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Η Γερμανική «Bild» ξαναχτυπά και στο στόχαστρό της είναι η Λέσβος. «Το νησί των νεκρών προσφύγων» όπως καταλήγει
στο συμπέρασμα του ρεπορτάζ των δύο ανταποκριτών της που βρέθηκαν στο νησί τις προηγούμενες ημέρες.
Χαρακτηριστικά το δημοσίευμα σημειώνει μεταξύ άλλων: «Οι σκηνές που απεικονίζονται στο τρισδιάστατο βίντεο
αντανακλούν την ζοφερή κατάσταση που επικρατεί στη Λέσβο: σωσίβια πεταμένα στις ακτές του νησιού αλλά και
πρόχειροι τάφοι ων προσφύγων που έχασαν την ζωή τους στα νερά της Μεσογείου στην προσπάθεια τους να γλιτώσουν
από την φρίκη του πολέμου στην πατρίδα τους και να βρουν ένα ασφαλές καταφύγιο στην ευρωπαϊκή " γης της
επαγγελίας"».

«Λίγοι στο νησί ξέρουν ότι υπάρχει αυτό το νεκροταφείο», γράφει η γερμανική εφημερίδα και προσθέτει: «Αυτή είναι η
θλιβερή αλήθεια. Στα κανονικά νεκροταφεία του νησιού δεν υπάρχει χώρος για να γίνει η ταφή των προσφύγων που
πνίγηκαν. Για εβδομάδες, πολλές σοροί είχαν μείνει σε ψυγεία καθώς δεν μπορούσε να γίνει η ταφή τους», προσθέτει.  «Η
Λέσβος ήταν κάποτε γνωστή ως ο παράδεισος των διακοπών. Για τους πρόσφυγες έγινε ένας τόπος ελπίδας. Τώρα όμως,
έγινε το νησί των νεκρών προσφύγων.  Από τον Ιανουάριο, περίπου 400 παιδιά έχουν χάσει την την ζωή τους στη
Μεσόγειο», επισημαίνει η γερμανική εφημερίδα. 

 

Η αντίδραση του δημάρχου Λέσβου στο δημοσίευμα βέβαια ήταν άμεση:

«Σε κάθε μαύρη εικόνα που παρουσιάζει η εφημερίδα «Bild», έχουμε να αντιπαραθέσουμε δεκάδες χιλιάδες εικόνες
ελπίδας, ανθρωπιάς και ζωής.

Σε αντίθεση με όσα το δημοσίευμα αναφέρει, περί «ζοφερής κατάστασης», καθώς και τις προσεκτικά σκηνοθετημένες
εικόνες που προβάλλονται στο βίντεο της ηλεκτρονικής έκδοσης της εφημερίδας, η Λέσβος είναι το νησί που σώζει ζωές,
που προσφέρει απλόχερα αγάπη, συμπαράσταση και ανθρωπιά, ενώ παράλληλα παραμένει ένας τόπος πανέμορφος,
φιλόξενος και πάνω απ’ όλα ασφαλής, για κάθε επισκέπτη.  

Προσκαλούμε τους συντάκτες του παραπάνω άρθρου, να επισκεφθούν ξανά τη Λέσβο, όπου θα τους ξεναγήσουμε στον
καθορισμένο χώρο αποθήκευσης σωσιβίων, που τον παρουσίασαν ως ένα ατελείωτο βουνό από σκουπίδια, στο Κέντρο
Φιλοξενίας του Καρά Τεπέ και στους άλλους οργανωμένους χώρους πρώτης υποδοχής, καθώς και σε μια περιπολία
σκάφους του λιμενικού, του οποίου τα πληρώματα καθημερινά σώζουν χιλιάδες ανθρώπινες ζωές.

Η Λέσβος διαχειρίστηκε και διαχειρίζεται με υποδειγματικό τρόπο μεγάλες προσφυγικές ροές και αποτελεί παράδειγμα
προς μίμηση. Παράλληλα, παραμένει ένας ιδανικός τουριστικός προορισμός, με πλούσιες φυσικές ομορφιές και
αποδεδειγμένα φιλόξενους κατοίκους. Αδιάψευστοι μάρτυρες, οι εκατοντάδες Γερμανοί εθελοντές που βρίσκονται στο
νησί μας και βιώνουν όσα περιγράψαμε παραπάνω».  
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