
Μόνιμη αποτρίχωση μόνο με 89€
Με Photothermolysis στο σπίτι.

Η μόνη κατάλληλη το καλοκαίρι για
γυναίκες & άνδρες, για όλο το σώμα &
πρόσωπο.
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Παρασκευή, 10/06/2016 | Κοινωνία

'Υστερα από πρωτοβουλία της Δημοτικής Κοινότητας Μόριας, πραγματοποιήθηκε στην πλατεία του χωριού ανοιχτή Συνέλευση των κατοίκων, με
σκοπό να εκτιμηθεί η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στην περιοχή από τους παράνομους μετανάστες και πρόσφυγες και τα εντεύθεν ανακύπτοντα
προβλήματα.

Στη Συνέλευση κλήθηκαν και παραστάθηκαν, οι Βουλευτές του Νομού μας κ.κ. Γεώργιος Πάλλης και Χάραλαμπος Αθανασίου, ο Δήμαρχος Λέσβου κ.
Σπύρος Γαληνός, ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρύσανθος Αργυρίου, ο εκπρόσωπος της Γ.Γ. Αιγαίου και νησιωτικής πολιτικής κ. Παύλος Μιχαλακέλης,
καθώς και εκπρόσωποι της Αστυνομικής Αρχής.

Κατά τη συζήτηση που επακολούθησε, αναδείχθηκαν τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της περιοχής, με συνέπεια να νοιώθουν
ανασφαλείς στον ίδιο τον τόπο τους.
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Αναφέρθηκαν οι βεβαιωμένες αιματηρές συμπλοκές μεταξύ των διάφορων εθνικοτήτων μεταναστών και οι αυθαίρετες εισβολές στις οικίες και τα
αγροκτήματα των κατοίκων, με συνέπεια να έχουν υποστεί τεράστιες ζημιές οι ιδιοκτησίες και το ζωικό κεφάλαιό τους.

Αποφασίσθηκε, ομόφωνα, να συνταχθεί το παρόν ψήφισμα με το ακόλουθο περιεχομένο.

         

Άμεση κατάργηση του Κέντρου Μεταναστών της Μόριας αλλά και του Καρά Τεπέ και μεταφορά των προσφύγων – μεταναστών σε κέντρα
της ηπειρωτικής Ελλάδας, ή επαναπατρισμός τους εάν δεν έχουν λόγο να βρίσκονται σε Ευρωπαϊκό έδαφος ή και προώθησή τους στη χώρα που
έχουν επιλέξει και που πιθανώς να βρίσκονται οι οικογένειές τους. Σε περίπτωση που αυτό δεν γίνει αποδεκτό από την κυβέρνηση, τότε άμεσα το
Κέντρο της Μόριας να επανέλθει στην αρχική του μορφή, ήτοι να λειτουργεί ως Κέντρο Προσωρινής Κράτησης, κλειστού,
φυλασσόμενου τύπου, στο οποίο θα κρατούνται έως 550 άτομα, όσο δηλαδή επιτρέπουν οι υπάρχουσες δομές.

Έως ότου υλοποιηθούν τα ανωτέρω άμεσα να ενισχυθεί επαρκώς η Αστυνομική Δύναμη στη Μόρια, η οποία με την παρουσία της και τις
συνεχείς περιπολίες της στην γύρω περιοχή αλλά και στο χωριό, θα αποτρέπει κάθε είδους έκνομες ενέργειες και θα αποκαταστήσει το αίσθημα
ασφάλειας των κατοίκων.

Καταγραφή των ζημιών που έχουν υποστεί οι κάτοικοι της περιοχής σε αγροτεμάχια, σπίτια, αυλές και ζωικό κεφάλαιο με σκοπό την άμεση
αποζημίωση των κατοίκων είτε από Ευρωπαϊκά Κονδύλια είτε από Εθνικούς Πόρους. Σε αντίθετη περίπτωση θα κατατεθούν αγωγές κατά του
Ελληνικού Δημοσίου στην προσπάθεια να αποκατασταθούν οι υλικές ζημιές που έχουν υποστεί οι κάτοικοι της περιοχής.

Μέσα στις επόμενες ημέρες να μεταβεί κλιμάκιο στην Αθήνα απαρτιζόμενο  από τους παρευρισκόμενους στη Συνέλευση, Βουλευτές,
Δήμαρχο Λέσβου, εκπρόσωπο της Περιφέρειας, καθώς και 3μελή Επιτροπή από το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας, ώστε να
πραγματοποιηθεί συνάντηση με τους συναρμόδιους Υπουργούς στους οποίους θα κατατεθεί  το Ψήφισμα και θα ζητηθεί να γίνει άμεσα
απαιτητό το περιεχόμενό του.
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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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24.90€

ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ

Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ

Ταυτότητα | Όροι Χρήσης

Copyright © 2010-2017 Lesvosnews.net Σχεδιασμός & Υλοποίηση 

(/articles/news-categories/perivallon/perifereia-voreioy-aigaioy-proeidopoiisi-gia-entona-kairika)

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C0V074LBtWYeyI4Sbbs6KrZgIza6E2kmbjuqOlgXxgISK0ggQASD2_PweYK2CgICgDKABnce7oAPIAQKpAp63a8HTV7M-qAMByAPJBKoE4QFP0OMXpVVG9CHiTh0peMFZvVaGzWEwsFLKGo0DVFTqS-ejkoLZBZaI1gXJBVYjLaLs1og-wChmfM-4B3Pc120F86ULPLn4zk51ZR0bou9AvMTYFJiHCD7qZNuzGbNxlvhAqgCKZG4qD9opPIAGR-5v8Cu9mPIZk3z6SaBV2-B764JrgySqoM6la8wvLf-Hv0ZIPHpi_RpxArGXOReDfYiLk25KEHUWXOhiDgmG1y5zReq8WP5avAEgCXB8yhkhHxajGufuFrx3rUZ-k-tyE1fAe_CUXFNwHCUjCTJ624uLNemQBgGgBgKAB8u4xF-IBwGQBwKoB6a-G9gHAdIIBAgAEAKxCe9FEUupTU7l2BMC&num=1&cid=CAMSeQClSFh3T12oZhbbm3_Cy2Ukf1AJgMnOM46krt1lnMIZT6Pi_kVHAjpxwrfhjz1_y3mbb75hMSi8y2MnBq3lFiKm5yRJ9WDS8uC_bp8mrpXjqYtfA51FWFeSadQg5BRmy642J9XOjs7WYBQ7_0Bb99MTDYvLNvcrl8I&sig=AOD64_0vw41fob3oHo9vmmVUk0cVcdbeDQ&client=ca-pub-0717098002540077&adurl=https://www.pakketo.com/epipla-esoterikou-xoroy/vivliothikes
http://www.lesvosnews.net/portal_identity
http://www.lesvosnews.net/terms_of_use
http://www.lesvosnews.net/
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/perivallon/perifereia-voreioy-aigaioy-proeidopoiisi-gia-entona-kairika

