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Τρί, 18/07/2017 - 11:22 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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Τρίτη, 11/10/2016 | Κοινωνία

Τις προηγούμενες μέρες είδαμε με λύπη να διασύρεται στα ΜΜΕ η Λέσβος εξ αιτίας της ανόητης συμπεριφοράς μεμονωμένων γονέων και της
κανιβαλικής αναπαραγωγής της «είδησης» . Θυμίζουμε ότι η ένταξη παιδιών μεταναστών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα έχει νομοθετηθεί εδώ και
μία 15ετία.  Εφαρμόστηκε με επιτυχία από όλες τις κυβερνήσεις. Έχει την υποστήριξη όλων των κομμάτων. Αυτό συμβαίνει και τώρα. Καμία
συναπόφαση δεν απαιτείται για την δημιουργία τάξεων υποδοχής και για την ένταξη στη συνέχεια στην κανονική εκπαιδευτική διαδικασία. Είναι
υποχρέωση του Υπουργείου Παιδείας να εφαρμόζει την ισχύουσα νομοθεσία.

Το ζήτημα για μας εδώ στην Λέσβο, όπως και στα άλλα νησιά του Αν. Αιγαίου, με τον μεγάλο αριθμό προσφυγόπουλων, δεν είναι αν αυτά θα πάνε στο
σχολείο. Είναι αν θα  ανοίξουμε τις καρδιές μας, αν θα τα αγκαλιάσουμε και πάλι, όπως τον περασμένο χρόνο, που τα αρπάζαμε απ την θάλασσα. Αν
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θα τα μοιραστούμε στα σχολεία της πόλης και των χωριών με σύνεση και λογική. Αν θα τα βάλουμε
να γνωριστούν, να παίξουν, ν’ αθληθούν με τα παιδιά μας. Αν θα τα εφοδιάσουμε με μολύβια και
τετράδια, αγάπη και στοργή.

Πριν λίγους μόνο μήνες κατάφεραν και σώθηκαν απ τον πόλεμο, την δυστυχία και τα κύματα. Οι
περιστάσεις και η συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης – Τουρκίας είναι που τα κρατούν προσωρινά
εγκλωβισμένα στο νησί μας. Όσο τα έχουμε κοντά μας δικαιούνται ο, τι και κάθε άλλο παιδί  πάνω
στην γη, στην διατροφή, στην υγεία, στην εκπαίδευση.

Τα μέλη της «Συνύπαρξης» απευθύνουν  έκκληση στην εκπαιδευτική κοινότητα, την τοπική
αυτοδιοίκηση, σ’ όλους τους γονιούς, να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους, με πνεύμα συνεργατικό,
με ανθρωπιά και τρυφερότητα. Να πάρουν τις πρωτοβουλίες που χρειάζονται συμπληρωματικά
προς τα καθήκοντα της Πολιτείας. Να μην ενδίδουν στην ξενοφοβία. Να αντιστέκονται όταν
χρειάζεται στον ρατσισμό.

Η Λέσβος της ανθρωπιάς και της αλληλεγγύης είναι εδώ! Ας υπερασπιστούμε όλοι μαζί όλοι μαζί το
όνομα και την τιμή της.
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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.

...

(/articles/news-categories/koinonia/ethelontiki-
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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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Το Θαύμα του 2017

Δες Εδώ

Όχι πια λίπος. Αυτή είναι η καλύτερη λύση
στο αδυνάτισμα που δεν ήξερες μέχρι τώρα!

Slim Shop

16

 

1

 

1

googleplus

0

 

19

 

2 Comments Sort by 

Στρατης πλανηταρχης
Πόσα προσφυγοπουλα βλέπετε στους δρόμους της πόλης;;;;;;;Μερικές εθνικότητες έτσι για ενημέρωση....72 εθνικότητες είχαν καταγράφει
από τα επίσημα στοιχεία από την ύπατη αρμοστια του ΟΗΕ......όλοι πρόσφυγες είναι;;;;;ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ
Like · Reply · Oct 14, 2016 1:27am

Georgia Papadopoulou
Ουστ εθνοπροδοτικα σκουλικια που θέλετε συνηπαρξη και αλησβερισια με τους Μογγόλους!!!!
Like · Reply · Oct 11, 2016 11:13am
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Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ
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