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Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας στη Μυτιλήνη προκειμένου να ελέγξουν τη φωτιά που καίει δεκάδες στρέμματα
ελαιοκτημάτων στην περιοχή της Μόριας.

Η φωτιά που δεν σχετίζεται με το κέντρο καταγραφής και φιλοξενίας των μεταναστών και των
προσφύγων, πήρε γρήγορα διαστάσεις εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή
αλλά και της ξηρασίας στα ελαιοκτήματα λόγω της συνεχιζόμενης ανομβρίας στη Λέσβο. 
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά κινούμενη σε δύσβατη περιοχή η οποία μπορεί να
προσεγγισθεί μόνο με πεζοπόρα τμήματα, κατευθύνεται προς την κατεύθυνση της Λάρσου.
 
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Στρατής Μπαλάσκας

up date ώρα 01:00:

Η φωτιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο τις πρώτες πρωινές ώρες.

Σύμφωνα με πληοφορίες έχει καεί μεγάλος αριθμός από ελαιόδεντρα.

Αναμένουμε την επίσημη ενημέρωση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.
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Apostolis Mutilini
Χωρίς διάθεση ενοχοποίησης (σε αντίθεση με τον δημοσιογράφο που ΣΠΕΥΔΕΙ να απενοχοποιήσει και γι'αυτό στέλνω το σχόλιο) απλά για
να ενημερώσω περαιτέρω το άρθρο σας γνωρίζω ότι το στρατόπεδο βρίσκεται το πολύ 5 λεπτά με τα πόδια από την περιοχή που πήρε
φωτιά και λόγω της θέσης της αυτή η περιοχή είναι δημοφιλέστατο σημείο για τους πρόσφυγες-μετανάστες για να μπορέσουν να έχουν
καλύτερη σύνδεση στο διαδύκτιο μέσω του κινητού τους. 
Επιμένω δεν ενοχοποιώ αλλά δε είναι δυνατόν να γράφονται στο πόδι κυριολεκτικά άρθρα τα οποία είναι ανακριβέστατα και βασίζονται
τελείως στην υποκειμενική άποψη του δημοσιογράφου και όχι στην αντικειμενική καταγραφή των γεγονοτων. 
Αλλιώς θα μπορούσατε να λέγεστε μυθιστόρημα και όχι ηλεκτρονική εφημερίδα. 
Τη φωτιά μπορεί να την έβαλε ο οποιοσδήποτε και δεν πρέπει αν δεν έχετε στοιχεία να ενοχοποιείτε ή απενοχοποιείτε τον οποιονδήποτε
Like · Reply · Nov 2, 2016 3:53am
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(/articles/news-categories/astynomiko-

reportaz/28hronos-prospathise-na-fygei-apo-ti-lesvo-

para-toys)

17/07/17 - 18:53
28χρονος προσπάθησε να φύγει από τη Λέσβο παρά τους περιοριστικούς όρους για τη μη
απομάκρυνση του από το νησί (/articles/news-categories/astynomiko-reportaz/28hronos-prospathise-na-fygei-apo-ti-

lesvo-para-toys)

Συνελήφθη, χθες (16-07-2017) στον αερολιμένα της Μυτιλήνης, από αστυνομικούς του Τμήματος
Διαχείρισης Μετανάστευσης Λέσβου, ένας  28χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε
δικογραφία  για πλαστογραφία πιστοποιητικού και για απόπειρα παραβίασης...

(/articles/news-categories/astynomiko-reportaz/klopi-

sto-naytiko-omilo-mytilinis-apo-13hrono)

16/07/17 - 21:23
Κλοπή στο Ναυτικό Όμιλο Μυτιλήνης από 13χρονο... (/articles/news-categories/astynomiko-reportaz/klopi-sto-

naytiko-omilo-mytilinis-apo-13hrono)

Συνελήφθη, χθες (15-07-2017) στη Μυτιλήνη, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας
Μυτιλήνης, ένας ημεδαπός ηλικίας 13 ετών, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή.

 
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, ο 13χρονος, κατά το...

(/articles/news-categories/astynomiko-

reportaz/37hroni-me-pano-apo-ena-kilo-hasis-sti-

mytilini-foto)

13/07/17 - 16:15
37χρονη με πάνω από ένα κιλό χασίς στη Μυτιλήνη (φωτο) (/articles/news-categories/astynomiko-

reportaz/37hroni-me-pano-apo-ena-kilo-hasis-sti-mytilini-foto)

Συνελήφθη, χθες (12-07-2017) στη Μυτιλήνη, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας
Μυτιλήνης, μία (1) αλλοδαπή ηλικίας 37 ετών, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία
κακουργηματικού χαρακτήρα, για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

 
Ειδικότερα, μετά από...
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