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Παρασκευή, 10/07/2015 | Κοινωνία

Αθώα κρίθηκε από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Μυτιλήνης και η δεύτερη εθελόντρια, η οποία είχε συλληφθεί την Κυριακή, όταν βοήθησε δύο
γυναίκες από το Αφγανιστάν με τα πέντε τους παιδιά, μεταφέροντάς τους στο κέντρο υποδοχής στον Καρά Τεπέ. Το δικαστήριο αναγνώρισε στην
Δώρα Τσογγάρη την πρόθεση να βοηθήσει ανθρώπους που βρίσκονταν σε δύσκολη κατάσταση και βρίσκονταν εκτεθειμένοι σε κίνδυνο χωρίς να έχει
σκοπό για κάποιο όφελος από την πράξη της.

«Ήθελα να βοηθήσω αυτούς τους ανθρώπους που τους είδα εξαντλημένους να περπατούν μέσα στη ζέστη και τον ήλιο. Αισθάνομαι δικαιωμένη από
την απόφαση του δικαστηρίου και στο μέλλον θα συνεχίσω να βοηθάω ενημερώνοντας, όμως τις αρχές και σύμφωνα με αυτά που προβλέπονται.
Ευχαριστώ όλους όσους ήρθαν στο δικαστήριο και μου συμπαραστάθηκαν από την ώρα της σύλληψής μου. Η συμβολή των εθελοντών στο
μεταναστευτικό ζήτημα στη Λέσβο είναι πολύ σημαντική και πιστεύω ότι αυτό αναγνωρίστηκε και από την ελληνική δικαιοσύνη με τη σημερινή
απόφαση του δικαστηρίου» δήλωσε η Δώρα Τσογγάρη.

Με ενθουσιασμό και χειροκροτήματα υποδέχθηκαν την αθωωτική απόφαση οι δεκάδες εθελοντές και πολίτες που παρακολουθούσαν την ακροαματική
διαδικασία χθες το πρωί στο Δικαστικό Μέγαρο Μυτιλήνης.
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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-
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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: 

 

Δ
ΙΑ

Β
Α

ΣΤ
Ε 

ΕΠ
ΙΣ

Η
Σ

Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ

Ταυτότητα | Όροι Χρήσης

Copyright © 2010-2017 Lesvosnews.net Σχεδιασμός & Υλοποίηση 

2274

 

4

 

1

googleplus

0

 

2301

 

(/articles/news-categories/politismos/epistoli-gia-ti-synaylia-tis-eleonoras-zoyganeli-sti-mytilini-na)(/articles/news-categories/koinonia/i-plateia-egine-ekklisia-eorti-agioy-prokopioy-sto-ippeios-foto)

http://www.lesvosnews.net/articles/free-tags/dora-tsoggari
https://www.facebook.com/profile.php?id=100018982389793
https://developers.facebook.com/docs/plugins/comments/?utm_campaign=social_plugins&utm_medium=offsite_pages&utm_source=comments_plugin
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia/diakopi-ydrodotisis-se-4-periohes
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia/diakopi-ydrodotisis-se-4-periohes
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia/ethelontiki-aimodosia-sta-loytra
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia/ethelontiki-aimodosia-sta-loytra
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia/ki-omos-symvainei-kai-ayto-klopes-sti-seismoplikti-vrisa
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia/ki-omos-symvainei-kai-ayto-klopes-sti-seismoplikti-vrisa
http://vatera.gr/platanos/?p=17877
http://www.lesvosnews.net/portal_identity
http://www.lesvosnews.net/terms_of_use
http://www.lesvosnews.net/
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politismos/epistoli-gia-ti-synaylia-tis-eleonoras-zoyganeli-sti-mytilini-na
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia/i-plateia-egine-ekklisia-eorti-agioy-prokopioy-sto-ippeios-foto

