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Τα μέλη της Συνύπαρξης από την πρώτη στιγμή που έγινε ο καταστρεπτικός σεισμός της 12ης Ιουνίου ’17 εκδήλωσαν το ενδιαφέρον και την
διαθεσιμότητα τους σε δράσεις που θα ανακουφίσουν τους σεισμόπληκτους συμπολίτες μας. Έτσι, μετά από προφορικές συνεννοήσεις έστειλαν και
επιστολή στους υπεύθυνους αυτοδιοικητικούς παράγοντες, προσφέροντας εθελοντική εργασία όπου χρειάζεται από τα μέλη της καθώς και από
πρόσφυγες-μετανάστες που έχουν εκδηλώσει την επιθυμία να βοηθήσουν. Επίσης κατατέθηκε χρηματικό ποσό στο Σύλλογο Βρυσαγωτών Αθήνας.

 
Σήμερα, Τετάρτη 19/7 έγινε η πρώτη τέτοιου είδους δράση. Μέλη της Συνύπαρξης μαζί με αφρικανούς πρόσφυγες από Νιγηρία, Ουγκάντα, Γκάνα,
Αιθιοπία και με τη συμμετοχή φοιτητριών από την οργάνωση  Help International των ΗΠΑ, επισκέφτηκαν το Ακράσι, ένα από τα χωριά που
χτυπήθηκαν από το σεισμό.
 
Εκεί, σε συνεννόηση και με την καθοδήγηση της προέδρου κ. Πέμης Καρπέλη, καθαρίστηκε και ασπρίστηκε η αυλή του παλιού Δημοτικού Σχολείου
όπου γίνονται οι καλοκαιρινές εκδηλώσεις, καθαρίστηκε μια πλατεία και ασπρίστηκαν πεζούλια στην είσοδο του χωριού.
 
Σε καφενείο του χωριού, τέλος, προσφέρθηκε μετά τη δουλειά, γεύμα.
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31/07/17 - 12:47
«Πάμε παρέα!» με τα παιδιά της Βρίσας - Δράση κοινωνικής προσφοράς από τους Προσκόπους
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Τα παιδιά από ένα μικρό χωριό της Κέρκυρας, τη Στρογγυλή, αισθάνονται δίπλα στα παιδιά από ένα
επίσης μικρό χωριό της Λέσβου, τη Βρίσα, που όμως έζησαν την καταστροφή του χωριού τους κατά τον
πρόσφατο σεισμό της 12ης Ιουνίου.

Μετά από έναν αιώνα, το ιστορικό Δημοτικό Σχολείο της Βρίσας...
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Το απίστευτο μπουζούκι της Λέσβου! (φωτογραφία) (/articles/news-categories/koinonia/apisteyto-mpoyzoyki-tis-
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Μπουζούκι από πλανόδιο μουσικό Ρομ.

Η επιτομή της εφευρετικότητας.

Κάποιος που παίζει για βιοπορισμό μουσική στο δρόμο μέσα σε πολύ κόσμο και φασαρία χρειάζεται είναι
σίγουρος πως η μουσική του ακούγεται καλά δίχως εκείνος να καταβάλλει μεγάλο κόπο. Το βλέπουμε
στους street artists...
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Εθελοντική Αιμοδοσία στο Μανταμάδο (/articles/news-categories/koinonia/ethelontiki-aimodosia-sto-mantamado)

Όπως σε όλα τα μεγάλα χωριά του Νησιού μας, έτσι και στον Μανταμάδο υπάρχει κοινωνική ανάγκη για
μια αυτοδύναμη και πολυπρόσωπη ομάδα Εθελοντών Αιμοδοτών, ώστε να προστατεύουμε ζωές
συγγενών, φίλων, συγχωριανών, συνανθρώπων.

Μια...
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