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Μπράβο σε όλους τους βαθμοφόρους του 3ου Συστήματος Ναυτοπροσκόπων Μυτιλήνης που το περασμένο Σαββάτο το απόγευμα υπάκουσαν για
μια ακόμα φορά στη φωνή της συνείδησης τους, στην φωνή της καρδιάς και του μυαλού τους και προπάντων στην υπόσχεση που δώσαν από παιδιά
να βοηθούν κάθε άνθρωπο σε κάθε περίσταση. Σε όλους που μαζί με τους εφέδρους καταδρομείς και τους εθελοντές δασοπυροσβέστες έτρεξαν και
έστησαν σκηνές στο κέντρο υποδοχής μεταναστών και προσφύγων στη Μόρια ώστε να αντιμετωπισθεί το κύμα των εκατοντάδων ανθρώπων που
φτάνουν στο νησί μας από τις απέναντι ακτές και κινδύνευαν να κοιμηθούν πολλοί ανάμεσα τους και πολλά παιδιά, στην ύπαιθρο υπό βροχή. !
Μπράβο σε όλους που τίμησαν και με το παραπάνω το μπλε μαντήλι που φορούσαν στο λαιμό τους….

Ο Δήμος Λέσβου εξέδωσε σήμερα Τρίτη την παρακάτω ανακοίνωση:

Ο Δήμος Λέσβου ευχαριστεί θερμά το Σωματείο Εθελοντών Πυροσβεστών Ν. Λέσβου, το Σύνδεσμο Εφέδρων Καταδρομέων Λέσβου, το Σώμα
Ελλήνων Προσκόπων, την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, καθώς και όλους όσοι βοήθησαν με οποιοδήποτε τρόπο στην υποδοχή και φιλοξενία των
μεταναστών και προσφύγων, τους οποίους διέσωσαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος και μετέφεραν στο νησί μας, το Σαββατοκύριακο που μας
πέρασε. Επίσης, θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους πολίτες, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και
Αλληλεγγύης του Δήμου Λέσβου για την συγκέντρωση ρούχων, παπουτσιών και ειδών πρώτης ανάγκης για τους ανθρώπους αυτούς. Όλοι οι
εθελοντές, με την ενεργή συμμετοχή του Δημάρχου Λέσβου, κ. Σπύρου Γαληνού και στελεχών της Δημοτικής Αρχής, προσέφεραν τα μέγιστα για την
ανακούφιση των μεταναστών και απέδειξαν για ακόμα μια φορά τα βαθιά αισθήματα αλληλεγγύης προς το συνάνθρωπο που έχει ανάγκη
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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.

...

(/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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