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Τρί, 18/07/2017 - 10:37Το 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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Δευτέρα, 27/04/2015 | Κοινωνία

Ήρθε σήμερα - Δευτέρα 27/04/2015 -  στη Μυτιλήνη. Ένας ακόμη «παράτυπος μετανάστης» με βάση την επίσημη ορολογία.  Άφησε πίσω του γυναίκα
και παιδιά.  Ήρθε στη Μυτιλήνη με το αναπηρικό του καροτσάκι… Φουσκώτο και αναπηρικό καροτσάκι. Η προσπάθεια να βρει μια λύση , να βρει
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δουλειά, να σώσει την οικογένειά του. Το πάθος για ζωή και η αγάπη του για την οικογένειά του είναι μεγαλύτερα από τα κινητικά προβλήματα που
αντιμετωπίζει. Ο ορισμός της ελπίδας...

Πριν μερικούς μήνες δούλευε στη Συρία σε μεγάλη εταιρεία. Τώρα πια δεν υπάρχει εκεί ζωή…

Ο Σύριος μετανάστης συγκλόνισε σήμερα τους ανθρώπους του Λιμενικού Σώματος στη Μυτιλήνη. «Δεν είναι η  πρώτη φορά που έρχονται στη
Μυτιλήνη πρόσφυγες με κινητικά προβλήματα» μας είπε ο Γιώργος Παπαδόπουλος που τράβηξε αυτή τη φωτογραφία με το Σύριο μετανάστη και το ν
άνδρα του Λιμενικού.
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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.
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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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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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