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Τη νύχτα της 17ης Νοεμβρίου, σε συνέχεια  σοβαρών επεισοδίων που είχαν ξεσπάσει την προηγούμενη με κλοπή και ρίψη πυροτεχνημάτων από ομάδα

μεταναστών και πετροπόλεμο μεταξύ αυτών και κατοίκων, άγνωστοι 

, καίγοντας και καταστρέφοντας σκηνές όπου κοιμόντουσαν οικογένειες με μικρά παιδιά, με αποτέλεσμα δεκάδες άνθρωποι να κοιμούνται εκτός

επί αρκετές μέρες μετά την επίθεση. Ομάδα από εκπροσώπους του Δήμου, της Ύπατης Αρμοστείας και των ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στο νησί

κατέβαλε μεγάλες προσπάθειες να τους μεταπείσει, καθώς οι περισσότεροι φοβόντουσαν τις πέτρες που την επόμενη φορά μπορεί να πέσουν στα κεφάλια

τους ή στα κεφάλια των παιδιών τους. Ανήρτησαν μάλιστα ένα πανό διαμαρτυρίας, προκειμένου να  εξηγήσουν τη θέση τους στους ανθρώπους που τους

επιτέθηκαν. 

«Διαμαρτυρόμαστε ως ανθρωπιστές και φιλήσυχοι άνθρωποι. Δεν συμφωνούμε ούτε ανήκουμε στους πρόσφυγες που δεν σέβονται τους ευρωπαϊκούς

νόμους και τσακώνονται, βάζουν φωτιές, κλέβουν και επιτίθενται σε άλλους. Την ίδια ώρα διαφωνούμε με τους ντόπιους που επιτέθηκαν σε πρόσφυγες με

μεγάλες πέτρες και φωτιές. Ωστόσο αγαπάμε τον ελληνικό και ευρωπαϊκό λαό και εκτιμούμε βαθύτατα την ευγενική βοήθεια και υποστήριξή τους. Απαιτούμε

να διαχωριστούμε από τους εγκληματίες και να συμφιλιωθούμε με τον ελληνικό λαό»

Ο διευθυντής του καταυλισμού Βασίλης Μπάλας, με τη βοήθεια του μεταφραστή της ΜΚΟ Μετάδρασις, προσπαθεί να τους εξηγήσει ότι κι εκεί που

βρίσκονται κινδυνεύουν διότι είναι εκτεθειμένοι, ενώ εντός του καταυλισμού θα είναι πλέον πιο ασφαλείς, καθώς έχουν ληφθεί επιπλέον μέτρα προστασίας. Οι περισσότεροι είναι δύσπιστοι αλλά σιγά σιγά πείθονται να επιστρέψουν. Κάποιοι μεταφέρονται σε

ξενοδοχεία μέσω τους προγράμματος της Ύπατης Αρμοστείας για ευάλωτα άτομα.

Μην ανησυχείς μπαμπά, εγώ δεν κρυώνω, είμαι λιοντάρι

Ο Ρεμπουάρ και η Μασούμα είναι Κούρδοι από το Ιράν. Κατέφυγαν διωκόμενοι στο Ιράκ όπου όμως δεν μπόρεσαν να ξαναφτιάξουν τη ζωή τους. «Επειδή

είμαστε Κούρδοι, δεν μας δίνανε χαρτιά, δεν είχαμε ιατρική κάλυψη, τα παιδιά δεν μπορούσαν να πάνε σχολείο, δεν είχαμε δουλειά, γι’ αυτό φύγαμε και

ήρθαμε εδώ» λέει η Μασούμα. Στη μετάφραση μας βοηθά ο Χάλεντ, ένας 13χρονος Αφγανός, που μιλά άπταιστα Αγγλικά. Ο Χάλεντ θέλει να γίνει γιατρός

αλλά δεν ξέρει πως θα τα καταφέρει χωρίς να πηγαίνει σχολείο. «Πού θέλετε να πάτε;». «Οπουδήποτε μπορούμε να βρούμε δουλειά και στέγη, δεν μας

νοιάζει, αρκεί να φύγουμε από εδώ. Είμαστε κολλημένοι έξι μήνες σε αυτό το μέρος, είμαι άρρωστη κι εγώ και ο μικρός, τόσες μέρες κοιμόμασταν στο κρύο».

Η Μασούμα βάζει τα κλάματα, ο σύζυγός της προσπαθεί να ελαφρύνει το κλίμα. «Μην τον βλέπεις έτσι μικροκαμωμένο τον Ασού μας, είναι λιοντάρι. Ξυπνάει

νωρίς κάθε πρωί από το κρύο αλλά μου λέει "μην ανησυχείς μπαμπά, εγώ δεν κρυώνω, είμαι λιοντάρι"».

Ο Ασού είναι τεσσάρων ετών. Η αδερφή του είναι εννέα, και τη φωνάζουν Σακίλα «ή αλλιώς παπαγαλάκι», όπως λέει γελώντας ο Αντώνης Βοριάς,

εθελοντής που προσφέρει τις υπηρεσίες του στους πρόσφυγες από τον καιρό που στο νησί μπορεί να έβγαιναν και δεκαεπτά βάρκες σε μια νύχτα. «Είναι

πανέξυπνη η Σακίλα. Ό,τι ακούει το πιάνει αμέσως. Μιλά Αραβικά, Αγγλικά και Ελληνικά». Τα παιδάκια μαζεύονται γύρω από τον Αντώνη. «Αυτά είναι τα

παιδιά μου» λέει. Πολλοί εθελοντές παίζουν μαζί τους, τους μοιράζουν παιχνίδια, τα βάζουν να φτιάχνουν πράγματα με τα χέρια τους.
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