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Εκτός ελέγχου είναι ουσιαστικά η κατάσταση με τις αφίξεις των μεταναστών στη Λέσβο. Οι άνδρες του Λιμενικού έχουν φθάσει στα όρια τους και δεν
υπάρχουν δομές που να μπορούν να δεχτούν ένα τόσο μεγάλο ρεύμα στο νησί μας.
Τις τελευταίες ώρες (σε λιγότερο από 48 ώρες) οι αφίξεις μεταναστών ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο. Περίπου 500 μετανάστες - πρόσφυγες
εντοπίστηκαν σε διάφορα σημεία του νησιού μας ή διασώθηκαν από άνδρες του Λιμενικού Σώματος. (Πραγματικοί ήρωες....κάθε ώρα σώζουν ζωές!)
Η Δημοτική Αρχή βρέθηκε από το πρωί στο λιμάνι της Μυτιλήνης που συγκεντρώνονται οι περισσότεροι μετανάστες. Μάλιστα o  Οργανισμός
«Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Λέσβου απηύθυνε  το πρωί έκκληση για βοήθεια στους μετανάστες σε είδη
ρουχισμού και κουβέρτες. (http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia/katepeigoysa-anagki-gia-voitheia-stoys-prosfyges-poy-irthan-sto)   Η ανταπόκριση
των πολιτών ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. Δύο τόνοι ρούχα μέσα σε 4 ώρες. (http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia/i-mytilini-tis-allileggyis-

dyo-tonnoi-royha-gia-metanastes-mesa-se) Στο λιμάνι της Μυτιλήνης βρίσκονται και  "Γιατροί του Κόσμου" και παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε όσους έχουν
ανάγκη.Η ανταπόκριση των πολιτών ήταν άμεση και μέσα σε λίγες ώρες συγκεντρώθηκε ένα σημαντικό μέρος βοήθειας. Οι περισσότεροι από τους
μετανάστες βρέθηκαν στο λιμάνι της Μυτιλήνης μετά από επιχειρήσεις διάσωσης και επομένως χωρίς στεγνά ρούχα. 
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(φωτογραφία από τη σημερινή συγκέντρωση ειδών ρουχισμών στο πρώην ΚΕΠ του Δήμου Λέσβου στην Αγία Ειρήνη)
 
 up date τελικά οι αφίξεις των μεταναστών ξεπέρασαν τα 600 άτομα 
Σαράντα εννέα (49) παράνομα εισελθόντες αλλοδαποί εντοπίστηκαν, πρωινές ώρες, στην περιοχή Σιγρίου της ν. Λέσβου, από στελέχη της Λιμενικής Αρχής
Σιγρίου Μυτιλήνης. 
 
Εκατό δεκατέσσερις (114) παράνομα εισελθόντες αλλοδαποί εντοπίστηκαν, πρωινές ώρες , στην περιοχή “Αγίου Ισιδώρου” - “Μελίντας” Πλωμαρίου
της ν. Λέσβου, από στελέχη της Λιμενικής Αρχής Πλωμαρίου Μυτιλήνης. 
 
 
Αναλυτικά οι αφίξεις μεταναστών - προσφύγων με βάση τη σημερινή ενημέρωση (Σάββατο 25 Απριλίου 2015)  από το Λιμενικό Σώμα μέχρι αυτή τη
στιγμή (ώρα 19:00): 
 
Στον εντοπισμό και τη διάσωση πενήντα δύο  (52) παράνομα εισελθόντων αλλοδαπών προέβησαν, πρωινές ώρες σήμερα, στελέχη του Λιμενικού
Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.
Συγκεκριμένα, περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εντόπισε στη θαλάσσια περιοχή Αεροδρομίου ν. Λέσβου, φουσκωτή ακυβέρνητη λέμβο με ικανό
αριθμό αλλοδαπών επιβαινόντων.
Υπό το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, το πλήρωμα του περιπολικού σκάφους 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.
 
Επίσης, στον εντοπισμό και τη διάσωση σαράντα τεσσάρων  (44) παράνομα εισελθόντων αλλοδαπών προέβησαν, πρώτες πρωινές ώρες σήμερα,
στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Μυτιλήνης.
Συγκεκριμένα, περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εντόπισε στη θαλάσσια περιοχή Αεροδρομίου ν. Λέσβου, φουσκωτή ακυβέρνητη λέμβο με ικανό
αριθμό αλλοδαπών επιβαινόντων, ενώ υπό το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, το πλήρωμα του περιπολικού
σκάφους Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ προέβη στην ασφαλή περισυλλογή και διάσωση τους.
 
 
Σαράντα έξι (46) παράνομα εισελθόντες αλλοδαποί εντοπίστηκαν σήμερα, από στελέχη του γραφείου Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Μυτιλήνης,
από την περιοχή του Αεροδρομίου εντός της πόλεως Μυτιλήνης ν. Λέσβου.
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Στον εντοπισμό και τη διάσωση σαράντα τεσσάρων  (44) παράνομα εισελθόντων αλλοδαπών προέβησαν, πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, 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 σκάφους 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.
 
Επίσης, στον εντοπισμό και τη διάσωση είκοσι τριών  (23) παράνομα εισελθόντων αλλοδαπών προέβησαν, πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, στελέχη του
Κεντρικού ΛιμεναρχείουΜυτιλήνης.
Συγκεκριμένα, περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εντόπισε σε γενόμενη περιπολία στη θαλάσσια περιοχή “ΑΚΡΑ ΜΑΧΑΙΡΑ” ν. Λέσβου, ξύλινη
ακυβέρνητη λέμβο με ικανό αριθμό αλλοδαπών επιβαινόντων.Υπό το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, το πλήρωμα του
περιπολικού σκάφους Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. με τη συνδρομή έτερου περιπολικού Λ.Σ- ΕΛ.ΑΚΤ. που μετέβη άμεσα στο σημείο προς παροχή συνδρομής, προέβη στην
ασφαλή περισυλλογή και διάσωση των ανωτέρω παράνομα εισελθόντων αλλοδαπών, οι οποίοι, αφού μεταφέρθηκαν στο λιμένα Μυτιλήνης, συνελήφθησαν, διότι
στερούνταν νόμιμων ταξιδιωτικών εγγράφων.
 
Στον εντοπισμό και τη διάσωση σαράντα δύο  (42) παράνομα εισελθόντων αλλοδαπών προέβησαν, πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, 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 σκάφους 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.
 
 
Στον εντοπισμό και τη διάσωση τριάντα οκτώ  (38) 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 σκάφους 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 σαράντα τρεις (143) παράνομα εισελθόντες αλλοδαποί εντοπίστηκαν,  από πρωινές έως μεσημβρινές ώρες χθες, σε γενόμενη περιπολία
στην περιοχή «ΣΥΚΑΜΙΝΕΑ» και στην ορεινή περιοχή «ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ» ν. Λέσβου από στελέχη του Λιμενικού Σταθμού Μήθυμνας και του Γραφείου
Ασφαλείας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Μυτιλήνης. 
Ανωτέρω συνελήφθησαν διότι στερούνταν νόμιμων ταξιδιωτικών εγγράφων.   
Προανάκριση διενεργείται από τη Λιμενική Αρχή Μήθυμνας.
 

*****

Στον εντοπισμό και τη διάσωση σαράντα πέντε (45) παράνομα εισελθόντων αλλοδαπών
προέβησαν, πρωινές ώρες σήμερα, 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 σκάφους 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.Υπνωση
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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

 
...

(/articles/news-categories/koinonia/ki-omos-
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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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