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Πέμπτη, 08/10/2015 | Κοινωνία

Μια ακόμη πράξη ανθρωπιάς, από ένα ζευγάρι που ζει στο Μανταμάδο και που αποδεικνύει ότι η Λέσβος είναι το νησί της αλληλεγγύης, έρχεται να
προστεθεί στις εκατοντάδες χιλιάδες τέτοιες πράξεις που γίνονται τους τελευταίους μήνες στο νησί. Το συγκεκριμένο ζευγάρι φιλοξένησε για μια βραδιά
στο σπίτι του, όχι μία αλλά επτά οικογένειες προσφύγων!!!

Το ζευγάρι θέλησε να κρατήσει την ανωνυμία του, όμως συγκινητικά είναι τα όσα περιγράφει ένας συγχωριανός τους, o Νεκτάριος Παρασκευαΐδης,
στην προσωπική του σελίδα σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.
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« Ένα μεγάλο μπράβο σε ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ που ευτυχώς υπάρχουν ακόμα και μάλιστα ζουν στο χωριό
μου!!Προχθές ,λοιπόν, το βράδυ κατά τις 12΄00, το συγκεκριμένο ζευγάρι βρήκε στο δρόμο 6-7
οικογένειες προσφύγων με τα παιδάκια τους 21 στο σύνολο από 2-3 μηνών μέχρι 14-15 χρονών και
σταμάτησαν να δουν αν χρειάζονται κάτι. Χωρίς δεύτερη σκέψη, αφού είδαν ότι όλοι τους ήταν
εξουθενωμένοι από τη πορεία πολλών ωρών μέσα στο σκοτάδι, τους φόρτωσαν στο αγροτικό τους
και τους κοίμησαν όλους στο σπίτι τους σαν μια μεγάλη οικογένεια!!!! Το πρωί τους δώσανε πρωινό
με ότι υπήρχε στο σπίτι και ξανά πάλι δρομολόγια με το αγροτικό για να τους πάνε στη βάση για το
λεωφορείο. Στο σύνολο 31 άνθρωποι φιλοξενήθηκαν στο σπίτι τους!!!!!». Στη συνέχεια ο ίδιος
προτρέπει τους συγχωριανούς του να ακολουθήσουν το παράδειγμα των φίλων του. «Μακάρι όλες οι
ταλαιπωρημένες οικογένειες να βρίσκουνε κάθε δύσκολο βράδυ τέτοιες ζεστές αγκαλιές να τους
καλοδέχονται. Ένα τεράστιο παράδειγμα για όλους μας. Χίλια μπράβο!!!! ( Θα ήθελα να γράψω το
όνομά τους αλλά μου ζήτησαν ευγενικά να μην το κάνω)».
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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.
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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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Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ
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