
18/7/2017 Συνάντηση της Σούζαν Σάραντον με τον Υπουργό Γιάννη Μουζάλα | lesvosnews.net

http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politiki/synantisi-tis-soyzan-saranton-me-ton-ypoyrgo-gianni-moyzala 1/3

Επόμενη κίνηση; WATT+VOLT
Αλλάξτε ρεύμα άμεσα, χωρίς καμία επιβάρυνση ή αλλαγή στο μετρητή σας! watt-volt.gr

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

 (/sites/default/files/kcfinder/images/mpasis.jpg) 

Τετάρτη, 23/12/2015 | Πολιτική

Ηλεκτρικό ρεύμα
WATT+VOLT
Απόλυτος έλεγχος στο
λογαριασμό σου, εύκολη
διαδικασία αλλαγής.

watt-volt.gr

                
ΛΕΣΒΟΣ News Πολιτική

(/articles/news-
Κοινωνία

(/articles/news-
Οικονομία

(/articles/news-
Αθλητικά

(/articles/news-
Πολιτισμός

(/articles/news-
Αστυνομικό Ρεπορτάζ

(/articles/news-
Εκπαίδευση
(/articles/news-

Εργασία
(/articles/news-Αγροτικά - Αλιεία

(/articles/news-
Περιβάλλον
(/articles/news-

Τουρισμός
(/articles/news-

Υγεία
(/articles/new

Ναυτιλιακά - Μεταφορές
(/articles/news-categories/naytiliaka-

Βιβλίο (/articles/news-

categories/lesviako-vivlio)

Μουσείο Σίγρι - Γεωπάρκο
(/articles/news-categories/moyseio-

Συνάντηση της Σούζαν Σάραντον με τον Υπουργό Γιάννη Μουζάλα

http://www.lesvosnews.net/
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CQvVbRAluWeO6LIbBxgK-6Y-ACt7jrs5Kk5r-vd0F2dON5LMJEAEg9vz8HmCtgoCAoAygAb3WuJgDyAEBqQLYCN5xHVazPqgDAcgDywSqBPoBT9Dncxs_UgtE_cu-d2hb6YnJeC47zKLzCzwbl0y5tpRKnAhSYiSbFT_qSl4lVnCpH05SxzajaZ3OkjO0czn4Ft20D9FsMnjjcnB5CX--enmXs-bAacOyOs2q2wyNcl6wwJqHMQ9INXBPzyS8OltWN94s7iTQo8l3Mwsn0oKA3r_8irOTG2rYYC__69xXGufT38RHFWuyh7dlZXrSfxUTbXgc8EnMzAY4rO9irDbx1ZDTvHhtfE3fKFbCe-q4N7MfqsRtDexF9ISeQQDuEo_b3yldoHx4OAgyIAuNtAqnt-DT97Eo0TvCGhom70toE5_cip9Q5lMG19wv6oAHq6nHZ6gHpr4b2AcB0ggFCIABEAGxCRCJZNSJ55L02BMM&num=1&cid=CAASEuRoT9Bi8gPr57JIWAkif8VEtA&sig=AOD64_2J0WBNDSe_a0z0oztwWcTYtQw18w&client=ca-pub-0717098002540077&adurl=https://www.watt-volt.gr/allakste-reuma/
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CQvVbRAluWeO6LIbBxgK-6Y-ACt7jrs5Kk5r-vd0F2dON5LMJEAEg9vz8HmCtgoCAoAygAb3WuJgDyAEBqQLYCN5xHVazPqgDAcgDywSqBPoBT9Dncxs_UgtE_cu-d2hb6YnJeC47zKLzCzwbl0y5tpRKnAhSYiSbFT_qSl4lVnCpH05SxzajaZ3OkjO0czn4Ft20D9FsMnjjcnB5CX--enmXs-bAacOyOs2q2wyNcl6wwJqHMQ9INXBPzyS8OltWN94s7iTQo8l3Mwsn0oKA3r_8irOTG2rYYC__69xXGufT38RHFWuyh7dlZXrSfxUTbXgc8EnMzAY4rO9irDbx1ZDTvHhtfE3fKFbCe-q4N7MfqsRtDexF9ISeQQDuEo_b3yldoHx4OAgyIAuNtAqnt-DT97Eo0TvCGhom70toE5_cip9Q5lMG19wv6oAHq6nHZ6gHpr4b2AcB0ggFCIABEAGxCRCJZNSJ55L02BMM&num=1&cid=CAASEuRoT9Bi8gPr57JIWAkif8VEtA&sig=AOD64_2J0WBNDSe_a0z0oztwWcTYtQw18w&client=ca-pub-0717098002540077&adurl=https://www.watt-volt.gr/allakste-reuma/
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CQvVbRAluWeO6LIbBxgK-6Y-ACt7jrs5Kk5r-vd0F2dON5LMJEAEg9vz8HmCtgoCAoAygAb3WuJgDyAEBqQLYCN5xHVazPqgDAcgDywSqBPoBT9Dncxs_UgtE_cu-d2hb6YnJeC47zKLzCzwbl0y5tpRKnAhSYiSbFT_qSl4lVnCpH05SxzajaZ3OkjO0czn4Ft20D9FsMnjjcnB5CX--enmXs-bAacOyOs2q2wyNcl6wwJqHMQ9INXBPzyS8OltWN94s7iTQo8l3Mwsn0oKA3r_8irOTG2rYYC__69xXGufT38RHFWuyh7dlZXrSfxUTbXgc8EnMzAY4rO9irDbx1ZDTvHhtfE3fKFbCe-q4N7MfqsRtDexF9ISeQQDuEo_b3yldoHx4OAgyIAuNtAqnt-DT97Eo0TvCGhom70toE5_cip9Q5lMG19wv6oAHq6nHZ6gHpr4b2AcB0ggFCIABEAGxCRCJZNSJ55L02BMM&num=1&cid=CAASEuRoT9Bi8gPr57JIWAkif8VEtA&sig=AOD64_2J0WBNDSe_a0z0oztwWcTYtQw18w&client=ca-pub-0717098002540077&adurl=https://www.watt-volt.gr/allakste-reuma/
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/astynomiko-reportaz/sygkroyseis-kai-foties-sti-moria
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/toyrismos/glykia-geysi-apo-proto-lesvos-food-fest
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/moyseio-sigri/metanastes-sti-lesvo-prin-apo-19-ekatommyria-hronia-sto
http://www.lesvosnews.net/sites/default/files/kcfinder/images/mpasis.jpg
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CE5wSRAluWbSUL4fbxgKhtKfwCN7jrs5Kk5r-vd0F2dON5LMJEAEg9vz8HmCtgoCAoAygAb3WuJgDyAEBqQLYCN5xHVazPqgDAcgDywSqBP4BT9C_0dCjWQoNpxx9KbcbkNEy24ljT1U4WNJW5YUzUY6pPVdRNpkOT9qznp7FOBE1DrNPMglPoR8UcRFFPPv7rQTmNwKdl1xGdVQ80y_9zO0uThcZ319oFiLwVJ4htE2Y-X-cBQmOwduSLc1hYeumVqiZxFE-KNdif64bFBXxYQUDlPs5Pcm8u5FCYQw7Rh5rGxbvFT6KEemYGMzEYeKK_5pko6_SZDiRdxWFymwSeec1AeqoWKjnVz2jBo4pImhNJPZeuJytcJzjJ1WEsCQC926fAFZPKqhybJHObDdEI8LSQ2Mmpz_eDyVfUk5wNf0OZ4mbDV7YBpWmSWapXFGAB6upx2eoB6a-G9gHAdIIBQiAARABsQkQiWTUieeS9NgTDA&num=1&sig=AOD64_3wl4uERShNYS67kaV8SAyGieuxpQ&client=ca-pub-0717098002540077&adurl=https://www.watt-volt.gr/allakste-reuma/
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CE5wSRAluWbSUL4fbxgKhtKfwCN7jrs5Kk5r-vd0F2dON5LMJEAEg9vz8HmCtgoCAoAygAb3WuJgDyAEBqQLYCN5xHVazPqgDAcgDywSqBP4BT9C_0dCjWQoNpxx9KbcbkNEy24ljT1U4WNJW5YUzUY6pPVdRNpkOT9qznp7FOBE1DrNPMglPoR8UcRFFPPv7rQTmNwKdl1xGdVQ80y_9zO0uThcZ319oFiLwVJ4htE2Y-X-cBQmOwduSLc1hYeumVqiZxFE-KNdif64bFBXxYQUDlPs5Pcm8u5FCYQw7Rh5rGxbvFT6KEemYGMzEYeKK_5pko6_SZDiRdxWFymwSeec1AeqoWKjnVz2jBo4pImhNJPZeuJytcJzjJ1WEsCQC926fAFZPKqhybJHObDdEI8LSQ2Mmpz_eDyVfUk5wNf0OZ4mbDV7YBpWmSWapXFGAB6upx2eoB6a-G9gHAdIIBQiAARABsQkQiWTUieeS9NgTDA&num=1&sig=AOD64_3wl4uERShNYS67kaV8SAyGieuxpQ&client=ca-pub-0717098002540077&adurl=https://www.watt-volt.gr/allakste-reuma/
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CE5wSRAluWbSUL4fbxgKhtKfwCN7jrs5Kk5r-vd0F2dON5LMJEAEg9vz8HmCtgoCAoAygAb3WuJgDyAEBqQLYCN5xHVazPqgDAcgDywSqBP4BT9C_0dCjWQoNpxx9KbcbkNEy24ljT1U4WNJW5YUzUY6pPVdRNpkOT9qznp7FOBE1DrNPMglPoR8UcRFFPPv7rQTmNwKdl1xGdVQ80y_9zO0uThcZ319oFiLwVJ4htE2Y-X-cBQmOwduSLc1hYeumVqiZxFE-KNdif64bFBXxYQUDlPs5Pcm8u5FCYQw7Rh5rGxbvFT6KEemYGMzEYeKK_5pko6_SZDiRdxWFymwSeec1AeqoWKjnVz2jBo4pImhNJPZeuJytcJzjJ1WEsCQC926fAFZPKqhybJHObDdEI8LSQ2Mmpz_eDyVfUk5wNf0OZ4mbDV7YBpWmSWapXFGAB6upx2eoB6a-G9gHAdIIBQiAARABsQkQiWTUieeS9NgTDA&num=1&sig=AOD64_3wl4uERShNYS67kaV8SAyGieuxpQ&client=ca-pub-0717098002540077&adurl=https://www.watt-volt.gr/allakste-reuma/
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CE5wSRAluWbSUL4fbxgKhtKfwCN7jrs5Kk5r-vd0F2dON5LMJEAEg9vz8HmCtgoCAoAygAb3WuJgDyAEBqQLYCN5xHVazPqgDAcgDywSqBP4BT9C_0dCjWQoNpxx9KbcbkNEy24ljT1U4WNJW5YUzUY6pPVdRNpkOT9qznp7FOBE1DrNPMglPoR8UcRFFPPv7rQTmNwKdl1xGdVQ80y_9zO0uThcZ319oFiLwVJ4htE2Y-X-cBQmOwduSLc1hYeumVqiZxFE-KNdif64bFBXxYQUDlPs5Pcm8u5FCYQw7Rh5rGxbvFT6KEemYGMzEYeKK_5pko6_SZDiRdxWFymwSeec1AeqoWKjnVz2jBo4pImhNJPZeuJytcJzjJ1WEsCQC926fAFZPKqhybJHObDdEI8LSQ2Mmpz_eDyVfUk5wNf0OZ4mbDV7YBpWmSWapXFGAB6upx2eoB6a-G9gHAdIIBQiAARABsQkQiWTUieeS9NgTDA&num=1&sig=AOD64_3wl4uERShNYS67kaV8SAyGieuxpQ&client=ca-pub-0717098002540077&adurl=https://www.watt-volt.gr/allakste-reuma/
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CUqUqRAluWeqhL-qOxgK99YboCrTCkcNGgMy9vN8DtP2ai7IDEAEg9vz8HmCtgoCAoAygAY6x1c0DyAECqQLYCN5xHVazPqgDAcgDyQSqBPsBT9ARqjojRSjiqHIk8FrVjqQDwyFOcoDm4S_LbBwc0ylCZnk-AAzRXDxQJCrPVYEyRSUSnGNGTzJGkTb4YqPwK4Fj-4b71BTXKIVTXWBoc4W4ahlX6a6EpxBgL2XJ4ZEOGXz8muHHRrjZOFuGcYlY0y_VVYqLCsipdPGn7cFpJjDDvngH9CFpTUL5-z9GU0cTb2E8FQ_s2bAqnuBWUb7fT92jY8RBmc9NkWAHZYyxMzkVHDUHld7HZPrk-HAmURS3xpGlGnYSKcZTJvrMlp12E5W9-eDro_IP4PW8M3mrKGZ1DmsGhldJKK0J9u_K8DFPiDbsTL86etz7vX-gBgKAB9rOqjKoB6a-G9gHAdIIBQiAARABsQnUt1tWFDgDn9gTAg&num=1&cid=CAASEuRoouK9hNkhOlMfax45r44YMQ&sig=AOD64_1xO6udc7fV9xI5o0L0n5-G8ZRQEg&client=ca-pub-0717098002540077&adurl=http://www.e-shop.gr/fakoi
http://www.lesvosnews.net/
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politiki
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/oikonomia
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/athlitika
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politismos
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/astynomiko-reportaz
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/ekpaideysi
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/ergasia
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/agrotika-alieia
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/perivallon
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/toyrismos
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/ygeia
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/naytiliaka-metafores
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/lesviako-vivlio
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/moyseio-sigri


18/7/2017 Συνάντηση της Σούζαν Σάραντον με τον Υπουργό Γιάννη Μουζάλα | lesvosnews.net

http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politiki/synantisi-tis-soyzan-saranton-me-ton-ypoyrgo-gianni-moyzala 2/3

Συνεχίζει να βρίσκεται στη Λέσβο και να επισκέπτεται ακτές όπου αποβιβάζονται μετανάστες και πρόσφυγες αλλά και καταυλισμούς προσφύγων στον
Καρά Τεπέ και στο Κέντρο Καταγραφής και Πιστοποίησης Μεταναστών η γνωστή ηθοποιός του Χόλυγουντ και ακτιβίστρια Σούζαν Σάραντον. Σήμερα
ήταν η σειρά των χιλιάδων ανθρώπων που έφτασαν στο νησί και περιμένουν την καταγραφή τους στο hot spot της Μόριας.

Εκεί η κ. Σάραντον συναντήθηκε και με τον αναπληρωτής Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής
Γιάννη Μουζάλα που συνοδευόμενος από την αντιστράτηγο της ΕΛΑΣ, Προϊσταμένη του κλάδου
Αλλοδαπών και προστασίας εξωτερικών συνόρων Ζαχαρούλα Τσιριγώτη εξέταζαν θέματα που
αφορούν τη διαδικασία καταγραφής.

Στην ιδιαίτερη συνάντηση του κ. Μουζάλα με την κ. Σάραντον που δηλώνει συγκλονισμένη από τις
εικόνες που αντικρίζει  και από τις ανθρώπινες ιστορίες που ακούει ο Έλληνας υπουργός σύμφωνα
με πληροφορίες την ενημέρωσε σχετικά με τις προσπάθειες που καταβάλει η Ελληνική Κυβέρνηση
για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης που διαχειρίζεται. Σύμφωνα με τις ίδιες
πληροφορίες, ιδιαίτερα στάθηκε στο  γεγονός των αισθημάτων αλληλεγγύης που επιδεικνύει ο
Ελληνικός λαός και προπάντων οι κάτοικοι των νησιών ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στην πρακτική των
τούρκων μεταφορέων που στέλνουν ανθρώπους στο θάνατο.

Η κ. Σάραντον είπε στον Υπουργό ότι θα μεταφέρει στη διεθνή κοινότητα το δράμα αυτών των
ανθρώπων αυτών αλλά και τις προσπάθειες της Ελλάδας  να αντιμετωπίσει τη δύσκολη κατάσταση,
έτσι όπως αυτή έχει διαμορφωθεί.

 

Ας σημειωθεί ότι σε αποκλειστική δήλωση της στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων την περασμένη Παρασκευή, αμέσως μετά την άφιξη
της στη Λέσβο η κ. Σούζαν Σαράντον είχε δηλώσει:

«Βρίσκομαι εδώ για να βοηθήσω τον κόσμο να αντιληφθεί τις ιστορίες των ανθρώπων εδώ, ότι πρόκειται για οικογένειες που θέλουν για τα παιδιά τους
ό,τι θέλουμε κι εμείς για τα δικά μας παιδιά.. Δεν μπορώ να φανταστώ πόσο απελπισμένος πρέπει να είναι κανείς για μπει σε μια τέτοια βάρκα... Αυτή
εδώ μπροστά μας μοιάζει αρκετά ασφαλής, αλλά έχω δει άλλες που καταρρέουν και οι άνθρωποι πετούν στη θάλασσα τα υπάρχοντά τους και
κινδυνεύουν να πνιγούν. Δυο μέρες πριν είχαμε νεκρούς.

Ως μάνα τριών παιδιών, καταλαβαίνω απόλυτα τι σημαίνει να είσαι μάνα παιδιών που κυνηγημένη από τον πόλεμο και την ανέχεια φτάνεις στην ακτή
και υποχρεώνεσαι να κάνεις αυτό το αδιανόητο μεγάλο ταξίδι απλά και μόνο για να επιβιώσεις. Προσπαθώ να αντιληφθώ πώς είναι δυνατόν αυτή η
διέξοδος να φαίνεται η καλύτερη δυνατή.

Δεν νομίζω ότι ο κόσμος έχει καταλάβει τι συμβαίνει... Δε νομίζω ότι η ανθρωπότητα έχει καταλάβει το βάθος της κρίσης. Η διεθνής κοινότητα πρέπει
να δει τι συμβαίνει σε αυτή τη γωνιά του πλανήτη. Πρέπει να αντιληφθεί το μέγεθος του προβλήματος και να το καταλάβει. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει
να πάψουν να είναι ‘κάποιοι άλλοι’ και να γίνουν οι πρόσφυγες που χρειάζεται να σταθούμε δίπλα τους και να τους υποστηρίξουμε

Φυσικά, ορισμένες χώρες έχουν κάνει σπουδαία πράγματα, αλλά για να φτάσουμε στο σημείο να πούμε ότι έχουμε αντιμετωπίσει την κρίση όπως
πρέπει μένουν ακόμη πάρα πολλά να γίνουν.

Ας ελπίσουμε ότι σύντομα και οι χώρες που δε συμμετέχουν στην προσπάθεια αυτή της σωτηρίας όλων αυτών των ανθρώπων θα το κάνουν».

Ο κ. Μουζάλας σήμερα το απόγευμα θα έχει συνάντηση με τους εκπροσώπους ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στη Λέσβο τους οποίους και
θα ενημερώσει για τη δημιουργία μητρώου των οργανώσεων αλλά και των μελών τους που επιχειρούν στη Λέσβο ώστε να υπάρξει ο
καλύτερος δυνατός συντονισμός τους και το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα.
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(/articles/news-categories/politiki/epikairi-erotisi-toy-

voyleyti-st-tassoy-gia-toys-seismopliktoys)

17/07/17 - 19:11
Επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Στ. Τάσσου για τους σεισμόπληκτους της Λέσβου (/articles/news-

categories/politiki/epikairi-erotisi-toy-voyleyti-st-tassoy-gia-toys-seismopliktoys)

Ερώτηση προς τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών υπέβαλε ο βουλευτής Στ. Τάσσος.

Η Επίκαιρη Ερώτηση αναφέρει: «Οι μεγάλες υλικές ζημιές και ο θάνατος μιας 43χρονης γυναίκας που
προκάλεσε ο σεισμός στη Λέσβο, αναδεικνύουν τις...

(/articles/news-categories/politiki/laiki-enotita-lesvoy-

gia-nosokomeio-mytilinis-o-laos-tis-lesvoy)

17/07/17 - 19:05
Λαϊκή Ενότητα Λέσβου για το Νοσοκομείο Μυτιλήνης: Ο λαός της Λέσβου καθημερινά υποφέρει
(/articles/news-categories/politiki/laiki-enotita-lesvoy-gia-nosokomeio-mytilinis-o-laos-tis-lesvoy)

Ο χώρος της Υγείας δεν εξαιρείται από τη μνημονιακή επέλαση. Η υποβάθμιση του Δημόσιου συστήματος
υγείας συνεχίζεται. Η υποστελέχωση και η υποχρηματόδηση έχουν οδηγήσει πολλές δομές σε
συρρίκνωση.  Ταυτόχρονα η κυβέρνηση με την πρόταση για τους νέους Οργανισμούς...

(/articles/news-categories/politiki/i-dimotiki-arhi-kai-

diazygio-me-ti-dimokratiki-eyaisthisia-stis)

14/07/17 - 19:16
Η δημοτική αρχή και το "διαζύγιο" με τη δημοκρατική ευαισθησία στις εξωτερικές της επαφές. Με
αφορμή την επίσκεψη του πρέσβη των ΗΠΑ (/articles/news-categories/politiki/i-dimotiki-arhi-kai-diazygio-me-ti-

dimokratiki-eyaisthisia-stis)

Ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης των ΗΠΑ επισκέπτεται το νησί μας.

Η επίσκεψη ήταν κρυφό μυστικό αλλα καλα προετοιμασμένο απο τις αρχές του τόπου, δήμαρχο και
περιφερειάρχη. 
Να θυμίσω οτι η κυβέρνηση του ευθύνεται για τον πόλεμο στη Συρία και τον τροπο διαχείρισης του
προσφυγικού (IRC...
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