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Τετάρτη, 01/02/2017 | Κόσμος

Ένας Βέλγος πολίτης, μηχανικός στο επάγγελμα, ο οποίος δηλώνει αποκαρδιωμένος από την κατάσταση των προσφύγων που εδώ και χρόνια
πνίγονται στη Μεσόγειο και από τα τείχη που υψώθηκαν κατά μήκος ορισμένων ευρωπαϊκών συνόρων ανακοίνωσε σήμερα την απόφασή του να
διασχίσει τρέχοντας, μαζί με μία ομάδα άλλων Βέλγων πολιτών, τη μεταναστευτική οδό των Βαλκανίων, εκκινώντας στις 6 Απριλίου από τη Λέσβο και
καταλήγοντας μετά από 10 περίπου ημέρες στις Βρυξέλλες.

 
Όπως αναφέρει σημερινό δημοσίευμα στη βελγική εφημερίδα La Libre Belgique, υπό τον τίτλο «Στα βήματα των μεταναστών», η συγκεκριμένη
πρωτοβουλία, η οποία ονομάστηκε «Humans Welcome», δεν στρέφεται σε καμία περίπτωση κατά της πολιτικής, ούτε θέλει να καταγγείλει κανέναν,
αλλά επιδιώκει κυρίως την αφύπνιση των συνειδήσεων σε αντιδιαστολή με την παραίτηση μπροστά σε παράλογους φόβους, οι οποίοι οδηγούν στην
ανέγερση τοίχων και στην άρνηση των ανθρωπιστικών αξιών πάνω στις οποίες χτίστηκε το ευρωπαϊκό οικοδόμημα.
 
Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους, σημειώνει το δημοσίευμα, οι συμμετέχοντες θα συναντήσουν και θα συνομιλήσουν με πρόσφυγες, με
εκπροσώπους ΜΚΟ και με κατοίκους των περιοχών που φιλοξενούν προσφύγους, ενώ παράλληλα επιθυμούν να στρέψουν την προσοχή στην
κατάσταση του ελληνικού λαού, ο οποίος, παρά το βαρύ τίμημα που καταβάλλει στα τιμωρητικά μέτρα λιτότητας, επέδειξε μεγάλη γενναιοδωρία
απέναντι στους μετανάστες. Γι' αυτό και μέσα στις βαλίτσες τους, συνεχίζει, θα έχουν φάρμακα για τους Έλληνες που βρίσκονται σε ανάγκη.
 
 
Μ. Σπινθουράκης / ΑΠΕ - ΜΠΕ 
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(/articles/news-categories/kosmos/sz-prosfyges-kata-

diakiniton-gia-nayagio-sti-lesvo)

28/06/17 - 06:48
SZ: Πρόσφυγες κατά διακινητών για ναυάγιο στη Λέσβο (/articles/news-categories/kosmos/sz-prosfyges-kata-

diakiniton-gia-nayagio-sti-lesvo)

Σε μια υπόθεση που έχει φτάσει στη γερμανική δικαιοσύνη και αφορά ένα ναυάγιο με πρόσφυγες έξω από
τη Λέσβο, όταν ακόμη το προσφυγικό βρισκόταν στην «καυτή φάση» του αναφέρεται η Süddeutsche
Zeitung του Μονάχου. 
Το άρθρο έχει τίτλο «Η νύχτα του ναυαγίου» και περιγράφει πώς η ιστορία των...

(/articles/news-categories/kosmos/tragodia-stin-

portogalia-dekades-nekroys-afinoyn-piso-toys-oi)

18/06/17 - 19:37
Tραγωδία στην Πορτογαλία: Δεκάδες νεκρούς αφήνουν πίσω τους οι πυρκαγιές (/articles/news-

categories/kosmos/tragodia-stin-portogalia-dekades-nekroys-afinoyn-piso-toys-oi)

Tουλάχιστον 62 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις πυρκαγιές που έκαψαν δασικές εκτάσεις στην
κεντρική Πορτογαλία. 

 
 
Τα περισσότερα θύματα έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να εγκαταλείψουν οδικώς τις περιοχές

(/articles/news-categories/kosmos/profitiko-tweet-

liges-ores-prin-ton-seismo-sti-lesvo)

13/06/17 - 07:13
Το "προφητικό" tweet λίγες ώρες πριν τον σεισμό στη Λέσβο! (/articles/news-categories/kosmos/profitiko-

tweet-liges-ores-prin-ton-seismo-sti-lesvo)

Λίγες ώρες πριν από τον σεισμό 6,1 ρίχτερ στη Μυτιλήνη, που έγινε αισθητός και σε πολλές περιοχές της
Τουρκίας, η Melda Onur έκανε ένα tweet που στην πορεία αποδείχθηκε... προφητικό!

Η πρώην βουλευτής του CHP έγραψε χαρακτηριστικά: "Λένε στις ειδήσεις για φίδια στο κέντρο (σ.σ. της...
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