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Λίγες μέρες νωρίτερα, η φωτογραφία ενός Σύρου πρόσφυγα που είχε διανύσει το δύσκολο προσφυγικό μονοπάτι από την πατρίδα του στη
Λέσβο παρέα με τη γάτα του, (http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia/syros-prosfygas-eftase-stin-lesvo-mazi-me-gataki-toy) έκανε το γύρο του
κόσμου.

Ακολούθησε ένα κύμα φωτογραφιών που έδειχναν αρκετούς από τους ανθρώπους αυτούς να
ταξιδεύουν με τα κατοικίδια τους, γνωρίζοντας πως αυτό θα δυσκολέψει την πορεία τους και μπορεί
να εμποδίσει ακόμη και τη διέλευσή τους από τα σύνορα. Ωστόσο αυτοί που επιλέγουν να μην
αφήσουν πίσω τα ζώα τους είναι πολλοί.

Πρόσφατο παράδειγμα αυτής της ανθρώπινης στιγμής στο προσφυγικό δράμα, είναι ο 17χρονος
Aslan. Την περασμένη εβδομάδα, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες έδωσε στη
δημοσιότητα ένα σύντομο βίντεο με τον έφηβο να μας παρουσιάζει το μικρό του κουτάβι, τη Rose. O
ίδιος εξηγεί στην κάμερα με παιδική αθωότητα και με τον πιο απλό τρόπο πως αγαπά πολύ τον
σκύλο του και πως αυτό ήταν αρκετό για να αρνηθεί να φύγει χωρίς να την πάρει μαζί του στο 300
μιλίων ταξίδι από τη Δαμασκό στη Λέσβο.

 

Η αφήγηση του 17χρονου από τη Λέσβο δημοσιεύτηκε στον Guardian, στο Mashable, το Skynews
και δεκάδες άλλα μέσα όλου του πλανήτη. Πολλές ακόμη φωτογραφίες προσφύγων που ταξιδεύουν

με τα κατοικίδιά τους έχουν κατακλύσει τα social media.
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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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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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