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Τρί, 18/07/2017 - 12:02Μετά τις διαμαρτυρίες... ανακοίνωσαν επανάληψη της συναυλίας της Ελ. Ζουγανέλη στη Μυτιλήνη Απλήρωτες για μήνες οι καθαρίστριες των Κέντρων Υγείας Λέσβου Επιστολή για τη συναυλία της Ελεωνόρας Ζουγανέλη στη Μυτιλήνη: Να επιστραφούν τα χρήματα
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Πέμπτη, 03/09/2015 | Κοινωνία
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Το πρωί της Πέμπτης (3.9.15) μέλη της «ΣΥΝΥΠΑΡΞΗΣ» μοίρασαν κρύο νερό και σάντουιτς στους πρόσφυγες που περπατούσαν στον παραλιακό
δρόμο του αεροδρομίου κατευθυνόμενοι προς το κέντρο της Μυτιλήνης. Η δράση αυτή γίνεται με την υποστήριξη της γερμανικής φιλανθρωπικής
οργάνωσης Diakonie του Ζόλιγκεν.

Αύριο Παρασκευή (4.9.15) η ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ θα μοιράσει στο ίδιο μέρος νερό σάντουιτς και φρούτα για τα παιδιά. Η αυριανή δράση αφιερώνεται στη
μνήμη του δραστήριου – ακτιβιστή, παπα- Στρατή από το Κεράμι, που τόσο πρόωρα έφυγε απ’ τη ζωή. Με την ευκαιρία τα μέλη της ΣΥΝΥΠΑΡΞΗΣ
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ευχαριστούν θερμά την διεύθυνση και το προσωπικό του ξενοδοχείου «ΛΑΣΙΑ» για την συνδρομή τους στην επιτυχία της πρωτοβουλίας τους.
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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.
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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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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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