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Τρί, 18/07/2017 - 16:13Συγκρούσεις και φωτιές στη Μόρια Γλυκιά γεύση από το πρώτο Lesvos Food Fest "Μετανάστες στη Λέσβο πριν από 19 εκατομμύρια χρόνια" στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβο

 (/sites/default/files/kcfinder/images/mpasis.jpg) 

Τετάρτη, 23/12/2015 | Κοινωνία

 

Σχεδόν καθημερινά τα μέλη της «Συνύπαρξης»  συνεχίζουν να βρίσκονται  στον παραλιακό δρόμο
Μυτιλήνης – Κρατήγου, για να προσφέρουν λίγο ζεστό τσάι , στεγνά ρούχα και ό, τι άλλο  μπορούν, 
στους συνανθρώπους μας πρόσφυγες και μετανάστες, που ακόμη και μέσα στο καταχείμωνο 
αποβιβάζονται στο νησί μας.  Κυρίως όμως προσφέρουν ένα χαμόγελο κι ένα χάδι στα παιδιά, και,
κουράγιο  στον δύσκολο αυτόν δρόμο που αποφάσισαν να ακολουθήσουν εγκαταλείποντας τις
πατρίδες τους.

Ειδικά για τις γιορτινές μέρες τα μέλη της «Συνύπαρξης» έχουν προγραμματίσει:

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 27 Δεκ. ώρα 11.30πμ,  στο υπαίθριο καθιστικό, έναντι κεντρικής εισόδου Τελωνείου,
διανομή φαγητού - σάντουιτς, γλυκών και φρούτων    σε πρόσφυγες – μετανάστες και  σε όποιον
άλλον  έλληνα η ξένο συνάνθρωπό μας.  Σε συνεργασία με το «Ένα παιχνίδι για ένα χαμόγελο» θα
δοθούν παιχνίδια στα παιδιά. 
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ΠΕΜΠΤΗ 31 Δεκ. ώρα 11.00πμ, στην Κεντρική Αγορά  Μυτιλήνης, όπως κάθε χρόνο θα μοιράσουν το ημερολόγιό τους και τις ευχές τους σε όλους
του συμπολίτες μας.

 

Καλούνται οι φίλοι και υποστηρικτές της «Συνύπαρξης» να πλαισιώσουν, με την παρουσία τους , τις  δημόσιες αυτές  δράσεις της.

 

                                           

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 
Κυρ, 27/12/2015 - 11:30 έως Πέμ, 31/12/2015 - 11:00
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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.
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(/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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