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 Φεύγει ο «Πλάτανος» από τη Συκαμιά

Λόγω μηδενικών προσφυγικών αφίξεων - Μόλις 17 τη μέρα!

 (/article/author/143-theodora) theodora (/article/author/143-theodora)
 - 19|05|2016 14:15

Αποχωρεί η αυτο-οργανωμένη δομή του «Πλάτανου», που ασχολούνταν επί μήνες με το προσφυγικό, βοηθώντας στις
διασώσεις και σε ιατρική βοήθεια, καθώς οι προσφυγικές ροές έχουν μειωθεί πολύ, μετά τη συμφωνία μεταξύ της Ε.Ε. και
της Τουρκίας.

Αποχωρεί η αυτο-οργανωμένη δομή του «Πλάτανου», που ασχολούνταν επί μήνες με το προσφυγικό, βοηθώντας στις
διασώσεις και σε ιατρική βοήθεια, καθώς οι προσφυγικές ροές έχουν μειωθεί πολύ, μετά τη συμφωνία μεταξύ της Ε.Ε. και
της Τουρκίας.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με τα στοιχεία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, ο μέσος όρος των
αφίξεων για το Μάιο ημερησίως, έχει φτάσει στους 17 πρόσφυγες. Μάλιστα την τελευταία εβδομάδα σημειώθηκαν μόνο 6
αφίξεις, ενώ 293 συνολικά άτομα έχουν καταφτάσει στις ακτές του Λέσβου από την αρχή του μήνα, σε σύνολο 90.231, που
έχουν έρθει από τις αρχές του 2016. Στο μεταξύ, με έκτακτη πτήση αεροπλάνου της «Astra», για τα Άδανα της Τουρκίας,
πραγματοποιήθηκε χτες το πρωί, στο πλαίσιο της

Συμφωνίας Ε.Ε. - Τουρκίας, η επαναπροώθηση τεσσάρων Σύρων προσφύγων.  
Έτσι, ήρθε η ώρα που η δομή του «Πλατάνου» κλείνει και σταδιακά θα απομακρυνθεί από το χώρο που φιλοξένησε τη
δράση της όλους αυτούς τους μήνες.

Το κλείσιμο και η απομάκρυνση των υλικών της δομής «θέλουμε να είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με την πολύμηνη
λειτουργία της: θέλουμε να γίνει με συνέπεια στις αρχές μας, με αξιοπρέπεια, με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους
πρόσφυγες / μετανάστες και στην τοπική κοινωνία της Σκάλας Συκαμιάς», λένε σε σχετική ανακοίνωση τα μέλη.

Γι’ αυτό και έχουν ήδη ξεκινήσει επικοινωνίες με δομές υποστήριξης προσφύγων και μεταναστών σε όλη την Ελλάδα,
προκειμένου να ελέγξουν τις τρέχουσες ανάγκες σε υλικά και εξοπλισμό.

Στο πλαίσιο της αποχώρησής τους, καλούν όσους μπορούν να βοηθήσουν «προκειμένου να γίνει χρήση του συνόλου των
υλικών της δομής εκεί που σήμερα είναι απαραίτητα, προκειμένου να απομακρυνθούν οι κατασκευές από το χώρο της
πλατείας του πλατάνου και να θυμούνται οι κάτοικοι της Σκάλας από την αυτοοργάνωση, πάνω απ’ όλα, την αξιοπρέπεια
της».

Οι εργασίες θα ξεκινήσουν το προσεχές Σαββατοκύριακο.
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Άνοδος της παραγωγής στη Λήμνο, πτώση στη Λέσβο -
EmprosNet.gr
1 comment • 3 μέρες πριν•

jim — Συγχαρητήρια για το τέλειο εμπεριστατωμένο άρθρο σας. Αυτό ναι ,
λέγεται δημοσιογραφία.

Γνώμη που έκανε αίσθηση - EmprosNet.gr
1 comment • 17 μέρες πριν•

Michael Grigoriou — Μηπως μιλαμε για Πειθαρχικο του τυπου "τατσι-μιτσι-
κοτσι" ;

Ρεσιτάλ για δύο βιολιά στη Δημοτική Πινακοθήκη! - EmprosNet.gr
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Εκδήλωση για την Ευρώπη της Προσφυγικής Κρίσης 
«Πολιτισμός και Δικαιώματα του Ανθρώπου» 

Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης σε συνεργασία με τη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου
και την Εθνική Επιτροπή UNESCO, οργανώνει συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα «Πολιτισμός και Δικαιώματα του
Ανθρώπου στην Ευρώπη της Προσφυγικής Κρίσης», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 25 Μαΐου στην αίθουσα
ΦΕΜ (Φωτογραφικής Εταιρίας Μυτιλήνης) Λέσβου, στις 7 το απόγευμα. 

Στην συζήτηση συμμετέχουν οι: 
- Αικατερίνη Τζιτζικώστα, πρόεδρος της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής UNESCO. 
- Καθηγητής Παναγιώτης Γρηγορίου, κοσμήτορας Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, κάτοχος Ευρωπαϊκής Έδρας του Jean
Monnet Πανεπιστημίου Αιγαίου.

- Σωτήρης Κύρκος, αντεισαγγελέας Στρατιωτικής Δικαιοσύνης, σύμβουλος Δ/νσης Στρατιωτικής Δικαιοσύνης/Υπουργείου
Εθνικής Άμυνας, διδάκτωρ Παντείου Πανεπιστημίου. 
- Ελένη Κουτσουράκη, δικηγόρος Δ.Ν., Νομική Υπηρεσία Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες . 
Τον συντονισμό επιμελείται ο καθηγητής Νικόλαος Ζούρος, αναπληρωτής πρόεδρος Συμβουλίου Πανεπιστημίου
Αιγαίου. 
Στους συμμετέχοντες θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.
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