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Κυριακή, 01/11/2015 | Ελλάδα

Δυστυχώς αυτό που όλοι φοβόντουσαν, πως με την επιδείνωση του καιρού και τις άσχημες καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν το
Σαββατοκύριακο, η θάλασσα θα ξεβράζει πτώματα προσφύγων, επιβεβαιώθηκε με τον χειρότερο τρόπο!

 
Άλλο ένα ναυάγιο εκδηλώθηκε σήμερα στις 06:30 το πρωί στην περιοχή Γαλάζιο της Σάμου, όταν μια πλαστική βάρκα με 27 περίπου επιβαίνοντες,
μόλις 20 μέτρα από την ακτή αναποδογύρισε με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν μέσα σε αυτή πολλά γυναικόπαιδα!
 
'Αμεσα σήμανε συναγερμός και προσωπικό του Λιμενικού Σώματος, της Αστυνομίας της Πυροσβεστικής, του Συλλόγου Αυτοδυτών, και της ΕΟΔ, αλλά
και ψαράδες και κάτοικοι της περιοχής, έσπευσαν με σκάφη και με άλλα μέσα στην περιοχή, προκειμένου να βοηθήσουν ναυαγούς!
 
Δυστυχώς από τις έρευνες ανασύρθηκαν από το κουφάρι του σκάφους 11 άνθρωποι από τους οποίους τα 6 μικρά παιδιά από 7 μηνών έως 5 ετών,
και 5 γυναίκες!!!
 
Οι έρευνες ακόμη και τώρα συνεχίζονται, αφού σύμφωνα με μαρτυρίες των ναυαγών πιθανολογείται πως αγνοούνται άλλα 2 άτομα...
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Για τους φίλους της ιστοσελίδας που ίσως βρεθούν σε κάποιους από τους σταθμούς της περιοδείας της
θεατρικής παράστασης. Δυστυχώς δεν θα την απολαύσουμε στη Μυτιλήνη.
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Σε συμφωνία για την επιτυχή ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, που ανοίγει το δρόμο για
εκταμίευση δόσης ύψους 8,5 δισ. ευρώ, ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του Eurogroup στο Λουξεμβούργο.
Για το χρέος, βάση παραμένει η συμφωνία του Μαΐου 2016, ενώ υιοθετήθηκε και ρήτρα ανάπτυξης.
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Σημαντική βάση δεδομένων με υπόπτους για τζιχαντ παρέδωσε η Αμερική στις ελληνικές Αρχές, με σκοπό
η χώρα μας να ενισχύσει το επίπεδο των ελέγχων στα σύνορα για τον εντοπισμό εξτρεμιστών. 
Το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ζήτησε από αρμόδιους Αμερικανούς...
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