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Τρί, 18/07/2017 - 15:26γεύση 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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Την ανάγκη «να σταματήσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και στη Συρία», γιατί σε κάθε άλλη περίσταση «η κατάσταση που είναι ένας εφιάλτης για τη
συνείδηση των ανθρώπων, θα συνεχίζεται», επισήμανε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος από τη Σκάλα Συκαμνιάς,
ολοκληρώνοντας την επίσκεψη του στη Λέσβο με αφορμή τα 103 χρόνια από την απελευθέρωση του νησιού.

«Η Ευρώπη οφείλει να πάρει πάνω της αυτή την ευθύνη. Είναι ευθύνη της Ευρώπης να τελειώσει ο πόλεμος. Και πραγματικά είναι υποκρισία να
ζητάμε προστασία, βοήθεια γι’ αυτούς τους ανθρώπους χωρίς να βλέπουμε πού είναι το πραγματικό πρόβλημα» σημείωσε ο κ. Παυλόπουλος από το
χωριό του Στρατή Μυριβήλη, που δέχεται τις ροές εκατοντάδων χιλιάδων προσφύγων και μεταναστών από την απέναντι μικρασιατική ακτή. 

Από τη Σκάλα Συκαμνιάς ο κ. Παυλόπουλος ανακοίνωσε ότι η χώρα αλλά και ο ίδιος προσωπικά «θα αναλάβει κάθε πρωτοβουλία πέρα από την
προστασία των ανθρώπων, να σταματήσει αυτός ο πόλεμος», ενώ απηύθυνε έκκληση «προς όλους τους Ευρωπαίους ηγέτες από την Ελλάδα, από
αυτόν το λαό της Ευρώπης, από αυτό το λαό που ακόμη και σήμερα κάνει στο ακέραιο το καθήκον του». 

Όπως είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφερόμενος στους κατοίκους της Σκάλας Συκαμνιάς, «η ελληνική πολιτεία είναι υπερήφανη γι’ αυτόν τον
λαό. Υπερήφανη για ένα λαό που τούτες τις κρίσιμες ώρες όπου φαίνεται πού είναι το επίκεντρο της Ευρώπης, δηλαδή ο άνθρωπος, δίνει το δικό του
μάθημα στους λαούς της Ευρώπης. Το μάθημα του πώς φυλάει τα σύνορα της Ελλάδας και της Ευρώπης». 

Απαντώντας για μια ακόμα φορά εμμέσως πλην σαφώς στις πρόσφατες δηλώσεις του προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, ο
κ. Παυλόπουλος τόνισε πως «πρέπει να καταστεί σαφές προς κάθε κατεύθυνση και να μη γίνονται άλλες παρανοήσεις ότι τα σύνορα της Ευρώπης
είναι τα σύνορα της Ελλάδας όπως καθορίζονται κυριάρχως κι εμείς καθορίζουμε και τους τρόπους που φυλάμε τα σύνορα. Και το βλέπει καθένας εδώ
πώς οι Έλληνες φυλάττουν τα σύνορα της Ευρώπης». 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κατέληξε τη δήλωση του λέγοντας πως «η συμβολή όμως των Ελλήνων και αυτών των ανθρώπων εδώ είναι η συμβολή
στον άνθρωπο. Γιατί το πρώτο μέλημα είναι ο άνθρωπος. Η προστασία της αξίας του, ο σεβασμός της αξίας του. Είναι αδιανόητο το Αιγαίο, η
θάλασσα της ειρήνης, του φωτός, η θάλασσα του πνεύματος, να μετατρέπεται σε χωνευτήρι ψυχών, να μετατρέπεται σε μια έρημο όπου
περιπλανώνται άνθρωποι όπου αναζητούν τη μοίρα τους. Δεν αξίζει αυτή η τύχη ούτε στο Αιγαίο ούτε πολύ περισσότερο στους ανθρώπους». 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με τους κατοίκους του χωριού 

Τον κ. Παυλόπουλο υποδέχτηκαν στην πλατεία της Σκάλας Συκαμνιάς, δίπλα στην πασίγνωστη «Παναγιά τη Γοργόνα»-σήμα κατατεθέν της περιοχής,
οι λιγοστοί κάτοικοι του χωριού, με επικεφαλής τον πρόεδρο τους, Γιώργο Σαρόγλου. 

Ανάμεσα τους και μια από τις περιβόητες «γιαγιάδες» της φωτογραφίας (http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia/oi-treis-giagiades-tis-lesvoy)

στην οποία τάϊζαν παιδιά πρόσφυγες, η Αιμιλία Καμβύση, η οποία στις ευχαριστίες του Προέδρου απάντησε πως «δεν έκανε και κανένα μεγάλο
πράγμα». 

Το ξέρω, είπε της γιαγιάς ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, για μας τους Έλληνες δεν είναι μεγάλο κάτι τέτοιο. Αλλά να θυμάστε ένα πράγμα: Γι’ αυτούς
που δεν καταλαβαίνουν παραέξω από την Ελλάδα είναι πολύ μεγάλο πράγμα και μεγάλο μάθημα που χρειάζεται αυτή τη στιγμή, γιατί ποτέ δεν θα
μπορέσουν να καταλάβουν εάν δεν τους το αποδείξουμε τι γίνεται σ’ αυτόν τον τόπο και τι κάνει αυτός ο τόπος, προσέθεσε. 

Στη γνωστή «μουριά του Μυριβήλη», έναν από τους πιο γνωστούς καφενέδες του Αιγαίου, στη σκιά του υπεραιωνόβιου δένδρου που αναφέρεται ο
Στρατής Μυριβήλης στο βιβλίο του «Η Παναγιά η Γοργόνα», ο κ. Παυλόπουλος συζήτησε με κατοίκους του χωριού και δέχθηκε τα δώρα του προέδρου
τους, βιβλία του μεγάλου συμπατριώτης τους του Στρατή Μυριβήλη. Κλαίγοντας η Βάνα Φωκά και η Ρούλα Κάϊτατζη από τον πολιτιστικό σύλλογο του
χωριού απευθύνθηκαν στον Πρόεδρο εκ μέρους των 140 κατοίκων του λέγοντας πως «οι αριθμοί είναι δυσανάλογοι, τόσο του πληθυσμού μας όσο και
χωροταξικά». 
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«Ολόκληρη η Λέσβος και ιδιαίτερα οι κάτοικοι του χωριού μας αποδείξαμε σε όλο τον κόσμο ότι είμαστε αλληλέγγυοι στο δράμα των προσφύγων.
Κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό για να ανακουφίσουμε τον πόνο τους, ο καθένας μας με τις δικές του δυνάμεις. Πολεμάμε ένα πρόβλημα που
έχει κατά πολύ υπερβεί τις δυνατότητές μας σε ένα δράμα που συνεχώς οξύνεται. Επιμένουμε» σημείωσαν και είπαν έντονα συναισθηματικά
φορτισμένες, αναφερόμενες στις συμπατριώτισσές τους γιαγιάδες, «χωρίς τη δική σας παρέμβαση για οριστική λύση του μεταναστευτικού, σας
διαβεβαιώνουμε ότι αύριο, σήμερα, τώρα οι γιαγιάδες της Λέσβου θα κρατήσουν στην αγκαλιά τους άψυχα πνιγμένα παιδικά κορμάκια». 

Πηγή: 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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