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Τρί, 18/07/2017 - 16:03γεύση από το πρώτο Lesvos Food Fest "Μετανάστες στη Λέσβο πριν από 19 εκατομμύρια χρόνια" στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβο Μετά τις διαμαρτυρίες... ανακοίνωσαν επανάληψη της συναυλίας της Ελ. Ζουγανέλη στη Μυτιλήνη

 (/sites/default/files/kcfinder/images/mpasis.jpg) 

Πέμπτη, 10/12/2015 | Κοινωνία

Στη Μυτιλήνη επιστρέφει μεγάλος αριθμός μεταναστών που απέτυχαν να περάσουν στα σύνορα με την ΠΓΔΜ και επέστρεψαν στην Αθήνα. 

 
Στόχος τους αφού καταστρέψουν τα χαρτιά που ήδη έχουν λάβει μετά την αρχική τους καταγραφή στο hot spot της Μυτιλήνης, να επανακαταγραφούν
ως πολίτες προερχόμενοι από χώρες που δικαιούνται πολιτικό άσυλο δηλαδή ως Σύροι, Ιρακινοί ή Αφγανοί και έτσι να περάσουν τα σύνορα με τελικό
προορισμό τους κάποια χώρα της βόρειας ή δυτικής Ευρώπης.
 
Σε αυτά τα συμπεράσματα καταλήγουν αστυνομικές και λιμενικές αρχές της Λέσβου που παρατηρούν το φαινόμενο της επιστροφής μεταναστών στη
Μυτιλήνη με πλοία της γραμμής να αυξάνεται τις τελευταίες ημέρες και ιδιαίτερα σήμερα που όπως χαρακτηριστικά έλεγε στέλεχος του Λιμενικού
Σώματος με το πλοίο της γραμμής στη Μυτιλήνη ήρθαν από τον Πειραιά περισσότεροι από 50 μετανάστες». Μάλιστα επτά από αυτούς συνελήφθησαν
αφού κατείχαν πλαστά υπηρεσιακά σημειώματα που τα είχαν αγοράσει έναντι 50 ευρώ το ένα από πωλητές τέτοιων πλαστών εγγράφων στην Αθήνα.
 
Εν τω μεταξύ, έχουν μηδενιστεί σχεδόν οι ροές μεταναστών και προσφύγων στη βόρεια Λέσβο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ισχυρές δυνάμεις της
στρατοχωροφυλακής έχουν εγκατασταθεί στην περιοχή του Αϊβατζίκ στην απέναντι Μικρασιατική ακτή και δεν επιτρέπουν την αναχώρηση. Το γεγονός
είχε σαν αποτέλεσμα τη μετακίνηση του κέντρου της αναχώρησης προσφύγων και μεταναστών στην περιοχή μεταξύ των περιοχών Αλτίνοβα, νότια
του Αϊβαλί και Μπαντεμπλί νότια του Δικελί απέναντι από την ανατολική ακτή της Λέσβου.
 
Έτσι, το κύριο σημείο αποβίβασης πλέον μεταναστών και προσφύγων στη Λέσβο είναι στην ευρύτερη περιοχή της Μυτιλήνης από τη Θερμή στα
βόρεια μέχρι και το αεροδρόμιο στα νότια της πόλης. Αλλά και στην ίδια την πόλη της Μυτιλήνης αποβιβάζονται πλέον μετανάστες και πρόσφυγες.
Σήμερα, στην περιοχή από τη Φυκιότρυπα μέχρι τα Μπλόκια δηλαδή στο χώρο της πόλης βόρεια του λιμανιού της, έφτασαν πέντε βάρκες με
περισσότερους από 250 φυγάδες.
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Συνολικά την Πέμπτη ο αριθμός των όσων έφτασαν στο νησί στη συντριπτική τους πλειοψηφία στις ανατολικές του ακτές, από τις 9 το πρωί έφτασε τις
2.000. Στο σύνολο τους, μεταφέρθηκαν και καταγράφονται στο κέντρο καταγραφής και πιστοποίησης στη Μόρια.
 
 
Στρατής Μπαλάσκας /  ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Μυτιληνη Γιαννης · Works at Κυνήγι - Κυνηγός - Κυνηγόσκυλα
ΟΤΑΝ ΤΑ ΕΛΕΓΑ ΕΓΩ ΠΩΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΘΑ ΜΑΣ ΜΗΝΟΥΝ ΟΛΟΙ ΜΕ ΕΛΕΓΑΝ ΡΑΤΣΙΣΤΗ .ΒΡΕ ΠΑΡΤΕ ΤΟ ΧΑΜΠΑΡΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ 100
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ 1000 ΕΙΝΑΙ 1 ΜΥΡΙΟ ΚΑΙ ΒΑΛΕ Η ΕΥΡΩΠΟΙ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΑΡΑ ΤΗΣ .ΚΑΙ ΛΕΩ ΕΓΩ .ΠΟΥ ΘΑ ΜΗΝΟΥΝ ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ??? ΤΙ
ΘΑ ΤΡΩΝΕ ????? ΕΧΟΥΝ ΛΙΓΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΘΑ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΙΩΣΟΥΝ ΜΕΤΑ ?????
Like · Reply · Dec 11, 2015 8:05pm

Maria Kontatou Olsson · University of Copenhagen
Γιατί δεν στέλνεται προσωπικό απο τη Μυτιλήνη, για να ξανά καταγράψει τους ανθρώπους στην Αθήνα, αντί να έρθει ταξί όλοι πίσω στη
Μυτιλήνη; Σκέφτομαι καθαρά πρακτικά!
Like · Reply · Dec 11, 2015 3:00pm
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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-

symvainei-kai-ayto-klopes-sti-seismoplikti-vrisa)

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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