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Τρί, 18/07/2017 - 15:11"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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Δευτέρα, 02/11/2015 | Κοινωνία

Εκεί στην παραλία της Πέτρας, η θάλασσα που τραγούδησε ο Ελύτης ξέβρασε κύματα, σπασμένα ξύλα, φύκια και κορμιά... Αδυνατείς να καταλάβεις
πως ετούτοι οι σοροί οι σκεπασμένοι με ένα σεντόνι, μια σκισμένη τέντα, ένα κομμάτι πανί που κανείς δε ξέρει από πού είναι, είναι άνθρωποι.
Ανθρώπινοι σοροί, άνθρωποι που μέχρι χτες ονειρευόταν, σχεδίαζαν, ζούσαν.

Περπατάς στην ακτή. Οργωμένη από αλέτρια, ανθρώπινα τεντωμένα στο πουθενά μέλη... Από την
ακροθαλασσιά στο αγροτικό, στο αυτοκίνητο που μεταφέρει τους νεκρούς της τραγωδίας. Ποιας απ'
όλες; Πόσες τραγωδίες ζει ο άνθρωπος στη ζωή του; Πόσες αντέχει; 

Κι αν η τραγωδία με τους πέντε νεκρούς είναι τέτοια, τι είναι η άλλη με τους 10 κι η άλλη με τους 20
κι η άλλη με τους 30; 

Περπατάς στην ακτή. Το κύμα έχει βγάλει κάτι χρωματιστά χαρτιά... Πλησιάζεις. Ακουμπισμένα
θαρρείς στο περβάζι του δρόμου, σε περιμένουν εσένα, επίτηδες βαλμένα εκεί. Στεγνώνουν στον
ήλιο και στο βοριά του Αιγαίου. Χαρτιά, τετράδια, κολυβογράμματα και αυτοκόλλητα, ένα
συνηθισμένο κοριτσίστικο τετράδιο πνιγμένο στα ροζ και δυο σχολικά τετράδια από τη μια κι από
την άλλη, μαζί στο ταξίδι γιατί η ζωή συνεχίζεται μετά τον πόλεμο. Συνεχίζεται; Ποια ζωή; Μετά από
ποιον από όλους τους πολέμους; 

Στην ακτή κουβαλάν τα πτώματα, το κύμα βγάζει κι άλλα, το ένα μετά το άλλο, σφαχτάρια θυσία σε ένα Μολώχ που δεν ξέρεις πότε χορταίνει... 

Τα ροζ  ξεβαμμένα από τη θάλασσα τετράδια εκεί μπροστά σου, η ζωή δε συνεχίζεται αλλά μπορεί να αλλάξει. 
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Φεύγεις. Να τα αφήσεις εκεί αποφασίζεις. Δε χωράς σε κανένα μουσείο από αυτά που θα στηθούν στο μέλλον για ετούτα που ζεις. Ένα μεγάλο
μουσείο της προσφυγιάς και του θανατικού της ετούτος ο τόπος, ένα μουσείο απόφασης πως η ζωή μπορεί να αλλάξει. 

Στρατής Μπαλάσκας/ ΑΠΕ -ΜΠΕ
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(/articles/news-categories/koinonia/diakopi-

ydrodotisis-se-4-periohes)

17/07/17 - 17:18
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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Αρμόδιος ρυθμιστής MGA.Η συχνή 
συμμετοχή σε παίγνια ενέχει τον κίνδυνο 

εθισμού και απώλειας της 
περιουσίας.Γραμμή επικοινωνίας ΚΕΘΕΑ-
ΑΛΦΑ: 2109237777. 21+Παίξε υπεύθυνα.
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Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ
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