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Πέμπτη, 15/10/2015 | Κοινωνία

«Μια τσάντα για το μέλλον» είπαν να ζητήσουν και συγκέντρωσαν 14.000 τσάντες! Ο λόγος για τρεις Ολλανδές που έφτιαξαν μια ιστοσελίδα την
www.bagtothefuture.eu και μέσω αυτής ζήτησαν από τα παιδιά της περιοχής του Άμστερνταμ να φτιάξουν μια τσάντα με παιχνίδια. Μια τσάντα που θα
μπορεί κάθε προσφυγόπουλο να την πάρει σαν καλωσόρισμα στη Μυτιλήνη - σημείο εισόδου του στην Ευρώπη και να την έχει στην πλάτη του μέχρι
τον τελικό του προορισμό.

 
Η ιδέα των Σούζαν, Λίζας, Τζόαν αγκαλιάστηκε από δεκάδες σχολεία και εκατοντάδες - χιλιάδες
παιδιά, τα οποία αγόρασαν τσάντες και παιχνίδια και τα έστειλαν. Από χθες ένας μεγάλος αριθμός
από αυτές τις τσάντες φτάνει στον προορισμό τους, στα παιδιά πρόσφυγες.
 
 
Επτά Ολλανδές, συμπεριλαμβανομένων και των τριών που είχαν την ιδέα στους καταυλισμούς
προσφύγων και μεταναστών του Καρά Τεπέ και της Μόριας στη Λέσβο, θυμίζουν σε 14.000 παιδιά
πρόσφυγες την παιδικότητα τους με ισάριθμες τσάντες ώμου με παιχνίδια.
 
«Προηγήθηκε λέει η Μιράντα ο διαχωρισμός των τσαντών και των παιχνιδιών. Η κατανομή τους
κατά ηλικία και η δημιουργία αυτού το ξεχωριστού για κάθε παιδί πακέτου. Και φυσικά η μεταφορά
τους στην Ελλάδα και στη συνέχεια στη Λέσβο για να διανεμηθούν».
 
Πολύτιμοι βοηθοί των επτά γυναικών από την Ολλανδία, πρόσφυγες που μιλάνε Αγγλικά και έχουν

αναλάβει τη συνεννόηση με τους αποδέκτες των πακέτων.
 
 
 
πηγη: ΑΠΕ - ΜΠΕ / Στρατής Μπαλάσκας 
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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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Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ
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