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Τρίτη, 10/11/2015 | Κοινωνία

Είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Η μία είναι η φωτεινή. Της ανθρωπιάς και της αλληλεγγύης. Η άλλη είναι η σκοτεινή. Της μαφίας και της
εκμετάλλευσης του ανθρώπινου πόνου.

Στη Λέσβο συναντάς και τις δύο όψεις. Στη θέση Τσαμάκια, δίπλα από το λιμάνι, συναντήσαμε το μικρό Περικλή που μαζί με το συμμαθητή του, τον
Νικόλα, σηκώθηκαν πρωί πρωί για να χαρίσουν ρούχα σε παιδάκια από το Αφγανιστάν και τη Συρία. Από πάνω τους ήταν και τους καμάρωνε ο
Κώστας Πολυχρονόπουλος, που μαζί με άλλους εθελοντές μοιράζουν 2.000-2.500 μερίδες φαγητού την ημέρα. Στον Κώστα έδωσαν την πρώτη ύλη
για το μαγειρείο η Βαρβάρα και η Μαίρη, που ήρθαν διακριτικά στα Τσαμάκια μόλις ξημέρωσε, άφησαν το δέμα και έφυγαν αθόρυβα. 
Και ενώ αυτοί οι άνθρωποι κάνουν περήφανο το νησί, κάποιοι άλλοι θησαυρίζουν από την εκμετάλλευση των μεταναστών. Μεταφέρουν με τα
φορτηγάκια τους μετανάστες από τη Σκάλα Σικαμιάς μέχρι τη Μυτιλήνη με ταρίφα 300 ευρώ για μία διαδρομή 50 λεπτών. Στη σκοτεινή όψη ανήκει και
το «σκηνοθετημένο» καθάρισμα των ακτών από σωσίβια και λέμβους για την άφιξη του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα. 
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Στην αυτοσχέδια κουζίνα που έχει στηθεί στο λιμάνι της Μυτιλήνης η κυρία Ελένη κόβει τα ψωμιά.
«Είμαι 75 χρόνων αλλά τέτοιο πράγμα στο νησί δεν το ‘χω ξαναζήσει. Η κόρη μου μου το είπε και
ήρθα εδώ αμέσως. Εφτιαχνα στο σπιτικό φαγητό και το ‘δινα στα μωρέλια των μεταναστών. Τώρα
βοηθάω από δω». 
Η εκπαιδευτικός Βαρβάρα Χατζόγλου μαζί με τη φίλη της Μαίρη Καραχάλη πετάχτηκαν από τη
δουλειά τους για να φέρουν «αθόρυβα» και χωρίς να επιζητούν «μπράβο» λίγες φακές, μακαρόνια
και ρύζι: «Η κατάσταση στο νησί έχει αλλάξει τη ζωή μας. Μας έκανε να εκτιμήσουμε τα λίγα. Μας
έκανε να κάνουμε παραλληλισμούς με τα δικά μας παιδιά. Ο καθένας θα μπορούσε να είναι στη
θέση των προσφύγων. Το παράξενο είναι ότι έφτασα στο σημείο να πίνω καφέ σε καφετέρια και να
νιώθω τύψεις». 
Η Μαρία μπαίνει στην κουβέντα για να προσθέσει: «Είμαι στο σπίτι και βλέπω τη θάλασσα να
φουρτουνιάζει και πραγματικά τρέμω». 
Οσο οι γυναίκες μαγειρεύουν, τα Τσαμάκια έχουν πλημμυρίσει παιδιά. «Εφερα ρούχα για όποιο

παιδάκι δεν έχει. Δεν πρέπει να σκέφτομαι μόνο τον εαυτό μου», λέει ο μικρός Περικλής την ώρα που δίνει σε ένα 9χρονο παιδάκι από τη Συρία μία
μπλούζα. Δίπλα του ο Νικόλας βοηθάει βγάζοντας παντελόνια από σακούλες: «Ηρθε και ο δάσκαλος εδώ από το σχολείο. Η ανθρωπιά είναι και αυτή
ένα μάθημα». 
Οι εθελοντές της Μυτιλήνης λένε την ίδια ατάκα: «Τα βράδια κοιμόμαστε ήσυχοι». Ενας από αυτούς, ο Κώστας Πολυχρονόπουλος, ήταν πριν βρεθεί
στο νησί στέλεχος μεγάλων πολυεθνικών εταιριών στο τμήμα μάρκετινγκ. Σπουδαγμένος άνθρωπος, χάρηκε ιδιαίτερα όταν τον πλησίασε η Μαρία
Παππά με το γιο της Παναγιώτη για να τον ρωτήσουν για τον εθελοντισμό: «Αγαπάμε τον εαυτό μας για να μπορούμε να αγαπάμε τους ανθρώπους. Ο
εθελοντισμός είναι ωφέλιμος όταν βγαίνει από την καρδιά και όταν δεν περιμένει αντάλλαγμα». 
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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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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: 

 

Δ
ΙΑ

Β
Α

ΣΤ
Ε 

ΕΠ
ΙΣ

Η
Σ

416

 

2

 

2

googleplus

0

 

441

 

https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CS6zLav5tWeTVJJGRbbXklvALuNfimErW1t3R5gSIkJSYQxABIPb8_B5grYKAgKAMoAH61rvMA8gBAakC2AjecR1Wsz6oAwHIA8MEqgTVAU_QTwJELnLT_OMOAHZMOioKpszcI8Wm5lQJY2t3MyQna0UjCdd8UXDx1GfQgBbyn9Z0mMIhOoE2V9v8L_-EbAxd0QWXoaZc2lMbwZNgSlJHCPqWYQhgo5ElqNq0KnsRp8qDB-SXxPJFCqoxJh8naR5G0lF2JAEZPDlGUP01tUMftc8KCL1OtFMzCHQI1vxylOAV2bG7365MqbWmH3wqKS9YniudM6Jc31WAMmFf3sbPkJsccqx31GcL7BNLoMWcxOeWSVsP-ob009FADOUPOcxK1D1UWqAGUYAH7qjEM6gHpr4b2AcB0ggFCIABEAGxCUmVdPi5L3Is2BMM&num=1&sig=AOD64_3c8zEKJmyqI19yjWh840AUegVDOQ&client=ca-pub-0717098002540077&adurl=http://bcla.gr/epistrofi-sintaxeon/
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CS6zLav5tWeTVJJGRbbXklvALuNfimErW1t3R5gSIkJSYQxABIPb8_B5grYKAgKAMoAH61rvMA8gBAakC2AjecR1Wsz6oAwHIA8MEqgTVAU_QTwJELnLT_OMOAHZMOioKpszcI8Wm5lQJY2t3MyQna0UjCdd8UXDx1GfQgBbyn9Z0mMIhOoE2V9v8L_-EbAxd0QWXoaZc2lMbwZNgSlJHCPqWYQhgo5ElqNq0KnsRp8qDB-SXxPJFCqoxJh8naR5G0lF2JAEZPDlGUP01tUMftc8KCL1OtFMzCHQI1vxylOAV2bG7365MqbWmH3wqKS9YniudM6Jc31WAMmFf3sbPkJsccqx31GcL7BNLoMWcxOeWSVsP-ob009FADOUPOcxK1D1UWqAGUYAH7qjEM6gHpr4b2AcB0ggFCIABEAGxCUmVdPi5L3Is2BMM&num=1&sig=AOD64_3c8zEKJmyqI19yjWh840AUegVDOQ&client=ca-pub-0717098002540077&adurl=http://bcla.gr/epistrofi-sintaxeon/
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CS6zLav5tWeTVJJGRbbXklvALuNfimErW1t3R5gSIkJSYQxABIPb8_B5grYKAgKAMoAH61rvMA8gBAakC2AjecR1Wsz6oAwHIA8MEqgTVAU_QTwJELnLT_OMOAHZMOioKpszcI8Wm5lQJY2t3MyQna0UjCdd8UXDx1GfQgBbyn9Z0mMIhOoE2V9v8L_-EbAxd0QWXoaZc2lMbwZNgSlJHCPqWYQhgo5ElqNq0KnsRp8qDB-SXxPJFCqoxJh8naR5G0lF2JAEZPDlGUP01tUMftc8KCL1OtFMzCHQI1vxylOAV2bG7365MqbWmH3wqKS9YniudM6Jc31WAMmFf3sbPkJsccqx31GcL7BNLoMWcxOeWSVsP-ob009FADOUPOcxK1D1UWqAGUYAH7qjEM6gHpr4b2AcB0ggFCIABEAGxCUmVdPi5L3Is2BMM&num=1&sig=AOD64_3c8zEKJmyqI19yjWh840AUegVDOQ&client=ca-pub-0717098002540077&adurl=http://bcla.gr/epistrofi-sintaxeon/
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CS6zLav5tWeTVJJGRbbXklvALuNfimErW1t3R5gSIkJSYQxABIPb8_B5grYKAgKAMoAH61rvMA8gBAakC2AjecR1Wsz6oAwHIA8MEqgTVAU_QTwJELnLT_OMOAHZMOioKpszcI8Wm5lQJY2t3MyQna0UjCdd8UXDx1GfQgBbyn9Z0mMIhOoE2V9v8L_-EbAxd0QWXoaZc2lMbwZNgSlJHCPqWYQhgo5ElqNq0KnsRp8qDB-SXxPJFCqoxJh8naR5G0lF2JAEZPDlGUP01tUMftc8KCL1OtFMzCHQI1vxylOAV2bG7365MqbWmH3wqKS9YniudM6Jc31WAMmFf3sbPkJsccqx31GcL7BNLoMWcxOeWSVsP-ob009FADOUPOcxK1D1UWqAGUYAH7qjEM6gHpr4b2AcB0ggFCIABEAGxCUmVdPi5L3Is2BMM&num=1&sig=AOD64_3c8zEKJmyqI19yjWh840AUegVDOQ&client=ca-pub-0717098002540077&adurl=http://bcla.gr/epistrofi-sintaxeon/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100018982389793
https://developers.facebook.com/docs/plugins/comments/?utm_campaign=social_plugins&utm_medium=offsite_pages&utm_source=comments_plugin
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia/diakopi-ydrodotisis-se-4-periohes
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia/diakopi-ydrodotisis-se-4-periohes
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia/ethelontiki-aimodosia-sta-loytra
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia/ethelontiki-aimodosia-sta-loytra
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia/ki-omos-symvainei-kai-ayto-klopes-sti-seismoplikti-vrisa
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia/ki-omos-symvainei-kai-ayto-klopes-sti-seismoplikti-vrisa
http://vatera.gr/platanos/?p=17877


18/7/2017 Η φωτεινή πλευρά της Λέσβου.... | lesvosnews.net

http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia/i-foteini-pleyra-tis-lesvoy 3/3

Το Θαύμα του 2017

Δες Εδώ

Όχι πια λίπος. Αυτή είναι η καλύτερη λύση
στο αδυνάτισμα που δεν ήξερες μέχρι τώρα!

Slim Shop

Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ

Ταυτότητα | Όροι Χρήσης

Copyright © 2010-2017 Lesvosnews.net Σχεδιασμός & Υλοποίηση 

(/articles/news-categories/athlitika/o-istioploikos-omilos-mytilinis-sto-panellinio-protathlima)

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CNFoGav5tWfa1Kcq4b6iYlJAN9sOUzkqg7NvKywW_4R4QASD2_PweYK2CgICgDKABjsSSngPIAQmpAtgI3nEdVrM-qAMByANAqgTYAU_QKpnos9zVvNJbNYSZa0STLaJrBUBgy2YxAHb2rDMP0hYEJhG-puTIQe8LUV3sHl9-gcp6w1bwcTudBE-pDDccwtpKxIA3Ps64VKXHAq3LwqekRggfDjyNEgfiXe62qxYBJm-xyE2ihTzhN-nT5puPrBd493w2ws0MRd0u3kam9v4Pp6Yl_obkIWfkMAiXbwkhUtNk7Nm2HJ0fB-IL2r9CoZN29qtvYPsD5XPz0Vldu6nF9dRvkM5HpowRIrLt-hFTFSDxIar7A5qV6CqOLsQ0Pps_Gx9dF6AGLoAH2rvtYagHpr4b2AcA0ggFCIABEAGxCX_uqtuA2MyH2BMM&num=1&cid=CAASEuRo2J7gn0V3WAfCSQln-y7oxg&sig=AOD64_29gVJ6-QK_045Y7irgXHmREw1F3w&client=ca-pub-0717098002540077&adurl=https%3A%2F%2Fonlineslimshop.eu%2Fmultislim%2F%3Fcreative%3D200557169891%26device%3Dc%26source%3Dd%26keyword%3D%26placement%3Dwww.lesvosnews.net
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CAGR5av5tWZnuMcPwbMT_v4gHg5fIr0rbzfyxsAWuAhABIPb8_B5grYKAgKAMyAEDqQIF0rx5ZlazPqgDAcgDyQSqBNgBT9DXH0CqHmscmInb4s0EJBOajXmuzOyCJqsn2prHguhZVCWp-oidRlwsS8KglamdCB7uceSz9syLgeNR_RN9fGV1Z4aob4Gq9FeWR-Ve9r8x3Zpwz-jmUiPnHjOLigGj9F8SlFqXY8_iQgNI2131vl_1-CXTG6fAFH2LDmK9kjopvvfMjo8bIIxGyepYpwT1CAIIVHRoO-qbc62UA9rVQzTrCKYBPm5QKFyxvRSI270nzV0WrxB7HcNGCk9ashe-2ALM-_i5hKLhpPv8HkN-ijw_kiZICn0coAYDgAfaxftGqAemvhvYBwHSCAUIgAEQAbEJ6vDRwJDrrjbYEwI&num=1&sig=AOD64_0vToqo3aGLRkVPVJK15lvPjYPFxw&client=ca-pub-0717098002540077&adurl=https://www.leroymerlin.gr/gr/klimatismos/klimatistika-air-condition/toihou/
http://www.lesvosnews.net/portal_identity
http://www.lesvosnews.net/terms_of_use
http://www.lesvosnews.net/
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/athlitika/o-istioploikos-omilos-mytilinis-sto-panellinio-protathlima

