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Να μην μπορείς να θάψεις το παιδί σου... αυτό κι αν είναι δράμα. Τότε που ο πόνος γίνεται ακόμη μεγαλύτερος.

Μια απίστευτα δραματική σκηνή εκτυλίχθηκε σήμερα στο αεροδρόμιο Μυτιλήνης.
 
Ο άτυχος πατέρας από τη Συρία - που στο ναυάγιο της 28ης Οκτωβρίου στη Λέσβο έχασε τελικά το παιδί του - θέλει να ταξιδέψει στην Αθήνα για να
θάψει το παιδί του. Η απεργία των πλοίων και τα γεμάτα αεροπλάνο δεν του επιτρέπουν να ταξιδέψει.... Το παιδί του μεταφέρθηκε στην Αθήνα μετά το
ναυάγιο της 28ης Οκτωβρίου αλλά τελικά δεν τα κατάφερε.
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Σήμερα, την ώρα που ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας μαζί με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου Μάρτιν Σουλτς αναχωρούσαν από το αεροδρόμιο Μυτιλήνης,  ο άτυχος πατέρας από
τη Συρία με δάκρυα στα μάτια εκλιπαρούσε για ένα εισιτήριο.
 
Με τη μεσολάβηση του Δημάρχου Λέσβου ο Σύριος πρόσφυγας αναχώρησε με το πρωθυπουργικό
αεροπλάνο προς την Αθήνα (φωτογραφία)
 
Τρίπρας και Σουλτς θα μάθουν πολλά από το απρόσμενο συν ταξιδευτή τους για όσα συμβαίνουν
στο Αιγαίο....
 
 
 
 
Διαβάστε περισσότερα για όσα έγιναν σήμερα στη Μυτιλήνη κάνοντας κλικ στη λέξη
κλειδί: Τσίπρας-Σουλτς (http://www.lesvosnews.net/articles/free-tags/tsipras-soylts)
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Anna Chistodoulou · Ενιαίο Λύκειο Ασπροπύργου
τίποτα δεν θα αποκομίσουν Τσίπρας και Σουλτς από τον συν ταξιδευτή τους γιατι πολυ απλά δεν τους αγγίζει το θέμα...οι πράξεις τους
μιλούν όχι τα λόγια ....από λόγια .....
Like · Reply · Nov 7, 2015 10:20am
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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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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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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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