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Τρί, 18/07/2017 - 10:29 Το τριήμερο πανηγύρι στου Προφήτη Ηλία στην Αγιάσο Εγκατάσταση υψηλών ταχυτήτων INTERNET στους Τουριστικούς Προορισμούς στη Λέσβο Επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Στ. Τάσσου για τους σεισμόπληκτους της Λέσβου
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Μετά τη διάσωσή τους, οι αλλοδαποί φέρονται να ομολογούν στους εμβρόντητους Έλληνες αξιωματούχους: «Ακούσαμε ότι η Ελλάδα άνοιξε τα
σύνορά της και πλέον μπορούμε να ταξιδέψουμε εύκολα στην Ευρώπη» 
Τι Λαμπεντούζα, τι... Μυτιλήνη! Το ελληνικό νησί, σύμφωνα με περιγραφές αξιωματικών του Λιμενικού, «κατακλύζεται» τις τελευταίες ημέρες από
αλλοδαπούς, που συρρέουν εκεί, επειδή φέρονται να έμαθαν ότι η Ελλάδα... άνοιξε τα σύνορά της! 
Χαρακτηριστικά, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας «Καθημερινή», που επικαλείται μαρτυρίες αξιωματικών του Λιμενικού που υπηρετούν στο
νησί, μόνο το τριήμερο από την Παρασκευή 27 Μαρτίου έως και την Κυριακή 29 Μαρτίου διασώθηκαν 620 αλλοδαποί που μπήκαν παράνομα στη
χώρα, ενώ ανακοίνωση της Ενωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Λέσβου μιλά για πενταπλασιασμό του αριθμού των παράνομων μεταναστών
που συνελήφθησαν το Μάρτιο του 2015, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι. 
«Το Μάρτιο του 2014 καταγράφηκαν 650 άτομα, φέτος έως 30 Μαρτίου είχαν καταγραφεί ήδη πάνω από 3.000» αναφέρουν συνδικαλιστές
του Λιμενικού. 
Ανδρες του Λιμενικού που υπηρετούν στο νησί αποδίδουν την πρωτοφανή όξυνση του φαινομένου στη διαφαινόμενη κυβερνητική πολιτική στο θέμα
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διαχείρισης της παράτυπης μετανάστευσης. 
Λένε χαρακτηριστικά ότι στις μίνι συνεντεύξεις (debriefing) μετά τη διάσωσή τους, οι αλλοδαποί ομολογούν στους Έλληνες αξιωματούχους: «Ακούσαμε
ότι η Ελλάδα άνοιξε τα σύνορά της και πλέον μπορούμε να ταξιδέψουμε εύκολα στην Ευρώπη». 
Άλλη πηγή παραδέχεται εμμέσως ότι το προηγούμενο διάστημα επιχειρούνταν ανασχέσεις της εισόδου δουλεμπορικών σκαφών στα ελληνικά χωρικά
ύδατα, πρακτική που σήμερα έχει εγκαταλειφθεί. 
«Ορισμένοι από τους εθελοντές που επέκριναν στο παρελθόν τακτικές που ακολουθούσε το Λιμενικό βρίσκονται πλέον σε επιτελικές θέσεις» σχολίασε
στην εφημερίδα πηγή του Λιμενικού. 
Πάντως, ανώτατο στέλεχος του σώματος απέδωσε τις τελευταίες εξελίξεις στη συριακή κρίση και προέβλεψε ότι οι συλλήψεις παράνομων
μεταναστών στα θαλάσσια σύνορα Ελλάδας - Τουρκίας θα ανέλθουν το 2015 τις 60.000, έναντι 40.000 πέρυσι. 
Η ίδια πηγή προσέθεσε ότι στα απέναντι τουρκικά παράλια παραμένουν κατά πληροφορίες συγκεντρωμένοι 2.500.000 πρόσφυγες και μετανάστες,
που περιμένουν να μπουν παράνομα στην Ελλάδα και την ΕΕ. 
«Αυτό που ζητάμε είναι οι επιχειρησιακοί πόροι του Λιμενικού να διατίθενται στη φύλαξη των συνόρων και όχι στη διαχείριση των παράτυπων
μεταναστών» δήλωσε.
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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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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.
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Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ

Ταυτότητα | Όροι Χρήσης

Copyright © 2010-2017 Lesvosnews.net Σχεδιασμός & Υλοποίηση 

(/articles/news-categories/politiki/dyo-eti-epidotisi-enoikioy-stoys-pligentes-apo-seismo-sti-lesvo)

http://www.lesvosnews.net/portal_identity
http://www.lesvosnews.net/terms_of_use
http://www.lesvosnews.net/
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politiki/dyo-eti-epidotisi-enoikioy-stoys-pligentes-apo-seismo-sti-lesvo

