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Η «παλίρροια του θανάτου» συνεχίζει να ξεβράζει πτώματα στις βραχώδεις ακτές της Λέσβου που έχουν μετατραπεί στις τελευταίες κατοικίες
ανάπαυσης των ανδρών, γυναικών και παιδιών που έχασαν τις ζωές τους στην προσπάθειά τους να φτάσουν στην Ευρώπη.

Με αυτά τα λόγια, η Daily Mail προλογίζει το ρεπορτάζ της από το σημείο από όπου το τελευταίο
διάστημα προκύπτουν οι πιο δραματικές ειδήσεις. Δημοσιεύοντας μία σειρά φωτογραφιών που
αποδεικνύουν το δράμα των προσφύγων αποτυπώνει το τεράστιο μέγεθος της τραγωδίας.

Άνθρωποι νεκροί έχουν ξεβραστεί στις ακτές του νησιού ανάμεσα σε συντρίμμια από βάρκες που
ναυάγησαν και σωσίβια. Παράλληλα όμως φέρνει στην επιφάνεια μία ακόμα πτυχή παρουσιάζοντας
τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που καταβάλλουν οι ντόπιοι να μην χαθούν άλλες ζωές.

Μιλώντας ψαράδες, μεταφέρει τις εμπειρίες τους από όσα ζουν το τελευταίο διάστημα και
ταυτόχρονα αποκαλύπτει έναν από τους μεγαλύτερους φόβους τους, να πιαστούν στα δίχτυα τους
πτώματα μεταναστών και προσφύγων. «Φοβόμαστε να βγούμε στη θάλασσα μήπως και βρούμε
πτώματα παιδιών ή πέσουμε πάνω σε οπλισμένους διακινητές», λέει στο βρετανικό Μέσο ο
Χρήστος Δήμος από τον Μόλυβο.Όπως σημειώνει η Daily Mail, η ακτοφυλακή διαθέτει μόνο δύο
σκάφη και για αυτό το λόγο πολλές φορές βασίζεται στην προθυμία των ψαράδων να συμμετέχουν
στις επιχειρήσεις διάσωσης. «Όταν βλέπεις μία βάρκα να βουλιάζει με παιδιά πάνω, δεν μπορείς να
να αναστατωθείς... πρέπει να δράσεις», λέει ο ίδιος ψαράς.

Από την άλλη ένας συνάδελφός του, ο Νίκος Κατακουζηνός περιγράφει μία από τις προσπάθειες τους να σώσουν 200 πρόσφυγες πριν μερικές μέρες.
«Δυστυχώς, το να διασώζουμε μετανάστες έχει γίνει ρουτίνα εδώ», τονίζει. Η Daily Mail, όμως στέκεται ιδιαίτερα και στο τραγικό ναυάγιο της 28ης
Οκτωβρίου που κόστισε τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους. «Δεν είχα ξαναδεί τέτοια τραγωδία», λέει ο κ. Κατακουζηνός. «Ο χειμώνας μόλις ξεκίνησε.
Πολλοί περισσότεροι άνθρωποι είναι πιθανό να πνιγούν», σημειώνει.

Ένας άλλος ψαράς, ο Στέφανος Ζανίκος που πρόσφατα συμμετείχε σε μία επιχείρηση διάσωσης προσφύγων κοντά στο νησί της Χίου αψηφώντας
τους ισχυρούς ανέμους που έπνεαν στην περιοχή περιγράφει με γλαφυρότητα τις σκηνές που λαμβάνουν χώρα σε μία διάσωση. «Οι άντρες στη
βάρκα πέταγαν τα παιδιά (σε μας) σαν καλάθια.

Μία έγκυος γυναίκα βράχηκε μέχρι το κόκκαλο και έτρεμε σαν ψάρι. Την σκέπασα με μία κουβέρτα, αλλά συνέχισε να τρέμει και έτσι έβγαλα τις
κάλτσες μου και της τις έδωσα. Είχε γίνει μπλε», λέει ο 46χρονος ψαράς. Η προσφυγική κρίση όμως έρχεται για τους ψαράδες όπως τονίζει η
βρετανική εφημερίδα τη στιγμή που η οικονομική κρίση έχει χτυπήσει την πόρτα της Ελλάδας με τα καύσιμα να είναι πιο ακριβά και το εισόδημά τους
πιο χαμηλό. Πλέον η ανησυχία των ψαράδων της περιοχής έχει να κάνει και με τον όγκο των υπολειμμάτων που έχουν αφήσει πίσω οι βυθισμένες
βάρκες των προσφύγων. «Η βενζίνη και τα συντρίμμια διαρρέουν στα βάθη της θάλασσας και ρυπαίνουν σημαντικά τα αλιευτικά ύδατα.

Ίσως σε μερικά χρόνια να έχουμε καταστρέψει όλη τη θαλάσσια ζωή και να πρέπει να αναζητήσουμε αλλού δουλειά», λέει ο κ. Κατακουζηνός, ενώ όπως τονίζει ο
πρώτος ψαράς τα δίχτυα τους πλέον χαλάνε από τα ξύλα και τα πλαστικά από τις βάρκες που έχουν βυθιστεί. Τέλος, οι ψαράδες της Λέσβου κατηγορούν και τους
διακινητές οι οποίοι όπως λένε στοιβάζουν οικογένειες προσφύγων σε βάρκες ακόμα και όταν τα κύματα είναι δύο μέτρα. «Στέλνουν τους μετανάστες χωρίς
νοιάζονται για την τύχη τους. Για πόσο καιρό θα τους επιτρέπεται να ξεφεύγουν», αναρωτιέται ο κ. Κατακουζηνός.
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Αξίζει να τονιστεί ότι τις τελευταίες 3 ημέρες στις ακτές της Λέσβου στο βόρειο τμήμα του νησιού έχουν ξεβραστεί πάνω από 10 σοροί προσφύγων
(παιδιά και ενήλικες) 

Πηγή: Daily Mail
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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.
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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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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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