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Τρί, 18/07/2017 - 12:14Μετά τις διαμαρτυρίες... ανακοίνωσαν επανάληψη της συναυλίας της Ελ. Ζουγανέλη στη Μυτιλήνη Απλήρωτες για μήνες οι καθαρίστριες των Κέντρων Υγείας Λέσβου Επιστολή για τη συναυλία της Ελεωνόρας Ζουγανέλη στη Μυτιλήνη: Να επιστραφούν τα χρήματα
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Η παρούσα κατάσταση στο νησί της Σαπφούς την Λέσβο, που τα τελευταία χρόνια είναι η πύλη εισόδου για πολλούς πρόσφυγες προς την Ευρώπη,
ήταν αφορμή η συμπατριώτισσά μας κυρία Ιωάννα Ζαχάράκη να κοινητοποιήσει και να ευαισθητοποιήσει τον ευρύ φιλικό, επαγγελματικό και πολιτικό
της κύκλο για την εκεί κατάσταση.

Με ένα μήνυμα που περιέγραφε την κατάσταση στη Λέσβο, που κάθε χρόνο επισκέφτεται η ίδια, αφού ο σύζυγός της κατάγεται από την Μυτιλήνη,
βρήκε μεγάλη απήχηση στον ευρύ κύκλο της. Η κυρία Ζαχαράκη που διαμένει από το 1981 στην Γερμανία και κατάγεται από την Χρυσομηλέα
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Καλαμπάκας είναι Φιλόλογος και Κοινωνιολόγος, εργάζεται ως Εισηγήτρια Σύμβουλος για θέματα Ένταξης και Διαπολιτισμικότητας στον κοινωνικό
φορέα της Διακονίας Βορείου Ρηνανίας Βεστφαλίας (Diakonie RWL) είναι εντεταλμένη καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Ντύσσελντορφ και Μπόχουμ,
δραστηριοποιείται στα κοινά ως Δημοτική Σύμβουλος στην πόλη Ζόλινγκεν και είναι αντιπρόεδρος του Δικτύου Ελλήνων Αιρετών Ευρώπης.

Με αυτή την πρωτοβουλία της κυρίας Ζαχαράκη συγκεντρώθηκε ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσό, για την αντιμετώπιση των άμεσων αναγκών των
προσφύγων της Λέσβου, (όπως νερού, τροφίμων, φαρμάκων κ.π.) κάτι που δείχνει και την ευαισθητοποίηση μιας μερίδας της γερμανικής κοινωνίας
για την κατάσταση που επικρατεί στο νησί. 5.260 € από φορείς, φίλους και γνωστούς, 10.000 € από το τμήμα του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες στην
Βόννη και 100.000 € από το ίδρυμα Keppler στην Γερμανία. Σύνολο 115.260 €, ποσό το οποίο κατατέθηκε σε λογαριασμό της τοπικής κοινωνικής
υπηρεσίας της Διακονίας στην πόλη Ζόλινγκεν (Diakonisches Werk Solingen), η οποία φέρει και την ευθύνη για την σωστή διεκπεραίωση και
υλοποίηση του προγράμματος βοήθειας στην Λέσβο.

Με τον σύζυγό της κύριο Κωνσταντίνο Ελευθεριάδη, τις δύο κόρες της Χρύσα και Σοφία και την υπεύθυνη του Ιδρύματος Reinhold-Keppler-Stiftung
κυρία Heike Müller επισκέφτηκε η κυρία Ζαχαράκη την Λέσβο από τις 18. μέχρι 24. Αυγούστου.

Επαφές και συζητήσεις γύρω από τις επείγουσες ανάγκες έγιναν με τον Δήμαρχο Λέσβου κύριο Σπύρο Γαληνό, ο οποίος και τόνισε τα προβλήματα
που δημιουργούνται στον Δήμο λόγω των ανεξέλεγκτων ροών προσφύγων. Αδυνατεί ο Δήμος να ανταπεξέλθει στην παρούσα κατάσταση και
χρειάζεται βοήθεια προς όλες της κατευθύνσεις. Εκτός από τις ανάγκες που είναι υπόθεση της διεθνούς κοινότητας και κρατικών υπηρεσιών έθιξε τα
ζητήματα ύδρευσης, καθαρισμού, παροχής ηλεκτρισμού και υγειονομικών συνθηκών.

Ο πρόεδρος δε του Μολύβου, του πλέον τουριστικού προορισμού της Λέσβου αλλά και ταυτόχρονα περιοχή αποβίβασης πολλών προσφύγων, κύριος
Αθανάσιος Αντριώτης ανέφερε το φλέγον θέμα του καταυλισμού και τις αντιδράσεις των πολιτών. Ο δε κύριος Κωστόπουλος από την Περιφέρεια
Βορείου Αιγαίου τόνισε την έλλειψη σκηνών και την ανάγκη ασθενοφόρων. Ο υπεύθυνος της Ύπατης Αρμοστείας κύριος Αdhikari που συντονίζει τα
διάφορα βήματα, παρουσίασε τον κατάλογο αναγκών.

Στενές επαφές υπήρξαν με τις ΜΚΟ όπως την Συνύπαρξη και Επικοινωνία στο Αιγαίο, Το Χωριό του Όλοι Μαζί, την Αγκαλιά, Ηelp for
refugees in Molyvos καθώς και με το Journey back to Lesvos 2.

Γρήγορη βοήθεια δόθηκε για την αγορά τροφίμων, νερών, φρούτων, κουβερτών που διανέμουν οι οργανώσεις στους πολυάριθμους πρόσφυγες που
φτάνουν στο νησί και περιμένουν την καταγραφή.

Επίσης αναγκαία ήταν η μεταφορά προσφύγων με τουριστικά λεοφωρεία από Μόλυβο για Μυτιλήνη, που έγινε εφικτή μετά την έγκριση της διοίκησης
της Αστυνομίας.

Εκτός αυτών επικεντρώθηκε η βοήθεια στο ΠΙΚΠΑ, χώρος κατασκηνώσεων νέων που παραχωρήθηκε από τον Δήμο ώς κατάλυμα προσφύγων για
ευπαθείς ομάδες και ο οποίος συντηρείται και διαχειρίζεται από εθελοντές. Σύμφωνα με τις ανάγκες που παρουσιάστηκαν, αγοράστηκαν τροφές για
ένα χρονικό διάστημα, αναγκαία είδη για την καθαριότητα καθώς και δύο πλυντήρια, μία ηλεκτρική κουζίνα, καλύφτηκαν τα έξοδα για ένα προσωρινό
σκέπαστρο και του καθαρισμού δικτύων αποχέτευσης. Περαιτέρω ανάγκες όπως επισκευές στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, στα μπάνια, στις τουαλέτες
καθώς και στο αποχετευτικό θα καλυφτούν μετά την επιδιόρθωσή τους. Για τις μέχρι τώρα ενέργειες διατέθηκε το ποσό των περίπου 20.000 €.

Οι ΜΚΟ βρίσκονται σε συνεχή επαφή με την κυρία Ζαχαράκη και τον κύριο Ελευθεριάδη για την κάλυψη περαιτέρω αναγκών.

Στην Γερμανία πληροφορούν και οι δύο την εκεί κοινωνία και τους ενδιαφερόμενους φίλους και συναδέλφους τους γύρω από τις επείγουσες ανάγκες
στο νησί. Συνεχίζουν με την ευαισθητοποίηση και θέλουν να κερδίσουν και άλλους φορείς και υπηρεσίες για την υποστήριξη της Λέσβου.

„Χαίρουν εκτίμησης και σεβασμό οι προσπάθειες των εθελοντών για την βοήθεια προσφύγων στη Λέσβο. Οι τοπικοί φορείς και η κοινωνία της Λέσβου
δεν μπορούν πλέον να αντιμετωπίσουν τις ανεξέλεκτες καταστάσεις, η διεθνής επέμβαση είναι αναγκαία και δεδομένου, ότι οι ροές των προσφύγων
δεν θα μειωθούν σύντομα πρέπει πλέον γρήγορα η Ευρώπη να αντιμετωπίσει από κοινού αυτό το ανθρωπιστικό γεγονός. Το μεταναστευτικό ζήτημα
δεν αφορά μόνο την Ελλάδα και τις παραμεθόριες περιοχές. Συμμεριζόμαστε τις δύσκολες στιγμές που περνά η Λέσβος και τα νησιά του Αιγαίου,
ανησυχούμε για την κατάσταση και πιέζουμε για γρήγορη λύση στην Ευρώπη“ τονίζει η Ζαχαράκη.

Εκτός την παρούσα κινητοποίηση για την βοήθεια στην Λέσβο η κα Ζαχαράκη υποστήριξε μεταφορές ιατροφαρμακευτικού υλικού σε συνεργασία με
ελληνικούς φορείς της περιοχής της στον Σύλλογο Καρκινοπαθών Εδέσσης, στην Αγάπη Χριστού στην Θεσσαλονίκη, στην Μητρόπολη Μυτιλήνης
καθώς και σε άλλες περιοχές. Για δε τους νεοφερμένους λόγω της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα συμπατριώτες στην Γερμανία συντονίζονται οι
προσπάθειες αλληλοβοήθειας και έχει εκδοθεί με την συμμετοχή πολλών εθελοντών ο Οδηγός «Διαμονή και Εργασία στην Γερμανία» που μπορεί ο
κάθε ενδιαφερόμενος να βρεί και στο διαδίκτυο.
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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
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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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