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Τρί, 18/07/2017 - 14:48"Μετανάστες στη Λέσβο πριν από 19 εκατομμύρια χρόνια" στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβο Μετά τις διαμαρτυρίες... ανακοίνωσαν επανάληψη της συναυλίας της Ελ. Ζουγανέλη στη Μυτιλήνη

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

Δευτέρα, 26/10/2015 | Κοινωνία

Σταματημό δεν έχει η λίστα θανάτου στα νερά του Αιγαίου με θύματα μωρά παιδιά και γυναίκες. Άλλο ένα ναυάγιο σήμερα το πρωί στη θαλάσσια περιοχή
έξω από τη Φυκιότρυπα.

 Στον εντοπισμό  σαράντα δύο (42) αλλοδαπών προσφύγων και μιας σορού γυναίκας προέβησαν, πρωινές ώρες σήμερα, στελέχη του Λιμενικού
Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. 
 
Συγκεκριμένα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή Μυτιλήνης από την Αστυνομική Διεύθυνση Λέσβου για την ύπαρξη ικανού αριθμού αλλοδαπών στη
θαλάσσια περιοχή “ΦΥΚΙΟΤΡΥΠΑ” ν. Λέσβου.
 
Υπό το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, στελέχη της Λιμενικής Αρχής Μυτιλήνης που μετέβησαν οδικώς στην
περιοχή, προέβησαν στην περισυλλογή των ανωτέρω αλλοδαπών, καθώς και της σορού 20χρονης αλλοδαπής πρόσφυγα, η οποία αναγνωρίστηκε
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από συγγενείς της οι οποίοι επέβαιναν επίσης στη λέμβο.
 
Η σορός της ανωτέρω μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης για τη διενέργεια νεκροψίας
– νεκροτομής.
Προανάκριση διενεργείται από τη Λιμενική Αρχή Μυτιλήνης.
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(/articles/news-categories/koinonia/diakopi-

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

 
...

(/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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