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Τρί, 18/07/2017 - 16:17γεύση από το πρώτο Lesvos Food Fest "Μετανάστες στη Λέσβο πριν από 19 εκατομμύρια χρόνια" στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβο Μετά τις διαμαρτυρίες... ανακοίνωσαν επανάληψη της συναυλίας της Ελ. Ζουγανέλη στη Μυτιλήνη
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Την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου ομάδα μαθητών και μαθητριών του Γυμνασίου Πέτρας, στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος «Νοιάζομαι και
Δρω», επισκέφτηκε το Κέντρο Υποδοχής Προσφύγων στο ΟΧΥ, μεταξύ Μολύβου και Πέτρας.

Στο κέντρο μας υποδέχτηκαν οι εθελοντές και μας ξενάγησε ο Ομάρ που έξι μήνες τώρα προσφέρει εθελοντικά τις υπηρεσίες του. Ο Ομάρ που μένει
στην Ισπανία αλλά κατάγεται από τη Συρία ήλθε να βοηθήσει σαν εθελοντής από τον Ιούλιο και γνωρίζει το Κέντρο πολύ καλά αφού πρωτοστάτησε
στην εγκατάστασή του τον Σεπτέμβριο και ήταν από τότε ένας από τους κύριους υπεύθυνους για τη λειτουργία του. Μας είπε λοιπόν ότι με την
σημερινή του οργάνωση και λειτουργία έχει φθάσει να θεωρείται το καλύτερο Κέντρο στη Λέσβο και ένα από τα καλύτερα διεθνώς και ότι αποτελεί ένα
μοντέλο συνεργασίας διαφορετικών ομάδων παρ’όλο που στήθηκε σε επείγουσες συνθήκες και οργανώθηκε βήμα-βήμα.

Κατόπιν μας κάλεσε να γνωρίσουμε τις υποδομές του Κέντρου κάνοντας τη διαδρομή που κάνουν και οι πρόσφυγες κατά την υποδοχή και διαμονή
τους εκεί. Έτσι ξεκινήσαμε και μπήκαμε στην ουρά για να φτάσουμε στο δωματιάκι που δίνονται οι πληροφορίες από διερμηνείς αλλά και φυλλάδια
στα συριακά και στα φαρσί και δίπλα ακριβώς ο χώρος όπου δίνονται τα αυτοσχέδια εισιτήρια με τα οποία επιβιβάζονται οι πρόσφυγες στα λεωφορεία
αφού τους προσφερθούν πρώτα όλες οι υπηρεσίες. Τα εισιτήρια αυτά είναι πολύ σημαντικά ώστε να αναχωρούν με σειρά προσέλευσης εκτός από τις
επείγουσες και ευάλωτες περιπτώσεις (άρρωστοι, ηλικιωμένοι και οικογένειες με μικρά παιδιά, έγκυες γυναίκες).

Κατόπιν επισκεφτήκαμε το ιατρείο όπου προσφέρονται οι πρώτες βοήθειες και αξιολογείται η σοβαρότητα της κατάστασης των ασθενών ώστε να
προωθηθούν κατάλληλα και το μαγειρείο όπου παρασκευάζεται ζεστό φαΐ και τσάι, κάτι πολύ σημαντικό για την σωματική αλλά και ψυχολογική
στήριξη των ταλαιπωρημένων αυτών ανθρώπων Δίπλα είδαμε τους χώρους ιματισμού όπου σε ξεχωριστά σημεία δίνονται ρούχα σε άνδρες, γυναίκες
και παιδιά και τέλος συναντήσαμε τους πρόσφυγες που είχαν καταλύσει στο Κέντρο στις δυο μεγάλες σκηνές που μπορούν να φιλοξενήσουν με
σχετική άνεση μέχρι και 500 ανθρώπους. Εκεί διανυκτερεύουν και κοιμούνται για το βράδυ όσοι δεν μπόρεσαν να φύγουν με τα λεωφορεία για τα
κέντρα υποδοχής της Μυτιλήνης. Οι σκηνές αυτές διαθέτουν θέρμανση και στρώματα σε ξύλινο δάπεδο ώστε να παρέχουν όση θαλπωρή γίνεται στις
δεδομένες συνθήκες.

Επίσης υπάρχει χώρος για οικογένειες και ένας υποτυπώδης παιδότοπος ώστε να απασχολούνται τα μικρά παιδιά. Εδώ λοιπόν δώσαμε τα γλυκά και τα
κεράσματα που είχαμε μαζί μας η Ιωάννα, που όπως μας είπε «σήμερα είμαι η κόρη του Άη Βασίλη, δίνω όλα μου τα κουκλάκια και τα αρκουδάκια γιατί μεγάλωσα
και δεν τα χρειάζομαι άλλο…» παίξαμε και ζωγραφίσαμε με τα μικρά παιδάκια και διαπιστώσαμε ότι ο αγορίστικος ζήλος για δύναμη και νίκη δεν έχει πατρίδα!

Καθώς φτάσαμε στο τέλος της διαδρομής μας στο Κέντρο (που ακολουθεί αυτή των προσφύγων) βγάλαμε μια αναμνηστική φωτογραφία με τον ξεναγό μας τον
Ομάρ που μας είπε ότι και αυτή η μικρή μας συμμετοχή είναι κάτι πολύ σημαντικό γιατί συμμετέχουμε στην κοινότητα των ανθρώπων που βοηθούν και γυρίσαμε
στο Γυμνάσιό μας με τα πόδια για να θυμηθούμε έστω στο ελάχιστο την κούραση και την ταλαιπωρία που περνούσαν οι πρόσφυγες το καλοκαίρι
κατά την απάνθρωπη οδοιπορία των 60 χιλιομέτρων, πριν μπουν τα λεωφορεία που τους μεταφέρουν στην Μυτιλήνη. 

 

Οι υπεύθυνοι του εκπαιδευτικού προγράμματος «Νοιάζομαι και Δρω» του Γυμνασίου Πέτρας:  Διονύσης Παύλου / Χαράλαμπος Κάβουρας  / Ιγνάτιος
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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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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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