
18/7/2017 Το Ηράκλειο μαζεύει τρόφιμα και φάρμακα για τους μετανάστες της Μυτιλήνης | lesvosnews.net

http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia/irakleio-mazeyei-trofima-kai-farmaka-gia-toys-metanastes-tis 1/2

Τρί, 18/07/2017 - 15:51γεύση από το πρώτο Lesvos Food Fest "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
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Παρασκευή, 27/11/2015 | Κοινωνία

Τρόφιμα και φάρμακα συγκεντρώνει το Ηράκλειο για να βοηθήσει τους μετανάστες που βρίσκονται εδώ και μέρες στην Μυτιλήνη.

Αυτή η πρωτοβουλία που έχει τίτλο «Αποστολή αγάπης» ανήκει στον δήμο Ηρακλείου και στις
εθελοντικές ομάδες κι οργανώσεις της πόλης. «Θέλουμε κι εμείς από την πλευρά μας σε
συνεργασία με τους εθελοντές να σταθούμε στο πλευρό των μεταστανών και είμαστε σ’ επαφή με
τον δήμο Μυτιλήνης για να στείλουμε ότι καταφέρουμε να συγκεντρώσουμε αυτές τις τρεις μέρες»
ανέφερε κατά την σημερινή συνέντευξη Τύπου η αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Αθηνά
Σπανάκη – Κοχιαδάκης.

«Είναι συγκινητική η συμμετοχή των Ηρακλειωτών, ειδικά αυτή την περιόδο που όλοι
καταλαβαίνουμε ότι αυτό που οι πολίτες προσφέρουν, το κάνουν από το υστέρημά τους», τόνισε η
αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Αριστέα Πλεύρη. Σημεία συγκέντρωσης Τα ρούχα, τα φάρμακα και τα
είδη πρώτης ανάγκης συγκεντρώνονται στο αίθριο του Πολύκεντρου Νεολαίας σήμερα, αύριο και
μεθαύριο από τις 10 το πρωί έως τις 7 το βράδυ. Διοργάνωση Την «Αποστολή Αγάπης»
διοργανώνουν ο Δήμος Ηρακλείου, οι Αντιδημαρχίες Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτισμού -
Εθελοντισμού σε συνεργασία με το Δίκτυο Εθελοντών του Δήμου και έντεκα ακόμα φορείς (ΚΕΘΕΑ
ΑΡΙΑΔΝΗ, GIVE, Ελπίδα, Λύκειο Ελληνίδων, Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων, Ελληνική

Ομάδα Διάσωσης Ηρακλείου, Σώμα Ελλήνων Προσκόπων Περιφέρειας Ανατολική Κρήτης, ΠΡΟ.Τ.Ε.Κ.Τ.Α. Α.Τ.Α.Χ.Τ.Ο.Ι. και Minoistas, «Χώρα των
Παραμυθιών 1 & 2» Βρεφονηπιακός Σταθμός Νηπιαγωγείο).
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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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