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Επιστολή διαμαρτυρίας από 24 επαγγελματίες στην περιοχή του Καρά Τεπέ Μυτιλήνης:

Κύριε δήμαρχε

Εδώ και αρκετό διάστημα με δική σας υποδειξη το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής στον Καρά Τεπέ
και όλη η γύρω περιοχή έχει μετατραπεί σε έναν απέραντο καταυλισμό προσφύγων και μεταναστών.
Μέχρι και σήμερα δεν υπήρξε καμιά παρέμβαση, αλλά ούτε διαμαρτυρία από εμάς τους
καταστηματάρχες της περιοχής διότι θεωρούσαμε ότι δίνατε με την απόφασή σας αυτή μια
προσωρινή λύση στο πρόβλημα.

Απ’ ότι φαίνεται όμως το «ουδέν μονιμότερο του προσωρινού» ισχύει κατά κόρον στην περίπτωση
αυτή και έχει δημιουργήσει πολύ σοβαρά προβλήματα σε μια περιοχή που αναπτύσσεται συνεχώς
και στην οποία έχουν δημιουργηθεί το τελευταίο διάστημα αξιόλογες επιχειρήσεις. Θα θέλαμε με την
επιστολή μας αυτή να ζητήσουμε να επιληφθείτε του θέματος , με την άμεση μετεγκατάστασή τους,
όχι μόνο γιατί απαγορεύεται από το Νόμο (ΓΠΣ Μυτιλήνης) και έγινε αυθαίρετα αλλά και για το λόγο
ότι προσβάλλει την «υγιεινή» του νερού που χρησιμοποιείται στην περιοχή.

Είναι γνωστό ότι ο τρόπος χρήσης του νερού και του χώρου , δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην
υγιεινή και στην αισθητική της περιοχής. Θα σας πούμε μόνο , ότι τα νερά τρέχουν μέσα στο δρόμο και χρησιμοποιούνται για την προσωπική τους
καθαριότητα. Μάλιστα η δεξαμενή νερού στον Καρά Τεπέ που καλύπτει τις ανάγκες της περιοχής, είναι ανοιχτή με ότι αυτό συνεπάγεται.

Τέλος επιφυλασσόμεθα κάθε νόμιμου δικαιώματός μας.
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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.
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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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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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