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"Χθες βράδυ στη Μόρια, καμία ουρά στο χώρο καταγραφής των Συριων κλπ χιλιάδες κόσμου στο δεύτερο σημείο καταγραφής των Αφγανών κλπ,
άδειο το καρα-τεπέ που και εκεί γίνεται καταγραφή Σύριων.

Στη Μόρια, ο κόσμος στα κάγκελα, οικογένειες στα κτήματα καίνε ότι βρουν μπροστά τους για να ζεσταθούν, υπάρχουν άνθρωποι που περιμένουν 7
ημέρες για να καταγραφούν, η χαρά των καντίνων, τα λεφτά των ανθρώπων τελειώνουν. Φαντάζομαι ότι οι αρχές περιμένουν να γίνει μια φασαρία, να
ρίξουν λίγο ξύλο κ δακρυγόνα για να καταλάβουν ότι υπάρχει πρόβλημα και να χρησιμοποιήσουν περισσότερο προσωπικό κ μέσα για τους Αφγανούς
κ να ομαλοποιηθεί μετά η κατάσταση"

αυτά αναφέρει ο συντονιστής των Οικολόγων Πράσινων στη Λέσβο Μιχάλης Μπάκας.
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Εθελοντές έχουν αναρτήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (https://twitter.com/franziska_tsch/status/665068771107827712/photo/1) φωτογραφίες με εικόνες
αθλιότητας στη Μόρια.... το "hot spot" της Ευρώπης στη Λέσβο είναι τελικά σημείο εξαθλίωσης και προσβολής.

 

Δημοσίευμα στη lifo.gr αναφέρει:

Πολλοί, περιμένοντας να καταγραφούν, ζουν σε σκηνές μέσα σε ελαιοκτήματα που έχουν καταπατήσει Παρά τις συνεχείς αναχωρήσεις μεταναστών και
προσφύγων με τακτικά και έκτακτα δρομολόγια, πολλοί από αυτούς που φτάνουν στη Μυτιλήνη μέχρι να καταγραφούν παραμένουν στο νησί κι
εξαιτίας του τεράστιου αριθμού δεν χωρούν στα κέντρα με αποτέλεσμα να μένουν σε σκηνές μέσα σε ελαιοκτήματα που έχουν καταπατήσει, γύρω από
το Κέντρο Καταγραφής και Ταυτοποίησης στη Μόρια. Σε επιστολές διαμαρτυρίας οι ιδιοκτήτες μαρτυρούν πως τα ελαιοκτήματα αυτά σε πολύ μεγάλο
μέρος τους έχουν καταστραφεί, αφού εκτός από τους κορμούς, τα υπόλοιπα τμήματα των ελαιοδέντρων έχουν κοπεί και καεί. Επίσης, έχουν
καταστραφεί στο σύνολο τους όλες οι αγροτικές υποδομές αυτών των κτημάτων (περιφράξεις, αναλήμματα, αγροικίες, γεωτρήσεις κλπ). Από μεριάς
των αυτοδιοικητικών αρχών χτες πραγματοποιήθηκαν καταγραφές των ζημιών, έτσι ώστε να προχωρήσει η διεκδίκηση αποζημιώσεων για την
κατεστραμμένη αγροτική παραγωγή.
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Maria Kontatou Olsson · University of Copenhagen
Ειναι απαράδεκτο να ζουν οικογένειες κάτω απο αυτές τις συνθήκες. Όλοι οι άνθρωποι προστατεύονται απο τη συνθήκη των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων. Ειναι αναγκαίο να γίνουν οι απαραίτητες υποδομές για να εξυπηρετούνται οι άνθρωποι και να φεύγουν το γρηγορότερο
δυνατό.
Like · Reply · Nov 14, 2015 2:28am
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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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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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Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ
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