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Έκαναν πράξη την προσκοπική τους υπόσχεση «να βοηθούν ΚΑΘΕ  άνθρωπο σε ΚΑΘΕ περίσταση». Χάρισαν εκατοντάδες χαμόγελα σε παιδιά
πρόσφυγες αλλά και έδωσαν κουράγιο στην τοπική κοινωνία να συνεχίσουν να είναι αλληλέγγυοι στους μετανάστες και τους πρόσφυγες που φτάνουν
κατά χιλιάδες στη Λέσβο, συνέτειναν στην κοινωνική συνοχή. Ο λόγος για δεκάδες εθελοντές, ενήλικα μέλη του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων από
όλη την Ελλάδα που ήρθαν στη Μυτιλήνη και μαζί με ενήλικα στελέχη της τοπικής Προσκοπικής Κίνησης το Σαββατοκύριακο υλοποίησαν μια μεγάλη
δράση προσφοράς υπηρεσίας και εθελοντικής εργασίας. Σκοπός η υποστήριξη του έργου των Τοπικών Αρχών και των Κοινωνικών Οργανώσεων
προς τα παιδιά πρόσφυγες που βρίσκονται και καταφθάνουν στη Λέσβο αλλά και προς την τοπική κοινωνία.

 

Το Σαββατοκύριακο λοιπόν, 26 και 27 με πρωτοβουλία της Γενικής Εφορείας των Ελλήνων
Προσκόπων και την στήριξη του Δήμου Λέσβου και της οργάνωσης «Médecins du Monde Greece -
Γιατροί του Κόσμου» πραγματοποιήθηκαν:

πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης εκατοντάδων παιδιών προσφύγων  στον καταυλισμό
μεταναστών και προσφύγων του Καρά Τεπέ, στο Λιμάνι της Μυτιλήνης και στο άλσος Τσαμάκια..

Δράση καθαρισμού και αποκατάστασης όλης της περιοχής στα Τσαμάκια, περιαστικό άλσος της
πόλης της Μυτιλήνης με πολύ σοβαρά προβλήματα υπερσυγκέντρωσης σκουπιδιών από δεκάδες
χιλιάδες μετανάστες που έζησαν και συνεχίζουν να ζουν εκεί τους τελευταίους μήνες. Ας σημειωθεί
ότι συγκεντρώθηκαν πέντε φορτηγά σκουπίδια!

Παράλληλα στην Εστία του 2ου Συστήματος Προσκόπων Μυτιλήνης που βρίσκεται μέσα στο άλσος
Τσαμάκια και προκειμένου να υποστηριχθεί η δράση της οργάνωσης «Médecins du Monde Greece -
Γιατροί του Κόσμου» συγκεντρώθηκαν φάρμακα και συγκεκριμένα αναλγητικά, αντιβιώσεις παιδικές

και ενηλίκων και δερματολογικές κρέμες και αλοιφές. Επίσης συγκεντρώθηκαν παιδικά παιχνίδια σε καλή κατάσταση που δόθηκαν στο λιμάνι σε παιδιά
που έφευγαν από το νησί με τα πλοία.

Η δράση θα επαναληφθεί το επόμενο Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου πάλι από δεκάδες βαθμοφόρους του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων που
θα έλθουν στη Μυτιλήνη από όλη την Ελλάδα και τοπικά στελέχη της Προσκοπικής Κίνησης. Σκοπός ο καθαρισμός του παράκτιου τμήματος της
πόλης από την περιοχή της Φυκιότρυπας μέχρι το άγαλμα της Ελευθερίας και τα Μπλόκια. Καθώς και της περιοχής Κιόσκι και νέο αρχαιολογικό
μουσείο.

Η Περιφερειακή Εφορεία Προσκόπων Λέσβου ευχαριστεί για τη συμβολή τους στην επιτυχία της δράσης το Δήμο Λέσβου, το Δήμαρχο Σπύρο Γαληνό,
τους Αντιδημάρχους Καθαριότητας Γιώργο Κατζανό, Ποιότητας Ζωής και Περιβάλλοντος Νίκο Καρασάββα και νέας γενιάς και εθελοντικών
οργανώσεων Αθηνά Ιωσηφέλλη, το προσωπικό των σχετικών υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου, το Στρατιωτικό Διοικητή Λέσβου Υποστράτηγο Τοπούζη
Θεόδωρο, και το προσωπικό της Λέσχης Αξιωματικών Φρουράς Μυτιλήνης, τη Διοίκηση και το προσωπικό των Αστικών ΚΤΕΛ Μυτιλήνης τις
εθελοντικές οργανώσεις Σωματείο Εθελοντών Πυροσβεστών νομού Λέσβου και Λέσχη Εφέδρων Καταδρομέων Μυτιλήνης. Επίσης το βουλευτή
Λέσβου του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργο Πάλλη που επισκέφθηκε τους εθελοντές και τους συνεχάρη για το έργο τους. Τέλος όλους τους πολίτες της Μυτιλήνης που
βοήθησαν το έργο των Ελλήνων Προσκόπων.

 

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

 Ο Δήμος Λέσβου ευχαριστεί:

Ο Δήμος Λέσβου και η Αντιδημαρχία Καθαριότητας, συγχαίρουν και ευχαριστούν θερμά το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων της Λέσβου, για τις δράσεις:
καθαρισμού και αποκατάστασης όλης της περιοχής στα Τσαμάκια, από τα Μπλόκια και το Άγαλμα της Ελευθερίας, έως του Απελή και από την πλαζ
μέχρι το Κάστρο, δημιουργικής απασχόλησης παιδιών προσφύγων και συγκέντρωσης φαρμάκων και παιδικών παιχνιδιών, που πραγματοποίησαν το
Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, ενήλικες βαθμοφόροι των Προσκοπικών Συστημάτων της Μυτιλήνης, με ενήλικες βαθμοφόρους που ήλθαν και
εργάστηκαν ειδικά για το σκοπό αυτό, από Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Τους αξίζει ένα μεγάλο μπράβο για την ανιδιοτελή και συστηματική προσφορά
τους, αφού οι πρόσκοποι της Λέσβου, με προθυμία και αποτελεσματικότητα, βρίσκονται πάντα στην πρώτη γραμμή της κοινωνικής προσφοράς.
Τέτοιες πρωτοβουλίες, και ειδικά αυτή την κρίσιμη περίοδο, αποτελούν μια σημαντική και ουσιαστική τονωτική ένεση, που μας δίνει κουράγιο να
παλέψουμε ακόμα πιο αποτελεσματικά την τεράστια και πρωτόγνωρη αυτή ανθρωπιστική κρίση.

Επίσης, η Αντιδημαρχία Καθαριότητας, ευχαριστεί την Αντιδήμαρχο Εθελοντισμού, Νέας Γενιάς και Εξυπηρέτησης του Πολίτη, Αθηνά Ιωσηφέλλη, για
την συμβολή της στον συντονισμό της δράσης, τη Διοίκηση των Αστικών ΚΤΕΛ Μυτιλήνης, και όλους όσοι βοήθησαν με οποιονδήποτε τρόπο στην
υλοποίηση της σημαντικής αυτής δράσης, που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της Γενικής Εφορείας των Ελλήνων Προσκόπων, τη στήριξη του
Δήμου Λέσβου και της οργάνωσης «Γιατροί του Κόσμου» και θα επαναληφθεί στις 3 & 4 Οκτωβρίου .
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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.

...

(/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-
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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: 
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