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Τετάρτη, 03/06/2015 | Κοινωνία

 

Επιστολή με θέμα τη διαχείριση του προβλήματος των προσφύγων και των μεταναστών .που
αποβιβάζονται καθημερινά κατά εκατοντάδες στο νησί της Λέσβου, απέστειλε ο Εμπορικός
Σύλλογος Μυτιλήνης, απευθυνόμενος στη Γ. Γ. Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής στην
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου,  στο Δήμο Λέσβου, στην Αστυνομική Διεύθυνση Λέσβου, και στο
Λιμεναρχείο Μυτιλήνης. Η επιστολή με αρ.Πρωτ.:1767/02-06-15 αναφέρει τα εξής:

«Ενόψει της δύσκολης κατάστασης που έχει προκύψει εξαιτίας του μεγάλου αριθμού των
προσφύγων και των μεταναστών που εισέρχονται σε καθημερινή βάση στο νησί μας και δεδομένου
ότι το μεγάλο ρεύμα προσφύγων πολέμου αναμένεται να ενταθεί τους επόμενους μήνες, ο
Εμπορικός Σύλλογος Μυτιλήνης, στο μέτρο που τον αφορά για την εύρυθμη λειτουργία της πόλης
και ιδιαίτερα της αγοράς, προτείνει τη δημιουργία και λειτουργία ενός συντονιστικού οργάνου, (την
ευθύνη του οποίου θα έχει όποιος ήθελε προταθεί από τους παραλήπτες της επιστολής) με σκοπό
την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση των διαδικασιών που απαιτούνται».
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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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