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Τρί, 18/07/2017 - 16:17γεύση 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
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Πέμπτη, 31/12/2015 | Κοινωνία

Πρόγραμμα δωρεάν ολιγοήμερης διαμονής για τις ευάλωτες ομάδες προσφύγων στην Αθήνα και τη Λέσβο, λίγο πριν συνεχίσουν το ταξίδι τους προς
την κεντρική Ευρώπη, εφαρμόζει τον τελευταίο μήνα η ανθρωπιστική οργάνωση Caritas. 

Το πρόγραμμα, που χρηματοδοτείται από την Caritas Ελβετίας, απευθύνεται σε πρόσφυγες και μετανάστες που βρίσκονται σε διαδικασία μετακίνησης
και περνούν από την Ελλάδα για λίγες ημέρες.

Οικογένειες με μικρά παιδιά, άνθρωποι ηλικίας πάνω από 60 χρονών και άτομα με ειδικές ανάγκες, αφού καταγραφούν στα σημεία εισόδου τους,
έχουν την ευκαιρία να μείνουν για λίγες ημέρες σε ξενοδοχεία που έχει μισθώσει η οργάνωση σε Αθήνα και Λέσβο, για να προστατευθούν από τις
καιρικές συνθήκες.

Πρόκειται για δύο ξενοδοχεία στο κέντρο της Αθήνας, συνολικής δυναμικότητας 210 κλινών, και ένα ξενοδοχείο στη Λέσβο, δυναμικότητας 220 κλινών.
Συνεργάτες της οργάνωσης εντοπίζουν και ενημερώνουν τις ευάλωτες ομάδες προσφύγων στην πλατεία Βικτωρίας, το λιμάνι του Πειραιά και τη Λέσβο
για τη δυνατότητα φιλοξενίας τους στα ξενοδοχεία. 

Όπως εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η υπεύθυνη του έργου, Χρύσα Μπαρόγκα, η διαμονή στα ξενοδοχεία είναι διάρκειας από μία έως τρεις ημέρες, ωστόσο
σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη μπορεί να γίνει ολιγοήμερη παράταση της φιλοξενίας. 
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Εκτός από τη διαμονή, η οργάνωση έχει προνοήσει για την παροχή δύο γευμάτων την ημέρα στα
ξενοδοχεία, αλλά και για την παροχή ρούχων και ειδών πρώτης ανάγκης. Επίσης, μεταφραστές και
κοινωνικοί λειτουργοί υποστηρίζουν τους διαμένοντες στα ξενοδοχεία, προκειμένου να τους
συνδράμουν σε ενδεχόμενες ιατρικές ή νομικές ανάγκες τους. 

Από την 1η Δεκεμβρίου μέχρι χτες στο πλαίσιο του προγράμματος φιλοξενήθηκαν στα τρία
ξενοδοχεία στην Αθήνα και τη Λέσβο 1.850 άτομα. 

Το πρόγραμμα θα διαρκέσει μέχρι τις 15 Απριλίου, ενώ συζητείται και η παράτασή του εφόσον
κριθεί αναγκαίο. 

Τις επόμενες ημέρες που αναμένεται επιδείνωση του καιρού και εφόσον χρειαστεί, το υπουργείο
Μεταναστευτικής Πολιτικής θα συνεργαστεί με την οργάνωση Caritas για την παροχή 200 vouchers
σε πρόσφυγες και μετανάστες για διαμονή στα δύο ξενοδοχεία στην Αθήνα. 

Ωστόσο, όπως διευκρινίζει η κ. Μπαρόγκα, δεν έχει γίνει συζήτηση με το υπουργείο ή την Ύπατη Αρμοστεία για ένταξη της συγκεκριμένης δράσης στο
πρόγραμμα επιδότησης ενοικίων για 20.000 θέσεις φιλοξενίας, που θα χρηματοδοτήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και διευκρινίζει ότι η φιλοσοφία των
δύο προγραμμάτων είναι διαφορετική, καθώς η Caritas παρέχει ολιγοήμερη διαμονή, ενώ το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ύπατης
Αρμοστείας κάνει λόγο για φιλοξενία διάρκειας έως έξι μηνών. 

Τέλος, σημειώνεται ότι η Caritas παρέχει σε πρόσφυγες και μετανάστες στις εγκαταστάσεις της, επί της οδού Καποδιστρίου 52 στην Αθήνα, ζεστά
ρούχα και είδη ατομικής υγιεινής, ενώ για τις ημέρες των γιορτών διανέμει vouchers αξίας δέκα ευρώ για αγορές τροφίμων από σούπερ μάρκετ. Τις
ημέρες των Χριστουγέννων δόθηκαν περίπου 250 τέτοιες δωροεπιταγές, ενώ παρόμοιος θα είναι και ο αριθμός όσων θα διανεμηθούν σήμερα και
αύριο ενόψει της Πρωτοχρονιάς.
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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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• 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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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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