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Ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου & Ν.Π. κ. Ιωάννης Γιαννέλλης Θεοδοσιάδης είχε συνάντηση με τους κατοίκους της περιοχής Μόριας – Λέσβου σχετικά
με την καταπάτηση και τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στα ελαιοκτήματά τους από τους μετανάστες. Ακολούθησε επιτόπια επίσκεψη από τον κ.
Γενικό Γραμματέα και τους κατοίκους της περιοχής. Στη συνέχεια ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου & Ν.Π. με δική του πρωτοβουλία συγκάλεσε σύσκεψη
στο γραφείο του με τον Αστυνομικό Διευθυντή Λέσβου, τον Κεντρικό Λιμενάρχη και τον Υπολιμενάρχη Μυτιλήνης παρουσία των κατοίκων της
περιοχής. Μετά το τέλος της σύσκεψης ενημέρωσε τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού κ. Θ. Δρίτσα σχετικά
με τα προβλήματα των κατοίκων της περιοχής ώστε να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα.

Από το Γραφείο του Γενικού Γραμματέα

 

Πραγματικά το παραπάνω Δελτίο Τύπου ξεπερνάει κάθε φαντασία... και δεν είναι πρωταπριλιά! Ο κ. Γιαννέλλης αφού έλυσε όλα τα προβλήματα του
Αιγαίου ....είπε να ασχοληθεί με το ελαιοκτήματα που καταπατήθηκαν από μετανάστες (δηλαδή μερικά ρολά δίχτυα που πήραν μερικοί μετανάστες και
πρόσφυγες για να προφυλαχθούν από τη βροχή πριν μερικές μέρες - η είδηση μάλιστα έγινε και πρωτοσέλιδο τοπικής εφημερίδας).

Πιο δεξιά πεθαίνεις....

 

    
24

Like

1 Comment Sort by 

στρατης κελεμενς · Μυτιλήνη
πιο γκεμπελς πεθενεις ]]]]
Like · Reply · Jun 24, 2015 6:43pm

Facebook Comments Plugin

Newest

Add a comment...

(/articles/news-categories/politiki/epikairi-erotisi-toy-

voyleyti-st-tassoy-gia-toys-seismopliktoys)

17/07/17 - 19:11
Επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Στ. Τάσσου για τους σεισμόπληκτους της Λέσβου (/articles/news-
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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...
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17/07/17 - 19:05
Λαϊκή Ενότητα Λέσβου για το Νοσοκομείο Μυτιλήνης: Ο λαός της Λέσβου καθημερινά υποφέρει
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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...
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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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