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Παρασκευή, 04/12/2015 | Πολιτική

Με ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ορίστηκε η 5η Δεκεμβρίου ως Διεθνής Ημέρα Εθελοντισμού. Στο πλαίσιο του εορτασμού της ημέρας
αυτής, η Αντιδήμαρχος Εθελοντισμού, Νέας Γενιάς και Εξυπηρέτησης του Πολίτη, Αθηνά Ιωσηφέλλη, έκανε την παρακάτω δήλωση:

 
«Με την ευκαιρία της Διεθνούς ημέρας  Εθελοντισμού, αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω από καρδιάς, όλες τις εθελοντικές οργανώσεις αλλά και
τους μεμονωμένους εθελοντές του νησιού μας, που καθημερινά δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό, με γνώμονα την ανιδιοτελή και ουσιαστική προσφορά
προς το κοινωνικό σύνολο.
Ιδιαιτέρως, τους αξίζει ένα μεγάλο μπράβο για την έμπρακτη και απλόχερη υποστήριξη τους στον αγώνα που κάνει ο Δήμος Λέσβου, να αντιμετωπίσει
το τεράστιο βάρος της διαχείρισης των μεγάλων προσφυγικών ροών.
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Είμαστε υπερήφανοι για το καθημερινό και πολυποίκιλο έργο που πραγματοποιείται από τους
εθελοντές, μέσα στη δύσκολη αυτή συγκυρία. Ο Δήμος Λέσβου, βρίσκεται δίπλα τους και τους
στηρίζει με κάθε διαθέσιμο μέσο. 
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17/07/17 - 19:11
Επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Στ. Τάσσου για τους σεισμόπληκτους της Λέσβου (/articles/news-

categories/politiki/epikairi-erotisi-toy-voyleyti-st-tassoy-gia-toys-seismopliktoys)

Ερώτηση προς τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών υπέβαλε ο βουλευτής Στ. Τάσσος.

Η Επίκαιρη Ερώτηση αναφέρει: «Οι μεγάλες υλικές ζημιές και ο θάνατος μιας 43χρονης γυναίκας που
προκάλεσε ο σεισμός στη Λέσβο, αναδεικνύουν τις...

(/articles/news-categories/politiki/laiki-enotita-lesvoy-
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17/07/17 - 19:05
Λαϊκή Ενότητα Λέσβου για το Νοσοκομείο Μυτιλήνης: Ο λαός της Λέσβου καθημερινά υποφέρει
(/articles/news-categories/politiki/laiki-enotita-lesvoy-gia-nosokomeio-mytilinis-o-laos-tis-lesvoy)

Ο χώρος της Υγείας δεν εξαιρείται από τη μνημονιακή επέλαση. Η υποβάθμιση του Δημόσιου συστήματος
υγείας συνεχίζεται. Η υποστελέχωση και η υποχρηματόδηση έχουν οδηγήσει πολλές δομές σε
συρρίκνωση.  Ταυτόχρονα η κυβέρνηση με την πρόταση για τους νέους Οργανισμούς...

(/articles/news-categories/politiki/i-dimotiki-arhi-kai-

diazygio-me-ti-dimokratiki-eyaisthisia-stis)

14/07/17 - 19:16
Η δημοτική αρχή και το "διαζύγιο" με τη δημοκρατική ευαισθησία στις εξωτερικές της επαφές. Με
αφορμή την επίσκεψη του πρέσβη των ΗΠΑ (/articles/news-categories/politiki/i-dimotiki-arhi-kai-diazygio-me-ti-

dimokratiki-eyaisthisia-stis)

Ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης των ΗΠΑ επισκέπτεται το νησί μας.

Η επίσκεψη ήταν κρυφό μυστικό αλλα καλα προετοιμασμένο απο τις αρχές του τόπου, δήμαρχο και
περιφερειάρχη. 
Να θυμίσω οτι η κυβέρνηση του ευθύνεται για τον πόλεμο στη Συρία και τον τροπο διαχείρισης του
προσφυγικού (IRC...
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Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ
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