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Πέμπτη, 14/05/2015 | Ναυτιλιακά - Μεταφορές

Την ανάγκη να ”εκκενωθεί” το λιμάνι της Μυτιλήνης, από μετανάστες και πρόσφυγες που κατά εκατοντάδες φτάνουν καθημερινά, δημιουργώντας μια
κατάσταση ντροπής για τον ανθρώπινο πολιτισμό, την Ελλάδα και τις παραδόσεις της, διαπίστωσε η αναπληρώτρια υπουργός Μεταναστευτικής
Πολιτικής Τασία Χριστοδουλοπούλου, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της στο νησί ”πρωτεύουσα” των ροών από τις απέναντι Μικρασιατικές ακτές.
Όλα αυτά ακριβώς πριν από μία εβδομάδα. Δυστυχώς όμως τίποτα δεν άλλαξε ! Το λιμάνι της Μυτιλήνης εξακολουθεί να είναι χώρος υποδοχής
μεταναστών. Η Λιμενική Επιτροπή Λέσβου ζητάει να δοθεί ένα τέλος σε αυτή την κατάσταση και στην απόφασή της - που κοινοποιεί προς κάθε
αρμόδιο - περιγράφει τη δραματική κατάσταση. Αναλυτικά η απόφαση:
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Με καθυστέρηση 50 λεπτών ξεκίνησε σήμερα 3 Ιουλίου το πλοίο Blue Star από το λιμάνι της Μυτιλήνης
για Χίο - Πειραιά.

Το πλοίο είχε αρχικά αποπλεύσει στην ώρα του (20:00 ακριβώς) αλλά επιβάτης του πλοίου ένιωσε
αδιαθεσία και κρίθηκε σκόπιμο να μεταφερθεί άμεσα στο Νοσοκομείο....
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Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου παρέχει δωρεάν μετακίνηση με τα ΚΤΕΛ στους κατοίκους των
σεισμόπληκτων περιοχών (/articles/news-categories/naytiliaka-metafores/i-perifereia-voreioy-aigaioy-parehei-dorean-

metakinisi)

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου προκειμένου να διευκολύνει τη μετακίνηση των πολιτών στις περιοχές που
επλήγησαν από τον σεισμό της 12ης Ιουνίου 2017, με βάση τη σχετική πρόταση του Συντονιστικού

Οργάνου Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Λέσβου της 24ης Ιουνίου και μετά από απόφαση που έλαβε...
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Μπράβο στην Blue Star Ferries - Ευχαριστίες από το Δήμο Λέσβου (/articles/news-categories/naytiliaka-
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Ο Δήμος Λέσβου, ευχαριστεί θερμά και συγχαίρει δημόσια την Blue Star Ferries, για τη θετική
ανταπόκριση στο αίτημά του Δήμου, για έκπτωση στην τιμή των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων των επιβατών,
που θα επιλέξουν για τις καλοκαιρινές τους διακοπές την Λέσβο.

Η κίνηση αυτή, αποδεικνύει το συνεχές...
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Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ
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