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H συμβολή των εθελοντών Ελλήνων Προσκόπων στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τις προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές στην Ελλάδα το
χρόνο που τελειώνει αναδείχθηκε σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα «Αθανάσιος Λευκαδίτης» του Προσκοπικού Μεγάρου, στην
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Αθήνα με τον τίτλο «Να βοηθώ: η συμβολή του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων στο προσφυγικό ζήτημα» παρόντος του αναπληρωτή Υπουργού
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Γιάννη Μουζάλα.

Κάτω από ένα πρωτότυπο χριστουγεννιάτικο δέντρο, φτιαγμένο από περίπου 90 κιβώτια γεμάτα με τα φάρμακα που συνέλεξαν Πρόσκοποι από όλη
την Ελλάδα, στην πανελλήνια δράση «Μια βάρκα φάρμακα για τους πρόσφυγες» ο Γιάννης Μουζάλας δεν αρκέστηκε μόνο να συγχαρεί τους
Προσκόπους για την αυταπάρνηση και την προσφορά τους, αλλά στάθηκε στο ήθος, τη σεμνότητα και την οργάνωση με την οποία επιτελούν το έργο
τους. Αν και ο ίδιος όπως χαρακτηριστικά είπε δεν ήταν ποτέ του Πρόσκοπος, φόρεσε στο λαιμό του το προσκοπικό μαντήλι που του προσέφερε ο
Γενικός Έφορος των Ελλήνων προσκόπων Θοδωρής Κεφαλάς λέγοντας μάλιστα χαρακτηριστικά «ελπίζω να μην πρέπει να αρχίσω την καριέρα μου
ως Πρόσκοπος από Λυκόπουλο»!

Ας σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης προβλήθηκαν video και φωτογραφικά στιγμιότυπα από τις δράσεις που πραγματοποίησαν και
συνεχίζουν αθόρυβα να υλοποιούν οι Έλληνες Πρόσκοποι, σχετικά με το προσφυγικό ζήτημα: τέσσερεις ανθρωπιστικές αποστολές στα νησιά Λέσβος,
Κως και Χίος, στήσιμο σκηνών στην Ειδομένη, μαγείρεμα για τα παιδιά των προσφύγων, συντονισμός των εθελοντών στο προσωρινό κέντρο
φιλοξενίας προσφύγων στο Γαλάτσι, συγκέντρωση φαρμάκων για τους Γιατρούς του Κόσμου, καθώς και από πρωτοβουλίες που έχουν αναλάβει οι
Πρόσκοποι από στη Θεσσαλονίκη, στην Καβάλα, στην Κάλυμνο, στο Κιλκίς, στην Κομοτηνή, στη Λέσβο, στην Ξάνθη, στη Ρόδο και στη Χίο. Επίσης
πραγματοποιήθηκαν  δύο ζωντανές συνδέσεις με τους εθελοντές που βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή στο νέο χώρο φιλοξενίας προσφύγων στο Tae
Kwon Do και με τον Thomas Ertlthaler, μέλος της επιτροπής του προγράμματος Messengers of Peace της Ευρωπαϊκής Προσκοπικής Περιοχής που
συμμετέχει το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, ο οποίος έλαβε μέρος στην τελευταία προσκοπική αποστολή στη Χίο και μοιράστηκε με τους
συμμετέχοντες στην εκδήλωση τις εντυπώσεις του.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων Χρήστος Λυγερός ευχαρίστησε το Γιάννη Μουζάλα για την παρουσία του
στο χώρο των προσκόπων η  οποία τιμά το έργο τους, καθώς και όλα τα ενήλικα μέλη της Κίνησης που με την εθελοντική προσφορά τους
επιβεβαίωσαν ότι οι Πρόσκοποι είναι πάντα παρόντες στην βοήθεια προς τον συνάνθρωπο τιμώντας την προσκοπική τους υπόσχεση, έμπρακτα
παρά τις δυσκολίες και τις αντιξοότατες, στις ιδιαίτερα πρωτόγνωρες συνθήκες που βιώνει η χώρα μας.

Ο Αντιδήμαρχος Γαλατσίου Μάνος Ελευθερίου, έκανε μία σύντομη αναδρομή της γνωριμίας και συνεργασίας του με τους Προσκόπους στο προσωρινό
κέντρο προσφύγων στο Γαλάτσι, κάνοντας κολακευτικά σχόλια για το ήθος και τη δυναμική παρουσία τους, χαρίζοντας με αυτόν τον τρόπο πολλά
χαμόγελα στα πρόσωπα των εθελοντών που ήταν στην αίθουσα.

Ο Πρόεδρος των Γιατρών του Κόσμου, Νίκος Κανάκης, κατά την παραλαβή των φαρμάκων, ευχαρίστησε για το πολύτιμο υλικό που συνέλεξαν οι
Πρόσκοποι σε όλη την Ελλάδα (περίπου 8.000 τεμάχια), τόνισε τα κοινά στοιχεία που συνδέουν τους δύο οργανισμούς και αναφέρθηκε τόσο στην
πολύ καλή συνεργασία που είχαν οι Γιατροί του Κόσμου με τους Έλληνες Προσκόπους, αλλά και στην σημαντική συμβολή τους το τελευταίο διάστημα
που το προσφυγικό ζήτημα είναι το μείζον θέμα που απασχολεί την ελληνική κοινωνία.

Στο τέλος της εκδήλωσης, ο Γενικός Έφορος των Ελλήνων Προσκόπων Θοδωρής Κεφαλάς, τόνισε πως η εκδήλωση αυτή δεν είχε σκοπό μόνο το
«ευχαριστώ» ή το «μπράβο» σε όλους όσους βοήθησαν στις δράσεις που διοργάνωσαν οι Πρόσκοποι για το προσφυγικό ζήτημα, αλλά κυρίως το
«συνέχισε» στην προσπάθεια της προσφοράς προς το συνάνθρωπο.
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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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• 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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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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