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Ολοκληρώθηκε  χθες ο καθαρισμός του κολυμβητηρίου, προκειμένου να φιλοξενηθούν εκεί περίπου 500 πρόσφυγες και μετανάστες, ενώ γίνονται
προσπάθειες για άμεση εξεύρεση χώρων στη βόρεια πλευρά του νησιού, οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν ως χώροι υποδοχής προσφύγων.

Δύο ημέρες διήρκεσε ο καθαρισμός του κολυμβητηρίου της πόλης από συνεργεία του Δήμου
Λέσβου.  Παρά το γεγονός ότι το συγκεκριμένο κτίριο έχει κριθεί ακατάλληλο για χρήση η δημοτική
αρχή προχωρά στο άνοιγμα του συγκεκριμένου χώρου, ώστε να φιλοξενηθούν εκεί και να
προστατευθούν από τις καιρικές συνθήκες οικογένειες προσφύγων και μεταναστών. “Είναι μια λύση
ανάγκης που δυστυχώς αναγκαζόμαστε να πάρουμε προκειμένου να προστατέψουμε
συνανθρώπους μας που σε διαφορετική περίπτωση θα κοιμόντουσαν μέσα στη βροχή. Ο χώρος θα
χρησιμοποιηθεί προσωρινά και μέχρι να υπάρξουν οι απαραίτητες υποδομές ώστε να στεγάζονται οι
πρόσφυγες και οι μετανάστες που βρίσκονται στο νησί, ενώ υπάλληλοι του δήμου θα βρίσκονται
διαρκώς στο χώρο για την ασφάλεια όσων διαμένουν εκεί” δήλωσε στην ΕΡΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ο
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Γιώργος Κατζανός. 
 

Εν τω μεταξύ σε εξέλιξη βρίσκονται οι ενέργειες για την εξασφάλιση χώρων για τη δημιουργία δύο
κέντρων υποδοχής στη βόρεια πλευρά του νησιού. Για την περίπτωση του Μολύβου, ο μέχρι πρότινος σχεδιασμός για μίσθωση ιδιωτικής έκτασης
εγκαταλείφθηκε και η δημοτική αρχή περιμένει την έγκριση από την αστυνομία για να προχωρήσει η δημιουργία δομής υποδοχής εντός δημοτικής
έκτασης. 

Αυξανόμενη διαρκώς συνεχίζεται η μεταναστευτική ροή στη Λέσβο με τις αφίξεις μεταναστών και προσφύγων να ξεπερνά τις 4000 ημερησίως
σύμφωνα με τα στοιχεία προέρχονται από την καταγραφή που πραγματοποιεί η αστυνομία στις δομές υποδοχής σε Μόρια και Καρά Τεπέ. Παρά το
γεγονός πως πραγματοποιούνται αλλεπάλληλα έκτακτα δρομολόγια πλοίων για τη μεταφορά προσφύγων ο αριθμός αυτών που παραμένουν στη
Λέσβο ξεπερνούν τις 6.000 με τους 4000 περίπου να βρίσκονται κατασκηνωμένοι στο λιμάνι και στην πόλη της Μυτιλήνης. Άλλωστε οι δυνατότητες
για φιλοξενία προσφύγων στο νησί δεν υπερβαίνουν τις 2500, ζήτημα το οποίο σε συνδυασμό με την επερχόμενη επιδείνωση του καιρού κάνει
επιτακτική την άμεση δημιουργία υποδομών φιλοξενίας προσφύγων, αλλά και την αύξησή των δρομολογίων για τη μεταφορά τους στην ηπειρωτική
Ελλάδα.

 

Ηλίας Μαραβάς / ΕΡΑ ΑΙΓΑΙΟΥ
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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.
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Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ
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