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Κυριακή, 24/05/2015 | Κοινωνία

Μια από τις δυσκολότερες μέρες της ζωής μου ήταν η χθεσινή. Βρεθήκαμε με τα μέλη της  "Αγκαλιάς" να διαχειριστούμε και να απαλύνουμε το πόνο των μανάδων
και των παιδιών του πόλεμου.

Περίπου στις 10 το πρωί χτύπησε το τηλέφωνο  και μια τρεμάμενη γυναίκεια φωνή αφού ζήτησε
συγνώμη για την ενόχληση με πληροφόρησε ότι τρεις γυναίκες με μικρά παιδιά που οι δυο είναι σε
ενδιαφέρουσα κατάσταση έχουν κατασκήνωση κάπου στη Καλλονή.

 Κατάλαβα αμέσως ότι ήταν από αυτούς που κατέβαιναν από το Σκαλοχώρι που είχαν
στρατοπεδεύσει και είχαν γνωρίσει την αγάπη και τη ζεστή αγκαλιά των κατοίκων του χωριού.
Αμέσως σηκώθηκα και κατευθύνθηκα στο μέρος που μου είπαν για να τις βρω και ταυτόχρονα
ενημέρωσα τα μέλη της "Αγκαλιάς" για το πρόβλημα λέγοντας να φέρουν νερό γάλα τοστ κρουασάν
χυμό για την πρώτη επαφή. Δεν χρειάστηκε να ψάξω πολύ για να τις εντοπίσω μέσα σε μια
οικοδομή. Δυο νεαρές γυναίκες και μια μεγαλύτερη καθόταν στη σκιά έχοντας ένα παιδί στην
αγκαλιά και ένα στη στη κοιλιά.!!!!!!....με το πόνο και τη κούραση να καθρεπτίζεται στο πρόσωπό
τους. 

Χαιρέτισα κουνώντας το χέρι και ανταπέδωσαν με τον ίδιο τρόπο. Προσπάθησα να τις πω οτι θα
βοηθήσουμε όσο μπορούσαμε να νιώσουν ανθρώπινα και να ελπίζουν για καλύτερη μέρα. Μου
έδωσαν να καταλάβω οτι πίσω έχουν αφήσει και έχουν χάσει τους άνδρες τους μαζί με αλλά παιδιά.

Είδα το δάκρυ τους να τρέχει και τους έδωσα να καταλάβουν ότι πρέπει να κάνουν λίγο υπομονή και θα προσπαθούσαμε να τους φέρουμε εδώ . Τότε
είδα την ελπίδα στο πρόσωπο τους και ένα αχνο χαμόγελο στα χείλη τους...

 Εκείνη τη στιγμή το ένα παιδί κούνησε το χεράκι του και με χαιρετούσε λες και κατάλαβε τι λέγαμε. Πάνω στην ώρα πλάκωσαν οι ενισχύσεις τα μελή
της «Αγκαλιάς»  Γιώργος Τυρίκος Εργάς , Κατερίνα Σελάχα,  Ελένη Σελάχα και άρχισαν το έργο της ανασυγκρότησης της ελπίδας και την προσπάθεια

                
ΛΕΣΒΟΣ News Πολιτική

(/articles/news-
Κοινωνία

(/articles/news-
Οικονομία

(/articles/news-
Αθλητικά

(/articles/news-
Πολιτισμός

(/articles/news-
Αστυνομικό Ρεπορτάζ

(/articles/news-
Εκπαίδευση
(/articles/news-

Εργασία
(/articles/news-Αγροτικά - Αλιεία

(/articles/news-
Περιβάλλον
(/articles/news-

Τουρισμός
(/articles/news-

Υγεία
(/articles/new

Ναυτιλιακά - Μεταφορές
(/articles/news-categories/naytiliaka-

Βιβλίο (/articles/news-

categories/lesviako-vivlio)

Μουσείο Σίγρι - Γεωπάρκο
(/articles/news-categories/moyseio-

Τόσος πόνος και τόση αγάπη στην Καλλονή Λέσβου - "Αγκαλιά" για τις μανούλες του κόσμου

               
ΛΕΣΒΟΣ News Πολιτική Κοινωνία Οικονομία Αθλητικά Πολιτισμός Αστυνομικό Ρεπορτάζ Εκπαίδευση Εργασία

Αγροτικά - Αλιεία Περιβάλλον Τουρισμός Υγεία Ναυτιλιακά - Μεταφορές Βιβλίο Μουσείο Σίγρι - Γεωπάρκο

http://www.lesvosnews.net/
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politismos/epistoli-gia-ti-synaylia-tis-eleonoras-zoyganeli-sti-mytilini-na
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politismos/triimero-panigyri-stoy-profiti-ilia-stin-agiaso
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/toyrismos/egkatastasi-ypsilon-tahytiton-internet-stoys-toyristikoys
http://www.lesvosnews.net/sites/default/files/kcfinder/images/mpasis.jpg
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CXzjrqrttWcuBA9PrxgLq-6XAAd2ukLRFvrrh_p8BZBABIPb8_B5grYKAgKAMyAECqQJGOZdbFtqDPqgDAcgDyQSqBPMBT9BnY5C0UnA9qx64_BLLaK21bgsjY88w6o0us6SSooUmyYYJ6le-x75g0pLub65Y2HYG70SRv3m-C6QT_Uu5IDAW1uClQ7SLWpH-4oy-k60xWTXup3v8guys8Ewp0vHApFS1RZ0yipcu-MzTezs0MlWAG2BIBFiIEwZOcYjk1QTATeCKJbWZrfhYx9Li-P12EVON2sy7LEOc-9CL-velGh-FGSv_xqCIh4X1rboi4y9mO8TD_NNvG7tnlyYj9FQ0w0lrQDJRxODgYL9SZbiUHYaidZ_85bOLM08vCRfwl4p8ORBl7NUK2ZFtcTC1noecvKU1oAYCgAfmyeQ0qAemvhvYBwHSCAUIgAEQAbEJMgAZkKYhcVzYEwI&num=1&sig=AOD64_3r1yStFK79Ui241BAmtoLm3C9ECw&client=ca-pub-0717098002540077&adurl=http://tracker.marinsm.com/rd%3Fcid%3D6484iki26001%26mkwid%3Dcs3yQX9aQ%26pcrid%3D42872260550%26pkw%3D%26pmt%3D%26pdv%3Dc%26lp%3Dhttp://www.ctrip.com/adredirect.asp%253Fsrc%253Dggflrmk609%2526keyword%253Dinairline_RNS_DLC
http://www.lesvosnews.net/
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politiki
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/oikonomia
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/athlitika
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politismos
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/astynomiko-reportaz
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/ekpaideysi
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/ergasia
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/agrotika-alieia
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/perivallon
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/toyrismos
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/ygeia
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/naytiliaka-metafores
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/lesviako-vivlio
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/moyseio-sigri
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politiki
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/oikonomia
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/athlitika
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politismos
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/astynomiko-reportaz
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/ekpaideysi
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/ergasia
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/agrotika-alieia
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/perivallon
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/toyrismos
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/ygeia
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/naytiliaka-metafores
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/lesviako-vivlio
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/moyseio-sigri


18/7/2017 Τόσος πόνος και τόση αγάπη στην Καλλονή Λέσβου - "Αγκαλιά" για τις μανούλες του κόσμου | lesvosnews.net

http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia/tosos-ponos-kai-tosi-agapi-stin-kalloni-lesvoy-agkalia-gia-tis 2/3

να απαλύνουμε τον πόνο της μάνας.

Ξεκίνησαν με τρία αυτοκίνητα και πήραν το δρόμο για Σκαλοχώρι αφου είχαμε πληροφορία οτι κάπου εκει βρισκόταν το υπόλοιπο γκρουπ. Εγώ
παρέμεινα και περίμενα τα αποτελέσματα.

Σε κάποια στιγμή βλέπω τη μαννα να χαϊδεύει τη κοιλιά της και τα μάτια της να τρέχουν ασταμάτητα. ΤΑ ΔΑΚΡΙΑ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΤΗΣ ΑΠΕΛΠΙΣΙΑΣ
ΤΗΣ ΑΒΑΙΒΕΩΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Η διπλανή γυναίκα την αγκάλιασε και άρχισαν να κλαίνε σχεδόν με αναφιλητά. Χωρίς να το καταλάβω έπιασα τον εαυτό μου να κλαίει και ενα μεγάλο
ΓΙΑΤΙ βγήκε απο τα βαθη της καρδιάς μου μαζι θαρρώ πως δάκρυσε και αυτή. ΓΙΑΤΙ ΘΕΕ ΜΟΥ ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΜΙΣΟΣ ΓΙΑΤΙ Η ΚΑΚΙΑ
ΓΙΑΤΙ Ο ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΓΙΑΤΙ Η ΜΥΣΑΛΟΔΟΞΙΑ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΔΑΚΡΥ ΓΙΑΤΙ Ο ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΦΑΝΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑΤΙ ...... ΓΙΑΤΙ ..........ΓΙΑΤΙ...........Που
ειναι...... Η ΕΙΡΗΝΗ....... Η ΑΓΑΠΗ Η ΣΥΝΗΠΑΡΞΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ?????????

Όταν ηρέμησαν μου έδωσαν να καταλάβω οτι ευχαριστούν για ότι κάνουμε και για τη βοήθεια που τους δίνουμε. Προσπάθησα να τους δώσω να
καταλάβουν οτι η βοήθεια δίνετε από τον κόσμο της Λέσβου ,τον κόσμο της Ελλάδος.

 Εκείνη τη στιγμή έφτασαν τα μελή της «Αγκαλιάς» φέρνοντας μαζί τους τους παιδιά πατεράδες και κάποιες γυναίκες. Σε λίγο οι οικογένειες ήταν πάλι
μαζί. Τώρα το δάκρυ ήταν δάκρυ ανακούφισης και χαράς που φαινόταν καθαρά στα πρόσωπα τους.

 Κάποια στιγμή είδα τη μάννα να λέει κάτι στον άνδρα της και να δείχνει προς το μέρος μου. Δεν το έδωσα σημασία ομως εντελώς ξαφνικά είδα το
παλικάρι διπλά στο αυτοκίνητο μου να κάνει μια μεγάλη υπόκλιση να με ευχαριστεί και πριν καλά καλά να το καταλάβω δέχτηκα μια αγκαλιά και ενα
ευχαριστήριο φιλί αγάπης δύναμη για να συνεχίσει η «Αγκαλιά»  να προσφέρει στην ανθρώπινη ανάγκη στον ανθρώπινο πόνο........!!!!!!!!!!!!

 Ήταν ένας μουσουλμάνος που ασπάστηκε ένα ορθόδοξο παπά αποδεικνύοντας πως η ΑΓΑΠΗ δεν εχει σύνορα δεν εχει θρησκεία και πως η ΑΓΑΠΗ
τα πάντα σκεπάζει τα πάντα ελπίζει τα πάντα υπομένει.....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 
 

παπα-Στρατής Δήμου / "Αγκαλιά"
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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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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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