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Πέμπτη, 16/07/2015 | Κοινωνία

Ο πρωταγωνιστής της δημοφιλούς σειράς Walking Dead, Ντέιβ Μορισέι, βρέθηκε για δύο μέρες στο νησί της Λέσβου, με την Υπατη Αρμοστεία του
ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, ωστόσο ήταν αρκετές για να του αλλάξουν τη ζωή. 

Στο συγκλονιστικό στιγμιότυπο ο Μορισέι φαίνεται να κρατάει ένα παιδί μεταναστών, που βρισκόταν σε ένα σκάφος το οποίο έπλεε ακυβέρνητο στη
Μεσόγειο για 10 ώρες.
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Από τη πρώτη στιγμή που επιβιβάστηκε σε σκάφος της ακτοφυλακής στη Λέσβο, είχε ήδη δει τους
αμέτρητους μετανάστες στην πρωτεύουσα της Μυτιλήνης. Οι άνθρωποι που είδε είναι μόλις μερικοί
από τους εκατοντάδες που φτάνουν στο ελληνικό νησί κάθε μέρα, οι περισσότεροι από αυτούς
προσπαθούν να γλυτώσουν από τις φρικαλεότητες στη Συρία και την επέλαση του ISIS. 

Στη βόρεια ακτή, μόλις έξι μίλια από την Τουρκία, ο Μορισέι παρατηρεί την «χειρότερη προσφυγική
κρίση από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο» όπως λέει χαρακτηριστικά. «Καθώς οδηγούσα κατά
μήκος της παραλίας, το μόνο που έβλεπα ήταν σωσίβια και παρατημένα φουσκωτά. Μητέρες με τα
μωρά στην αγκαλιά τους, νεαροί άνδρες, ηλικιωμένες γυναίκες και παιδιά, όλοι εξαντλημένοι κάτων
από την αφόρητη ζέστη του ελληνικού ήλιου.» 

Η πρώτη εικόνα που αντίκρυσε ο Μορισέι ήταν ένα σκάφος σαν μια μικρή κουκίδα στην οθόνη του
ραντάρ. Στη συνέχεια, καθώς η ακτοφυλακή πλησίαζε, πορτοκαλί σωσίβια άρχιζαν να γίνονται ορατά

στο γαλάζιο της θάλασσας. 

«Τότε αρχίσαμε να βλέπουμε τα πρόσωπα», θυμάται. «Τους ακούγαμε να καλούν για βοήθεια πάνω από τους ήχους του σκάφους. Οι γυναίκες
τρομοκρατημένες κρατούσαν αγκαλιά τα παιδιά τους. Μερικά από τα παιδιά είναι τρομοκρατημένα. Δεν ξέρουν που πηγαίνουν, αλλά ήξεραν που
βρίσκονται» περιγράφει. 

Το πλοίο είχε περίπου 50 άτομα μέσα και αργότερα ο Μορισέι θα ανακαλύψει ότι βρισκόταν ακυβέρνητο στο νερό τις τελευταίες 10 ώρες. Απείχαν
μόνο μισή ώρα από τις τουρκικές ακτές, όταν σταμάτησε η μηχανή από βενζίνη. 

Οι άνθρωποι που προσπαθούν να ξεφύγουν από την κρίση είναι εξαιρετικά ευάλωτοι. Η απεγνωσμένη προσπάθεια τους να διασχίσουν τη θάλασσα
τους αφήνει στο έλεος των στοιχείων της φύσης και των λαθρεμπόρων που χρεώνουν χιλιάδες για αυτό το ταξίδι και δεν ενδιαφέρονται αν το
ανθρώπινο «φορτίο» τους θα επιβιώσει εν τέλει.
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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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• 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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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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