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Πέμπτη, 17/09/2015 | Πολιτική

Ο Δήμαρχος Λέσβου, Σπύρος Γαληνός, έστειλε στη Διεύθυνση Εμπορίου, στη Δ.Ο.Υ. Μυτιλήνης, στο Σ.Δ.Ο.Ε., στην Αστυνομική Διεύθυνση Λέσβου,
στο Λιμεναρχείο Μυτιλήνης και στην Επιθεώρηση Εργασίας, την παρακάτω επιστολή, με θέμα την αντιμετώπιση περιπτώσεων υπερτιμημένης
διάθεσης προϊόντων & υπηρεσιών και με την οποία ζητά την διαρκή κινητοποίηση και παρουσία των παραπάνω ελεγκτικών υπηρεσιών, στους
χώρους μετακίνησης των προσφύγων

           

Θέμα: Αντιμετώπιση Περιπτώσεων Υπερτιμημένης Διάθεσης Προϊόντων & Υπηρεσιών

Όπως γνωρίζετε, το Νησί μας βρίσκεται στο επίκεντρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης, που ασχολούνται με την δραματική ανθρωπιστική κρίση και το
κύμα προσφύγων που διέρχονται από τη Λέσβο.

Μεταξύ άλλων ειδήσεων, αναφέρονται και σε περιπτώσεις αισχροκέρδειας ή εκμετάλλευσης ή κλοπών, που προσβάλουν όλους τους συντοπίτες μας.

Πιστεύουμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των συμπολιτών μας επαγγελματιών, δεν εκμεταλλεύονται την κατάσταση αυξάνοντας τις τιμές προϊόντων
και υπηρεσιών.

Αλλά, βέβαια, υπάρχουν και κάποιοι που βρήκαν την ευκαιρία να εκμεταλλευθούν δυστυχισμένους ανθρώπους πρόσφυγες ή συντοπίτες μας.    
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Ζητούμε την διαρκή κινητοποίηση και παρουσία σας στους χώρους μετακίνησης των προσφύγων,
απ’ την παραλία που βγαίνουν, έως την επιβίβαση στο πλοίο, ώστε να αποτρέπετε κάθε παρανομία,
υπερασπιζόμενοι την τιμή, την αξιοπρέπεια, την ανθρωπιά, τον πολιτισμό και τα συμφέροντα των
συντοπιτών μας, που θίγονται από κάποιους ασυνείδητους.

Οι συντοπίτες μας ήδη αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα από την δραματική αυτή κατάσταση και
θα πρέπει να τους προστατεύσετε από την δυσφήμηση που προκαλούν λίγοι.

 

Ο Δήμαρχος Λέσβου   Σπύρος Γαληνός

 

φώτο αρχείου: Γιώργος Παπαδόπουλος 
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Αρμόδιος ρυθμιστής MGA.Η συχνή 
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17/07/17 - 19:11
Επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Στ. Τάσσου για τους σεισμόπληκτους της Λέσβου (/articles/news-

categories/politiki/epikairi-erotisi-toy-voyleyti-st-tassoy-gia-toys-seismopliktoys)

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...

(/articles/news-categories/politiki/laiki-enotita-lesvoy-

gia-nosokomeio-mytilinis-o-laos-tis-lesvoy)

17/07/17 - 19:05
Λαϊκή Ενότητα Λέσβου για το Νοσοκομείο Μυτιλήνης: Ο λαός της Λέσβου καθημερινά υποφέρει
(/articles/news-categories/politiki/laiki-enotita-lesvoy-gia-nosokomeio-mytilinis-o-laos-tis-lesvoy)

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...

(/articles/news-categories/politiki/i-dimotiki-arhi-kai-

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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