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Τρί, 18/07/2017 - 11:56Μετά τις διαμαρτυρίες... ανακοίνωσαν επανάληψη της συναυλίας της Ελ. Ζουγανέλη στη Μυτιλήνη Απλήρωτες για μήνες οι καθαρίστριες των Κέντρων Υγείας Λέσβου Επιστολή για τη συναυλία της Ελεωνόρας Ζουγανέλη στη Μυτιλήνη: Να επιστραφούν τα χρήματα
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Σε υψηλούς τόνους η ανακοίνωση του Σωτήρη Ζαμτράκη  (Πρόεδρος Λιμενικής Επιτροπής) για όσα συμβαίνουν στο λιμάνι και στην πόλη της
Μυτιλήνης.

 Στην ανακοίνωσή του κάνει λόγο για κατάληψη, καταστροφή, ρύπανση του Λιμένα Μυτιλήνης.  Σε
γενικές γραμμές ο  κος Ζαμτράκης περιγράφει όσα συμβαίνουν αλλά δημιουργεί απορίες η
τελευταία παράγραφος της ανακοίνωσης.  

Γιατί ο κος Ζαμτράκης καταγγέλλει εμμέσως πλην σαφώς όσους βοηθούν τους πρόσφυγες;  Μήπως
καλύτερα να καταγγείλει όσους εκμεταλλεύονται τους προσφυγές εντός του Λιμένα Μυτιλήνης; ; ; 

Αναλυτικά το κείμενο της ανακοίνωσης: 

Botanica Healthy Life

τροφή για το μυαλό
η κορυφαία και πιο πλήρης φυσική
επιλογή για ενίσχυση της μνήμης
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Επέστρεψε πίσω το Blue Star - Με καθυστέρηση η αναχώρηση από τη Μυτιλήνη (/articles/news-
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Με καθυστέρηση 50 λεπτών ξεκίνησε σήμερα 3 Ιουλίου το πλοίο Blue Star από το λιμάνι της Μυτιλήνης
για Χίο - Πειραιά.

Το πλοίο είχε αρχικά αποπλεύσει στην ώρα του (20:00 ακριβώς) αλλά επιβάτης του πλοίου ένιωσε
αδιαθεσία και κρίθηκε σκόπιμο να μεταφερθεί άμεσα στο Νοσοκομείο....
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Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου παρέχει δωρεάν μετακίνηση με τα ΚΤΕΛ στους κατοίκους των
σεισμόπληκτων περιοχών (/articles/news-categories/naytiliaka-metafores/i-perifereia-voreioy-aigaioy-parehei-dorean-

metakinisi)

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου προκειμένου να διευκολύνει τη μετακίνηση των πολιτών στις περιοχές που
επλήγησαν από τον σεισμό της 12ης Ιουνίου 2017, με βάση τη σχετική πρόταση του Συντονιστικού

Οργάνου Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Λέσβου της 24ης Ιουνίου και μετά από απόφαση που έλαβε...
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Μπράβο στην Blue Star Ferries - Ευχαριστίες από το Δήμο Λέσβου (/articles/news-categories/naytiliaka-
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Ο Δήμος Λέσβου, ευχαριστεί θερμά και συγχαίρει δημόσια την Blue Star Ferries, για τη θετική
ανταπόκριση στο αίτημά του Δήμου, για έκπτωση στην τιμή των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων των επιβατών,
που θα επιλέξουν για τις καλοκαιρινές τους διακοπές την Λέσβο.

Η κίνηση αυτή, αποδεικνύει το συνεχές...

Δ
ΙΑ

Β
Α

ΣΤ
Ε 

ΕΠ
ΙΣ

Η
Σ

Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ

Ταυτότητα | Όροι Χρήσης

Copyright © 2010-2017 Lesvosnews.net Σχεδιασμός & Υλοποίηση 

2133

 

1

 

13

googleplus

0

 

2239

 

(/articles/news-categories/politiki/ygeionomikos-eleghos-prolipsi-kai-antimetopisi-epidimiologikon)

https://www.facebook.com/profile.php?id=100018982389793
https://developers.facebook.com/docs/plugins/comments/?utm_campaign=social_plugins&utm_medium=offsite_pages&utm_source=comments_plugin
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/naytiliaka-metafores/epestrepse-piso-blue-star-me-kathysterisi-i-anahorisi
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/naytiliaka-metafores/epestrepse-piso-blue-star-me-kathysterisi-i-anahorisi
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/naytiliaka-metafores/i-perifereia-voreioy-aigaioy-parehei-dorean-metakinisi
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/naytiliaka-metafores/i-perifereia-voreioy-aigaioy-parehei-dorean-metakinisi
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/naytiliaka-metafores/mpravo-stin-blue-star-ferries-eyharisties-apo-dimo
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/naytiliaka-metafores/mpravo-stin-blue-star-ferries-eyharisties-apo-dimo
http://www.lesvosnews.net/portal_identity
http://www.lesvosnews.net/terms_of_use
http://www.lesvosnews.net/
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politiki/ygeionomikos-eleghos-prolipsi-kai-antimetopisi-epidimiologikon

