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Σε χώρους όπου αποβιβάζονται μετανάστες και πρόσφυγες στις ακτές της Λέσβου αλλά και σε καταυλισμούς προσφύγων στον καρά Τεπέ και στον
περιβάλλοντα χώρο του Κέντρου Καταγραφής και Πιστοποίησης μεταναστών βρέθηκε σήμερα η γνωστή ηθοποιός του Χόλυγουντ και ακτιβίστρια
Σούζαν Σάραντον. Συζήτησε με μετανάστες και πρόσφυγες, με εθελοντές και μέλη μη Κυβερνητικών οργανώσεων και ιδιαίτερα εντυπωσιασμένη και
συχνά φανερά συγκινημένη η Αμερικανίδα ηθοποιός έδωσε σε όλους κουράγιο να συνεχίσουν την προσπάθεια τους.
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Ιδιαίτερα εντυπωσιακή η παρουσία της στην παγωμένη χθεσινή νύχτα στον περιβάλλοντα χώρο του
Κέντρου Καταγραφής και Πιστοποίησης Μεταναστών, του γνωστού hot spot στη Μόρια όπου
επικρατούσαν κακές καιρικές συνθήκες με πολύ χαμηλές θεροκρασίες. Πρόκειται για χώρο ο οποίος
χρησιμοποιείται αποκλειστικά από μετανα΄στες που περιμένουν να έρθει η ώρα τους για να
καταγραφούν στο hot spot.

Αλλά η κ. Σάραντον ενυπωσιάσθηκε όπως όλα δείχνεουν από τη χθεσινή μέρα που υποδέχθηκε και
περιέθαλψε στην αντή μετανάστες και πρόσφυγες που αποβιβάζονταν εκείνη την ώρα από
πλαστικές βάρκες. Την εμπειρία της αυτή την ανέβασε στο λογαριασμό της στο twitter. Να τι γράφει:

«Σήμερα βγήκε ο ήλιος και ο αέρας έχει κοπάσει στην Λέσβο. Είναι μια καλή ημέρα για αφίξεις των
λέμβων. Μια ομάδα Ισπανών εθελοντών με Jet Skis καθοδηγούν τις φουσκωτές βάρκες προς τα
έξω, ενώ εμείς κάναμε σινιάλα από την ακτή. Τους καθοδηγούν μακριά από τα βράχια σε ένα μέρος
που θα μπορούν να φτάσουν στην ακτή με ασφάλεια. Ιατρική βοήθεια, κουβέρτες, κάλτσες, στεγνά
ρούχα, ζεστό τσάι και χυμοί τους περιμένουν στην στεριά. Καθώς βγαίνουν από τις βάρκες, μου
δίνουν να κρατήσω ένα κοριτσάκι, που κατάφερε να παραμείνει στεγνό, εκτός από τα πόδια του.

Στην αρχή είναι φοβισμένη αλλά η δίψα της νικά τον φόβο της καθώς πίνει μέχρι σταγόνας τον χυμό της. Της βγάζω τα βρεγμένο παπούτσια και τις
κάλτσες, της ζεσταίνω τα πόδια και της φορά στεγνές κάλτσες. Μαθαίνω ότι το όνομα του κοριτσιού είναι Semihan. Είναι από το Ιράν και είναι πέντε
χρονών. Έρχεται και η μητέρα της, διστακτική και τρεμάμενη. Έχει επίσης μαζί της δύο γιους και τον σύζυγό της. Το βλέπω ότι προσπαθεί να
συνέλθει, να μην χάσει τον έλεγχο. Όταν κοιταζόμαστε για πρώτη φορά, την πιάνω απαλά από τον ώμο και της λέω σε μια γλώσσα που δεν
καταλαβαίνει ότι είμαι χαρούμενη που έφτασε με ασφάλεια. Με αυτή την μικρή ένδειξη καλοσύνης, λυγίζει. Την παίρνω αγκαλιά και ξεσπάω κι εγώ σε
κλάματα γιατί έχω κι εγώ δύο αγόρια και ένα κορίτσι. Δεν μπορούν καν να φανταστώ πόση απόγνωση σε κάνει να θεωρείς ότι είναι καλή ιδέα να
ανέβεις σε αυτή την υπερφορτωμένη, ξεχαρβαλωμένη βάρκα. Ποιοί είναι αυτοί οι πρόσφυγες; Από που κατάγονται; Ποιός τους οδήγησε εδώ; που θα
πάνε; Ήρθα εδώ για να μάθω τις ιστορίες τους και να μάθω. Ελπίζω να μπορέσω να τους βοηθήσω να αποκτήσουν φωνή, για να μπορέσουμε να
καταλάβουμε. Να καταλάβουμε ότι «αυτοί οι άνθρωποι» είναι ακριβώς σαν κι εμάς, που θέλουν να προστατεύσουν τα παιδιά τους. Να έχουν μέλλον.».

 

Στρατής Μπαλάσκας / ΑΠΕ-ΜΠΕ

 

φωτογραφία Μιχάλης Μπάκας : Η Σούζαν Σάραντον χθες το βράδυ στις φωτιές στον εξωτερικό χώρο του hot spot της Μόριας όπου διαμένουν
μετανάστες.
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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.
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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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Κι όμως συμβαίνει και αυτό: κλοπές στη σεισμόπληκτη Βρίσα (/articles/news-categories/koinonia/ki-omos-
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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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