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Τρί, 18/07/2017 - 15:44γεύση από το πρώτο Lesvos Food Fest "Μετανάστες στη Λέσβο πριν από 19 εκατομμύρια χρόνια" στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβο Μετά τις διαμαρτυρίες... ανακοίνωσαν επανάληψη της συναυλίας της Ελ. Ζουγανέλη στη Μυτιλήνη
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Πέμπτη, 19/11/2015 | Κοινωνία

Κάπου 3.000 είναι κάθε μέρα οι μη Σύροι πρόσφυγες, που πάει να πει Αφγανοί, Πακιστανοί, Ιρανοί, Ιρακινοί και άλλοι μετανάστες που ζουν στα
ελαιοκτήματα γύρω τριγύρω από το πολυσυζητημένο Κέντρο Καταγραφής και πιστοποίησης προσφύγων και μεταναστών στη Μόρια, βόρεια της
Μυτιλήνης.

Το γνωστό «hot spot» της Λέσβου από το οποίο έχει περάσει από την αρχή της χρονιάς 350.000
μετανάστες και πρόσφυγες, αλλά και η μισή πολιτική ηγεσία της Ελλάδας αλλά και της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. 

Ετούτοι το λοιπόν οι 3.000 άνθρωποι ζουν στα ελαιοκτήματα περιμένοντας να έρθει η σειρά τους και
να μπουν στον χώρο, όπου θα ξεκινήσει η διαδικασία της πιστοποίησής τους. Κι ως τότε έχουν
ανάγκες. Ανθρώπινες ανάγκες, όπως αυτή του φαγητού. Που καλύπτουν είτε από τις δεκάδες
καντίνες, παράνομες και νόμιμες και τους πλανόδιους πωλητές κάθε λογής φαγώσιμου σε απίστευτα
ψηλές τιμές μπροστά στις οποίες αυτές των κολωνακιώτικων γκουρμεδιάρικων εστιατορίων την
εποχή της οικονομικής ευμάρειας ωχριούν... Είτε από τις ποικιλώνυμες μη Κυβερνητικές
Οργανώσεις, άλλες γνωστές κι άλλες παντελώς άγνωστες που πάντα με τηλεοπτική κάλυψη
προσφέρουν στον συνάνθρωπο τους. 

Τι τους προσφέρουν; Για παράδειγμα προχθές έδιναν στον καθένα μια μπανάνα! Και στέκονταν εκατοντάδες μέτρα, ο ένας πίσω από τον άλλον σε
δυο ουρές, μια για τους άνδρες και μια για τις γυναίκες οι έρμοι οι μετανάστες. 

Περιμένοντας να πάρουν μια μπανάνα. Από συνήθως ξανθιές βορειοευρωπαίες που νοιάζονται, ενδιαφέρονται, φροντίζουν, συμπονάνε και άλλα
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παρόμοια. Κι όλα αυτά τα αποδεικνύουν στον χορηγό τους. Να ξέρει ο άνθρωπος τι πληρώνει. Ακροβοπληρωμένα ξενοδοχεία, φαγητό μεσημέρι και
βράδυ σε ταβέρνες, τηλεοπτικό συνεργείο προς απαθανάτιση της δράσης στην ... αποικία και μια μπανάνα για τον καθένα, από τους καημένους τούς
πρόσφυγες. Εκεί στην ουρά, στον Γολγοθά του «hot spot» της Μόριας. 

Στρατής Μπαλάσκας / ΑΠΕ -ΜΠΕ
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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.
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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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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: 
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