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 Επιστολή -  παρέμβαση του Σωτήρη Ζαμτράκη (Πρόεδρος της Λιμενικής Επιτροπής Λέσβου)  στο Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής
Γιάννη Γιαννέλλη για την κατάσταση που επικρατεί στο λιμάνι της Μυτιλήνης εξαιτίας του μεγάλου αριθμού μεταναστών.  Επιστολή με πολλές αιχμές ...
μια ηχηρή παρέμβαση με πολλούς αποδέκτες! 

Η επιστολή ξεκινά με την πρώτη αίχμη: «Παρακολουθώ από τον Λεσβιακό Τύπο και άλλα μέσα ενημέρωσης τις συνεχείς συσκέψεις με πρωτοβουλίες
σας καθώς και το ενδιαφέρον σας για την αντιμετώπιση του με ταναστευτικού. Πλην όμως το Λιμενικό Ταμείο, υπεύθυνο και διαχειριστής του Λιμανιού
και της Προκυμαίας δεν καλείται σε τέτοιου είδους συσκέψεις προφανώς γιατί κατά την άποψη των αρμοδίων δεν έχει λόγο».
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Και συνεχίζει:  « Το Λιμεναρχείο αντί να προστατέψει το χώρο του Λιμανιού εγκατέστησε κέντρο
καταγραφής μεταναστών... ».

Η επιστολή καταλήγει:  «Ζητούμε: α) να εκτιμηθεί η προσπάθεια και η μέχρι τώρα προσφορά του
Λιμενικού Ταμείου, β) να απομακρυνθεί άμεσα το κέντρο καταγραφής μεταναστών. γ) να
προστατευτεί ο χώρος του λιμανιού και να α- πομακρυνθούν σκηνές και μετανάστες, δ) να
αποκατασταθούν οι προκληθείσες καταστροφές, ε) να αποδοθεί το λιμάνι στους χρήστες του. στ) να
αποδοθεί ο χώρος κολύμβησης στους δικαιούχους. »

 

Αναλυτικά το κείμενο της επιστολής:

 

Επισυναπτόμενα Αρχεία: 
 Μεταναστευτικό.pdf

(http://www.lesvosnews.net/sites/default/files/article_file_attachments/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9

%CE%BA%CF%8C.pdf)
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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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• 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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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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Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
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