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Επειδή το μάτι μας εδώ στη Λέσβο έχει χορτάσει από εικόνες προσφυγιάς... επειδή καθημερινά βλέπουμε παιδιά , ενήλικες, ηλικιωμένους να βιώνουν
το πόνο και να ζουν κάτω από άθλιες συνθήκες ... πάρτε μια φωτογραφία προσφύγων που έφθασαν χθες στη Σκάλα Συκαμιάς. 

 
 
Το ερωτευμένο ζευγάρι που με τις ματιές τους σπέρνουν αισιοδοξία σε όλους μας!
 
("μέσα απ' αυτό το φονικό μονάχα ο έρωτας θα ζήσει" )
 
--------
 
Μέσα σε λίγες ώρες από την στιγμή που αναρτήθηκε στη σελίδα μας στο facebook η φωτογραφία  της Αθηνάς Λούνας
(https://www.facebook.com/profile.php?id=100009211829783) ξεπέρασε τα 1000 Likes.... η δύναμη της αγάπης , η ελπίδα, ο έρωτας! 
 
 
 
 
Δείτε τη φώτο όπως είναι είναι αναρτημένη στη σελίδας μας στο facebook 
 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009211829783


18/7/2017 Η φωτογραφία από τη Λέσβο που συγκίνησε και έγινε viral | lesvosnews.net

http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia/i-fotografia-apo-ti-lesvo-poy-sygkinise-kai-egine-viral 3/4

Λέξεις Κλειδιά: 
Αθηνά Λούνα (/articles/free-tags/athina-loyna) πρόσφυγες (/articles/free-tags/prosfyges)

Επειδή το μάτι μας εδώ στη Λέσβο έχει χορτάσει από εικόνες προσφυγιάς...
επειδή καθημερινά βλέπουμε παιδιά , ενήλικες, ηλικιωμένους να βιώνουν το
πόνο και να ζουν κάτω από άθλιες συνθήκες ... πάρτε μια φωτογραφία
προσφύγων που έφθασαν χθες στη Σκάλα Συκαμιάς. Το ερωτευμένο
ζευγάρι που με τις ματιές τους σπέρνουν αισιοδοξία σε όλους μας! ("μέσα
απ' αυτό το φονικό μονάχα ο έρωτας θα ζήσει" ) Η φωτογραφία τραβήχτηκε
στη Σκάλα Συκαμιάς από τη φωτογράφο Αθηνά Λούνα
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009211829783
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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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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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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: 

 

Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ
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