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Αναχώρησε το "Ελευθέριος Βενιζέλος" από τη Μυτιλήνη (φωτο)
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Λίγο μετά τις 13:30 σήμερα Κυριακή 20/03/2016  αναχώρησε το πλοίο Ελ. Βενιζέλος από τη Μυτιλήνη με προορισμό την Ελευσίνα και όχι την Καβάλα
όπως αρχικά είχε ανακοινωθεί.

Συγκεκριμένα το επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο "Ελευθέριος Βενιζέλος" μεταφέρει 1.453 άτομα από τη
Μυτιλήνη ενώ το "Blue Star Patmos" 635 από τη Χίo

 

Οι μετανάστες και οι πρόσφυγες μόλις αποβιβαστούν αναμένεται να οδηγηθούν με πούλμαν σε κέντρα
προσωρινής φιλοξενίας στην Αττική και στην ευρύτερη περιφέρεια.

Το πρωί στο λιμάνι της Ελευσίνας κατέπλευσε το καταμαράν «Τera Jet» με 1169 μετανάστες και πρόσφυγες
από τη Χίο που μεταφέρθηκαν στο κέντρο προσωρινής φιλοξενίας στο "Ελληνικό"

Αξίζει να τονιστεί ότι υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση στην αναχώρηση του "Ελευθέριος Βενιζέλος" για
δύο κυρίως λόγους:

βρέθηκε μεγάλος αριθμός μεταναστών και προσφύγων με πλάστά έγγραφα  και 

δεύτερον υπήρξε άρνηση από πρόσφυγες σε Καρά Τεπέ και Μόρια στο να εκδώσουν εισιτηρία και
να μεταφερθούν στην Καβάλα.

Το πλοίο "Ελευθέριος Βενιζέλος" θα επιστρέψει ξανά στη Μυτιλήνη και θα εκτελέσει νέο δρομολόγιο.

 

Η συμφωνία που υπογράφηκε μεταξύ ΕΕ και Τουρκίας (με στόχο τον περιορισμό των ροών προσφύγων από τη Συρία στην Τουρκία και στη συνέχεια
μέσω Ελλάδας στην Ευρώπη) προβλέπει: 
 
- Οι μετανάστες και οι πρόσφυγες που θα φτάνουν στα ελληνικά νησιά από τις 20 Μαρτίου θα επιστρέφονται στην Τουρκία, σε πλήρη εφαρμογή του
διεθνούς δικαίου και χωρίς να γίνονται ομαδικές απελάσεις.
Οι μετανάστες και οι πρόσφυγες θα καταγράφονται και το κάθε αίτημα για παροχή ασύλου θα εξετάζεται ξεχωριστά από τις ελληνικές αρχές σύμφωνα
με τους κανονισμούς του ασύλου και σε συνεργασία με την Υπατη Αρμοστεία Προσφύγων του ΟΗΕ.
-Οι πρόσφυγες και οι μετανάστες που δεν ζητούν άσυλο ή που η σχετική αίτησή τους απορριφθεί θα επιστρέφονται στην Τουρκία, με έξοδα που θα
καλύπτει η Ε.Ε.
-Η Τουρκία και η Ελλάδα, με την βοήθεια των θεσμών και των υπηρεσιών της Ε.Ε. θα προβούν στις διμερείς διατυπώσεις, μεταξύ των οποίων θα είναι
η αποστολή Τούρκων παρατηρητών (συνδέσμων) στα ελληνικά νησιά και αντίστοιχη εγκατάσταση Ελληνων αξιωματούχων στα τουρκικά παράλια, ήδη
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από τις 20 Μαρτίου, που θα εργαστούν για την ομαλή λειτουργία αυτών των διαδικασιών. 
 
 
Σε 47.536 ανέρχονται οι πρόσφυγες σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με τα σημερινά στοιχεία του Συντονιστικού Οργάνου Διαχείρισης Προσφυγικής Κρίσης.
Στα νησιά φιλοξενούνται 8.236, εκ των οποίων οι 1.498 είναι νέες αφίξεις.
Στην Αττική βρίσκονται 13.360 και στην κεντρική Ελλάδα 1.494.
Στη Βόρεια Ελλάδα διαμένουν 24.446, εκ των οποίων 496 έχουν μεταφερθεί για πρώτη φορά στο στρατόπεδο Πετροπουλάκη της Φιλιππιάδας
Πρέβεζας και 210 στην πρώην μαθητική εστία στα Δολιανά Ιωαννίνων.
Επίσης, στην Ειδομένη φιλοξενούνται 10.500 εντός camp και άλλοι 1.250 βρίσκονται στο βενζινάδικο του Πολυκάστρου.

Οι φωτογραφίες είναι από σήμερα το πρωί στο λιμάνι της Μυτιλήνης λίγο πριν την αναχώρηση
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Κι όμως συμβαίνει και αυτό: κλοπές στη σεισμόπληκτη Βρίσα (/articles/news-categories/koinonia/ki-omos-
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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 κατασκηνωτική περίοδος των Προσκόπων της Λέσβου (/articles/news-categories/koinonia/i-kataskinotiki-
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Άλλο ένα όμορφο αλλιώτικο καλοκαίρι ζουν τα Λυκόπουλα (παιδιά ηλικίας έξη έως 11 ετών), οι Πρόσκοποι
(νέοι έφηβοι ηλικίας 12 έως 15 ετών) και οι Ανιχνευτές (μεγάλη έφηβοι ηλικίας 16 έως 18 ετών) των
Συστημάτων της Περιφερειακής Εφορείας Προσκόπων Λέσβου.

 

(/articles/news-categories/koinonia/ethelontiki-

aimodosia-sto-ippeios-2)

15/07/17 - 07:34
Εθελοντική Αιμοδοσία στο Ίππειος (/articles/news-categories/koinonia/ethelontiki-aimodosia-sto-ippeios-2)

Γνωρίζεις, ότι για να σωθεί ένας βαριά τραυματισμένος από τροχαίο ατύχημα χρειάζονται 20,30 ή ακόμη
και 50 αιμοδότες;

Γνωρίζεις ότι για να γίνει καρδιοχειρουργική επέμβαση χρειάζονται 10 έως 12 αιμοδότες;

Επειδή όλοι είμαστε ίσοι στην ανάγκη για αίμα σε καλούμε να λάβεις μέρος στην...
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