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Τρί, 18/07/2017 - 11:50Απλήρωτες για μήνες οι καθαρίστριες των Κέντρων Υγείας Λέσβου Επιστολή για τη συναυλία της Ελεωνόρας Ζουγανέλη στη Μυτιλήνη: Να επιστραφούν τα χρήματα Το τριήμερο πανηγύρι στου Προφήτη Ηλία στην Αγιάσο
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Κυριακή, 30/08/2015 | Κοινωνία

Διάσωση ενός πρόσφυγα στη Σκάλα Συκαμιάς εξαιτίας της αυτοθυσίας του συμπατριώτη μας Στρατή Μουφλουζέλλη.

Διαβάστε πως περιγράφει ο ίδιος την ιστορία με το αίσιο τέλος που διαδραματίστηκε πριν 3 ημέρες. Μια ιστορία μάθημα για όλους μας....

 
 
 
8:30 βράδυ χθες με τη μηχανή βόλτα χάζευα τη φουρτουνιασμένη θάλασσα καθώς πήγαινα παραλιακά προς Σκάλα Σκαμιάς.
Καθώς ανέβαινα μιά ανηφόρα σαν να μου φάνηκε ότι κάτι άκουσα βαθιά μέσα στη θάλασσα. Συγκεντρώθηκα και τη δεύτερη φορά που άκουσα αυτή
τη βαθιά φωνή,σταμάτησα και έσβησα τη μηχανή.Βγάζω το κράνος και φωναζω και εγώ.Απαντάει αμέσως!!!
 
ΩΩΩ γαμώτο άνθρωπος στη θάλασσα . Βράδυ,φουρτούνα,απόκρημνα και το κινητό δεν εχει σημα να ειδοποιήσω το λιμενικό.Να γυρίσω να
ειδοποιήσω το λιμενικό ίσως να είναι αργά γιαυτόν που ζητούσε βοήθεια.Τι να κάνω...
 
Χωρίς να το καταλάβω άρχιζα να κατεβαίνω την απόκρημνη πλαγιά και φθάνω στη θάλασσα.Βγάζω τα ρούχα,βρίσκω ένα σωσίβιο, το φοράω αρπάζω
και ένα μεγάλο κομμάτι φελιζόλ εκεί δίπλα και προσπαθώ να αποφύγω τα μεγάλα κύματα που θα με κολλούσαν χαλκομανία πάνω στα βράχια. Μετα
2-3 προσπάθειες ανοίχτηκα στα βαθειά κολυμπώντας προς τη φωνή φωναζοντας του ότι τον πλησιάζω. Δεν κατάλαβα για πότε τον έφτασα γιατι η
υψηλή συγκέντρωση αδρεναλίνης σε κάνει να χάνεις την αίσθηση του χρόνου.Του απλώνω να κρατήσει το φελιζόλ του δίνω θάρρος και σιγα σιγά
επιστρέφουμε δίπλα δίπλα κρατώντας και οι 2 το φελιζόλ κουνώντας πόδια και το ένα ελεύθερο χέρι.Βλέπω το φως απο ένα μηχανακι να περναει
ψηλά στο δρόμο και φωνάζω βοήθεια !!! Το μηχανάκι κοντοστεκεται και σε λιγο γυρίζει προς τα πίσω. Πλησιάζοντας στην ακτή βγαίνουμε
μπουσουλώντας.
 
Ο 20χρονος ΦΑΜΑ (που ήταν υπέρβαρος) δεν μπορούσε να σηκωθεί στα πόδια του.Ζαλιζόταν και τα είχε χάσει.Τον έβαλα να κάθισε σε ένα βράχο και
σκεφτόμουν τι να του βάλω στα πόδια γιατί ήταν ξυπόλητος.Πανω σ εκείνη την ώρα έφτασε βοήθεια.Ήταν το παιδί με το μηχανάκι και ο Γιώργος μενα
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φίλο του που έμεναν εκεί κοντά. Ψάξανε και του βρήκαν παπούτσια απ αυτά που εγκαταλειπουν στην παραλία. Παρα ταίρια βέβαια αλλά του έκαναν.
 
Με τη φουρτούνα ένα σκάφος κόπηκε στα 2 με 51 επιβαίνοντες μου λέει ο Γιώργος μια ώρα πριν. Τους μάζεψε το λιμενικό.Υπάρχει ένας αγνοούμενος
(ο 51ος). Αρα είναι ο ΦΑΜΑ!!! 
Σιγά σιγά ο ναυαγός συνήλθε.Σηκώθηκε μ αγκάλιαζε και μου φιλούσε τα χερια να μ ευχαριστήσει !!! Τον πήρα από το χέρι και αργα-αργά ανεβήκαμε
ψηλά στο δρόμο από ένα μονοπάτι που ήξεραν τα παιδιά. Ανεβήκαμε στη μηχανή και σε λιγο ήμασταν στο λιμεναρχείο.Τον δήλωσα και ο Παναγιώτης
από το λιμενικό μου είπε που θα βρούμε τους υπόλοιπους της ομάδας του. Τον νόμιζαν για πνιγμένο και έκλαιγαν. Το τι πανηγύρι έγινε όταν τον είδαν
δεν φαντάζεστε !!!
Γυρίζοντας σπίτι η μέρα έκλεινε όμορφα !!!
Είχα δέσει τον κόμπο στο προσκοπικό μου μαντήλι...
 
 
Στρατής Μουφλουζέλλης

    
337

Like

1 Comment Sort by 

Ευθύμης Βασίλογλου · Mytilene, Lesvos, Greece
Α ρε Στρατή πνίγεται η φωνή στο λαιμό .... απο το μεγαλείο της ψυχής σου ......Αιωνία η μνήμη σου

Like · Reply · 1 · Nov 13, 2016 9:18am

Facebook Comments Plugin

Newest

Add a comment...

(/articles/news-categories/koinonia/diakopi-

ydrodotisis-se-4-periohes)

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

 
...

(/articles/news-categories/koinonia/ki-omos-
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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: 
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