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Τρί, 18/07/2017 - 10:36 Το τριήμερο πανηγύρι στου Προφήτη Ηλία στην Αγιάσο Εγκατάσταση υψηλών ταχυτήτων INTERNET στους Τουριστικούς Προορισμούς στη Λέσβο Επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Στ. Τάσσου για τους σεισμόπληκτους της Λέσβου
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Η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας και Πρόεδρος του Οργανισμού “Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Αναστασία Αντωνέλλη έκανε την
εξής δήλωση:

Κάθε προηγούμενο ξεπέρασε η ανταπόκριση των συνδημοτών μας σε προσφορά για τους πρόσφυγες!

Μέσα σε τέσσερις ώρες, δύο τόνοι ρούχα, κουβέρτες και παπούτσια πλημμύρισαν τα γραφεία του Οργανισμού μας και υπερκάλυψαν την
ανάγκη! Ένα ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ για την αγάπη και την αλληλεγγύη σας, γι αυτούς τους δυστυχισμένους ανθρώπους.

Για άλλη μια φορά το μεγαλείο της καρδιάς των κατοίκων του Δήμου μας αποδείχθηκε.

 

 

-------------

Το Lesvosnews.net δημοσίευσε σήμερα το πρωί  (Σάββατο 25 Απριλίου)  την αρχική έκκληση της κας Αντωνέλλη (http://www.lesvosnews.net/articles/news-

categories/koinonia/katepeigoysa-anagki-gia-voitheia-stoys-prosfyges-poy-irthan-sto) και ζήτησε από τους χρήστες των social media να κοινοποιήσουν την ανάρτηση.
Περισσότερες από 500 κοινοποιήσεις στα socila media έστειλαν το μήνυμα σε κάθε πολίτη της Λέσβου και το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό....  

 

Διαβάστε εδώ (http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia/ektos-eleghoy-i-katastasi-me-toys-metanastes-sti-lesvo-afixeis-500) για το αυξημένο κύμα
μεταναστών στη Λέσβο τις τελευταίες ώρες (περίπου 500 αφίξεις μεταναστών)
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Georges Skopelitis · Owner at IMS Group
Μπράβο σας. Και οι δικοί μας έτσι έφτασαν κάποτε από απέναντι, διωγμένοι, νηστικοί και γυμνοί και κάποιοι καλοί ντόπιοι τους πέταξαν
πίσω στη θάλασσα. Μπράβο και πάλι σε όλους όσους προσφέρουν υπηρεσίες σε αυτούς τους δυστυχισμένους
Like · Reply · Apr 29, 2015 7:28am

Betsos Chris
ΑΝΤΕ ΜΕ ΤΟΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΟΥ ΚΑΝΕΤΕ ΜΕ ΤΟ ΚΑΛΟ ΝΑ ΔΕΧΘΗΤΕ ΚΑΜΜΙΑ 100 . 000 ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΑΚΟΜΑ !!!!

Like · Reply · 1 · Apr 25, 2015 8:42pm
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(/articles/news-categories/koinonia/diakopi-

ydrodotisis-se-4-periohes)

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-

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

 
...

(/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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