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Πέμπτη, 23/07/2015 | Κοινωνία

Στην εκπόνηση συγκεκριμένου σχεδίου για το μεταναστευτικό ζήτημα στη Λέσβο με την προοπτική συγκέντρωσης όλων των προσφύγων στο χώρο
Πρώτης Υποδοχής στη Μόρια, προχώρησαν σήμερα οι συναρμόδιοι υπουργοί, όπως ανακοίνωσε στην Πρώτο Πρόγραμμα της ΕΡΤ, η Αναπληρώτρια
Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, Τασία Χριστοδουλοπούλου.

 

 

Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε να αποδεσμευτεί ο χώρος στον Καρά Τεπέ, να παραχωρηθεί το Κέντρο Πρώτης Υποδοχής στη Μόρια που δεν έχει
ακόμα λειτουργήσει, με την κατάλληλη υποστήριξη και τα απαραίτητα μηχανήματα, με γραμμές σύνδεσης με τη Europol για να γίνονται οι όλες
διαδικασίες στον ίδιο χώρο χωρίς καθυστερήσεις ώστε να μπορούν οι πρόσφυγες να ταυτοποιούνται πολύ γρήγορα με κύριο στόχο να παραμένουν
ελάχιστο χρόνο στο νησί.

                
ΛΕΣΒΟΣ News Πολιτική
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«Η Λέσβος δέχεται τις μεγαλύτερες ροές προσφύγων, κύριο μέλημά μας να υπάρχουν ανθρώπινες
συνθήκες και ελάχιστος χρόνος παραμονής στο νησί. Ευελπιστούμε ότι το σχέδιο αυτό θα
εφαρμοστεί άμεσα και θα έχει επιτυχία, υπό την προϋπόθεση να έχουμε καθημερινά 500-800
πρόσφυγες. Εάν ο αριθμός των προσφύγων ξεπεράσει τους 1000 καθημερινά, πραγματικά θα είναι
αδύνατο και μ' αυτό το σχέδιο ν' ανταπεξέλθουμε σε τόσο μεγάλες ροές» δήλωσε η Αναπληρώτρια
Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής.
 
 
Αναστασία Σπυριδάκη / ΕΡΤ ΑΙΓΑΙΟΥ
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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

 
...

(/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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