
18/7/2017 Συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης για τους πρόσφυγες από την ΑΔΕΔΥ Λέσβου | lesvosnews.net

http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia/sygkentrosi-eidon-protis-anagkis-gia-toys-prosfyges-apo-tin-adedy 1/2

Τρί, 18/07/2017 - 15:13"Μετανάστες στη Λέσβο πριν από 19 εκατομμύρια χρόνια" στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβο Μετά τις διαμαρτυρίες... ανακοίνωσαν επανάληψη της συναυλίας της Ελ. Ζουγανέλη στη Μυτιλήνη

 (/sites/default/files/kcfinder/images/mpasis.jpg) 

Τρίτη, 03/11/2015 | Κοινωνία

Η ΕΓ του ΝΤ Λέσβου της ΑΔΕΔΥ υλοποιώντας την απόφαση της για έμπρακτη στήριξη των εθελοντικών δομών αλληλεγγύης αποφάσισε τη
δημιουργία διαρκούς επιτροπής αλληλεγγύης.

Στα πλαίσια αυτά και επειδή οι απαιτήσεις για είδη πρώτης ανάγκης, τους επόμενους μήνες θα
διογκωθούν δραματικά, καλούμε τους συναδέλφους δημοσίους υπαλλήλους να στηρίξουν την
πρωτοβουλία του ΝΤ Λέσβου της ΑΔΕΔΥ για τη συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης. Το υλικό που
θα συγκεντρωθεί θα δοθεί σε εθελοντικές δομές που εμπλέκονται με την διαχείριση του. 
Συγκεκριμένα, συγκεντρώνουμε κυρίως: 
Χειμερινά Είδη ένδυσης -υπόδησης, παιδικά – γυναικεία-ανδρικά 
Κουβέρτες 
Είδη προσωπικής υγιεινής (οδοντόκρεμες, οδοντόβουρτσες, σερβιέτες, χαρτί υγείας, ξυραφάκια,
σαπούνι, σαμπουάν) 
Είδη πρώτης ανάγκης μακράς διάρκειας: Βρεφικές κρέμες, βρεφικό γάλα σε σκόνη, γάλα εβαπορέ-
μπιμπερό, όσπρια-ζυμαρικά.  

Τα υλικά θα συλλέγονται με ευθύνη των πρωτοβάθμιων συλλόγων και κλιμάκιο του ΝΤ Λέσβου της
ΑΔΕΔΥ θα τα παραλαμβάνει από τις υπηρεσιακές μονάδες (κατόπιν τηλ. Συνεννόησης)ή μπορούν να έρχονται στο χώρο που μας έχει παραχωρηθεί
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για το σκοπό αυτό και για δύο εβδομάδες, από τη Διοίκηση του Βοστάνειου που είναι: 
Διεύθυνση οδός Παύλου Κουντουριώτη 79 1ος όροφος (πάνω από καφέ envy-είσοδο από παρόδια στοά αριστερά του envy) στην προκυμαία
Μυτιλήνης από 8:00 το πρωί έως 15:00 και από 17:00 έως 20:30 από την Τρίτη 3 Νοεμβρίου μέχρι και Παρασκευή 13 Νοεμβρίου. 
Τηλ. Επικοινωνίας Διαχωριστών:  Χαράλαμπος  Μαλλιάκας 6988804912, Μαρία Περδικούρη 6973372867, Παύλος Καλαμπόκης
6948438321,Ευάγγελος Χατζηθωμάς 6978838938,  Αναστασία Τσάτσου 6972156991, Λίνα Ανδρεάκη 2251350910, Γιώργος Αλεξίου  6973231104,
Νίκος Χρυσάφης 6948884083 . 
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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
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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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Ταυτότητα | Όροι Χρήσης

Copyright © 2010-2017 Lesvosnews.net Σχεδιασμός & Υλοποίηση 

142

 

1

 

1

googleplus

1

 

164

 

(/articles/news-categories/koinonia/ena-mina-meta-seismo-sti-lesvo-shediazoyn-tin-anastilosi-tis)(/articles/news-categories/koinonia/i-plateia-egine-ekklisia-eorti-agioy-prokopioy-sto-ippeios-foto)

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/koinonia/ena-mina-meta-seismo-sti-lesvo-shediazoyn-tin-anastilosi-tis
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia/i-plateia-egine-ekklisia-eorti-agioy-prokopioy-sto-ippeios-foto

