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Ξεπερνούν τους 1.000 οι μετανάστες και οι πρόσφυγες που αποβιβάστηκαν σε ακτές της Λέσβου από το πρωί της Δευτέρας μέχρι σήμερα Τετάρτη
νωρίς το μεσημέρι, καθιστώντας την κατάσταση που επικρατεί στον περίκλειστο χώρο του λιμανιού της Μυτιλήνης αλλά και στον εξωτερικό χώρο
κυριολεκτικά τραγική και δυσφημιστική. Κι αυτό γιατί στο ίδιο σημείο αποβιβάζονται εκατοντάδες τουρίστες από τις απέναντι Μικρασιατές ακτές,
Τούρκοι και Ευρωπαίοι, αλλά και επισκέπτες του νησιού που φτάνουν με κρουαζιερόπλοια. Μάλιστα απειλείται διακοπή των αφίξεων
κρουαζιεροπλοίων στη Μυτιλήνη, αφού οι εταιρείες δηλώνουν πως δεν μπορεί η αποβίβαση των τουριστών να γίνεται σε ένα άτυπο στρατόπεδο
μεταναστών και προσφύγων.
Ο περίκλειστος χώρος του λιμανιού δεν επαρκεί πλέον να φιλοξενήσει έστω και για λίγες ώρες τους εκατοντάδες μετανάστες και πρόσφυγες, ανάμεσα
τους και πολλά παιδιά, που φτάνουν στο νησί. Έτσι, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία της πρώτης ταυτοποίησης τους ζουν ελεύθεροι στον ευρύτερο
χώρο της μυτιληνιάς προκυμαίας περιμένοντας υπομονετικά τη... σύλληψη τους. Πολλοί από αυτούς, ψάχνοντας μια κάποια σκιά, δεν διστάζουν να
μπουν και να ξαπλώσουν κάτω από τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ασφάλειά τους! 
Όλη αυτή η κατάσταση δημιουργεί όπως είναι αναμενόμενο καταστάσεις παραβατικότητας, όπως είναι η εκδηλούμενη αισχροκέρδεια σε
βάρος των ξένων.
Έγκυρες πληροφορίες μιλάνε για φαγητό, αναψυκτικά και νερό που πουλιούνται στο κέντρο της Μυτιλήνης σε υψηλές τιμές. Ενώ
καταγγέλλεται ότι μέχρι και «μεγάλα» χαρτονομίσματα, όπως αυτά των 500 ευρώ που έχουν μαζί τους κυρίως Σύροι πρόσφυγες, κάποιοι τα
«χαλάνε» έναντι προμήθειας που φτάνει και το 10%!
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πηγη: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Στρατής Μπαλάσκας
 
 
287 μετανάστες μέσα σε δύο ώρες
Διακόσιοι ογδόντα επτά (287) παράτυπα εισελθόντες αλλοδαποί εντοπίστηκαν από ώρα σταδιακά από ώρα 10:00 έως και ώρα 12:00, εντός της πόλης
Μυτιλήνης ν.Λέσβου, από στελέχη του γραφείου Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Μυτιλήνης.
Οι ανωτέρω συνελήφθησαν, διότι στερούνταν νόμιμων ταξιδιωτικών εγγράφων.
Προανάκριση διενεργείται από την οικεία Λιμενική Αρχή.
 
Διαβάστε επίσης : 

Ο ΣΥΡΙΖΑ Λέσβου το τερμάτισε.... ρωτάει για τους πρόσφυγες στο λιμάνι ! (http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politiki/o-syriza-lesvoy-termatise-rotaei-gia-toys-

prosfyges-sto-limani)

 

Στη Λέσβο το ΚΕΕΛΠΝΟ για τους πρόσφυγες (http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia/sti-lesvo-

keelpno-gia-toys-prosfyges)
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Παναγιώτης Καραγελάνης
χτες στον Μολυβο βγηκαν 500 ατομα.Το σχεδιο του Σορος για ισλαμοποιηση της Ευρωπης καλα κρατει.Βεβαια τα θυματα ειναι αυτοι οι
ανθρωποι ,που ερχονται στην κατασταση που ερχονται ,αλλα με γεματα πορτοφολια.(!!!!!!!!!!!!!).και το λεω αυτο μετα λογου γνωσεως
.ελπιοζω τουλαχιστον να μην συσσωρευοντια στην Αθηνα,,,,
Like · Reply · May 21, 2015 8:05am

Panagiotis Selachas · Works at Σελάχας ΑΒΕΕ
Έχετε φαγωθεί όλοι εσείς στο lesvosnews με τους ανθρώπους αυτούς που άφησαν πίσω οικογένεια,σπιτια,πατρίδα για ενα καλύτερο
μελλον και οχι στην Ελλάδα απλα τυχαίνει να είμαστε ευτυχώς σταυροδρόμι ηπείρων!Αναφορικά με το άρθρο σας και γενικά την στάση
σας σαν μεγάλο ειδησεογραφικό site κατι τέτοιες στάσεις κάνουν τον απλό άνθρωπο να ρίξει ψήφο στους φασίστες!Και μη πάτε να μας το
παίξετε οτι δεν είχατε τέτοιες προθέσεις κλπ γιατι τέτοιοι είστε! 

ΥΓ αγαπητοί δημοσιογράφοι,αρθρογραφοι η δεν ξερω και γω πως η Ελλάδα παίρνει το πόσο των 700+ εκατομμυρίων για να κρατάει τους
ταλαιπωρημένους ανθρώπους που το μόνο που θέλουν είναι λίγο φαγητό για τα παιδιά τους! Αλλά ποιος ασχολείται; Αυτοι δεν ειναι
ανθρωποι ε; Οταν οι Ελληνες φυγανε Γερμανία κάποτε αυξήθηκε η εγκληματικότητα εκει κατα 70% αλλα οχι ειμαστε ΕΛΛΗΝΑΡΕΣ εμεις!

Like · Reply · 2 · May 20, 2015 11:01pm
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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
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(/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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