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Τρί, 18/07/2017 - 15:51γεύση από το πρώτο Lesvos Food Fest "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
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Παρασκευή, 27/11/2015 | Κοινωνία

 Σε έλεγχο όλων των  μη κυβερνητικών  οργανώσεων  στη Λέσβο προχωρούν το υπουργείο Μετανάστευσης και η αστυνομία, καθώς υπάρχουν φόβοι
ότι κάποιες  που δεν έχουν πιστοποιηθεί  από τις αρχές του νησιού, ίσως να έχουν βοηθήσει  τζιχαντιστές  να περάσουν στην Ελλάδα.

Στη Λέσβο επιχειρούν αυτή τη στιγμή περισσότερες από 70 μη κυβερνητικές και άλλες  οργανώσεις.
Από αυτές τις οργανώσεις, μόλις 30 έχουν καταγραφεί και έχουν πάρει οδηγίες από τις λιμενικές
αρχές για το έργο τους. Ωστόσο, υπάρχουν 40 ΜΚΟ που δεν έχουν πιστοποιηθεί και δρουν χωρίς
έλεγχο! 

Μετά τους ελέγχους, όσες ΜΚΟ δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος θα
απομακρύνονται. 

Την ίδια ώρα, χιλιάδες πρόσφυγες αναζητούν τρόπους να περάσουν στην Κεντρική Ευρώπη. Τα
κλειστά σύνορα ωστόσο στην Ειδομένη αναγκάζουν πολλούς από αυτούς να επιστρέφουν στην
Αθήνα.
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Παναγιώτης Καφές · 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Δηλαδή αν πάω εγώ και βγάλω ανθρώπους απ τη θάλασσα θα απομακρύνομαι γιατί δεν θα είμαι πιστοποιημένος απ το πανταχού απόν
γαμημένο κράτος ;

Like · Reply · 1 · Nov 29, 2015 7:37pm

Μανολης Κουτσουμπακιδης Φιλίππου
Επιτέλους! πήραν μπροστά!
Like · Reply · Nov 27, 2015 9:11pm

Kundalini Anarcha Arohanam · Den sou leo
Τι μας λέτε τώρα? Ότι οι όποιες "μη πιστοποιημένες" (τι θα πει αυτό άραγε) ΜΚΟ έχουν κάποια σχέση με την καταγραφή των ανθρώπων
που μπαίνουν? Ή ότι "βοηθάνε" τον οποιονδήποτε να ΜΠΕΙ στην Ελλάδα? Η ασυναρτησία πάει σύνεφο. Αντί να μιλάτε για την παντελή
απουσία "της πολιτείας" απο αυτό που λέγεται υποδοχή και την αισχροκέρδια -υλική και πολιτική- που στήνεται πάνω στις πλάτες αυτών
των ανθρώπων, σας μάρανε η...πιστοποίηση? Αίσχος!

Like · Reply · 2 · Nov 27, 2015 11:36am
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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.
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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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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

Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
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