο Δήμο
Λέσβου. Για την εξέλιξη αυτή έχει υπάρξει ενημέρωση από τον περασμένο Σεπτέμβρη τόσο από την Ύπατη Αρμοστεία όσο
και από τον Τύπο.
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Η κλιματική αλλαγή πλήττει την ελαιοκαλλιέργεια στη Λέσβο - …
1 comment • 16 μέρες πριν•

jim — Μέχρι να γίνει η μελέτη από το Πανεπιστήμιο, σταματείστε την
καταστροφολογία.

Ο Θεός να βάλει το χέρι του! - EmprosNet.gr
1 comment • 2 μήνες πριν•

jim — Η εκπρόσωποι της Εκκλησίας κωλυσιεργούν εσκεμμένα για να
κρύψουν τις οικονομικές ατασθαλίες που έχουν κάνει. …

«Όταν βγούμε από την επιτροπεία, θα το επανεξετάσουμε...» -
EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

jim — Καλά ποιον κοροϊδεύουν. Βγαίνουμε από την επιτροπεία το 2018;
Αφού οι Ευρωπαίοι μας ζητούν να δεσμευτούμε μέχρι το 2060. …

Δημιουργώντας γέφυρες - EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

Angela Maria Arbeláez Arbeláez — Ευχαριστώ θερμά την ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΕΜΠΡΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
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