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Τετάρτη, 30/09/2015 | Κοινωνία

Συγκίνηση προκαλούν οι δεκάδες προσωπικές ιστορίες προσφύγων και μεταναστών που δημοσιεύονται στη σελίδα του facebook «Humans of New
York», η οποία λειτουργεί σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες.

 
Μια οικογένεια προσφύγων από τη Βαγδάτη, που εγκατέλειψε το Ιράκ καθώς δεχόταν απειλές από
εκβιαστές, αφηγείται ένα συγκινητικό περιστατικό που έλαβε χώρα στο νησί της Λέσβου.
 
Μακριά από τα ρατσιστικά και μισαλόδοξα κηρύγματα μερίδας της εκκλησιαστικής ιεραρχίας, ένας
παπάς πρόσφερε στους πρόσφυγες ακόμα και χαλάκι για να προσευχηθούν.
 
«Έχουμε τον ίδιο Θεό», τους είπε, όπως αναφέρουν οι ίδιοι.
 
Αναλυτικά η μαρτυρία των προσφύγων:
 
«Δεν μπορείς να νοιώσεις ασφάλεια στη Βαγδάτη. Ζούσαμε με ένα μόνιμο φόβο. Μια μέρα μας ήρθε
το εξής μήνυμα: ‘’Δώστε μας λεφτά, αλλιώς θα σας κάψουμε το σπίτι. Αν το πείτε στην αστυνομία,
θα σας σκοτώσουμε’’.
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»Δεν είχαμε κανέναν να απευθυνθούμε. Είμαστε φτωχοί, δεν έχουμε ισχυρούς φίλους. Δεν ξέραμε κανέναν στην κυβέρνηση. Τα μηνύματα έρχονταν
κάθε μέρα. Είμασταν τόσο φοβισμένοι που δεν μπορούσαμε να κοιμηθούμε. Δεν είχαμε λεφτά να τους δώσουμε. Ίσα – ίσα καταφέρναμε να βγάλουμε
τα έξοδά μας. Οπότε είπαμε: ‘’Ίσως μπλοφάρουν. Μάλλον δεν θα μας κάνουν τίποτα’’.
 
»Τότε ένα βράδυ ξυπνήσαμε και το σπίτι μας καιγόταν. Ίσα που καταφέραμε να ξεφύγουμε, μαζί με τα παιδιά. Την επόμενη μέρα λάβαμε νέο μήνυμα:
΄΄Δώστε μας λεφτά αλλιώς αυτή τη φορά θα πεθάνετε΄’’. Απάντησα ότι θα τους πληρώσουμε το συντομότερο δυνατόν. Πουλήσαμε ότι είχαμε και
φύγαμε. Είπαμε ότι καλύτερα να πεθάνουμε σε μια πλαστική βάρκα παρά εδώ».
 
«Όλοι εδώ μας συμπεριφέρθηκαν πολύ καλά. Όταν φτάσαμε στην παραλία, υπήρχαν εκεί άνθρωποι που μας έδωσαν φαί και μια αγκαλιά.
 
»Ένας παπάς μας έδωσε ακόμα και αυτό το χαλί, για να προσευχόμαστε. ‘’Έχουμε τον ίδιο Θεό’’, μας είπε».
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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.

...

(/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

 
...

(/articles/news-categories/koinonia/ki-omos-
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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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