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 Viva Barça!
Η σπουδαία Μπαρτσελόνα βρέθηκε στη Λέσβο, προβάλλοντας το νησί μας στα πέρατα της Γης με τις
πολύπλευρες δράσεις της
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Η Μπάρτσα στη Λέσβο

Μετά την επίσκεψη του Πάπα Φραγκίσκου, του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και του Αρχιεπισκόπου Αθηνών
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Μετά την επίσκεψη του Πάπα Φραγκίσκου, του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και του Αρχιεπισκόπου Αθηνών
Ιερώνυμου, μετά την παρουσία του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, του πρώην προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Μάρτιν Σουλτς, της Βασίλισσας Ράνια της Ιορδανίας, της Αντζελίνα Τζολί και πολλών ακόμη παγκόσμιων
προσωπικοτήτων, ήταν η σειρά και ενός εκ των σπουδαιότερων συλλόγων του πλανήτη να επισκεφθεί τη Λέσβο. Η
τεράστια Μπαρτσελόνα βρέθηκε στο νησί μας από το απόγευμα της Τετάρτης, πραγματοποιώντας ποδοσφαιρικές δράσεις.

 

Επίσκεψη στον Καρά Τεπέ

Το πρωί της Πέμπτης, σύσσωμη η αποστολή της Μπαρτσελόνα επισκέφθηκε το ανοικτό κέντρο φιλοξενίας προσφύγων και
μεταναστών του Καρά Τεπέ. Εκεί τους υποδέχθηκαν με πλατιά χαμόγελα τα μικρά παιδιά, ενώ από τη διοίκηση του
κέντρου πραγματοποιήθηκε ξενάγησή τους στους εσωτερικούς χώρους της δομής.

Οι μεγάλοι αστέρες του καταλανικού συλλόγου, μεταξύ των οποίων οι σπουδαίοι Βραζιλιάνοι αμυντικοί Εντμίλσον,
Μπελέτι και Αλοίσιο, έπαιξαν ποδόσφαιρο στο μικρό γηπεδάκι του Καρά Τεπέ, φωτογραφήθηκαν με τα παιδιά και άκουσαν
με μεγάλη προσοχή όσα τους παρουσιάστηκαν για τον τρόπο λειτουργίας του κέντρου και τους ανθρώπους που φιλοξενεί.

Κάποια στιγμή, περίμενε όμως τους Καταλανούς και μια έκπληξη. Η ΜΚΟ «ART Angels Relief Team», που πραγματοποιεί
στον Καρά Τεπέ το μουσικό – εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Γέφυρες τέχνης», παρουσίασε με τη βοήθεια των παιδιών ένα
μικρό σύνολο από βιολιά, με τους ποδοσφαιρικούς αστέρες της «Μπάρτσα» να συγκινούνται, βγάζοντας ασταμάτητα
φωτογραφίες και βίντεο.

Ο Τζουλιάνο Μπελέτι, αμυντικός που φόρεσε τη φανέλα της ισπανικής ομάδας από το 2004 ως το 2007, με δύο
πρωταθλήματα και ένας Champions League, επεσήμανε: «Είμαστε πάντα διαθέσιμοι να φέρουμε λίγη ελπίδα, λίγη χαρά και
να συμβάλλουμε με όποιο τρόπο μπορούμε. Το ποδόσφαιρο, όπως γνωρίζετε, έχει μεγάλη δύναμη. Αν καταφέρουμε να το
εκμεταλλευτούμε σωστά και να το διαχειριστούμε, είναι πολύ σημαντικά όλα όσα μπορεί να μας προσφέρει.»

Προπόνηση με 200 παιδιά

Μετά το πέρας της ξενάγησής τους στο κέντρο φιλοξενίας του Καρά Τεπέ, τα μέλη της αποστολής της Μπαρτσελόνα
μετέβησαν στο Γήπεδο «Γεώργιος Σκούφος». Εκεί πραγματοποιήθηκε μια ανοικτή προπόνηση με παιδιά ακαδημιών από τη
Λέσβο, αλλά και προσφυγόπουλα. Συγκεκριμένα, εκπροσωπήθηκαν ο Αιολικός - Δίκτυο Σχολών Ολυμπιακού, ο Απόλλων
Βουναρακίου, ο Οδυσσέας Ελύτης και η… Kara Tepe United.
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#top_story (/article/tag/top_story),  #barcelona (/article/tag/barcelona),

Οι μεγάλοι αστέρες της «Μπάρτσα» ανέλαβαν από ένα μικρό γκρουπ λιλιπούτειων παικτών, μιλώντας τους ουσιαστικά στη
γλώσσα του ποδοσφαίρου. Και ήταν απίστευτη η χημεία, η συνεννόηση, αλλά και το τελικό αποτέλεσμα. Για περισσότερη
από μιάμιση ώρα, το χορτάρι του Γηπέδου «Γεώργιος Σκούφος» γέμισε από παιδικά χαμόγελα. Η Μπαρτσελόνα, με την
υποστήριξη του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος», δώρισε στα παιδιά μπάλες ποδοσφαίρου, ενώ μοιράστηκαν επίσης
φανελάκια σε γαλάζια απόχρωση, αναμνηστικά της επίσκεψης των Καταλανών στο νησί μας.

Παρών και ο Δήμαρχος Λέσβου κ. Σπύρος Γαληνός, ο οποίος ανέφερε το χρονικό των προσπαθειών της δημοτικής αρχής
για να πραγματοποιηθεί η επίσκεψη της Μπαρτσελόνα, τονίζοντας τη σημαντική προβολή που προσφέρει το
συγκεκριμένο brandname στο νησί μας. Παράλληλα, εξέφρασε την πεποίθηση, αλλά και τη φιλοδοξία, πως ανάλογες
δράσεις στο μέλλον θα βοηθήσουν ώστε να αντιστραφεί το γενικότερο κλίμα και να αποτελέσει η Λέσβος, ξανά, έναν
απόλυτα ελκυστικό τουριστικό προορισμό.
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