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Την Παρασκευή ανακοινώνεται το Νόμπελ Ειρήνης του 2016 με την Ελλάδα να βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Ανάμεσά στους
υποψηφίους είναι ο 40χρονος ψαράς Στρατής Βαλιαμός από τη Λέσβο, η 85χρονη Αιμιλία Καμβύση και η διάσημη ηθοποιός Σούζαν Σάραντον.

 
Φέτος υπάρχει ρεκόρ υποψηφιοτήτων, 376 υποψήφιοι, 228 άτομα και 148 οργανισμοί. Η
πενταμελής επιτροπή συνήθως δέχεται κάτι παραπάνω από 200 υποψηφιότητες, τις οποίες
καταθέτουν κυβερνήσεις, νομοθέτες, καθηγητές πανεπιστημίων καθώς και κάτοχοι του βραβείου. Το
προηγούμενο ρεκόρ με 278 υποψηφιότητες χρονολογείται από το 2014.
 
Η επιτροπή κρατά μυστικά τα ονόματα των υποψηφίων για 50 χρόνια , όμως είναι σύνηθες αυτοί
που κάνουν τις προτάσεις να τις ανακοινώνουν δημόσια
 
Μεταξύ των φετινών υποψηφίων βρίσκονται, εκτός από τους νησιώτες της Λέσβου και τη Σουζαν
Σαράντον για τη στάση τους στο προσφυγικό, περιλαμβάνονται ο Πάπας Φραγκίσκος, ένα θύμα
βιασμού του Ισλαμικού Κράτους αλλά και η γυναικεία ομάδα ποδηλασίας του Αφγανιστάν.
 
Η βρετανική εφημερίδα Guardian επέλεξε τους υποψηφίους: Ανάμεσά τους είναι η οργάνωση
εθελοντών White Helmets στη Συρία, η Γερμανίδα καγκελάριος Ανγκελα Μέρκελ, ο Πάπας

Φραγκίσκος και οι Ελληνες νησιώτες.
 
Μάλιστα, αποδίδει ιδιαίτερη μνεία στις γιαγιάδες από την Σκάλα Συκαμινιάς, την 85χρονη Αιμιλία Καμβύση και στον 40χρονο ψαρά Στρατή Βαλιαμός.
 
Η Λέσβος (μέσα από τους "εκπροσώπους" της) διεκδικεί το Νόμπελ Ειρήνης χωρίς να το έχει επιλέξει μιας και βρέθηκε μπροστά στις μεγαλύτερες
προσφυγικές ροές των τελευταίων δεκαετιών.
Στην πρώτη γραμμή του μεγαλύτερου κινήματος της ανθρωπότητας στη σύγχρονη εποχή, οι κάτοικοι της Λέσβου – αναφέρουμε μόνο ένα από τα
νησιά – είναι υποψήφιοι γιατί άνοιξαν τα σπίτια τους στους Σύρους πρόσφυγες, παρά την οικονομική δυσπραγία που έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με την
οικονομική κατάρρευση της Ελλάδας.
 
Παρόλο που η επιτροπή Νόμπελ δεν δίνει ονόματα των υποψηφίων, είναι γνωστό πως υπάρχουν τρία άτομα που προτάθηκαν για το βραβείο ως
συμβολικοί εκπρόσωποι των Ελλήνων εθελοντών. Οι δύο είναι κάτοικοι της Σκάλας Συκαμνιάς, το μικρό ψαροχώρι στο οπτικό πεδίο της τουρκικής
ακτής και ένα μέρος όπου πολλοί διασώθηκαν πέρυσι.
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Η 85χρονη Αιμιλία Καμβύση, παρακολουθούσε την κρίση να ξεδιπλώνεται στην παραλία μπροστά στο σπίτι της.  «Είναι στο αίμα μας να βοηθούμε
αυτούς τους ανθρώπους» δήλωσε στην Guardian πέρυσι. «Είμαστε όλοι άνθρωποι. Αυτό είναι το σωστό».
 
0 40χρονος ψαράς Στρατής Βαλιαμός, είναι επίσης μεταξύ των υποψηφίων για την συνεισφορά του στη διάσωση εκατοντάδων ανθρώπων από πνιγμό
που κατέφθαναν με λέμβους από την Τουρκία
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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.
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(/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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Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ
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