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Τρί, 18/07/2017 - 16:17γεύση 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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Τετάρτη, 30/12/2015 | Κοινωνία
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Στην ακτή της Κρατήγου, νότια της πόλης της Μυτιλήνης την ώρα της αποβίβασης εκατοντάδων μεταναστών και προσφύγων με πλαστικές βάρκες
που προέρχονταν από τις απέναντι Μικρασιατικές ακτές βρέθηκαν χθες 29/12/2015 οι Ανιχνευτές (μεγάλοι έφηβοι Πρόσκοποι) της Μυτιλήνης.
Περιέθαλψαν δεκάδες παιδιά μεταφέροντας τα σε ασφαλές σημείο στην ακτή απαλλάσσοντας τα από το βάρος των σωσιβίων, δίνοντας τους λίγο νερό
και μια μικρή σοκολάτα.  

Ανάμεσα στους πρόσφυγες κι ο 17χρονος Μιχάτ, Πρόσκοπος από τη Δαμασκό της Συρίας, που συγκινημένος ευχαρίστησε για την εικόνα
της αλληλεγγύης από τους αδελφούς του Έλληνες Προσκόπους την ώρα που έκανε τα πρώτα βήματά του στην Ευρώπη.

 
Ύστερα, οι Ανιχνευτές επιχείρησαν κατά μήκος της ακτής συγκεντρώνοντας εκατοντάδες σωσίβια και βαριές πλαστικές βάρκες. Ιδιαίτερα σημαντική η
συμβολή τους στον καθαρισμό απόκρημνων σημείων στις ακτές όπου είχε συγκεντρωθεί μεγάλο μέρος πλαστικών σκουπιδιών, αποτέλεσμα των
τεράστιων μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών στη Λέσβο που ξεπέρασαν τις 500.000 αφίξεις.
 
Ας σημειωθεί ότι δεν είναι η πρώτη φορά που οι Πρόσκοποι της Λέσβου επιχειρούν συμβάλλοντας τόσο στην καλυτέρευση των συνθηκών υποδοχής
και διαβίωσης προσφύγων και μεταναστών όσο και στη στήριξη της τοπικής κοινωνίας στη δύσκολη αυτή εποχή.
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Η χθεσινή δράση των Κοινοτήτων Ανιχνευτών της Μυτιλήνης καταγράφηκε από το μεγάλο διεθνές ειδησεογραφικό πρακτορείο ASSOCIATED
PRESS. 
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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.

...

(/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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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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