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Πορεία... «πολυεθνικών» και πολυπολιτισμικών διαστάσεων πραγματοποιήθηκε το Σάββατο το πρωί στο κέντρο της
Μυτιλήνης από τα Κεντρικά Λύκεια, ενάντια στο φράχτη του Έβρου και με αφορμή το νέο μέτρο των διαπιστεύσεων. 
Παρά το τσουχτερό κρύο, δεκάδες «αλληλέγγυοι» που δραστηριοποιούνται στο νησί μας, Έλληνες και ξένοι,
πραγματοποίησαν πορεία μέχρι το λιμάνι, φωνάζοντας συνθήματα κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Frontex, και
ζητώντας έμπρακτη στήριξη των προσφύγων και των μεταναστών που φθάνουν στη Λέσβο και όχι «ανελέητο κυνήγι
εντυπώσεων».

Πορεία... «πολυεθνικών» και πολυπολιτισμικών διαστάσεων πραγματοποιήθηκε το Σάββατο το πρωί στο κέντρο της
Μυτιλήνης από τα Κεντρικά Λύκεια, ενάντια στο φράχτη του Έβρου και με αφορμή το νέο μέτρο των διαπιστεύσεων. 
Παρά το τσουχτερό κρύο, δεκάδες «αλληλέγγυοι» που δραστηριοποιούνται στο νησί μας, Έλληνες και ξένοι,
πραγματοποίησαν πορεία μέχρι το λιμάνι, φωνάζοντας συνθήματα κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Frontex, και
ζητώντας έμπρακτη στήριξη των προσφύγων και των μεταναστών που φθάνουν στη Λέσβο και όχι «ανελέητο κυνήγι
εντυπώσεων».

Για την αυτοοργανωμένη δομή υποδοχής προσφύγων «Πλάτανος», που δραστηριοποιείται εδώ και μήνες στην Σκάλα
Συκαμιάς, και πρωτοστάτησε στη διαδήλωση, η οποιαδήποτε «πατέντα» νομιμοποίησης, μέσω συλλόγων, οργανώσεων, και
λοιπών φορέων, είναι χωρίς νόημα όσο η πολιτεία παραμένει παγερά αδιάφορη απέναντι στους ανθρώπους που ζητούν
βοήθεια, ενώ σπαταλά χιλιάδες πόρων για να ρίξει τις ευθύνες της ανυπαρξίας της σε όλους αυτούς που έσπευσαν
μπροστά σε αυτή τη συνθήκη να την αντικαταστήσουν, σημειώνουν οι διαμαρτυρόμενοι. 

Δεν μπαίνουν σε καλούπια 
Η αυτοοργάνωση για τους εθελοντές του «Πλατάνου», όπως οι ίδιοι αυτοπροσδιορίζονται, «δεν είναι μία πράξη που
χωράει στα κιτάπια του συστήματος, ούτε φυσικά και στα στενά πλαίσια των πολιτικάντηδων που μετράνε τα πάντα μέσω
καταστατικού. Είναι ένα συνεχόμενο πείραμα, που μέσω της εξέλιξης και της διάδοσης του αναζητά την πραγμάτωση μιας
ελεύθερης, συνειδητά ορισμένης κοινωνίας, για τον καθένα σύμφωνα με τις ανάγκες του, από τον καθένα σύμφωνα με τις
δυνατότητες του».

Η αλληλεγγύη τονίζουν, δεν είναι ένα προϊόν διαπιστεύσιμο, ούτε μια θεωρητική κουβέντα, αλλά μια πράξη αναγνωρίσιμη
μέσα από τη στήριξη και τη συνέχιση της: «Η αξιοπρέπεια δεν διαπραγματεύεται στις αίθουσες των δικαστηρίων και τους
θεσμούς των απανταχού αρχόντων, αλλά ορίζεται μέσα από τον καθημερινό αγώνα ενάντια στην αδικία που οι ίδιοι αυτοί
θεσμοί επιβάλουν».

Αναμενόμενες οι ενστάσεις αυτές για την επιχειρούμενη καταγραφή και πιστοποίηση οργανώσεων και εθελοντών, από
εθελοντές και «αλληλέγγυους» τύπου «Πλατάνου» και οι απόψεις που διατυπώνουν και προσεγγίζουν το θέμα της
διαχείρισης των προσφυγικών ροών, ωστόσο ζητούμενο παραμένει η παρουσία του επίσημου κράτους και των
μηχανισμών του, προκειμένου η βοήθεια στους ανθρώπους που καταφθάνουν στις ακτές μας, να είναι έγκαιρη και
αποτελεσματική, ώστε να μη κινδυνεύσει τουλάχιστον η ζωή τους!
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