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Τρί, 18/07/2017 - 10:44Επιστολή για τη συναυλία της Ελεωνόρας Ζουγανέλη στη Μυτιλήνη: Να επιστραφούν τα χρήματα Το τριήμερο πανηγύρι στου Προφήτη Ηλία στην Αγιάσο Εγκατάσταση υψηλών ταχυτήτων INTERNET στους Τουριστικούς Προορισμούς στη Λέσβο
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Η χθεσινή δέσμευση του Δημάρχου Λέσβου κ. Σπύρου Γαληνού (http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politiki/adeiazei-limani-mytilinis-apo-toys-

metanastes-o-spyros-galinos) έγινε πράξη. Ο χώρος στο λιμάνι Μυτιλήνης και γύρω από το λιμάνι Μυτιλήνης άδειασε.

Μέσα σε 24 ώρες ετοιμάστηκε το "Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής" ώστε να μεταφερθούν οι μετανάστες - πρόσφυγες. Το προσωπικό του Δήμου σε
συνεργασία με τους  εθελοντές και το στρατό  έστησαν σκηνές , ετοίμασαν τα δίκτυα ύδρευσης , τοποθέτησαν τουαλέτες, καθάρισαν το χώρο. Επίσης
έγιναν  στο χώροοι απαραίτητες ενέργειες για προστασία από φίδια, τρωκτικά κτλ.  Εργάστηκαν με ζήλο και ταχύτητα και πραγματικά κατάφεραν να
στήσουν ένα οργανωμένο χώρο που δίνει ανάσα στο τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζει το νησί μας. 

http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politiki/adeiazei-limani-mytilinis-apo-toys-metanastes-o-spyros-galinos


18/7/2017 Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στον "Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής" Μυτιλήνης | lesvosnews.net

http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia/oi-metanastes-metaferthikan-ston-parko-kykloforiakis-agogis 4/5

Ο αρχικός σχεδιασμός ήταν να μεταφερθούν στο "Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής"  1000 άτομα.  Πρέπει όμως να τονιστεί ότι αυτή είναι προσωρινή
λύση και ίσως σε λίγο καιρό να μην επαρκεί ούτε αυτή η λύση καθώς οι ροές μεταναστών - προσφύγων έχουν αυξητικές τάσεις. Το Σάββατο 30/05
έφθασαν 555 μετανάστες στη Λέσβο. (http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/astynomiko-reportaz/555-metanastes-sti-lesvo-savvato-3005)  Τις τελευταίες 3
μέρες ο αριθμός ξεπερνάει τα 2.000 άτομα. Αν δεν υπάρξει άμεση αντίδραση από το Υπουργείο η κατάσταση δεν θα μπορεί να διαχειριστεί όσους
χώρους κι αν επιστρατεύσει ο Δήμος Λέσβου.  Το Υπουργείο ας πάψει να είναι θεατής ! ! ! 

Η λύση που υπάρχει είναι ΜΟΝΟ η ναύλωση πλοίων για την άμεση μεταφορά των μεταναστών - προσφύγων στην ηπειρωτική Ελλάδα με την
προϋπόθεση ότι θα υπάρχει αυξημένο προσωπικό σε λιμενικό και αστυνομία ώστε να διεκπεραιώνει την καταγραφή των μεταναστών.  Οι σημερινές
δυνατότητες είναι μόνο έως 200 άτομα την ημέρα....

Πρέπει να τονιστεί για μια ακόμη φορά ότι το προσωπικό του Λιμενικού όχι μόνο έχει φθάσει στα όρια της αντοχής του αλλά έχει αναλάβει και μια
τεράστια ευθύνη. Η φύλαξη και η διαχειρίση χιλιάδων ατόμων είναι εξαιρετικά δύσκολη.  Αν συμβεί κάτι τότε ποιος θα αναλάβει την ευθύνη; Οι ήρωες
του Λιμενικού Σώματος θα βρεθούν κατηγορούμενοι ! ! 

Αξίζει να τονιστεί ότι σήμερα αφέθηκαν ελεύθερα πάνω από 100 άτομα  από το κέντρο της Μόριας (με τα απαραίτητα έγγραφα) ώστε να ταξιδέψουν
προς Αθήνα. Δυστυχώς όμως σήμερα Σάββατο πλοίο για Πειραιά δεν υπάρχει και οι μετανάστες θα διανυκτερεύσουν σε διάφορα σημεία της πόλης (
εκκλησίες , παγκάκια κτλ) 

 

up date 31/05/2015 Βίντεο με τις δηλώσεις της Ζωής Λειβαδίτου

Τελικα΄στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής σήμερα έμειναν 150 μετανάστες - πρόσφυγες ενώ η δυναμικότητα είναι στα 400 περίπου άτομα.

Μεγάλος αριθμός έχει μεταφερθεί στο Κέντρο Υποδοσχής στη Μόρια. 
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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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(/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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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: 

 

Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ
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