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Έπιπλα κήπου Για τον κήπο, τη βεράντα
και τον υπαίθριο χώρο σας

Τρί, 18/07/2017 - 13:16Μετά 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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Κάθε φορά το ίδιο σχόλιο στις αναρτήσεις μας για τους πρόσφυγες: να τους πάρετε στα σπίτια σας. Η γνωστή ομάδα ακροδεξιών σχολιαστών
επιμένει...

Η απάντηση δόθηκε από την οικογένεια του κ. Άλκη Πασπάτη στη Μυτιλήνη. Ναι πήραν τους
πρόσφυγες στο σπίτι τους.

 
Δημοσιεύουμε το κείμενο και τις φωτογραφίες αποκλειστικά με δική μας πρωτοβουλία (αυτό το
τονίζουμε σε περίπτωση που κάποιοι κακοπροαίρετοι σχολιάσουν ότι έγινε για λόγους επίδειξης από
την οικογένεια του κ. Πασπάτη). Είναι μια πράξη αλληλεγγύης που κρίνουμε ότι αξίζει να πάρει
δημοσιότητα για να βρει και άλλους μιμητές και να δώσει τέλος σ' αυτό το ηλίθιο επιχείρημα: "να
τους πάρετε σπίτι σας". Ασφαλώς και υπάρχουν στη Λέσβο εκατοντάδες άλλοι αλληλέγγυοι με τους
πρόσφυγες που με τις καθημερινές τους δράσεις βάζουν ένα μικρό λιθαράκι στην ανακούφιση των
συνανθρώπων μας.
 
 
Το κείμενο του κ. Πασπάτη:
 

«Γι’αυτούς που πιπιλάνε ακόμα την ίδια καραμέλα «αν τους θέλεις πάρ’τους στο σπίτι σου». Ορίστε… τους πήραμε στο σπίτι μας για ένα ζεστό μπάνιο,
φαγητό, τάβλι και ύπνο σε κρεβάτι. Η χαρά και η ικανοποίηση που μας χάρισαν αυτοί οι άνθρωποι ήταν απερίγραπτη με τον σεβασμό την αξιοπρέπεια
και την ευγνωμοσύνη τους. Το μικρό ταλαιπωρημένο παιδάκι τους, στόλισε το μικρο μας σπίτι… Άραγε πόσο πιο όμορφα θα νιώθαμε αν είχαν πνίγει
στη θάλασσα και πόσο πιο καθαρό και ασφαλές θα ήταν το νησί μας, η χώρα και η Ευρώπη μας;»
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Ελένη Φουράκη
Να παρουν και τους υπολοιπους. Μην ειναι τσαμπα δημοκρατες

Like · Reply · 1 · Oct 12, 2015 10:24pm

Λοϊζος Ιωάννου · Works at Ελιξήρια Ζωής
Και μόνο που τσακωνόμαστε έπιασε το κόλπο....μπράβο μας!
Like · Reply · Sep 28, 2015 12:54am

- Orthodox Brothers -
καλα κανατε και σας συνχαιρω αλλα μην προτρεπετε και αλλους να το κανουν γιατι σιγουρα καπιοι θα βρεθουν σφαγμενοι !!

Like · Reply · 2 · Sep 27, 2015 8:36pm

Pantelis Apostolidis · Ξάνθη
Δεν είπαμε να φιλοξενήσουνε το Ρουπακιά, μην μπερδεύεσαι, χρυσαυγουλόπαπα.

Like · Reply · 2 · Nov 24, 2015 10:27am

Georgia Tzianos
Pantelis Apostolidis κρυφομουχαμετης εισαι πουλακι μου; και κανεις τον ποντιο; ουστ
Like · Reply · Nov 24, 2015 10:36am

Θάνος Πλατανιάς · ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ at Λαϊκό Νοσοκομείο
την περασμενη βδομαδα πηγα στα δημοτικα σχολεια της περιοχης που μενω και μοιρασα μολυβια και τετραδια σε οσα τα παιδακια δεν
ειχαν , ανεξαρτητως χρωματος και φυλης .. δυστυχως "ξεχασα" να καλεσω τα ΜΜΕ και να βγαλω αναμνηστικες φωτογραφιες .. ο νοων
νοειτω ..

Like · Reply · 1 · Sep 27, 2015 12:23pm

George Theologou · University of Maryland Center for Brain Imaging Research
Πολύ καλά έκανε ο φίλος και τους πήρε στο σπίτι του. 
ΑΛΛΑ είναι ΡΑΤΣΙΣΤΗΣ! 
Την επόμενη φορά και για να δείξει την αλλυλεγγύη του, θα του πρότεινα να πάρει στο σπίτι του, ΠΕΝΤΕ ΑΦΓΑΝΟΥΣ, και αφού τους
κρατήσει για ΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ (αν αντέξει), να ξαναβγεί και να μας πει πως ήταν! 
ΓΙΑΤΙ επιλέγει μεταξύ ευπαθών ομάδων και παίρνει σπίτι του τα "μαλακά" και δεν επιλέγει να βάλει σπίτι του τα "σκληρά"? 
ΕΙΣΑΙ ΡΑΤΣΙΣΤΗΣ! 

ΠΕΡΙΜΕΝΩ να βάλεις σπίτι σου ΠΕΝΤΕ ΑΦΓΑΝΟΥΣ...

Like · Reply · 4 · Sep 26, 2015 4:20pm

Δημήτρης Ξεπαπαδάκος
kai πεντε απο το μπαγκλαντες !!

Like · Reply · 1 · Sep 27, 2015 8:32pm

Nikos Nikolas · Lead Guitar/Vocals at ExNihilo
και πέντε χρυσαυγίτες - είναι καλά παιδιά.

Like · Reply · 1 · Oct 25, 2015 11:49am

George Theologou · University of Maryland Center for Brain Imaging Research
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George Theologou · University of Maryland Center for Brain Imaging Research
Πολύ καλά έκανε ο φίλος και τους πήρε στο σπίτι του. 
ΑΛΛΑ είναι ΡΑΤΣΙΣΤΗΣ! 
Ττέξει), ννα ους, να πάρει στο σπίτι του ΠΕΝΤΕ ΑΦΓΑΝΟΥΣ και ΜΕΤΑ από ΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔ
Like · Reply · Sep 26, 2015 3:57pm

Αραμπατζής Ανδρέας
Δύο παρατηρήσεις θα κάνουμε. 
Πρώτον:Τόσο καιρό που πεινάνε οι Συνέλληνες έβαλε κανέναν μέσα στο σπίτι του;Ή βγήκε μια φορά να πάει σε ένα στρατόπεδο που έχει
πάρα πολλά το νησί να χαρίσει στα φτωχόπαιδα που υπηρετούν κάνα πακέτο τσιγάρα ή κάνα καφέ;μάλλον όχι... 
Δεύτερον:Να γίνει παράδειγμα προς μίμηση για όλους τους ομοϊδεάτες του,και να πάρουν στα σπίτια τους αυτούς τους καλούς
ανθρώπους.Και να υπογράφουν και υπεύθυνη δήλωση ότι είναι υπόλογοι για ότι παράνομες πράξεις διαπράξουν αυτοί οι μετανάστες.

Like · Reply · 24 · Sep 26, 2015 8:50am

Hercules Efthymiadis · Salonica, Thessaloniki, Greece
σωστοτατος και περιεκτικοτατος
Like · Reply · Sep 26, 2015 9:52am

Barbara-valia Mouroutsou-Steins · ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
οι ανθρωποι αυτο εκριναν σωστο , αυτο εκαναν, τα υπολοιπα περισσευουν

Like · Reply · 1 · Sep 26, 2015 10:38am

ιωαννα εγ
Εσύ πόσους συνελληνες ταϊσες σπίτι σου? 
Κάνε το, κ ΑΣΕ τους άλλους να μπαζουν οποίον θέλουν μέσα.

Like · Reply · 1 · Sep 27, 2015 2:29am

Show 2 more replies in this thread

Maria Zargiannaki · ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Πολλά μπράβο στην οικογένεια!Λίγοι θα το έκαναν!Όσοι για κάποιους σχολιαστές : Καλά δεν ντρέπεστε;Εσείς δηλαδή κουβαλάτε τους
εκατοντάδες χιλιάδες;Τρομεροί Τιτάνες!Μετανάστες είναι.Οι νόμιμοι ΦΥΣΙΚΑ και θα μέινουν νόμιμα.Όσοι δεν έχουν χαρτιά απλά τυχαίνει να
ψάχνουν τρόπο να περάσουν σε άλλες χωρές. Η Γερμανία δήλωσε υπεύθυνα οτι θέλει εργατικά χέρια, αλλά δεν τους εξασφαλίζει τρόπο
μεταφοράς!Πώς θα πάνε εκεί;Πετώντας; .. Ρατσιστές και εθνικιστές..αυτό είστε.. που σίγουρα κάποιος προπάππους σας βρέθηκε στην
θέση του μετανάστη.. είτε Γερμανία είτε Αμερική είτε Αυστραλία.. μάθετε επιτέλους να μην κάνετε ότι δε θέλετε να σας κάνουν..γιατί όλα
μπροστά σας τα βρίσκετε!

Like · Reply · 4 · Sep 26, 2015 4:39am · Edited

Παναγιώτης Δερματάς ·
ΖΕΙΣ ΣΕ ΔΙΚΟ ΣΟΥ ΚΟΣΜΟ !....
Like · Reply · Sep 26, 2015 10:21pm

Maria Zargiannaki · ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Παναγιώτης Δερματάς Σας ευχαριστώ πάρα πολύ Κύριε Δερματά!Κι εσείς επίσης!Όλοι έχουμε δικαίωμα να ζούμε όπως θέλουμε.. 

"Κι αν δεν μπορείς να κάμεις την ζωή σου όπως την θέλεις, 
τούτο προσπάθησε τουλάχιστον 
όσο μπορείς: μην την εξευτελίζεις 
μες στην πολλή συνάφεια του κόσμου, 
μες στες πολλές κινήσεις κι ομιλίες. 

Μην την εξευτελίζεις πηαίνοντάς την, 
γυρίζοντας συχνά κ’ εκθέτοντάς την... See More

Like · Reply · 2 · Sep 26, 2015 10:40pm

Emilia Lazaraki
ΜΑ κρατηστε τους κιολας μονιμα τι θα πει μια μερα? και μετα εξω παλι? στο δρομο? αντε καλοι σαμαρειτες να σας δουμε ολοι

Like · Reply · 8 · Sep 26, 2015 3:35am

Georgia Tzianos
Δεν τους πηρατε, πηρατε 4 ατομα απο εκατοντάδες χιλιαδες. Πάρτε και τους υπολοιπους! Τοτε να καμαρωνετε για τον ανθρωπισμο σας.

Like · Reply · 10 · Sep 26, 2015 2:29am

Pantelis Apostolidis · Ξάνθη
Είσαι και της φιλοζωικής, τρομάρα σου 
.

Like · Reply · 2 · Nov 24, 2015 10:31am

Georgia Tzianos
Pantelis Apostolidis ε σε καθε Ποντιο δικαιολογειται και ενας ...ζαβος. Τρομαρα δικια σου οταν δεις τι ακριβως υποστηριζεις.
Αμοιβαδα!
Like · Reply · Nov 24, 2015 10:35am

Dean Scourtes
Μετά από ένα δύσκολο και τρομακτικό ταξίδι , δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί να αποκαταστήσει το σώμα και την ψυχή σαν ένα σπιτικό
ελληνικό φαγητό .

Like · Reply · 1 · Sep 25, 2015 11:40pm

Filippos Vlahos · Martins Ferry
ολοι εσεις που λετε και λετε δεν εχετε καταλαβει οτι αυτοι οι ανθροποι θελουν να φυγουν οχι να μηνουν στην ελλαδα οποτε δεν ειναι κακο
οτι μπορει ο καθενας να προσφερη
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οτι μπορει ο καθενας να προσφερη

Like · Reply · 2 · Sep 25, 2015 11:37pm

Theclockwork Olga
Κυρά Παπαδοπούλου κάνε καμια βουτιά και σε καμια πισίνα συνείδησης να ξεβρωμισει λίγο το μυαλουδακι σου Που γέμισε MTV και
παρτακισμο και άντε Σκέψου τι θα φορεσεις αύριο στην Πάολα. ΑΝΤΕ ΜΠΡΑΒΟ..

Like · Reply · 2 · Sep 25, 2015 11:26pm

Nikos Christidis · Λευκωσία
Για μία μερα!!! Και επειδη εσυ παριστανεις τον καλο ανθρωπο θα πρεπει να τους ταίζουμε εμεις για τις υπολιπες 364. Ενδυση, υποδυση,
διατροφη, ιατροφαρμακευτικη περιθαλψη, εκπαιδευση, ψυχαγωγια. Εμπρος λοιπον ξηλωσου. Απο λογια και σαλια απο δηθεν καλους
ανθρωπους που θελουν να φορτωσουν τις ιδεοληψιες τους στις ραχες των υπολιπων χορτασαμε. Ξηλωσου λοιπον και πληρωσε για ολα
τα παραπανω για οσα χρονια θα μεινουν στην Ελλαδα και οχι να τα φορτωσεις στους αλλους "καλέ ανθρωπε"

Like · Reply · 6 · Sep 25, 2015 11:24pm

Stellitsa Vakaki Tds Darius · ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ at ΣΔΕ Σάμου
Μπραβο γεωργια μου!εισαι αξιολατρευτει..μακαρι ολοι μας να υιοθετησουμε την ιδια πραξη...

Like · Reply · 3 · Sep 25, 2015 9:11pm

Maria Kounaki · Works at Germania
Μπράβο σας! Μακάρι να γίνετε παράδειγμα για πολλούς ακόμη!

Like · Reply · 3 · Sep 25, 2015 8:31pm

Dimitris Moulas · 4o Lykeio Peristeriou
μπραβο παιδια

Like · Reply · 4 · Sep 25, 2015 8:27pm

Vasilis Mouskouris · Gymnasio Palaiou Psychikou
Γιωργία και Άλκη, υποκλίνομαι!

Like · Reply · 2 · Sep 25, 2015 6:51pm

Marion Gratsias · Works at Συνταξιούχος
Μπράβο, η Παναγία μαζί σας και σε όλο το σπιτικό σας!!!!!!!!!!!

Like · Reply · 4 · Sep 25, 2015 6:35pm

Aggeliki Konstantopoulou · 3ο Λυκειο Λαμιας
ηρεμει η ψυχη μας απο τετοιες πραξεις αγαπης μεγαλοψυχων και ανοιχτομυαλων ανθρωπων!!! μπραβο τους!!!

Like · Reply · 3 · Sep 25, 2015 5:49pm

Facebook Comments Plugin

Load 10 more comments

(/articles/news-categories/koinonia/diakopi-

ydrodotisis-se-4-periohes)

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-

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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Botanica Healthy Life

τροφή για το μυαλό
η κορυφαία και πιο πλήρης φυσική
επιλογή για ενίσχυση της μνήμης

Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ
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