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Και σήμερα Πρωτομαγιά συνεχίστηκε η ροή μεταναστών - προσφύγων στη Λέσβο. Οι άνδρες του λιμενικού προχώρησαν σε επιχειρήσεις εντοπισμού
και διάσωσης μεταναστών. Όλοι οι μετανάστες μεταφέρονται αρχικά στο λιμάνι της Μυτιλήνης. Οι άνδρες του λιμενικού εκτός από την εκτέλεση των
καθηκόντων (εντοπισμός και διάσωσης) δείχνουν και το ανθρώπινο πρόσωπό τους. Φροντίζουν με το καλύτερο τρόπο παιδιά μεταναστών -
προσφύγων που πολλές φορές έρχονται εδώ έχοντας χάσει τους γονείς τους. Τους αξίζει ένα μεγάλο μπράβο και πιστεύουμε ότι Δήμος και Περιφέρεια
πρέπει να τιμήσουν τους άνδρες του Λιμενικού στη Λέσβο που εδώ και μήνες σώζουν ζωές και δίνουν το δικό τους αγώνα. Ο Γιώργος Παπαδόπουλος
κατέγραψε με το φωτογραφικό του φακό μοναδικές στιγμές γεμάτες ανθρωπιά στο λιμάνι της  Μυτιλήνης. Εκεί και οι εθελοντές να βοηθούν όσο
μπορούν τους ανθρώπους που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους.
 
------
Αναλυτικά οι αφίξεις των μεταναστών - προσφύγων σήμερα Πρωτομαγιά και χθες:
Στον εντοπισμό και τη διάσωση πενήντα ενός (51) παράνομα εισελθόντων αλλοδαπών προέβησαν, πρωινές ώρες σήμερα, στη θαλάσσια περιοχή
αεροδρομίου ν. Λέσβου από στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.
Ειδικότερα, περιπολικό σκάφος ΛΣ-ΕΛΑΚΤ κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης περιπολίας στο πλαίσιο της μικτής ευρωπαϊκής επιχείρησης
“ΠΟΣΕΙΔΩΝ 2015” εντόπισε ακυβέρνητη πνευστή μηχανοκίνητη λέμβο, με επιβαίνοντες τους εν λόγω αλλοδαπούς.
Υπό το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, το πλήρωμα του περιπολικού περισυνέλεξε με ασφάλεια τους ανωτέρω
και τους μετέφερε στο λιμένα Μυτιλήνης, όπου συνελήφθησαν από στελέχη του γραφείου Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Μυτιλήνης, διότι
στερούνταν νόμιμων ταξιδιωτικών εγγράφων.
Προανάκριση διενεργείται από την οικεία Λιμενική Αρχή.
 
Επίσης, στον εντοπισμό και τη διάσωση πενήντα (50) παράνομα εισελθόντων αλλοδαπών προέβησαν, βραδινές ώρες χθες, στελέχη του Λιμενικού
Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.
Συγκεκριμένα, περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εντόπισε στη θαλάσσια περιοχή Αεροδρομίου ν. Λέσβου, φουσκωτή μηχανοκίνητη λέμβο με ικανό
αριθμό αλλοδαπών επιβαινόντων.
Υπό το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, το πλήρωμα του περιπολικού Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ προέβη στην ασφαλή
περισυλλογή και διάσωση των ανωτέρω παράνομα εισελθόντων αλλοδαπών, οι οποίοι, αφού μεταφέρθηκαν στο λιμένα Μυτιλήνης, συνελήφθησαν,
διότι στερούνταν νόμιμων ταξιδιωτικών εγγράφων.
Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης.
 
 
Εκατόν είκοσι τρεις (123) παράνομα εισελθόντες αλλοδαποί εντοπίστηκαν χθες στην περιοχή “ΚΛΕΙΟΥ” ν. Λέσβου, από στελέχη του γραφείου
Ασφαλείας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Μυτιλήνης και του Λιμενικού Σταθμού Μήθυμνας. 
Ανωτέρω αλλοδαποί, συνελήφθησαν διότι στερούνταν νόμιμων ταξιδιωτικών εγγράφων.
Προανάκριση διενεργείται από το Λιμενικό Σταθμό Μήθυμνας.
 
 
 Στον εντοπισμό και τη διάσωση τριάντα τεσσάρων (34) παράνομα εισελθόντων αλλοδαπών προέβησαν, πρωινές ώρες χθες, στελέχη του Λιμενικού
Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.
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Συγκεκριμένα, περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εντόπισε στη θαλάσσια περιοχή τρία (03) ναυτικά μίλια ανοιχτά λιμένα Πλωμαρίου ν. Λέσβου
φουσκωτή λέμβο, άνευ κινητήρα, με ικανό αριθμό αλλοδαπών επιβαινόντων, οι οποίοι στη θέα του πλωτού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. κατέστρεψαν την λέμβο και
βρέθηκαν στη θάλασσα.
Υπό το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, το πλήρωμα του περιπολικού σκάφους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προέβη στην
ασφαλή περισυλλογή των ανωτέρω παράνομα εισελθόντων αλλοδαπών και μεταφορά τους στο λιμένα Πλωμαρίου, όπου συνελήφθησαν διότι
στερούνταν νόμιμων ταξιδιωτικών εγγράφων.
Προανάκριση διενεργείται από την Λιμενική Αρχή Πλωμαρίου.
 
 
Είκοσι επτά (27) παράνομα εισελθόντες αλλοδαποί εντοπίστηκαν βραδινές ώρες χθες στην ορεινή περιοχή “ΚΛΕΙΟΥ” ν.Λέσβου, από στελέχη του
γραφείου Ασφαλείας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Μυτιλήνης.
Ανωτέρω αλλοδαποί, συνελήφθησαν διότι στερούνταν νόμιμων ταξιδιωτικών εγγράφων.
Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης.
 
Στον εντοπισμό και τη διάσωση τριάντα δύο (32) παράνομα εισελθόντων αλλοδαπών προέβησαν, πρώτες πρωινές ώρες χθες , στελέχη του
Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.
Συγκεκριμένα, περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εντόπισε στη θαλάσσια περιοχή “ΣΥΚΑΜΙΑΣ” ν. Λέσβου, φουσκωτή μηχανοκίνητη λέμβο με ικανό
αριθμό αλλοδαπών επιβαινόντων.
 
Επίσης στον εντοπισμό και τη διάσωση σαράντα έξι (46) παράνομα εισελθόντων αλλοδαπών προέβησαν, πρώτες πρωινές ώρες χθες,στελέχη του Λιμενικού
Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής στη θαλάσσια περιοχή “ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ” ν. Μυτιλήνης.
 Ειδικότερα, περιπολικό σκάφος ΛΣ-ΕΛΑΚΤ κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης περιπολίας, εντόπισε πνευστή μηχανοκίνητη λέμβο, με ικανό αριθμό
επιβαινόντων, σε δυσχερή θέση.
 Υπό το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, το πλήρωμα του περιπολικού ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. περισυνέλεξε με ασφάλεια
τους εν λόγω αλλοδαπούς και τους μετέφερε στο λιμένα Μυτιλήνης, όπου συνελήφθησαν από στελέχη του γραφείου Ασφάλειας του Κεντρικού
Λιμεναρχείου Μυτιλήνης, διότι στερούνταν νομίμων ταξιδιωτικών εγγράφων.
Προανάκριση διενεργείται από την οικεία Λιμενική Αρχή.
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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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• 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.
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Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ
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