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Οι ροταριανοί κοντά στους πρόσφυγες - μετανάστες της Λέσβου

http://www.lesvosnews.net/
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politismos/triimero-panigyri-stoy-profiti-ilia-stin-agiaso
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/toyrismos/egkatastasi-ypsilon-tahytiton-internet-stoys-toyristikoys
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politiki/epikairi-erotisi-toy-voyleyti-st-tassoy-gia-toys-seismopliktoys
http://www.lesvosnews.net/sites/default/files/kcfinder/images/mpasis.jpg
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=COLoQKa5tWdvsMePQxgL7nZWwA5eLt59KzYfujowF4IiFngsQASD2_PweYK2CgICgDKABz_mbmQPIAQKpAp63a8HTV7M-qAMByAPJBKoE-gFP0LlJRM8xA5SqzUL1BAJ0ftvYzylchqVlAL6FNmKthHhS33k_-TTYZXJF0S2CBx4ZJ08GkW0r8ZkPZyC4XzME4boz5ctGxKQtWAZ1tAD5R_R28a_ISRQO_KC34xOrkmOblvs11c46BBYTP-8BCYSqgwUbyAkdxv6qVpJx7UOZ3sZOr0N_RmYMeKY3lyWMhMgILcI0HwQl9nmNUtvPvRgKU23SXeFozQQ5IrQoGPrVhafTaaj2ObxmLoW5MN_5OUl3jxYX0J_6ZH2dqTqiGsrKHRr8AOgKbNcLe4kFS1tTGAzl-3RiXk2XrxRYflq-k1uEej4KlQ8P1G07kAYBoAYCgAeZhuRmiAcBkAcCqAemvhvYBwHSCAQIABACsQnHadZQjCZyp9gTAg&num=1&cid=CAMSeQClSFh3aSCYktxsAW8BZizpe4_vAI5kQ7nIa2hJERlS5QdVOFy42tYxJ7fwr35MqZwV0ddMKcy0TnkEAXYsSB4K_th9khFJsRBz7Buyr1yQt2Uizv3sL5hbEML1u4pMcMR8xaZZCB65XTK789kshOom_AjiXnxUZy4&sig=AOD64_246qKRaciuJ1L2z2P949uWGm74XA&client=ca-pub-0717098002540077&adurl=https://ogb.gr
http://www.lesvosnews.net/
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politiki
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/oikonomia
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/athlitika
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politismos
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/astynomiko-reportaz
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/ekpaideysi
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/ergasia
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/agrotika-alieia
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/perivallon
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/toyrismos
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/ygeia
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/naytiliaka-metafores
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/lesviako-vivlio
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/moyseio-sigri


Φίλοι και φίλες ροταριανοί,

Σας ενημερώνουμε σχετικά με τη συνέχεια των δραστηριοτήτων μας που σχετίζονται με το μεγάλο
πρόβλημα των άμεσων αναγκών των προσφύγων – μεταναστών.

Ο Όμιλός μας σε συνέχεια των προσπαθειών μας, σε συνεργασία με τον Ροταριανό Όμιλο Woodhall
Spa, Lincolnshire της Αγγλίας, με τον οποίο συνδεόμαστε, πέραν των φιλικών σχέσεων των μελών,
με σειρά δραστηριοτήτων, ευαισθητοποιηθήκαμε και αναλάβαμε δράσεις υποστήριξης των
ασυνόδευτων παιδιών προσφύγων μεταναστών.

Οι ροταριανοί της περιφερείας 1270 Π. Δ. Ρ. Κεντρικής Αγγλίας, ανταποκρίθηκαν και έστειλαν στον
Όμιλό μας χρήματα για την από κοινού φροντίδα των ασυνόδευτων παιδιών, αλλά και για όσους
άλλους πρόσφυγες και αναξιοπαθούντες έχουν άμεση ανάγκη. Ο Όμιλός μας, συνεχίζοντας την
ανθρωπιστική του προσπάθεια, έκανε τις παρακάτω ενέργειες: Προμηθευτήκαμε 30 δέματα που
περιείχαν τσουρέκια και σοκολάτες(καριόκες) ένα για κάθε ασυνόδευτο παιδί. Αγοράσαμε παιχνίδια,
μπάλες και καινούρια παπούτσια. Αγοράσαμε επίσης πολλά φάρμακα (αντιβιοτικά, παυσίπονα,
αντιπυρετικά και αντιγριπικά).

Μεγάλη αντιπροσωπεία του ομίλου μας με επικεφαλής τον τ. Δ/τη της 2484 Π.Δ.Ρ. Νίκο Κουζινόγλου, τον Βοηθό Δ/τη Σπύρο Καρδακάρη, τον
εψηφισμένο Πρόεδρο Λευτέρη Χαβραλή, τον Ειδικό Γραμματέα Ευστράτιο Κοκώνη, τα μέλη του Δ.Σ. Ελένη Γογγολίδου, και Ιωάννα Ζούρου και οι
σύζυγοι ροταριανών, Μαρία Χαβραλή και Ειρήνη Καρδακάρη, μετέφεραν τα παραπάνω είδη πρώτης ανάγκης και μικρά ατομικά δώρα, για διανομή
στα παιδιά, στο Κέντρο Υποδοχής Προσφύγων στο προάστιο Μόρια της Μυτιλήνης. Εκεί με τη βοήθεια των «Γιατρών του Κόσμου» διανείμαμε τα
δώρα στα παιδιά. Στους Γιατρούς του Κόσμου παραδώσαμε τα φάρμακα και τα παπούτσια. Το μόνο ανερμήνευτο εξακολουθεί να είναι η απαγόρευση
λήψης φωτογραφιών. Με ικανοποίηση για την προσφορά αυτών των ελάχιστων αλλά όχι ευκαταφρόνητων, και ραντεβού για άλλες τέτοιες προσφορές
κι ακόμη περισσότερες, αφήσαμε το Κέντρο Υποδοχής. ρ. Σπύρος Καρδακάρης ADG
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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.
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(/articles/news-categories/koinonia/ethelontiki-

aimodosia-sta-loytra)

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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(/articles/news-categories/koinonia/ki-omos-

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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