
18/7/2017 Μέχρι την Πέμπτη η καταγραφή μεταναστών στο «Γεώργιος Σκούφος». | lesvosnews.net

http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia/mehri-tin-pempti-i-katagrafi-metanaston-sto-georgios-skoyfos 1/2

Τρί, 18/07/2017 - 12:13Μετά 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

 (/sites/default/files/kcfinder/images/mpasis.jpg) 

Τρίτη, 08/09/2015 | Κοινωνία

Από το Δήμο Λέσβου γίνεται γνωστό ότι, μετά τα τελευταία γεγονότα και μπροστά στον κίνδυνο κοινωνικής έκρηξης που θα είχε ανυπολόγιστες
συνέπειες και προκειμένου να διευκολυνθεί άμεσα η καταγραφή των παράτυπων μεταναστών και προσφύγων που βρίσκονται στο νησί μας, σε
συνεργασία με την Πρωθυπουργό κα Βασιλική Θάνου, αποφασίστηκε η παραχώρηση των εγκαταστάσεων του γηπέδου, “Γεώργιος Σκούφος”.

Η παραχώρηση του εν λόγο χώρου, θα διαρκέσει έως την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2015, με
σκοπό την όσο το δυνατό γρηγορότερη και μαζικότερη καταγραφή και αναχώρηση των παράτυπων
μεταναστών και προσφύγων από το νησί μας.

Ήδη, από τις πρώτες ώρες λειτουργίας του νέου χώρου καταγραφής, παρατηρείται μια σχετική
αποσυμφόρηση της πόλης της Μυτιλήνης, η οποία ελπίζουμε ότι θα συνεχίσει να βελτιώνεται και τις
επόμενες μέρες. 
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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
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(/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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Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ
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