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Τρί, 18/07/2017 - 16:14Συγκρούσεις και φωτιές στη Μόρια Γλυκιά γεύση από το πρώτο Lesvos Food Fest "Μετανάστες στη Λέσβο πριν από 19 εκατομμύρια χρόνια" στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβο
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Τετάρτη, 23/12/2015 | Κοινωνία

«Είναι σπουδαίο συναίσθημα να είσαι μέρος της λύτρωσης». Σε ρόλο διασώστη αλλά και... ρεπόρτερ, η Σούζαν Σάραντον, κατά την πέμπτη μέρα
παραμονής της στη Λέσβο, έγραψε στην αμερικανική έκδοση της «Huffington Post» για όσα βίωσε την Κυριακή, επιβαίνοντας σε σκάφος εθελοντών
κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης δεκάδων προσφύγων, ανοικτά των νοτιοανατολικών ακτών του νησιού.
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Η σταρ του Χόλιγουντ, η οποία βρίσκεται στη Λέσβο από την περασμένη Πέμπτη, είναι το κεντρικό
πρόσωπο στο «Πέρασμα» (The Crossing), το καθηλωτικό χρονικό της προσφυγικής κρίσης στο
Αιγαίο, που ετοιμάζεται από τη «Huffington Post» και τo RYOT, βασιζόμενο σε μια σειρά ρεπορτάζ-
περιγραφές της ίδιας.
Στο δεύτερο κείμενό της, που έγραψε από τη Μυτιλήνη, περιγράφει την επιβίβασή της σε φουσκωτή
λέμβο με διασώστες εθελοντές της Team Humanity, έπειτα από πρόσκληση των τελευταίων.
«Δεν μπορώ να δω τίποτα. Δεκαπέντε λεπτά αργότερα, νάτη μπροστά μου. Μια πλαστική βάρκα.
Σταθερή, αλλά φυσικά υπερπλήρης - 60 άνθρωποι είναι πολύ χαρούμενοι που μας βλέπουν», λέει.
Στις φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στο αμερικανικό δίκτυο,φαίνεται η ίδια η διάσημη ηθοποιός να
απλώνει χείρα βοηθείας εν πλω προς τους πρόσφυγες, καθώς η πλαστική τους λέμβος πλευρίζει
αυτήν των διασωστών.
Η ίδια περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η βάρκα οδηγείται σε ασφαλή ακτή, υπό την καθοδήγηση
του Σαλάμ, που μιλάει αραβικά και «πετάει» κυριολεκτικά από τη διασωστική λέμβο για να δώσει τις
οδηγίες στον άπειρο χειριστή της βάρκας με τους πρόσφυγες. Ευτυχώς, ο καιρός είναι καλός και η
θάλασσα ήρεμη, έτσι βγαίνουν όλοι ασφαλείς.

«Δεν γίνεται πάντα έτσι ομαλά», διευκρινίζει η ηθοποιός. «Πρόσφατα, ένα σκάφος ανατράπηκε από τον αέρα και τους παγίδεψε όλους από κάτω. Οι
ήρωές μας έτρεξαν και μαζί κατάφεραν να σηκώσουν τη λέμβο. Οι πολλές γυναίκες και τα παιδιά βγήκαν με ασφάλεια. Ο Σαλάμ λέει με υπερηφάνεια
ότι δεν πνίγηκε κανείς», αναφέρει.
Χθες, η Σάραντον βρέθηκε και πάλι στις βόρειες ακτές και στη Σκάλα Συκαμνιάς, από όπου είχε ξεκινήσει τις επισκέψεις της στο νησί την περασμένη
εβδομάδα. Θα αναχωρήσει από τη Λέσβο αύριο, έπειτα από παραμονή μίας εβδομάδας, στη διάρκεια της οποίας επισκέφθηκε σχεδόν στο σύνολό
τους τις περιοχές όπου εκτυλίσσεται το προσφυγικό ζήτημα: στις βόρειες και στις νότιες ακτές του νησιού, από τον Μόλυβο και τη Σκάλα Συκαμνιάς
έως την περιοχή του αεροδρομίου υποδέχτηκε βάρκες με πρόσφυγες, πήρε στην αγκαλιά της μικρά παιδιά για να τα ζεστάνει, τους φόρεσε στεγνά
ρούχα και κάλτσες, έδωσε κουράγιο στους γονείς τους. Βρέθηκε επίσης στο κέντρο καταγραφής της Μόριας και στο κέντρο προσωρινής φιλοξενίας
του Καρά Τεπέ.
 
 
ΒΑΣΙΛΗΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ/ΕΘΝΟΣ
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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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