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Συνεχίζονται οι αφίξεις μεταναστών στη Λέσβο. Ο υπερβολικά μεγάλος αριθμός των τελευταιών ημέρων δημιουργεί ασφυτική κατάσταση αφού δεν
υπάρχει καμία υποδομή που να μπορεί να διαχειριστεί τέτοια μεγάλα νούμερα.

 Από την άλλη ο αναπληρωτής υπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Πανούσης δηλώνεις  «Η
χώρα δεν αντέχει άλλους μετανάστες»,  και προανήγγειλε με έμμεσο τρόπο την επανεξέταση της
απόφασης για κλείσιμο των κέντρων κράτησης μεταναστών, εκφράζοντας τον προβληματισμό του
για την αύξηση της λαθρομετανάστευσης. Επισκεπτόμενος τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική
Διεύθυνση Πελοποννήσου, ο κ. Πανούσης αναφέρθηκε στην είσοδο προχθές μεγάλλου αριθμού 
μεταναστών στη Μυτιλήνη. Εξέφρασε τον προβληματισμό του σχετικά με τα τελευταία κύματα
παράνομων μεταναστών, τα οποία αναμένεται να αυξηθούν το καλοκαίρι, ενώ εκτίμησε ότι τα κέντρα
κράτησης μεταναστών ενδέχεται να ξαναγεμίσουν. Ανήγγειλε δε συνάντηση μέσα στις επόμενες
ημέρες με το λιμενικό, την αστυνομία και τους αρμόδιους για θέματα μεταναστών, ώστε να
αποφασιστεί ο τρόπος χειρισμού του θέματος. Κατά τα λοιπά, ο κ. Πανούσης αναφέρθηκε στον νέο
ρόλο της αστυνομίας. «Προσπαθούμε να εξηγήσουμε σε όλους το νέο πνεύμα, το νέο κλίμα, τη νέα
αστυνομία», δήλωσε ο κ. Πανούσης. «Ζητάμε συναίνεση, όχι μόνο στην αντιμετώπιση του
εγκλήματος, αλλά ταυτόχρονα στις νέες λειτουργίες που θα θέλαμε, την κοινωνική, την προληπτική,
την αποτρεπτική». Και πρόσθεσε ότι «η αστυνομία είναι θεσμός της δημοκρατίας και πρέπει να
συμφιλιωθεί με τον πολίτη και ο πολίτης πρέπει να καταλάβει ότι ο αστυνομικός είναι φίλος του κι όχι

εχθρός του». Ο υπουργός συζήτησε με αστυνομικούς και πυροσβέστες και υποσχέθηκε ότι τα θεσμικά και οικονομικά τους αιτήματα θα συζητηθούν
μετά τον Ιούνιο.

 

Οι αφίξεις των τελευταίων ημερών  Παρασκεύη - Σάββατο - Κυριακή όπως έχουν καταγραφεί μέχρι τώρα:

Ημερομηνία αριθμός μεταναστών περιοχή
27/3/2015 76 περιοχή ''ΠΑΝΑΓΙΟΥΔΑΣ''

Αθλητισμός κ Σχολ.Ένταξη
Νέο Εξ Αποστάσεως
Πρόγραμμα E-Learning ΕΚΠΑ
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27/3/2015 39 περιοχή ''ΠΑΜΦΙΛΩΝ''
27/3/2015 86 περιοχή ''ΧΑΡΑΜΙΔΑ''
27/3/2015 62 περιοχή ''ΑΜΟΥΔΕΛΙ ΠΛΩΜΑΡΙ''
27/3/2015 33 περιοχή ''ΕΦΤΑΛΟΥ"
28/3/2015 9 περιοχή ''ΒΑΡΕΙΑ"
28/3/2015 79 περιοχή ''ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΣ"
29/3/2015 77 περιοχή 'ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ"
29/3/2015 4 περιοχή "Ακ. ΚΟΡΑΚΑ"
29/3/2015 101 περιοχή ''ΧΑΡΑΜΙΔΑ''
29/3/2015 20 περιοχή "ΚΛΕΙΩ"
ΣΥΝΟΛΟ 586  

 

 

(φωτογραφία Γιώργος Παπαδόπουλος: απομεινάρια της άφιξης μεταναστών 28/03/2015)
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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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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
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