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Δευτέρα, 22/08/2016 | Κοινωνία

Η Άγκυρα ανοίγει ολοένα και περισσότερο την «κάνουλα των προσφυγικών ροών» προς το Αιγαίο και την Ευρώπη γενικότερα, επιχειρώντας να πιέσει
τις Βρυξέλλες και να αποδεχθούν οι τελευταίες τους όρους της στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις που γίνονται για την είσοδό της στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Σε ρόλο «αποδιοπομπαίου τράγου» η Ελλάδα, η οποία αποτελεί την κύρια πύλη εισόδου των προσφύγων και των μεταναστών από την
Τουρκία, μέσω Αιγαίου. Τη Δευτέρα (22/8), μόνο τις πρωινές ώρες, το Λιμενικό και η Frontex προχώρησαν στη διάσωση συνολικά 188 προσφύγων και
μεταναστών, όταν το προηγούμενο διάστημα είχαν έρθει 581 άτομα, σχεδόν διπλάσια σε σχέση με την εβδομάδα που προηγήθηκε, όταν συνολικά
είχαν αφιχθεί 266.

 
Πιο συγκεκριμένα, σκάφος της Frontex προχώρησε στη διάσωση 54 προσφύγων στην περιοχή Χαραμίδα, στη Λέσβο, οι οποίοι επέβαιναν σε
φουσκωτό σκάφος. Οι 54 πρόσφυγες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Μυτιλήνης, όπου έγινε η ταυτοποίησή τους και ακολούθως τοποθετήθηκαν σε
κέντρα φιλοξενίας στο νησί.
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Το πρωί επίσης, σκάφος της Frontex εντόπισε και διέσωσε μηχανοκίνητη λέμβο, στην περιοχή
Αγριελιά Λέσβου, στην οποία μετέβαιναν 37 πρόσφυγες, οι οποίοι επίσης μεταφέρθηκαν στη
Μυτιλήνη. 
 
Σκάφος της Frontex εντόπισε ένα ακόμη σκάφος με 24 πρόσφυγες, στην Θέρμη της Λέσβου, οι
οποίοι μεταφέρθηκαν στη Μυτιλήνη και από εκεί στα κέντρα φιλοξενίας.
 
Στην περιοχή Αγριελιά Λέσβου και πάλι, εντοπίστηκε φουσκωτό σκάφος με 73 πρόσφυγες, τους
οποίους διέσωσε σκάφος της Frontex. Άπαντες μετακινήθηκαν στη Μυτιλήνη για αναγνώριση και
ακολούθως στα κέντρα φιλοξενίας μεταναστών του νησιού.
 
Στα 581 άτομα ο απολογισμός της προηγούμενης εβδομάδας
 
Τις διπλάσιες προσφυγικές ροές κατέγραψε το Λιμενικό Σώμα την εβδομάδα από τις 16 Αυγούστου

έως και τις 22 του ίδιου μήνα, σε σύγκριση με το προηγούμενο διάστημα, κατά το οποίο ήδη είχαν αυξηθεί.
 
Σύμφωνα με το συνολικό δελτίο καταμέτρησης, το τελευταίο εφταήμερο διασώθηκαν 581 πρόσφυγες στη θάλασσα του Αιγαίου, έναντι 266 την
εβδομάδα που είχε προηγηθεί. 
 
Αύξηση παρουσίασαν και οι επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν. Αυτή τη φορά ήταν 14 συνολικά, έναντι 8 του προηγούμενου διαστήματος. Κατά
τη διάρκεια των ενεργειών, οι άνδρες του Λιμενικού εντόπισαν και προχώρησαν στη σύλληψη τριών διακινητών, ενώ κατασχέθηκαν τρεις λέμβοι και
ένα πλοίο. Τα υπόλοιπα είχαν ήδη βουλιάξει και οι πρόσφυγες διασώθηκαν από τη θάλασσα.
 
Από τις 15 Ιουλίου, οπότε και συνέβη το στρατιωτικό πραξικόπημα στην Τουρκία, οι προσφυγικές ροές στο Αιγαίο παρουσιάζουν σταδιακή άνοδο, ενώ
η κατάσταση έχει ενταθεί το τελευταίο διάστημα, μετά τις απειλές του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για αποχώρηση της Τουρκίας από τη συμφωνία για το
προσφυγικό με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 
Προσφυγικοί διάδρομοι μέσω Κύπρου και Βουλγαρίας
 
Την ίδια στιγμή που στην Ελλάδα διαπιστώνεται σαφή αύξηση των προσφυγικών ροών, οι διακινητές φαίνεται να έχουν βρει και νέους διαδρόμους για
τη διέλευση των προσφύγων σε ευρωπαϊκή έδαφος. Καταγγελίες από την Κύπρο κάνουν λόγο για συντονισμένη και άρτια οργανωμένη επιχείρηση
των Τούρκων διακινητών, με την ανοχή της τουρκικής κυβέρνησης.
 
Κάτι ανάλογο συμβαίνει και στη Βουλγαρία, η οποία σπεύδει να κλείσει τα σύνορά της με την Τουρκία, υψώνοντας συρμάτινο φράκτη κατά μήκος τους.
Παρόλα αυτά, οι ροές έχουν αυξηθεί σημαντικά και η βουλγαρική κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να καθιερώσει περιπολίες του στρατού, ώστε να
περιοριστεί η παράνομη είσοδος των προσφύγων στα εδάφη της.
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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.
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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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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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