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Εδώ και οκτώ χρόνια, ο διεθνούς φήμης φωτορεπόρτερ Γιώργος Μουτάφης, καταγράφει την προσφυγική ροή. Τους τελευταίους τρεις μήνες βρίσκεται
σχεδόν μόνιμα στη Μυτιλήνη. Δηλώνει στο Νewsbomb.gr: «Έχω δει βρέφη στο στάδιο της ανάνηψης να προσπαθούν να ζήσουν φτύνοντας Αιγαίο
Πέλαγος!»

Η κατάσταση στη Μυτιλήνη είναι τραγική, περιγράφει ο φωτορεπόρτερ Γιώργος Μουτάφης ο οποίος
απευθύνει έκκληση για βοήθεια στο νησί.

«Οι δικοί μας τα jet ski τα έχουν μόνον για τη Μύκονο; Οι Ισπανοί διασώστες έχουν σώσει με jet ski
εκατό ανθρώπους μέχρι τώρα. Εδώ χρειάζεται βοήθεια», υποστηρίζει ο Γιώργος Μουτάφης και
τονίζει: «Κάνω αυτό το κάλεσμα σε όποιους πιστεύουν πως έχουν ένα ίχνος ανθρωπιάς και σε
όποιους δεν φοβούνται να βρέξουν τα πόδια τους και να λερώσουν τα χέρια τους».
Από τον περασμένο Σεπτέμβριο βρίσκονται στο νησί της Λέσβου νεαρές εθελόντριες από την
Σουηδία, την Ολλανδία, τη Νορβηγία. Όμως: «Οι κοπέλες είναι έτοιμες να καταρρεύσουν! Απαιτείται
μυϊκή δύναμη. Πως μπορεί μία εθελόντρια να κρατήσει μια βάρκα που πάει να πέσει στα βράχια;»
Οι άνθρωποι που παλεύουν καθημερινά εκεί, εκλιπαρούν να πάει στο νησί η ΕΜΑΚ και να βρίσκεται
μόνιμα ένα ασθενοφόρο σε ετοιμότητα.
 
Περιγράφει ο Γιώργος Μουτάφης: «Προχθές έσωσαν έναν άνθρωπο οι Ισπανοί διασώστες. Τον
έβγαλαν στην ακτή και προσπαθούσαν να τον κρατήσουν στη ζωή. Πήραμε το ΕΚΑΒ και ήρθε μετά

από μιάμιση ώρα και δίχως οξυγόνο!»
Πολλές φορές οι φωτορεπόρτερ καλούνται από το Λιμεναρχείο να βοηθήσουν τους υπαλλήλους του γραφείου τελετών προκειμένου να υποδείξουν τα
σημεία όπου έχουν εντοπιστεί πτώματα.
Το νεκροτομείο έχει γεμίσει. Το νεκροταφείο του Αγίου Παντελεήμονα στη Μυτιλήνη όπου θάβονται άποροι και αυτό έχει γεμίσει.
Εδώ και χρόνια ο Γιώργος Μουτάφης πάει όπου πάνε και οι πρόσφυγες. Δεν φωτογραφίζει . Γίνεται ένα με τους ανθρώπους αυτούς. Ζει με την αγωνία
τους. Λες και είναι άνθρωποί του. Λες και είναι δικοί του. Οι φωτογραφίες του είναι μία μορφή «διαμαρτυρίας», μία μορφή «επανάστασης». Δεν είναι
απλά μερικά κλικ στον φακό.
 
Σχεδόν καθημερινά από τις ακτές της Μυτιλήνης ξεβράζονται πτώματα με τις δυνάμεις του νησιού να βρίσκονται στα όρια τους.
Άνθρωποι της πυροσβεστικής μονολογούν: «Τι να πρωτοκάνουμε; Ούτε για πετρέλαιο δεν έχουμε!»
 
Μέχρι και οι Τούρκοι ψαράδες μαζεύουν ανθρώπους από την θάλασσα.
 
«Στο μεγάλο ναυάγιο της 28ης Οκτωβρίου είδα ένα τούρκικο ψαράδικο φορτωμένο με δεκαπέντε ανθρώπους να μπαίνει στο λιμάνι του Μολύβου.
Ένας μόνος του ψαράς είχε σώσει αυτούς τους ανθρώπους. Τους έβγαλε στο λιμάνι και ύστερα έφυγε για τα τουρκικά παράλια. Ούτε το όνομα του δεν
ξέρουμε», περιγράφει ο Γιώργος Μουτάφης.
 
 
φωτογραφίες : Γιώργος Μουτάφης 
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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-

symvainei-kai-ayto-klopes-sti-seismoplikti-vrisa)

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: 

 

Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ
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