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Πέμπτη, 16/07/2015 | Κοινωνία

Έξι μετανάστες συριακής καταγωγής πνίγηκαν σήμερα όταν το σκάφος στο οποίο επέβαιναν βυθίστηκε ανοικτά των τουρκικών ακτών, μετέδωσε το
φιλοκυβερνητικό πρακτορείο ειδήσεων Ανατολή.

 
Το πρόχειρο σκάφος είχε ξεκινήσει από μία παραλιακή πόλη στη βορειοδυτική Τουρκία, το Αϊβατζίκ, απέναντι από τη Σκάλα Συκαμιάς,  προκειμένου
να φθάσει στην Ελλάδα διαπλέοντας το Αιγαίο, διευκρίνισε το πρακτορείο, όπως μετέδωσε το Αθηναϊκό Πρακτορείο.
 
Άλλοι δέκα άνθρωποι που επέβαιναν στο σκάφος, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, διασώθηκαν από την τουρκική ακτοφυλακή.
 
Η Τουρκία φιλοξενεί περίπου 1,8 εκατομμύρια Σύρους πρόσφυγες που διέφυγαν από τον πόλεμο στην πατρίδα τους και έχει γίνει ενδιάμεσος σταθμός
των μεταναστευτικών ροών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 
Αφότου ξεκίνησε ο εμφύλιος πόλεμος στη Συρία πριν από τέσσερα και πλέον χρόνια, το ισλαμο-συντηρητικό καθεστώς της Τουρκίας κατηγορεί συχνά
τη διεθνή κοινότητα ότι δεν αναλαμβάνει το μερίδιό της όσον αφορά στη φιλοξενία των προσφύγων αυτών, κυρίως το οικονομικό.
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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.

...

(/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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(/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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