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Τρίτη, 13/10/2015 | Περιβάλλον

Εκτός από μία ανθρωπιστική καταστροφή (θα έλεγα ανθρωπιστικό πρόβλημα) ερχόμαστε αντιμέτωποι και με μία οικολογική καταστροφή. Τόνοι
σκουπιδιών καλύπτουν τις ακτές ειδικά σε σημεία τα οποία δεν είναι προσβάσιμα παρά μόνο από τη θάλασσα. 
Σε συνεργασία με τη Δημοτική αρχή και τους ψαράδες της Σκάλας Συκαμιάς θα οργανώσουμε μια μεγάλη δράση καθαρισμού ακτογραμμής 5
χιλιομέτρων. 

Ο καθαρισμός σε αυτά τα σημεία μπορεί να γίνει μόνο από τη θάλασσα. Ο κάθε εθελοντής θα αναλάβει περίπου 50μέτρα ακτής και θα
χρειαστούν 100 άτομα. 
Καλούμε τους εθελοντές που θέλουν να βοηθήσουν στον καθαρισμό της πανέμορφης ακτογραμμής της Λέσβου και να προστατεύσουν τα
μοναδικά της οικοσυστήματα να δηλώσουν συμμετοχή.

Η δράση θα γίνει μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες. Προτείνουμε το Σάββατο 24 Οκτωβρίου. 
Σε περίπτωση αντίξοων καιρικών συνθηκών θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση για αλλαγή της ημερομηνίας.
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Θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση

 

η δράση στο facebook (https://www.facebook.com/events/628619800611772/)

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 
Σάβ, 24/10/2015 - 09:00 έως 18:00
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(/articles/news-categories/perivallon/perifereia-

voreioy-aigaioy-proeidopoiisi-gia-entona-kairika)

17/07/17 - 09:36
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου: προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα (/articles/news-

categories/perivallon/perifereia-voreioy-aigaioy-proeidopoiisi-gia-entona-kairika)

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας σήμερα Δευτέρα 17 Ιουλίου
2017 σημαντική μεταβολή του καιρού προβλέπεται και στα νησιά του Βορείου Αιγαίου.

 

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να...

(/articles/news-categories/perivallon/thlipsi-stin-ayli-

tis-mytilinis)

15/07/17 - 21:55
Θλίψη... στην αυλή της Μυτιλήνης (/articles/news-categories/perivallon/thlipsi-stin-ayli-tis-mytilinis)

Φωτιά στο κάτω κάστρο της Μυτιλήνης σήμερα το απόγευμα. Την προλάβαν ευτυχώς…. Και γιατί να μην
καεί όμως. Τα χορτάρια ένα μπόϊ ψηλά και τα σκουπίδια ατέλειωτα. 

 
Από το κάτω κάστρο ως το άγαλμα της ελευθερίας, η Φυκιότρυπα, οι παρυφές του κάστρου, τα Τσαμάκια
μια ατέλειωτη...

(/articles/news-categories/perivallon/6-ekat-eyro-apo-

ep-tis-perifereias-voreioy-aigaioy-gia-diktyo)

14/07/17 - 17:53
6 εκατ. ευρώ από το Ε.Π. της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για το δίκτυο αποχέτευσης και την
επεξεργασία λυμάτων Αγιάσου (/articles/news-categories/perivallon/6-ekat-eyro-apo-ep-tis-perifereias-voreioy-aigaioy-

gia-diktyo)

Με απόφαση της Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου κας Χριστιάνας Καλογήρου εντάχθηκε στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» το έργο
«Δίκτυο αποχέτευσης και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Αγιάσου».
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Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ
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