
18/7/2017 Δίπλα στους πρόσφυγες της Μυτιλήνης ο Πανιώνιος | lesvosnews.net

http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia/dipla-st-prosfyges-tis-mytilinis-o-panionios 1/3

Τρί, 18/07/2017 - 15:35"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) 

Παρασκευή, 13/11/2015 | Κοινωνία

Μία από τις ομάδες που ξέρουν τι θα πει προσφυγιά, είναι και ο Πανιώνιος! Έτσι, ο «Ιστορικός» δεν θα μπορούσε να μην είναι στο πλευρό των
προσφύγων από την Συρία. Σε μια κίνηση αλληλεγύης, οι φίλοι της ομάδας, αλλά και οι Νίκος Παπαδόπουλος εκπροσωπόντας το ποδοσφαιρικό
τμήμα, συγκέντρωσαν στην Πλατεία τρόφιμα που θα μεταφερθούν μαζί με την ομάδα βόλεϊ της ομάδας στη Μυτιλήνη. Εκεί ο τερματοφύλακας των
«κυανέρυθρων» μαζί με μέλη από τους οπαδούς θα δώσουν τα πράγματα στο κέντρο εθελοντών του νησιού.

 

Ο τερματοφύλακας του Πανιωνίου τόνισε στο panionianea.gr: 
«Είναι μία κίνηση αλληλεγγύης προς τους συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη. Είναι το
λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε προς τους ανθρώπους αυτούς. Θέλω να πω ένα μεγάλο
ευχαριστώ στους Πάνθηρες που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα μου και έδωσαν σάρκα και οστά σε
αυτή την πρωτοβουλία που πήρα. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης τον κόσμο που δίνει ότι μπορεί, ότι
έχει, σε μία δύσκολη εποχή για να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους. Θα πάμε στη Μυτιλήνη με μία
αντιπροσωπία των Πανθήρων για να μπορέσουμε να κουβαλήσουμε όλα αυτά τα πράγματα που
έχουν μαζευτεί, θα πάω και εγώ. Είναι και η σύμπτωση που τυχαίνει να παίζει και η ομάδα του βόλεϊ
στη Μυτιλήνη». 

Από την μεριά του ο εκπρόσωπο της ομάδα βόλεϊ, Άλμπερτ Νεόφυτος, είπε: 
«Είναι μία ευχάριστη κίνηση, είναι και λίγη η αλήθεια είναι. Πάντως, είναι μία καλή και σωστή κίνηση,

η οποία έχει ανταπόκριση από τον κόσμο και θα είμαστε στην ευχάριστη θέση να τα παραδώσουμε και οι ίδιοι σε αυτούς τους ανθρώπους. Εννοείται
πως θα πάω και εγώ, όπως θα είναι εκεί και η ομάδα βόλεϊ να τα παραδώσουμε. Ξαναλέω, ότι δυστυχώς είναι λίγο ακόμα και αυτό. Στο μέλλον ας
ελπίσουμε πως στο μέλλον θα γίνουν παραπάνω πράγματα». 
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Τέλος, ο εκπρόσωπος των οπαδών του Πανιωνίου συμπλήρωσε: 
«Κάναμε μία κίνηση αλληλεγγύης για τους πρόσφυγες από την Συρία, συναισθανόμενοι ότι είμαστε και εμείς απόγονοι προσφύγων και γνωρίζουμε
από τέτοιες κατατάσσεις. Έτσι κάναμε μία μικρή κίνηση, μία σταγόνα στον ωκεανό, για να συνδράμουμε όσο γίνεται. Με την ευκαιρία και του αγώνα
της ομάδας βόλεϊ στη Μυτιλήνη θα παραδώσουμε εμείς τα πράγματα και θα έχουμε την σιγουριά ότι δεν θα πάνε δεξιά και αριστερά» 
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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.

...
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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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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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