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Τρί, 18/07/2017 - 15:44γεύση από το πρώτο Lesvos Food Fest "Μετανάστες στη Λέσβο πριν από 19 εκατομμύρια χρόνια" στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβο Μετά τις διαμαρτυρίες... ανακοίνωσαν επανάληψη της συναυλίας της Ελ. Ζουγανέλη στη Μυτιλήνη
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Παρασκευή, 20/11/2015 | Κοινωνία

Όλο το καλοκαίρι είχα δει φωτογραφίες, είχα διαβάσει, είχα μιλήσει με ανθρώπους από το νησί. Αλλά έχουν δίκιο όταν σου λένε ότι δεν έχουν λόγια να
το περιγράψουν. Ότι εάν δεν το δεις, δεν πρόκειται να καταλάβεις την έκτασή του.

Η  ημέρα ξεκινά και με πιάνω να κοιτώ τη θάλασσα. Όπως κάνουν οι ντόπιοι μήνες τώρα. Όχι από ρομαντισμό, από ανθρωπισμό. Μήπως και δουν
καμία βάρκα που χρειάζεται βοήθεια. Συναντώ στον Μόλυβο τον Στρατή Καμπανά. Τον άνθρωπο που παραμέλησε τη δουλειά του ψάχνοντας
ανθρώπους στη θάλασσα. Έχει μια βάρκα και οργανώνει μικρές κρουαζιέρες στο νησί. Εκτός από αυτό το καλοκαίρι, που ακόμη και με πελάτες μέσα
στη βάρκα, έριχνε σχοινιά σε ακυβέρνητες βάρκες προσφύγων για να τις τραβήξει στην στεριά. Του στοίχισε οικονομικά αλλά δεν τον νοιάζει. Είχε
στήσει και εκείνος μαζί με μια ομάδα ανθρώπων ένα camp στο Μόλυβο. Μετά είδε την εκμετάλλευση αυτών των ανθρώπων από τους υπόλοιπους και
τα παράτησε. Πολλές οργανώσεις τον έχουν προσεγγίσει για να του προσφέρουν δουλειά αλλά αρνήθηκε. «Αλίμονο εάν ποτέ βγάλω εγώ λεφτά από
το δράμα του άλλου» μου λέει. 

                
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-

Στρατής Καμπανάς : «Αλίμονο εάν ποτέ βγάλω εγώ λεφτά από το δράμα του άλλου»

http://www.lesvosnews.net/
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjssyGzaR4epNFmcWGvNxCZk6U8YMMNJf05mLIPPOAH6D4sjA2RPY1Zpqrj6OTCYuoffdGPHYA_OYVNL2tR312bHglBfXv2OCOzkqO1atlnp6bZly8pu9R3x2lXZu&sig=Cg0ArKJSzJnyW2CyGZRq&urlfix=1&adurl=https://www.googleadservices.com/pagead/aclk%3Fsa%3DL%26ai%3DCb6wpPQJuWcm_KNuYxgLnzYOwD86EgL9Kjr3vhJQFwI23ARABIPb8_B5grYKAgKAMoAHqia-_A8gBCakCf9zsw2fYtT6oAwGqBPEBT9CENcUeXzkICsIdkrrwkPrqng7ZT5bWQvZMtb5Xzot3xMOiv10XV2HwjnwvIlJKUszs3_7A-9QoNzuS8AjOX47ffmGcdsM9kjWn6vesIJizOcJTBpAneAlNGx5y-IBqQWWPtisTN-BPf6CDbN3yyPpPxoNN4EF6T2o6U_fDRSOtwtjIrVg3xluPvzTJyeSi3p5GwXUNw5i76CJzfBCiZirVBROOVIsjDksTOz_O-SR8AH8Qcz5b0DuR6OoLTmEyPMj_AeuZz5u5645euX9I0CU1oecT8XdD8HflEDLJubR9_4BskmlZzZleLUMRwXYHVKAGEYAH8ZrfaqgHpr4b2AcA0ggFCIABEAHYEwo%26num%3D1%26cid%3DCAASEuRo3Q8BX0orXPAd-LmnA3Sefg%26sig%3DAOD64_0hRsUmLTPtb97GtRAyN2BfXPVOeg%26client%3Dca-pub-0717098002540077%26adurl%3Dhttp://www.gla.ac.uk/postgraduate/taught/businessadministration/%253Futm_campaign%253DSMRS_ASBS_MBA_2017%2526utm_medium%253Dpaid%2526utm_source%253DN4378.134426.GOOGLEDISPLAYNETWO8%2526utm_term%253D200207099%253B400194936%253B90127290
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/articles/news-categories/politismos/meta-tis-diamartyries-anakoinosan-epanalipsi-tis-synaylias-tis
http://www.lesvosnews.net/sites/default/files/kcfinder/images/mpasis.jpg
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CVQEpPgJuWfexG52PxwL-hLpI6YLGhUmluOH16gTAjbcBEAEg9vz8HmCtgoCAoAygAYiS8tgDyAECqQIF0rx5ZlazPqgDAcgDyQSqBPUBT9BYLeq2kdV0Rnk3Y6zrIGjz5M-F5v_j2yu0Z2MTSgj2mmq781nqtfz8-_aLAD1NpiL8KuafAbuNH1fbDc7JpqUXa7bru9Yr6-w-RyxEMCMP5x32BE5HM1W3dZ4qu4OnHFZojZJ9estPh_VZwmvtS83bj69cYAPa_b4EKZyQlgaAa-IicHc1zXcT4_o1bOgUASiyGVGQx9CIOlfZHAQ9fEIZm5fOftEXdBvf_tAsIqBpNBdyufDvoF-DkEidxSO6LtIjaN3l7_PLK1ue-MikGdBKgdMA8OK_7Hu53uAxcKXG0JNXF0MqqRmG60dggPVVYNQ6SgKgBgKAB-DtjSeoB6a-G9gHAdIIBQiAARABsQkhI3W_lYD29dgTAw&num=1&cid=CAASEuRoe5ne1e6C62EHtJerXDoATQ&sig=AOD64_02eox9_GxiPWonDIsZzeXBioWY7A&client=ca-pub-0717098002540077&adurl=https://www.pharmacy295.gr/el/categories/xeimonas-kalokairi-antiliaki-prostasia
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 Στρατής Καμπανάς : «Αλίμονο εάν ποτέ βγάλω εγώ λεφτά από το δράμα του άλλου» | lesvosnews.net

http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia/stratis-kampanas-alimono-ean-pote-vgalo-ego-lefta-apo-drama-toy 2/3

«Αυτό που με έχει χαλάσει περισσότερο είναι ότι χάθηκε το ανθρωπιστικό και άρχισε η μπίζνα. Εγώ
έβγαινα έξω και το καλοκαίρι μπήκα μέσα. Γιατί όταν το καλοκαίρι έβλεπα τις βάρκες και είχα τον
πελάτη μέσα, ε, δεν μπορούσα να τους αφήσω. Οπότε είχα εμπλακεί. Έφερνα τις βάρκες εκεί
απέναντι. Για να μην πέσουν πάνω στα βράχια. Και είχα πρόβλημα με το Λιμεναρχείο που ήθελε να
μου κάνει μήνυση για διευκόλυνση παράνομα εισελθόντων στην επικράτεια. Τώρα διαβάζω κάθε
μέρα για τους ψαράδες της Λέσβου που σώζουν τις βάρκες. Κάποιος που το έκανε όμως τον Απρίλη
και τον Μάιο, ήθελες να τον βάλεις φυλακή. Μετά λες κονομάει. Ρε συ, δεν κονομάει ο άνθρωπος,
τον βλέπεις πως είναι (σ.σ. δείχνοντας τα ρούχα του). Τώρα με έχουν πάρει τηλέφωνο διάφορες
ΜΚΟ για να δουλέψω. Αλλά τους το έχω δηλώσει: Δεν δουλεύω εγώ γι’ αυτό το πράγμα. Εγώ
βοηθάω. Όλο το καλοκαίρι συζητάμε αυτό το πράγμα. Ότι το θέμα πρέπει να το δούμε
ανθρωπιστικά. Είχα την πλειονότητα του χωριού απέναντί μου. Με σταμάταγαν και μου φώναζαν
“Εσείς τους φέρνετε εδώ πέρα και θα χαλάσετε τον τουρισμό μας’’. Και τους απάνταγα ότι είναι μια
κατάσταση που δεν την ελέγχουμε και θα την αντιμετωπίσουμε βγάζοντας το καλό από την
κατάσταση. Σε 10 χρόνια αυτός ο Σύριος μπορεί να έρθει από τη Γερμανία και να σου αφήσει λεφτά
ως τουρίστας. Μπορείς να το δεις έτσι; Κάνε αυτό που πρέπει να κάνεις. Τι να τον κάνεις, να τον

πνίξεις; Και εκεί που είχα αυτό το πρόβλημα όλο το καλοκαίρι, τώρα τα έχω πάρει στο κρανίο γιατί όπως βλέπεις όλο το χωριό ζει από αυτό. Δωμάτια,
φαγητά, αυτοκίνητα κτλ.». 

Προσφέρεται να βγούμε με τη βάρκα στα ανοιχτά. Εκεί όπου τελικά θα κάνουμε καθαρισμό της θάλασσας. Από αυτές τις πορτοκαλί κουκκίδες που
βλέπεις από απόσταση και δεν ξέρεις, είναι άνθρωπος, είναι νεκρός ή απλά ένα σωσίβιο μόνο του. «Και τι κάνεις; Δεν πας; Πας τρέχοντας» μου λέει
την πρώτη φορά που είδαμε το σωσίβιο στο βάθος και δεν ξέραμε τι θα συναντήσουμε. Ευτυχώς ήταν μόνο ένα σωσίβιο. Ο ίδιος μου λέει ότι δεν έχει
δει πτώμα. Μόνο απεγνωσμένους για βοήθεια μέσα στη θάλασσα. 
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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.

...

(/articles/news-categories/koinonia/ethelontiki-

aimodosia-sta-loytra)

17/07/17 - 16:58
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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(/articles/news-categories/koinonia/ki-omos-

symvainei-kai-ayto-klopes-sti-seismoplikti-vrisa)

16/07/17 - 21:31
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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