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Στις παραπάνω, προστέθηκαν κι αυτές των δύο άσων του Ολυμπιακού, Τσόρι Ντομίνγκες και Ιντέγιε Μπράουν οι οποίοι
υποστηρίζουν την υποψηφιότητα των Ελλήνων νησιωτών για το Νόμπελ Ειρήνης, εκφράζοντας παράλληλα το θαυμασμό
τους για την προσφορά και την αλληλεγγύη που έδειξαν στο δράμα των προσφύγων.

Η καμπάνια που ξεκίνησε στις 16 Νοεμβρίου από ακτιβιστές προκειμένου να απονεμηθεί το Νόμπελ Ειρήνης στους
Έλληνες που άνοιξαν τις αγκαλιές και τα σπίτια τους για να βοηθήσουν χιλιάδες πρόσφυγες έχει συγκεντρώσει
περισσότερες από 261.000 υπογραφές.

Στις παραπάνω, προστέθηκαν κι αυτές των δύο άσων του Ολυμπιακού, Τσόρι Ντομίνγκες και Ιντέγιε Μπράουν οι οποίοι
υποστηρίζουν την υποψηφιότητα των Ελλήνων νησιωτών για το Νόμπελ Ειρήνης, εκφράζοντας παράλληλα το θαυμασμό
τους για την προσφορά και την αλληλεγγύη που έδειξαν στο δράμα των προσφύγων.

Η βοήθεια που προσφέρουν οι Έλληνες νησιώτες τους έχει φέρει υποψήφιους για το Νόμπελ Ειρήνης και δύο από τους
παίκτες του Ολυμπιακού, ο "Τσόρι" Ντομίνγκες και ο Μπράουν Ιντέγιε, στήριξαν με την ψήφο τους αυτή την προοπτική. Ο
Αργεντινός και ο Νιγηριανός φιλοξενήθηκαν σε ένα πολύ όμορφο θέμα το οποίο προβλήθηκε στο κεντρικό δελτίο
ειδήσεων του Mega και αφού έδωσαν την ψήφο τους, υπέρ της υποψηφιότητας των Ελλήνων νησιωτών, για το Νόμπελ
Ειρήνης, κάλεσαν τον ελληνικό λαό να μπει και να ψηφίσει, προκειμένου το όλο εγχείρημα να επιτευχθεί.

Τόσο ο "Τσόρι", όσο και ο Ιντέγιε δήλωσαν στην κάμερα του Mega συγκινημένοι από αυτό που είδαν, όταν ο Ολυμπιακός
επισκέφθηκε τη Μυτιλήνη και τόνισαν πόσο αξιέπαινη είναι η προσπάθεια που κάνουν οι Έλληνες νησιώτες, για να
αλαφρύνουν το μαρτύριο των προσφύγων που φτάνουν στην Ελλάδα. Με την ψήφο τους στήριξαν έμπρακτα τον ιερό
σκοπό που υπηρετούν οι συμπατριώτες μας, στα νησιά του Αιγαίου.
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Δημιουργώντας γέφυρες - EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

Angela Maria Arbeláez Arbeláez — Ευχαριστώ θερμά την ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΕΜΠΡΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Ρεσιτάλ για δύο βιολιά στη Δημοτική Πινακοθήκη! - EmprosNet.gr
1 comment • 19 μέρες πριν•

Angela Maria Arbeláez Arbeláez — It was a wonderful music event. Thank
you for your support.

Τα Δηκτικά - EmprosNet.gr
1 comment • 14 μέρες πριν•

Mr charri nobert — Γεια σας, εταιρεία Charri Loan Company. Η εταιρεία μας
παρέχει δάνεια με χαμηλό συντελεστή 2%. Χρειάζεστε …

Ρεσιτάλ εικαστικών και μουσικής! - EmprosNet.gr
1 comment • 7 μέρες πριν•

Angela Maria Arbeláez Arbeláez — Gracias de todo corazón por divulgarlo.
Ευχαριστούμε πολύ
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