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Τρί, 18/07/2017 - 13:30Μετά 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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Ολοκληρώθηκε την Κυριακή το βράδυ, η δεύτερη αποστολή του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων στη Μυτιλήνη. 40 περίπου ενήλικες βαθμοφόροι από
όλη την Ελλάδα και φυσικά από τη Λέσβο στήριξαν το παιδί πρόσφυγα, χάρισαν χιλιάδες χαμόγελα σε παιδιά στους καταυλισμούς μεταναστών και
προσφύγων. Και για μια ακόμα φορά συγκέντρωσαν τόνους σκουπιδιών χαρίζοντας την αισιοδοξία στη δοκιμαζόμενη τοπική κοινωνία που συνεχίζει
με έναν πρωτοποριακό και μοναδικό πανελλαδικά τρόπο να είναι αλληλέγγυα στους μετανάστες και τους πρόσφυγες που φτάνουν κατά χιλιάδες στη
Λέσβο, συντείνοντας έτσι στην κοινωνική συνοχή. Μοναδικές στιγμές που σε κάνουν να αισιοδοξείς...

Για δεύτερο συνεχές Σαββατοκύριακο οι Πρόσκοποι έκαναν πράξη της Υπόσχεση τους «να βοηθούν
ΚΑΘΕ  άνθρωπο σε ΚΑΘΕ περίσταση». Δεκάδες εθελοντές από όλη την Ελλάδα που ήρθαν στη
Μυτιλήνη στήριξαν έμπρακτα το έργο 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, 3 και 4 Οκτωβρίου 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
προσφύγων του Καρά Τεπέ, στον καταυλισμό μεταναστών και στους χώρους διαμονής
ασυνόδευτων ανηλίκων προσφύγων στη Μόρια και  στο Λιμάνι της Μυτιλήνης .

Δράση καθαρισμού και αποκατάστασης στο περιαστικό άλσος της πόλης της Μυτιλήνης Τσαμάκια
και ιδιαίτερα στην παράκτια ζώνη από του Απελή μέχρι τα Μπλόκια όπου είχε δημιουργηθεί πολύ σοβαρό πρόβλημα υπερσυγκέντρωσης
σκουπιδιών από δεκάδες χιλιάδες μετανάστες που έζησαν και συνεχίζουν να ζουν εκεί τους τελευταίους μήνες. Ιδιαίτερα συγκεντρώθηκαν
σκισμένες βάρκες και σωσίβια από τις αποβιβάσεις εκεί μεταναστών και προσφύγων από τα απέναντι παράλια.

 

Η Περιφερειακή Εφορεία Προσκόπων Λέσβου ευχαριστεί για μια ακόμα φορά 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 και το προσωπικό των σχετικών υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου. Την ακτοπλοϊκή εταιρεία Hellenic Sea
Ways  για τη δωρεάν μεταφορά των εθελοντών από και προς τον Πειραιά. Το Στρατιωτικό Διοικητή Λέσβου Υποστράτηγο Τοπούζη Θεόδωρο, και το
προσωπικό της Λέσχης Αξιωματικών Φρουράς Μυτιλήνης. Τη Διοίκηση και το προσωπικό των Υπεραστικών ΚΤΕΛ Μυτιλήνης. Τις εθελοντικές
οργανώσεις Σωματείο Εθελοντών Πυροσβεστών νομού Λέσβου και Λέσχη Εφέδρων Καταδρομέων Μυτιλήνης. Όλους τους πολίτες της Μυτιλήνης που
βοήθησαν το έργο των Ελλήνων Προσκόπων.
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(/articles/news-categories/koinonia/diakopi-

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

 
...

(/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: 

 

Δ
ΙΑ

Β
Α

ΣΤ
Ε 

ΕΠ
ΙΣ

Η
Σ

Έπιπλα κήπου
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Έπιπλα κήπου
Για τον κήπο, τη βεράντα και
τον υπαίθριο χώρο σας

Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ
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