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 Στέλνει μήνυμα αλληλεγγύης, γυρίζοντας όλο το νησί!

Ο 15χρονος Ανδρόνικος Κόρακας - Κοντός, κάνει τον περίπλου της Λέσβου με ένα μικρό σκαφάκι,
διακηρύσσοντας πως οι πρόσφυγες δεν είναι εχθροί μας

 (/article/author/24301-emprosnet) EmprosNet (/article/author/24301-emprosnet)
 - 03|11|2016 16:47

Ένα ηχηρό μήνυμα αλληλεγγύης για τους πρόσφυγες στέλνει σε όλη τη Λέσβο αλλά και σε όλο τον κόσμο, ο 15χρονος
Ανδρόνικος Κόρακας - Κοντός, γιος του τέως βουλευτή και περιφερειακού συμβούλου Στρατή Κόρακα και της Μυρσίνης
Κοντού, πραγματοποιώντας τον περίπλου του νησιού, με ένα μικρό ιστιοπλοϊκό σκάφος τύπου optimist, με αφετηρία το
λιμάνι του Μολύβου την περασμένη Δευτέρα.

Ένα ηχηρό μήνυμα αλληλεγγύης για τους πρόσφυγες στέλνει σε όλη τη Λέσβο αλλά και σε όλο τον κόσμο, ο 15χρονος
Ανδρόνικος Κόρακας - Κοντός, γιος του τέως βουλευτή και περιφερειακού συμβούλου Στρατή Κόρακα και της Μυρσίνης
Κοντού, πραγματοποιώντας τον περίπλου του νησιού, με ένα μικρό ιστιοπλοϊκό σκάφος τύπου optimist, με αφετηρία το
λιμάνι του Μολύβου την περασμένη Δευτέρα.

Ο 15χρονος Ανδρόνικος που μέσω της πρωτοβουλίας του αυτής, θέλει να προβάλλει και το νησί του αλλά και το έργο της
οργάνωσης νέων «JougendRettet», που περισυλλέγει ναυαγούς μεταξύ Ιταλίας και Αφρικής, χθες το μεσημέρι έφτασε στο
λιμάνι της Μυτιλήνης και έτυχε θερμής υποδοχής από δεκάδες ασυνόδευτα προσφυγόπουλα, ενώ αναμένεται πλέον
πιθανόν από σήμερα, να πάρει το δρόμο της επιστροφής προς το Μόλυβο για να ολοκληρώσει τον περίπλου της Λέσβου.

Που αξίζει να σημειωθεί, ότι γίνεται για πρώτη φορά με ένα τόσο μικρό σκάφος και με αποκλειστική βοήθεια, μόνο αυτή
του ανέμου. Την όμορφη πρωτοβουλία του μικρού Ανδρόνικου, κινηματογραφεί ο εικονολήπτης της ΕΡΤ, Γιώργος
Παπαδόπουλος, και καταγράφει με καθημερινά ρεπορτάζ, ο δημοσιογράφος της ΕΡΑ Αιγαίου, Ηλίας Μαραβάς.

Με ένα μικρό σκαφάκι λοιπόν, το μήκος του οποίου δεν ξεπερνάει τα δύο μέτρα, ο Ανδρόνικος Κόρακας - Κοντός, με τη
βοήθεια του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Μυτιλήνης που παρακολουθεί όλη την προσπάθεια του μικρού, ενώ του διέθεσαν και το
σκάφος, πήρε την πρωτοβουλία αυτή, η οποία σύμφωνα με τον ίδιο, έχει τους εξής στόχους:
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Τα μηνύματα του Ανδρόνικου

- Να στείλει ένα μήνυμα αλληλεγγύης διακηρύσσοντας ότι οι πρόσφυγες δεν είναι εχθροί μας. Είναι συνάνθρωποί μας,
κυνηγημένοι από την πείνα και τον πόλεμο και χρειάζονται και αξίζουν την αλληλεγγύη μας.

- Να προβάλει το έργο της οργάνωσης νέων: «Jougend Rettet» (Η Νεολαία Σώζει), της οποίας ο Ανδρόνικος είναι το νεότερο
μέλος. Η «Jougend Rettet» με ένα ψαροκάικο κατάλληλα εξοπλισμένο και αφετηρία τη Μάλτα, σώζει ναυαγούς μεταξύ
Ιταλίας και Αφρικής. Ο Ανδρόνικος καλεί την κοινή γνώμη της Γερμανίας, της Ελλάδας και γενικότερα της Ευρώπης, να
βοηθήσει ηθικά και οικονομικά την οργάνωση αυτή, για να μπορέσει να συνεχίσει το τόσο σημαντικό έργο της.

- Να προβάλει την όμορφη Λέσβο, που σήκωσε το κύριο βάρος στο μεταναστευτικό - προσφυγικό τα τελευταία χρόνια και
που αξίζει κανείς να την επισκεφτεί, για να απολαύσει την ομορφιά της φύσης της, τον πλούσιο και πανάρχαιο πολιτιστικό
πλούτο της και τη ζεστή φιλοξενία της.

 

Στο Μόλυβο και στη Συκαμιά

Ξεκίνησε λοιπόν από το Μόλυβο την περασμένη Δευτέρα, εκεί όπου τον υποδέχτηκε θερμά ο πρώην δήμαρχος Μολύβου,
Κώστας Δούκας, ο οποίος πριν ξεκινήσει το ταξίδι του Ανδρόνικου, τον δέχτηκε σπίτι του και του ευχήθηκε κάθε επιτυχία
στο όμορφο εγχείρημά του. Παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες, ο Ανδρόνικος έφτασε στη Συκαμιά και εκεί τον περίμενε
μία συγκινητική υποδοχή σύμφωνα με την ΕΡΑ Αιγαίου, από ψαράδες και εθελοντές.

Η ομάδα των Ισπανών εθελοντών δε της «Proactiva», δήλωσε στον καλό συνάδελφο Ηλία Μαραβά αλλά και σε διεθνή μέσα
που έδειξαν ενδιαφέρον για την όλη προσπάθεια, πως στηρίζει την πρωτοβουλία του Ανδρόνικου, τονίζοντας πως είναι
πολύ σημαντικό να αναδειχθεί η τραγωδία με τους χιλιάδες πνιγμένους πρόσφυγες σε όλο το Αιγαίο.

Δίπλα στον Ανδρόνικο, ήταν όμως και οι ψαράδες Κώστας Πιντέρης και Στρατής Βαλαμιός, που έχουν σώσει εκατοντάδες
πρόσφυγες στη Συκαμιά και συνεχάρησαν τον Ανδρόνικο, υποστηρίζοντας πως το μήνυμα που στέλνει με το ιδιαίτερο
ταξίδι του, πρέπει να φτάσει προκειμένου να πάψουν οι πόλεμοι και να ξεριζώνονται χιλιάδες άνθρωποι.

 

Θερμή και Μυτιλήνη

Την Τρίτη το απόγευμα, ο Ανδρόνικος κατέφθασε στο λιμανάκι της Θερμής, με τα μέλη του Συλλόγου Ερασιτεχνών Αλιέων
της Θερμής να επιφυλάσσουν και εκείνα με τη σειρά τους, θερμή υποδοχή στο μικρό ιστιοπλόο. Ο οποίος άφησε
συμβολικά ένα κλωνάρι ελιάς στο μνημείο των προσφύγων που χάθηκαν στην περιοχή.

Επίσης ζήτησε από τον πρόεδρο του Συλλόγου, Χρήστο Μανωλέλλη, να μάθει για την ιστορία του εμβληματικού
«Σάρλιτζα», του ιστορικού ξενοδοχείου δίπλα από το λιμανάκι της Θερμής.

Χθες το μεσημέρι, ο Ανδρόνικος έφτασε και στη Μυτιλήνη και έδεσε στο ύψος της Πλατείας Σαπφούς, όπου έγινε δεκτός
από δεκάδες ασυνόδευτα προσφυγόπουλα που ήρθαν με τη βοήθεια της «Συνύπαρξης». Ο 15χρονος ιστιοπλόος που
κέντρισε τα βλέμματα όλων με την πρωτοβουλία του αυτή, θα συνεχίσει μετά την απαραίτητη ξεκούραση, το ταξίδι του με
τελικό προορισμό το Μόλυβο ενδεχομένως από σήμερα.

Ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι δίπλα του από τη Δευτέρα που ξεκίνησε ο περίπλους του, είναι και ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος
Μυτιλήνης αλλά και ο προπονητής του, Νίκος Παρίντας.
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Αναβολή μέχρι νεοτέρας - EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

jim — Ο Δήμος Λέσβου ανακοίνωσε ότι την Πέμπτη τα σχολεία της Λέσβου
θα παραμείνουν κλειστά. Κάποιοι διευθυντές …

Άνοδος της παραγωγής στη Λήμνο, πτώση στη Λέσβο -
EmprosNet.gr
1 comment • 3 μέρες πριν•

jim — Συγχαρητήρια για το τέλειο εμπεριστατωμένο άρθρο σας. Αυτό ναι ,
λέγεται δημοσιογραφία.

Ανασύρθηκε νεκρή η άτυχη γυναίκα στη Βρίσα! - EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

Angela Maria Arbeláez Arbeláez — κουραγιο στην οικογενεια

«Όταν βγούμε από την επιτροπεία, θα το επανεξετάσουμε...» -
EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

jim — Καλά ποιον κοροϊδεύουν. Βγαίνουμε από την επιτροπεία το 2018;
Αφού οι Ευρωπαίοι μας ζητούν να δεσμευτούμε μέχρι το 2060. …
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