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Συνεχίζεται από το Δήμο Λέσβου και την Αρμόδια Αντιδήμαρχο Εθελοντισμού, Νέας Γενιάς & Εξυπηρέτησης του Πολίτη, Αθηνά Ιωσηφέλλη, η διαλογή
των τροφίμων, νερών φαρμάκων υγειονομικού υλικού και άλλων ειδών πρώτης ανάγκης, που συγκεντρώθηκαν για την κάλυψη άμεσων αναγκών των
δοκιμαζόμενων προσφύγων μεταναστών που φθάνουν στο νησί μας.

Η ανταπόκριση Δημάρχων, φορέων, οργανώσεων, επιχειρήσεων, ιδιωτών και άλλων, είναι συγκινητική και μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών, τα
παραπάνω είδη διατίθενται για την στήριξη και φροντίδα των προσφύγων.

Ο Δήμαρχος Λέσβου, Σπύρος Γαληνός και η Αντιδήμαρχος, Αθηνά Ιωσηφέλλη, εξέφρασαν για ακόμη μια φορά τις θερμές τους ευχαριστίες, σε όλους
όσοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Δήμου, εκφράζοντας εμπράκτως την ανθρωπιά και την αλληλεγγύη τους στους πρόσφυγες και μετανάστες,
επισημαίνοντας ότι η βοήθεια αυτή είναι καθοριστική στον αγώνα που κάνει ο Δήμος Λέσβου, για τη διαχείριση της μεγάλης αυτής ανθρωπιστικής
κρίσης.

Γίνεται, επίσης γνωστό ότι, οι χώροι αποθήκευσης είναι πλήρεις και θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση – κάλεσμα για συγκέντρωση βοήθειας.  
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(/articles/news-categories/koinonia/diakopi-

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.

...

(/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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(/articles/news-categories/koinonia/ki-omos-

symvainei-kai-ayto-klopes-sti-seismoplikti-vrisa)

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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