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Όχι τους νησιώτες του Αιγαίου, για τους οποίους έχουν μαζευτεί εκατοντάδες χιλιάδες υπογραφές, αλλά με επίκεντρο το
νησί μας, κορυφαίοι παράγοντες της επιστημονικής ζωής της Ελλάδας και της κοινωνίας προτείνουν για Νόμπελ Ειρήνης
δύο σημαντικούς ανθρώπους της Λέσβου και μία εθελόντρια που έδρασε εδώ και συζητήθηκε διεθνώς: η 85χρονη γιαγιά
από τη Συκαμιά, ο 40χρονος ψαράς και η Σούζαν Σαράντον. Τις προτάσεις καταθέτουν ο πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών
Θανάσης Βαλτινός, ο Γεώργιος Πετράκος Πρύτανης του Πανεπιστημίου της Θεσσαλίας και μέλος του Προεδρείου της
Συνόδου των Πρυτάνεων, ο καθηγητής και Κοσμήτορας του Παντείου Πανεπιστημίου και Πρόεδρος του Ελληνικού
Ιδρύματος Πολιτισμού Χριστόδουλος Γιαλουρίδης και ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Σπύρος
Καπράλος. Όπως έγινε γνωστό, το χρηματικό ποσό που συνοδεύει το μεγάλο βραβείο θα δοθεί για την ενίσχυση δομών
υγείας στα νησιά του Αιγαίου ενώ το σύνολο των αναμνηστικών διπλωμάτων που θα το συνοδεύουν θα εκτίθενται στο
Μουσείο της Ακρόπολης.

Την πληροφορία, επιβεβαίωσε και ο υπουργός μεταναστευτικής πολιτικής Γιάννης Μουζάλας, ο οποίος έκανε λόγο για
«τουλάχιστον δύο ελληνικές προτάσεις» για το βραβείο Νόμπελ ειρήνης. Σε συνέντευξή του στο Mega, ο κ. Μουζάλας
αποκάλυψε ότι «μάλλον θα υπάρχουν τουλάχιστον δύο προτάσεις για Νόμπελ στην Ελλάδα». Τόνισε ότι ο ίδιος είναι

εξαιρετικά χαρούμενος ως υπουργός Μετανάστευσης και σημείωσε ότι υποψήφιοι θα μπορούσαν να είναι απλοί
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εξαιρετικά χαρούμενος ως υπουργός Μετανάστευσης και σημείωσε ότι υποψήφιοι θα μπορούσαν να είναι απλοί
άνθρωποι, εθελοντές, οι περίφημες γιαγιάδες από τη Λέσβο, οι ψαράδες, η Σούζαν Σάραντον, ξένοι εθελοντές, οι
υγειονομικές υπηρεσίες κοκ.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ σε επιστολή τους στην Επιτροπή του βραβείου Νόμπελ, κορυφαίοι εκπρόσωποι των επιστημών
θα προτείνουν δύο Έλληνες εθελοντές: Την 85χρονη γιαγιά της Συκαμνιάς Αιμιλία Καμβύση και τον 40χρονο ψαράς Στρατή
Βαλιαμό. Στο πρόσωπο τους ζητείται να τιμηθούν όλοι ο Έλληνες εθελοντές κάτοικοι του Αιγαίου.

Επίσης θα προτείνουν και την εθελόντρια, ακτιβίστρια και γνωστή ηθοποιό Σούζαν Σάραντον που ταξίδεψε και έδρασε στη
Λέσβο ανακουφίζοντας με τη δράση της τη ζωή των προσφύγων και των μεταναστών. Στο πρόσωπο της τιμώνται όλοι οι
ξένοι εθελοντές που έπραξαν ανάλογα σε όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς.

H Σ. Σαράντον στη Λέσβο/ Φωτό: ΑΠΕ

Η Αιμιλία Καμβύση

Η Αιμιλία Καμβύση είναι 85 χρονών. Παιδί Μικρασιατών προσφύγων από το Μοσχονήσι έζησε όλη της τη ζωή στο
ψαροχώρι της Σκάλας Συκαμνιάς. Μαζί με άλλες δυο φίλες της την 89χρονη Ευστρατία Μαυραπίδου και την 85χρονη
Μαρίτσα Μαυραπίδου έγιναν σύμβολα των εθελοντών κατοίκων της Λέσβου όταν ο φωτογραφικό φακός «τις συνέλαβε»
να περιποιούνται ένα βρέφος παιδί μιας γυναίκας πρόσφυγα από τη Συρία  που μόλις είχε αποβιβασθεί στην ακτή. Αυτό
οι τρεις γιαγιάδες συνεχίσουν να το κάνουν όλον αυτόν τον καιρό που το χωριό τους έγινε το επίκεντρο της προσφυγικής
– ανθρωπιστικής κρίσης. Κάθε μέρα κατεβαίνουν στην ακτή, και κάθονται μαζί με άλλους αλληλέγγυους στους πρόσφυγες
πολίτες συμπαραστεκόμενοι με όποιον τρόπο μπορούν στους εκατοντάδες ανθρώπους που καθημερινά φτάνουν από τις
απέναντι τουρκικές ακτές. Όταν τον περασμένο Νοέμβριο επισκέφθηκε τη Συκαμνιά ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και τη
συνάντησε για να την συγχαρεί για ότι έκανε αυτή με τις άλλες δυο φίλες της απάντησε στον Πρόεδρο «Γιατί μου λές
μπράβο γιέ μου; Τι έκανα;». Το ίδιο επιμένει να λέει οπότε τη ρωτάν για το γιατί βοηθάει τους πρόσφυγες. «Καλά παιδιά
είναι λέει. Μερικές φορές κουρασμένα από το ταξίδι με βοηθάνε να κουβαλήσουμε τα ξύλα για τη σόμπα μου».

Ο Στρατής Βαλιαμός

Ο Στρατής Βαλιαμός είναι 40 χρονών, ψαράς στη Σκάλα Συκαμιάς. Χρόνια τώρα με τη βάρκα του σώζει κόσμο που
κινδυνεύει. Όχι μόνο όταν τυχαία τους βρίσκει στο δρόμο του αλλά πολλές φορές επιχειρώντας ο ίδιος με τη μικρή ξύλινη
βάρκα του ως διασώστης. Στο χωριό λένε πως ο Στρατής Βαλιάμος μαζί με όλους τους άλλους ψαράδες της Σκάλας
Συκαμνιάς έχουν σώσει πολλές χιλιάδες ανθρώπους «έτσι γιατί έπρεπε».

 Η Σούζαν Σαράντον

 Με τις αποσκευές της γεμάτες από ανθρώπινες ιστορίες και εμπειρίες προσφύγων, αλλά και από το έργο των αλληλέγγυων εθελοντών και την προσφορά τους      

αποχώρησε για το σπίτι της, αφού ολοκλήρωσε ένα πολύ σημαντικό της, πολυήμερο ταξίδι στη Λέσβο, η διεθνούς φήμης ηθοποιός, αλλά και ακτιβίστρια, Σούζαν

Σάραντον Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην Ανθή Παζιάνου για την «Εφημερίδα των Συντακτών» η κ. Σάραντον είχε δηλώσει: «Έμαθα ότι εξελίσσεται μια τρομερή

κατάσταση στη Λέσβο, ότι είναι τραγική και ήθελα να μάθω περισσότερα για το τι συμβαίνει, με την ελπίδα ότι όταν θα επιστρέψω πίσω να μπορώ να μιλήσω για όλα όσα

έχω δει. Θεωρώ ότι αυτό που συμβαίνει στη Συρία είναι μία ηθικά και πρακτικά απαράδεκτη κατάσταση. Είναι τραγική και φριχτή. Αισθάνομαι πολύ άσχημα για όλους

αυτούς τους ανθρώπους που πρέπει να φύγουν από τις χώρες τους.[…] Το ζητούμενο είναι να προσπαθήσουμε, ώστε να καταλάβουν οι άνθρωποι τι συμβαίνει. Να

αντιμετωπίσουμε το θέμα παρουσιάζοντας και βλέποντας το πρόσωπο των προσφύγων, να μεταφέρουμε όσες περισσότερες ιστορίες προσφύγων γίνεται. Αυτό που εγώ

έχω να κάνω είναι να πω στους ανθρώπους συγκεκριμένες ιστορίες.»
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