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Ανάμεσά τους και το «Ε» με την Ανθή Παζιάνου, η οποία μεταδίδει πως ο μεν Στρατής Βαλαμιός έχει βγει ήδη με τη βάρκα
του για ψάρεμα, παρά το ντόρο που έχει προκαλέσει η υποψηφιότητά του για το Νόμπελ και η γιαγιά όλων μας, Αιμιλία
Καμβύση έχει βγει για τα… ψώνια της!

Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει από σήμερα το πρωί για την ανακοίνωση του προσώπου που θα κατακτήσει το
Νόμπελ Ειρήνης 2016. Ως γνωστόν η Λέσβος που βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος από πέρυσι το καλοκαίρι και
έχει τρεις υποψηφιότητες:  Τον 40χρονο ψαρά Στρατή Βαλαμιό, την διάσημη «γιαγιά» Αιμιλία Καμβύση αλλά και την
γνωστή χολιγουντιανή ηθοποιό Σούζαν Σάραντον που επισκέφτηκε το νησί μας και έδειξε αξιοσημείωτη στάση και
ευαισθησία για το προσφυγικό δράμα και την συμπαράσταση που επέδειξε το νησί μας.

Όπως είναι φυσικό η Σκάλα Συκαμιάς, η «πατρίδα» της 85χρονος Αιμιλίας Καμβύση και του Στρατή Βαλαμιού που σώζει με
τη βάρκα που ψαρεύει ζωές συνανθρώπων μας, θυμάτων της προσφυγικής κρίσης, φιλοξενεί από το πρωί δεκάδες διεθνή
δίκτυα ενημέρωσης που «ποντάρουν» σε αυτές τις δύο μεγάλες προσωπικότητες, για την κατάκτηση του Νόμπελ Ειρήνης.
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Ανάμεσά τους και το «Ε» με την Ανθή Παζιάνου, η οποία μεταδίδει πως ο μεν Στρατής Βαλαμιός έχει βγει ήδη με τη βάρκα
του για ψάρεμα, παρά το ντόρο που έχει προκαλέσει η υποψηφιότητά του για το Νόμπελ και η γιαγιά όλων μας, Αιμιλία
Καμβύση έχει βγει για τα… ψώνια της!

Το «Ε» σας δίνει τις πρώτες εικόνες από τη Συκαμιά που… περιμένει το Νόμπελ, στην πραγματικότητα πολύ πιο χαλαρή
απ΄ότι οι δεκάδες δημοσιογράφοι που αναζητούν για μία ακόμη δήλωση την κ. Καμβύση και τον κ. Βαλαμιό!
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